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- W najcudowniejszy sposób mogliśmy się 
przekonać jak smakuje Polska. Są gęsi, 
kaczki, kasze i zioła oraz fenomenalne 
przyprawy. Były też postne potrawy. 
Wśród nich fantastyczna zupa grysikowa, 
przygotowana na wywarze z warzyw 
z dodatkiem grysiku. Dzięki niej można 
Wielką Sobotę przeżyć spokojnie nie 
zaburzając postu – mówił podczas 
konkursu Michał Bałazy, Ambasador 
kulinarny Polski, menadżer Folwarku 
1760 w kończycach wielkich. 
w skład jury weszli Michał Bałazy 
(Folwark 1760), Łukasz kocur 
(catering Żarełko, Pogwizdów) 
i Grzegorz Tomiczek (Folwark klimosz, 
Pogwizdów). ich zadaniem było wybranie 
najsmaczniejszej potrawy z każdego 
stołu. wygrały następujące dania: 
kGw Brzezówka – Rolada z indyka 
kGw Hażlach – kaczka nadziewana 
kGw kończyce wielkie – Rolada 
z karczku z kapustą i buraczkami
kGw Pogwizdów – Mazurek makowo-
kajmakowy

kGw Rudnik – Harynki w śmietanie 
kGw Zamarski – Sałatka z buraczków.
- Ja zawsze mówiłem, że Śląsk - w tym 
mniemaniu historycznym: Polska, Czesi, 
Niemcy - to jest ogromna kultura i wielka 
tradycja i nie można zaprzepaścić tego, co 
przez wieki osiągnęliśmy. Dajmy dzieciom 
korzenie i miłość, a wyrosną na cudownych 
obywateli – dodał podczas konkursu 
Bałazy. 
Spośród wielkanocnych stołów wybrano 
też najładniejszy. Został nim stół kGw 
Rudnik. Nagrodę ufundowała i wręczyła 
Danuta kożusznik, prezes zarządu oraz 
Gertruda Proksa  członek Rejonowego 
Związku Rolników, kółek i Organizacji 
Rolniczych w Bielsku-Białej.
w prezentacjach kulinarnych ucze-
stniczyli także: Maria cieślar – 
wicestarosta Powiatu cieszyńskiego, 
Ludwik kuboszek – Przewodniczący 
Rady Powiatu cieszyńskiego wraz 
z radnymi powiatowymi karolem 
Folwarcznym i Grzegorz koniecznym. 
Nie brakowało wójta Gminy Hażlach 

Grzegorza Sikorskiego, radnych oraz 
zaproszonych gości. 
kolejne prezentacje odbędą się 
w sierpniu.  

HBB

Stoły uginały się od pysznych potraw i smakowitych ciast. W sobotę (01.04) w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Hażlachu odbyły się Prezentacje Kulinarne Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Hażlach. Starania gospodyń 

oceniało 3-osobowe jury złożone z profesjonalnych kucharzy. 

Zmiany w oświacie
str. 4

Piękniejsze święta
str. 15



Szanowni Mieszkańcy, wraz z blankietami opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2017 
otrzymaliście Państwo ankiety w sprawie częstotliwości odbioru 
odpadów komunalnych. Po wypełnieniu można było je oddawać 
w Urzędzie Gminy Hażlach (również w Gminnym centrum 
informacji), pomieszczeniach Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Hażlachu, Pogwizdowie, kończycach wielkich oraz w filii 
Gminnego Ośrodka kultury w Zamarskach. Na podstawie 
oddanych ankiet ustalono, że mieszkańcy Gminy Hażlach nie 
widzą potrzeby zmiany dotychczasowej częstotliwości 
odbioru odpadów komunalnych.
Na ogólną liczbę 2397 wysłanych ankiet, do dnia 15 marca 
2017 r. spłynęło 415 wypełnionych formularzy, co stanowi 
17% ankiet. Na podstawie analizy nadesłanych odpowiedzi 
stwierdza się, iż otrzymano:   
•	 302 ankiety, tj. 13% wysłanych i 73% oddanych, w których                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

mieszkańcy nie widzą potrzeby zmiany obecnej częstotliwości 
odbioru odpadów komunalnych,

•	 103 ankiety, tj. 4% wysłanych i 25% oddanych, w których 
mieszkańcy są za zmianą dotychczasowej częstotliwości 
odbioru odpadów,

•	 10 ankiet, tj. 0,4% wysłanych i 2% oddanych, które zostały 
błędnie wypełnione.

Reasumując, 73% właścicieli nieruchomości, którzy odesłali 
wypełnione ankiety, opowiedziało się za pozostawieniem 
bez zmiany obowiązującej dotychczas częstotliwości 
odbioru odpadów komunalnych, zgodnie z dotychczasowym 
harmonogramem dostępnym na stronie www.hazlach.pl 
w zakładce „Odpady komunalne/Harmonogram wywozu 
odpadów”. Ponadto w badaniu ankietowym nie wzięło udziału 
wymagane 40% gospodarstw domowych.  

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Mienia
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FOTOR ePORTAŻ SAMORZąD

cZŁONek kOMiSJi kOMUNALNeJ i ROZwOJU 
GOSPODARcZeGO 
cZŁONek kOMiSJi ROLNicTwA i OcHRONY 
ŚRODOwiSkA 
cZŁONek kOMiSJi OŚwiATY i kULTURY

Data i miejsce urodzenia: 17.05.1970 w Pajęcznie 
Miejsce zamieszkania: Brzezówka
Zawód:  Absolwentka Akademii Rolniczej w krakowie
Kontakt przez Biuro Rady w Urzędzie Gminy w Hażlachu

Najważniejszym zadaniem gminy Hażlach na najbliższe lata jest 
jak najlepsze wykorzystanie funduszy unijnych na rozbudowę 
infrastruktury. Uważam, że rada gminy szczególną uwagę 
powinna zwrócić na  poprawę bezpieczeństwa mieszkańców 
w różnych zakresach, zarówno jeśli chodzi o ciągłe remonty 
dróg, instalowanie oświetlenia w najbardziej zaciemnionych 
obszarach gminy, jak również sprawną współpracę z policją. 
Zależy mi by priorytetowe stały się także inwestycje związane 
z ochroną środowiska.

