
Tym razem oddajemy w Państwa ręce podwójny numer. Zmiana ta była spowodowana ważnymi elementami, przede 
wszystkim wyborami Sołtysów i Rad Sołeckich oraz Świętami Wielkanocnymi. 

W numerze kontynuujemy przedstawianie sylwetek radnych naszej Gminy, tym razem losowo wybranych 5 radnych.  Na 
stronie 2, jak zawsze, krótkie informacje z Prac Rady Gminy. Na stronach kolejnych przedstawiamy Sołtysów i Rady Sołeckie, 
informacje o Pałacu w Kończycach, Domu Ludowym w Pogwizdowie, informacje o stanie bezpieczeństwa w Gminie i inne  
warte zapoznania materiały. 

Zachęcamy do nadsyłania materiałów do 14 maja 2019 r. na adres mailowy:  wgh@hazlach.pl

Zapraszamy do lektury ! 

Niech czas wielkanocny utrzyma  

nasze marzenia w mocy

i by wszystkie życzenia okazały się do spełnienia

i aby nie zabrakło nam wzajemnej życzliwości

abyśmy przez życie kroczyli w ludzkiej godności

i niech symbol boskiego odrodzenia był

i będzie dla nas celem do spełnienia.

Wesołych Świąt!

Życzenia Wielkanocne składają

Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski

oraz

Przewodniczący Rady Gminy 

Sławomir Kolondra

wraz z Radnymi
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Z prac Rady Gminy
Tym razem o kolejnych posiedzeniach Rady Gminy Hażlach, które odbyły się w ostatnie środy lutego i marca.

W lutym do najistotniejszych porusza-
nych tematów należało podjęcie stosow-
nych uchwał dotyczących formularzy de-
klaracji na podatek od nieruchomości, rol-
ny, leśny oraz formularzy informujących 
o lasach, nieruchomościach i obiektach 
budowlanych oraz gruntach. Rada przy-
jęła do wiadomości informację o stanie 
bezpieczeństwa gminy (więcej na ten te-
mat w osobnym artykule). Podjęto uchwa-
ły o zawarciu porozumienia o współpracy 
w ramach projektów przeznaczonych do 
realizacji z Programu Interreg V-A Republi-
ka Czeska – Polska, deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi i o zarządzeniu wyborów sołty-
sów i rad sołeckich. 

Sesja marcowa zdominowana zosta-
ła przyjęciem obowiązkowych sprawoz-
dań z działalności instytucji kultury, GOPS, 
z gminnych programów wspierania rodzi-
ny, profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych, przeciwdziałania nar-
komanii oraz z programu współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi. Przyjęto 
uchwałę dotyczącą opieki na zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdom-
ności zwierząt. 

W związku z sytuacją demograficzną 
w naszej Gminie, po konsultacjach przyję-

to uchwały dotyczące powołania zespołów 
szkolno-przedszkolnych w Hażlachu i Koń-
czycach Wlk.  

Rada Gminy podjęła również stosow-
ne uchwały, w związku ze zmianą na stano-
wisku Skarbnika Gminy Hażlach. Do koń-
ca marca 2019 r. funkcję Skarbnika pełniła 
Pani Danuta Gaszczyk, a od 1 kwietnia sta-
nowisko to objęła Pani Magdalena Szcze-
panek.

Przypominamy, że posiedzenia Rady 
Gminy odbywają się w ostatnią środę mie-
siąca i można je śledzić on-line.

77 lat temu, 20 marca 1942 roku, hitlerowcy dokonali w Cieszynie „Pod Wał-
ką” publicznej egzekucji 24 żołnierzy polskiego ruchu oporu z szeregów Związku 
Walki Zbrojnej – Armii Krajowej. Jak co roku w miejscu zbrodni odbył się uroczysty 
apel poległych. Uczestniczyła w nim delegacja z naszej gminy.  

Świadkiem zbrodni były rodziny ofiar oraz przymusowo spędzeni Pola-
cy, którzy nie przyjęli tak zwanej Volkslisty. Wśród zamordowanych znajdowa-
li się między innymi mieszkańcy Pogwizdowa. W złożeniu kwiatów pod pomni-
kiem ofiar uczestniczył Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski, radny powia-
towy Grzegorz Konieczny oraz Czesław Stuchlik z Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Pogwizdowie, kronikarz historii swojej miejscowości.                         GK 

Pamięci pomordowanych
„Pod Wałką”

Stan bezpieczeństwa w Gminie Hażlach
Komisariat Policji w Zebrzydowicach obejmuje swoim działaniem teren dwóch gmin: Zebrzydowice i Haż-

lach. Jest to teren o powierzchni ponad 90 km2, który zamieszkuje około 22 tys. 600 mieszkańców. Obie gminy 
od strony zachodniej graniczą bezpośrednio z Republiką Czeską. Na terenie obu gmin znajdują się dwa główne 
szlaki komunikacyjne w postaci dróg wojewódzkich nr 937 i 938. 

Komisariat Policji w Zebrzydowicach 
obejmuje swoim działaniem teren dwóch 
gmin: Zebrzydowice i Hażlach. Jest to te-
ren o powierzchni ponad 90 km2, który 
zamieszkuje około 22 tys. 600 mieszkań-
ców. Obie gminy od strony zachodniej gra-

niczą bezpośrednio z Republiką Czeską. Na 
terenie obu gmin znajdują się dwa główne 
szlaki komunikacyjne w postaci dróg woje-
wódzkich nr 937 i 938. 

Ogólna charakterystyka zdarzeń, 
wpływających na poczucie bezpieczeństwa 

obywateli na terenie działania Komisariatu 
Policji w Zebrzydowicach, ma również bez-
pośredni wpływ na podejmowane działania 
mające na celu zapobieżenie i ograniczenie 
przestępczości i innych negatywnych dla 
społeczeństwa zdarzeń. 

Delegacja Gminy Hażlach oddaje hołd zamordowanym. Fot. GK
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PREWENCJA
Nadal bardzo ważnym elementem jest zdecydowana reak-

cja na wydarzenia związane z przemocą w rodzinie. Działania 
w zakresie procedury „Niebieska Karta” na terenie działania 
KP Zebrzydowice,  przedstawiają się następująco: 

Wykonana czynność 2017 r. 2018 r.
Liczba interwencji domowych 352 459

Liczba sporządzonych formularzy  
„Niebieska Karta” przez Policję

49 71

Liczba 
zdarzeń Wypadki Zabici Ranni Kolizje

Hażlach 32 0 0 0 32
Kończyce Wielkie 32 3 0 5 29

Zamarski 7 0 0 0 7
Rudnik 3 0 0 0 3

Brzezówka 1 0 0 0 1
Pogwizdów 20 1 0 1 19

razem 95 4 0 6 91

W zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
na terenie Gminy Hażlach odnotowano:

Wykonywane analizy stanu bezpie-
czeństwa pozwalają kierować w miej-
sca zagrożone dodatkowe siły. Dzielnico-
wi na bieżąco monitorują miejsca zagrożo-
ne i przekazują informacje dla patroli. Re-
alizowane są również działania do szeregu 
akcji i programów  prewencyjnych. 

