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GMINY HAŻLACH
Zapraszamy
do lektury !
Tym razem przygotowaliśmy
dla Państwa podwójny
numer naszego periodyku.
Dużą część zajmują
wspomnienia z wakacji,
które w Gminie organizowane
były przez różne podmioty
w różnych Sołectwach.
Największą imprezą jaka od
15 lat odbywa się w Gminie
Hażlach był Piknik Militarny
czyli rodzinne
spotkania z historią.
W tym roku poświęcone
były pamięci wieloletniego
ich organizatora
Krzysztofa Kolarczyka.
W numerze ponadto
informacje o sprawach ważnych,
przyjemnych oraz
zaproszenia na kolejne
imprezy …

Zachęcamy do wspólnego
redagowania naszych
Wiadomości i nadsyłania
materiałów do 15 września

15. Piknik Militarny

2019 r. na adres
mailowy: wgh@hazlach.pl

Z prac Rady Gminy
Tym razem posiedzenie Rady Gminy zostało zwołane w trybie nadzwyczajnym i odbyło się 12 sierpnia
w poniedziałek, po przerwie w miesiącu lipcu.
Radni zajęli się podjęciem uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Hażlach oraz uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Hażlach do Stowarzyszenia pod
nazwą Unia Miasteczek Polskich.
Ważnym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzania zmiany uchwały z dnia 10 września

2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hażlach.
Przypominamy, że obrady Sesji możemy oglądać poprzez śledzeni ich na stronie internetowej Urzędu Gminy i tam również
można znaleźć wszelkie materiały związane z posiedzeniami Rady
Gminy.

Wizytacja miejsc pamięci narodowej
25 czerwca dwaj pracownicy Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Oddziału Instytutu
Pamięci Narodowej w Katowicach, Jan Kwaśniewicz i Stanisław Twardoch, dokonali wizytacji znajdujących się
na terenie Gminy Hażlach miejsc pamięci narodowej.
W czasie dokonywania tych czynności gościom towarzyszył Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski oraz
inspektor ds. promocji, rozwoju i turystyki Grzegorz
Kasztura, współautor powstającej obecnie książki
„Bitwa o Śląsk Cieszyński 1945”.
Zgodnie z planem wizytacji uczczono pamięć żołnierzy i ofiar cywilnych pochowanych na obszarze
naszej gminie w okresie II wojny światowej. Na grobach uznanych za miejsca pamięci narodowej, w tym
na mogile zbiorowej osób narodowości żydowskiej
w Kończycach Wielkich z podlegającego niemieckiemu
obozowi koncentracyjnemu w Oświęcimiu podobozu
w Zebrzydowicach, mogile czterech lotników sowieckich poległych w Kończycach Wielkich 9 lutego 1945 r. oraz Przy mogile sześciu rozstrzelanych przez Niemców w 1944 r. mieszkańców
Hażlacha na miejscowym cmentarzu katolickim. Fot. GK

na mogile sześciu mieszkańców Hażlacha rozstrzelanych przez
niemieckiego okupanta 9 września 1944 r. zapalono znicze i złożono wiązanki kwiatów.

Złożenie kwiatów na zbiorowej mogile ofiar narodowości żydowskiej z podobozu
w Zebrzydowicach, pochowanych przy ulicy Kościelnej w Kończycach Wielkich. Fot. GK
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Wizytacja IPN była także okazją do zgłoszenia do Ewidencji
Miejsc Pamięci Województwa Śląskiego kolejnych miejsc pochówku poległych żołnierzy. Odwiedzono zatem między mogiłę żołnierza narodowości austriackiej przy ulicy Brzozowej w Kończycach Wielkich, ofiarę zaciekłych walk frontowych prowadzonych
w tym rejonie przez kilka tygodni w kwietniu 1945 r. oraz miejsce
zestrzelenia na granicy Kończyc Wielkich i Rudnika sowieckiego
samolotu szturmowego typu Iljuszyn Ił-2, na pokładzie którego,
prawdopodobnie w dniu 5 marca 1945 r., zginęło dwóch lotników.
GK

1 września 2019 – 80. rocznica wybuchu II wojny światowej.
Pamięć o zbrodniach okupacyjnych w Hażlachu

Za niedługo minie 75 lat, kiedy ludność polska w Hażlachu musiała przeżywać terror okupanta niemieckiego
w latach 1939-1945. Terror wobec ludności polskiej trwał w całej Generalnej Guberni, ale również na terenach
wcielonych w granice Niemiec m.in. na Śląsku Cieszyńskim.
Przybierał różne formy germanizacji ziemi przez wysiedlanie i germanizacji ludzi- inwigilacje, liczne aresztowania, wywózki
do pracy przymusowej, obławy na patriotów, prześladowania, publiczne egzekucje,
uśmiercanie w obozach zagłady. Rodził się
więc patriotyczny ruch oporu, rozwijały się
podziemne struktury partyzanckie.
W Hażlachu dały się we znaki dwa znaczące wydarzenia. Tu z usług wobec władzy
niemieckiej znany był Jan Hudzieczek. Nieznani Polacy zorganizowani w ruchu oporu, odwiedzili Hudzieczka w jego mieszkaniu w dniu 6 września 1944 r. sprawiając mu
solidne lanie. W tym czasie w Brzezówce
zastrzelono niemieckiego żandarma - dokonał tego miejscowy partyzant Rudolf Konieczny. Zaniepokojone miejscowe władze
niemieckie zastosowały metodę zastraszania i terroru. Już w nocy z 8 na 9 września pojmano sześć osób - zginęli nocą wywleczeni z domów i bez wyroku zastrzeleni
w tył głowy hażlascy patrioci: Edward Bijok
- murarz, Wiktor Ćwięczek - ślusarz, Franciszek Stokłosa - robotnik leśny, Jerzy Wojtek - pracownik w rolnictwie, Karol Wawrzyczek - pracownik w przemyśle, Leopold
Wawrzyczek - tokarz. Wszystkim przypisano napad na placówkę żandarmeryjną,
kradzież broni i zniszczenie dokumentacji.
Zwłoki ofiar na wozie konnym przewieziono na cmentarzysko padliny w Kończycach
Wielkich i zagrzebano we wspólnym dole.
Podobną tragedię mieszkańcy Hażlacha
przeżyli 24 lutego 1945 roku. Policja niemiecka przeprowadziła obławę na partyzantów – chodziło przede wszystkim o oso-

bę Rudolfa Koniecznego. Razem z Koniecznym ukrywał się Emil Jarosz, dezerter z Wehrmachtu. W tragicznym dniu obaj przebywali u Ewy Witoszek, babki Koniecznego. W czasie strzelaniny zginęła Ewa Witoszek i jej mąż Alojzy Rener, padł też jeden
gestapowiec. Zabudowania spłonęły. Rudolf Konieczny zdołał umknąć i zmylić pościg. Zwłoki ofiar dopiero po trzech dniach
pochowano pod płotem cmentarza.
Nie był to jednak koniec wojennych ofiar
spośród mieszkańców Hażlacha: w marcu
1945 r. aresztowany Karol Witoszek za kontakty z partyzantami został rozstrzelany
w cieszyńskim więzieniu. W kwietniu 1945
r. aresztowano Franciszka Szpina – zmaltretowane ciało zagrzebano w ściółce leśnej
w Brzeziu – odnaleziono je dopiero w maju.
10 kwietnia 1945 r. zmaltretowany Ferdynand Kania zmarł w Mirowie na Morawach.
Ofiary wcześniejszego okresu okupacji: Jan Szpin – padł w pierwszym starciu
z Niemcami pod Skoczowem w 1939 r– zdołano mu urządzić pogrzeb z honorami wojskowymi. Podporucznik Jan Kowalski były
nauczyciel hażlaski zginął w kampanii wrześniowej. Joanna Mazurek(dom nr 234 i Karol Stoszek dom nr 125) - zostali wysiedleni. Ks. Józef Kula zmarł w r. 1941 w obozie
koncentracyjnym w Dachau, Józef Przywara w r. 1940 został aresztowany za obrazę
Hitlera, zmarł zamęczony w r. 1942. Ernest
Żyła – za udział w tajnej organizacji podziemnej – zginął w Oświęcimiu. Emil Ćwięczek – zginął w r. 1942 w Oświęcimiu. Józef
Łabudek – rozstrzelany w Oświęcimiu w r.
1943 za pracę konspiracyjną. Joanna Mazu-

