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Korowód wdzięczności

30 sierpnia rolnicy i mieszkańcy gminy Hażlach świętowali gminne
Dożynki w Brzezówce. Uroczystości rozpoczęły się od nabożeństwa
ekumenicznego w kościele św. Jana Nepomucena w Pogwizdowie.
Następnie w barwnym korowodzie na czele z orkiestrą dętą
pod dyrekcją Janusza Kani mieszkańcy udali się do Brzezówki.

G

azdami tegorocznych dożynek byli
państwo Krystyna i Gustaw Dziadkowie. Przekazano im dożynkowe chleby
i wieńce, które gazdowie wręczyli władzom gminy.
– Z roku na rok w naszej gminie widać coraz większy postęp modernizacyjny, dzięki
któremu nasi rolnicy skutecznie konkurują
w wielu dziedzinach z rolnikami z innych
krajów europejskich. Nasi rolnicy są przykładem tego, że dzięki ciężkiej pracy można
dużo osiągnąć i być wzorem do naśladowania – mówił Wójt Grzegorz Sikorski.
– Dziękuję za chleb, za ciężką pracę,
za umiłowanie ziemi, za szacunek do tra-

dycji, polską gościnność i kulturę. Ciężka
i potrzebna praca rolnika zasługuje na najwyższe uznanie. Ten szacunek należy okazywać cały rok – powiedziała Bożena
Bury, przewodnicząca Rady Gminy.
W programie artystycznym zaprezentowali się Wielkokończanie, Świetliki,
Cieszyńskie Gwiazdeczki, Chór Ewangelicki Hażlach-Zamarski, Zespół Wokalny Toccata, Chór Katolicki Allegrija.
Do tańca przygrywał zespół Master.
HBB

fotoreportaż na s. 15

Lato w gminie
Hażlach
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Świętowali
charytatywnie
s. 9

fot. Edward Figna
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OTWARCIE IMPREZY PRZEZ WÓJTA GRZEGORZA SIKORSKIEGO

„CIESZYŃSKIE GWIAZDECZKI” ZACHWYCIŁY PUBLICZNOŚĆ

ZAMARSKI

Świynto Dziedziny za nami
W Zamarskach mieszkańcy wspólnie bawili się w sobotę
20 czerwca podczas Świynta Dziedziny. Były dziecięce
popisy taneczne i teatralne, koncerty i dużo dobrej zabawy.

W

szystko rozpoczął kolorowy, dziecięcy pochód i pieśń „Pochwała
Zamarsk” w wykonaniu zespołu Świetliki. Zabawę uroczyście otwarli Wójt Gminy Grzegorz Sikorski wraz z Sołtysem
Zamarsk Klaudiuszem Zawadą.
– W imieniu organizatorów serdecznie
dziękuję wszystkim uczestnikom Świynta
Dziedziny. Dziękuję zamarskim przedszkolakom, uczniom SP, Dziecięcemu Ze-

społowi ŚWIETLIKI, mażoretkom „Cieszyńskie Gwiazdeczki” za piękne występy.
Dziękuję za wspaniałe koncerty z najwyższej półki: Zespołowi REVOLUCJA
z Jackiem Dewódzkim na czele, Grupie
Muzycznej BEVIN ze Skoczowa, Zespołowi FENIX-56 oraz Tomasz Wolak ROCK
BAND. Dziękuję sponsorom, bez których
nasze Świynto nie było by tak uroczyste
i bogate w atrakcje. Dziękuję społeczni-

kom, współorganizatorom i wolontariuszom za ogrom pracy. Dziękuję za pyszną
strefę kulinarną oraz wesołą strefę rekreacyjną. Dziękuję współprowadzącej Eli
Stuchlik. Dziękuję wszystkim za obecność
i wspólną zabawę. Do zobaczenia za rok
(najprawdopodobniej 11 czerwca 2016)
– Klaudiusz Zawada, sołtys Zamarsk.
Podczas święta można było zaopatrzyć
się w zabawne jojo z herbem Zamarsk.
Dochód z jego sprzedaży będzie przeznaczony na budowę parku.
HBB

BRZEZÓWKA

Nasze pupile duże i małe
Były żółwie, złote rybki i chomiki.
W Brzezówce po raz drugi 11 lipca
odbyła się impreza pod hasłem
„Pokaż nam swoje zwierzątko”.

N

fot. Mariusz Pietrzak

ajmłodsi mieszkańcy regionu
przybyli by pochwalić się swoimi
pupilami, a przy okazji uczyli się tresury
i mogli otrzymać fachową poradę od weterynarza. Były gry i zabawy oraz nagrody dla uczestników.
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Organizatorami wydarzenia byli:
Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu wraz z Wójtem Gminy Grzegorzem Sikorskim, sołtysem Brzezówki
Leszkiem Banotem oraz z Radą Sołecką.
W przygotowaniu wydarzenia pomogły także miejscowe organizacje: Koło
Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż
Pożarna, Klub Sportowy Brzezówka
oraz pomysłodawca imprezy Jarosław
Pieczonka. Wydarzeniu patronowała posłanka Aleksandra Trybuś-Cieślar. HBB
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Bożena Bury
PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY HAŻLACH, CZŁONEK KOMISJI
KOMUNALNEJ I ROZWOJU GOSPODARCZEGO, RADNA OD 2010 ROKU
Data i miejsce urodzenia:
28.12.1966 w Lubaniu
Miejsce zamieszkania: Hażlach
Miejsce zatrudnienia:
Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego w Urzędzie
Miejskim w Cieszynie

„Przez korzystanie z unijnego wsparcia gmina
powinna dążyć przede wszystkim do poprawy
infrastruktury drogowej. Zależy mi również
na rozwoju życia kulturalnego w gminie.”
Dyżur: środa 16:00-17:00 w pokoju
nr 6 UG Hażlach

Remonty gminnych dróg
Zamarski. Zakończono II etap modernizacji ul. Pięknej. Na odcinku 323 metrów wzmocniono podbudowę drogi,
wykonano remont odwodnienia i zjazdów oraz położono nawierzchnię asfaltową. Koszt etapu – 199 001,44 zł.

wy chodnika wzdłuż ulicy Hażlaskiej
w Brzezówce oraz przy chodniku wzdłuż
ulicy Cieszyńskiej w Pogwizdowie.

