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Gminny 
Ośrodek 
Kultury 
zmienia 
swoje oblicze

Na początek zaczynamy od zmiany 
logo instytucji.  Dzięki współpracy 

z Galerią 13 udało się nam stworzyć 
nowe logo. Mamy nadzieję że 

spodoba się Państwu tak samo, jak 
nam.

Nowe logo to początek zmian. Od wrze-
śnia zaproponujemy zupełnie nową for-
mę funkcjonowania instytucji – będą 
odbywały się różne zajęcia zarówno dla 
dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Je-
żeli macie Państwo jakieś pomysły lub 
marzycie o konkretnych formach zajęć, 
to teraz jest czas na to aby nam o tym 
powiedzieć. 
Chętnie wysłuchamy Waszych głosów - 
napiszcie, zadzwońcie lub po prostu się 
z nami spotkajmy.

Zapraszamy do kontaktu!
www.gokhazlach.pl

K O Ń C Z Y C E  W I E L K I E 

II Noc Muzeów 
To jedyna taka noc w roku. Jedyna możliwość, by choć na chwilę przenieść 

się w zupełnie inne czasy. Barwne, ale nie pozbawione cieni i trudności. 
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na drugą noc muzeów do Kończyc 

Wielkich. 

Kończyce Wielkie to jedna z najstarszych wsi w gminie Hażlach. Po raz pierwszy pi-
sano o niej w dokumentach z 1305 r. We wsi znajduje się też bardzo dużo zabytków, 
wśród nich pałac, folwark i największy drewniany kościół na Śląsku Cieszyńskim 
z 1777 r. 
Druga Noc Muzeów upływa pod hasłem „Z wizytą u Hrabiny Gabrieli von Thun und 
Hohenstein”. W kościele św. Michała Archanioła na prelekcję o historii świątyni za-
prasza ks. Proboszcz Andrzej Wieliczka. W Kaplicy Opatrzności Bożej przy pałacu 
występować będą uczniowie szkoły podstawowej w Kończycach Wielkich, a w Fol-
warku 1760 dr Joanna Jurgała-Jureczka będzie opowiadać o życiu hrabiny Gabrieli. 
Wszystko zakończy wspólne ognisko i śpiewanie pieśni patriotycznych pod kierun-
kiem zespołu regionalnego Wielkokończanie. Okazją ku temu jest stulecie odzyska-
nia niepodległości przez Polskę. 
Druga Noc Muzeów odbędzie się w gminie Hażlach już 25 maja między 18:00 
a 23:00. Zapraszamy. 

HBB

Pierwsza Noc Muzeów przyciągnęła setki zainteresowanych fascynującą historii 
kończyckiego pałacu hrabiny Thun und Hohenstein. 
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Inwestycja, która może zmienić
naszą gminę

Już wiadomo jaka firma wykona adaptację i przebudowę budynku dawnego spichlerza na Dom Przyrodnika 
w Hażlachu. Wójt Grzegorz Sikorski podpisał umowę z Wykonawcą. 

20 marca w sali sesyjnej Urzędu Gminy Hażlach odbyło się 
kolejne spotkanie uczestników projektu „Wędrówki Doliną 
Olzy/Toulky údolím Olše“, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu 
Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Liderem projektu jest 
Gmina Hażlach, zaś jej partnerem Muzeum Těsinska w Cze-
skim Cieszynie, które prowadzi Archeopark w Kocobędzu-Po-
doborze. 
Dyskusję poprzedziło podpisanie umowy Gminy Hażlach 
z  właścicielem wyłonionego w drodze postępowania prze-
targowego Zakładu Stolarskiego i Remontowo-Budowlanego 
„TOMAN” Daniel Toman z Turzy Śląskiej na wykonanie ada-
ptacji z przebudową budynku dawnego spichlerza w Gminie 
Hażlach na budynek muzealny pod nazwą Dom Przyrodnika 
wraz z zagospodarowaniem terenu.
W roboczym spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Hażlach 
Grzegorz Sikorski, hażlascy radni Sławomir Kolondra i Paweł 
Cienciała, wicedyrektor Muzeum Těsinska Marcela Dudová 
z  pracownikami, nadleśniczy Nadleśnictwa Ustroń Leon Mi-
jal, leśniczy Teofil Macura, prezes Koła Łowieckiego „Brzezie” 
w Hażlachu Karol Folwarczny oraz reprezentujący menedże-
rów projektu Stefan Mańka. 
Całkowita wartość polsko-czeskiego projektu, realizowanego 
przez partnerów po obu stronach granicy, wynosi 1 899 850 
euro, przy czym wartość projektu po stronie Gminy Hażlach 
to 912 350 euro, czyli ponad 3 850 000 zł. Wartość dofinan-
sowania z EFRR dla Gminy Hażlach wyniesie 775 497,50 euro 
(ponad 3 272 500 zł). W Kocobędzu-Podoborze zostanie prze-
prowadzona rewitalizacja części repliki słowiańskiego grodu. 
Po wykonaniu adaptacji zabytkowego spichlerza w Hażlachu 
na Dom Przyrodnika powstanie w nim interaktywna ekspozy-
cja pokazująca dziedzictwo przyrodnicze doliny Olzy po obu 
stronach granicy wraz z infrastrukturą do obsługi ruchu tu-
rystycznego (nowy parking bezpośrednio przy obiekcie oraz 
baza do obsługi ruchu turystycznego).  
- Porównując odwiedzoną podczas wizyty studyjnej w Żar-
kach tamtejszą gminną inwestycję, czyli Stary Młyn - Muzeum 
Dawnych Rzemiosł  z przyjętymi przez nas założeniami, mam 
nadzieję, że pod wieloma względami także Dom Przyrodnika 
w  Hażlachu stanie się fundamentem rozwoju małych i średnich 