rek – zmarła w czasie robót przymusowych
w Niemczech. Eugenia Windholc – wdowa
po żydowskim karczmarzu i Irma Windholc,
jej córka, zginęły jako Żydówki w obozie
masowej zagłady.
Aby nigdy nie zapomnieć o tragicznych
losach mieszkańców Hażlacha postawiono
przy drodze Cieszyn - Katowice pomnik poświęcony pamięci ofiar hitlerowskiego terroru. Obiekt – autorstwa Jana Kuli – sprawia wrażenie monumentu. Z trzech kolumn
w trójkącie, każda zbudowana z pięciu foremnych brył kamiennych, a całość pokryta jest płytą kamienną z naczółkiem zwieńczoną krzyżem. Poniżej krzyża widnieje napis „1939-1945 ZA WOLNOŚĆ”. Między kolumnami oparta o trzecią stoi tablica z napisem: „ZGINĘLI JAKO OFIARY TERRORU
HITLEROWSKIEGO OBYWATELE HAŻLACHA” – pod 18 nazwiskami napis CZEŚĆ ICH
PAMIĘCI.
W niniejszej relacji o zbrodniach okupacyjnych w Hażlachu wykorzystano:
1.Opracowanie rękopiśmienne” Terror
okupanta nad ludnością polską w Hażlachu 1939-1945” autorstwa Ludwika Kobieli
/ rękopis znajduje się w zasobach Książnicy
Cieszyńskiej, fotokopia dostępna jest w bibliotece szkolnej w Hażlachu/.
2. Fragment monografii wsi ” Okupacja
w Hażlachu i pierwsze dni wolności”- autorstwa Jana Kuli- Kalendarz Cieszyński 2012 r
3. Artykuł ” Pamięć o bohaterach”- autorstwa Rudolfa Mizi- Kalendarz Cieszyński 2012.
Rudolf Mizia

Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Trianon.PL
43-430 Cieszyn, ul. Bielska 4, tel. (033) 445 70 11
NIP 548-23-33-724
Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Trianon PL uprzejmie informuje, że w okresie od
01.01.2019 do 31.12.2019 realizuje zadanie
zlecone z zakresu administracji rządowej i finansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Cieszyńskiego pochodzących z budżetu Państwa dot. prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanego na
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terenie Gminy Hażlach. Punkt prowadzony
jest w HAŻLACH w lokalu przy ul. Główna 57
w dniach:
poniedziałek 1530– 1930
wtorek
1530– 1930
czwartek
1530– 1930
Punkt prowadzony jest w POGWIZÓW
przy ul. Katowicka 5 w dniach:

środa
piątek

1400 – 1800
1400 – 1800

Proponujemy wcześniejszą rejestrację telefoniczną bądź osobistą w punkcie
Stowarzyszenia: od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30 pod numerem
telefonu : (33) 477 72 39
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45-lecie Koła Pszczelarzy w Gminie Hażlach
Gminne Koło Pszczelarzy w Hażlachu, należące do Beskidzkiego Związku Pszczelarzy „Bartnik”, działa już od 45 lat. Członkowie
i sympatycy koła oraz zaproszeni goście spotkali się w sobotę 13 lipca, aby uczcić ten doniosły jubileusz. Pszczelarze rozpoczęli świętowanie od uroczystej mszy świętej w kościele pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, którą odprawił ks. proboszcz Andrzej Wieliczka. Po uroczystościach kościelnych uczestnicy obchodów 45-lecia udali się do położonego niedaleko Domu Sportowca.
Tam odbyła się część oficjalna i poczęstunek, podczas którego toast
za pomyślność koła wzniósł prezes Jan Rudol.
Po wygłoszeniu okolicznościowego przemówienia prezes koła
przybliżył jego rys historyczny. – Pierwszym prezesem koła był Józef
Pelar. 17 lutego 1974 roku, wspólnie z 17 pszczelarzami z terenu Gminy Hażlach, utworzył on koło pszczelarzy. Do dnia dzisiejszego z grupy
założycielskiej żyją Józef Handzel z Hażlacha oraz Alojzy Gabzdyl z Pogwizdowa. Przez 45 lat organizowano liczne szkolenia, wyjazdy oraz nawiązywano współpracę z sąsiednimi kołami z Kończyc Małych, Kaczyc
oraz z Karviny i Dětmarovic w Republice Czeskiej. Na dzień dzisiejszy

Pamiątkowe zdjęcie. Fot. CGP

nasze koło liczy
42 członków, którzy posiadają około 600 rodzin
pszczelich – powiedział Jan Rudol
z Kończyc Wielkich, który prezesuje kołu już od
40 lat.
Życzenia jubileuszowe i podziękowania za dotychczasowy trud
Wójt Grzegorz Sikorski przekazuje ozdobną paterę z listem
złożyli pszczelagratulacyjnym prezesowi Koła Pszczelarzy Janowi Rudolowi. Fot. CGP
rzom zaproszeni na uroczystość goście, w tym Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski. – Z okazji jubileuszu 45-lecia istnienia Waszego Koła składam najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy szacunku i uznania za wieloletnią działalność na rzecz ochrony naszego środowiska naturalnego i ojczystej przyrody. Dzięki Wam, pszczelarzom z Gminy Hażlach, kontynuowana jest wielowiekowa tradycja bartnictwa na Ziemi Cieszyńskiej. Wasza pożyteczna praca, tak potrzebna nam
wszystkim, niech przynosi Wam wiele radości i zadowolenia. Słowami hymnu Pszczelarzy życzę wszystkim
członkom Koła Pszczelarzy w Hażlachu i zarazem każdemu z mieszkańców naszej gminy: „Niech miodu nigdy
nam nie brakuje, bo zdrowie daje, no i smakuje” – zwrócił się do zebranych wójt Grzegorz Sikorski.
GK

Gmina Hażlach na „Gorolu” w Jabłonkowie
Przedstawiciele naszej gminy, czyli Gminnego Ośrodka Kultury,
w tym jego dyrektor Cecylia Gasz-Płońska oraz Urzędu Gminy Hażlach, w sobotę 3 sierpnia kolejny raz wzięli udział w „Gorolskim Święcie” czyli w organizowanych w Jabłonkowie w Republice Czeskiej
Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych. Impreza ta, od
lat nazywana powszechnie „Gorolem”, jest zarazem świętem żyjącej
na Zaolziu polskiej społeczności. Stoisko promocyjne Gminy Hażlach
zostało wystawione w ramach trwałości realizowanego w latach
2016-2017 wspólnie w Miastem Jablunkov projektu „Ścieżka zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein” oraz promocji jego kontynuacji, czyli prowadzonego wspólnie z Miastem Karvina projektu „Spacerkiem
po Kończycach Wielkich. II etap ścieżki zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein”, współfinansowanych 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. Na naszym stoisku można było otrzymać bezpłatne gadżety i materiały promocyj-
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ne, w tym foldery oraz magnesy
promujące kończycką
ścieżkę
zdrowia. Dużym
z a i n t e re s o w a niem cieszyły się
także informacje
na temat leczniczych właściwości
piramid, których Stoisko promocyjne naszej gminy i jego załoga. Fot. GK
udzielali
dwaj
mieszkańcy Pogwizdowa, panowie Czesław Stuchlik i Jerzy Wigezzi.
W Jabłonkowie była również okazja do zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia z maskotką naszej gminy, czyli zającem Kicakiem, z której
szczególnie chętnie korzystali najmłodsi goście „Gorolskiego Święta”.
					