Barbara Kuchta
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Mieszkańcy nie chcą zmian
W y n i k i  e ko lo g i c z n yc h  a n k i e t



Przypominamy Mieszkańcom, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy 
Hażlach nr V/33/2016 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia 
częstotliwości, terminu i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi należy uiszczać kwartalnie z dołu, bez wezwania, 
na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Gminy Hażlach 
w następujących terminach:
1) za styczeń, luty, marzec – do dnia 15 kwietnia,
2) za kwiecień, maj, czerwiec – do dnia 15 lipca, 
3) za lipiec, sierpień, wrzesień – do dnia 15 października,
4) za październik, listopad, grudzień – do dnia 15 stycznia. 

w razie zagubienia numeru indywidualnego 
konta bankowego numer konta można uzyskać  
w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Mienia Urzędu 
Gminy Hażlach, tel. 33 85 69 492 wew. 35, e-mail sm@hazlach.pl. 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn 
liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki 
opłaty. Stawka opłaty wynosi 8,80 zł/osobę/miesiąc w przypadku 
zbierania odpadów w sposób selektywny i 15,00 zł/osobę/miesiąc 
w przypadku nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
Opłata kwartalna stanowi trzykrotność opłaty miesięcznej.

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Mienia

wł a d z e  G m i ny  Ha ż l a c h 
reprezentował wójt Gminy 

Grzegorz Sikorski, Sekretarz Gminy 
wanda Sojka oraz przewodniczący 
komisji Oświaty i kultury Rady 
Gminy Hażlach Roman Haltof. 
Na spotkanie przybyli dyrektorzy 
placówek oświatowych z naszej gminy 
oraz starsza wizytator Delegatury 
w Bielsku-Białej kuratorium Oświaty 
w katowicach Agata Franek.                

wspomniane zmiany w systemie 
edukacji wejdą w życie od 1 września 
2017 roku, kiedy rozpocznie się 
stopniowe wygaszanie gimnazjów. 
w związku z tym 22 lutego br. Rada 
Gminy Hażlach przyjęła uchwałę 
w sprawie projektu dostosowania 
sieci szkół podstawowych i gimnazjów 
do nowego ustroju szkolnego, która 
określa plan sieci publicznych szkół 
podstawowych, a także granice 

obwodów publicznych szkół 
podstawowych, prowadzonych przez 
Gminę Hażlach, na okres od dnia 1 
września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 
2019 r., plan sieci klas dotychczasowych 
publicznych gimnazjów prowadzonych 
w szkołach podstawowych oraz granice 
obwodów klas dotychczasowych 
gimnazjów prowadzonych przez 
Gminę Hażlach na okres od dnia 1 
września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 

2019 r., a także warunki włączenia 
dotychczasow ych g imnazjów 
w kończycach wielkich i Pogwizdowie 
do ośmioletnich szkół podstawowych.
Uchwałę w sprawie dostosowania sieci 
szkół podstawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego Rada Gminy 
Hażlach przyjęła w dniu 29 marca 
2017jr.  
Od 1 września w gminie funkcjonować 
będą cztery szkoły: 

- Szkoła Podstawowa im. Trzech 
Braci w Hażlachu, obejmująca 
sołectwo Hażlach;
- Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 
westerplatte w kończycach wielkich, 
obejmująca sołectwa kończyce wielkie 
i Rudnik; 
- Szkoła Podstawowa im. księstwa 
cieszyńskiego w Pogwizdowie, 
obejmująca sołectwa Pogwizdów 
i Brzezówka;
- Szkoła Podstawowa im. Orła Białego 
w Zamarskach, obejmująca sołectwo 
Zamarski. 
Do tej pory w gminie działały 
także dwa gimnazja. Gimnazjum 
im. Gabrieli hr. Thun-Hohenstein 
w kończycach wielkich i Gimnazjum 
im. Ziemi cieszyńskiej w Pogwizdowie. 
Obie szkoły zostaną wcielone do 
miejscowych szkół podstawowych. 
Zajęcia będą prowadzone także 
w budynkach pogimnazjalnych. 
Od 1 września, w myśl reformy edu-
kacji, 6-letnie szkoły podstawowe staną 
się 8-letnimi. Oznacza to, że ucznio-
wie kończący w czerwcu klasę Vi będą 
podlegać promocji do klasy Vii szkoły 
podstawowej. Tym samym rozpocznie 
się stopniowe wygaszanie gimnazjów. 
Do 2019 r. będą prowadzone także 
klasy w dotychczasowych gimnazjach. 
w 2019 r. po raz pierwszy zostanie 
przeprowadzony egzamin ósmokla-
sisty. Jego wynik będzie stanowił 
kryterium rekrutacji do szkoły ponad-
podstawowej. Po ukończeniu szkoły 
podstawowej dziecko wybierze naukę 
w 4-letnim liceum ogólnokształcącym, 
5-letnim
technikum lub w 3-letniej szkole 
branżowej i stopnia.

Gk

16 marca w Urzędzie Gminy Hażlach odbyło się spotkanie, którego tematem były zmiany w organizacji szkół 
podstawowych i gimnazjów związane z nowymi przepisami wprowadzającymi reformę edukacji. 

Od 1 maja do 30 listopada następuje zmiana częstotliwości odbioru odpadów 
komunalnych z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Hażlach. 

Częściej odbiorą segregowane

Odpady zmieszane i pozostałości z segregacji (kubły) będą 
odbierane raz w miesiącu, natomiast odpady segregowane 

(worki) dwa razy w miesiącu, co wynika z harmonogramów 
przekazanych przez firmę odbierającą odpady. 
Na przełomie miesiąca kwietnia oraz maja w poszczególnych 
sołectwach naszej gminy w podanych poniżej terminach odbędzie 
się wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych 
opon samochodowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego:
BRZEZÓWKA – 20 kwietnia 2017 r.
HAŻLACH CZ. I – 4 maja 2017 r.
(cieszyńska, Rudowska, Akacjowa, czuchowska, Rolna, Długa, 
Spokojna, Myśliwska, Główna, Osiedlowa, krótka, kościelna, 
Ogrodowa, Siewna, Lipowa, kręta, cicha, Leśna, kwiatowa, 
Rzeczna).
HAŻLACH CZ. II – 23 maja 2017 r.
(Boczna, Parchów, wiejska, Źródlana, Skośna, Pogwizdowska, Polna, 
Jastrzębska, Sadowa, Słoneczna, kończycka, Brzozowa, Skoczowska, 
karnowiec, kostkowicka, Dębowa, Graniczna, Miodowa, Muroń, 
Rajska, Rybacka, Zagrodowa). 
KOŃCZYCE WIELKIE CZ. I – 4 maja 2017 r.
(cieszyńska, Żwirowa, Lipowa, Statek, Świerkowa, Strażacka, ks. 
kukli, Topolowa, Dworcowa, wygoda, Podlesie, Spacerowa, Stawowa, 
kolejowa, krótka, kaczycka, Miła, Tęczowa, Leśna, willowa, 
Zamkowa, Górna, Dolna, Dworska, Dębina, Sośnie, wiśniowa).
KOŃCZYCE WIELKIE CZ. II – 20 kwietnia 2017 r.
(centralna, Długa, ks. Olszaka, Pilotów, Polna, Ogrodowa, 
karolinka, Prosta, Sosnowa, Miodowa, Truskawkowa, Młyńska, 
Olszowa, wierzbowa, Stroma, Szkolna, kościelna, Graniczna, 
Skoczowska, wiejska, Zielona, Słoneczna, katowicka).
KOŃCZYCE WIELKIE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NR 
360 – 4 maja 2017 r.