przedsiębiorstw. W tym celu prowadzone są już rozmowy z naszy-
mi mieszkańcami oraz przedsiębiorcami, w jaki sposób można tę 
inwestycję gminną wykorzystać dla rozwoju własnej działalności 
gospodarczej – mówi Wójt Gminy Hażlach. 
W 2012 roku Gmina Hażlach będąc właścicielem terenu 
przejęła w formie darowizny w użytkowanie wieczyste obiekty 
w centrum Hażlacha, zajmowane wcześniej przez miejscowe 
Kółko Rolnicze. Pięć lat później, w roku 2017, udało się po-
zyskać środki unijne na realizację projektu „Wędrówki Doliną 
Olzy/Toulky údolím Olše“. 
- Uporządkowanie spraw własnościowych związanych z bazą Kół-
ka Rolniczego przeprowadzono jeszcze podczas poprzedniej kaden-
cji władz Gminy Hażlach. Z kolei w obecnej kadencji, przy wsparciu 
i aktywnym uczestnictwie wszystkich hażlaskich radnych, opraco-
wano dokumentację aplikacyjną w celu rozpoczęcia przebudowy 
centrum miejscowości. Mam nadzieję, że Dom Przyrodnika i jego 
otoczenie staną się tym miejscem w naszej gminie, którym będzie-
my się mogli pochwalić na zewnątrz i które stanie się przestrzenią 
generującą aktywność wszystkich mieszkańców oraz wzmacniają-
cą wzajemne sąsiedzkie relacje  – mówi Wójt Grzegorz Sikorski.
Zakończenie prac budowlanych przy Domu Przyrodnika zo-
stało przewidziane na 30 czerwca 2019 roku, zaś prace wypo-
sażeniowe, na realizację których zostanie wkrótce ogłoszony 
przetarg, powinny być ukończone do końca 2019 roku. Ko-
nieczne do rozpoczęcia przebudowy wyburzenia zabudowań 
bazy Kółka Rolniczego rozpoczną się w maju 2018 roku.
Podczas spotkania dyskutowano o dalszych działaniach, któ-
re zwiększą atrakcyjność powstającego w Hażlachu nowego 
produktu turystycznego. Na prośbę władz gminy Nadleśnic-
two Ustroń tworzy w lesie Sikorki ścieżkę tematyczną, pro-
pagującą hażlaską faunę i florę, która prowadzi do wiaty re-
kreacyjnej dysponującej zapleczem do grillowania. Nieopodal 
w uroczysku „Czarne Doły”, w bukowym lesie, położone jest 
warte odwiedzenia, znane mieszkańcom bliższej i dalszej oko-
licy źródełko „Borgońka”. Wójt Grzegorz Sikorski przedstawił 
uczestniczącym w spotkaniu przedstawicielom nadleśnictwa 
i hażlaskich myśliwych pomysł wykorzystania kamery podpa-
trującej życie leśnej zwierzyny, transmitującej „na żywo” obraz 
do Domu Przyrodnika.                   
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Odnawialne źródła energii na własnej posesji 
W trosce o poprawę jakości powietrza Gmina Hażlach stara się o pozyskanie dofinansowania dla mieszkańców do 

montażu na budynkach odnawialnych źródeł energii, czyli paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. 

Z ramienia gminy dokumentację do złożenia wniosku apli-
kacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przygotowuje fir-
ma Energia Optimum Sp. z o. o. W razie zakwalifikowania do 
realizacji projekt będzie współfinansowany ze środków pocho-
dzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
zaś wysokość dofinansowania dla uczestnika wyniesie do 85% 
kosztów kwalifikowalnych. 

4 kwietnia w Folvarku Klimosz w Pogwizdowie odbyło się spo-
tkanie informacyjne dotyczące udziału naszej gminy w tym 
programie. Uczestniczył w nim Wójt Gminy Grzegorz Sikor-
ski. Licznie zgromadzonym mieszkańcom, a było ich blisko 
200 osób, przekazano w przystępnej formie najistotniejsze 
wiadomości. W ramach dyskusji zainteresowanym udzielano 
odpowiedzi na konkretne pytania. 

Nabór zgłoszeń od mieszkańców Gmina Hażlach prowadziła w 
dniach od 9 do 18 kwietnia. Określający warunki uczestnictwa 
Regulamin naboru zgłoszeń w ramach projektu pn. „Poprawa 
jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w  wy-
twarzaniu energii na terenie Gminy Hażlach” planowanego 

do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020 Oś Prioryteto-
wa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii 
i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źró-
dła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – 
konkurs” oraz wszystkie wymagane dokumenty znajdują się 
na stronie internetowej Gminy Hażlach pod adresem http://
hazlach.pl/1405-nabor-zgloszen-do-budowy-instalacji-foto-
woltaicznych-oraz-powietrznych-pomp-ciepla-na-wlasnych-
-posesjach.

GK

W spotkaniu w Pogwizdowie uczestniczyło blisko 200 
mieszkańców naszej gminy. 
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Program SMOG STOP - Edycja 2018

Już w najbliższych miesiącach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach opublikuje Regulamin Naboru do 

Programu Smog Stop – Edycja 2018. 

Nabór wniosków do programu jest 
wstępnie planowany na IV kwartał 
2018  r. W ramach dotacji możliwa bę-
dzie wymiana starego źródła ciepła 
na nowe. Beneficjentami programu 
będą osoby fizyczne posiadające tytuł 
prawny do jednorodzinnego budynku 
mieszkalnego. Do kosztów kwalifikowa-
nych w  rozliczeniu środków Funduszu 
uwzględniane będą faktury wystawione 

i wydatki poniesione po 31 maja 2018 r. 
Zakończenie zadania nie może nastąpić 
przed 1 czerwca 2018 r 
Aktualne informacje na temat nowego 
Programu oraz Regulaminu Naboru dla 
Programu SMOG STOP - Edycja 2018, 
można na bieżąco śledzić na stronie in-
ternetowej Funduszu pod adresem:
www.wfosigw.katowice.pl/program-
smog-stop-2018.html.
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SAMORZĄD

Władze gminy 
wzywają do 
przyłączenia

Wójt Gminy Hażlach informuje, że na przełomie 
kwietnia i maja rozpoczną się prace związane 

z rozbudową kanalizacji sanitarnej. 