Ważnym źródłem informacji o naru-
szeniach prawa jest Krajowa Mapa Za-
grożeń Bezpieczeństwa, gdzie przekazy-
wane przez społeczność lokalną informa-
cje są weryfikowane przez funkcjonariu-
szy Komisariatu Policji w Zebrzydowicach . 
I tak z 2018 roku na 80 zgłoszeń do KMZB  
52 zgłoszeń zostało potwierdzonych z cze-
go 47 zgłoszeń dotyczy wykroczeń w Ruchu 
Drogowym.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku 
policjanci z Komisariatu Policji w Zebrzy-
dowicach zweryfikowali 21 zgłoszeń za-
grożeń z czego 8 zgłoszenia na terenie gm. 
Hażlach (potwierdzonych – 3,  niepotwier-
dzonych  – 5).

Najczęściej zgłaszane zagrożenia:
•  nieprawidłowe parkowanie;
• grupowanie się młodzieży zagrożonej de-

moralizacją;
•  spożywanie alkoholu w m. niedozwolo-

nych;
•  dzikie wysypiska śmieci.

W 2018r. dzięki współpracy z samorzą-
dem Gminy  w Hażlachu policjanci Komi-
sariatu Policji w Zebrzydowicach oraz Ko-

mendy Powiatowej Policji w Cieszynie wy-
konali płatne dodatkowe służby ponadnor-
matywne.  W ramach tych służb policjan-
ci przeprowadzili m.in. 4 interwencje, wy-
legitymowali 9 osób, ujawnili 1 wykrocze-
nie i pouczyli 1 osobę. Policjanci brali udział 
w zabezpieczeniu imprez tj.: „Świyn-
to Dziedziny”, „Piknik Militarny”, Projekt 
Ubojnia oraz imprez mniejszej rangi odby-
wające się na terenie Gminy Hażlach. 

Ponadto dodatkowe służby pozwo-
liły skutecznie wyeliminować dewasta-
cję urządzeń użytku publicznego, a dzię-
ki działaniom profilaktyczno-edukacyjnym 
promować prawidłowe postawy obywatel-
skie.  

Dofinansowanie kosztów wymiany 
źródeł ciepła

(Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3723 z dnia 
06.06.2018 r.) realizowany jest nabór 
wniosków na dotację celową na dofi-
nansowanie kosztów wymiany źró-
deł ciepła w budynkach mieszkalnych 
lub w lokalach mieszkalnych na terenie 
Gminy Hażlach.

Dotacji celowej z zakresu ograniczenia 
niskiej emisji udziela się na dofinansowa-
nie inwestycji realizowanych w budynkach 
mieszkalnych lub w lokalach mieszkalnych 
figurujących w ewidencji podatkowej Gmi-
ny Hażlach i polegających na likwidacji ni-
skosprawnych i wysokoemisyjnych węglo-

wych kotłów (pieców) centralnego ogrze-
wania i zastąpieniu ich nowymi kotłami.

Nabór wniosków prowadzony jest 
w dniach od 8 kwietnia do 19 kwietnia 
2019 r. Informacja o naborze została za-
mieszczona:

• w formie zawiadomień na tablicach 
ogłoszeń Urzędu Gminy Hażlach, 
ul. Główna 57 

• w Biuletynie Informacji Publicz-
nej Urzędu Gminy Hażlach www.
hazlach.samorzady.pl (zakładka 
„Ogłoszenia”: http://hazlach.sa-
morzady.pl/art/id/11002) 

• na stronie internetowej www.ha-
zlach.pl (zakładka „Aktualności”: 
http://hazlach.pl/1612-wojt-gmi-
n y - h a z l a c h - o g l a s z a - n a b o r-
wnioskow-na-dotacje-celowa-
na-dof inansowanie-kosztow-
w y m i a n y - z r o d e l - c i e p l a - w -
budynkach-mieszkalnych-lub-w-
lokalach-mieszkalnych-na-terenie-
gminy-hazlach.)

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Mienia 

Informujemy, że na podstawie uchwały nr V/38/2018 Rady Gminy Hażlach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach 
mieszkalnych lub w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Hażlach.

wiadomości  GMINY HAŻLACH
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Barbara Kuchta               Brzezówka
48 lat, 3 córki, mąż 

Byłam radną ka-
dencji 2014-2018. 
Obecnie pełnię funk-
cję wiceprzewodni-
czącej rady gminy. 
Według mnie sku-
teczność radnego 
w takich małych spo-
łecznościach nie mie-
rzy się ilością złożo-
nych interpelacji, lecz umiejętnością porozumienia 
zarówno z radą, jak i władzami gminy. Kluczową spra-
wą jest zarówno partnerska rozmowa, jak i  zaakcep-
towanie różnic w poglądach i celach innych.  

Inną sprawą jest już często ocena możliwości finanso-
wych jakiejś inwestycji, o którą się staramy. Ważną rzeczą 
jest jednak tych starań nie zaprzestać. Mam nadzieję, że te 
starania będą widoczne choć w części nie tylko za 5 lat.

Katarzyna PALAC              Zamarski
Jestem mieszkan-

ką Zamarsk, gdzie 
angażuję się w życie 
kulturalno-społecz-
ne naszej wsi. Dzię-
ki wspaniałym lu-
dziom na czele z Soł-
tysem i z poparciem 
UG zmieniamy Za-
marski. 

Moim marzeniem 
z przed lat było, aby na 
starym boisku powstało coś co służyło by nam do organizo-
wania imprez. Udało się wybudować piękny park, który jest 
naszą wizytówką. W przyszłości chciałabym, aby powstał 
nowy budynek OSP i poprawić bezpieczeństwo komunika-
cji pieszej w stronę Hażlacha, jest bardzo zwiększony ruch, 
dzieci wracają ze szkoły a chodnika niestety brak.

Piotr Trzaskalski            Pogwizdów

lat 46
Radny Gminy Haż-

lach drugiej kadencji. 
Przewodniczący Ko-
misji Rewizyjnej. Wy-
kształcenie wyższe 
techniczne o specjal-
ności Inżynier Jako-
ści. Obecnie pracow-
nik dozoru wyższe-
go ruchu elektryczne-
go w Przedsiębiorstwie 
Produkcyjno Górni-
czym  „ROW-JAS” w Jastrzębiu Zdroju. 