GK

Granty i pożyczki pobudzają kapitał ludzki

Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
od wielu lat prowadzi na terenie powiatu cieszyńskiego program „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności.
Na wsparcie mogą liczyć procałkiem spora suma pieniędzy. Była to
jekty realizowane przez organizazatem bardzo dobra decyzja. Zresztą
cje pozarządowe i grupy nieforwystarczy spojrzeć na naszych benefimalne, których zamierzeniem jest
cjentów, którzy z roku na rok zaskakuinicjowanie współpracy mieszkańją nas świetnymi pomysłami i stawiaców na rzecz lokalnych społecznoją coraz śmielsze kroki w pozyskiwaniu
ści w celu pobudzania aspiracji rozkolejnych grantów. W końcu na tym
wojowych, poprawiania jakości żyto polega, aby rozbudzić kapitał ludzcia i budowania lokalnego kapiki drzemiący w mieszkańcach Gminy
tału społecznego. Wśród trzynaHażlach – podkreśla wójt Grzegorz Sistu projektów, którym w tym roku
korski.
przyznano granty z tego programu,
Włodarz naszej gminy dodaje, że
znalazły się trzy organizacje i grupy
środki z programu „Działaj Lokalnie”
z terenu naszej gminy: Stowarzyto nie jedyne wsparcie, jakie w ostatszenie Miłośników Zamarsk (pro- Przedstawiciele grantobiorców z Gminy Hażlach, którzy w tym roku będą
nich latach zostało w niej wdrożone.
jekt „Nasz kwitnący park”), zorga- realizować projekty w ramach programu „Działaj Lokalnie”, z wójtem
Kolejnym dobrym rozwiązaniem są
nizowana pod patronatem Gmin- Grzegorzem Sikorskim podczas przekazania umów dotacyjnych tegorocznej
pożyczki, udzielane z budżetu gminy
nego Ośrodka Kultury w Hażlachu edycji programu w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie
dla organizacji pozarządowych regrupa nieformalna „Europejczycy”
alizujących projekty unijne projekty.
– Gdy Pani Sławomira Godek, prezes Sto(projekt „Z sąsiadem za pan brat”) oraz Sto- warzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej, Zwykle jest bowiem tak, że najpierw trzeba
warzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik kilka lat temu pojawiła się u mnie w gabinecie zadanie zrealizować, a dopiero potem naw Rudniku (projekt „Rudnik w słoiku”).
z zapytaniem, czy chcę wspierać lokalne orga- stępuje refundacja poniesionych wydatków.
Grantobiorcy z danej gminy uzyskują nizacje w ramach małych grantów, bez waha- Obecnie, dzięki przyjętemu rozwiązaniu,
łącznie co najmniej dwukrotnie większe fun- nia odpowiedziałem: tak! Dlaczego? Ponieważ na czas realizacji projektu gmina może podusze niż w danym roku wniosły do progra- wyznaję zasadę: „dawać wędkę a nie rybę”. życzyć pieniądze, które w późniejszym czamu wspierające go samorządy. W 2019 roku W ramach wsparcia do każdej gminnej złotów- sie zostaną jej zwrócone z wypłaconej unijGmina Hażlach przeznaczyła na ten cel kwo- ki Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności do- nej dotacji.
tę 6 tys. zł.
GK
rzuciła kolejną… i do tej pory zebrała się z tego

Powierzenia
w oświacie
22 lipca w sali sesyjnej Urzędu Gminy Hażlach Wójt Gminy Grzegorz Sikorski wręczył dyrektorom jednostek oświatowych powierzenia stanowisk. Stało się tak na mocy wydanych przez wójta zarządzeń. Dyrektorami tworzonych z dniem
1 września 2019 r. Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Hażlachu i Kończycach Wielkich, zostały, odpowiednio, Agnieszka Pilch
i Małgorzata Banot. Powierzenie stanowiska dyrektora Przedszkola w Pogwizdowie otrzymała Danuta Natkaniec.
GK
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Po spotkaniu w sali sesyjnej (od lewej): Sekretarz Gminy Hażlach Bożena Bury,
dyrektor Przedszkola w Pogwizdowie Danuta Natkaniec, dyrektor Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Kończycach Wielkich Małgorzata Banot, inspektor ds. oświaty
Beata Lipka. Z tyłu Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski o Fot. GK

5

Świynto Dziedziny w Zamarskach 2019
Już po raz kolejny, 22 czerwca 2019 roku w Parku rekreacyjno-sportowym w Zamarskach odbyło się doroczne
Świynto Dziedziny. Organizatorami imprezy byli: Sołtys z Radą Sołecką , Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk,
miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich, Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu, OSP Zamarski, Szkoła Podstawowa
i Przedszkole w Zamarskach.
Ważnym elementem tegorocznej Imprezy było uroczyste
otwarcie nowej sceny, która powstała z projektu ” Płynie muzyka z Zamarskiego kopca na Olziańską Dolinę” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach
Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński-Tesinske Slezsko i budżetu państwa.
W uroczystości udział wzięli Dyrektora Biura Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza i Sekretarz Euroregion Śląsk Cieszyński Bogdan Kasperek, przedstawiciele naszego Partnera projektowego Miasta Karviny Monczková Gabriela, Władze Gminy Hażlach – Wójt Grzegorz Sikorski, Zastępca Wójta Stanisława Pelczar, Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Kolondra, którzy dokonali wspólnie z przedstawicielem
społeczników z Zamarsk, symbolicznego przecięcia wstęgi.
Na uczestników Świynta czekały liczne atrakcje: występy
przedszkolaków i uczniów Szkoły Podstawowej w Zamarskach,
przedszkolaków i uczniów Polskiej Szkoły Podstawowej w Karwinie , Zespołu Regionalnego Wielkokończanie, Grupy Tanecznej
„Blask” GOK-u w Zamarskach, pokazy SAMBO CK Cieszyn, oraz
pokazy PSP w Cieszynie i miejscowej OSP Zamarski. Gwiazdami
tegorocznej edycji Świynta Dziedziny był ABBA Revial Band oraz
grupa Skifflowa No To Co. Do późnych godzin nocnych trwała zabawa taneczna z DJ ALVARO.
Można było skosztować regionalnych placków z blachy oraz
potraw z grilla. Dla najmłodszych przygotowano strefę rekreacyjną i animacjami przygotowanymi przez instruktorów GOK.
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Działało
studio
LIVE Radio Bielsko.
Patronami medialnymi wydarzenia były:
Głos Ziemi Cieszyńskiej, Vifi.pl, SCI 24.pl,
Zamarski TV, Tramwaj
Cieszyński, OX, Wiadomości Gminy Hażlach, beskidzka 24, Radio Bielsko.