Roboty będą prowadzone w pierwszej kolejności w rejonie 
ul. Rudowskiej w Hażlachu i Zamarskach. Termin wykonania 
tego etapu upływa 16 lipca 2018 r. W następnej kolejności pra-
ce prowadzone będą w rejonie ul.  Akacjowej i Czuchowskiej 
w Hażlachu oraz ul. Sadowej w Zamarskach. Termin zakończe-
nia całości zadania upływa 31 lipca 2019 r. 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach oraz art. 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków po 
wykonaniu zadania właściciele budynków, którym zostanie 
umożliwione odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej 
a nie posiadają przydomowej oczyszczalni ścieków, będą zo-
bowiązani do wykonania na własny koszt przyłącza kanali-
zacyjnego. W związku z powyższym prosimy mieszkańców 
o  niezwłoczne wykonanie przyłącza po rozbudowie sieci ka-
nalizacyjnej.

Chemiczny sukces 
ucznia!
12 marca 2018 r. odbył się III etap Wojewódzkiego Kon-
kursu Przedmiotowego z chemii. Uczeń kl.3c oddziału 
gimnazjalnego Szkoły Podstawowej im. Bohaterów We-
sterplatte w Kończycach Wielkich -  Kacper Siąkała, zo-
stał laureatem konkursu! Uzyskał 100% punktów i dzię-
ki temu wyróżnieniu otrzymuje także 100% punktów 
w części przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego oraz 
otwarte drzwi do wszystkich szkół średnich. Kacper udo-
wodnił, że chemia może być pasją. Ten spektakularny 
sukces ucznia nie byłby możliwy bez ogromnego wkładu 
pracy nauczycielki chemii i biologii  Agnieszki Kohutek. 

Stosownie do art. 24a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 
Prawo geodezyjne i kartograficzne informuję, iż rozpoczęte 
zostały prace geodezyjne mające na celu modernizację oraz 
dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków po-
przez uzupełnienie informacji dotyczących gruntów, budyn-
ków, nieruchomości lokalowych oraz właścicieli nieruchomo-
ści. 
Prace wykonywane będą w terminie od kwietnia 2018 r. do 
czerwca 2019 r. przez Konsorcjum firm w składzie: 
- Geores Sp. z o. o , ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów - Lider 
Konsorcjum, 
- Progeo Katowice K. Rogala, M. Nowak, D. Przybycień Spółka 
Jawna, ul. 
  Korfantego 79, 40-160 Katowice - Członek Konsorcjum. 
Upoważnieni do wykonywania czynności technicznych pra-
cownicy posiadać będą identyfikatory ze zdjęciem zawierają-
ce imienne upoważnienie oraz kamizelki odblaskowe z napi-
sem „GEODEZJA”. Na mocy art. 13 ust. 1 oraz art. 14 ustawy 
Prawo geodezyjne i kartograficzne osoby te maja prawo wstę-
pu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania 
niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi praca-
mi, a właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością są 
obowiązani umożliwić wykonanie tych prac. 
W wyniku modernizacji zostanie opracowany projekt operatu 
opisowo-kartograficznego, który podlegał będzie wyłożeniu 
na okres 15 dni roboczych, w siedzibie Starostwa Powiatowe-
go w Cieszynie. 
W oparciu o art. 24a ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kar-
tograficzne informacja o terminie i miejscu wyłożenia pro-
jektu operatu opisowo-kartograficznego zostanie podana 
do publicznej wiadomości na 14 dni przed dniem wyłożenia 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibach Sta-
rostwa Powiatowego w Cieszynie i Urzędzie Gminy Hażlach 
oraz w prasie o zasięgu krajowym. 
W okresie wyłożenia projektu każdy, czyjego interesu praw-
nego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-
-kartograficznego, może zgłaszać uwagi do tych danych. Po 
upływie terminu przewidzianego dla wyłożenia projekt ope-
ratu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji 
gruntów i budynków. 
Udział zainteresowanych osób w prowadzonych pracach tere-
nowych i współdziałanie z Wykonawcą tych prac pozwoli na 
uniknięcie ewentualnych błędów i nieprawidłowości w spo-
rządzeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego. 
Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i karto-
graficzne (tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 2101), 
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budow-
nictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów 
i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. 
zm.). 

STAROSTA CIESZYŃSKI
JANUSZ KRÓL 

INFORMACJA STAROSTY CIESZYŃSKIEGO
o rozpoczęciu prac geodezyjnych dotyczących
modernizacji ewidencji gruntów i budynków

w jednostce ewidencyjnej Hażlach obręb Brzezówka, 
Hażlach, Kończyce Wielkie, Pogwizdów,

Rudnik, Zamarski
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bezpłatny informator 
samorządowy

Nakład: 1.500 egz.
Wydawca:  Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu, ul. Główna 37, 43-419 Hażlach , tel. 33 85 69 768
Projekt graficzny:  Przedsiębiorstwo Poligraficzne „MODENA” Sp. z o.o., ul. Mała Łąka 17, 43-400 Cieszyn, 
Skład i druk: Digital Art Studio Gała Przemysław, ul. Szkolna 40, 26-026 Bilcza, tel. 41 348 00 13, www.digitalartstudio.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian w nadesłanych materiałach. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca.
Dziękujemy za udostępnianie zdjęć. 
Materiały do następnego numeru przyjmujemy do 10 maja 2018 r. pod adresem wgh@hazlach.pl

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów ro-
dzinom z co najmniej trójką dzieci:
- w wieku do ukończenia przez dziecko 18 roku życia,
- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy 
dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,

