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Roztańczone 
przedszkolaki 

s. 6

Bieg po zdrowie 
s. 2

Udany powrót 
„militariów”

T rzy lata czekano na kolejną edycję. 
Wójt Gminy Hażlach Grzegorz 

 Sikorski wspólnie z Gminnym Ośrod-
kiem Kultury powrócili do organizacji 
Rodzinnych Spotkań z Historią. Spo-
tkanie miłośników militariów odbyło 
się w sobotę 30 maja.
Dużym zainteresowaniem na pikniku 
cieszyły się dwa lekkie czołgi – pol-
ski 7TP i niemiecki Panzerkampfwa-
gen I – z okresu Kampanii Wrześniowej 
1939 r. z kolekcji Grzegorza Klimczaka 
z Bielska-Białej. Było stoisko Muzeum 
4 Pułku Strzelców Podhalańskich z Cie-
szyna oraz Muzeum Spadochroniarstwa 
i Wojsk Specjalnych z Wisły. Z Kocka 

przyjechała Brać Sarmacka ubrana w hi-
storyczne stroje z XVII w.
Podczas pikniku zrekonstruowano 
walki wojsk alianckich z niemieckimi 
na terenie Holandii w 1944 r. W przed-
stawieniu wzięły udział: Grupa Rekon-
strukcji Historycznych „Breda” z Biel-
ska-Białej, bielsko-bialska Reenacting 
Zone  South w mundurach US Army oraz 
GRH „Powstaniec Śląski” z Wodzisławia 
Śląskiego. Potyczkę przygotował pomy-
słodawca i koordynator tegorocznego 
spotkania, pan Krzysztof Kolarczyk 
z Cieszyna. GK

fotoreportaż na s. 11
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Uczestników biegu podzielono na trzy 
kategorie wiekowe:
KATEGORIA I (uczniowie klas IV-VI 
szkół podstawowych) – dystans 800 m 
ulicami Żniwną i Jagodową
KATEGORIA II (gimnazjaliści i osoby 
do ukończenia 18 roku życia) – dystans 
2100 m od skrzyżowania ul. Skrajnej, 
ulicą Żniwną i Jagodową
KATEGORIA III (dorośli) 
– dystans 3100 m od skrzyżowania 
z ul.  Cieszyńską, ul. Żniwną i Jagodową.

Ponadto dystans 3100 m od przystanku 
PKS Statek i dalej ulicami Żniwną i Ja-
godową aż do mety przy budynku wiej-
ski przeszli uczestnicy marszu nordic 
walking.
Zwycięzcy otrzymali medale, dyplomy 
i nagrody rzeczowe. Wojciech Kasztura 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
pogratulował zwycięzcom i podziękował 
wszystkim zaangażowanym w organi-
zację biegu, szczególnie strażakom OSP 
w Brzezówce i policjantom za zabezpie-
czenie tras biegu. W organizację zawo-

UCZESTNICY IMPREZY SPORTOWEJ W BRZEZÓWCE Z JEJ ORGANIZATORAMI I WÓJTEM GRZEGORZEM SIKORSKIM Fot. GOK Hażlach

Bieg po zdrowie
W Brzezówce mieszkańcom gminy 

zaproponowano sportową  
sobotę (16.05). Było bieganie na 

czas i maszerowanie. Wszystko pod 
hasłem „Bieg po zdrowie”. 

KATEGORIA I dziewczęta:
1. Martyna Janduła

KATEGORIA I chłopcy:
1. Marcin Kędzior
2. Radosław Gabzdyl
3. Dawid Pieczonka
4. Adam Banot

KATEGORIA II dziewczyny:
1. Angelika Wiercigroch
2. Aleksandra Podżorska
3. Dominika Natkaniec

KATEGORIA II chłopcy:
1. Kamil Zorychta
2. Kacper Huptyś
3. Miłosz Huptyś

KATEGORIA III dorośli:
1. Arkadiusz Pustówka
2. Leszek Banot
3. Jarosław Kędzior

W Y N I K I  Z AW O D Ó W
„ B I E G  P O  Z DR O W I E ”
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dów zaangażowało się również KGW 
Brzezówka oraz mieszkańcy.
Zapraszamy w przyszłości do większego 
angażowania się w imprezy promujące 
zdrową rywalizację sportową, zwłaszcza 
rodziców i nauczycieli – dodał Wojciech 
Kasztura. Nadesłał WK

SPORT
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SAMORZĄD

BRZEZÓWKA

Sołtys: Leszek Banot
Członkowie Rady: 
Maria Cekiera, Jerzy Czech, 
Zygmunt Dziadek, Jarosław 
 Pieczonka, Piotr Sziler 

HAŻLACH

Sołtys: Paweł Macura
Członkowie Rady: 
Sebastian Chrapek, Krzysztof 
Grygiel 
Henryk Hansel, Piotr Macura 
Teresa Świerczek, Barbara Żyła 

KOŃCZYCE WIELKIE

Sołtys: Marian Morawiec 
Członkowie Rady: 
Józef Bizoń, Krzysztof Czakon 
Józef Foltyn, Daniel Kubala  
Bolesław Kula, Stanisław Żyła

POGWIZDÓW

Sołtys: Aleksander Matysiak
Członkowie Rady: 
Piotr Adamus, Tadeusz Chmiel 
Piotr Chwolek, Jan Grzybek  
Eugeniusz Lizak, Zbigniew Wiater
 
