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Rusza Międzygminna Strefa 
Gospodarcza

7 października 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Cieszynie włodarze 
czterech gmin Śląska Cieszyńskiego podpisali porozumienie o powołaniu 

do życia Międzygminnej Strefy Gospodarczej. Podpisy złożyli 
burmistrzowie Cieszyna – Ryszarda Macura i Skoczowa – Mirosław Sitko 
oraz wójtowie Dębowca – Tomasz Branny i Hażlacha – Grzegorz Sikorski. 

W porozumieniu czytamy m.in.: „W celu 
podjęcia współdziałania na rzecz po-
prawy ładu przestrzennego, gospodarki 
nieruchomościami, ochrony środowiska 
i przyrody poprzez zaktywizowanie go-
spodarcze terenów wskazanych przez 
wszystkich Partnerów, ci zobowiązują 
się do współpracy promocyjnej w ra-
mach projektu Międzygminnej Strefy 
Gospodarczej – zwanego dalej Strefą, 
zlokalizowanego na terenach gmin Part-
nerów. (…) Obszary wskazane przez 
Partnerów tworzyć będą mapę Strefy, 
która zostanie przygotowana do dnia 
31 grudnia 2016 r. i będzie stanowiła 

załącznik nr 1 do niniejszego porozu-
mienia.
– Jest to kontynuacja współpracy gmin 
powiatu cieszyńskiego, w tym przypadku 
czterech gmin, które podjęły oddolną ini-
cjatywę współpracy w prezentowaniu te-
renów inwestycyjnych, w otwieraniu się na 
potencjalnych inwestorów, ale również na 
tych przedsiębiorców, którzy już funkcjo-
nują na terenie Cieszyna, Dębowca, Haż-
lacha i Skoczowa, aby zapewnić im profe-
sjonalną obsługę. Chcielibyśmy, aby to było 
jak najrzetelniej wykonywane zadanie 
przez naszych urzędników – powiedział 
Ryszard Macura, burmistrz Cieszyna. 

C.d. na str. 3

PODPISANIE POROZUMIENIA PRZEZ WŁODARZY CZTERECH GMIN
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Laureat
„Srebrnej Cieszynianki” 
Zgodnie z podjętą 28 września uchwałą Rady Gminy Hażlach Laurem „Srebrnej Cieszynianki” uhonorowano w tym 

roku pana KRZYSZTOFA CZAKONA Z KOŃCZYC WIELKICH. 

Laureat urodził się w roku 1962, po 
ukończeniu w 1982 roku Technikum 
Mechanizacji Rolnictwa w Cieszynie 
pracował kolejno w kopalniach wę-
gla kamiennego „Manifest Lipcowy” 
i „Morcinek”, następnie w Urzędzie Cel-
nym w Cieszynie, Izbie Celnej w Białym-
stoku, a obecnie w Urzędzie Gminy Haż-
lach. W czasie pracy w Urzędzie Gminy 
podjął studia w Górnośląskiej Wyższej 
Szkole Handlowej w Katowicach, której 
dyplom uzyskał w 2013 roku.  
3 lutego 1979 roku wstąpił do Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Kończycach 
Wielkich. W 1982 roku Walne Zebra-
nie powierzyło mu funkcję członka 
zarządu. W roku 1990 został wybrany 
prezesem OSP w Kończycach Wielkich, 
którą to funkcję pełni do dnia dzisiej-
szego. W okresie jego kadencji zmieniło 
się oblicze remizy: wymieniono dach, 
przebudowano szereg pomieszczeń, 
poprawiając funkcjonalność budynku 
zarówno w zakresie operacyjnym, jak 
i  pod względem wykorzystania do ce-
lów kulturalno-szkoleniowych. K. Cza-
kon był także inicjatorem nawiązania 
współpracy pomiędzy OSP Kończyce 
Wielkie a SDH Dětmarovice w Repu-
blice Czeskiej. Owocuje ona wymianą 
doświadczeń i organizacją wspólnych 
zawodów sportowo-pożarniczych. Dzię-
ki jego zaangażowaniu jednostkę dopo-
sażono w niezbędny sprzęt ratowniczy, 
na który udało mu się pozyskać środki 
zewnętrzne. 
Od 1996 do 2001 roku był członkiem 
Zarządu Oddziału Gminnego Związku 
OSP RP w Hażlachu, a od roku 2001 
do czerwca 2016 roku pełnił obowiązki 

jego prezesa. W tym okresie ponownie 
przystąpiono na terenie Gminy Hażlach 
do organizacji eliminacji środowisko-
wych i gminnych Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej. Wiele uwagi 
poświęcił organizacji młodzieżowych 
drużyn pożarniczych w poszczególnych 
OSP. Po długim okresie przerwy dopro-
wadził do reaktywowania organizacji 
zawodów sportowo-pożarniczych MDP, 
które obecnie odbywają się regularnie. 
Dzięki jego staraniom znacznie popra-
wiło się wyposażenie gminnych jedno-
stek OSP w odpowiedni sprzęt. W każ-
dej z sześciu OSP wymienione zostały 
samochody pożarnicze. Gminny Zjazd 
Delegatów OSP w czerwcu 2016 powie-
rzył mu obowiązki wiceprezesa Zarządu 
Oddziału Gminnego.  
W latach 2006-2016 był członkiem 
prezydium Zarządu Oddziału Powia-
towego ZOSP RP w Cieszynie, gdzie 
przewodniczył Komisji ds. Dotacji i Od-

znaczeń. 22 października 2016 roku 
podczas IV  Zjazdu Zarządu Oddziału 
Powiatowego wybrano go na stanowi-
sko wiceprezesa. W roku 2012 podczas 
Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów OSP 
został członkiem Wojewódzkiej Komisji 
Rewizyjnej. 
Krzysztof Czakon jest radnym Rady 
Sołeckiej Kończyc Wielkiej obecnej ka-
dencji. Przez wiele lat udzielał się w Ko-
mitecie Rodzicielskim przy Szkole Pod-
stawowej w Kończycach Wielkich, a także 
kończyckim Gimnazjum. Był zaangażo-
wany w budowę wiaty na boisku spor-
towym w Kończycach Wielkich i boiska 
do siatkówki plażowej, które powstało 
na terenie Szkoły Podstawowej z inicja-
tywy młodzieży gimnazjalnej, skupionej 
w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej, 
przy współpracy finansowej z fundacją 
Pro & Bono Poloniae z Warszawy. 
Za swą aktywną działalność pożarniczą 
odznaczony został Brązowym, Srebr-
nym i Złotym Medalem „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa”, a także odznakami 
„Strażak Wzorowy” i Złotą Odznaką 
„Za Współzawodnictwo”. W roku 2014 
za zaangażowanie i działalność na niwie 
pożarniczej odznaczony został Złotym 
Znakiem Związku, najwyższym odzna-
czeniem nadawanym przez Związek 
OSP RP. 
Jako społecznik włącza się różne oby-
watelskie inicjatywy. Autor publikacji 
o historii kończyckiej jednostki OSP, 
która z okazji jej 100-lecia została wyda-
na przez Gminę Hażlach w 2007 roku. 
Uczestnik wielu akcji ratowniczych, ga-
śniczych i przeciwpowodziowych.  