Karta Dużej Rodziny
także elektronicznie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu informuje, że  od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny 
dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymują-
cych się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stop-
niu niepełnosprawności. 
Spersonalizowana Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu 
członkowi rodziny wielodzietnej spełniającej ww. warunki. Ro-
dzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych 
lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać 
z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia 
nauki w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do osiągnięcia 
25 roku życia. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę 
na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
Karta przyznawana jest również dzieciom umieszczonym 
w rodzinnej pieczy zastępczej (formami rodzinnej pieczy za-
stępczej są: rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, 
zawodowa, w  tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia 
rodzinnego i zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom 
dziecka)  na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub 
rodzinnym domu dziecka.
Rodziny wielodzietne mają możliwość złożenia wniosku 
o Kartę Dużej Rodziny w  formie elektronicznej za pośrednic-
twem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. Wypełnie-
nie wniosku za pośrednictwem PIU Emp@tia zajmuje znacznie 
mniej czasu, niż w formie tradycyjnej, w szczególności gdy 
wniosek dotyczy jedynie domówienia elektronicznych kart dla 
osób, które posiadają już Karty tradycyjne. Istnieje również 
możliwość złożenia wniosku w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Hażlachu ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Dzięki Karcie Dużej Rodziny osoby z rodzin wielodzietnych 
mogą korzystać z różnych zniżek. Aktualny wykaz zniżek 
znajduje się na stronie:  empatia.mpips.gov.pl

R E K L A M A
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Pierwsze takie partnerstwo
Pierwszy raz na Śląsku Cieszyńskim zostało 

zawiązane Lokalne Partnerstwo PAFW. Dzięki niemu 
najaktywniejsze instytucje i organizacje mają szanse 

zdobyć dodatkowe granty. 

Warunkiem zawarcia partnerstwa na terenie jednej gminy jest 
korzystanie ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności przez minimum trzy organizacje, instytucje lub osoby. 
W gminie Hażlach do współpracy zaproszone zostały Gminna 
Biblioteka Publiczna w Hażlachu, Stowarzyszenie Miłośników 
Zamarsk, pani Grażyna Krehut oraz Stowarzyszenie Cieszyń-
skiej Młodzieży Twórczej, które organizuje na terenie powiatu 
m.in. program Działaj Lokalnie. 
Udział w programie daje możliwość zdobycia grantu w wyso-
kości 65 tys. zł. na wspólne działania w całej gminie. Spotka-
nie inauguracyjne projektu odbyło się 9-10 kwietnia w siedzi-
bie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w Warszawie. 
Z gminy Hażlach w szkoleniu wzięli udział Grażyna Krehut, 
Sławomira Godek oraz Klaudiusz Zawada. Podczs szkolenia 
uczestnicy nie tylko poznali mechanizmy działania Lokalnego 
Partnerstwa PAFW, ale również nawiązali współprace z anima-
torem, który będzie opiekował się grupą. 

W spotkaniu inauguracyjnym uczestniczyli przedstawiciele 
organizacji działających na terenie Śląska Cieszyńskiego.

Zamarski zalśniły czystością
W sobotę 24 marca ulicami Zamarsk  przeszli 

„pogromcy” śmieci. W ten sposób przywitano nadejście 
Wiosny w ramach akcji „Posprzątaj Świat na Wiosnę”.

Punktualnie o 10.00 przy strażnicy zebrało się kilkuna-
stu uczniów Szkoły Podstawowej oraz młodzież z projektu 
Szwung Młodych. Podzieleni na trzy grupy i uzbrojeni w ręka-
wiczki oraz worki na śmieci podążyli ulicami wsi, by uprzątnąć 
pobocza i zagajniki. Po dwugodzinnym „spacerze” zebrano 
kilkanaście worków śmieci. Uczestnicy zmęczeni, ale zadowo-
leni podsumowali akcję wspólnym ogniskiem w Parku. Akcję 
co roku organizuje Rada Sołecka i Stowarzyszenie Miłośników 
Zamarsk, a pieczywo przekazuje Piekarnia Zebrzydowice Ro-
mana Somerlika z Zebrzydowic.
W imieniu organizatorów serdecznie dziękuję wszystkim 
uczestnikom akcji dzieciakom: Magdalenie Kornaś, Domini-
ce Hodura, Wiktorii i Gosi Machej, Laurze Branny, Esterze 
i Noemi Cendrowski, Juli Krzok, Piotrkowi Boczoń, Maćkowi 
i Kubie Misiarz. Młodzieży: Magdalenie Stawarskiej, Zbyszko-

wi Kocoń, Łukaszowi Pniok, Kubie Klimosz, Bartkowi Obracaj 
oraz Marcinowi Tomica. Podziękowania również dla miesz-
kańców przysiółka „Czarne Doły” za wyzbieranie śmieci z po-
boczy dróg ul. Szerokie i Czarne Doły.

Klaudiusz Zawada 
Sołtys Zamarsk 

Program ma na celu inicjowanie i rozwój współpracy pomię-
dzy organizacjami, instytucjami i osobami zaangażowanymi 
w różne programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 
Jest realizowany od 2008 r. 

Podczas sprzątania Zamarsk zebrano kilkanaście worków 
śmieci.
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OSP Hażlach chce wydać 
monografię
W przyszłym roku świętują swoje 110-lecie. Z tej okazji 

strażacy postanowili wydać obszerną monografię 
historyczną. Jednak żeby to się udało potrzebują 

finansowego wsparcia.