RUDNIK

Sołtys: Zdzisław Jarosz
Członkowie Rady: 
Sylwia Grzebień, Franciszek Machej 
Roman Spandel, Grażyna Werłos 
Krzysztof Zorychta 

ZAMARSKI

Sołtys: Klaudiusz Zawada
Członkowie Rady: 
Tomasz Cendrowski, Anna Kozieł 
Józef Ligocki, Henryk Matuszek 
Artur Misiarz, Anna Więcek

Sołtysi i rady 
sołeckie
2015-2019

W nowych historycznych mundu-
rach strażacy prezentowali się 

już na XI Wojewódzkich Zawodach Sika-
wek Konnych w Jastrzębiu Zdroju. 
Wszystko w ramach projektu „Rekon-
strukcja i odtworzenie historycznego 
umundurowania strażackiego z jednost-
ki OSP w Pogwizdowie”. Koszt projektu 
wyniósł 11.968 zł, z czego na wniosko-
waną pomoc przypadło 9.574 zł.
Z kolei strażacy z Rudnika postawili 
na integrację i aktywizowanie miesz-

Strażacy doposażyli 
swoje jednostki

kańców sołectwa. Zakupili sprzęt AGD: 
lodówko-zamrażalkę, kuchenkę gazową, 
2 okapy kuchenne, przyścienny stół ro-
boczy i patelnię elektryczną. Takie wy-
posażanie ma umożliwić organizowanie 
cyklicznych imprez sportowo-rekreacyj-
nych, szkoleń, warsztatów i spotkań.
Projekt pn.: „Doposażenie strażnicy OSP 
w Rudniku i utworzenie z niej miejsca 
integracji oraz animacji kulturalno-spor-
towej” został dofinansowany na kwotę 
7395,56 zł. Całkowita wartość zadania 
to 9244,46 zł.
Oba strażackie projekty są dofinansowa-
ne z Unii Europejskiej w ramach małych 
projektów Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 działania 
413 „Wdrażanie lokalnych strategii roz-
woju” Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

10 kompletów umundurowania 
bojowego z czasów monarchii 

austro-węgierskiej zakupili strażacy 
z OSP w Pogwizdowie. Dzięki 

dofinansowaniu możliwe było 
skompletowanie pełnych strojów 
strażackich złożonych z hełmów, 

marynarek, spodni i butów.

Gmina Hażlach realizuje projekt pn. 
„Portal Informacji Finansowo-Podatko-
wej Gminy Hażlach”, współfinansowany 
przez Unię Europejską z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2007-2013 Priorytetu I – Społeczeństwo 

Portal Informacji 
 Finansowo-Podatkowej 
Gminy Hażlach

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Rolnych

Informacyjne Działanie 2 – Rozwój elek-
tronicznych usług publicznych. Przed-
sięwzięcie polegać będzie na zakupie 
sprzętu komputerowego, infrastruktu-
ry sieciowej i agregatu oraz na zakupie 
licencji i wdrożeniu Portalu Informacji 
Finansowo-Podatkowej (PIFP) – front 
i back-office.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
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SAMORZĄD

 Na podstawie art. 35 ust. 1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospo-
darce nieruchomościami (tekst jednolity 
–  Dz.  U.  z 2014 roku, poz. 518 z późn. zm.) 
Wójt Gminy Hażlach informuje, że zarzą-
dzeniem nr 0050.193.2015 z dnia 2 lipca 
2015 roku przeznaczył do dzierżawy, na okres 
trzech lat, w trybie bezprzetargowym, parce-
lę gruntową numer 23/33 o powierzchni 
0,1478 ha, położoną w Hażlachu.
Wykaz o przeznaczeniu wyżej wymienionej 
nieruchomości zostanie wywieszony na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hażlach, ulica 
Główna 57, na okres 21 dni, tj. od dnia 29 lip-
ca 2015 roku do dnia 19 sierpnia 2015  roku 
oraz na stronie internetowej: 
www.hazlach.samorzady.pl

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity – Dz.  U. 
z 2014 roku, poz. 518 z późn. zm.) Wójt 
Gminy Hażlach informuje, że zarządzeniem 
nr  0050.194.2015 z dnia 2 lipca 2015 roku  
przeznaczył do dzierżawy, na okres trzech 
lat, w trybie bezprzetargowym, część parce-
li gruntowej numer 23/32 o powierzchni 
525,78 m2, położonej w Hażlachu.
Wykaz o przeznaczeniu wyżej wymienionej 
nieruchomości zostanie wywieszony na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hażlach, ulica 

Główna 57, na okres 21 dni, tj. od dnia 29 lip-
ca 2015 roku do dnia 19 sierpnia 2015  roku 
oraz na stronie internetowej: 
www.hazlach.samorzady.pl

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodar-
ce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. 
U. z 2014 roku, poz. 518 z późn. zm.) Wójt 
Gminy Hażlach informuje, że zarządzeniem 
nr  0050.195.2015 z dnia 2 lipca 2015 roku 
przeznaczył do oddania w najem, na okres 
trzech lat, w trybie bezprzetargowym, lokal 
użytkowy o powierzchni 29,68 m2, miesz-
czący się w budynku położonym przy uli-
cy Głównej 2 w Hażlachu.
Wykaz o przeznaczeniu wyżej wymienionej 
nieruchomości zostanie wywieszony na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hażlach, ulica 
Główna 57, na okres 21 dni, tj. od dnia 29 lip-
ca 2015 roku do dnia 19 sierpnia 2015 roku 
oraz na stronie internetowej: 
www.hazlach.samorzady.pl