OSP Kończyce Wielkie

KRZYSZTOF CZAKON, TEGOROCZNY 
LAUREAT „SREBRNEJ CIESZYNIANKI”
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Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Wójt Gminy informuje, że w dniach od 25 listopada 2016 r. do 15 grudnia 2016 r. został wyłożony do publicznego wglą-
du projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 14 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach, w sali sesyjnej od godz. 16.00 
do godz. 17.30. Uwagi dotyczące projektu zmiany studium oraz prognozy należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 5 stycznia 2017 r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hażlach www.hazlach.samo-
rzady.pl i stronie internetowej Gminy Hażlach www.hazlach.pl.                                                                                                           GK

SAMORZĄD
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Podczas sesji Rady Gminy Haż-
lach w dniu 26 października dy-
rektorów placówek oświatowych 
z Gminy Hażlach uhonorowano 
listami gratulacyjnymi z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. Na 
ich ręce dla wszystkich nauczy-
cieli i pracowników przedszko-
li, szkół podstawowych i gim-
nazjów Wójt Gminy Grzegorz 
Sikorski oraz przewodnicząca 
Rady Gminy Hażlach Bożena 
Bury złożyli podziękowania za 
pracę z naszą młodzieżą oraz 
życzenia dalszych sukcesów za-
wodowych. 

GK WSPÓLNA FOTOGRAFIA PRZED URZĘDEM GMINY
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Rusza Międzygminna Strefa Gospodarcza
C.d. ze str. 1

Podczas spotkania burmistrz Cieszyna Ry-
szard Macura zwrócił uwagę, że za wszystko 
będą odpowiadać zespoły obsługi inwestora.
– O inwestorów zabiegają już nie tylko 
poszczególne państwa. Konkurencyjność 
schodzi na poziom województw, a nawet 
gmin. Razem będziemy silniejsi – mówił 
Grzegorz Sikorski, wójt Hażlacha.
Istotą porozumienia jest to, że jeżeli po-
tencjalny inwestor nie będzie zadowolo-

ny z warunków, jakie zaproponuje mu 
jedna z gmin, urzędnicy automatycznie 
polecą mu inne gminy, które podpisały 
porozumienie.
W związku z powyższym prosimy 
mieszkańców Gminy Hażlach, którzy 
są właścicielami terenów przezna-
czonych w  miejscowych planach za-
gospodarowania przestrzennego na 
prowadzenie działalności przemysło-
wej lub usługowej o zgłoszenie chęci 

ujęcia w/w terenów w bazie inwe-
stycyjnej Gminy Hażlach. Przedmio-
towe tereny będą promowane jako 
obszary potencjalnie przeznaczone 
do odsprzedaży przez dotychczaso-
wych właścicieli. Informacje prosimy 
zgłaszać do 15 grudnia 2016 r. w se-
kretariacie Urzędu Gminy Hażlach, 
ul. Główna 57, tel. 33 8569 555, w go-
dzinach pracy urzędu.

UM Cieszyn, UG Hażlach

Uznanie dla pracowników oświaty
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Informacja dla podatników: 
stawki bez zmian, albo niższe 
Uchwała nr VIII/56/2016 Rady Gminy Hażlach z dnia 26 paź-
dziernika 2016 r. w sprawie określenia na rok 2017 wysoko-
ści stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli 
i gruntów ustaliła następujące stawki:

1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów 
i budynków - 0,89 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami po-
wierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 
– 4,54 zł od 1 ha powierzchni (wcześniej stawka wynosiła 
4,58 zł),   

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego - 0,34 zł od 1 m2 powierzchni, z za-
strzeżeniem lit.d,

d) pozostałych, określonych w ewidencji gruntów i budynków 
symbolem dr, z wyjątkiem dróg nie podlegających opodat-
kowaniu na podstawie art.2 ust.3 pkt 4 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych i związanych z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej - 0,10 zł od 1 m2 powierzchni,

e) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o któ-
rym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitali-
zacji (Dz.U. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewi-
duje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową 
albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym 
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie 
tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, 
a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego - 1,00 zł od 1 m2 powierzchni,

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na pro-

wadzenie działalności gospodarczej - 22,50 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,59 zł 
od 1 m2 powierzchni użytkowej (wcześniej stawka wyno-
siła 10,68 zł),

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w ro-
zumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń - 4,61 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej (wcześniej stawka wynosiła 4,65 zł),   

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego - 5,85 zł od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej,

3. od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej - 2% ich wartości określonej 
na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych.

Wpłat dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rol-
nego i podatku leśnego oraz podatku od środków transporto-
wych należy dokonywać na indywidualne numery rachunków 
bankowych.

GK

Chcesz, 
by to miejsce należało do Ciebie?

Zamów reklamę na łamach
„Wiadomości  Gminy Hażlach”

wgh@hazlach.pl
502 270 137   
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Mieszkańcy pomóżcie swojej gminie
Szanowni Państwo!
Bardzo cieszymy się, iż z roku na rok rośnie liczba mieszkań-
ców Gminy Hażlach, ponieważ wybraliście naszą gminę jako 
miejsce, z którym wiążecie swoją przyszłość. Zapewne czynni-
ków, które zdecydowały o Waszym wyborze odnośnie zamiesz-
kania było wiele: życzliwi ludzie, urokliwe tereny czy atrakcje 
historyczne oraz krajobrazowe. My ze swej strony dokładamy 
wszelkich starań, aby Gmina Hażlach była postrzegana jako 
przyjazna dla mieszkańców, aby oferowała jak najlepszą prze-
strzeń publiczną czy ofertę edukacyjną, sportową i kulturalną. 
Zależy nam na bezpieczeństwie, pięknym otoczeniu i rozwo-
ju naszej małej ojczyzny, dlatego inwestujemy w rozbudowę 
dróg, chodników, placów zabaw oraz boisk wielofunkcyjnych.
Na realizację powyższych zadań zdobywamy znaczne środki 
finansowe. W bieżącej kadencji staramy się być lokalnym li-
derem w zakresie pozyskiwania środków unijnych jak i rządo-
wych na rozwój naszej gminy.
Jednak podstawowym i największym źródłem dochodu gminy 
są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od 
podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. 
Należy pamiętać, iż ponad 37% płaconego przez Was podatku 
dochodowego zasila budżet gminy. Im te wpływy są większe, 
tym więcej samorząd może wydać na zaspokojenie potrzeb swo-
ich mieszkańców.  
Jeśli chcesz, aby Gmina Hażlach rozwijała się jeszcze 
szybciej, zostaw tu swoje podatki! Według ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych, roczne PIT-y powinny 
być składane w  urzędzie skarbowym według miejsca zamiesz-
kania, a nie zameldowania.  Jest to obowiązek, o którym ty-
siące podatników zwyczajnie nie wie i tym samym zasila kasy 
innych gmin, finansując tym samym drogi czy szkoły, 
z których nie będą korzystać!
Nawet jeśli Państwo nie posiadają meldunku w Gminie Hażlach, 
możecie przyczynić się do zwiększenia budżetu gminy, w której 
mieszkacie. Wystarczy, iż wskażecie w zeznaniu rocznym PIT 
jako miejsce zamieszkania - Gminę Hażlach, a jako właściwy 
urząd skarbowy – Urząd Skarbowy w Cieszynie. 
Oczywiście większy wpływ na kierunki rozwoju gminy będą 
Państwo mieli meldując się w niej. Meldunek w miejscu za-
mieszkania jest nie tylko obowiązkiem, ale może Wam także 
ułatwić życie. Dużą korzyścią jest to, że nasz urząd znajduje 
się wówczas bliżej Was. Szybciej i łatwiej załatwicie tu swoje 
sprawy. Możecie mieć większy wpływ na swoje otoczenie – bez 
dodatkowych starań możecie brać czynny udział w wyborach 
do władz lokalnych. Ponadto gmina wie o Waszym istnieniu 
i uwzględnia Was w swoich planach dotyczących rozwoju.