Hażlach. Brzezówka. Pogwizdów.
W ramach pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego do 30 września
na ulicy Karnowiec na odcinku 931 m
(od skrzyżowania z ulicą Główną aż poza
skrzyżowanie z ulicą Rybacką) powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa.
Z jednej strony, na poboczu, zostanie
wydzielony pas dla pieszych. Do końca września zostaną także zakończone
prace w ramach kolejnego etapu budo-

fot. GK

Kończyce Wielkie. Obecnie dobiega
końca remont wjazdu od strony ulicy
Ks. Olszaka do remizy OSP.

ZMODERNIZOWANA ULICA PIĘKNA
W ZAMARSKACH

Projekty. W trakcie realizacji jest opracowanie projektów na wykonanie odwodnienia dla ulicy Kwiatowej, Osiedlowej
i Krótkiej w Hażlachu, a także chodników
przy ulicy Katowickiej w Pogwizdowie,
Ks. Olszaka w Kończycach Wielkich i Cieszyńskiej w Zamarskach, gdzie przewiduje się poszerzenie pasa drogowego.
Przetargi. Ogłoszono przetarg na opracowanie 11 projektów przebudowy i remontu nawierzchni dróg gminnych: ulicy
Jagodowej w Brzezówce, ulicy Zagrodowej, Akacjowej i Rudowskiej w Hażlachu,
ulicy Spacerowej w Kończycach Wielkich, ulicy Sadowej w Hażlachu i Pilotów
w Kończycach Wielkich, ulicy Jasnej,
Szkolnej i Sosnowej bocznej w Pogwizdowie oraz ulicy Sadowej i Rudowskiej
w Zamarskach. O wyborze tych dróg decydowała możliwość uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. GK

KO Ń C Z YC E W I E L K I E

fot. GK

Odpoczynek przy ścieżce
NOWO WYKONANY PUNKT
ODPOCZYNKOWY W KOŃCZYCACH
WIELKICH

lipiec/sierpień 2015

Na liczącej 4 km trasie powstałej
w ubiegłym roku na terenie Kończyc
Wielkich ścieżki edukacyjno-przyrodniczej „Szlakiem pomników przyrody” znajduje się 8 przystanków. Jeden
z nich zlokalizowano w pobliżu miejsca
spoczynku około 120 osób narodowości
żydowskiej, które zmarły wskutek nie-

wolniczej pracy w utworzonym w pobliskich Zebrzydowicach podobozie hitlerowskiego obozu koncentracyjnego
w Oświęcimiu. Niedawno obok tablicy
przypominającej tragiczne wydarzenia
z lat II wojny światowej Gmina Hażlach
utworzyła widoczny na fotografii punkt
odpoczynkowy.
GK
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Wyborcza jesień
Przed nami dwa ważne głosowania.
Już w niedzielę 6 września
odbędzie się ogólnokrajowe
referendum, natomiast
25 października zaplanowano
wybory parlamentarne.

K ALENDAR Z W YBORCY
do 10 października – zgłaszanie
wójtowi zamiaru głosowania
korespondencyjnego w kraju
lub przy pomocy nakładek na karty
do głosowania sporządzonych
w alfabecie Braille’a
do 16 października – składanie
wniosków o sporządzenie aktu
pełnomocnictwa do głosowania

o głoszenia

do 20 października – składanie
wniosków o dopisanie do spisu
wyborców w wybranym przez siebie
obwodzie głosowania

Sesja Rady Gminy

Najbliższą Sesję Rady Gminy zaplanowano na 30 września o 15:30 w sali
sesyjnej Urzędu Gminy w Hażlachu. Zapraszamy.

Śląska Izba Rolnicza

Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej informuje, że 7 lipca 2015 roku odbyło się
I Walne Zgromadzenie V kadencji,
na którym wybrano nowe władze Izby.
Skład Zarządu ŚIR na okres kadencji lat
2015-2019 przedstawia się następująco:
Roman Włodarz, prezes Zarządu ŚIR,
Jan Grela, wiceprezes Zarządu ŚIR oraz
Romuald Brandys, Piotr Kołodziejczyk
i Janusz Wita, członkowie Zarządu ŚIR.
Pierwsze posiedzenie robocze Zarządu
ŚIR odbyło się w dniu 20 lipca. Omówiono m.in. plan pracy zarządu na 2015 rok
oraz zasady współpracy z samorządami
gminnymi i samorządami powiatowymi
naszego województwa. Jako najbardziej
pilne w tym zakresie uznane zostało
usprawnienie przepływu informacji po-
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P

odczas referendum głosujący odpowiedzą na trzy pytania:

1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem
jednomandatowych okręgów wyborczych?
2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem
dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu
państwa?
3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania
wątpliwości co do wykładni
przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika.

Głosować będzie można w siedmiu lokalach na terenie gminy Hażlach między
6:00 a 22:00.
W wyborach parlamentarnych wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów. Listy kandydatów na te stanowiska rejestrowane są do 15 września.