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity – Dz.  U. 
z 2014 roku, poz. 518 z późn. zm.) Wójt 
Gminy Hażlach informuje, że zarządzeniem 
nr  0050.196.2015 z dnia 2 lipca 2015 roku  
przeznaczył do oddania w najem, na okres 

Rozpoczęły się wakacje, czas wyjazdów 
i …porzuceń psów. To właśnie w wakacje 
zjawisko jest szczególnie powszechne. 
Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski 
apeluje do ich właścicieli by odpowie-
dzialnie podejmowali decyzje dotyczące 
losów swoich zwierząt domowych.
Wiele osób zbyt pochopnie decyduje 
się na posiadanie psa, traktując go ra-
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pięciu lat, w trybie bezprzetargowym, lokal 
użytkowy o powierzchni 70,64 m2, miesz-
czący się w budynku położonym przy uli-
cy Głównej 2 w Hażlachu.
Wykaz o przeznaczeniu wyżej wymienionej 
nieruchomości zostanie wywieszony na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hażlach, ulica 
Główna 57, na okres 21 dni, tj. od dnia 29 lip-
ca 2015 roku do dnia 19 sierpnia 2015  roku 
oraz na stronie internetowej: 
www.hazlach.samorzady.pl

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity – Dz.  U. 
z 2014 roku, poz. 518 z późn. zm.) Wójt 
Gminy Hażlach informuje, że zarządzeniem 
nr  0050.197.2015 z dnia 2 lipca 2015 roku 
przeznaczył do oddania w najem, na okres 
trzech lat, w trybie bezprzetargowym, lo-
kal użytkowy o powierzchni 233,89 m2, 
mieszczący się w budynku położonym 
przy ulicy Głównej 2 w Hażlachu.
Wykaz o przeznaczeniu wyżej wymienionej 
nieruchomości zostanie wywieszony na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hażlach, ulica 
Główna 57, na okres 21 dni, tj. od dnia 29 lip-
ca 2015 roku do dnia 19 sierpnia 2015  roku 
oraz na stronie internetowej:
www.hazlach.samorzady.pl

3 i 4 sierpnia Przychodnia Akademicka 
z Cieszyna zaprasza panie między 50 
a 69 rokiem życia na badania mam-
mograficzne.
Badania odbędą się w mammobusie 
na parkingu obok Domu Ludowego 
w Hażlachu przy ul. Głównej 37. Na-
leży ze sobą zabrać dowód tożsamości 

Mammografia w Hażlachu

Uwaga właściciele czworonogów!
czej jak kolejną zabawkę niż członka 
rodziny. Wyjeżdżając na urlop nie za-
stanawiają się długo nad tym, co zrobić 
z czworonogiem. Złych pomysłów nie-
stety im nie brakuje. Psy przywiązywane 
są do bram schronisk, zostawiane w le-
sie, wrzucane do kontenerów na śmieci, 
a nawet wyrzucane z pędzącego samo-
chodu. Pozostawiając je na odludziu, bez 

jedzenia i picia, 
skazujemy 
je na śmierć.
Jednak istnieją sposoby na udane wa-
kacje zarówno dla właściciela, jak i dla 
czworonoga. Jeśli nie można skorzystać 
z pomocy rodziny czy znajomych istnie-
je możliwość zapewnienia psu opieki 
w hotelu dla psów. KS

z numerem PESEL oraz w miarę możli-
wości zdjęcie z poprzedniego badania. 
W badaniach mogą wziąć udział kobiety, 
które nie wykonywały ich przez ostatnie 
dwa lata.
Rejestracji można dokonać osobiście 
w Urzędzie Gminy Hażlach w lokalu 
Gminnego Centrum Informacji (wejście 

od parkingu) lub telefonicznie pod nu-
merem 33 852 23 63 do 31 lipca. KS

Mammobus będzie czynny: 
3 sierpnia (poniedziałek)  

14:00-16:00 
4 sierpnia (wtorek)  

10:00-12:00
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Podczas majowej sesji Rady Gminy 
Hażlach radni podjęli m.in. następu-
jące decyzje:
• przekazano 10 tys. zł Komendzie 

Wojewódzkiej Policji na dofinan-
sowanie zakupu nieoznakowanego 
samochodu służbowego z przezna-
czeniem dla Komisariatu Policji 
w Zebrzydowicach,

• przekazano 3,5 tys zł z budże-
tu Gminy na realizację kampa-
nii „Przeciw pijanym kierowcom 
2015”, której efektem będą do-
datkowe patrole policji na terenie 
gminy Hażlach.

Ruszyły prace 
nad budżetem 
na 2016 r.
Wójt Gminy informuje o rozpo-
częciu prac nad projektem budże-
tu gminy na rok 2016. W związku 
z tym wnioski do projektu budże-
tu należy składać w sekretariacie 
Urzędu Gminy Hażlach, ul.  Głów-
na 57, do 15 września 2015 roku. 
Wnioski mogą składać mieszkańcy, 
organizacje, związki wyznaniowe, 
inne podmioty z terenu gminy oraz 
przedstawiciele sołectw. 