Meldując się u nas – przyczyniacie się do rozwoju Gminy Haż-
lach, a rozwój naszej małej ojczyzny to nasz wspólny interes 
i odpowiedzialność. 

Wójt Gminy Hażlach

Grzegorz Sikorski 

Inwestycje finansowane
z Twoich podatków:
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KOŃCZYCE WIELKIE: ZMODERNIZOWANA ULICA ZAMKOWA

POGWIZDÓW: NOWO POWSTAŁE BOISKO WIELOFUNKCYJNE

RUDNIK: POWSZECHNA SZKOŁA PODSTAWOWA
PO PRZEBUDOWIE
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Uwaga: spalanie śmieci szkodzi!
Nadszedł czas, kiedy każdy w swoim 
domu dba o właściwą temperaturę, gdyż 
za oknem coraz zimniej. Jest to wła-
ściwy moment, aby zastanowić się nad 
tym, co wkładamy do naszych pieców. 
Wiele osób w dalszym ciągu wykorzy-
stuje bowiem okres jesienno-zimowy do 
utylizacji przydomowych śmieci. 
Paląc śmieci w domu trujemy siebie 
i  swoich najbliższych. Do tych właśnie 
osób kierujemy apel i przypominamy, że 
bezwzględny zakaz palenia śmieci 
obejmuje: wszelkie wyroby plastiko-
we (np. pojemniki i butelki po różnego 
rodzaju płynach lub torby z  polietyle-
nu), zużyte opony i inne odpady gu-
mowe, przedmioty z tworzyw sztucz-
nych, elementy drewniane pokryte 
lakierem, sztuczne skóry, opakowa-
nia po rozpuszczalnikach czy środkach 

ochrony roślin, opakowania po  farbach 
i  lakierach, pozostałości farb i  lakie-
rów.
Ustawodawca w treści art. 191 ustawy 
o odpadach przewiduje za tego typu po-
stępowanie karę aresztu lub grzywnę, 
ale ważniejszym z punktu widzenia ja-
kości naszego życia jest dbanie o zdro-
wie nasze i naszych bliskich. Oszczęd-
ności wynikające z takich praktyk są 
pozorne, gdyż paląc śmieci zatruwamy 
swoje otoczenie tak bardzo, że w przy-
szłości „zaoszczędzone” pieniądze prze-
znaczymy na kosztowne leczenie. Dzieje 
się tak dlatego, gdyż przydomowe piece 
CO nie są przystosowane do spalania 
takich śmieci z uwagi przede wszyst-
kim na zbyt niską temperaturę spalania 
i brak odpowiednich filtrów. Do atmos-
fery emitujemy w ten sposób związki 

trujących gazów i pyłów, które nie tylko 
szkodzą środowisku, ale bezpośrednio 
wpływają negatywnie na nasze zdro-
wie. Toksyny uwalniane przez nas do 
powietrza dostają się do dróg oddecho-
wych, opadają na glebę zanieczyszcza-
jąc warzywa i owoce w przydomowych 
ogródkach, a pozostała ich część dostaje 
się do wód gruntowych. Substancje te 
już nawet w niewielkich ilościach mogą 
powodować kaszel i uczucie duszności. 
Najbardziej jednak narażone są dzieci, 
u  których wywołują one obniżenie od-
porności lub choroby układu oddecho-
wego i alergie. Proces odkładania się 
w powietrzu związków nazwanych diok-
synami i furanami prowadzi do powsta-
wania u ludzi nowotworów i porażeń. 
Unikajmy domowych sposobów pozby-
wania się śmieci, które bez odpowied-
niej technologii są dla nas zagrożeniem.

Referat Ochrony Środowiska,

Rolnictwa i Mienia

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie otrzy-
mała do przebudowy przekazany przez PPG „Polifarb” Cieszyn 
SA wóz bojowy marki Jelcz. Wyprodukowany w 1997 roku po-
jazd był na wyposażeniu zakładowej straży pożarnej w Mar-
klowicach , a następne użytkowała go Państwowa Straży Po-
żarna w Cieszynie. W momencie zakupu kosztował 437 tys. zł. 
Wóz wymaga co prawda remontu i przeróbek, ale strażacy za-
płacą za niego jedynie symboliczne 100 zł.
- Samochód przekazaliśmy strażakom z sąsiedniego Pogwizdowa 
na ich prośbę. To ciężki wóz pożarniczy o dużych możliwościach, 
gdyż dysponuje zbiornikami mogącymi pomieścić 11 ton środka 
gaśniczego. Wyprodukowany w 1997 roku pojazd posiada napęd 
na dwie tylne osie, czyli cztery razy sześć oraz 312-konny silnik 
produkcji Steyera. Na pewno będzie jeszcze strażakom z Pogwizdo-
wa długo służył - mówi Dawid Smoliński, menadżer ds. bezpie-
czeństwa i ochrony środowiska PPG „Polifarb”.  
Wóz ma 28 tys. km przebiegu. Posiada działko i dwa oddzielne 
zbiorniki na 5,5 tysiąca litrów wody oraz środka pianotwór-

P O G W I Z D Ó W

Strażacy 
doposażeni

czego. Po przebudowie będzie to jeden wspólny zbiornik na 
11 tysięcy litrów środka gaśniczego. Do remontu pójdzie także 
karoseria. 
Dzięki pracy społecznej druhów z Pogwizdowa i nakładom sfi-
nansowanym ze środków własnych, przerobiono oba wjazdy 
do remizy oraz obniżono w garażach podłogę, aby umożliwić 
parkowanie nowego wozu bojowego. Z bezpłatną pomocą 
przyszła także firma budowlana Adriana Figielskiego oraz ko-
parka Marka Tolasza. Jeszcze w tym roku w jednym z garaży 
zostaną zamontowane nowe drzwi. 