W związku ze zbliżającymi się obchodami 110-lecia założenia 
Ochotniczej Straży Pożarnej (1909-2019), Zarząd OSP Haż-
lach na czele z druhem Prezesem Sebastianem Chrapkiem 
zwraca się z prośbą o pomoc w stworzeniu projektu „Mono-
grafii Historycznej OSP Hażlach”. Naszą przesłanie kieruje-
my do całego społeczeństwa Gminy Hażlach jak również do 
ościennych gmin i powiatów. 
Projekt polegałby na stworzeniu książki obrazującej całą hi-
storię OSP Hażlach od powstania poprzez okres wojenny, aż 
po czasy współczesne. W planie jest stworzenie bogato ilustro-
wanej publikacji z wieloma ciekawymi artykułami i wydarze-
niami z historycznej działalności OSP Hażlach.
Poszukiwane są: stare fotografie, odznaczenia, legitymacje, 
rekwizyty materialne (takie jak: czapki, mundury, medale lub 
sprzęt gaśniczy, itp., które były kiedyś własnością OSP Haż-
lach lub społeczeństwa), wzmianki dotyczące OSP Hażlach, 
listy pochwalne, stare kalendarze strażackie itp. Wszystkie 

materiały zostaną dokładnie sfotografowane i ZWRÓCONE 
właścicielom, a zarchiwizowane zbiory w całość umieszczone 
w skrypcie z okazji 110 lecia OSP Hażlach. 
Zainteresowane osoby lub organizacje proszone są o kontakt 
z osobą odpowiedzialną za zbiór materiałów sekretarzem OSP 
Hażlach pod numerem tel. 500-229-881 lub 661-950-307 
w celu ustalenia dalszych działań dotyczących skatalogowania 
ofiarowanych materiałów.
MATERIAŁY ZBIERANE BĘDĄ DO 30.06.2018r.  

Zarząd
 OSP Hażlach

Pamiątkowa fotografia wykonana z okazji 40-lecia OSP Hażlach 
w 1949 r. 

Pamięć wiecznie żywa
W samo południe 20 marca 2018 roku w miejscu egzekucji 24 żołnierzy ZWZ AK pod „Wałką” w Cieszynie tłumnie 

zebrali się mieszkańcy powiatu cieszyńskiego wraz z przedstawicielami władz powiatu i miasta Cieszyna aby 
oddać hołd pomordowanym z ręki hitlerowskiego okupanta. 

W okolicznościowych przemówieniach zarówno burmistrz 
miasta Cieszyna Ryszard Macura, jak i przedstawiciele organi-
zacji kombatanckich przypomnieli obecnym o tragicznych wy-
darzeniach sprzed 76 lat i zaapelowali o przekazywanie mło-
dym pokoleniom „sztafety pamięci”. W ramach tej podniosłej 
uroczystości odśpiewano hymn państwowy i Rotę, odbył się 
Apel pamięci i wspólna modlitwa, a następnie liczne delegacje 
złożyły wieńce i kwiaty pod pomnikiem ofiar zbrodni.
W  uroczystościach rocznicowych wzięła udział także delega-
cja Gminy Hażlach: Wójt Grzegorz Sikorski, Przewodnicząca 
Rady Gminy Bożena Bury oraz lokalny społecznik i propagator 
historii  Czesław Stuchlik. Przedstawiciele gminy złożyli oko-
licznościowy wieniec przy pomniku „Pod Wałką”.

 Przedstawiciele Gminy Hażlach składają kwiaty pod 
pomnikiem ofiar egzekucji z 1942 roku.
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ART YKUŁ SPON SOROWANY

Żeby żyć, człowiek potrzebuje środków finansowych, bezpie-
czeństwa i pozytywnej myśli.  Wiek XIX, w którym tworzyły 
się pierwsze na świecie i  w  Polsce instytucje finansowe, nie 
należał do łatwych i stabilnych. Najbliższy naszemu sercu 
Śląsk Cieszyński nie był odosobniony w trudnej sytuacji eko-
nomicznej i społecznej, gdzie władze państwowe wszystkich 
szczebli prowadziły politykę maksymalnego uprzywilejowania 
elementu niemieckiego i czeskiego. Polska ludność na wsi sta-
nowiła co prawda przewagę liczebną, ale borykała się z liczny-
mi problemami. Zniesienie pańszczyzny uwolniło wieś i dało 
chłopom swobodę w dysponowaniu swoją ziemią, co jednak 
nie oznaczało natychmiastowego postępu. Nie wszyscy chłopi 
byli w stanie utrzymać się z własnej uprawy, więc szukali pracy 
w rozwijającym się przemyśle. Następowało rozwarstwienie 
społeczne, a spora część właścicieli drobnych gospodarstw 
pogrążała się w ubóstwie, zaciągając długi na bardzo wysoki 
procent u lichwiarzy. 

Ówcześni cieszyńscy działacze i ludzie czynu, głównie sku-
pieni wokół Towarzystwa Rolniczego, nie chcieli patrzeć bez-
czynnie na  problemy ludności i zainspirowani działaniami 
gospodarczo-rozwojowymi, wprowadzanymi w Wielkopolsce, 
postanowili utworzyć towarzystwo oszczędnościowo-pożycz-
kowe. 

Powołane do życia Towarzystwa Zaliczkowego w Cieszynie, 
które po roku swej działalności zostało przemianowane na 
Towarzystwo Oszczędności i Zaliczek w Cieszynie, miało miej-
sce jesienią w roku 1873 r., po ukazaniu się specjalnej ustawy 
austriackiej o stowarzyszeniach zarobkowych i gospodarczych 
z dnia 9 IV 1873 roku, było pierwszą polską instytucją finan-
sową.

Wszystkie kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, których liczbę 
trudno podać, wyrosły na modelu instytucji finansowej opra-
cowanej przez niemieckiego ekonomistę i działacza społeczne-
go Friedricha Wilhelma Raiffeisena. To on uchodzi za twórcę 
znanych na całym świecie banków spółdzielczych. Do dziś też 
znana jest marka „Raiffeisen”, a pielęgnowaniem idei Raiffe-

Nie tylko o historii
Banku Spółdzielczego w Cieszynie

W roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości prezes Banku Spółdzielczego w Cieszynie Alina 
Rakowska zaprasza do odwiedzenia placówki podczas Nocy Muzeów. 

isena na świecie zajmuje się Międzynarodowy Związek Raiffe-
isena z siedzibą w Bonn.