O B W O D Y G Ł O S O WA N I A
obwód 1 – Sołectwo Brzezówka – Dom Wiejski, ul. Jagodowa 3
obwód 2 – Sołectwo Hażlach – Szkoła Podstawowa, ul. Kościelna 2
obwód 3 – Sołectwo Kończyce Wielkie – Szkoła Podstawowa, ul. Kościelna 12
obwód 4 – Sołectwo Pogwizdów – Szkoła Podstawowa, wejście od ul. Katowickiej 34
obwód 5 – Sołectwo Pogwizdów – Dom Kultury, ul. Północna 5
obwód 6 – Sołectwo Rudnik – Dom Wiejski, ul. Leśna 3
obwód 7 – Sołectwo Zamarski – Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 1

między Radami Powiatowymi ŚIR, Zarządem ŚIR a Gminami i Powiatami.
Delegatem Rady Powiatowej Śląskiej
Izby Rolniczej z terenu gminy Hażlach
jest zamieszkały w Hażlachu Tomasz
Herda, tel. 697 119 609.
Prezes Zarządu ŚIR Roman Włodarz

Trwają prace
nad budżetem

Prace nad projektem budżetu gminy na 2016 rok są w toku. Wnioski
do budżetu można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Hażlach, ul. Główna 57 do 15 września 2015 roku.
Wnioski mogą składać mieszkańcy, organizacje, związki wyznaniowe, inne podmioty z terenu gminy oraz przedstawiciele jednostek pomocniczych (sołectw).

Ogłoszenie

Wójt Gminy Hażlach przypomina właścicielom nieruchomości położonych
na terenie gminy Hażlach, którzy chcą
skorzystać z dotacji celowej na budowę

indywidualnej, przydomowej oczyszczalni ścieków lub na modernizację obiektów
budowlanych w zakresie usuwania wyrobów azbestowych, że zgodnie z uchwałami Rady Gminy Hażlach nr III/28/2011
i nr III/27/2011 z dnia 18 maja 2011 roku
warunkiem uzyskania dotacji jest
złożenie pisemnego wniosku o przyznanie dotacji, przed rozpoczęciem inwestycji, w terminie do 31 marca danego roku.
Po zebraniu i zweryfikowaniu wszystkich
wniosków Wójt tworzy listę rankingową
wniosków zakwalifikowanych do udzielenia dotacji według kolejności zgłoszeń.
Następnie zostają zawarte umowy udzielenia dotacji celowej, które są podstawą
do rozpoczęcia inwestycji. Po zrealizowaniu zadania należy złożyć pisemny
wniosek o wypłatę dotacji. Do refundacji będą brane koszty poniesione po zawarciu umowy dotacji pomiędzy Gminą
Hażlach a właścicielem nieruchomości.
Niespełnienie wymagań określonych
w w/w uchwałach uniemożliwi wypłatę
środków finansowych.

Wiadomości Gminy Hażlach
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Remonty szkół

Rudnik. Zakończono zmianę konstrukcji dachu i nadbudowę ponad 140-letniego budynku Powszechnej Szkoły
Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi
Rudnik. Inwestycja była realizowana

od maja do lipca. Jej koszt wyniósł
339 815,37 zł.
Budynek został podwyższony, dzięki
czemu powstało obszerne i jasne poddasze. Całość dopełnia odnowiona elewacja. Przed szkołą, od strony ulicy Centralnej, powstały miejsca parkingowe.
Kończyce Wielkie. Przed budynkiem
szkoły podstawowej i gimnazjum wykonano nowe ogrodzenie. Trwa wymiana
dachu na budynku przedszkola. Termin
zakończenia przesunięto na połowę
września.
Pogwizdów. W rezultacie II etapu
rozbudowy budynku przedszkola przy
ulicy Kościelnej przed nowym rokiem
szkolnym baza placówki powiększyła się o nowy segment z łącznikiem.
Obecnie mieści się tam 5 oddziałów.
Do października będą jeszcze wykonywane prace dodatkowe.

BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W ZAMARSKACH PO ZAKOŃCZONEJ
PRZEBUDOWIE

fot. GK

Zamarski. Zakończono ostatni III etap
inwestycji prowadzonej od 2010 r. w budynku Szkoły Podstawowej. Zmieniono
konstrukcję dachu, ocieplono ściany
budynku i wybudowano łącznik z salą
gimnastyczną. Końcowy etap prac pochłonął 791 362,59 zł.
Na dobudowanym poddaszu mieszczą
się trzy nowe, w pełni wyposażone sale
lekcyjne oraz pełniąca funkcję szkolnej
auli sala konferencyjna. Jest tam ponadto sala komputerowa, pomieszczenia
dla logopedy, pedagoga, pielęgniarki,
intendentki oraz sanitariaty. Na parterze klatki schodowej, łączącej budynek
z salą gimnastyczną, powstały szatnie
i sanitariaty.

WIDOK NA PRZEBUDOWAN SZKOŁĘ
W RUDNIKU OD PODWÓRZA

HAŻLACH

Uczniowie żyją zdrowo
40 uczniów klas IV – VI szkół podstawowych
gminy Hażlach wzięło udział w międzyszkolnym
konkursie „Żyj zdrowo”. Jego głównym celem
była profilaktyka uzależnień.

O

rganizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa im. „Trzech Braci”
w Hażlachu, która przekazała następujące podziękowania: Pragniemy gorąco podziękować wójtowi Grzegorzowi Sikorskiemu za obecność podczas konkursu oraz
przekazanie środków na zorganizowanie
zabawy z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dziękujemy za pomoc paniom Renacie Żyle oraz Małgorzacie Liszce. Wszystkim opiekunom i uczestnikom serdecznie
dziękujemy za przybycie.