Jestem osobą, konsekwentnie dążącą do wyznaczonych 
przez siebie celów. Jednym z moich priorytetów jest po-
prawa infrastruktury drogowej na terenie nie tylko Gmi-
ny Hażlach, ale w dużej mierze na terenie Sołectwa Pogwiz-
dów, gdzie tych potrzeb jest naprawdę sporo, a oczekiwa-
nia są coraz większe. Gmina powinna dążyć do „doskona-
łości w działaniu”, do pozyskania maksymalnej ilości dotacji 
zewnętrznych, nie tylko na remonty czy modernizację  dróg, 
ale i innych celów, które w znaczący sposób podniosą stan-
dardy życia naszych mieszkańców (nawet kosztem  zatrud-
nienia dodatkowej grupy osób zajmujących się tylko tymi za-
daniami). Powinniśmy iść w kierunku skanalizowania całe-
go Sołectwa oraz Gminy, rozbudowy oczyszczalni ścieków 
oraz powinniśmy pomyśleć o ponownym pozyskaniu dotacji 
na odnawialne źródła energii oraz stworzenie nowych miejsc 
pracy przez pozyskanie większej ilości przedsiębiorców.

Od końca listopada 2018 roku w Radzie Gmi-
ny zasiadło kilku nowych radnych. Z przyjemno-
ścią przybliżamy ich sylwetki. A zapytaliśmy ich  
o to kim są, co - jako radnych  - jest dla nich ważne, 
jak Gmina Hażlach powinna funkcjonować i jaką 
by chcieli aby była po 5 latach kadencji.  

W tym numerze druga część.

Sylwetki radnych VIII kadencji 2018-2023
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Anna Chwolek    Kończyce Wielkie
51 lat, wykształcenie 

średnie ekonomiczne. 
Mężatka, matka trzech 
dorosłych córek.

Swoją ścieżkę za-
wodową rozpoczęłam 
ponad trzydzieści lat 
temu w KWK Morci-
nek w Kaczycach, a od 
1999r. roku związa-
na jestem z kończycki-
mi placówkami oświa-
towymi, najpierw jako sekretarz w gimnazjum, obec-
nie na stanowisku kierownika gospodarczego w szko-
le podstawowej.

Bycie radnym to wielki zaszczyt, ale też zobowiązanie do 
podejmowania wszelkich działań zmierzających do popra-
wy życia mieszkańców sołectwa oraz gminy. W tej kaden-
cji szczególną uwagę pragnę skupić na ciągłym polepszaniu 
i udoskonalaniu oferty edukacyjnej dla naszych najmłod-
szych mieszkańców. Uważam, że dobry start, to podsta-
wa do dokonywania mądrych i właściwych wyborów. Roz-
wój i poprawa bazy naszych placówek oświatowych to sta-
łe zadanie gminy. Chociaż już w tej chwili mamy dobrze wy-
posażone szkoły i przedszkola, wiele jest  jeszcze oczekiwań 
w tym obszarze. Na pewno bolączką jest brak żłobka, który 
mam nadzieję w najbliższym czasie uda się stworzyć. Chcia-
łabym aby rodzice nie musieli wybierać dla swoich dzieci pla-
cówek poza gminą. 

Cieszy mnie coraz bogatsza oferta kulturalna i sportowa 
kierowana do mieszkańców. Prężnie działający GOK, Biblio-
teka oraz Kluby Sportowe stale powiększają swój wachlarz 
działań i przyciągają do czynnego wypoczynku oraz rozwi-
jania pasji i zainteresowań.  Staram się wsłuchiwać w pro-
blemy i oczekiwania mieszkańców, doceniam zaangażowa-
nie społeczników, bo dzięki nim nasze miejscowości roz-
kwitają, ale też zachęcam do większej aktywności społecz-
nej. Wspieram wszelkie inicjatywy na rzecz środowiska lo-
kalnego. Ważne jest  bezpieczeństwo i jako radna kładę 
szczególny nacisk na poprawę jakości naszych dróg, chod-
ników i  oświetlenia. Wszystkie inwestycje, które w więk-
szości poparte są środkami zewnętrznymi pozwalają na sta-
ły i wszechstronny rozwój naszej gminy. W Kończycach nie-
dawno oddany został do użytku piękny budynek sportowy, 
a na realizację wciąż czeka jeszcze wielofunkcyjne boisko 
sportowe. Myślę, że w przeciągu tej kadencji uda się dopro-
wadzić i tę inwestycję do szczęśliwego końca. Moim  wiel-
kim marzeniem jest budowa przewiązki pomiędzy budynka-
mi szkolnymi, co w znacznym stopniu poprawiłoby bezpie-
czeństwo i swobodę korzystania przez uczniów ze wszyst-
kich pomieszczeń szkolnych. 

Mirosława Witoszek           Hażlach
Jestem osobą otwar-

tą, kreatywną, szukają-
cą nowych wyzwań. Jako 
radna stawiam przede 
wszystkim na dobry 
i bezpośredni kontakt 
z ludźmi. Twierdzę, że 
jedynie bezpośrednia 
rozmowa może wska-
zać problemy mieszkań-
ców. Uważam się także 
za osobę konsekwent-
ną w dążeniu do celów. Na co dzień staram się zwracać 
uwagę na potrzeby ludzi i wymieniać się pomysłami, 
aby wspólnie zadbać o naszą lepszą przyszłość.

Jako radna szczególną uwagę zwracam na potrzeby miesz-
kańców. Jestem w stanie dowiedzieć się i zrozumieć, jakich 
zmian oczekują. Wiem, że działania gminy powinny w du-
żej mierze skupić się na poprawie infrastruktury drogowej 
i współpracy różnych instytucji. Postaram się pomóc w osią-
gnięciu tych celów.

Moim zdaniem gmina powinna przede wszystkim dążyć do 
tego, żeby jej mieszkańcy byli zadowoleni i usatysfakcjonowa-
ni z działań, jakie będą podejmowane. Uważam, że potrzeb-
ny jest rozwój infrastruktury - budowa nowych obiektów oraz 
unowocześnienie obiektów już powstałych. Działania gminy 
powinny skupić się przede wszystkim na poprawie dróg, roz-
budowie chodników i oświetlenia.

Popieram głównie działania dotyczące rozwoju infrastruk-
tury drogowej, ponieważ korzyść z nich czerpią wszyscy miesz-
kańcy naszej gminy. Uważam także, że istotna jest działalność 
pomocy społecznej, która wspiera w trudnych sytuacjach. 
Gmina współdziała z mieszkańcami i władzami samorządowy-
mi, jak również ze szkołami, ośrodkami sportu, domami kultu-
ry i Kołami Gospodyń Wiejskich. Wszystkie te kontakty opiera-
ją się na wzajemnym wsparciu i dążeniu do wyznaczonych ce-
lów. Jestem zwolenniczką współpracy, ponieważ jedynie dzię-
ki niej możemy stale się rozwijać, wymieniać twórczymi pomy-
słami i poznawać potrzeby mieszkańców. 