Na ziemiach polskich wszelkie działania związane z rozwojem 
i  funkcjonowaniem samopomocowych instytucji pożyczko-
wych popierał Franciszek Stefczyk, inicjator zakładania spół-
dzielczych kas oszczędnościowo-pożyczkowych. Franciszek 
Stefczyk, jako znakomity znawca problematyki – Dyrektor 
Biura Patronatu dla Spółek oszczędności i pożyczek przy wy-
dziale krajowym we Lwowie, w dniu 27 lipca 1908 r. uczest-
niczył w posiedzeniu w Domu Narodowym w Cieszynie, na 
którym utworzono Związek Kas Spółdzielczych Systemu Ra-
iffeisena i spółek rolniczych dla gmin polskich Księstwa Cie-
szyńskiego z siedzibą w Cieszynie.

W tym roku Bank Spółdzielczy w Cieszynie obchodzi jubile-
usz 145-lecia istnienia, więc zaprasza w Noc Muzeów, tj. 
25 maja od 19:00 do 22:00 do swojej siedziby, mieszczącej 
się w Cieszynie przy ul. Kochanowskiego 4, gdzie będzie 
można poznać historię, a także obejrzeć stare maszyny liczące, 
dokumenty, dawne książeczki oszczędnościowe, stare obliga-
cje i akcje oraz kolekcjonerskie monety czy też spisy członków. 
Będzie też wyświetlany animowany film, obrazujący przebieg 
działalności Banku, a na dzieci czekają atrakcje. 

W roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, za-
praszam do Banku prowadzącego w 1918 roku rachunki Rady 
Narodowej Księstwa Cieszyńskiego. 

Alina Rakowska
Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego

w Cieszynie 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Cieszynie zaprasza na 
Zebranie Hażlaskiej Grupy Członkowskiej, które od-
będzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Hażlachu, 
ul. Główna 57, w dniu 15 V 2018 r. (wtorek) o godzi-
nie 1530 .
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„Tęga głowa”
w Kończycach 
Wielkich
28 marca 2018r. po raz trzeci w szkole w Kończycach Wiel-
kich odbył się Powiatowy Konkurs Frazeologiczny Tęga głowa.  
Celem konkursu jest kształtowanie nawyków pięknego i po-
prawnego wykorzystania na co dzień polskich przysłów i fra-
zeologizmów.
Do dwuetapowego konkursu przystąpiło osiem szkół powiatu 
cieszyńskiego. 15 marca uczniowie w swoich placówkach na-
pisali test, który wyłonił laureatów 1,2 i 3 miejsca, a w śro-
dę 28  marca w kończyckiej szkole w przyjaznej atmosferze 
uczniowie przystąpili do zmagań drużynowych.

Wyniki: 
1. miejsce - SP3 w Cieszynie, 
2. miejsce ex aequo - reprezentacje z Kaczyc i Zebrzydowic, 
3. miejsce - SP2 z Cieszyna, 
4. miejsce - drużyna z Kończyc Wielkich
5. miejsce - G2 z Ustronia, 
6. miejsce - SP z Hażlacha, 
7. miejsce - SP z Zamarsk. 
Wyniki – konkurencja indywidualna
1. miejsce - Kinga Puchała z Kaczyc, 
2. i 3. miejsce - gimnazjalistki z SP2 z Cieszyna: Martyna Bla-
cha oraz Aleksandra Hankus.
Zwycięzcom i uczestnikom gratulujemy, a opiekunom dzięku-
jemy za wszechstronne przygotowanie reprezentantów szkoły.
Nagrody, upominki oraz słodki poczęstunek ufundowała Rada 
Rodziców szkoły w Kończycach Wielkich oraz osoby prywatne.
Tradycję Tęgiej głowy szkoła zawdzięcza polonistce Beacie 
Wachtarczyk, która jest pomysłodawczynią i głównym reżyse-
rem zadań. 

Drużyna z Kończyc Wielkich uplasowała się na czwartym miejscu 
w Powiatowym Konkursie Frazeologicznym „Tęga głowa”.

Ryby, miody, wina
– tak piękna jest Cieszyńska Kraina

26 maja zapraszamy do Hażlacha na imprezę organizowaną 

we współpracy Gminy oraz Stowarzyszenia Rybackiego „Żabi 

Kraj”, na którą pozyskano środki z Programu Rozwoju Obsza-

rów Wiejskich na lata 2014-2020.

Od 14.00 do późnych godzin wieczornych będzie można miło 

spędzić czas. Zapewniamy atrakcje zarówno dla dorosłych, jak 

i dla dzieci. W programie m.in. występy zespołów regional-

nych (Wielkokończanie, Mała Brenna, Strumień, Goleszów), 

występy dzieci i młodzieży z Hażlacha i Zamarsk,  pokaz ku-

linarny, konkursy dla dzieci, a wieczorem występ Krzysztofa 

Hanke, kapeli rokowej Misiasty oraz zabawa z DJ-em.

Nabór na bezpłatne turnusy 
rehabilitacyjne dla dzieci 

Do 10 maja placówki Oddziału Regionalnego Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Często-
chowie będą przyjmować wnioski o skierowanie na 
turnus rehabilitacyjny dzieci rolników ubezpieczo-
nych w Kasie, mających schorzenia układu odde-
chowego, wady i choroby układu ruchu.

Dzieci z terenu województwa śląskiego w tym roku będą 
mogły się leczyć i odpoczywać w dwóch krusowskich 
ośrodkach:
- podopieczni z wadami i chorobami układu ruchu prze-
bywać będą w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS 
w Horyńcu Zdroju, w terminie od 24 czerwca do 14 lipca 
2018 roku 
- natomiast z chorobami układu oddechowego - w Cen-
trum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju, 
w terminie od 28 czerwca do 18 lipca 2018 roku

W tym roku pobyt na turnusach rehabilitacyjnych 
jest bezpłatny. Rodzice lub opiekunowie prawni nie 
ponoszą kosztów związanych z dojazdem dziecka.