Z ałożenie Profilu Zaufanego jest 
bezpłatne. Aby go uwierzytelnić 

należy udać się osobiście do Urzędu 
Gminy, gdzie nastąpi potwierdzenie toż-
samości danej osoby na podstawie waż-
nego dowodu osobistego lub paszportu. 
Następnie właściciel Profilu loguje się 
na stronie www.epuap.gov.pl, wybiera 
usługę, którą chce zrealizować, wypeł-
nia wniosek, podpisuje go Profilem Za-
ufanym i wysyła wniosek do urzędu.
Gmina Hażlach w ramach Osi Prioryte-
towej V Dobre rządzenie, Działanie 5.2. 
Wzmocnienie potencjału administracji 
samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Mo-
dernizacja zarządzania w administracji 

samorządowej Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki realizuje wspólny pro-
jekt: „e-Urząd – dodaj do ulubionych! 
Wsparcie elektronicznej administra-
cji Gmin: Strumień, Brenna, Hażlach, 
Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast 
Ustroń i Wodzisław Śląski”. Główny cel 
projektu to upowszechnienie i popra-
wa jakości elektronicznych usług pu-
blicznych świadczonych przez siedem 
jednostek samorządu terytorialnego 
województwa śląskiego i usprawnie-
nie działania tych JST przez wdrożenie 
standardów świadczenia elektronicz-
nych usług publicznych i elektronizację 
wymiany korespondencji za pomocą 
systemów ePUAP/SEKAP.
Zapraszamy do Punktu Potwierdzają-
cego Profil Zaufany w godzinach pracy 
Urzędu Gminy Hażlach przy ulicy Głów-
nej 57, I piętro, pokój nr 2. 

Zainteresowanych e-usługami za-
chęcamy do udziału w szkoleniach: 
zgłoszenia oraz uzgodnienie termi-
nów szkoleń pod nr tel. 604 465 402. 

Mieszkańcy Gminy Hażlach 
mogą bezpłatnie potwierdzić 

w Urzędzie Gminy Profil Zaufany, 
będący bezpłatną metodą 

uwierzytelniania obywateli 
w e-administracji, m.in. w ePUAP, 
ZUS, CEIDG, urzędach. Taki Profil 

działa jak odręczny podpis. 

„e-URZĄD – dodaj 
do ulubionych!”

MIESZKAŃCY CHĘTNIE WŁĄCZAJĄ SIĘ 
W BUDOWĘ UDOGODNIEŃ W PARKU

Budują swój park
Z A M A R S K I

SAMORZĄD

Z sali sesyjnej

K rawężniki okalają już nową alejkę 
i plac, ułożono też kostkę bruko-

wą. Teren wyrównano i obsiano trawą, 
a nową alejkę utwardzono klińcem. 
W lipcu zostaną zamontowane urządze-
nia siłowni oraz ławki i kosze. Prace w par-
ku trwają od połowy kwietnia.
W imieniu swoim i Rady Sołeckiej serdecznie 
dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali 
się w prace społeczne przy budowie Parku – 
mówi sołtys Zamarsk Klaudiusz Zawada.

Nowa alejka i siłownia na świeżym 
powietrzu powstają w Zamarskach. 

Społecznicy budują miejsce spotkań 
całego sołectwa.

Park w Zamarskach powstaje ze środ-
ków Funduszu Sołeckiego. To czwarty 
etap jego budowy. Od ubiegłego roku 
odbywają się w nim wydarzenia integru-
jące mieszkańców. Park w Zamarskach 
zdobył także pierwsze miejsce w kon-
kursie „Piękna Wieś Województwa Ślą-
skiego 2014” w kategorii „Najlepsza in-
westycja odnowy wsi”.

HBB/KZ

Projekt współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego
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S zkoła dzięki zaangażowaniu dyrek-
cji może pochwalić się profesjonal-

ną bieżnią i skocznią do skoku, wybru-
kowany jest również chodnik wokół 
budynku. Wszystko to było możliwe 
dzięki znacznej pomocy finansowej 
Rady Rodziców. Brakowało tylko kilku 
szczegółów, które dopełniałyby całość. 

SZKOŁA MA PROFESJONALNĄ BIEŻNIĘ 
ZE SKOCZNIĄ DO SKOKU I ZADBANY 
TEREN WOKÓŁ BUDYNKU

K O Ń C Z Y C E  W I E L K I E

Karbonia pomogła Gimnazjum
Nowego blasku nabrał teren wokół 

Gimnazjum im. Gabrieli 
hr. Thun-Hohenstein w Kończycach 

Wielkich. Aby było bezpieczniej 
rozszerzono szkolny monitoring, 

posadzono więcej krzewów 
ozdobnych, dodano ławki 

i tablicę wynikową. Wszystko jest 
dopełnieniem trwającej od 2012 r.

modernizacji tego obszaru.

Z prośbą o wsparcie Gimnazjum wystą-
piło do Spółki NWR Karbonia.
Spółka przyznała placówce darowi-
znę w wysokości 8 tys. zł. Te pieniądze 
umożliwiły dokończenie projektu mo-
dernizacji terenu. Ławki i tablica wyni-
kowa to najważniejsze zakupy wykona-
ne dzięki otrzymanym pieniądzom.
Gimnazjum im. Gabrieli hr. Thun-
-Hohenstein w Kończycach Wielkich 
prowadzi klasę o profilu sportowym. 
Jesteśmy wdzięczni darczyńcy za okaza
ną pomoc, gdyż znacznie przyczynił się 
do wzbogacenia oferty edukacyjnej naszej 
placówki – mówi dyrektor Gimnazjum 
Anna Szpuła – z obiektu bieżni korzy
stają także uczniowie z sąsiedniej Szkoły 
Podstawowej. Powstałe wokół budynku za
plecze rekreacyjno – sportowe jest bardzo 
pomocne naszym uczniom.

NWR Karbonia jest wiodącym producen-
tem węgla kamiennego i koksu w Europie 
Środkowej. Aktualnie spółka nadzoruje 
prace nad dwoma projektami w Polsce 
południowej: Dębieńsko i Morcinek.