Jako radna, chciałabym, aby gmina Hażlach za 5 lat była 
miejscem przyjaznym dla mieszkańców, a także osób odwie-
dzających tutejsze tereny. Mam nadzieję, że przez 5 lat osią-
gniemy wspólnie wyznaczone cele. Chciałabym, aby powsta-
ły nowe obiekty, z których mogliby korzystać mieszkańcy oraz 
nowe drogi, chodniki i oświetlenia. Liczę, że uda nam się uno-
wocześnić nasze miejsce zamieszkania, pamiętając przy tym 
o tradycji. Mam nadzieję, że jako mieszkańcy, pracownicy róż-
nych instytucji, ludzie wykonujący różne zawody będziemy ze 
sobą współpracować dla wspólnego dobra i rozwoju naszej 
gminy.

wiadomości  GMINY HAŻLACH
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U p r a w n i o n y c h 
mieszkańców do 
głosowania na Soł-
tysa i Radę Sołecką 
było 1505, obecnych 
na zebraniu 99 osób. 
Frekwencja wynio-
sła 6,58 %. Zgłoszono trzech kandydatów 
na sołtysa Patrycję Kajzar, Józefa Pieka-
ra i Stanisława Żyłę. W głosowaniu tajnym 
otrzymali Patrycja Kajzar 11 głosów, Józef  
Piekar 32 głosy, a Stanisław Żyła zdobył 55 
głosów i został sołtysem.

Sołtysi i Rady Sołeckie

Rada Sołecka od lewej: Piotr Sziler, Zygmunt Dziadek, Janina Banot, 
Leszek Banot (sołtys), Janusz Dziadek, Andrzej Sojka

Rada Sołecka od lewej: Tomasz Pieczonka, Jerzy Szajter, Barbara Foltyn, 
Mariusz Króliczek (sołtys), Beata Kuś, Rafał Pietroszek, Krzysztof Fedorowski

W marcu na Zebraniach Wiejskich w całej gminie 
Hażlach dokonano wyboru sołtysów oraz 
członków Rad Sołeckich na pięcioletnią kadencję.                                                                            

Rada Sołecka od lewej:  Krzysztof Czakon, Józef Foltyn, Grzegorz Parchański, 
Stanisław Żyła (sołtys), Francieszek Gorol, Mirosław Liboska, Łukasz Matuszek

U p r a w n i o n y c h 
mieszkańców do gło-
sowania na Sołtysa 
i Radę Sołecką było 
1937, obecnych na zebraniu 157 osób. Fre-
kwencja wyniosła 8,11 %. Zgłoszono dwóch 
kandydatów na sołtysa Beatę Kuś i Mariu-
sza Króliczka. W głosowaniu tajnym Beata 
Kuś zdobyła 52 głosy, a Mariusz Króliczek 
zdobył 102 głosy i został sołtysem.

U p r a w n i o n y c h 
mieszkańców do gło-
sowania na Sołtysa 
i Radę Sołecką było 
554, obecnych na ze-
braniu 30 osób. Frekwencja wyniosła 5,42 
%. Zgłoszono jednego kandydata na sołty-
sa Leszka Banota.

BRZEZÓWKA

HAŻLACH

KOŃCZYCE WIELKIE
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U p r a w n i o n y c h 
mieszkańców do gło-
sowania na Sołtysa 
i Radę Sołecką było 
554, obecnych na ze-
braniu 30 osób. Fre-
kwencja wyniosła 4,04 %. Zgłoszono jed-
nego kandydata na sołtysa Klaudiusza Za-
wadę.

Rada Sołecka od lewej: Roman Kuczaty, Natalia Piksa, Zbigniew Wiater, 
Krzysztof Tomala (sołtys), Zdzisław Gorzelany, Łukasz Czupil, Dawid Chudyk

Rada Sołecka od lewej: Franciszek Machej, Katarzyna Czendlik, Sylwia Grzebień, 
Urszula Lebioda (sołtys), Grażyna Werłos, Roman Spandel

U p r a w n i o n y c h 
mieszkańców do gło-
sowania na Sołtysa 
i Radę Sołecką było 
1113, obecnych na ze-
braniu 45 osób. Frekwencja wyniosła 6,70 
%. Zgłoszono jedną kandydatkę na sołtysa 
Urszulę Lebioda.

U p r a w n i o n y c h 
mieszkańców do gło-
sowania na Sołtysa 
i Radę Sołecką było 
1767, obecnych na ze-
braniu 89 osób. Frekwencja wyniosła 5,04 
%. Zgłoszono trzech kandydatów na sołty-
sa Aleksandra Matysiaka, Kamila Szeląga 
i Krzysztofa Tomalę. W głosowaniu tajnym 
otrzymali Aleksander Matysiak 27 głosów, 
Kamil Szeląg 18 głosów, a Krzysztof Toma-
la zdobył 43 głosy i został sołtysem.

Rada Sołecka od lewej: Łukasz Babilon, Zdzisław Zawada, Anna Kozioł, Klaudiusz 
Zawada (sołtys), Anna Więcek, Tomasz Bylok, Artur Misiarz.

Sołtysi i Rady Sołeckie
Poniżej przedstawiamy Sołtysów i Rady Sołeckie 
wybrane na kadencję 2019-2024.  Oto wyniki:

POGWIZDÓW

RUDNIK

ZAMARSKI

wiadomości  GMINY HAŻLACH
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Sądowa batalia o ratowanie kończyckiego 
pałacu: wygrana Wójta

Hrabina Gabriela von Thun und Hohen-
stein jest na Śląsku Cieszyńskim postacią 
bardzo znaną, gdyż zasłynęła wśród miesz-
kańców z dobrego serca. Dzięki jej pomo-
cy w cieszyńskim szpitalu udało się wybu-
dować pawilon dla dzieci, powołać pogo-
towie ratunkowe nad Olzą, założyć Towa-
rzystwo Ochrony Zwierząt, Towarzystwo 
Zwalczania Gruźlicy, schronisko dla dzieci 
i młodzieży i wiele innych instytucji.

Przez lata jako wolontariuszka praco-
wała w cieszyńskim szpitalu. Ludzie zapa-
miętali ją jako arystokratkę, która nigdy 
nie wywyższała się ponad zwykłych ludzi. 
Kiedy w 1945 roku jej majątek został skon-
fiskowany przez władze komunistyczne, 
hrabina na przekór wszystkim przeciwno-
ściom była szczęśliwa, ponieważ w jej pała-
cu zlokalizowano dom dziecka, czyli  miej-
sce, w którym sieroty opuszczone przez 
swoich rodziców czy opiekunów prawnych 
znalazły schronienie, pomoc i opiekę. Dziś 

to kończycki pałac jest sierotą, która woła 
o ratunek! 

Trzeba dodać, iż jego nabywcy do-
skonale wiedzieli, co kupują, jakie są ich 
obowiązki i prawa. Na starcie otrzymali 
30-procentowy rabat od zaproponowanej 
ceny nabycia, celem utrzymania zakupio-
nego pałacu w należytym stanie. 