POGWIZDÓW CZ. I – 18 maja 2017 r.
(cieszyńska, wrzosów, Górna, Szkolna, Astrów, Akacjowa, 
Ogrodowa, Urocza, Tulipanowa, kwiatowa, Jaśminowa, krótka, 
wierzbowa).
POGWIZDÓW CZ. II – 12 maja 2017 r.
(Złota, Spacerowa, wiśniowa, cicha, Jasna, Dworska, kościelna, 
katowicka, Myśliwska, Sosnowa, kolejowa, krakowska, Gdańska, 
warszawska, Zagrodowa, wrocławska, Opolska, Modrzewiowa, 
Rajska, Graniczna, Brzozowa, Północna, Zachodnia, Zaleska).
OSIEDLE GSM W POGWIZDOWIE – 12 czerwca 2017 r.
RUDNIK – 26 kwietnia 2017 r.
ZAMARSKI – 18 maja 2017 r.
Odpady należy wystawić w dniu poprzedzającym dzień odbioru 
na granicy nieruchomości, na utwardzonej powierzchni, 
w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dojazd 
sprzętem specjalistycznym.
ilość oddawanych odpadów komunalnych, za wyjątkiem odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych, jest nielimitowana. Można posiadać 
oraz wystawiać więcej niż jeden pojemnik, worek z odpadami. 
Reklamacje z tytułu braku odbioru odpadów, niepozostawienia 
worków na wymianę itp. należy zgłaszać w ciągu trzech 
dni od terminu zbiórki określonego w harmonogramie,  
w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Mienia Urzędu Gminy 
Hażlach, pod numerem tel. 33 85 69 555 wew. 35 lub mailowo na 
adres: sm@hazlach.pl. Nie podlega reklamacji nieodebranie kubła 
lub worków z odpadami segregowanymi, które zostały wystawione  
w dniu odbioru po godz. 7.00.
Szczegółowe informacje na temat odpadów komunalnych dostępne 
są na stronie internetowej Gminy www.hazlach.pl w zakładce 
„Odpady komunalne”.

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Mienia
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Opłata za wywóz śmieci

SAMORZąD ekOLOGiA

Zmiany w oświacie

Uczestnicy spotkania W sali sesyjnej Ug hażlach 
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Od lutego uczniowie szkoły jedzą potrawy 
przygotowane według najnowszych 
receptur opartych o zasady zdrowego 
żywienia. Obiady gotowane są na parze, 
a mięsa smażone są na małej ilości tłuszczu. 
Dzięki temu jest zdrowiej i oszczędniej. 
Piec zużywa mniej energii elektrycznej, 
a do dobrych obiadów nie potrzeba już 
dodawać tak wiele tłuszczu czy wody, jak 
do tej pory. 
Zalety profesjonalnego pieca dostrzegli 
ci z mieszkańców, którzy uczestniczyli 
w ostatnim zebraniu wiejskim. Szkolne 
kucharki przygotowały bowiem degustację 
zdrowych dań. 
Nowy nabytek kosztował 27 tys. zł. Jego 
zakup był możliwy dzięki przychylności 
mieszkańców. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. „Trzech 
Braci” w Hażlachu wraz z pracownikami szkoły dziękują 

Radzie Sołeckiej Hażlacha i wszystkim mieszkańcom, którzy 
przegłosowali wniosek dotyczący przeznaczenia środków 
finansowych sołectwa na zakup pieca dla szkoły.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w cieszynie prowadzi 
nabór na bezpłatne kursy zawodowe w czterech blokach 
tematycznych: 
1.     Pracownik biurowy – kadry i płace od podstaw
2.     Magazynier z obsługą wózka widłowego i wymianą butli
3.     Grafik komputerowy
4.     kosmetyczka
Termin realizacji kursów to przełom maja/czerwca. Zajęcia 
będą odbywały się na terenie cieszyna. w wakacje zostaną 
przeprowadzone kolejne edycje ww. kursów. 
Uczestnikami kursów mogą zostać osoby pełnoletnie, które nie 
ukończyły 25 roku życia. Aby się zgłosić należy wypełnić kartę 
zgłoszeniową. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji 
można uzyskać pod nr tel. 502 031 659 lub na facebook’u: 
OSZ OHP cieszyn.

w ramach kursów każdy uczestnik otrzyma materiały 
dydaktyczne oraz zaświadczenie potwierdzające zdobyte 
umiejętności wydawane na mocy Rozporządzenia Ministra 
edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania 
i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności 
i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, 
uprawniający do pracy w zakresie zagadnień objętych kursem. 
Opłacone zostaną również stosowne badania lekarskie, 
ubezpieczenie NNw. w postaci refundacji zostaną zwrócone 
częściowo koszty dojazdu uczestników na zajęcia.
kursy realizowane będą w ramach utrzymania rezultatów 
projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Szczegółowych 
informacji udziela Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP 
w cieszynie, ul. Górny Rynek 1, cieszyn lub pod nr tel. 502-
031-659.