Nadesłały ACh; JB.

O tym, że przedszkolaki lubią tań-
czyć, a ponadto wkładają w to całe 

serce mogli przekonać się wszyscy, któ-
rzy wzięli udział w Festiwalu „Roztańczo-
ne przedszkolaki 2015”. Na scenie zapre-
zentowały się dzieci z Hażlacha, Kończyc 
Wielkich, Pogwizdowa, Rudnika, Za-
marsk i Cieszyna (SP nr 6). Tematyczny 
freestyle pozwolił każdej grupie na rado-
sną i kolorową dowolność. Rozbrzmiewa-
ły więc muzyczne hity, piękne utwory 
 regionalne, jak i popularna muzyka fil-
mowa. dokoczenie na ostatniej stronie.

Roztańczone przedszkolaki
Kolorowo, tanecznie i bardzo 

radośnie przedszkolaki z gminy 
Hażlach spędziły Międzynarodowy 

Dzień Tańca (29.04). W tym właśnie 
dniu zorganizowano I Festiwal 

Przedszkolny „Roztańczone 
przedszkolaki 2015”. Zabawa 

odbyła się w Zamarskach.

Z A M A R S K I

TEATRZYK RODZICIELSKI WYSTAWIŁ SZTUKĘ 
„KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW”



EDUK ACJA

maj/czerwiec 2015 7

H A Ż L A C H

Z Hażlacha  
do Warszawy

Ich projekt pt.: „Skarby natury” 
okazał się najlepszy. W nagrodę 

czwórka uczniów ze Szkoły 
Podstawowej im. Trzech Braci 

w Hażlachu wraz z dyrektorem 
szkoły Agnieszką Pilch wyjechało 

na dwudniową wycieczkę 
do Warszawy.

Poezja na rocznicę
38 uczniów z 19 szkół podstawo-

wych powiatu cieszyńskiego 
wzięło udział w IV Powiatowym Konkur-
sie Recytatorskim „Nowy Polsce napisa-
no maj”. Konkurs odbył się 13 maja 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Hażla-
chu. Jego organizatorem jest miejscowa 
Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci. 
Hasło konkursu nawiązywało do 70 rocz-
nicy zakończenia w Europie II wojny 
światowej.
Honorowy patronat nad konkursem 
objęli: Starosta Powiatu Cieszyńskie-
go Janusz Król, Wójt Gminy Hażlach 
Grzegorz Sikorski oraz dyrektor Dele-
gatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-
-Białej Elżbieta Adamowska. Opiekę 
merytoryczną objęło cieszyńskie Mu-
zeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich. 
Konkurs zorganizowały i przeprowa-

OD LEWEJ: JULIA PNIOK I DOMINIKA 
ZOWADA Z PANIĄ PATRYCJĄ GRZYBEK 

Laureaci:
1. Dominika Zowada z SP Hażlach 

(opiekun P. Grzybek)
2. Kamil Szuta z SP Goleszów 

(opiekun A. Stokłosa- Wapienik)
3. Justyna Wawrzacz z SP-2 Cieszyn 

(opiekun A. Melcher-Maślińska)

Wyróżnienia:
Magdalena Łatanik z SP Goleszów 
(opiekun A. Stokłosa-Wapienik)
Maria Branny z SP Dębowiec 
(opiekunowie M. Staniek, K. Moskała)
Julia Pniok z SP Hażlach (opiekun 
P. Grzybek)

Nagroda publiczności: 
Kamil Szuta z SP Goleszów

W Y N I K I

dziły nauczycielki Szkoły Podstawowej 
w Hażlachu Patrycja Grzybek i Aneta 
Milanowska-Trojszczak. Nagrody dla fi-
nalistów konkursu, a także inną pomoc 
przekazali: księgarnia Matras, restaura-
cja „Pod Tułem” i Muzeum 4 PSP. GK

P rojekt był zrealizowany w ramach 
ogólnopolskiego programu „Wzór na 

rozwój. Nauki ścisłe odpowiadają na wyz-
wania współczesności”. Spotkania, warsz-
taty, rozmowy, prezentacja własnych 
działań w towarzystwie ważnych postaci 
ze świata edukacji, polityki i biznesu, 
 m. in. w murach Zamku Królewskiego 
były głównym elementem wyjazdu.
W Arkadach Kubickiego podczas Ogólno
polskiej Prezentacji Projektów Młodzie
żowych promowaliśmy nasz region, gminę 

i przede wszystkim szkołę – podkreśla dy-
rektor Agnieszka Pilch – niezwykłym wy
darzeniem była dla nas możliwość spotka
nia się z prawniczką prof. Ewą Łętowską 
oraz ekspertem z Wielkiej Brytanii Julie 
Braun z Practical Action. Dziękuję moim 
nauczycielom, pracownikom, w szczegól
ności Beacie Foltyn, Halinie Michalik i Pio
trowi Raszce za pomoc w przygotowaniu 
materiałów dokumentujących i promują
cych nasz projekt.