DWA WOZY BOJOWE OSP POGWIZDÓW: STARSZY DAF
I NOWSZY JELCZ
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IV Zjazd Powiatowy OSP 
22 października odbył się w Pruchnej 
IV Zjazd Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Cieszynie. Oprócz delegatów jedno-
stek OSP w gronie gości znalazł się m.in. 
wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej Stanisław Szwed, wiceprezes 

Nowy wóz w Kończycach Wielkich
Całkiem nowy wóz bojowy trafił do strażaków z jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kończycach Wielkich. Samo-
chód na podwoziu marki Scania posiada napęd na obie osie, 

silnik wysokoprężny o mocy 410 KM, zabiera 5 tys. litrów 
wody i 500 litrów środka pianotwórczego. Na wyposażeniu 
ma działko, maszt oświetleniowy, wciągarkę i dwustopniową 
pompę: wysokiego i niskiego ciśnienia
Koszt nowego wozu wyniósł 933 570 zł, z czego 507 570 zł 
w ramach realizacji zadań własnych pokryła Gmina Hażlach, 
po 200 000 zł Śląski Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 
23  900 zł OSP Kończyce Wielkie, zaś pozostałe 2100  zł na-
stępujący sponsorzy: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Ustroń, 
Bank Spółdzielczy w Cieszynie, Józef Gawłowski oraz firma 
MIX Danuty i Ireneusza Chmielów.    
Kończycka jednostka OSP jako jedyna w naszej gminie należy 
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Najstarszy 
obecnie używany samochód gaśniczy marki Star zostanie wy-
cofany z eksploatacji. 

GKNOWA SCANIA PRZED REMIZĄ OSP KOŃCZYCE WIELKIE.
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Zarządu Głównego ZOSP RP generał 
brygadier Zbigniew Meres, radni woje-
wódzcy oraz przedstawiciele samorzą-
dów Powiatu Cieszyńskiego, w tym Wójt 
Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski.
Zjazd był okazją do wręczenia wyróż-
nień i odznaczeń. Wybrano także nowy 

Zarząd Oddziału Powiatowego w skła-
dzie: prezes Rafał Glajcar, wiceprezes 
Krzysztof Czakon (prezes OSP Kończy-
ce Wielkie), wiceprezes Marek Omozik, 
sekretarz Jan Szczuka, skarbnik Jerzy 
Pilch.

GK

PAMIĄTKOWA FOTOGRAFIA UCZESTNIKÓW ZJAZDU
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„Narzędzia Szczęścia” 
poszły w ruch

Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk od sierpnia 
realizuje projekt „Narzędzia Szczęścia” w ramach 

konkursu grantowego programu „Działaj Lokalnie”. 
Z uzyskanej dotacji zostały zakupione narzędzia 

ogrodnicze do pielęgnacji i porządkowania parku: 
kosiarkę,  łopaty, szpadle, grabie, miotły, motyki, 

kosze, konewki, sekatory oraz apteczkę.

W ramach projektu w zamarskim Parku zorganizowano kilka 
akcji pielęgnacyjno-porządkowych, w które ochoczo angażo-
wali się mieszkańcy Zamarsk. I tak w ruch poszły motyki pod-
czas akcji „Rabatki”, kosiarki podczas akcji „Trawnik”, i grabie 
podczas „Jesiennych porządków”. Do akcji przyłączyła się rów-
nież „Piekarnia Zebrzydowice” Romana Somerlika, która obda-
rowała społeczników pysznymi jagodziankami, pączkami i ko-
łaczami. Było też wielkie pieczenie jajecznicy nad ogniskiem.
W listopadzie odbyła się ostatnia akcja „Liście” podczas, której 

nastąpiło podsumowanie projektu „Narzędzia Szczęścia”. Tuż 
przy wejściu do Parku zamontowano 5 tablic „Budowa Parku 
w  Zamarskach” zakupionych w ramach dotacji. Na uczestni-
ków czekały też pyszne placki z blachy.
Serdecznie dziękujemy wszystkim zamarskim społecznikom - 
tym małym i tym dużym za wspólne dbanie o nasz Park.

Klaudiusz Zawada

Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk

ZAMARSKI WZBOGACIŁY SIĘ O NARZĘDZIA OGRODNICZE, 
KTÓRE POMAGAJĄ DBAĆ O PARK W ZAMARSKACH

Fo
t. 

K
la

ud
iu

sz
 Z

aw
ad

a

Z A M A R S K I 

Dzieci poznały autora Cukierka

27 października Szkołę 
Podstawową im. Orła Białego 

w Zamarskach odwiedził Waldemar 
Cichoń, autor książek o kotku 

Cukierku. 

To niezwykłe spotkanie promujące 
i  upowszechniające czytelnictwo od-
było się w ramach „Narodowego Progra-

mu Rozwoju Czytelnictwa”, do którego 
przystąpiliśmy we wrześniu 2016 roku, 
a  także comiesięcznej akcji czytelniczej 
„Cała Polska czyta dzieciom”. 
W spotkaniu uczestniczyły dzieci za-
równo przedszkolne, jak i uczniowie 
szkoły podstawowej wraz z opiekunami. 
Nasz Gość przeczytał jedno z opowia-
dań o przygodach kotka, który – jak sam 

mówi – jest „słodkim, futrzanym utrapie-
niem” i z humorem wspominał o swojej 
rodzinie i jej pełnoprawnym członku, 
a  zarazem bohaterze cyklu opowiadań, 
czyli kotku Cukierku. Autor wszystkich 
urzekł swą opowieścią o tym, jak przez 
przypadek został pisarzem, a na koniec 
odpowiedział na zadawane przez dzieci 
liczne pytania. Na zakończenie spotka-
nia każdy mógł zakupić książkę oraz 
dostać do niej specjalną imienną dedy-
kację wraz z autografem. Komplet ksią-
żek o Cukierku trafił do zbiorów naszej 
szkolnej biblioteki. 
- Dziękujemy serdecznie panu Waldemaro-
wi Cichoniowi za poświęcony czas i przed-
stawienie ciekawych historii o Cukierku. 
To spotkanie było dla wszystkich niezapo-
mnianym przeżyciem! – mówią organiza-
torzy spotkania.
Wydarzenie zorganizowała mgr Magda-
lena Kotońska w ramach promowania 
czytelnictwa wśród uczniów klas I-VI 
(realizacja Priorytetu 3 „Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa”).

M.KotońskaWALDEMAR CICHOŃ OPOWIADAŁ O KOCIE CUKIERKU, BOHATERZE JEGO KSIĄŻEK
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Policjanci odwiedzili dzieci
Sznupek – policyjna maskotka – był główną atrakcją spotkania policjantów z dziećmi w szkole podstawowej 

w Zamarskach. Policjanci uczyli dzieci jak bezpiecznie poruszać się po drodze. Przypomnieli też zasady ruchu 
drogowego. 

Szczególną uwagę zwrócili na stosowanie odblasków na kurt-
kach, butach i tornistrach dzieci, by były lepiej widoczne na 
drodze po zmroku. Największe wrażenie na dzieciach zrobiły 
zdjęcia pokazujące widoczność dziecka bez stosowania  odbla-
sków i z odblaskami. Dzieci mogły się przekonać, jak słabo są 
widoczne na drodze, kiedy są ubrane  w ciemne kolory i bez 
odblasków. 
Policjanci tłumaczyli również dzieciom, jak ważną sprawą jest 
zapinanie pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem 
i jakie mogą być skutki zaniedbania tej prostej czynności. 
Była też zabawa. Każdy mógł sobie zrobić zdjęcie ze Sznup-
kiem, albo przybić mu piątkę.

Materiały nadesłane 

ze SP Zamarski SZNUPEK OKAZAŁ SIĘ ŚWIETNYM KOMPANEM DZIECI
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Lekcja ratowania życia
Uczniowie, absolwenci i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Kończycach 

Wielkich po raz kolejny włączyli się do ogólnopolskiej akcji Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy próby bicia rekordu Guinnessa 

w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo–oddechowej przez 
jak największą ilość osób. 