PODZIĘKOWANIA

W imieniu organizatorów ŚWIYNTA DZIEDZINY 2019 czyli Rady
Sołeckiej, Stowarzyszenia Miłośników Zamarsk, Koła Gospodyń
Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej i Gminnego Ośrodka Kultury
w Hażlachu serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom za wspaniałą zabawę, wszystkim społecznikom za włożony ogrom pracy w przygotowania oraz prace społeczne przy zagospodarowaniu terenu wokół sceny, wszystkim artystom i zespołom za wspaniałe występy,
a także Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie za uświetnienie imprezy pokazem strażackim. Dziękuję również wszystkim mediom za patronat nad naszą imprezą i obszerne
relacje z naszego wydarzenia.
Osobne wielkie podziękowania przesyłam dla wszystkich tegorocznych sponsorów dzięki, którym nasze „Świynto Dziedziny” miało tak bogaty program artystyczny tj.
Bank BGŻ BNP Paribas, KLIMOSZ Sp. z o.o., Gospodarstwo Rolne
Ewa Kaleta, Bank Spółdzielczy w Cieszynie o. Hażlach, Biuro Rachunkowe „Saldo.pl”, KARCZMA „U ŹRÓDEŁKA”, F.P.U.KOWALSTWO
Stanisław Salamon, PPHU PEX Sp. z o.o., Sabation.pl Ryszard Zdunek, POTENZA Marek Bomba, PHU JAMPAS Renata Pastucha, EGGS
-POL Karina Pelar-Kowalska, Firma Ogółno-Budowlana Mateusz Koliński, Malarstwo-Tapeciarstwo Piotr Branny, Hodowla Drobiu Eugeniusz Kwiczała, PHU PROFI Rafał Forystek, FHU LUKBAB Łukasz Babilon, WRZOS Bogusława i Sławomir Witalis, Andrzej Czogalla, ŚLUSARSTWO CIESZYN Mirosław Pastucha, TOMDOG Tomasz Bylok,
ZŁOTNICTWO Marcin Pieczonka, PIEKARNIA ZEBRZYDOWICE Roman Somerlik, LEWIATAN Wojciech Luber, MIRUSIA Salon Fryzjerski Mirosława Witoszek, CROCUS Topoliński, FHU SABEL Stanisław
Sabela, COPY ART Marek Morawiec, Przedsiębiorstwo Poligraficzne
MODENA, ENERGETYKA CIESZYŃSKA, OGRODZENIA Marcin Skowronek, CZB HADEX Jastrzębie-Zdrój, NIKA TRANS Gliwice, KAJZA Sp.
z o.o. Bogdan Zagóra, GOSPODARSTWO OGRODNICZE Bronisława
i Leszek Prochaska, Izabela Zawada, Katarzyna i Kazimierz Zawada,
Piotr Delong, Jan Delong, Jacek Hutyra, Elżbieta Kałuża oraz wszystkim anonimowym darczyńcom.
SOŁTYS Sołectwa Zamarski
Klaudiusz Zawada

Maja Chamot z Hażlacha
na Olimpiadzie w Baku
W dniach od 21 do 27 lipca w położonej nad Morzem Kaspijskim
stolicy Azerbejdżanu Baku odbywał się XV Olimpijski Festiwal
Młodzieży Europy (EYOF). Polska Reprezentacja Młodzieżowa
liczyła 101 zawodników. Do grona olimpijczyków została powołana
Maja Chamot z Hażlacha, utalentowana tyczkarka, na co dzień
zawodniczka MKS Ustroń, gdzie trenuje pod kierunkiem Magdaleny
Kubali. Mai udało się awansować do finału imprezy.
Mieszkanka naszej gminy, tegoroczna absolwentka trzeciej klasy gimnazjalnej w Kończycach Wielkich, chociaż dopiero w październiku tego roku skończy 16 lat, regularnie pokonuje starsze od
siebie zawodniczki. Już w ubiegłym roku w kategorii wiekowej do
lat 16 (U16) wygrała rozgrywane w Bełchatowie Mistrzostwa Polski Młodzików. Obecnie rywalizuje w kategorii do lat 18 (U18).
W lutym tego roku podczas Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Lekkiej Atletyce w Toruniu Maja zdobyła złoty medal w rywalizacji juniorek młodszych. Pokonała wówczas
poprzeczkę zawieszoną na wysokości 3,65 m. Z kolei w lipcu podczas
rozgrywanej w Poznaniu Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Maja
z wynikiem 3,70 m zdobyła srebro i tytuł wicemistrzyni Polski w kategorii U18.
Wyjazd do Baku poprzedziła uroczystość oficjalnego powołania
do reprezentacji Polski, która odbyła się 18 lipca w Centrum Olimpijskim Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie. Polska ekipa składa się reprezentantów różnych dyscyplin, takich jak lekkoatletyka, pływanie, gry zespołowe, gimnastyka. Z lekkiej atletyki spośród 20 konkurencji do wyjazdu do stolicy Azerbejdżanu zakwalifikowało się tylko 14. Kadra lekkoatletyczna liczyła 28
osób, 14 chłopców i 14 dziewczyn, czyli po jednym reprezentancie z każdej konkurencji. O zakwalifikowaniu do wyjazdu decydo-

Maja Chamot z trenerką Magdaleną Kubalą na stadionie
lekkoatletycznym w Baku. Fot. z archiwum M. Chamot

wało jednoczesne spełnienie dwóch warunków. Po pierwsze: osiągnięcie jak najlepszego wyniku w kraju w terminie do 16 czerwca. Po drugie: ów wynik musiał dawać co najmniej 10 miejsce na liście europejskiej. Dlatego spośród zawodników uprawiających skok
o tyczce z Polski do Baku polecieli tylko Maja Chamot i Adrian Kupczak z UKS Olimp Mazańcowice.
Maja udanie zakończyła swój udział w XV Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy. W finale skoku o tyczce, w grupie trzynastu zawodniczek, zajęła bowiem wysokie, piąte miejsce. Na stronie internetowej Polskiego Związku Lekkiej Atletyki podano, że Majka otarła się o medal, ponieważ „gdyby Polka po pokonaniu 3,80 uporała się
z poprzeczką zawieszoną na 3,85 m, wywalczyłaby miejsce na podium festiwalu młodzieży”.
Mistrzynią została reprezentantka Niemiec Sarah Vogel, która
przeskoczyła 4,06 m. Dodajmy, że życiowy rekord naszej reprezentantki Polski to 3,82 m. Z kolei jej kolega z reprezentacji, Adrian Kupczak z UKS Olimp Mazańcowice, w finale mężczyzn z wynikiem 4,70
m zajął w Baku ósmą lokatę.
Reprezentantce Polski z naszej gminy, Mai Chamot, życzymy udziału w kolejnych prestiżowych zawodach, rozgrywanych na arenach krajowych oraz zagranicznych i osiągania jak najlepszych wyników.
				