Wnioski o skierowanie dziecka na turnus rehabilita-
cyjny można uzyskać w Oddziale Regionalnym KRUS 
w Częstochowie lub w Placówkach Terenowych, których 
na terenie województwa śląskiego jest 12. Wypełniony 
wniosek wraz z załącznikiem należy złożyć do KRUS 
w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja  2018 roku.

Szczegółowe informacje w sprawie turnusów re-
habilitacyjnych można otrzymać w OR KRUS 
w Częstochowie, ul. Korczaka 5, pokój 24 i 25, pod 
telefonem nr 34 365 32 92 oraz w Placówkach Te-
renowych.
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Duży sukces osiągnęła Agata Żurek, która zajęła pierwsze miejsce 
w grupie szkół podstawowych. Natomiast Paulina Pillich zajęła 
w grupie szkół gimnazjalnych 12 miejsce.  Paulina Chrapek w gru-
pie szkół ponadgimnazjalnych zajęła 5 miejsce. Gratulujemy uzy-
skanych rezultatów. Agacie Żurek, która będzie reprezentowała 
naszą Gminę, życzymy sukcesu i powodzenia podczas wojewódz-
kich eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, 
który odbędzie się 28 kwietnia w Krzepicach, powiat kłobucki.

Sebastian Chrapek

24 marca w strażnicy OSP Puńców odbyły się eliminacje 
powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej. Naszą Gminę Hażlach reprezentowały trzy 
dziewczyny - Paulina Chrapek OSP Hażlach, Paulina 

Pillich i Agata Żurek - OSP Pogwizdów. 

Sukcesy młodych 
strażaczek

Udany start
w zawodach

W dniach 23 -25 marca w Pradze odbył się turniej 
Sambo w ramach Cultural and Sports festival „Memory 

Watch 2018”.  Nasi zawodnicy zaliczyli udany start 
w swoich pierwszych międzynarodowych zawodach 

takiej rangi. Osiągnięty wyniki są zadowalające oraz 
wymagają dalszego podwyższenia swoich umiejętności. 

Wśród drużyn zajęliśmy 2 miejsce po sumie wszystkich wyni-
ków. Borys i Filip Szewczenko zdobyli złote medale za 1 miej-
sca w swoich kategoriach.
Wyrażamy podziękowania Urzędowi Gminy Haźlach, Gmin-
nemu Ośrodku Kultury w Haźlachu, Bankowi Spółdzielczemu 
w Cieszynie, Energetyce Cieszyńskiej Sp. z.o.o. oraz firmie Ca-
tering „Żarełko” za pomoc w organizacji przygotowań i udzia-
łu w Zawodach.

Zagrali w Pogwizdowie
W dniu 24 marca 2018 r w Filii Gminnego Ośrodka Kultury 

w Pogwizdowie odbył się po raz kolejny tradycyjnie rozgrywany w okresie 
przedświątecznym Gminny Turniej Tenisa Stołowego w kategorii OPEN

Przy stołach spotkali się weterani te-
nisowych zmagań z całej Gminy Haż-
lach. Zawodników przywitała Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu 
pani Cecylia Gasz-Płońska życząc gra-
czom powodzenia w rozgrywkach. Nad 

przebiegiem rozgrywek czuwał pan Jó-
zef Matuszek- społecznik i pasjonat te-
nisa stołowego z Pogwizdowa.
Po zaciętych i stojących na wysokim 
poziomie rozgrywkach wyniki turnieju 
ukształtowały się następująco: 

I miejsce - Piotr  Gawłowski
II miejsce - Andrzej  Machej
III miejsce - Ryszard Cebula
IV miejsce - Józef Matuszek
V miejsce - Tomasz Matuszek
VI miejsce - Piotr Cebula

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc 
otrzymali puchary i dyplomy a pozo-
stała trójka dyplomy ufundowane przez 
organizatora zawodów. Na koniec zro-
biono pamiątkowe zdjęcia z wszystkimi 
uczestnikami turnieju.  

WK
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K O Ń C Z Y C E  W I E L K I E

EXON 2017-2020
Od września 2017r. w Szkole Podstawowej 

im. Bohaterów Westerplatte w Kończycach Wielkich 
realizowany jest projekt unijny Erasmus+ 

 KA2 „Explorers of the Nature”- „Badanie przyrody” 
(w skrócie EXON).

Współpracujemy ze szkołami z Czech, Portugalii i Słowacji, 
realizując zadania związane z tematyką ekologiczną. Na po-
czątku  marca siedmioro uczniów wraz z dwoma opiekunami 
brało udział w pierwszej wymianie. Uczniowie z kończyckiej 
podstawówki gościli w szkole w Resende w Portugalii.
Wspólnie z rówieśnikami ze szkół partnerskich uczestnicy wy-
jazdu pracowali nad przygotowaniem choreografii, scenografii 
i charakteryzacji do przedstawienia muzycznego, związanego 
z wodą i przyrodą, które są przewodnim tematem projektu. 
Efektem końcowym pracy był wspólny występ wszystkich 

Uczniowie z kończyckiej podstawówki i ich portugalscy koledzy 
wspólnie przygotowali przedstawienie.

Fo
t. 