17 października w tym wydarzeniu, 
które odbywało się w szkolnej sali gim-

nastycznej, uczestniczyło 57 osób oraz 
wójt Grzegorz Sikorski. Uczestnicy re-

suscytacji ratujące życie zabiegi wyko-
nywali na 10 fantomach. W charakterze 
obserwatorów wystąpili strażacy z miej-
scowej jednostki OSP. Zgodnie z regula-
minem akcji musiała ona trwać przez co 
najmniej 30 minut. Jej przebieg zareje-
strowano kamerą i udokumentowano 
za pomocą fotografii. Listę uczestni-
ków oraz nagrania przesłano Fundacji 
WOŚP.

GK

 PODCZAS TEJ LEKCJI WSZYSCY BYLI UCZNIAMI 
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Strrrrasznie w Pogwizdowie 

Trzecioklasiści ze Szkoły Podstawowej im. 
Księstwa Cieszyńskiego w Pogwizdowie urzą-
dzili sobie halloween’ową zabawę. Przebrani 
w budzące grozę kostiumy wcinali demonicz-
ne smakołyki, a potem czarownice, duchy 
i kościotrupy urządzały harce. Wybrali się 
również w straszny świat literatury. 

Przedszkolaki pełną gębą 

Dzieci z zamarskich oddziałów przedszkol-
nych zostały włączone w poczet Maluszków 
i Starszaków.  Pasowanie na przedszkolaka 
to  pierwsza wyjątkowa uroczystość w życiu 
dzieci, które we wrześniu tego roku rozpo-
częły swoją przygodę z przedszkolem. Starsi 
także mieli okazję zaprezentować swoje po-
pisy artystyczne. Z uśmiechami na twarzach 
wszyscy recytowali wierszyki i śpiewali pio-
senki, otrzymując od rodziców i zaproszo-
nych gości gromkie brawa. 

Jesienny koncert w przedszkolu 

Zamarskie przedszkole postanowiło wyko-
rzystać złotą polską jesień i dzieci wzięły 
udział w konkursie „Bukiet z darów jesieni”. 
Dzieci wraz z rodzicami spisały się na me-
dal, bo przedszkolne półki zdobią 33 piękne 
prace. Wszystkie dzieci zostały wyróżnione 
i docenione nagrodą oraz dyplomem. Dzię-
kujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych 
konkursach!

                         EDUK ACJA
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Gimnazjaliści 
odwiedzili Warszawę

Przez dwa dni gimnazjaliści z Gimnazjum im. Gabrieli hr. Thun-
Hohenstein z Kończyc Wielkich zwiedzali stolicę Polski. Podczas wycieczki 

zobaczyli najważniejsze obiekty Warszawy. 

Pierwszego dnia uczniowie odwiedzili 
Pałac w Wilanowie, spacerowali po słyn-
nym parku w Łazienkach, a wieczorem 
stanęli na trybunach Stadionu Narodo-
wego. Drugiego dnia chwile zadumy za-
trzymały młodych turystów na Powąz-
kach. Następnie podziwiali Stare Miasto 
i Pałac Prezydencki, a szczególną uwa-
gę  przykuła zmiana warty przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza. Przedostatnim 
punktem programu był Pałac Kultury 
i  Nauki. Na koniec zwiedzili Muzeum 
Powstania Warszawskiego, które zrobi-
ło na wszystkich duże wrażenie. 
Jedna z uczennic - Justyna Cyrzyk - 
przepięknie opisała swoje refleksje po 
wycieczce, które zamieszczono na stro-
nie internetowej Gimnazjum:
Warszawa to przedziwne miasto – dwa 
światy, dwie opowieści budzące dwa różne 

uczucia. Za nowoczesnymi wieżowcami, 
rozwojem cywilizacji, tłumami turystów 
i przelotnym śmiechem, kryje się przera-
żające milczenie mogił poległych, które 
nie pozwala zapomnieć o czasach wojny. 
Pomniki, tablice, wspomnienia, odgłos bi-
cia serca powstańców w muzeum... Nasza 
Warszawa – stolica, która może przepeł-
niać dziwnym smutkiem. Ale im bardziej 
o coś walczymy, tym bardziej to doceniamy 
i to właśnie tragiczna historia Warszawy 
czyni ją dziś potężną, wygraną, wolną. 
I właśnie za poruszające do głębi wydarze-
nia najbardziej ją dzisiaj kochamy…
Wycieczka gimnazjalistów została zre-
alizowana w ramach projektu „Bezpiecz-
na i przyjazna szkoła. Wybierz mądrze 
– bądź szczęśliwy.”

Małgorzata Banot

GIMNAZJALIŚCI PRZYGLĄDALI SIĘ ZMIANIE WARTY PRZY GROBIE NIEZNANEGO 
ŻOŁNIERZA
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Kulinaria
z Kicakiem 

Zając Kicak tej jesieni przewija się przez większość 
imprez i wydarzeń Gminnego Ośrodka Kultury. 

Nie mogło go zabraknąć także podczas prezentacji 
kulinarnych Kół Gospodyń Wiejskich. Hasłem 

przewodnim były „Przysmaki Zająca Kicaka i Nasze”.  

Dwunastoosobowe jury oceniało smakowite dania przygoto-
wane przez gospodynie z wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich 
w gminie. Zanim jednak jurorzy przystąpili do oceny zostali 
w drodze losowania wybrani, które koło będą oceniać. 
W kategorii „Przysmaki Nasze” zwyciężyły następujące dania: 
KGW Brzezówka - chrzanowe roladki schabowe  
KGW Hażlach - łopatka w sosie chrzanowym z klopsikami 
jarzynowymi 
KGW Kończyce  Wielkie - oscypek  z  konfiturą   żurawinową 
KGW Pogwizdów - surówka z kiszonej kapusty  i  żurawin 
KGW Rudnik - ziemniaki faszerowane jajkiem i szynką  
KGW Zamarski -kotlet  z  warzyw
W kategorii „Przysmaki Kicaka” zwyciężyły następujące dania:
KGW  Brzezówka - tort kapuściany 
KGW Hażlach - babeczki marchewkowe 
KGW Kończyce  Wielkie - marchewkowa radość  Kicaka 
KGW Pogwizdów - ciasto marchewkowe z musem brzoskwi-
niowym  
KGW Rudnik - Kicak w sosie śmietanowym 
KGW Zamarski - sałatka  z  selera i pomarańczy
Kicakowi zaś najlepiej smakowało ciasto kokosowe oraz królik 
w  śmietanie.

WK/HBB

Fotoreportaż na 16 stronieKICAK WCINAŁ AŻ  MU SIĘ USZY TRZĘSŁY

Święty Mikołaj
– moje wyobrażenie
o nim 

Kredki, farby, a może zupełnie 
coś innego jest potrzebne by 

wykonać wizerunek św. Mikołaja. 
Gminna Biblioteka Publiczna 

i Gminny Ośrodek Kultury filia 
w Pogwizdowie ogłaszają konkurs 

dla dzieci. 