Barbara Donocik / OSZ OHP w cieszynie

Stołówka Szkoły Podstawowej im. „Trzech Braci” w Hażlachu wzbogaciła się pod koniec stycznia 
w nowoczesnej klasy piec wraz z oprzyrządowaniem. Piec został zakupiony z funduszu sołeckiego.
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Zdrowie na talerzu

Bezpłatne kursy dla młodzieży 

eDUk AcJA eDUk AcJA

ekipa szkolnej kUchni przy noWym piecU zakUpionym przez radę sołecką.
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Hażlaska młodzież realizuje innowację 
pedagogiczną przygotowaną przez 
opiekunkę projektu Agnieszkę Pilch, 
we współpracy z wydziałem Fizyki 
i informatyki Stosowanej Akademii 
Górniczo-Hutniczej w krakowie. 
Poznając polską myśl techniczną 
m.in. inż. ernesta Malinowskiego czy 
ignacego Łukasiewicza, młodzi ludzie 
projektują, konstruują i prowadza 
doświadczenia. Tak właśnie powstały 

np. modele kolejki grawitacyjnej, 
wiatraków wykorzystujących energię 
odnawialną, wiaduktów i mostów. 
Uczniowie zdobywają wiedzę 
za pośrednictwem platformy 
teleinformatycznej. Dzięki niej 
uczestniczą w zajęciach zdalnie 
prowadzonych przez naukowców 
z AT H. Są także w ycieczki 
edukacyjne i warsztaty. Zdobytymi 
umiejętnościami dzielą się podczas 

wydarzeń takich jak dzień otwarty 
szkoły czy wieczór gier.  
Dzięki realizacji projektu uczniowie 
podnoszą swoje kompetencje 
przyrodnicze, pojawiły się nowe 
inspiracje, a kontakty z naukowcami 
i profesorami wyższych uczelni stają 
się dla uczniów bardzo cennym 
doświadczeniem. 

Mat. Pras.

Uczniowie klas piątych Szkoły Podstawowej im. Trzech Braci w Hażlachu od listopada uczestniczą 
w ogólnopolskim konkursie o tytuł Naukowej Szkoły Ignacego (Łukasiewicza), którego organizatorem jest 

Fundacja PGNiG im. I. Łukasiewicza. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Minister Edukacji Narodowej 
Anna Zalewska, Marszałek Sejmu Marek Kuchciński,  a także Telewizja Polska i Polskie Radio.

UcznioWie z hażlacha Uczestniczyli W pokazie pt. „magiczna fizyka” W agh W krakoWie. 

Rosną przyszli naukowcy
h a ż l ac h
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Redaktor naczelna:  Hanna Blokesz-Bacza, wgh@hazlach.pl

Skład i druk: Drukarnia Szmydt, ul. Legionów Polskich 27A, 09-500 Gostynin

Dziękujemy za udostępnianie zdjęć. 
Materiały do następnego numeru przyjmujemy do 10 lutego  2017 r.  pod adresem wgh@hazlach.pl

Rywalizacja odbywała się wśród dzieci 
-

nisistom kibicował wójt Grzegorz Sikor-
ski oraz radna Katarzyna Czendlik. 
Oto wyniki turnieju. 
Dzieci i młodzież: 1. Kamil Matuszek, 

Szymon Matuszek, 5. Wojciech Czendlik. 
Seniorzy: 1. Józef Matuszek, 2. Józef 
Michalik, 3. Tomasz Matuszek, 4. Piotr 
Gawłowski, 5. Ryszard Cebula, 6. Ro-
man Mazur.

GK

H A Ż L A C H .

Amatorzy tenisa stołowego
9 kwietnia Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu zorganizował kolejny Turniej Tenisa Stołowego Gminy Hażlach 

NAJLEPSI ZAWODNICY W KATEGORII SENIORÓW. 

P O G W I Z D Ó W.

Turniej żaków

DRUŻYNA OLZY POGWIZDÓW 
KLĘCZĄ OD LEWEJ: MATEUSZ NOWAK, BŁAŻEJ TENGLER, KACPER KROCHMAL, 
MIŁOSZ KOWALSKI, MAREK URZĘDOWSKI, KACPER WIATER, MACIEJ KACZMARCZYK. 

MOLASY, OKTAWIAN KURPANIK, FILIP NANKE, MARTA SŁOWIK, ROBERT BANOT.

Z okazji święta Konstytucji 3 Maja na 
boisku w Pogwizdowie odbył się tur-
niej piłki nożnej żaków (rocznik 2005 
i młodsi). W zawodach uczestniczyły 
cztery drużyny: Olza Pogwizdów, Victo-
ria Hażlach, LKS Rudnik  oraz Błyskawi-
ca Kończyce Wielkie. Grano systemem 
każdy z każdym 1x20 minut.

-
nicy Olzy Pogwizdów, którzy bez straty 
bramki z trzema zwycięstwami zostali 
najlepszą drużyną turnieju.

WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH
MECZÓW: 

-
czyce Wielkie 2:2, Rudnik - Hażlach 1:1, 

Pogwizdów - Kończyce Wielkie 3:0, Haż- Organizatorami turnieju byli GOK 

Andrzej Kłoda, prezes LKS Olza Pogwizdów

Materiały do następnego numeru przyjmujemy do 10 maja 2017 r. pod adresem wgh@hazlach.pl



Aby docenić młodych twórców 
organizatorzy powołali komisję 
konkursową w osobach: wójta Gminy 
Hażlach Grzegorza Sikorskiego, radnej 
wojewódzkiej Danuty kożusznik 
oraz radnej Gminy Hażlach Barbary 
kuchty, a dobrym miejscem i czasem 
na wybór laureatów konkursu był  
zorganizowany w dniu 1 kwietnia 2017 
r w sali widowiskowej GOk konkurs 
kulinarny pn.  „Dania postne i na 
wielkanoc”,  gdzie prace mogły być 
oglądane przez   zaproszonych gości, 
jak i mieszkańców.
komisja konkursowa wybrała 
ostatecznie następujących zwycięzców 
konkursowych zmagań:

w kategorii przedszkole:
i Miejsce: Lenka czupil
ii miejsce : Remigiusz Pilak
iii miejsce : Agata Banot
w kategorii klasy 1-4 :
i miejsce : Maksymilian Mróz
ii miejsce : Basia kolondra
iii miejsce : karol Szpicki
w kategorii klasy 5-6 i gimnazjum:
i miejsce : Michalina Matwiejczyk
ii miejsce : Adam Banot
iii miejsce : kacper czendlik
Prace wszystkich wykonawców 
można było oglądać na wystawie 
zorganizowanej w sali widowiskowej 
Gminnego Ośrodka kultur y 
w Hażlachu do wielkanocy. Po jej 

zakończeniu autorzy prac mogą zabrać 
swoje baranki do domu. 

wk
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Rekordowy Baranek
Jak co roku Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu w okresie przedświątecznym zorganizował konkurs 

plastyczny dla dzieci i młodzieży związany tematycznie ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi. Tym 
razem techniką dowolną wykonywano wizerunek Baranka Wielkanocnego. Na konkurs wpłynęło ponad sto 

prac wykonanych w trzech kategoriach konkursowych.

na konkUrs Wpłynęło ponad sto 
barankóW Wykonanych W różnych 
technikach. 