Od sprzedaży minęło już ponad 11 lat 
i w pałacu nic się nie dzieje, pomimo wstęp-
nych, ambitnych planów. Do 2012 roku 
miał powstać ekskluzywny hotel – tak za-
powiadali właściciele. Rozważano  stwo-
rzenie na parterze pałacu centrum kultu-
ralnego z pomieszczeniami upamiętniają-
cymi poprzednich właścicieli, wraz z salą 
przeznaczoną na muzeum ziemi cieszyń-
skiej. W dalszej kolejności, obok budyn-
ku, planowano dobudować centrum szko-
leń i imprez, w którym można byłoby orga-
nizować wystawy czasowe i urządzać przy-
jęcia. 

Dobra wiadomość z Sądu Rejonowe-
go w Cieszynie, na którego wokandę trafi-
ła sprawa coraz bardziej niszczejącego za-
bytkowego pałacu w Kończycach Wielkich, 
znajdującego się od 2007 roku w rękach 
prywatnych właścicieli. W roku 2015 po-
garszającym się stanem tego obiektu Wójt 
Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski zaintere-
sował Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków. O postępującej stopniowo dewa-
stacji poinformowano także Powiatowy 
Inspektorat Nadzoru Budowlanego, poli-
cję oraz Prokuraturę Rejonową, ta jednak 
umorzyła dochodzenie w tej sprawie. Haż-
laski wójt odwołał się od tej decyzji do Sądu 
Rejonowego i wniósł o uchylenie postano-
wienia o umorzeniu. 

7 lutego w Wydziale II Karnym cieszyń-
skiego Sądu Rejonowego odbyła się pierw-
sza rozprawa, która  jednak – z powodu du-
żej ilości zgromadzonego materiału dowo-
dowego – została odroczona. Druga roz-

prawa miała miejsce 5 mar-
ca. Sąd uznał prowadzo-
ną w oparciu o przedłożo-
ne dowody argumentację 
wójta G. Sikorskiego oraz 
reprezentującego go mec. 
Bartłomieja Baściuka za 
słuszną i uchylił zaskarżo-
ne postanowienie. Zdaniem 
Sądu należy poddać analizie 
zgromadzone dotąd doku-
menty i wykonane fotogra-
fie oraz poznać opinię bie-
głego sądowego w zakresie 
budownictwa o stanie tech-
nicznym pałacu.         

Prokuratura Rejonowa w Cieszy-
nie jest więc zobowiązana wszcząć śledz-
two w sprawie ustalenia, czy w Kończy-
cach Wielkich doszło do złamania przepi-
sów ustawy o ochronie zabytków i ochro-

nie nad zabytkami z 2003 roku. Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami powinno ono 
zakończyć się w terminie trzech miesięcy.                  

GK

Stanowisko Wójta Gminy Hażlach Grzegorza Sikorskiego 
w sprawie pałacu w Kończycach Wielkich

Zabytkowy pałac w Kończycach Wielkich. Fot. GK 

Wójt Grzegorz Sikorski i mec. Bartłomiej  
Baściuk z trzema segregatorami zgromadzo-
nych dowodów, między innymi dzięki którym 
rozprawa zakończyła się dla Gminy Hażlach 
sukcesem. Fot. GK
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Niestety plany spaliły na panewce – 
według naszej wiedzy chciano pałac tanio 
kupić a drogo sprzedać. To miał być czysty 
biznes. 

Przez zaniechanie przespano najlepszy 
okres na pozyskanie jakichkolwiek środ-
ków zewnętrznych na rewitalizację pałacu. 
Natomiast w zamian dopuszczono do roz-
szczelnienia instalacji c.o., zalania parkie-
tów i ich wybrzuszenia, zagrzybienia i za-
wilgocenia pomieszczeń. Nie może więc 
nikogo dziwić, że konserwator zabytków 
przyznaje, iż obiekt nie jest utrzymywany 
należycie. 

Wielu ludzi w rozmowach w czte-
ry oczy, telefonicznie czy za pośrednic-
twem mediów społecznościowych, dzię-
kuje mi za podjęcie walki o kończycki pałac. 
Mieszkańcy przez lata bezczynności orga-
nów administracyjnych stracili nadzieję, że 
stan obecny można zmienić. Podkreślają 
jednak, że pałac to nasze dziedzictwo i na-
szą powinnością jest uchronienie go przed 
zniszczeniem. Zdaję sobie sprawę, iż przez 
11 lat nie zainwestowano w ten obiekt pra-
wie żadnych pieniędzy, że najlepszy okres 
na pozyskanie środków zewnętrznych mi-
nął bezpowrotnie, jednak na właścicielach 

chcę wymóc zabezpieczenie obiektu przed 
jego dalszą degradacją, ponieważ głębo-
ko wierzę, że budynek pałacu doczeka się 
jeszcze Dobrej Pani, która podźwignie go 
z ruiny i przywróci mu dawny blask! 

Na dzień dzisiejszy może za to cieszyć 
fakt, iż właściciele z Mazowsza przypo-
mnieli sobie o swoich aktywach w kończyc-
kiej miejscowości i wykazują większą chęć 
współpracy. Jednak, czy ich chęci przero-
dzą się w działanie? 

Czas pokaże.

Pozytywne wizjonerstwo
przynosi efekty

Od kilku miesięcy Gmina Hażlach jest 
właścicielem Domu Ludowego w Pogwiz-
dowie. Ponad rok temu jego zakup był 
punktem zapalnym grudniowej sesji, pod-
czas której budżet na 2018 rok został przy-
jęty sześcioma głosami za, przy dwóch 
sprzeciwu i siedmiu wstrzymujących się, co 
odbiło się szerokim echem w powiecie cie-
szyńskim. 

Po sesji wójt tonował gorącą atmosfe-
rę wokół Domu Ludowego zapewniając, iż 
sprawa będzie dalej procedowana. - Naj-
pierw trzeba uchwalić Lokalny Program Re-
witalizacji Gminy Hażlach, który umożli-
wi pozyskanie środków na remont przejęte-
go budynku. Nie bez znaczenia będą rów-
nież rozmowy z konserwatorem zabytków 
w kwestii możliwości ingerencji w bryłę bu-
dynku oraz zakresu możliwych do przepro-
wadzenia prac budowlanych - mówił kilka 
miesięcy temu dla portalu OX.pl Grzegorz 
Sikorski, Wójt Gminy Hażlach.

W sierpniu 2018 roku, za cenę 40 tys. 
zł netto, Gmina Hażlach nabyła nierucho-
mość. Jak podkreślał wówczas wójt, sporo 
wysiłku kosztowało wypracowanie kom-
promisu odnośnie ceny nabycia, która 
w kontekście wyceny majątku przez bie-
głego rzeczoznawcę była niezwykle atrak-

cyjna i stanowiła zaledwie ułamek 
wartości nieruchomości. Dzień 
po zakupie wójt złożył do Urzędu 
Marszałkowskiego wniosek apli-
kacyjny, nad którym pracowa-
no już od kilku miesięcy, w opar-
ciu o który gmina chciała sfinanso-
wać generalny remont zakupione-
go budynku. 