WYNIKI
1. Julia Pupek (SP Hażlach)
2. Julia Hanus (SP Pogwizdów)
3. Dominika Szczepańska
(SP Pogwizdów)
ŻYJ ZDROWO: W KONKURSIE UCZESTNICZYLI UCZNIOWIE Z CAŁEJ GMINY

lipiec/sierpień 2015

5

E D U K ACJA

ZAPR ASZAMY
5 września godz. 16:00
Piknik Międzypokoleniowy
– boisko LKS Błyskawica,
Kończyce Wielkie
10 października
Bieg o złoty liść dębu – Rudnik

Wyprawka
i stypendium na nowy
rok szkolny

11 października
Jubileusz Ewangelickiego
Chóru Kościelnego
– kościół ewangelicki w Hażlachu
17 października
70-lecie Koła Gospodyń Wiejskich
w Pogwizdowie – godz. 14:00
msza św. w kościele
św. J. Nepomucena w Pogwizdowie

Zajęcia w Gminnym
Ośrodku Kultury
Od nowego roku szkolnego
GOK w Hażlachu zaprasza na zajęcia
w głównej siedzibie oraz w filiach
w Pogwizdowie, Zamarskach
i Kończycach Wielkich.
Na dzieci czekają zajęcia sportowe,
artystyczne i rozwijające.
Zajęcia odbywają się
od poniedziałku do piątku
w godzinach:
GOK Hażlach: 13.00-19.00
Filie GOK w Kończycach Wielkich
i Zamarskach: 13.00-19.00
Filia GOK w Pogwizdowie:
12.00-20.00

Z okazji rozpoczynającego się
roku szkolnego życzę
Nauczycielom
i Pracownikom Oświaty
spokojnej i satysfakcjonującej pracy
przynoszącej wiele radości
każdego dnia.
Uczniom – by nowy rok szkolny
był czasem pełnym wyzwań
okraszonych satysfakcją
z osiąganych sukcesów.

Wrzesień to czas zwiększonych wydatków związanych
z początkiem roku szkolnego. Podręczniki, pomoce naukowe,
zeszyty i inne przybory szkolne często pochłaniają znaczną
część domowego budżetu. Rodzice mogą jednak starać się
o finansowe wsparcie w szkole i Urzędzie Gminy.

W

yprawka szkolna to ministerialne dofinansowanie do zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, które należy się uczniom klas
trzecich szkoły podstawowej oraz klas
czwartych technikum. Ponadto przysługuje uczniom z niepełnosprawnością
lub posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Aby otrzymać dofinansowanie rodzic powinien
do 11 września złożyć wniosek u dyrektora szkoły, do której uczęszcza
dziecko. Do wniosku trzeba dołączyć
zaświadczenie o wysokości dochodów
lub kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Następnie na podstawie faktur lub rachunków za zakup podręczników dyrektor szkoły zwraca
rodzicom pieniądze. Można liczyć na
wsparcie od 175 zł do nawet 770 zł.

Stypendium szkolne jest pomocą materialną dla uczniów znajdujących się
w trudnej sytuacji materialnej. Są to rodziny, w których kryterium dochodowe na członka rodziny nie przekracza
456 zł. Stypendium przyznawane jest
w formie pokrycia kosztów udziału
w zajęciach edukacyjnych oraz wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia
realizowane w szkole w ramach planu
nauczania. Pomoc może być też przeznaczona na zakup podręczników lub
w formie świadczenia pieniężnego.
Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać do 15 września w Urzędzie Gminy w Hażlachu.
Szczegóły na: www.men.gov.pl

Strażacy
namalowani
Basia Króliczek zwyciężyła w konkursie plastycznym pt. „OSP Hażlach w akcji”. Przyznano również
wyróżnienia następującym osobom: Oliwier Kozieł, Ksawery
Białożyt i Filip Karkoszka. Nagrody rozdano podczas Pikniku
Rodzinnego w Hażlachu.

ZWYCIĘSKA PRACA
PT. „POŻAR KOŁO ORLIKA”

Wójt Gminy Hażlach, Grzegorz Sikorski
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WYPRAWA DZIECI Z ZAMARSK

Z WIZYTĄ NA „PLAŻY” NA CIESZYŃSKIM RYNKU

Lato ach to ty!
W gminie dzieci nie narzekały na wakacyjną nudę.
W Hażlachu, Zamarskach, Kończycach Wielkich
i Pogwizdowie instruktorzy Gminnego Ośrodka Kultury
prowadzili zajęcia dla najmłodszych.

Z

ajęcia w placówkach były otwarte
dla każdego. Przychodzili zarówno
uczniowie szkół podstawowych, jak
i gimnazjów. Codziennie od 9:00
do 17:00 mieli zapewnioną opiekę i dobrą zabawę.
W Zamarskach wakacje rozpoczęli
strażacy, którzy ochłodzili dzieci wodą
wprost z wozu bojowego. Pod okiem instruktorki Beaty Śliż odbyły się warsztaty taneczne. Edyta Molęda i Aneta
Okupska-Pońc opowiedziały o kulturze
i zwyczajach panujących w Maroko.
A Klaudiusz Czauderna – model i muzyk, bawił się wspólnie z młodzieżą podczas zabawy na scenie.
Zajęcia artystyczne, kulinarne i sportowe odbywały się we wszystkich filiach GOK. Dzieci uczyły się wyrabiania przedmiotów z papierowej wikliny,
poznawały tajniki robótek ręcznych,
gotowały i szykowały zdrowe kanapki, a także uczestniczyły w turniejach
sportowych.
Nie brakowało też wycieczek. Była wyprawa do Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie i na basen do Cieszyna. Wycieczki zostały sfinansowane ze środków
budżetowych GOK w Hażlachu.
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RUDNIK

Wakacyjne
przygody
Początek sierpnia upłynął
w Rudniku pod znakiem
półkolonii organizowanych przez
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Wsi Rudnik wraz z gronem
pedagogicznym Powszechnej
Szkoły Podstawowej.

SZALONY WYJAZD NA BASEN
DZIECI Z KOŃCZYC WIELKICH

– Półkolonia zostanie zapamiętana
jako spektakularne wydarzenie tegorocznych wakacji. Było zmęczenie, pot,
rywalizacja, ale także uśmiechy, nagrody i lody, prawdziwa przyjemność
w iście afrykańskim upale – mówi
opiekunka grupy Monika Tatka.
Niemal 30 dzieci od 6 do 12 lat bawiło się pod czujnym okiem opiekunów, którymi były Beata Starzyk,
Katarzyna Czendlik, Monika Tatka i Klaudia Klimosz. Były zajęcia
sportowe, wyprawy do kina, zabawa z wielorybem w Willi Słonecznej w Dębowcu oraz łapanie królików na wyspie w Wodnej Dolinie
w Pruchnej. Nie zabrakło też dnia
z grami planszowymi. Półkolonie
odbywały się przez pierwsze dwa tygodnie sierpnia.
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Siłownia pod chmurką
Nowa alejka prowadzi w Zamarskach do siłowni, w której
już zamontowano dwa pierwsze urządzenia. Park
rekreacyjno-sportowy zmienia się z każdym dniem dzięki
ogromnemu zaangażowaniu społeczników i Rady Sołeckiej
na czele z Sołtysem Klaudiuszem Zawadą.
Prace w parku finansowane są ze środków
Funduszu Sołeckiego oraz dzięki wsparciu sponsorów. Na początku 2016 r. planowany jest zakup kolejnych urządzeń
do siłowni. Zamontowane będą również
ławki i ustawione kosze na śmieci.