Fo
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Noc muzeów w gminie Hażlach 
rozpocznie się o 19:00 w pałacu 
hrabiny Gabrieli Thun und Hohenstein 
w kończycach wielkich. To tam 
w sali kominkowej Mariusz Makowski 
z Muzeum Śląska cieszyńskiego opowie 
o tajemnicach pałacu i rodziny Thun 
und Hohenstein. Będzie tam również 
przygotowana wystawa pamiątek po 
Hrabinie, które nigdzie dotąd nie były 
przedstawiane. 
Podczas wyjątkowego wieczoru będzie 
można zobaczyć jak dziś wygląda 
pałac i poczuć niezwykły klimat tego 
szczególnego miejsca. Śpiewać, grać 
i recytować będą uczniowie kończyckich 
szkół. 

Niedaleko pałacu, przy kilkusetletnich 
dębach będzie można usłyszeć legendy 
kończyckie, a na folwarku swoją historię 
zaprezentują strażacy z OSP kończyce 
wielkie. Otwarta dla zwiedzających 
będzie także kaplica Opatrzności Bożej 
przy pałacu oraz kościół św. Michała 
Archanioła. w największej drewnianej 
świątyni Śląska cieszyńskiego ks. Prob. 
Andrzej wieliczka opowie ok. 21.30 
o historii kościółka i parafii. 
Noc muzeów trwać będzie do 23:00. 
warto zabrać ze sobą latarki, bo do 
niektórych miejsc prowadzić będą 
ciemne i tajemnicze ścieżki. wstęp 
na wszystkie atrakcje jest wolny. 
Zapraszamy.

Noc muzeów
ko ń c z yc e  W i e l k i e

Po raz pierwszy gmina Hażlach aktywnie włącza się w ogólnopolską Noc Muzeów. Choć nie ma tu ani jednego 
muzeum, to zabytków w gminie nie brakuje. Gminny Ośrodek Kultury zaprasza 19 maja do Kończyc Wielkich.

Piosenkę już można słuchać 
w internecie. Trwają prace nad 
teledyskiem, który swoją premierę ma 
mieć już w maju. Z Pe.el rozmawiałam 
Hanna Blokesz-Bacza.
Hanna Blokesz-Bacza: Przemo, kto 
zaraził cię miłością do rapu? 
Pe.El, Przemo Gazurek: właściwie 
sam się zaraziłem. Był wprawdzie 
jeden kolo, który jako pierwszy 
puścił mi parę nutek, ale on nie był 
jakimś szczególnym fanem rapu. 
U mnie z kolei to zainteresowanie 
przerodziło się w coś więcej. Miałem 
okazję poznawać rap w czasach, kiedy 
on w Polsce się dopiero rozwijał. 
HBB: Tworzysz muzykę nie od 
dziś, ale dopiero teraz stworzyłeś 
kawałek o gminie Hażlach, w której 
żyjesz. 
Pe.El.: Takim zupełnie pierwszym 
kawałkiem był numer o kończycach 
wielkich. To on dotarł do wójta 
Grzegorza Sikorskiego i się potoczyło. 
wójt zadzwonił do mnie z propozycją 
nagrania piosenki o całej gminie.
HBB: Nad tekstem pracowaliście 
wspólnie z wójtem. Czy pojawiły 
się wątki, miejsca, które Pana 
zaskoczyły, o których wcześniej 
Pan nie wiedział? 
Pe.El.: wójt dał mi szczegółową 
informację czego oczekuje i o czym 
mam wspomnieć. i tak też się stało. 
Dopasowałem tekst do muzyki. 
Staraliśmy się wymienić wszystkie 
miejscowości i to z czego ich 
mieszkańcy są dumni. Na szczęście 
okazało się, że dobrze znam gminę 

i o wszystkich miejscach przynajmniej 
słyszałem. Ale była to okazja do 
przypomnienia i odświeżenia sobie 
kilku tematów. 
HBB: Kawałek o gminie Hażlach 
to jeden z pierwszych. Czy będą 
kolejne? 
Pe.El.: Mam już trochę numerów 
na koncie i oczywiście ten nie jest 
ostatni. Już w maju wychodzi mój 

mixtejp „ejsenchałer”. Zapraszam 
wszystkich do odsłuchu. Możliwe że 
powstaną kolejne numery dotyczące 
naszej społeczności, mieszkańców, 
sportowców. To wszystko dopiero przed 
nami. wszystko ma swój czas i miejsce. 
Ostatnio sporo się w moim życiu dzieje, 
więc nie składam obietnic na zapas. 
HBB: Dziękuję za rozmowę. 

Zwykle zabiegany i ciągle w pracy dla nas znalazł chwilę czasu żeby opowiedzieć o swojej pasji. Przez muzykę 
komentuje i opowiada rzeczywistość, w której żyje. Pe.El czyli Przemo Gazurek to raper z Kończyc Wielkich, 

który jest autorem pierwszego kawałka o gminie Hażlach „Jestem stela”. 

Przez rap wyrażam siebie
p r z e m o  g a z U r e k
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Spotkanie otworzył wojciech kasztura witając sołtysa 
klaudiusza Zawadę oraz radnego powiatowego Grzegorza 
koniecznego oraz wszystkich przybyłych mieszkańców. 
Bohaterem prelekcji był Rudolf Mizia, który z wielkim 
zaangażowaniem i poświeceniem skrupulatnie przygotował 
i opracował historię małej ojczyzny. Podczas spotkania 
można było usłyszeć o początkach nie tylko Zamarsk ale 
również całego cieszyńskiego grodu. Pan Rudolf ciekawie 
opowiedział o właścicielach i pierwszych osadnikach 
Zamarsk, oraz o obciążeniach czynszowych na rzecz księcia 
czy pana feudalnego.
Uczestnicy mogli również poznać nazwy wsi jakie 
obowiązywały na przestrzeni wieków począwszy od: 
ZAMAiScHi – w dokumencie z roku 1223, poprzez 
MeRkiTScHDORF – w XV wieku pod wpływem kolonizacji 
niemieckiej, a skończywszy na ZAMARSki – nazwa od 1746, 
która widniała na pieczęci metalowej. Uczestnicy tej podróży 
w przeszłość mogli dowiedzieć się również na czym polegała 
gospodarka folwarczno-gospodarska, czym była dwupolówka 
i trójpolówka, jakimi narzędziami chłopi uprawiali ziemię oraz 
gdzie w Zamarskach znajdował się “Pastuszyniec”. Następnie 
Pan Rudolf opowiedział o czasach wojny 30-letniej (1618-
1648), podczas których Zamarski cierpiały przez częste 
klęski żywiołowe, przemarsze różnych armii i wojny religijne. 
w 1647r. miała miejsce walka Austriaków ze Szwedami 
w Zamarskach na „Bachorku”.
kolejnym zagadnieniem była “Sprawa kościoła”. Tu usłyszeć 
można było o spalonym doszczętnie kościółku w 1585r. 
i odbudowanej w tym samym roku dzwonnicy. Zaś w 1731 
r. dzięki staraniom i pomocy właściciela wsi hr. Henryka 
Fryderyka wilczka do istniejącej wieży dobudowano kościół, 
który przetrwał do naszych czasów. w tamtych czasach 