Wystarczy stworzyć własne wyobraże-
nie św. Mikołaja. Następnie pracę trzeba 
dostarczyć do 2 grudnia do biblioteki, 
domu kultury lub jego filii, na szkolną 
świetlicę, albo pozostawić w przedszko-
lu. W Mikołajki najlepsze prace zostaną 
nagrodzone. Jurorzy wyłonią laureatów 
w trzech kategoriach: przedszkolaki, 

klasy I-III i klasy IV-VI oraz gimnazja. 
Wszystkie prace będzie można oglądać 
w filii Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Pogwizdowie. 

HBB
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Toccata z nową płytą 
„Graj mi muzyko” to tytuł najnowszej płyty 
zespołu Toccata działającego przy szkole pod-
stawowej w Pogwizdowie. Na krążku jest jede-
naście popowych piosenek, które bardzo łatwo 
wpadają w ucho. Płyta została nagrana w profe-
sjonalnym studio, stąd tak wysoka jakość tego 
wydawnictwa. Całkowity dochód ze sprzedaży 
płyt zostanie przekazany na rzecz szkoły.  

Matematyczna rywalizacja 
27 października w Szkole Podstawowej im. 
Bohaterów Westerplatte w Kończycach 
Wielkich odbył się Międzyszkolny Turniej 
Matematyczny „Krzyżak”.  Uczniowie mu-
sieli w jak najkrótszym czasie ułożyć karty 
z tabliczką mnożenia. Uczniowie z Hażlacha, 
Zamarsk i Kończyc Wielkich rywalizowali 
w trzech kategoriach. Po zaciętej rywalizacji 
zostali wyłonieni zwycięzcy
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Z A M A R S K I

Dzień 
kundelka

Już po raz drugi w Zamarskach 
świętowano Dzień Kundelka. 

Zorganizowała go filia GOK 
w Zamarskach we współpracy 

ze Szkołą Podstawową im. Orła 
Białego w Zamarskach.

W piątkowe popołudnie, 28 paździer-
nika, do sali widowiskowej OSP przyje-
chali wyjątkowi goście, czyli pracownicy 
cieszyńskiego schroniska „Azyl” - Klau-
dia Kowalczyk oraz Daniel Wigłasz 
w towarzystwie swojego pupila Bonusa. 
Zebrane w sali dzieci z zaciekawieniem 
słuchały prelekcji m.in. na temat pie-
sków, które na co dzień zamieszkują 
schronisko, poznały historię cudem 

uratowanego czworonoga przygarnię-
tego przez panią Klaudię, dowiedzia-
ły się, w jaki sposób można pomagać 
zwierzętom, a także mogły pogłaskać 
Bonusa, który – jak się okazało – bardzo 
polubił wszystkie dzieci! Dla uczniów 
przygotowana została także wystawa 
książek ze szkolnej biblioteki, których 
głównymi bohaterami były pieski. Na 
koniec nastąpiło rozstrzygnięcie kon-

kursu plastycznego zatytułowanego 
„Dbaj o koty, dbaj o psy! One czują tak 
jak my.” Prace konkursowe oceniło jury 
w składzie: Grażyna Babińska (dyrek-
tor Szkoły Podstawowej im. Orła Białe-
go w  Zamarskach), Wojciech Kasztura 
(dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Hażlachu), Tomasz Bylok (radny Gmi-
ny Hażlach) Klaudiusz Zawada (sołtys 
Zamarsk) oraz pracownicy Schroniska 
„Azyl” w Cieszynie.

Wyłoniono następujących zwycięzców:

Kategoria kl. I-III:  
I miejsce: Krysia Baran (kl. III) 
II miejsce: Noemi Cendrowska (kl. II) 
III miejsce: Tomek Sabela (kl. I) 
Kategoria kl. IV-VI: 
I miejsce: Piotr Boczoń (kl. IV) 
II miejsce: Judyta Kawka (kl. V) 
III miejsce: Paulina Cieślar (kl. VI) 

Wyróżnienie otrzymał uczeń klasy pierw-
szej Konrad Donocik. Serdecznie dzię-
kujemy za przybycie Gościom, członkom 
jury oraz wszystkim dzieciom! 

Zapraszamy: 
26.11 XI MEMORIAŁ PAMIĘCI JANA POMIEĆKI, miejsce: SP w Hażlachu
06.12 SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM. Miejsce: Sala OSP w Zamarskach. Organi-
zator: Rada Sołecka 
09.12 godz.: 15:30 CUDOWNA PODRÓŻ - TEATR TRIP. Spektakl interaktyw-
ny. Miejsce: GOK Hażlach, wstęp: 2 zł.
14.12 „CARPE DIEM – KORZYSTAJ Z SERCEM”. SPEKTAKL MUZYCZNY 
W WYKONANIU UCZNIÓW – organizator: Gimnazjum im. Gabrieli hr. Thun-
-Hohenstein w Kończycach Wielkich
15.12 POWIATOWY KONKURS CZYTELNICZY „KTO CZYTA KSIĄŻKI, ŻYJE 
PODWÓJNIE” DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – organizator: 
Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci w Hażlachu
18.12 WIEJSKI JARMARK ŚWIĄTECZNY – miejsce: park rekreacyjno-sporto-
wy w Zamarskach. Organizator: Koło Gospodyń Wiejskich i Rada Sołecka
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Bieg
„O Złotą 
Marchewkę 
Kicaka”

Od przedszkolaka po seniora. 
Ponad sześćdziesięciu zawodników 

wzięło udział w jesiennym 
biegu w Rudniku. Tym razem 

rywalizowali o Złotą Marchewkę 
Kicaka. Kicak to najnowsza 

maskotka gminy. Swoją obecnością 
rozbawia dzieci i dorosłych.  

Zwycięzcy otrzymali  medale, dyplomy 
i nagrody rzeczowe, które wręczył Woj-
ciech Kasztura, dyrektor GOK. Dzięku-
jemy wszystkim za udział w zawodach, 
sołtysowi wsi Rudnik za wsparcie orga-
nizacyjne, zarządowi LKS za udostęp-
nienie boiska, radnym Rady Gminy 
i radnemu powiatowemu, obsłudze  me-
dycznej i  instruktorom GOK. 

Kategoria I miejsce II miejsce III miejsce

I PRZEDSZKOLAKI  
dystans 100 m 
dziewczynki 

Amelia Dybczyńska Aleksandra Klimosz Anna Gabzdyl

I PRZEDSZKOLAKI  
dystans 100 m 
chłopcy

Wojciech Lebioda Błażej Machej  Adam Surzycki 

II KLASA I-III 
dystans 300 m 
dziewczynki

Agata Koch Patrycja Sinka Martyna Grylak  

II KLASA I-III 
dystans 300 m 
chłopcy

Jakub  Tomala  Maks Siekierka Wojciech Błaszczuk  

III KLASA IV-VI 
dystans 600 m 
dziewczynki

Roksana Pastuszka  Emilia Dziadek  Agnieszka Żyła  

III KLASA IV-VI 
dystans 600 m 
chłopcy

Kajetan  Tomala  Marcin Kędzior  Paweł Kołder  

IV GIMNAZJALIŚCI
Dystans 900 m 
dziewczęta

Weronika Masarska Aneta Mach Wiktoria Lanc 

IV GIMNAZJALIŚCI
Dystans 900 m 
chłopcy

Szymon Masarski  

V PANOWIE 
od 16 r.ż. do 20 r.ż. 
Dystans 1200 m

Marcin Wiśniewski  

VI PANIE
Od 21 r.ż. do 50 r.ż.
Dystans 1500 m 

Agata Machej  Ewa  Tomala Gabriela Dziadek  

VI PANOWIE
Od 21 r.ż. do 50 r.ż.
Dystans 1500 m

Tomasz  Wróbel  Tomasz Dybczyński Mirosław Niemiec  

VII PANOWIE 
Powyżej 50 r.ż. 
Dystans 1500 m 

Andrzej Łukasiak
Piotr Pilak 

Wyniki biegu „O Złotą Marchewkę Kicaka”