GK

Uwaga! Barszcz Sosnowskiego
W związku z wystąpieniem barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Hażlach oraz interwencjami mieszkańców Wójt Gminy Hażlach prosi właścicieli nieruchomości o regularne wykaszanie działek i niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się w/w rośliny.
Barszcz jest rośliną dwuletnią, co oznacza, że w pierwszym roku jej
życia pojawiają się tylko liście, natomiast w drugim roku roślina kwitnie,
a po zawiązaniu owoców i wydaniu nasion zamiera. Jeżeli nie jest koszony przed wytworzeniem pąków kwiatowych, utrzymuje się przez wiele lat. Nasiona uzyskane z 1 hektara plantacji wystarczą do obsiania następnych 100-200 hektarów. Częste koszenie osłabia roślinę, lecz jej nie
likwiduje, gdyż szyjka korzeniowa, z której odrastają nowe pędy, znajduje się 3-4 cm pod powierzchnią ziemi. Barszcz Sosnowskiego ma działanie toksyczne i alergizujące. Włoski na łodygach i liściach wydzielają parzącą substancję, która zawiera furanokumaryny. Te szkodliwe właściwości ujawniają się w wysokich temperaturach i przy dużej wilgotności
powietrza. U zwierząt powoduje podrażnienie przewodu pokarmowe-
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go, biegunkę, nudności, krwotoki wewnętrzne. U ludzi – zapalenie skóry (fotodermatozę), powstawanie pęcherzy, zapalenie spojówek. Uczulenie skóry podobne jest do oparzenia, w wyniku którego powstają trudno gojące się rany. Skuteczną metodą eliminacji gatunku jest metoda łącząca 2 sposoby:
1) mechaniczną, poprzez wykopanie lub wyrwanie całych roślin wraz
z korzeniem (do połowy maja, gdy rośliny są jeszcze niskie, oraz w czerwcu, przed rozsianiem nasion),
2) chemiczną, przy pomocy herbicydu (np. Roundup 360 SL). Przy
wykonywaniu tych czynności należy zachować środki ostrożności zgodne z BHP, m.in. takie, jak: stosowanie odzieży ochronnej oraz w przypadku wykonywania ich na obszarach chronionych należy zapoznać się
z wprowadzonymi tam ograniczeniami w zakresie stosowania środków
chemicznych.
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Mienia
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15. Piknik Militarny
czyli Rodzinne Spotkania z Historią
Pierwsze dni lipca to czas kiedy na terenie Gminy Hażlach,
a konkretnie w Kończycach Wielkich słychać huk dział czołgowych,
szum motorów i wystrzały karabinów maszynowych.
Tak było i w tym roku. Organizatorzy - Gmina Hażlach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu zaprosili
wszystkich pasjonatów na 15. Piknik Militarny-Rodzinne Spotkania z Historią, który odbył się na terenie LKS
Błyskawica Kończyce Wielkie i w najbliższej okolicy. Na
miłośników historii czekało wiele atrakcji. W godzinach
porannych 6 lipca przeprowadzono Polsko-Czeski Rodzinny Bieg na orientację ”Śladami historii”. Równolegle na płycie rynku w Cieszynie miała miejsce wystawa
pojazdów wojskowych. Oficjalnego otwarcia imprezy dokonali: Starosta Cieszyński Mieczysław Szczurek
i Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski.
W ciągu dwóch piknikowych dni uczestnicy mogli
odbywać spacery edukacyjne z przewodnikiem po dioramach przygotowanych przez grupy rekonstrukcyjne,
obserwować pokazy dynamiczne pojazdów, spotkać
się ze współautorem książki „Bitwa o Śląsk Cieszyński
1945” - Grzegorzem Kaszturą.
Liczną publiczność zgromadziła rekonstrukcja „Bitwy o Śląsk Cieszyński 1945” z czasów walk radziecko-niemieckich, efektownie i sugestywnie odtworzona przez rekonstruktorów. Piknikowi towarzyszyła wystawa zdjęć „In Memoriam Krzysztof Kolarczyk” poświęcona zmarłemu współtwórcy pikników historycznych w naszej Gminie. Oddana został także honorowa
salwa na cześć Krzysztofa Kolarczyka, po zakończonej
rekonstrukcji. Zorganizowano również wieczorny pokaz zdjęć z imprez z lat 2005-2018. Oprócz atrakcji militarnych można było skorzystać ze stoisk gastronomicznych, strzelnicy, obejrzano również pokazy sekcji
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jiu-jitsu UKS Nakano w Pogwizdowie. Dużą atrakcją dla najmłodszych były warsztaty modelarskie.
„Naród , który traci pamięć przestaje być Narodem” powiedział Marszałek Józef Piłsudski. Pikniki Militarne Rodzinne Spotkania z Historią organizowane w gminie Hażlach z całą pewnością
wpisują się w obronę pamięci narodowej i edukują młode pokolenia. Imprezę wsparli: Powiat Cieszyn, Miasto Cieszyn, oraz Bank
Spółdzielczy w Cieszynie.
Polsko – Czeski rodzinny bieg na orientację „Śladami historii”
odbył się w ramach projektu „Spacerkiem po Kończycach Wielkich
- II etap ścieżki zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein / Procházkou
po Velkých Kunčicích - II. etapa stezky zdraví hraběnky Thun-Ho-

hensteinové jest współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko Programu
Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
Organizatorzy serdecznie dziękują państwu za udostępnienie
łąki, a Piekarni Marek Handzel z Kończyc Wielkich, Annie i Andrzejowi Kaletom oraz Fermie Drobiu Michał Fojcik za przekazane artykuły żywnościowe.
Patronat nad imprezą objęli: Głos Ziemi Cieszyńskiej, OX.pl,
Polskie Radio Katowice.
Więcej zdjęć z można obejrzeć na stronie www.gokhazlach.pl
w zakładce Galeria.

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o piramidach,
ale baliście się zapytać
Czesław Stuchlik z Pogwizdowa, znany ze swoich licznych pasji kronikarz historii rodzinnej miejscowości,
a także terapeuta, radiesteta i konstruktor piramid, przeprowadził w miejscowej Bibliotece prelekcję pod
tytułem „Nowa historia i uzdrawiająca moc piramid”, której towarzyszył pokaz multimedialny. Prelegent
przedstawił zgromadzonym osobom liczne dowody potwierdzające tezę, iż sami jesteśmy w stanie nauczyć się
korzystania z uzdrawiającej mocy ziół, energii piramid i urządzeń piramidopochodnych.
– Od czasu, kiedy sam pokonałem wiele chorób, obecnie uczę innych, w jaki sposób mogą sami sobie pomagać – zaznaczył na wstępie
Czesław Stuchlik. – Piramidy leczą, regenerują, energetyzują, a nawet
sprawiają, że mamy lepsze sny. Nie trzeba budować kopii piramid egipskich, wystarczą nam niewielkie modele wykonane na przykład z tektury czy szkła. Jednak najlepsze są z aluminium, gdyż takie piramidy konserwują żywność, usuwają ból głowy i wiele innych dolegliwości – kontynuował.
Podczas prelekcji pan Czesław zaprezentował piramidę bez podstawy, którą można przykryć butelkę z wodą. W ten sposób woda
ulega naenergetyzowaniu, przez co jej spożycie daje organizmowi
wymierne korzyści.
Uczestnicy wykładu mieli również okazję obejrzeć program telewizyjny, nakręcony przez stację TVN, w którym mieszkaniec naszej
gminy prezentował zbudowaną przez siebie piramidę. Instruował
widzów, że można do niej wejść i oddawać się medytacji, albo siedzieć bezczynnie przez kilkadziesiąt minut….
- Niektóre osoby już podczas pierwszego seansu doświadczały niezwykłych doznań: mrowienia skóry, jeżenia się włosów czy łaskotania.
Inni dopiero po kilku wizytach w piramidzie przekonywali się, że ona
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działa – zaznaczył
prelegent.
Na zakończenie prelekcji Czesław Stuchlik wręczył obecnemu na
sali Wójtowi Gminy Hażlach Grzegorzowi
Sikorskiemu nietypowy
prezent, a mianowicie tubę energetyczną z piramidką. Jak powieCzesław Stuchlik przekazuje wójtowi Grzegorzowi
dział, jest to urząSikorskiemu tubę energetyczną z piramidką
dzenie pozwalające na stworzenie harmonii i jednomyślności wśród osób przebywających w jego zasięgu, co niewątpliwie ułatwia podejmowanie jak najlepszych decyzji.   
JDK
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Konsekwentni jak Adam Małysz
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku wraz z Powszechną Szkołą Podstawową w Rudniku
wygrało konkurs pt. „Turnusy Uśmiechu” organizowany przez Fundację ING Dzieciom, w efekcie czego 45
dzieci w wieku od 8 do 16 lat, uczestniczyło w 12-dniowych, nieodpłatnych koloniach w Wiśle w rewelacyjnie
wyposażonym ośrodku wypoczynkowym Fundacji ING Dzieciom.
Kolonia została w projekcie przez nas
nazwana „Konsekwentni jak Adam Małysz”,
opiekę na kolonii pełniły Pani Dyrektor PSP
Rudnik-Beata Starzyk oraz Panie Wychowawczynie : Katarzyna Czendlik, Klaudia
Klimosz i Agnieszka Kołeczko.
By oddać chociaż część klimatu, wrażeń,
bardzo ciekawych zajęć, pozwoliłam sobie
umieścić wycinki z postów z Facebooka Powszechnej Szkoły Podstawowej w Rudniku ,
na który serdecznie zapraszamy!
(…) Dziś wyruszyliśmy w kierunku Trójwsi. Pierwszym przystankiem była skocznia im. A. Małysza w Wiśle Malince, gdzie
oglądaliśmy naszą kadrę skoczków narciarskich w treningu. Następnie udaliśmy się do
Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Istebnej,
a potem na warsztaty z wełny do Bacówki
w Koniakowie. Kolejnym przystankiem naszej wycieczki była Kurna Chata Kawuloka w
Istebnej. Całość zakończyliśmy spacerem do
Trójstyku.
Kolejny dzień pełen wrażeń i zabawy.
Rozpoczęliśmy od wyjazdu w stronę Międzybrodzia. Pierwszy przystanek to góra Żar
i wyjazd kolejką górską, drugi to rynek
w Żywcu i Mini Zoo w parku przy Zamku. Były
również skocznie narciarskie w Szczyrku.
… pojechaliśmy do Bielska-Białej, skąd
kolejką gondolową wyjechaliśmy na Szyndzielnię. Następnie udaliśmy się do schro-