kościół przechodził na przemian z rąk ewangelików w ręce 
katolików. kolejnymi tematami było “Nasilenie się gospodarki 
pańszczyźnianej”, “Pańszczyzna w habsburskiej komorze 
cieszyńskiej 1802 - 1848” oraz “wiosna Ludów 1848”. 
ciekawostką jest informacja, że w latach 60 XiX w. powstają 
rady gminne z wójtem na czele, a dawniejszymi wójtami 
Zamarsk byli: Paweł Macura, Andrzej Siedlok, Paweł Pniok, 
Jerzy Goryl.
Piękna podróż w przeszłość zakończyła się po dwóch 
godzinach. całe spotkanie osłodziły wypieki przewodniczącej 
koła Gospodyń wiejskich Anny więcek oraz serwowana 
kawa i herbata. 

klaudiusz Zawada 
Sołtys Zamarsk

eDUk AcJA kULTUR A

Zapraszamy: 
06.05 g. 14:00
110 LAT OSP w kOńcZYcAc H wieLkicH
miejsce: OSP kończyce wielkie
19.05 g. 19:00
NOc MUZeÓw
miejsce: kończyce wielkie
21.05
PRZYSTAń MAMO
miejsce: Zamarski
27.05
kULTURA MOBiLNA – wYciecZkA
miejsce: Żory, katowice
03.06
POGwiZDOŁki
miejsce: Pogwizdów 
24.06
ŚwiYNTO DZieDZiNY 
miejsce: Zamarski 
01-02.07
PikNik MiLiTARNY 
miejsce: kończyce wielkie

Spotkanie z historią
z a m a r s k iKrótko ze szkół

Kończ yce Wielk ie:
Spotkanie ekumeniczne
12 kwietnia gimnazjaliści z kończyc wielkich 
zastanawiali się nad swoim postępowaniem w ramach 
przedświątecznego spotkania ekumenicznego 
organizowanego co roku przez nauczycielkę Agnieszkę 
kohutek. ile cegieł nosisz w swoim plecaku, jak wiele 
odcieni szarości dominuje w Twoim życiu, czy to, jak 
jest, sprawia, że czujesz się szczęśliwy, bezpieczny, 
żyjesz nadzieją i masz pokój w sercu? – na takie pytanie 
gimnazjaliści próbowali odpowiadać podczas spotkania. 

Z amarsk i
Sukces uczennicy
w dniu 5.04.2017 zostały ogłoszone wyniki iii 
etapu wojewódzkiego konkursu Przedmiotowego 
z Matematyki organizowanego przez kuratorium 
Oświaty w katowicach. Uczennica Szkoły Podstawowej 
w Zamarskach im. Orła Białego Aleksandra Rudzka 
uzyskała 94% maksymalnej ilości punktów i została 
jego laureatką Olę do konkursu przygotowała pani mgr 

iwona cieślik. Gratulujemy! 

Hażlach
„Like dla książki” 
Hażlaska podstawówka może pochwalić się dwiema 
mistrzowskimi pracami plastycznymi w powiatowym 
konkursie „Like dla książki”. Zadaniem uczestników 
konkursu było namalowanie ilustracji do strony 
tytułowej dowolnej książki. w ramach konkursu 
wpłynęło 117 prac z całego powiatu. Drugie miejsce 
w konkursie zajęła Magda kaleta, a trzecie emilia 
Pieczonka z Hażlacha. ich prace bardzo spodobały się 
jurorom. w nagrodę uczennice otrzymały dyplomy 
i pakiet książek do szkolnej biblioteki. Patronat nad 

konkursem objęli: ks. Bp Roman Pindel, ordynariusz 
bielsko-żywiecki, starosta cieszyński Janusz król 
i burmistrz cieszyna Ryszard Macura. 

Kończ yce Wielk ie
Dzień świętego Patryka  
Zielono zrobiło się w kończyckim gimnazjum 17 marca. 
w tym dniu uczniowie świętowali dzień św. Patryka 
– patrona irlandii. Najbardziej zielona okazała się 
klasa iic. Uczniowie mieli nawet zielone kapelusze 
rodem z irlandzkiej legendy o skrzacie Leprechaunie. 
Gimnazjaliści wzięli udział także w audycji, a później 
quizie o Zielonej wyspie. Zwyciężyła w nim klasa iiib, 
na drugim miejscu była klasa iiia, a na trzecim ia. 
Gratulujemy. 

Po gwizdów
Maraton czytania  
w dniu 3.04.2017 w Szkole Podstawowej im. księstwa 
cieszyńskiego w Pogwizdowie odbył się Maraton 
czytania zorganizowany z okazji  Międzynarodowego 
Dnia książki dla Dzieci. Do wspólnego czytania zaprosiła 
wszystkich uczestników klasa iiic. w maratonie 
wzięło udział 235 uczniów, 13 nauczycieli i 1 rodzic. 
w maratonie wzięły też udział kraje partnerskie projektu 
e-Twinning: Turcja, Rumunia, Grecja i Mołdawia.  

„Pamiętajmy...” to cykl spotkań miłośników historii o regionie organizowanych przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Hażlachu. We wtorek 4 kwietnia br. w Salce Spotkań w Zamarskach odbyła się prelekcja Rudolfa 

Mizi o początkach i dziejach wsi.

rUdolf mizia opoWiadał o najdaWniejszych 
dziejach zamarsk.
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W celu godnego upamiętnienia 75 rocznicy publicznej egzekucji w Cieszynie „Pod Wałką”, którą 
20 marca 1942 r. hitlerowski okupant przeprowadził na 24 żołnierzach ruchu oporu z szeregów 

Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej, na miejscu zbrodni odbył się uroczysty apel poległych, 
w którym uczestniczyli przedstawicie Sejmu i Senatu RP, powiatowych i miejskich władz 

samorządowych, delegacje służb mundurowych, szkół i organizacji społecznych.