SP
 

uczestników projektu dla szkolnej społeczności, który został 
nagrodzony przez publiczność gromkimi brawami. 
Już w kwietniu z okazji Święta Ziemi przedstawiciele szkół 
partnerskich będą gościć w Kończycach Wielkich. W reali-
zację trzyletniego projektu Exon są zaangażowani wszyscy 
uczniowie szkoły, którzy pod kierunkiem nauczycieli z pasją 
realizują poszczególne zadania. Pod koniec maja w Resende 
planowane jest spotkanie dyrektorów i koordynatorów szkół  
partnerskich podsumowujące pierwszy rok współpracy

Piękne ogrody startują
Tylko do 15 maja można zgłaszać swój ogród do konkursu „Piękne Ogrody Wizytówka Gminy 
Hażlach”. Konkurs realizowany jest w gminie już od lat. W rywalizacji wyróżnione zostają naj-
piękniejsze zielone zakątki gminy. 
Zgłoszenia przyjmowane są przez lokalne Koła Gospodyń Wiejskich oraz w Gminnym Ośrodku 
Kultury. Formularze można pobrać ze strony www.gokhazlach.pl Przegląd ogrodów zaplanowa-
no na 1-15 czerwca, a rozdanie nagród odbędzie się podczas Dożynek Gminnych we wrześniu. 

Nagrody dla pięknych 
ogrodów przyznawane są 
w gminie od lat.
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P O G W I Z D Ó W

Wolne miejsca w przedszkolu
Przedszkole w Pogwizdowie po drugiej części rozbudowy, która ukończona zostanie do 30 czerwca 2018 r. dysponuje 
wolnymi miejscami dla dzieci w wieku 2,5-6 lat . Zachęcamy rodziców do zapisu dziecka do naszego przedszkola.

Od 7 maja rozpoczynamy nabór uzupełniający. Na dzieci czekają piękne kolorowe sale i zaplecze sanitarne oraz plac za-
baw. Przedszkole zapewnia także opiekę psychologa, logopedów, terapeutów pedagogicznych. 

Prowadzimy zajęcia gimnastyki korekcyjnej, terapii SI/ sensoryczno – motorycznej. Zachęcamy do odwiedzenia naszej 
strony www.przedszkolepogwizdow.szkolnastrona.pl
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R E K L A M A

Wakacje z GOK-iem  2018 
LETNIA PRZYGODA

Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu zaprasza na 
dwa letnie turnusy w ramach LETNIEJ PRZYGODY”  

do Pogwizdowa.
Na dzieci czeka wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego 
czasu m.in.: wyjazdy na basen, wycieczki w ciekawe miejsca 
(w każdym z turnusów planujemy wycieczkę do Czech - ko-
nieczny dowód lub paszport), warsztaty i zajęcia twórcze oraz 
sportowo- rekreacyjne. Nie zabraknie szalonej zabawy i gier 
integracyjnych. Każdy uczestnik otrzyma smaczny posiłek.
• I turnus  od 2-13 lipca, 
• II turnus od 30 lipca -10 sierpnia 
Cena każdego z turnusów:  250,00 zł – uczestnik z Gminy 
Hażlach, 300,00 zł – uczestnik spoza Gminy Hażlach. Przy za-
pisach będzie pobierana zaliczka w kwocie 150,00 zł.

Liczba miejsc na turnusy LETNIA  PRZYGODA
w Pogwizdowie ograniczona  - liczy się kolejność

zgłoszeń.  Zapisy i wpłaty od 7 maja w Pogwizdowie
w godz. 8.30 – 18.30.

Odbędą się również LETNIE ZAJĘCIA 
• 16 - 27 lipca w Brzezówce i Kończycach Wielkich - 50 zł
• 13 - 24 sierpnia w Zamarskach - 30 zł
Szczegóły wkrótce na naszej stronie. ZAPRASZAMY !!!.

K O Ń C Z Y C E  W I E L K I E

Uczniowie wystawili „Małego Księcia”
O sile prawdziwej miłości i przyjaźni opowiedzieli uczniowie gimnazjum 

z Kończyc Wielkich podczas spektaklu pt „Mały Książe” na motywach 
opowieści Antoina de Saint -Exupery’ego. 

Uczniowie II i III klasy wystawili przed-
stawienie 27 marca w sali sportowej 
kończyckiego gimnazjum. Reżyserowała 
je Małgorzata Banot. Dialogi młodych 
aktorów ubarwiła prezentacja multime-
dialna z cytatami i ilustracjami z książki 
przygotowana przez Agnieszkę Kohutek. 
Młodzi aktorzy odgrywali swoje role 
z  wielkim zaangażowaniem, prezentu-
jąc duży potencjał aktorski. Szczególnie 
interesującą kreację aktorską stworzyła 
Klaudyna Handzel z III c występująca 
w roli głównej. Ogromnymi brawami 
nagrodzono absolwentkę szkoły Justy-
nę Cyrzyk wykonującą piosenkę „Mały 

Książę” z repertuaru Kasi Sobczyk. 
Należy nadmienić, że Justyna śpiewa 
amatorsko, a jednak jej wykonanie tej 
nastrojowej piosenki zabrzmiało nie-
zwykle profesjonalnie i świadczy o du-
żym talencie wokalnym.
Spektakl został nagrodzony brawami 
odbiorców. Na pewno nie jest to ostat-
nie przedsięwzięcie teatralne Małgorza-
ty Banot i jej utalentowanych młodych 
aktorów. W czasie przedstawienia odbył 
się kiermasz wielkanocny zorganizo-
wany przez Powszechną Szkołę Podsta-
wową w Rudniku. Na koniec dyrektor 
szkoły Dorota Stoły złożyła wszystkim 

obecnym życzenia w związku ze zbliża-
jącymi się świętami wielkanocnymi.
Na pewno każdemu z widzów utkwiło 
w pamięci wiele zaprezentowanych cy-
tatów z tej jakże wartościowej książki 
a szczególnie: „ Dobrze widzi się tylko 
sercem. Najważniejsze jest niewidoczne 
dla oczu”. 

SP w Kończycach Wielkich

Przedstawienie pt. „Mały Książe” 
wystawiali uczniowie najstarszych klas 
gimnazjum pod kierunkiem Małgorzaty 
Banot. 
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