W marcu 2019 roku wójt Si-
korski otrzymał wyczekiwaną in-
formację, iż Gminie Hażlach przy-
znano środki w kwocie 1 mln 909 
tys. zł, które w 95% pokryją prze-
widywane koszty związane z gene-
ralnym remontem i wyposażeniem 
Domu Macierzy.

- Taka wiadomość cieszy, po-
nieważ budynek ten był budowany 
przez naszych przodków, ma wspa-
niałą historię a jego nowe przezna-
czenie wpłynie na integrację społe-
czeństwa oraz umożliwi poszerzenie oferty 
kulturalnej dla naszych seniorów, co zresztą 
stanowi realną odpowiedź na ich potrzeby, 
które były zgłaszane podczas zebrań wiej-
skich. W tym celu nawiązałem już współ-
pracę z Uniwersytetem III Wieku z Cieszy-
na. Z perspektywy czasu podjęliśmy odważ-

ną i dobrą decyzję, która stwarza warunki 
do przebudowy centrum Pogwizdowa. De-
cyzja ta jest pokłosiem pozytywnego wizjo-
nerstwa, które jednak wymagało położenia 
na szali całego swojego autorytetu – pod-
sumowuje Grzegorz Sikorski, Wójt Gminy 
Hażlach.  

GK

Wójt Grzegorz Sikorski i Czesław Stuchlik, działacz spo-
łeczny z Pogwizdowa, przed Domem Ludowym

wiadomości  GMINY HAŻLACH
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Dom Przyrodnika szuka eksponatów

Niezbędne mogą okazać się:
• do starej izby: dzierże, misy, dzbany, gliniane garnki, 

drewniane łyżki, kopystki, skrzynie, tary, maselnice, 
kołowrotki, wrzeciona, krosna, obrazy, fotografie, 
stroje, płótna lniane, świątki itp.

• do uprawy ziemi: motyki, cepy, radła, łopaty, sierpy, 
kosy, płachty lniane do wysiewu zbóż, oraz do nosze-
nia ściółki, kosze do ziemniaków-sadzeniaków, or-
stwie, żelazka, dusze.

• do przechowywania: kosze, dzbany, słoje, skrzynie,
• do pszczelarstwa: ule drewniane, słomiane wyplata-

ne - „koszki”, gliniane na stelażu, kapelusze pszcze-
le, sprzęty do pracy przy ulach: poddymiarki, noże 
pszczelarskie, rojnice, miotełki do zgarniania pszczół, 
rękawice pszczelarskie.

Przydatne również mogą okazać się stare fotografie, 
zwłaszcza te dokumentujące prace w polu. Oraz publikacje 
(książki, czasopisma) tematyczne: dotyczące uprawy, sa-
downictwa, lub pszczelarstwa.

Prosimy, przeszukajcie strychy, piwnice, zapytajcie naj-
bliższych być może gdzieś, np. u Babci czy Cioci leżą i kurzą 
się stare rzeczy, ofiaruj im drugie życie, przynosząc je do po-
wstającego Domu Przyrodnika. Dzięki Twojej darowiźnie ko-
lejne pokolenia będą miały dostęp do eksponatów, które po-
zwolą (zwłaszcza najmłodszym) zrozumieć dawne czasy.

Czekamy na odzew z państwa strony -prosimy o kontakt 
telefoniczny z Urzędem Gminy Hażlach z panią Stanisławą 
Pelczar.

Szanowni Państwo, pragniemy zaprosić Państwa do współtworzenia multimedialnej przestrzeni wysta-
wienniczej w Domu Przyrodnika. W jaki sposób mogą się Państwo przyczynić do jej powstania? Ofiarowując 
niepotrzebne zalegające na strychach, bądź w piwnicach stare przedmioty codziennego użytku. Pragniemy 
bowiem na ekspozycji pokazać zwiedzającym dawne sprzęty używane w pracach domowych, oraz na roli. 

Będzie jaśniej i bardziej bezpiecznie

Nowe punkty oświetlenia ulicznego po-
wstaną do końca sierpnia 2019 r. w Hażlachu 
(ul. Parchów, Zagrodowa i Rudowska), Koń-
czycach Wielkich (ul. Wierzbowa, Kościelna, 
Świerkowa, Statek, Słoneczna i Skoczowska), 
Pogwizdowie (ul. Kwiatowa, Górna, Spacero-
wa, Wierzbowa, Kolejowa i Gdańska), Rudniku 
(ul. Szkolna) oraz w Zamarskach (ul. Cieszyńska 
i Krzepty). 

Aktualnie w ramach funduszu sołeckiego 
trwają prace związane z wyłonieniem wyko-
nawcy na opracowanie dokumentacji oświetle-
niowej ulic Ogrodowej i Żniwnej w Brzezówce.

GK
Kolejne punkty oświetleniowe powstaną między innymi przy  ulicy Parchów w Haż-
lachu Fot. GS

W Gminie Hażlach zrobi się nie tylko jaśniej, ale i bezpieczniej na drogach, a to za sprawą przystąpienia 
przez Urząd Gminy do realizacji kolejnego etapu Gminnego Programu Rozwoju Oświetlenia Ulicznego. W bie-
żącym roku powstaną co najmniej 62 nowe punkty świetlne, na co zostanie wydatkowana kwota 396 558,95 zł. 
Dzięki temu w gminie będzie łącznie 636 punktów oświetleniowych. W porównaniu z rokiem 2014, kiedy przy 
drogach stało 490 lamp, oznacza to blisko 30-procentowy wzrost.    
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Narody, które tracą pamięć skazane są na zapomnienie

Wybudowali przepiękny pałac, ka-
plicę, zabudowania gospodarskie 
w Karłowcu i wiele domów mieszkal-
nych dla pracowników i służby. To tu 
właśnie Jan III Sobieski stacjonował ze 
swoimi wojskami w drodze na Odsiecz 
Wiedeńską. Wiele legend do dzisiaj 
krąży po Kończycach o tamtych cza-
sach. Do II wojny światowej wszyst-
ko funkcjonowało sprawnie, wiele lu-
dzi miało pracę u hrabiego, a jego żona 
Gabriela zwana do dziś „Dobrą Panią” 
otaczała wszystkich opieką i jak mo-
gła wspomagała swoich podopiecz-
nych. Wiele naszych babć i dziadków 
tam służyło,  a nam młodym opowia-
dali, jak to się w tamtych czasach żyło. 
Do Kaplicy Opatrzności Bożej podążały 
liczne pielgrzymki z sąsiednich parafii 
i Moraw. Jedna z legend mówi, że kapli-
ca powstała po tym, jak z okna pałacu 
wypadło dziecko i nie doznało żadnych 
obrażeń. Po przegraniu przez Niemców 
II wojny światowej rodzina hrabiowska 
musiała uciekać do Austrii, a wszystkie 
zamkowe dobra zostały splądrowane, 
rozkradzione lub zniszczone. Kaplica 
bardzo ucierpiała, ponieważ najeźdźcy 
urządzili w niej stajnię dla swoich koni. 