Turniej Tenisa Stołowego 
Amatorów

22 października w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej 
w  Hażlachu rozegrano Turniej Tenisa Stołowego Amatorów 
o  Puchar Wójta Gminy Hażlach. W zawodach uczestniczyło 
14 zawodników, których przywitał wójt Grzegorz Sikorski.
W kategorii seniorów zwyciężył Andrzej Machej, przed Józe-
fem Michalikiem i Łukaszem Pomiećko (wszyscy z Ludowego 
Klubu Tenisa Stołowego Victoria Hażlach). Najlepszy w kate-
gorii młodzieżowej był Kamil Matuszek (Pogwizdów). Kolejne 
miejsca zajęli zawodnicy LKTS Victoria Hażlach: Paulina Ma-
chej i Weronika Machej.
Puchary Wójta Gminy Hażlach oraz dyplomy najlepszym za-
wodnikom wręczyli: przewodniczący Komisji Sportu, Spraw 
Socjalnych i Zdrowia Rady Gminy Hażlach Franciszek Bierski 
oraz prezes LKTS Victoria Hażlach Józef Michalik.
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NAJLEPSI ZAWODNICY TURNIEJU Z PUCHARAMI
I DYPLOMAMI
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DAWNIEJ W GMINIE

Nasi sąsiedzi – ŁĄKI
W czasie okupacji hitlerowskiej Pogwizdów należał pod poste-

runek niemieckiej Policji w Łąkach i posterunkowy Grabowski, 

postrach pogwizdowskich dzieci i młodzieży, na rowerze, rów-

nież tamtędy przechodził. (Ta tragiczna wojenna gehenna nie 

ominęła też mieszkańców Łąk, bo aż 25 osób; w tym 10 kobiet 

i 15 mężczyzn było represjonowanych przez okupanta hitlerow-

skiego). Po sześciu latach znów wolnego dostępu do Olzy, już  

3  maja 1945 roku strażnicę Straży Granicznej zajęli żołnierze 

Armii Czerwonej – Rosjanie, a po ustabilizowaniu się władzy lu-

dowej, Wojska Ochrony Pogranicza. 

Żołnierze tej i w tym celu powołanej formacji wojskowej pod-

ległej jednak pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych strzegło 

tej granicy. Przepustki pierw wydawane były przez miejscową 

Gromadzką Radę Narodową, a później przez Komendę Powiato-

wą Milicji Obywatelskiej w Cieszynie, oczywiście z dość długim 

okresem jej odbioru od czasu złożenia wniosku. 

Dla utrzymania i zabezpieczenia przed wpływami wrogich ele-

mentów i pogłębiania przyjaźni Polsko – Czechosłowackiej wpro-

wadzono wiele środków na granicy, aby nic i nikt nie mógł jej 

bezkarnie przekroczyć, a nawet zbliżyć się do niej. Zaorano pas 

drogi granicznej, który stale bronowano, aby były widoczne śla-

dy jej przekroczenia, założono linię telefoniczną, wybudowano 

wieże obserwacyjne, wprowadzono podsłuchy, a patrole dwóch 

żołnierzy w równych odcinkach czasu ją kontrolowały. 

Pomimo tego te więzy dobrosąsiedzkie, dopóki to było możliwe, 

nadal się utrzymywały. Świadczyć o tym mogą wpisy  do Księgi-

-Kroniki nowo oddanej do użytku w 1956 roku pogwizdowskiej 

Szkoły, gdzie wpisało się wiele mieszkańców Łąk i ofiarowało datki 

pieniężne na dalszy jej rozwój. Organizowano mecze towarzyskie 

piłki nożnej, a straże pożarne obu miejscowości, urządzały wspól-

ne ćwiczenia i pokazy. Z okresu międzywojennego zachował się 

dyplom jakim Straż Pożarna z Łąk w 1927 roku uhonorowała ów-

czesnego zarządcę pogwizdowskiego folwarku Franciszka Lanko-

cza za dobrą współpracę. /Był on Komendantem Rejonowym, jego 

fotografia znajduje się w zbiorach tamtejszej jednostki/.

Wiadomym jest, że wezbrana Olza w czasie powodzi posiada 

ogromną niszczycielską siłę i kiedy tą ławę woda zabrała, znów 

wspólnymi siłami została odbudowana. I tak było aż do lat 

70  - tych ubiegłego wieku, kiedy to na całym Łęgu rozpoczęto 

wydobywanie żwiru i wykupiono pola od rolników oraz wypo-

wiedziano pracę Polakom w czeskich kopalniach i tzw. przejście 

gospodarcze było już niepotrzebne i kiedy kolejna powódź ławę 

zebrała już jej nie odbudowano.

21 grudnia 2007 r. Polska, Czechy, Słowacja, Litwa, Węgry i inne 

państwa weszły w Układ z Schengen. Zostały zniesione kontrole 

graniczne pomiędzy tymi państwami i od tego dnia można wolno 

przechodzić do wszystkich państw należących do tego Układu. 

Zachowana została jednak kontrola graniczna na lotniskach, 

ale i ta wiosną 2008 roku została zniesiona. Wrócono do stanu 

sprzed stu laty, kiedy to w całym ówczesnym cesarstwie Austriac-

ko - Węgierskim wolno było tak  się przemieszczać i podróżować.  

Prezydent Rzeczpospolitej Polski Lech Kaczyński, będąc na uro-

czystości zniesienia granicy z Litwą, fakt ten skomentował krót-

ko: „Wypełniło się”. Wacław Klaus - Prezydent Republiki Czeskiej 

w orędziu noworocznym na 2008 rok stwierdził, że rok 2007 był 

najlepszym rokiem w historii. Jest to kwestia problematyczna 

i dyskusyjna, gdyż zależy to od punku widzenia, a ten zależy od 

punktu siedzenia. Inaczej wygląda świat ze zamku na Hradcza-

nach, a inaczej spod mostu czy kanału ciepłowniczego. Ale opty-

mizm jest zawsze lepszy, niż pesymizm, a jeżeli chodzi o ten fakt 

to rzeczywiście w tym wypadku to racja i prawda.