HBB

Bajkę połączyli 
z nauką
Bajkową fabułę połączyli z prawdzi-
wą nauką. Uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej im. „Trzech Braci” w Haż-
lachu zaprezentowali spektakl „Jaś 
i Małgosia w Krainie Światła”.
Po spektaklu wszyscy spotkali się 
w kawiarence „Pod tęczą”, by świę-
tować zakończenie ogólnopolskiego 
programu „Wzór na rozwój – na-
uki ścisłe odpowiadają na wyzwa-
nia współczesności”. Udział w nim 
wzięli najstarsi uczniowie hażlaskiej 
szkoły.
Pomysł połączenia bajkowej fabu
ły z prawdziwą nauką pojawił się 
rok temu – mówi dyrektor szkoły 
Agnieszka Pilch – wówczas ucznio
wie spotkali się w Krainie Nauki, 
w której główną rolę odgrywał dźwięk. 
Z radością przyjęliśmy informację, 
że nasze działania zostały zauważone 
i w czerwcu, przez dwa dni, uczestnicz
liśmy w ogólnopolskich wydarzeniach, 
które miały miejsce w Warszawie.
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P omysł na napisanie książki wyszedł 
ze strony Gminy Skoczów, która 

powierzyła pisarce przygotowanie pu-
blikacji. Bogato ilustrowana książka 
upamiętniająca przyjazd papieża Polaka 
na ziemię cieszyńską, ukazała się 
w ubiegłym roku pt.: „Witam tę ziemię 
ze szczególnym wzruszeniem. Jan Pa-
weł II w Skoczowie”.
Autorka nie ukrywała, że początkowo 
obawiała się, iż nie podoła zleceniu. 
Było to wyzwanie wymagające zebrania 
licznych materiałów, przeprowadzenia 
wywiadów z ludźmi zaangażowanymi 
w organizację tego ogromnego przed-
sięwzięcia. Jak jednak pisarka sama 
przyznała, dzisiaj odbiera to zadanie 
jako zaszczyt i dziękuje, że dano jej było 
przeżyć tę wizytę raz jeszcze z perspek-
tywy 20 lat.
Joanna Jurgała-Jureczka opowiadała, 
jak wyglądały przygotowania do wielkiej 
wizyty. Były to przygotowania o wymia-
rze nie tyko logistycznym i technicz-
nym, ale także duchowym. Powstawały 
wiersze, wystawiano spektakle, orga-
nizowano wystawy. Ale przed komite-
tem organizacyjnym piętrzyły się także 

zwykłe, codzienne problemy. Trzeba 
było zadbać o flagi, które zdobiły całe 
miasto, lekarstwa dla pielgrzymów i to-
alety. Liczący 15 ty-
sięcy mieszkańców 
Skoczów miał przy-
jąć 300 tys. pielgrzy-
mów.
W Komitecie Organi-
zacyjnym udzielali się 
specjaliści z różnych 
dziedzin. Wszelkie 
poczynania konsulto-
wano z Janiną Żagan, 
szefową Komitetu Or-
ganizacyjnego. Przy 
spodziewanej ogromnej 
ilości pielgrzymów należało zadbać o wy-
żywienie, bezpieczeństwo. Przygotowa-
nie odpowiedniego ołtarza także było 
nie lada wyzwaniem, z którym zmierzyć 
się musieli organizatorzy, a szczególnie 
jego wykonawcy. Czasu było niewiele, 
bo od ogłoszenia przyjazdu do samej 
wizyty było raptem dwa miesiące.Poro-
zumiewanie się ze sobą organizatorów 
było bardzo trudne ze względu na brak 
telefonów komórkowych. Korzystano 

Wspomnienie papieskiej wizyty
Maj na Ziemi Cieszyńskiej to czas, w jakim wspomina się wyjątkową 

wizytę. 20 lat temu 22 maja 1995 r. do Skoczowa przyjechał 
papież św. Jan Paweł II. Na temat przygotowań do wizyty i samej 

wizyty książkę napisała dr Joanna Jurgała- Jureczka. To ona 
była gościem spotkania autorskiego jakie odbyło się 24 kwietnia 

w galerii Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu.

Joanna Jurgała-Jureczka 
– mieszkająca w Kończycach 
Wielkich dziennikarka, pisarka, 
autorka m.in. „Zofia Kossak. 
Opowieść biograficzna”, „Kobiety 
Kossaków”, „Oswajanie nieznanego 
kraju”, „Tajemnice prowincji”. 
W 2014 roku Gmina Skoczów 
powierzyła jej przygotowanie 
opracowania poświęconego 

20 rocznicy wizyty papieża 
Jana Pawła II w Skoczowie, 
do której doszło 
w 1995 roku. Książka 
ukazała się pt. „Witam 
tę ziemię ze szczególnym 
wzruszeniem. Jan Paweł II 
w Skoczowie”.

ze stacjonarnych telefonów 
osób prywatnych.
Wreszcie nadszedł wycze-
kiwany dzień. Pielgrzymi 
schodzili się tłumnie już 

od godziny 2:00 w nocy. Ulewne deszcze 
zamieniły trawiaste tereny Kaplicówki 
w błotne grzęzawiska. Tłum oczeki-
wał na przybycie papieża, mszę święta 
i homilię. Było to spotkanie odbywają-
ce się pod znakiem krzyża. Wiele razy 
mówił wówczas Jan Paweł II do swoich 
rodaków o krzyżu, jakby przeczuwał, 
że przez ostatnie 10 lat życia będzie 
znosił cierpienie.

Nadesłał WK

H A Ż L A C H

R E K L A M A
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Z A P R A S Z A M Y

Skontaktuj się z nami!
To miejsce może należeć do Ciebie.

wgh@hazlach.pl  tel. 502 270 137

Chcesz się zareklamować

na łamach ?

H A Ż L A C H

W wakacje zajęcia w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Hażlachu 
i filiach w Kończycach Wielkich, 
 Pogwizdowie i Zamarskach odby-
wać się będą codziennie od 9.oo 
do 17.oo. 