NOWE URZĄDZENIA ZACHĘCAJĄ
DO WYSIŁKU FIZYCZNEGO
fot. GK

zwarty etap budowy Parku zakończony. Oprócz alejki ułożono ponad 100 m.kw. kostki brukowej,dzięki
czemu powstał plac przed wejściem do
świetlicy. Teren obsadzono trawą i zagospodarowano skarpę, na której zasadzono nowe krzewy i kwiaty. Ponadto na
boisku namalowano nowe linie do gry
w koszykówkę.
– W imieniu swoim i Rady Sołeckiej serdecznie dziękuję wszystkim społecznikom
za zaangażowanie i prace budowlane przy
realizacji tegorocznego Funduszu Sołeckiego. Dziękuję również wszystkim sponsorom, którzy wspierają naszą inwestycję.
Kolejny raz Zamarski udowodniły, że tylko
wspólnymi siłami można osiągnąć więcej
– cieszy się Sołtys Klaudiusz Zawada.

KO Ń C Z YC E W I E L K I E

Odnowiona tablica

fot. Mirosław Bierski

Społeczeństwo Kończyc Wielkich i rodziny ofiar hitlerowskich obozów zagłady z lat 1939-1945 dziękują Zakładowi
Kamieniarskiemu „Wrzos” Państwa Witalisów za nieodpłatne odnowienie marmurowej tablicy poświęconej pamięci
poległych. Po wykonaniu prac renowacyjnych, polegających na przeszlifowaniu powierzchni tablicy i poprawieniu
nazwisk, została ona umieszczona
ponownie w holu budynku wielofunkcyjnego w centrum Kończyc Wielkich.
Jest to kolejne miejsce pamięci II wojny
światowej na terenie gminy Hażlach,
które zostało bezinteresownie odnowione przez firmę „Wrzos”.
FB
MARMUROWA TABLICA PO RENOWACJI
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Po 42 latach i miesiącu pracy na stanowisku kasjerki odeszła na zasłużoną emeryturę. Pani Danuta Szpak
zamieszkała w Goleszowie, to osoba
znana bardzo dobrze tym mieszkańcom gminy, którzy odwiedzają hażlaski oddział cieszyńskiego Banku
Spółdzielczego.
Pani Danuta pracę w banku rozpoczęła 1 sierpnia 1973 roku. Wtedy był
on nazywany powszechnie SOP-em,
gdyż należał do Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowej w Cieszynie.
Mieścił się w budynku przy dzisiejszej
ulicy Głównej w pobliżu bazy Kółka
Rolniczego. W 1978 roku nastąpiła przeprowadzka do zajmowanych
do dzisiaj pomieszczeń na parterze
nowej siedziby Urzędu Gminy. GK

fot. K. Zawada

C

Pani Danuta
z okienka

DANUTA SZPAK PRZEPRACOWAŁA
W HAŻLACHU 42 LATA I JEDEN
MIESIĄC

PUP w Cieszynie
informuje:

– trwa nabór wniosków na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców
w wieku co najmniej 45 lat
– przyjmowane są wnioski o przyznanie dotacji na rozpoczęcie
działalności gospodarczej. Maksymalna wysokość dofinansowania
wynosi 18 tys. zł.
– 14.09 rusza bezpłatne szkolenie
z zakresu projektowania i pozycjonowania stron internetowych
dla bezrobotnych z powiatu cieszyńskiego.
Więcej informacji na www.pup.cieszyn.pl lub pod nr tel. 33 851 49 91.

Wiadomości Gminy Hażlach

KU LT U R A

NA URODZINACH
SOŁECTWA NIE MOGŁO
ZABRAKNĄĆ TORTU

WSPÓLNE ZDJĘCIE UCZESTNIKÓW PIKNIKU

HAŻLACH

Świętowali charytatywnie
Urodzinowy tort i mnóstwo prezentów dla gości i od nich.
W Hażlachu jubileusz miejscowości połączony był z akcją
charytatywną na rzecz 16-letniej Justyny Giedy.

J

W organizację pikniku charytatywnego zaangażowały się:
Rada Sołecka Hażlacha, OSP, KGW, LKS Victoria-Polifarb oraz
zespół rajdowy Turoń Rally Team.
Organizatorzy przygotowali wystawę modeli samolotów, rodzinne zawody i pokazy lotów ptaków drapieżnych.
O bezpieczeństwie mówili policjanci z Cieszyna. Swoje możliwości prezentowali również strażacy z jednostek OSP Hażlach, Komorowice Śląskie i PSP Cieszyn.
HBB

RAJDOWA JAZDA Z TUROŃ RALLY TEAM

STRAŻACY PREZENTOWALI SWÓJ SPRZĘT GAŚNICZY

fot. A. Mrowczyk

ustyna urodziła się z rozszczepem kręgosłupa i wodogłowiem. Przeszła kilka operacji i porusza się na wózku inwalidzkim. Opieka nad nią z każdym dniem jest coraz trudniejsza. Podczas pikniku zebrano ponad 8 tys. zł. Pieniądze będą
przeznaczone na zamontowanie w domu Justynki schodołazu. Urządzenie zdecydowanie poprawi jej codzienne funkcjonowanie w domu.