niska i dalej żółtym szlakiem na szczyt góry
Klimczok i dalej przez Przełęcz Karkoszczonka udaliśmy się do Chaty Wuja Toma. Popołudnie i wieczór upłynął nam pod znakiem
muzyki, a w szczególności śpiewu i tańców.
Atrakcją dnia był przejazd Wiślańską
Ciuchcią z Wisły Centrum na Równicę. Na
górze podziwialiśmy przepiękne widoki oraz
zwiedziliśmy Chatę Zbójnicką.
… pojechaliśmy na basen do kompleksu Zagroń w Istebnej - szaleństwom nie było
końca. Mieliśmy długo wyczekiwane karaoke.
To był dzień pełen wrażeń. Całe przedpołudnie spędziliśmy w fantastycznym parku przy Gemini w Bielsku-Białej. Po powrocie do przygotowywaliśmy się do wieczornej Gry terenowej. Było ognisko, mnóstwo
zabawy i ciekawe konkurencje na punktach
kontrolnych. Wszyscy świetnie się bawili (…)
Zdobyliśmy szczyt Trzy Kopce Wiślańskie. Rozdaliśmy wyczekiwane nagrody za
"Czysty pokój" oraz za "Najlepszego kolonistę". W grupach młodszych ten tytuł otrzymali Maja Kędziera
i Mateusz Demski, a w starszych grupach Anna Tomica, Kinga Klimosz, a wśród
chłopców Marcin Kędzior i Marcin Obracaj.
Gratulacje!!!
W podziękowaniu za wspaniałą atmosferę i miłą obsługę na kolonii zaprosiliśmy

Panią Prezes i pracowników Fundacji ING
Dzieciom, a także Panią Prezes naszego Stowarzyszenia i kadrę kolonijną. Były upominki, podziękowania, a także występy dzieci.
Jesteśmy ogromnie wdzięczni za wszystko, oczywiście Fundacji ING Dzieciom oraz
szczególnie dziękujemy Pani Kasi Czendlik
za zaangażowanie w pisanie projektu , Pani
Klaudii Klimosz za wspaniałe posty ilustrujące każdy dzień .
Opracowanie : Sylwia Grzebień .

Szukamy eksponatów do „DOMU PRZYRODNIKA”
Wiesz, że na strychu w Twoim domu lub
w piwnicy u Twojej Babci leżą i kurzą się stare
rzeczy, ofiaruj im drugie życie, przynosząc je
do powstającego Domu Przyrodnika. Dzięki Twojej darowiźnie kolejne pokolenia będą
miały dostęp do eksponatów, które pozwolą (zwłaszcza najmłodszym) zrozumieć dawne czasy.
Co może się przydać?
• do starej izby potrzebujemy: dzierże,
misy, dzbany, drewniane łyżki, kopystki, skrzynie posagowe, tary, maselnice,
kołowrotki, wrzeciona, krosna, obrazy,
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•

•
•

fotografie, stroje, płótna lniane, świątki, słoje;
do uprawy ziemi: motyki, cepy, radła,
łopaty, sierpy, kosy, widły, płachty lniane do wysiewu zbóż, oraz do noszenia
ściółki, kosze do ziemniaków-sadzeniaków, orstwie;
do przechowywania: kosze, dzbany, słoje, skrzynie,
do pszczelarstwa: ule drewniane, słomiane wyplatane - "koszki", gliniane
na stelażu, kapelusze pszczele, sprzęty
do pracy przy ulach: poddymiarki, noże

pszczelarskie, rojnice, miotełki do zgarniania pszczół, rękawice pszczelarskie;
• ponadto stare czasopisma tematyczne:
dotyczące uprawy, sadownictwa, lub
pszczelarstwa.
Przydatne również mogą okazać się stare
fotografie, zwłaszcza te dokumentujące prace w polu. Oraz publikacje ( książki, czasopisma) tematyczne: dotyczące uprawy, sadownictwa, lub pszczelarstwa. Zapraszamy do
kontaktu z Panią Stanisławą Pelczar w Urzędzie Gminy Hażlach - telefon 338569479
wew. 34 lub mailowo: pelczar@hazlach.eu

Oj działo się, działo – półkolonia OSP Hażlach
W dniach od 3 do 7 lipca OSP w Hażlachu zorganizowała po raz czwarty półkolonię dla dzieci i młodzieży.
Nasi podopieczni mieli okazję uczestniczyć w szkoleniu udzielania pierwszej pomocy.
Spacerowaliśmy po ścieżce do źródełka Borgońka, aby dowiedzieć się „co w lesie słychać”. Fachową wiedzą
o lesie i nie tylko, przekazał Tomasz Pieczonka, podleśniczy Lasów Państwowych obrębu Kalembice. Nasi
podopieczni nie mogli narzekać na brak wrażeń.
Dzięki uprzejmości Piotra Kozieł z firmy SYNAPSAONLINE, który przeprowadził szkolenie
o tematyce grup pożarów dzieci zobaczyły na
własne oczy jak palą się materiały z poszczególnych grup A, B, C, D i F i czym wolno je gasić, a czym nie. Jak na półkolonię Ochotniczej
Straży Pożarnej przystało nie zabrakło szkolenia z musztry i zachowania się w szyku czy zaznajomienia z podstawowym sprzętem pożarniczym.
Złożyliśmy wizytę w komendzie Powiatowej PSP w Cieszynie, gdzie nasi podopieczni
mogli zobaczyć jak wygląda codzienna
praca strażaków, sprzęt i samochody
pożarnicze.
Ponadto byliśmy na basenie Delfin w Skoczowie, gdzie dzieci mogły
się wyszaleć. Pyszne posiłki podczas
półkolonii serwowane były przez restaurację BADOS. Duża frajdę sprawiła wycieczka do Szczyrku. Kolejką linową wyjechaliśmy na Skrzyczne i przeszliśmy szlakiem na Malinowską Skałę, Malinów, by zakończyć wędrówkę
na Białym Krzyżu. Po drodze wstąpiliśmy do jaskini Malinowskiej. Dzielnie
wszyscy pokonali ośmiokilometrową
trasę. Tradycyjnie na zakończenie półkolonii odbyła się spartakiada dla dzieci i młodzieży.
Zarząd OSP w Hażlachu dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do
organizacji półkolonii - Urzędowi Gminy Hażlach, wolontariuszom, darczyńcom i sponsorom.
Do zobaczenia za rok!!!
Prezes OSP Hażlach
Sebastian Chrapek

wiadomości
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ZAJĘCIA w roku szkolnym 2019-2020
Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu z siedzibą w Pogwizdowie
w roku szkolnym 2019-2020 zaprasza na różne zajęcia skierowane zarówno do najmłodszych, jak i do starszych dzieci, młodzieży oraz do dorosłych. Koszty zajęć wprost wynikają z kosztów ponoszonych przez nas
na ich organizację (materiały i prowadzących), a niektóre są uzależnione
od ilości zainteresowanych.
Zajęcia odbywać się będą w Brzezówce (Zielony Domek), Kończycach Wielkich, Pogwizdowie, Rudniku oraz Zamarskach, a także w terenie. Godziny zajęć oraz ich harmonogram zostanie przygotowany we
wrześniu, gdy zakończymy zapisy.
Poniżej prezentujemy nasze propozycje:
Rodzaj zajęć
Język angielski
1 x w tygodniu, 90 minut