Po wojnie, podobnie jak sąsied-
ni pałac, kaplica została odebrana do-
tychczasowym właścicielom i upań-
stwowiona. W pałacu początkowo mia-
ła siedzibę filia Wyższej Szkoły Rolniczej 
w Olsztynie, następnie zgodnie z wolą 
hr. Gabrieli (chciała by w pałacu urzą-
dzono ochronkę dla dzieci) stworzono 
w nim Państwowy Dom Dziecka. Przez 
wiele kolejnych lat pałac, tętnił życiem, 
był w miarę potrzeb remontowany i za-
dbany. Gospodarstwa w Karłowcu, Pu-
dłowcu i Drzewiańcu, jako własność 
Państwa zamieniono w Stadninę Koni 
z główną siedzibą w Pruchnej.

A kaplica dalej stoi i niszczeje. 
Kiedy jednak okazało się, że  pałac 

wymaga  kapitalnego remontu, który  
byłby bardzo kosztowny, Dom Dziec-
ka zlikwidowano, a jego mieszkańców 
przeniesiono do innych     mniejszych 
tego typu placówek. Kaplica w bardzo 
zaniedbanym stanie powróciła do Koń-
czyckiej parafii dopiero w roku 2002. 
Od tego momentu parafia stara się 
przywrócić  jej dawny blask. Nieste-
ty nie jest to łatwe zadanie, gdyż wy-
maga ono poniesienia wielkiego nakła-
du finansowego. Parafia oprócz kapli-
cy posiada jeszcze drewniany zabytko-
wy kościół pod wezwaniem św. Micha-
ła Archanioła oraz kaplicę Imienia Marii 
w Rudniku. Zarówno kościół, jak i kapli-
ca w Rudniku, dzięki wielkiej ofiarności 
parafian oraz ogromnemu zaangażo-
waniu Proboszcza Ks. Andrzeja Wie-
liczki zostały prawie całkowicie odno-
wione. Zmieniło się też obejście wokół 
tych obiektów.

W 2006 roku Starostwo Powiato-
we w Cieszynie sprzedało kończycki pa-
łac trzem nowym właścicielom za sumę 
1.600 tys. zł. Cena wywoławcza wyno-
siła 2.300 tys. zł, a że nabywcy obiecy-
wali temu zabytkowemu miejscu świe-
tlaną przyszłość, cena została opusz-
czona o 700 tys. zł na poczet planowa-
nych inwestycji. Zostali też zwolnieni 
przez Gminę z podatków. Od tego cza-
su minęło już prawie 12 lat, a w pałacu 
nic się nie dzieje. Stan murów i obej-
ścia z roku na rok się pogarsza, teren 
pod pałacem zalany jest wodą, a drze-
wa stojąc w wodzie umierają.                   

Kaplica Opatrzności Bożej nadal 
stoi i czeka na swoją kolej.

Wprawdzie jej mury zostały osu-
szone i otynkowane, odnowiona zosta-

ła elewacja zewnętrzna oraz wymie-
niono pokrycie dachu. Dzięki wspar-
ciu finansowemu wnuka hrabiny Ga-
brieli Thun-Hohenstein zostały wymie-
nione okna, a parafianie postarali się 
o wymianę instalacji elektrycznej. Fir-
ma „Wrzos” z Hażlacha poprzez swoją 
ofiarność nieodpłatnie wykonała szli-
fowanie posadzki oraz odnowienie oł-
tarza głównego. Dopełnieniem całości 
pozostało odbudowanie wewnętrznej 
elewacji i malowanie.

Przez kolejne lata udaje się zdo-
być fundusze unijne na zrealizowanie 
ścieżki edukacyjnej pod nazwą „Szla-
kiem Pomników Przyrody”. Postawio-
no tablice informacyjne, przycięto po-
susz na zabytkowych dębach, posta-
wiono stoliki, ławeczki i kosze na śmie-
ci. Miejsce, gdzie rosną najstarsze dęby 
„Mieszko – 700 lat” i „Przemko – 400 
lat” otoczono drewnianym ogrodze-
niem. Dendrolog, który wykonywał 
cięcia pielęgnacyjne w/w drzew wyra-
ził się o nich następująco: „dbajcie o te 
drzewa, bo słynny śląski „Bartek” ma 
na noc z waszymi dębami”. W kolejnych 
latach pozyskano kolejne środki m.in. 
z funduszu sołeckiego na wykonanie 
ścieżki im. Gabrieli Thun-Hohenstein 
prowadzącej od zabytkowego Kościo-
ła do pałacu  i kaplicy. Postawiono tam 
wygodne ławeczki, oświetlenie i siłow-
nię na wolnym powietrzu.

Lata mijają, a kaplica stoi i niszczeje.
W jej wnętrzu na uwagę zasługu-

je  ambona z końca XVIII wieku, któ-
rą zdobi płaskorzeźba przedstawiająca 
legendarnego Jonasza w paszczy mor-
skiego potwora z wyłupiastymi oczy-
ma. Kiedy byliśmy dziećmi, rodzice za-
wsze nam mówili, że jak będziemy nie-
grzeczni, to on nas też porwie.  Teraz 
już nie jest taki straszny, bo farba się 
złuszczyła, a całość wyblakła.

Jesteśmy mieszkańcami Kończyc Wielkich. Jest to nasza mała ojczyzna z licznymi pagórkami i lasami. Jest tu 
bardzo pięknie, szczególnie wiosną, kiedy wszystko budzi się do życia lub jesienią, kiedy drzewa przebarwiają 
się w złoto-czerwone odcienie. Nie dziwi nas fakt, że przed wiekami właśnie to miejsce wybrała sobie na swo-
ją siedzibę rodzina hrabiowska.

c.d. str. 12

wiadomości  GMINY HAŻLACH
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Od kilku lat czyniono starania o po-
zyskanie środków zewnętrznych na za-
kończenie prac i przywrócenie kapli-
cy jej dawnej świetności. Urząd Gminy 
w Hażlachu w 2017 roku ujął to zadanie 
w projekcie transgranicznym wspólnie 
z parafią z Czeskiego Cieszyna. W trze-
cim podejściu w 2019 r. zostały przy-
znane środki na jego realizację, co dla 
kończyckiej parafii jest o tyle istotne, 
że jako beneficjent może otrzymać do-
finansowanie w wysokości 15 tys. euro. 
Ta wiadomość bardzo nas ucieszyła, 
jednak przyznana kwota stanowi zale-
dwie 40% kosztów całej inwestycji. Po-
nadto zostanie zrefundowana dopie-
ro po wykonaniu zadania i całkowitym 
rozliczeniu projektu. Dla potrzeb tego 
zadania został opracowany koszto-
rys, który na rok 2017 opiewał na kwo-
tę 125 tys. zł. W związku ze wzrostem 
cen przewiduje się, że kwota może 

wzrosnąć nawet do 160 tys. zł. Nale-
ży zaznaczyć, że wszystkie prace będą 
nadzorowane przez konserwatora za-
bytków, a w tym przypadku materiały 
i wykonanie prac jest znacznie droższe.