lipiec/sierpień 2015
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Rodzinnie na rowerach

E

kipy wystartowały sprzed GOK w Hażlachu, natomiast
metę przygotowano w Parku Rekreacyjno-Sportowym
w Zamarskach. Organizatorami byli obok Gminnego Ośrodka
Kultury, także Ludowy Klub Sportowy Victoria-Polifarb oraz
jego Amatorska Grupa Rowerowa na czele z pomysłodawcą
imprezy Jackiem Tomczykiem.
Najmłodszą uczestniczką rajdu była 4-letnia Ala Węglorz
ze Skoczowa (PTTK „Ślimoki” Goleszów), zaś najstarszym
Kazimierz Szewczyk z Kostkowic. Puchary, medale i upominki wręczali wójt Grzegorz Sikorski oraz Jacek Tomczyk, szef
Amatorskiej Grupy Rowerowej LKS Victoria- Polifarb.
Organizacja rajdu była możliwa dzięki pomocy sponsorów, którymi byli: Bank Spółdzielczy w Cieszynie, „Trumpf Mauxion
Chocolates” ze Skoczowa oraz Dom Weselny „Wena” z Kończyc
Małych. Patronat medialny nad imprezą sprawowali: tygodnik
„Głos Ziemi Cieszyńskiej” i Regionalny Portal Informacyjny
beskidzka24.pl oraz Portal Śląska Cieszyńskiego OX.pl.

Rodziny

Jazda indywidualna

I miejsce

Węglorzowie
z Pogwizdowa (0:50)

Maciej Pońc
z Cieszyna (2:02)

II miejsce

Boczniokowie
z Zamarsk (0:51)

Ireneusz Guzek
z Brzezówki (2:23)

III miejsce

Pustówkowie
z Hażlacha (0:55)

Szymon Boruta
z Pruchnej (2:25)

fot. GOK Hażlach

Rodziny pokonywały trasę 10-kilometrową,
a zawodnicy indywidualni mieli do przejechania
40 km. W gminie Hażlach 27 czerwca odbył się
I Rodzinny Rajd Rowerowy na Orientację pod
patronatem wójta Grzegorza Sikorskiego.

KOLEJNA RODZINA WYRUSZA NA TRASĘ

R E K L A M A

Pół roku walczyli

fot. GOK

W Pogwizdowie 12 sierpnia odbyło się wręczenie nagród
w Turnieju Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Pogwizdowa.
W Turnieju uczestniczyło 12 zawodników, którzy grali
w systemie „każdy z każdym”. Rozgrywki odbywały się
od lutego. Sekcja tenisa stołowego spotyka się w filii GOK
w Pogwizdowie we wtorki i czwartki od 16:00 do 19:00.

UCZESTNICY TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO
Z DYREKTOREM GOK WOJCIECHEM KASZTURĄ

WYNIKI
I miejsce: Józef Matuszek
II miejsce: Piotr Gawłowski
III miejsce: Józef Machej
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IV miejsce: Ryszard Cebula
V miejsce: Bronisław Probst
VI miejsce: Tomasz Matuszek

Wiadomości Gminy Hażlach
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„ORLIK 2015”
19

czerwca odbył się w Hażlachu V Turniej o Puchar Wójta Gminy Hażlach „Orlik 2015”. Wzięli w nim udział
trampkarze i juniorzy klubów piłkarskich z naszej gminy. Zawody rozpoczęły się w obecności wójta Grzegorz Sikorskiego,
przewodniczącego Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Zdrowia Rady Gminy Hażlach Franciszka Bierskiego, Mariusza
Krzyżanka, zastępcy przewodniczącego tej komisji oraz Małgorzaty Liszki-Leowskiej, Pełnomocnika Wójta Gminy Hażlach
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Najlepsze zespoły i zawodnicy otrzymali pamiątkowe puchary i statuetki.
Nagrody zostały ufundowane ze środków Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Kategoria: juniorzy

I miejsce

LKS Victoria-Polifarb
Hażlach

LKS Olza
Pogwizdów

II miejsce

LKS Błyskawica
Kończyce Wielkie

LKS Błyskawica
Kończyce Wielkie

III miejsce

LKS Olza Pogwizdów

KS Brzezówka

Kategoria: trampkarze

Kategoria: juniorzy

Najlepszy
zawodnik

Seweryn Gabzdyl
(Hażlach)

Sebastian Rychlik
(Pogwizdów)

Najlepszy
bramkarz

Tomasz Cieślar
(Pogwizdów)

Mateusz Handzel
(Pogwizdów)

Król
strzelców

Damian Żyła
(KończyceWielkie)

Andrzej Kraus
(Kończyce Wielkie)

UCZESTNICY TURNIEJU PRZED JEGO ROZPOCZĘCIEM

fot. Małgorzata Liszka-Leowska

Kategoria: trampkarze

PUCHAR DLA DRUŻYNY JUNIORÓW Z POGWIZDOWA Z RĄK
FRANCISZKA BIERSKIEGO ODBIERA JEJ KAPITAN MAREK
PRZYSZLAKOWSKI

Spławik i grunt w Pogwizdowie

fot. Ryszard Melcher

Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Hażlach rozegrano na terenie akwenów Koła Polskiego Związku Wędkarskiego
w Pogwizdowie 4 lipca. Rywalizowano w dwóch kategoriach:
w spławiku i tzw. gruncie.
Najlepsi wędkarze zostali nagrodzeni statuetkami zakupionymi ze środków promocji Gminy Hażlach, które przekazał wójt
Grzegorz Sikorski.
GK

UCZESTNICY ZAWODÓW Z WÓJTEM GMINY GRZEGORZEM
SIKORSKIM

lipiec/sierpień 2015

Kategoria: w spławiku

Kategoria: w gruncie

I miejsce

Henryk Rosiński
(2580 pkt.)

Zbigniew Obara
(8471 pkt.)

II miejsce

Arkadiusz Bromnik
(2265 pkt.)