Pamięci ofiar „Wałki”

Bolesne wspomnienia

wśród zamordowanych byli również 
mieszkańcy Pogwizdowa, dlatego 
w uroczystości i złożeniu kwiatów 
pod pomnikiem wziął udział wójt 
Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski oraz 
czesław Stuchlik, autor publikowanego 
w „wiadomościach Gminy Hażlach” 
dwuczęściowego artykułu o żołnierzach 
antyhitlerowskiego podziemia z naszego 
terenu.      
w tekście pt. „Zbrodnia w cieszynie 
Pod wałką. Pamięci bohaterów, w tym 
mieszkańców Pogwizdowa, w 75 rocznicę 
tragedii” czesław Stuchlik przybliżył 
sylwetki zamordowanych żołnierzy 
ZwZ-Ak z placówki Pogwizdów-kaczyce. 
Byli to: wilhelm Dworok (rocznik 
1912), Rudolf Gabzdyl (rocznik 1907), 
Benedykt kabiesz (rocznik 1915), karol 
Przywara (rocznik 1898) i Alojzy Żebrok 
(rocznik 1909).

w uzupełnieniu wspomnianego artykułu 
zamieszczamy poniżej relację p. Jana 
kędzierskiego, zmarłego w 2012 r. 
naocznego świadka hitlerowskiej 

zbrodni w cieszynie, którą nadesłał p. 
Zenon wawrzyczek z Pogwizdowa, za 
co serdecznie mu dziękujemy. 

Gk

Ucieczka 
Gdy rozpoczęła się wojna, gospodarze 
spakowali dobytek na wóz i wraz 
z kilkoma znajomymi i sąsiadami 
uciekali na wschód. Dotarli do Lipin 
koło Tarnowa, rodzinnej  wsi Jana 
kędzierskiego. Jego ojciec przybyszom 
ze Śląska cieszyńskiego udzielił 
gościny. Dalszej ucieczki odradził im 

oficer niemiecki. wystawił dokument 
umożliwiający powrót, dzięki któremu 
w październiku 1939 r. bez przeszkód 
wrócili do Pogwizdowa. 
Nowi przyjaciele
w czasie okupacji hitlerowskiej często 
Jan kędzierski, w ramach nakazu 
stawienia się z wozem i końmi, jeździł 
do prac przy regulacji Olzy. wśród 

pracujących tam byli między innymi 
zamordowani w marcu 1942 r. „Pod 
wałką” Benedykt kabiesz (jego ojciec 
Antoni zginął w 1942 r. w obozie 
koncentracyjnym w Oświęcimiu), 
Alojzy Żebrok i wilhelm Dworok. 
Podczas przerw w pracy na spożycie 
posiłku siadali razem i czytali jakieś 
gazetki i ulotki, którymi się wymieniali.

przedstaWiciele gminy hażlach, Wójt grzegorz sikorski oraz czesłaW 
stUchlik, składają hołd zamordoWanym bohaterom antyhitleroWskiego 
podziemia

W hażlachU i kaczycach odbył się rajdoWy pUchar 
Śląska atm rally&race gc 2017. 
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Wezwanie
w połowie marca 1942 r. Jan kędzierski 
otrzymał urzędowe wezwanie do 
stawienia się w dniu 20 marca na stacji 
kolejowej w Pogwizdowie. Adnotacja 
w dolnej części pisma  wyraźnie 
informowała o konsekwencjach 
niezastosowania się do nakazu. kilka 
minut przed wyznaczoną godziną zjawił 
się na stacji. Był już tam mieszkaniec 
Pogwizdowa, którego  nazwiska nie 
zapamiętał, w tym samym celu co on. Od 
strony Zebrzydowic nadjechał pociąg  
osobowy, do którego kazano im wsiąść 
po okazaniu wezwania. Pasażerami byli 
mieszkańcy sąsiednich miejscowości. 
Nikt konkretnie nie wiedział w jakim 
celu ich wezwano. Po przyjeździe do 
cieszyna sformowano z nich kolumnę 
dwójkową i pod nadzorem czterech 
cywilów poprowadzono „Pod  wałkę”. 
w  drodze mijali grupy osób, które 
udawały się w tym samym kierunku. 
Na miejscu, kiedy zobaczył ustawiony 
pomost a nad nim szubienice, zdał sobie 
sprawę, czego będzie świadkiem. 

Pochód skazanych
Ponieważ byli jednymi z  pierwszych, 
toteż wszystko widzieli bardzo 
dokładnie. Ludzi z każdą chwilą 
przybywało. Do pomostu podjechały 
dwa samochody ciężarowe nakryte 
plandeką, poprzedzone wojskowym 
samochodem osobowym. Z samochodu 
osobowego wysiadło dwóch wojskowych 
i jeden cywil. kiedy skazani przechodzili 
z samochodów na pomost, rozległy się 
szydercze i obraźliwe głosy w języku 
polskim i niemieckim, a także brawa. 
Były one nieliczne. większość stała 
w milczeniu.  
Egzekucja
Skazani szli spokojnie, bez żadnych 
oporów. Ustawiono ich na brzegu 
pomostu i zarzucono pętle na szyje. 
Następnie po niemiecku i po polsku 
odczytano wyrok. egzekucja odbywała 
się w ten sposób, że z tyłu poprzez 
kopnięcie podcinano nogi skazańca, 
który spadał poza  pomost. w czasie 
samej egzekucji również bito brawa 
i wznoszono okrzyki. Po około 20-

30 minutach ciała zostały zdjęte 
i przeniesione do samochodów. Do 
przenoszenia zwłok zostali zmuszeni 
wytypowani mężczyźni, wśród nich 
Jan kędzierski. Pierwsze ciała nieśli 
ostrożnie, z pietyzmem jaki przysługuje 
zmarłemu i powoli układali na 
skrzyni ładunkowej. Jednak kierujący 
załadunkiem Niemcy kazali im 
wykonywać tę czynność szybciej, przez 
co ciała  musieli wrzucać na skrzynię 
ładunkową. Jan kędzierski wspomina, 
że żona Rudolfa Gabzdyla, którego ciało 
ładował na samochód, parę razy pytała 
go, czy na pewno mąż nie żył. 

w 1948 r. Jan kędzierski ożenił się 
i zamieszkał w kaczycach. Zmarł 
1 marca 2012 r. Spoczywa na 
miejscowym cmentarzu „Pod  Lipkami”. 
Mieszkańcem Pogwizdowa był jego brat 
Leon (1924-1984). 
Jan kędzierski swoimi wspomnieniami 
podzielił się w listopadzie i grudniu 
2011 r.