W programie m.in.:
• warsztaty tworzenia biżuterii
• zajęcia artystyczne: 

decoupage, origami, 
malowanie karykatur, 
papierowiklina

• konkursy fotograficzne
• pojedynki szachowe
• pokaz ratownictwa 

medycznego
• spotkania z ciekawymi ludźmi
• noc w krainie leśnych 

duszków
• gry, zabawy, turnieje
• zajęcia sportowe
• dyskoteki i wycieczki

Zajęcia 
w Ośrodku 

Kultury

Angielski sukces

22 sierpnia 
– 710-lecie wsi Hażlach

30 sierpnia 
Dożynki Gminne  

– Brzezówka, Dom Wiejski

Retroturystyka 
z Bronisławem Żyłą

T urystyka narodziła się już w staro-
żytności. Ludzie przemieszczali się 

w różnych celach: aby brać udział w ob-
chodach świąt religijnych, podziwiać 
ogromne budowle, na przykład pirami-

Wakacje to sezon na podróże. 
Jedni lubią te dokładnie 
zaplanowane, w których 

wszystko można przewidzieć. 
Inni zdecydowanie stawiają 

na przygodę i nieprzewidywalność 
zdarzeń. W Gminnym Ośrodku 
Kultury w Hażlachu miłośnicy 

wypraw spotkali się 10 kwietnia 
z Bronisławem Żyłą,  

podróżnikiem-pasjonatem, pilotem 
wycieczek i przewodnikiem. 
Zaproszony gość opowiadał 

o początkach turystyki.

dy. Wyjeżdżali na igrzyska, w celach 
leczniczych, wypoczynkowych, ale też 
handlowych. Przełom nastąpił w XIX 
i  XX  wieku. Zakładano wówczas pierw-
sze biura podróży. Po II wojnie światowej 
notuje się gwałtowny wzrost wycieczek, 
wyjazdów turystycznych. Po wstawały 
liczne towarzystwa turystyczno-krajo-
znawcze. Bronisław Żyła opowiadał 
o  rozwoju ruchu turystycznego w Pol-
sce, pokonywaniu problemów podczas 
podróży, a wszystko przeplatane osobi-
stymi przeżyciami z odbytych wypraw. 
Prelekcja ilustrowana była slajdami 
i zdjęciami obrazującymi często pionier-
skie wyprawy, w tym w Alpy, do Małej 
Fatry, Slovenskiego Raju, na Morawy 
i do Norwegii. Oprócz zdjęć uczestnicy 
zobaczyli taki sprzęt turystyczny jak 
raki, buty, liny, czekany, laski, karabinki, 
uprzęże i ósemki. WK

Sukces gimnazjalistek z Kończyc Wiel-
kich. Magdalena Jureczka z II b i Justy-
na Cyrzyk z I b zdobyły pierwsze i dru-
gie miejsce w Powiatowym Konkursie 
Recytatorskim „Poezja i proza w języku 
Shakespeare’a”. Konkurs odbywał się 
już po raz piętnasty w Zebrzydowicach. 

Uczennice recytowały fragment wiersza 
w języku angielskim i prozy w języku 
polskim. Poziom konkursu był bardzo 
wysoki, a gimnazjalistki awansowały 
do etapu wojewódzkiego.

Nadesłała Monika Foltyn

R E K L A M A
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Było już ku wiośnie, kiedy 
pewnego niedzielnego 
popołudnia, od strony 

Marklowic nadjechał 
na siwym koniu oficer 

niemiecki i wchodził do 
każdego domu i polecił 

opróżnić stodoły dla koni, 
a mieszkania przygotować 

na zakwaterowanie 
żołnierzy.

bezpłatny informator 
samorządowy
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DAWNIEJ W GMINIE ORG ANIZACJE

Koniec wojny 
w Pogwizdowie

O d jesieni 1944 roku po naszej „dziedzinie” krążyli rosyjscy 
jeńcy. Skoszarowani byli w gorzelni. Nie byli specjalnie 

pilnowani i chodzili po domach prosząc o „chlieb” (chleb), „kar-
toszki” (kartofle) czy „sało” (słoninę). W zamian oferowali swe 
wyroby: łopatki i pogrzebacze do pieca, pierścionki dla dzieci 
z niklowych fenigów czy zabawki wyrzeźbione z drewna itp.
Prawie codziennie koło południa syrena w Cieszynie ogłasza-
ła alarm przeciwlotniczy. Nam dzieciom zakazano wychodzić 
z domu, albo nakazywano kryć się pod drzewami. Po chwili 
słychać było nadlatujące samoloty – bombowce przelatujące 

na wschód. Pod wieczór, czasem 
w nocy, odzywały się „Stalinowe 
organy” – katiusze, nowa broń 
artyleryjsko-rakietowa. Niemcy 
ogromnie się ich bali. Najbliż-
sza linia frontu była w Pruch-
nej, a w czasie strzelaniny od-
czuwało się jak ziemia drżała. 
Ojciec drewnianymi podpora-
mi wzmocnił strop w piwnicy, 
a nad kojcami z ziemniakami 
i burakami zrobił prycze do spa-
nia i zainstalował piecyk. Nad 