Leszek Budziński
(4690 pkt.)

III miejsce

Zbigniew Rusek
(1915 pkt.)

Władysław Podgrabiński
(3860 pkt.)
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VIII Gminny Turniej Szachowy
W sobotę 27.06 w Gminnym Ośrodku
Kultury w Hażlachu odbył się VIII Gminny
Turniej Szachowy. 34 zawodników zmagało
się w 7 rundach po 15 minut każda. Zawody
sędziował Łukasz Foltyn.
W kategorii OPEN
najlepszym szachistą okazał się Grzegorz Urbański z MUKS
Cieszyn, który wyprzedził Janusza Raszkę z Gliwic i Szymona
Marczaka z MUKS Cieszyn.
W kategorii MISTRZ GMINY HAŻLACH
I miejsce zdobył Andrzej Franiok z Hażlacha, kolejne miejsca
zajęli Franciszek Franiok z Kończyc Wielkich oraz Wiesław
Brzozowski z Hażlacha.

FINALIŚCI VIII GMINNEGO TURNIEJU SZACHOWEGO Z JEGO
ORGANIZATORAMI

W kategorii OPEN JUNIOR rocznik 1997-2002
najlepszym był Szymon Marczak, drugie miejsce zajęła Sylwia
Zamarska a trzecie Tymoteusz Dobrucki – wszyscy z MUKS
Cieszyn.
W kategorii JUNIOR GMINY HAŻLACH
rocznik 1997 i młodszy
I miejsce zajęła Patrycja Mazur, drugie Kinga Greń (obie z LKS
„OLZA” Pogwizdów), a trzecie Robert Połednik z Hażlacha.

Zwycięzcy przyjęli gratulacje od Wójta Gminy Hażlach Grzegorza Sikorskiego, dyrektora GOK Wojciecha Kasztury i prezesa
MUKS „SZS” w Cieszynie Piotra Foltyna. Ponadto otrzymali
puchary, medale i dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
WK

fot. Piotr Foltyn

W kategorii MŁODZIK rocznik 2003 i młodszy
pierwsze trzy miejsca zdobyli: Bartosz Goszyk – z MUKS
Cieszyn, Grzegorz Paterman z MKSZ Rybnik oraz Mateusz
Gabzdyl z MUKS Cieszyn.

MISTRZOWIE GMINY HAŻLACH (OD LEWEJ): FRANCISZEK
FRANIOK (II MIEJSCE), ANDRZEJ FRANIOK (I MIEJSCE)
I WIESŁAW BRZOZOWSKI (III MIEJSCE)

R E K L A M A
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fot. OSP Kończyce Wielkie
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MŁODZI STRAŻACY Z ORGANIZATORAMI ZAWODÓW I PRZEDSTAWICIELAMI WŁADZ NASZEJ GMINY

Gminne Zawody
Sportowo-Pożarnicze MDP

fot. OSP Kończyce Wielkie

W niedzielę 23 sierpnia
w Kończycach Wielkich
na boisku sportowym odbyły
się Gminne Zawody SportowoPożarnicze Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych. Były one
rozgrywane według regulaminu
CTIF, czyli Międzynarodowego
Komitetu Technicznego Prewencji
i Zwalczania Pożarów.

WÓJT GRZEGORZ SIKORSKI WRĘCZA
PUCHARY W TOWARZYSTWIE
PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY
BOŻENY BURY

lipiec/sierpień 2015

Do rywalizacji stanęły trzy drużyny:
dwie z OSP Hażlach i jedna z OSP Kończyce Wielkie. Była to jedna drużyna
chłopców i dwie mieszane. W celach
szkoleniowych na zawody przybyła również młodzież z OSP Rudnik.
Zawody składały się z dwóch konkurencji: biegu sztafetowego z przeszkodami
i rozwinięcia bojowego. W biegu sztafetowym 9-osobowa drużyna musiała
przebyć 400-metrowy odcinek toru,
pokonując ścianę drabiniastą o wysokości 2 metrów i płotek oraz przebiec
pod tyczką znajdującą się na wysokości
80 centymetrów. Zadaniem zawodników
było także przeniesienie i ustawienie
na wyznaczonym miejscu gaśnicy i węża
strażackiego. Ostatni z zawodników łączył dwa węże z rozdzielaczem, podpinał
do prądownic, a następnie rozwijając
węże pokonywał linię mety.
Ćwiczenie bojowe polegało na rozwinięciu czterech odcinków węży pożarniczych, pokonaniu rowu, ściany,
6-metrowego tunelu i równoważni.
Młodzi strażacy musieli także wykonać
cztery węzły pożarnicze. Ich zadaniem
było również przepompowanie 5 litrów

wody z hydronetek do pojemników
przez otwór o średnicy 100 milimetrów
i ustawienie wcześniej przygotowanej
armatury pożarniczej na odpowiednich
stanowiskach.
Organizatorami tegorocznych zawodów
był Zarząd Gminny ZOSP RP w Hażlachu
i Zarząd OSP w Kończycach Wielkich.
Nad prawidłowością przebiegu zawodów
czuwała komisja, w skład której wchodzili członkowie zarządów OSP Hażlach,
Rudnik i Kończyce Wielkie.
Końcowe wyniki zawodów przedstawiają się następująco: 1. MDP Kończyce Wielkie (989,4 pkt.), 2. MDP Hażlach I (934 pkt.), 3. MDP Hażlach II
(933,1 pkt).
Rywalizację strażaków obserwował Wójt
Gminy Grzegorz Sikorski, który wręczył
dowódcom drużyn puchary ufundowane
ze środków promocji Gminy Hażlach,
przewodnicząca Rady Gminy Bożena
Bury, Komendant Gminny ZOG ZOSP
RP w Hażlachu Mirosław Olszowy, prezes ZOG ZOSP RP w Hażlachu Krzysztof
Czakon oraz licznie zgromadzona publiczność.
Krzysztof Czakon
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Koniec wojny w Pogwizdowie
(cz. II)