Miejsce zajęć
Zamarski

Odbiorca

Odpłatność

Młodzież, dorośli

Uzależniona od ilości uczestników
ok 100 zł / miesiąc

Młodzież, dorośli

Uzależniona od ilości uczestników
ok 90 zł / miesiąc

Dzieci od 7 lat

20 zł / zajęcia

Język czeski
1 x w tygodniu, 90 minut

Pogwizdów - kontynuacja

Lego
1x w tygodniu, ok. 90 minut

Kończyce Wlk., Pogwizdów,
Rudnik, Zamarski

Zajęcia twórcze
1 x w tygodniu, 90 minut

Kończyce Wlk., Pogwizdów, ZaDzieci i młodzież
marski

100 zł / semestr

Zajęcia taneczne
1 x w tygodniu, 90 minut

Pogwizdów,
Zamarski

Dzieci i młodzież

10 zł /zajęcia

Zajęcia szachowe
2 x w miesiącu, 90 minut

Pogwizdów

Dzieci i młodzież

30 zł / m-c

Zajęcia kulinarne
1 x w tygodniu, ok. 90 minut

Brzezówka

Dzieci i młodzież

30 zł / m-c

Zajęcia kroju i szycia
2 x w miesiącu, ok. 90 minut

Brzezówka

Dzieci i młodzież

Uzależniona od ilości uczestników
ok 60 zł / miesiąc

Klub gier planszowych
1 x w tygodniu, 90 minut

Kończyce Wlk.,
Pogwizdów

Dzieci i młodzież

bezpłatnie

Tenis stołowy
1 x w tygodniu, 90 minut

Pogwizdów

Dzieci i młodzież, dorośli

50 zł / semestr

Babskie wieczory
z …, 1 x w miesiącu

Zamarski

Dorośli

Opłata uzależniona od rodzaju zajęć

Robótki ręczne
1x w tygodniu, 120 minut

Zamarski

Dorośli

5 zł / zajęcia

Aerobic
2 x w tygodniu

Pogwizdów, Rudnik
Zamarski

Dorośli

Zumba
1 x w tygodniu

Zamarski

Dorośli

Nordic walking

Brzezówka, Kończyce Wlk., Po- Wszyscy chętni do ruchu
gwizdów, Rudnik, Zamarski
na świeżym powietrzu

Uzależniona od ilości uczestników,
około 50 zł / miesiąc

Modelarskie
1 x w tygodniu, 150 minut

Pogwizdów

Uzależniona od ilości uczestników
ok 100 zł / miesiąc

Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przedstawiony
w połowie września na naszej stronie internetowej www.gokhazlach.pl. Zapisy od 26 sierpnia 2019 r. do 12 września 2019 r. w
Pogwizdowie, ul. Północna 5.
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Zajęcia modelarskie podczas Pikniku Militarnego cieszyły się zainteresowaniem
zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Dzieci, młodzież, dorośli

10 zł / zajęcia
10 zł / zajęcia

Jeżeli macie Państwo pomysł na inne zajęcia – to
zachęcamy do kontaktu.
ZAPRASZAMY !

Wakacje z GOK-iem – pełne wrażeń
Wakacje, czyli czas wolny od zajęć szkolnych i pracy, wg słownika PWN. Jednak dla niektórych wakacje to wzmożony czas pracy. Tak też było w Gminnym Ośrodku Kultury, którego pracownicy już od pierwszych dni przerwy
wakacyjnej w szkole zadbali o dobrą zabawę dla najmłodszych mieszkańców naszej Gminy.
Wakacje z GOK-iem wystartowały już 24 czerwca i odbywały
się w sołectwach Brzezówka, Zamarski i Kończyce Wlk., żeby skończyć się dwoma dwutygodniowymi turnusami w Pogwizdowie.
Dzieci miały okazje dobrze się bawić podczas pobytu w naszych
pomieszczeniach,
ale i nie zabrakło
wyjazdów – odwiedziliśmy
basen w Skoczowie
oraz wybraliśmy
się na wycieczkę do
Istebnej na Trójstyk.
Turnusy w Pogwizdowie obfitowały w wycieczki. Odwiedziliśmy
ZOO w Chorzowie i Zlinie (Czechy), GO -JUMP w
Bielsku-Białej, Nibylandię w Katowicach. Dużą frajdę sprawił przejazd pociągiem. W kinie Piast w Cieszynie byliśmy dwukrotnie i obejrzeliśmy filmy, a później uczestniczyliśmy
w zajęciach w Bibliotece Miejskiej. Zresztą pracownicy Biblioteki Gminnej w Hażlachu także umilali nam czas podczas zajęć stacjonarnych. Dzieci miały możliwość zobaczyć na czym polegają zajęcia z LEGO czy nauczyć się udzielania pierwszej pomocy dzięki
strażakom z OSP. Odwiedził nas także teatrzyk „Blaszany Bębenek” z przedstawieniem interaktywnym „Podróże Baltazara Gąbki”. Dzieci miały możliwość uczestniczyć podczas wycieczek oraz
na miejscu w Pogwizdowie w wielu warsztatach, np. robienia mydła czy tkackich.

wiadomości

GMINY HAŻLACH

Ważnym elementem były wyjazdy poznawcze – do „Przytulii – domu zielin” w Brennej – tam dowiedzieliśmy się sporo o roślinach i ziołach oraz do Muzeum Powstań Śląskich do Świętochłowic, gdzie poznaliśmy historię powstań oraz życie codzienne Górnego Śląska.
Bardzo dziękujemy
wszystkim, którzy
przyczynili się do tych
wspaniałych
wakacji spędzonych
wspólnie z Gminnym
Ośrodkiem Kultury
w Hażlachu !!!
Proponujemy małe
wspomnienia – jak to
było na wakacjach –
czyli kilka chwil uchwyconych migawką aparatu
Więcej zdjęć na FB
Gminy Hażlach.
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Rodziny na rowerach
Stało się już tradycją, że pod koniec czerwca do najmniejszej miejscowości Gminy Hażlach zjeżdżają całe
rodziny, by podczas wspólnej przejażdżki rowerowej, podziwiać piękno lokalnej przyrody.
Sobotnie popołudnie 29 czerwca upłynęło więc w Rudniku
pod znakiem dwóch kółek, czyli kolejnego Polsko-Czeskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego, organizowanego wspólnie z partnerskim Miastem Karvina w celu zachowania trwałości projektu
„Czech i Polak dwa bratanki”, współfinansowanego ze środków
unijnych i budżetu państwa w ramach Funduszu Mikroprojektów
Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Tego dnia na ponad 200 uczestników rajdu (wśród nich także uczestnicy ze strony czeskiej) czekały dwie trasy: rodzinna (5
km) oraz zaawansowana (15 km). W ramach wpisowego uczestnicy otrzymywali pamiątkową koszulkę a na zakończenie rajdu pod
rudnicką wiatą czekał na wszystkich gorący posiłek wraz z napojami chłodzącymi. Po zakończonym rajdzie Rada Sołecka zapewniła najmłodszym animacje, jednak prawdziwą furorę wśród dzieci i
młodzieży robiła pobliska siłownia plenerowa wraz z budką z lodami. Warto dodać, iż najmłodszym uczestnikiem rajdu była 11-miesięczna Anastazja, która podróżowała razem z mamą.
JDK

Turniej Oldboys
W sobotę w dniu 20 lipca 2019r. na boisku sportowym w Kończycach Wielkich odbył się III Memoriał AlojzegoKrzyżowskiego - Międzynarodowy Turniej Oldboi w piłce nożnej zorganizowany przez Ludowy Klub Sportowy
„Błyskawica” Kończyce Wielkie przy finansowym współudziale Wójta Gminy Hażlach i Gminnego Ośrodka
Kultury w Hażlachu.
W turnieju wzięło udział 8 piłkarskich drużyny Oldboi: Oravská Lesná (Słowacja), Dobratice (Czechy), Kravaře (Czechy), Pogwizdów, Kończyce Małe, PioComp Cieszyn oraz dwie drużyny z
Kończyc Wielkich. Po rozegraniu wszystkich spotkań i zaciętych
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meczach finałowych zwycięzcą turnieju została drużyna z Pogwizdowa, drugie miejsce zajęła drużyna z Dobratic i trzecie drużyna
PioComp z Cieszyna. Pozostałe drużyny zajęły miejsca w następującej kolejności: Kończyce Wielkie I, Kravaře, Kończyce Wielkie II,
Oravská Lesná i Kończyce Małe.
Najlepszym strzelcem turnieju został Jarosław Parchański z drużyny Kończyce Wielkie I a najlepszym bramkarzem Andrzej Krupa z drużyny PioComp Cieszyn. Na zakończenie turnieju wszystkie drużyny oraz wyróżnieni zawodnicy odebrali puchary
i statuetki z rąk Wiceprezesa do spraw sportowych LKS „Błyskawica” Kończyce Wielkie Przemysława Piekar oraz koordynatora
turnieju Marcina Kraus.
Po rozdaniu nagród, jako zwieńczenie i uatrakcyjnienie całej imprezy, odbył się mecz pierwszych drużyn LKS „Błyskawica”
Kończyce Wielkie oraz TJ Bystřice (Czechy), mecz ten zakończył
się zwycięstwem gości wynikiem 0:3.