Spisał Zenon wawrzyczek

Jan  Kędzierski (urodzony w roku 1921) w Cieszynie przybył „za chlebem” 
tuż przed  wybuchem II wojny światowej. Zatrudniony został u państwa Suchanków 

w Pogwizdowie do pomocy w gospodarstwie rolnym. W gospodarstwie były cztery 
konie, którymi się zajmował i którymi powoził. 

W niedzielę (26.03) na terenie Hażlacha i Kaczyc rozegrano pierwszą rundę Rajdowego 
Pucharu Śląska ATM Rally & Race GC 2017. 

Samochodowe wyścigi
h a ż l ac h

Zawody rozegrano na dwóch odcinkach specjalnych. 
Pierwsza 2,5-kilometrowa próba zlokalizowana była 
w Hażlachu na ulicach Muroń i kostkowickiej. Druga 
próba o długości 3,8 km rozegrana była w kaczycach na 
terenie byłej kopalni Morcinek. każdy odcinek przejechano 
czterokrotnie. 
Dzięki uprzejmości Urzędu Gminy Hażlach, GOk Hażlach 
oraz LkS “Victoria” Hażlach park serwisowy znajdował się 
tuż obok boiska sportowego w Hażlachu. 
Na starcie zawodów stanęło 75 załóg które podzieliły się na 
7 klas. w rajdzie zwyciężyła załoga wójcik Mirski/kaleciński 
w Subaru wyprzedzając załogę Rduch/wojciech w Audi 
o 9,95 sek. Trzecia załoga na mecie Blacha/Gruszecki, 
również w Subaru, straciła 19,77 sek. do zwycięzcy. 
Najszybszą załogą w samochodzie napędzanym na jedną 
oś była załoga Peugeota Szturc/Balcar zajęli 4 miejsce 
w klasyfikacji generalnej rajdu tracąc 25,08 sek. do lidera. 

wszelkie informacje dotyczące pucharu można znaleźć na 
stronie www.rajdowypucharslaska.pl .
w imieniu organizatora dziękuję za możliwość 
przeprowadzenia rajdu na terenie Hażlacha, oraz za pomoc 
w organizacji zawodów.

Marcin Biernat
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Policjanci z cieszyńskiej drogówki przeprowadzili eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na szczeblu powiatowym. W czasie konkursu wyłoniono 
dwie drużyny, które przeszły do finału turnieju okręgowego. Jedną z nich jest reprezentacja 

szkoły podstawowej w Kończycach Wielkich. 

Powiatowy Turniej BRD

Wrócili z medalami

ko ń c z yc e  W i e l k i e 

p o g W i z d ó W

Zmagania uczestników turnieju odbyły 
się w Gimnazjum w kończycach 
wielkich. Do eliminacji jubileuszowego 
40 Ogólnopolskiego Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 
przystąpili uczniowie 6 szkół 
podstawowych i 6 gimnazjalnych 
z powiatu cieszyńskiego.  -  każdą 

ze szkół reprezentowała jedna 
drużyna. w grupie gimnazjów 
drużyny składały się z trzech 
osób. Z kolei szkoły podstawowe 
reprezentowała czteroosobowa grupa 
uczniów. Rozgrywki rozpoczęły się 
testem ze znajomości przepisów 
ruchu drogowego oraz umiejętności 
udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Następnie uczestnicy 
pokonali na rowerze tor przeszkód 
i miasteczko ruchu drogowego – 
informuje podkom. Rafał Domagała, 
rzecznik prasowy cieszyńskiej policji.
Nad sprawnym przebiegiem turnieju 
czuwali policjanci wydziału ruchu 
drogowego. Najlepszą drużyną wśród 
szkół podstawowych okazałą się grupa 
uczniów z kończyc wielkich, a w 
kolejnej kategorii zwyciężyła młodzież 
z Gimnazjum Nr 2 w Ustroniu.

Wyniki turnieju powiatowego:
Szkoły Podstawowe:
1. SP kończyce wielkie
2. SP Nr 4 wisła
3. SP Zebrzydowice
4. SP Nr 6 Ustroń
5. SP Nr 3 Skoczów
6. SP Pogwizdów

Gimnazjum:
1. Ustroń Nr 2
2. kończyce wielkie
3. wisła Nr 1
4. Dębowiec
5. istebna
6. Skoczów Nr 1

Zwycięskie drużyny awansowały do 
kolejnego etapu - okręgowego, który 
odbędzie się w Mazańcowicach.

kPP cieszyn

W Gminnym Ośrodku Kultury w Hażlachu początek kwietnia 
upłynął pod hasłem przygotowań do świąt Wielkiej Nocy.     
Ci, którzy odwiedzili w tych dniach GOK lub jego filie mieli 
okazję wziąć udział w interesujących warsztatach. 
każdego dnia w filiach odbywały się zajęcia adresowane do dzieci, 
podczas których najmłodsi szykowali ciekawe ozdoby, piekli mazurki 
i zdobili jajka. Nie brakowało też pań, które własnoręcznie postanowiły 
zrobić piękne i oryginalne stroiki wielkanocne. Towarzyszyła im 
florystka Monika Suchanek, która zdradzała tajniki wykonania 
niebanalnych ozdób. 

HBB

Zawodnicy UkS Nakano Pogwizdów wrócili z medalami 
z Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych i Seniorów 
Ju-jitsu, jakie odbyły się w krakowie. każdemu 
z pogwizdowskich zawodników udało się stanąć na podium 
i wrócić do domu z medalem. 
i miejsce Oskar kasperczyk kat 45kg. junior młodszy
ii miejsce Maria Buczkowska kat 44kg junior młodszy
ii miejsce Filip czupil kat 45kg. junior młodszy
ii miejsce kuba Herrman kat 50kg. junior młodszy
iii miejsce Małgorzata Błaszczyk kat 55kg. senior 
Ponadto druga część ekipy biła się na tatami w Bytomiu, 
gdzie odbywały się ii eliminacje do Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży Judo. Naszym chłopcom udało się 
uplasować na następujących lokatach:

iii miejsce Mateusz Herrman kat 66 kg.
iii miejsce Mateusz Grzybek kat 81 kg.

Gratulujemy!
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zaWodnicy mUsieli Wykazać 
się podczas tUrniejU zaróWno 
znajomoŚcią teorii, jak i Umieję-
tnoŚciami praktycznymi.

zaWodnicy Uks nakano pogWizdóW Wrócili 
z medalami z mistrzostW polski jUnioróW młodszych 
i senioróW jU-jitsU.

Piękniejsze święta
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