B

yło to pod koniec kwietnia, kiedy to pewnego dnia, W deszczowy i mglisty piątkowy poranek 3 maja 1945 roku
od wczesnego poranka żołnierze niemieccy w pośpiechu od strony Kaczyc kolumny wojsk radzieckich maszerowały
zbierali swoje osobiste rzeczy oraz sprzęt wojskowy i załado- w stronę Pogwizdowa; na rozdrożu w centrum kierowali się
wywali wozy, do których też w pośpiechu zaprzęgali konie. w stronę kościoła i dalej polną drogą, tzw. „Tyczonką” i wąwoDrogą w kierunku Cieszyna przejeżdżały
zem przez Łysą dochodzili do drogi i mawozy z innych miejsc zakwaterowania. Wieczorem w kościele, podczas
szerowali w kierunku Cieszyna. Jeden
Do tej kolumny dołączyli też i ci „nasi” nabożeństwa majowego,
oddział zajął budynek Straży Granicznej.
żołnierze.
W tym też dniu po południu ojciec zabrał
odprawiona została uroczystość
W pośpiechu pozostawili w naszym go- dziękczynna. Kościół był
nas na przystanek kolejowy. Od strony
Kaczyc nadjechał pociąg osobowy. Przód
zapełniony
jak
podczas
spodarstwie 50-litrowy kocioł z kuchni
parowozu udekorowany był biało-czerpolowej. Przed południem „starczyna” największych świąt. Odśpiewano
stodoła i dom były puste. Późnym wie- „Te Deum laudamus” („Ciebie Boże wonymi chorągwiami i wstążkami. Wieczorem, a raczej nocą, ogromny wybuch chwalimy”) i „Boże coś Polskę”.
czorem w kościele, podczas nabożeństwa
wstrząsnął Pogwizdowem. Wycofujące się Ludzie ze szczęścia płakali.
majowego, odprawiona została uroczywojska niemieckie wysadziły most drogostość dziękczynna. Kościół był zapełniony
wy na potoku w Jodłowcu. Do wysadzenia był też przygoto- jak podczas największych świąt. Odśpiewano „Te Deum lauwany most kolejowy na tym potoku, a znajdujący się tylko damus” („Ciebie Boże chwalimy”) i „Boże coś Polskę”. Ludzie
kilkadziesiąt metrów od tego mostu drogowego, ale z nie- ze szczęścia płakali. Nastała radość, ale też niepewność, co bęwiadomych powodów nie dokonano tego. Jak wielki to był dzie dalej, bo jedno wojsko odeszło, a inne przyszło. Młodzi
wybuch może świadczyć rozrzut kamieni, które znajdowano Rosjanie byli bardzo weseli. Kiedy szliśmy na nabożeństwa
aż przy Żurkowym stawie. Oczywistą rzeczą jest, że w pobli- majowe, siedzieli przed strażnicą i po rowach, harmonista grał
skich domach wszystkie szyby z okien siłą podmuchu zostały na harmonii, a oni śpiewali swoje pieśni.
wybite. Na miejscu wybuchu powstała ogromna wyrwa i jed- Po 6 latach znów nastała granica na Olzie i oni ją ochraniali.
no wielkie gruzowisko. Droga stała się nieprzejezdna. Wśród Dopiero później przybyło Wojsko Polskie i przejęło ochronę
ludności powstała niepewność. Co będzie dalej? Z jednej stro- granicy. Nareszcie po 6 koszmarnych latach można było swony była nadzieja na pokój, na zakończenie wojny, a z drugiej bodnie rozmawiać po polsku i to była największa radość. A ja,
– pozostawała obawa, czy jeszcze nie wrócą, bo tak bywało 7-latek, cieszyłem się, że nie będę musiał iść do niemieckiej
poprzednio na liniach frontu, a także pytanie i ciekawość, jak szkoły. A tego się najbardziej bałem.
i co to będzie jak przyjdą tu „wyzwoliciele”.
Czesław Stuchlik
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Chcesz się zareklamować
na łamach

?
Skontaktuj się z nami!
To miejsce może należeć
do Ciebie.
wgh@hazlach.pl   tel. 502 270 137
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Przyjaciele „Militariów”
Wójt Gminy Hażlach i Gminny Ośrodek
Kultury dziękują wszystkim, w tym pasjonatom historii, z Panem Krzysztofem Kolarczykiem na czele, za pomoc
w organizacji „Rodzinnego Spotkania
z Historią”.
Głównym sponsorem imprezy był Bank
Spółdzielczy w Cieszynie. Ponadto im-

prezę wsparli: Ogrodnictwo E. Cienciała z Hażlacha, Piekarstwo-Ciastkarstwo
M. Handzel z Kończyc Wielkich, Sklep
„Lewiatan” z Hażlacha, Dom Weselny „Folwark” z Pogwizdowa, Gospodarstwo Rolne A. Kalety z Hażlacha,
„Best” Biuro Pośrednictwa w Obrocie
Nieruchomościami i Wyceny Majątku

S.C. z Cieszyna, „Gamix” Sp. z o.o. z Cieszyna oraz Maria Szmid ze Świerklan
i Alicja Widenka z Cieszyna.

R E K L A M A

• internet domowy
• internet dla firm
• sieci komputerowe

• serwis komputerowy
• hosting
• multimedia

www.pognet.pl

pognet@pognet.pl

Szybka
Gotówka
Banku Spó³dzielczego w Cieszynie
Ka¿dy Klient, który w terminie do 31. 10 .2015r.
podpisze umowê po¿yczki otrzyma prezent.

Bank Spó³dzielczy w Cieszynie
Oddzia³ w Ha¿lachu
ul. G³ówna 57
43-419 Ha¿lach

tel. 33 856 94 24
Godziny otwarcia:
poniedzia³ek, wtorek, czwartek, pi¹tek: 7:30 – 15:00
œroda: 9:00 – 16:30

tel.

609784855

Grupa BPS

www.bs.cieszyn.pl