Ostrawą nocami pojawiały się smugi świateł reflektorów, a race 
świetlne, jak bożonarodzeniowe choinki zawisały nad tym mia-
stem. Potem było słychać wybuchające bomby.
Było już ku wiośnie, kiedy pewnego niedzielnego popołudnia, 
od strony Marklowic nadjechał na siwym koniu oficer nie-
miecki i wchodził do każdego domu i polecił opróżnić stodoły 
dla koni, a mieszkania przygotować na zakwaterowanie żoł-
nierzy. Rano 3 pary koni stały w „starczynej” stodole, a żołnie-
rze wieczorem w kuchni i w sieni rozkładali słomę na podłodze 
i kładli się spać. Każdego rana wyjeżdżali wozami i kuchnia-
mi polowymi z obiadem dla żołnierzy na front do Pruchnej. 
Wracali po południu. W miarę upływu czasu można było za-
uważyć, że w kotle kuchni polowej pozostawało coraz więcej 
„eintopfu”, więc dawali nam to do jedzenia. Ani „starka”, ani 
mama nie musiały gotować obiadu i choć była tam wkładka 
końskiego mięsa, było to dobre. Wskazywało, że coraz więcej 
niemieckich żołnierzy ginęło. W naszym gospodarstwie mie-
ścił się punkt rozdziału paszy dla koni. Były to specjalnie przy-
gotowane, sprasowane pakiety sieczki siana, owsa i słomy. 
Niemcy rozwozili je wozem na gumowych kołach, osłoniętym 
metalową karoserią. Czesław Stuchlik

Ciąg dalszy w następnym wydaniu „Wiadomości Gminy Hażlach”

Zakończyły się prowadzone pod egidą Śląskiego Związ-
ku Tenisa Stołowego rozgrywki Ligi Okręgowej w sezonie 
2014/2015. Po rozegraniu szesnastu meczy wśród dziewię-
ciu zespołów drużyna Ludowego Klubu Tenisa Stołowego 
Victoria zajęła ostatecznie medalowe, trzecie miejsce, 
uzyskując 22 punkty i stosunek 94:66 w małych punk-
tach. Zwycięstwo przypadło LITS Meble Anders III Żywiec 
(30 pkt., 115:45), zaś drugie miejsce zajął zespół LUKS II 
Węgierska Górka (29 pkt., 127:33). W drużynie z Hażlacha 
występowali: Piotr Dymitr (trener), Andrzej Machej, Piotr 
Beck, Łukasz Pomiećko, Józef Michalik i Rudolf Lanc. GK 

(cz. I)

Victoria na podium

Jak co roku wyróżniający się członkowie jednostek Ochot-
niczej Straży Pożarnej z naszej gminy na wniosek Zarzą-
du Oddziału Gminnego ZOSP RP w Hażlachu zostali na-
grodzeni odznaczeniami przyznanymi decyzją Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie. Złotymi, srebrnymi 
i brązowymi medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa” uho-
norowano łącznie ośmiu strażaków.
Sebastian Chrapek i Łukasz Kiedroń (OSP Hażlach) oraz 
Bronisław Parchański (OSP Kończyce Wielkie) otrzymali 
Złoty Medal, Tomasz Pieczonka (OSP Hażlach) i Jarosław 
Parchański (OSP Kończyce Wielkie) – Srebrny Medal, Sławo-
mir Mazur (OSP Rudnik) oraz Jarosław Czyż i Mateusz Par-
chański (OSP Kończyce Wielkie) – Brązowy Medal. Odznaką 
„Strażak Wzorowy” zostali wyróżnieni: Przemysław Boro-
wian, Łukasz Błędowski, Szymon Krzysica i Jakub Mendrek 
(OSP Pogwizdów) oraz Paweł Macura (OSP Hażlach).
Zarząd Oddziału Gminnego na wniosek zarządów jedno-
stek uhonorował szereg druhów odznakami „Za wysługę 
lat”. Za 25 i więcej lat nieprzerwanej służby w szeregach 
ochotniczego strażactwa otrzymali je: Wiktor Jarosz (OSP 
Rudnik) i Eugeniusz Gabzdyl (OSP Hażlach) za 55  lat, 
Franciszek Żyła (OSP Rudnik) i Gustaw Mrozik (OSP 
Brzezówka) za 45 lat, Henryk Kałuża (OSP Brzezówka) 
za 40 lat, Andrzej Kałuża (OSP Rudnik) za 25 lat. GK 

Odznaczenia dla druhów

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 17 sierpnia 2015 r. pod adresem wgh@hazlach.pl
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W PRZEGLĄDZIE ROZBRZMIEWAŁY ZARÓWNO MUZYCZNE HITY, JAK I UTWORY REGIONALNE

W pełni dopracowane stroje, wyćwiczo-
na choreografia i uśmiechnięte buzie 
były dowodem na ogromne zaangażo-
wanie nie tylko samych dzieci, ale rów-
nież nauczycieli i rodziców.
Po występach przyszedł czas na niespo-
dziankę. Role się odwróciły i Teatrzyk 

Rodzicielski, działający przy przedszko-
lu w Zamarskach, przygotował spektakl 
„Królewna Śnieżka i siedmiu krasnolud-
ków”. Dzieci wspólnie z rodzicami za-
tańczyły w finałowej piosence.
Rozstrzygnięcie konkursu było jedno-
znaczne. Wszyscy otrzymali pierwsze 

miejsce. Rozstaliśmy się z uśmiechem i na
dzieją, że za rok roztańczone przedszkolaki 
spotkają się ponownie – mówi jedna z or-
ganizatorek Agnieszka Pisiut – serdecz
nie dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy 
włożyli wiele pracy i serca w to przed
sięwzięcie. Nadesłała: Agnieszka Pisiut

dokończenie ze str. 6
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