Spartakiada Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych
W pierwszą niedzielę lipca (7.07.19) na stadionie LKS Victoria w Hażlachu odbyła się II powiatowa
Spartakiada Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W tym sportowym wydarzeniu wzięło udział 130 uczestników
z 14 jednostek OSP z naszego powiatu.
Organizatorzy w tym roku przygotowali aż 16 konkurencji
sprawnościowych, logicznych oraz strażackich. Skład drużyn tworzony został tuż przed rozpoczęciem wydarzenia, co stanowiło wyzwanie dla uczestników, by współpracować z nowo poznaną ekipą. Uczestnicy zmierzyli się z zadaniami z zakresu pierwszej pomocy, sprawdzili swoją zwinność oraz przede wszystkim
jak pracują w grupie. Po trzygodzinnych zawodach wyróżniono
drużynę, która najlepiej realizowała założenia spartakiady jakimi były współpraca, komunikacja oraz skuteczność. „Jako organizatorzy wierzymy, że taka forma wakacyjnej rozrywki pomoże młodzieży rozwijać się, stawiać czoła wyzwaniom i skutecznie pracować w grupie, tak jak robią to strażacy. Co więcej, takiego typu wydarzenia zaktywizują młodzież do czynnego udziału
w życiu Ochotniczej Straży Pożarnej.” Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki oraz nagrody! Dla najmłodszych kibiców także przewidziano atrakcje. Na koniec odbył się pokaz latającego modelu samolotu RC Cessna, przygotowanego przez
Firmę Scorpio- Polska Michał Salamon. Przy organizacji spartakiady pomogło wiele osób, za co serdecznie dziękujemy. Podzię-

kowania kierujemy w stronę gospodarzy – OSP Hażlach na czele z prezesem Oddziału Gminnego OSP RP w Hażlachu Sebastiana Chrapka oraz wójta Gminy Hażlach Grzegorza Sikorskiego. Za pomoc dziękujemy także Zarządowi Oddziału Powiatowego OSP RP w Cieszynie oraz Oddziałowi Miejskiemu w Wiśle.
Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach wydarzeń organizowanych przez komisję ds. MDP powiatu cieszyńskiego.
Przewodnicząca Komisji Paulina Turek

Puchar Wójta na pogwizdowskim akwenie
W dniach od 3 do 7 lipca OSP w Hażlachu zorganizowała po raz czwarty półkolonię dla dzieci i młodzieży.
Nasi podopieczni mieli okazję uczestniczyć w szkoleniu udzielania pierwszej pomocy.
Chociaż w sobotę 6 lipca upalna pogoda nie sprzyjała wędkarzom, Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Hażlach zgro-

madziły na akwenie Koła PZW w Pogwizdowie ponad 30 jego
członków, którzy łowili z gruntu lub na spławik. Ostatecznie sklasyfikowanych zostało 24 wędkarzy. W towarzystwie prezesa koła
Jana Cieślara rywalizację obserwował wójt Grzegorz Sikorski, który za namową zawodników poza konkursem spróbował swoich sił
w wędkowaniu.
Oto klasyfikacja trzech najlepszych zawodników w kategorii grunt: 1. Damian Bohucki, 2. Sylwia Bohucka, 3. Tadeusz Gabzdyl. W kategorii spławik kolejność przedstawiała się następująco:
1. Mirosław Kabiesz, 2. Henryk Rosiński, 3. Adam Wieczorek.
Zwycięzcy, oprócz ufundowanych przez Wójta Gminy Hażlach
pamiątkowych pucharów, z rąk prezesa Koła PZW w Pogwizdowie
Jana Cieślara odebrali talony na zakup sprzętu wędkarskiego.
JDK

Finaliści Zawodów Wędkarskich w Pogwizdowie z wójtem Grzegorzem Sikorskim
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Zalety Nordic Walkingu
GOK zaprasza wszystkich chętnych do skorzystania z nowej
formy ruchu, tym razem na świeżym powietrzu. Zajęcia prowadzone będą przez instruktora Iwonę Juzof.
Jakie są zalety Nordic Walkingu:
1. Aktywność sportowa dla każdego człowieka i w każdym wieku, bez względu na poziom wykonywanego
sportu, wykonywana o każdej porze roku a co najważniejsze na świeżym powietrzu.
2. Nordic walking pozwala spalić 40 % więcej kalorii niż
zwykły spacer.
3. Skuteczny sposób poprawy sprawności fizycznej
a) korygujemy wady postawy wzmacniając mięśnie,
b) podnosi sprawność systemu krążeniowego,

c) wpływa na koordynację ruchową,
d) zwalcza bóle głowy, kręgosłupa czy stawów,
e) rozluźnia napięcie szyjno-barkowe
4. „Lekarstwo” na choroby cywilizacyjne np.: otyłość,
nadciśnienie, cukrzyca, choroby psychiczne np.: nerwica, depresja, uzależnienia.
Pamiętajcie, że chodzenie z „kijami” jest tez okazją do zawierania nowych znajomości, a także poznawanie nowych przestrzeni.

Zapraszamy na imprezy we wrześniu!
Na kolejnych stronach Wiadomości Gminy Hażlach znajdziecie Państwo zaproszenia na imprezy odbywające
się w II połowie sierpnia i I połowie września. Ale zanim ukaże się kolejny numer, odbędą się kolejne dwie ważne
i warte uwagi imprezy:
W ramach projektu „ Płynie muzyka z Zamarskiego Kopca na Olziańską Dolinę / Hudba plyne ze Zamarského kopce do údolí Olše jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu
Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko Programu Interreg
V-A Republika Czeska – Polska - odbędzie się
15 września 2019 r.

ZAMARSKIE BIESIADOWANIE

W programie:
• 15.00 – Uroczyste odsłonięcie gwiazdy Kazimierza Urbasia z kapeli TORKA w Alei Gwiazd Miłośników Cieszyńskiej Pieśniczki Ludowej w Parku
w Zamarskach;
• od 15.30 – występy m.in. Kapeli TORKA, gości z
Czech (program ludowy), Zespołu Regionalnego
Wielkokończanie.

Druga impreza realizowana jest z Projektu „Spacerkiem po Kończycach Wielkich - II etap ścieżki zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein / Procházkou po Velkých
Kunčicích - II. etapa stezky zdraví hraběnky Thun-Hohensteinové jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

ROWEROWY RAJD ŚLADAMI HRABINY

z Karviny do Kończyc Wielkich
21 września 2019 r.
Start sprzed Zamku w Karvinie o godz. 9.30 (wcześniej od 9.00 zapisy), meta – Kończyce Wielkie. Trasa liczy około 10 km.
Już niebawem na stronach Urzędu Gminy i GOK-u
pojawią się szczegóły.
Zapraszamy serdecznie!

wiadomości
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