Po tym realnym ożywieniu współżycia przygranicznego, po-

gwizdowska Straż Pożarna, nawiązała ponowne kontakty z jed-

nostką  w Łąkach. Delegacje obu jednostek biorą udział w Wal-

nych Zebraniach, uroczystościach i świętach strażackich oraz 

ćwiczeniach i pokazach. Dwóch druhów odznaczonych zostało 

medalami za Międzynarodową Współpracę przez Moravsko-

-Slezki Kraj. Druhowie z Łąk, a szczególnie ówczesny Prezes Ma-

rian Drobisz na Zebraniu Osiedlowym / Wiejskim/ przedstawił 

Panu Staroście karwińskiemu odważny projekt reaktywowania 

i odbudowania przejścia przez Olzę, które by połączyło obie miej-

scowości. Starosta ten projekt przesłał do Ministerstwa Spraw 

Wewnętrzch, które po lokalnej wizytacji swego przedstawiciela, 

nie tylko, że  przychylnie się odniosło do tego wniosku, ale zasu-

gerowało aby to był most przez który by można było przejeżdżać 

z ciężkim sprzętem w razie zagrożeń, katastrof i klęsk żywioło-

wych. Do tej pory, pomimo tego, że opracowany został projekt 

takiej kładki, utknął on w martwym punkcie. W Cieszynie w mię-

dzyczasie wybudowano nowy służący dla rekreacji i sportu most 

przy Błogocicach, czynione są starania odbudowania mostu środ-

kowego koło byłej „Juweni”, a także kładki na międzynarodowej 

ścieżcę rowerowej koło mostu kolejowego. Przez Pogwizdów 

przejeżdża coraz więcej samochodów osobowych z rejestracją 

czeską. Czesi odwiedzają i czynią tu zakupy w miejscowych skle-

pach spożywczych /Lewiatan, Dino, sklepy ogrodnicze/, istnie-

je tu czeska hurtownia i codziennie zajeżdża  do niej samochód 

Czeskiej Poczty. Z naszej strony do pracy do Hundaja w Noszowi-

cach i górników do czeskich kopalń, huty trzynieckiej, a nawet do 

kwiaciarni w Hawierzowie i mleczarni oraz sklepów w Czeskim 

Cieszynie dojeżdża kilka kobiet, ale my aby się tam dostać mu-

simy objeżdżać przez Karwinę lub zatłoczony, szczególnie w dni 

targowe, Cieszyn.
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Wiadomości Gminy Hażlach: Od 60 
lat w Pogwizdowie działa szkoła 
podstawowa, ale historia szkolnic-
twa jest na tym terenie znacznie 
dłuższa i sięga XVIII wieku. Jakie 
były początki?  

Ewa Cieńciała: Cytując fragmenty „Księ-
gi Pamiątkowej Szkoły Podstawowej w Po-
gwizdowie 1956-1996” autorstwa, naszego 
zacnego i szanownego kolegi, wieloletnie-
go nauczyciela historii w naszej szkole, 
Tadeusza Tomaszewskiego, należy przy-
jąć, że w 1783 r. została założona szkoła 
katolicka w Pogwizdowie. W kronice para-
fialnej pod datą 14 IX 1790 r. zanotowa-
ny jest dokument „O miejscowej szkole”. 
Odsyłam do wspomnianej publikacji, 
gdyż traktuje ona historię naszej szkoły 
na tle burzliwych dziejów naszej ojczyzny. 
Szkoła początkowo była jednoklasowa 
(jednoizbowa). Dopiero w 1822 r. zbudo-
wano budynek szkolny. Prawdopodobnie 
ten, w którym przez długie lata mieścił 
się ośrodek zdrowia. Odbywały się tam 
zajęcia lekcyjne nawet wtedy, gdy istniał 
już późniejszy budynek szkolny (koło pro-
bostwa). 60 lat liczy sobie budynek, w któ-
rym mieści się obecnie Gimnazjum im. 
Ziemi Cieszyńskiej w Pogwizdowie.

WGH: Przez tak wiele lat po-
gwizdowscy nauczyciele wychowali 
rzesze młodych ludzi. Wielu z nich 
osiągnęło sukces zawodowy. Z któ-
rych absolwentów jest Pani najbar-
dziej dumna, którzy mogą być wzo-
rem dla dzisiejszych uczniów?

EC: Jestem dumna z każdego absolwen-
ta, który wyrósł na prawego, uczciwego 

P O G W I Z D Ó W. 

Jubileusz szkolnictwa
Wywiad z dyrektor Szkoły Podstawowej im. Księstwa 
Cieszyńskiego w Pogwizdowie - Ewą Cieńciałą

i dobrego obywatela, a takich wycho-
waliśmy bardzo wielu. Mamy w naszej 
szkole do czynienia z dość niezwykłym 
zjawiskiem, otóż, wielu z naszych ab-
solwentów, najwyraźniej silnie emo-
cjonalnie zżyło się ze szkołą, bo wrócili 
tu, jako dorośli, świetnie wykształceni 
nauczyciele. Należą do tego grona m.in.: 
Irena Bubała, Lucyna Dobroszek, Jo-
anna Haltof, Anna Dziadek, Agnieszka 
Bijok, Ireneusz Nowak. Szczególnym 
uznaniem darzę mojego nauczyciela 
akademickiego Pana Józefa Marka Hal-
tofa – wybitnego naukowca, autora wie-
lu publikacji z dziedziny filmoznawstwa. 
Tu również odsyłam do publikacji „Re-
fleksje i wspomnienia zebrane z okazji 
230- lecia szkolnictwa w Pogwizdowie”.

WGH: Szkoła przez te 60 lat bardzo 
się zmieniła. Jak dziś wygląda po-
gwizdowska podstawówka? 

EC: Obecnie mamy 276 uczniów 
w 14 oddziałach. To co nas wyróżnia to 
„wsłuchiwanie” się w potrzeby naszych 
uczniów i środowiska, w którym się wy-

chowują oraz odwaga w podejmowaniu 
śmiałych, niebanalnych wyzwań. Przed-
sięwzięcia, które najlepiej wpisują się 
w  klimat naszej szkoły są nowatorskie 
i  urzekające pomysłowością i świeżo-
ścią. Należą do nich niebanalna oferta 
zajęć pozalekcyjnych – teatrzyk kukieł-
kowy, koło kulinarne, zajęcia rozwijają-
ce inteligencje wielorakie „Każde dziecko 
jest zdolne”, „Pracownia sztuk wszelakich”, 
program pedagogizacji rodziców „Poroz-
mawiajmy o dzieciach”, starania o język 
czeski w szkole. Stale doskonalimy się 
i wspieramy swoich uczniów zajęciami 
specjalistycznymi.

WGH: Czego życzyłaby Pani szacow-
nej jubilatce? 

EC: Jubilatce życzę, aby była we włada-
niu nauczycieli śmiałych, odważnych, 
ambitnych, kochających swoją pracę, 
obdarzonych  talentem i poczuciem 
humoru. Życzę aby uczniowie, którzy 
opuszczają nasze mury dążyli w swo-
im życiu do miłości, przyjaźni, radości 
i wolności oraz potrafili dokonywać wła-
ściwych wyborów. 
Szkoła zawsze dzieli losy narodu. Sza-
nowna Jubilatko bądź zdrowa na ciele 
i w duszy, wolna, niezależna i odważ-
na. Nie trać z oczu celów. Pracując na 
tak subtelnym MATERIALE  jakim jest 
DZIECKO nie pozwól się traktować jak 
fabryka guzików, trwaj i rozwijaj się dla 
dobra świetlanej przyszłości Małej i Du-
żej Ojczyzny.

Rozmawiała: Hanna Blokesz-Bacza

Relacja z uroczystości jubileuszowych w grudniowym 

numerze „Wiadomości Gminy Hażlach”
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Przysmaki zająca Kicaka
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