Zdajemy sobie sprawę, że na wyko-
nanie remontu parafia ma za mało cza-
su. Żeby wesprzeć to dzieło, a tym sa-
mym nie zaprzepaścić szansy na re-
alizację całości tego projektu, wła-
dze Gminy Hażlach postanowiły udzie-
lić parafii pożyczki w wysokości przy-
znanej dotacji. Ponadto zabezpieczona 
w budżecie Gminy kwota na ratowanie 
zabytków w wysokości 20 tys. zł może 
także zostać skierowana w tym roku do 
kończyckiej parafii.

Mamy nadzieję, że pozostałą do 
zgromadzenia kwotę ok. 80 tys. zł uda 
nam się zebrać dzięki ofiarności i zro-
zumieniu parafian i wszystkich ludzi 
dobrej woli. Tym mieszkańcom gminy 

Hażlach, którym nie jest obojętny los 
zabytków naszej ziemi chcemy uzmy-
słowić, że za jakiś czas może nie będzie 
już czego ratować. Kto wie, czy za kilka 
lat nie spotkamy się wszyscy w tej ka-
plicy na koncertach, bowiem  słynie ona 
ze wspaniałej akustyki.

Liczymy, że odzyska swój dawny 
blask i stanie się też ważnym przystan-
kiem na niejednym pielgrzymim szlaku. 
Mamy też marzenie, żeby za jakiś czas 
nasze wnuki czy prawnuki odwiedziły 
to piękne miejsce i doceniły naszą de-
terminację i zaangażowanie.

Chętnych chcących wesprzeć dzieło 
odnowienia kaplicy Opatrzności Bożej 
prosimy o dokonywanie wpłat na kon-
to bankowe parafii w Kończycach Wiel-
kich BS Cieszyn 50 8113 1017 2003 0176 
5694 0001.

Liczymy na Was, na Waszą ofiar-
ność i zrozumienie.

Walne Zebrania OSP

Oprócz  strażaków w zebraniach 
wzięli  udział zaproszeni goście: przed-
stawiciele władz Gminy Hażlach, władz 
powiatowych, PSP, sołtysi oraz przed-
stawiciele organizacji współpracują-
cych - KGW oraz Gminnego Ośrodka 
Kultury w Hażlachu. W zebraniu w Rud-
niku wzięli udział przedstawiciele z za-
przyjaźnionej jednostki z Karwiny Raj z 
Czeskiej Republiki: starostka jednostki 
Bretislav Swoboda oraz nemestek sta-
rosty Ondrej Kapera.

Na początku zebrań chwilą ciszy 
uczczono pamięć zmarłych strażaków.  

W ramach zebrań odczytano roczne 
sprawozdania z działalności jednostki, 
roczne sprawozdania finansowe oraz 
plany finansowe na rok 2019. Przed-
stawiono też zamierzenia jednostek na 
2019 rok. Najważniejszym punktem ze-
brań było udzielenie absolutorium za-
rządom. Zaproszeni goście dziękowa-

li za zaproszenie, gratulowali władzom 
jednostek udzielanych absolutoriów, 
składali druhom życzenia wszelkiej po-
myślności i bezpiecznych powrotów z 
akcji.

W wystąpieniach i dyskusjach pod-
kreślano osiągnięcia Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych, potrzebę mo-
dernizacji obiektów i zakupu nowego 
sprzętu Poruszono temat budowy no-
wej remizy w Hażlachu czy potrzebę 
zakupu systemu powiadamiania alar-
mowego dla OSP Brzezówka. W Za-
marskach zaproszeni goście jednogło-
śnie poparli starania Zarządu zmierza-
jące do powołania drużyny młodzieżo-
wej.  W Kończycach Wielkich przedsta-
wiono plany związane z organizacją II 
Powiatowej Spartakiady MDP powiatu 
cieszyńskiego, dyskutowano nad spra-
wą pozyskania funduszy na termomo-
dernizację budynku strażnicy oraz nad 
działaniami zmierzającymi do lepszego 

wykorzystania budynku OSP pod ką-
tem pozyskania dodatkowych fundu-
szy na cele  statutowe. W Rudniku w 
dyskusji podjęto temat budowy nowe-
go garażu oraz zakupu wozu bojowe-
go. W Pogwizdowie dyskusja dotyczyła 
spraw remontowych, w tym termoizo-
lacji budynku strażnicy oraz doposaże-
nia nowego wozu bojowego.

Palącym problemem jest brak na-
pływu nowych członków mogących za-
silić sekcję pożarniczą.

Na zebraniach omawiano też udział 
jednostek w tegorocznej edycji Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej(OTWP). 

Ponadto na zebraniu w Hażlachu 
dokonano wyboru uzupełniającego do 
Zarządu jednostki. Nowym członkiem 
Zarządu została wybrana dh Monika 
Nuc-Gaszczyk, która objęła funkcję se-
kretarza.                                                                           

WK

Początek roku to okres sprawozdawczy w jednostkach straży pożarnych. Do stołów obrad zasiedli również 
strażacy z Gminy Hażlach. Jako pierwsi podsumowali swoje działania w 2018 roku strażacy z Hażlacha, a ostat-
nie tegoroczne zebranie zorganizowali druhowie z Zamarsk.
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Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
Eliminacje Gminne OTWP odbyły się 16 marca 2019 

roku w strażnicy OSP w Kończycach Wielkich.
Dzieci i młodzież z Zamarsk, Pogwizdowa, Kończyc Wiel-

kich i Hażlacha - łącznie 23 osoby (zwycięzcy eliminacji śro-
dowiskowych), walczyli w trzech kategoriach szkół podsta-
wowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o prawo star-
tu w eliminacjach powiatowych. Uczestników oraz opieku-
nów przywitał Prezes Zarządu OG ZOSP RP w Hażlachu dh 
Sebastian Chrapek. Nad przebiegiem eliminacji czuwała ko-
misja, której przewodniczył dh Piotr Golasowski (członek 
Prezydium ZOG ZOSP RP w Hażlachu - Przewodniczący Ko-
misji do spraw dzieci i młodzieży).

W pierwszym etapie eliminacji uczestnicy pisemnie od-
powiadali na 37 pytań z zakresu wiedzy pożarniczej, a na-
stępnie odpowiadali ustnie na pytania oraz rozpoznawali 
sprzęt pożarniczy.

Ostateczne wyniki eliminacji gminnych były następujące :
Kategoria: Szkoły podstawowe 1. Daniel Kiedroń ( Haż-

lach), 2. Bartosz Kohut (Zamarski), 3. Aleksandra Szkutek 
(Zamarski).

Kategoria: Szkoły gimnazjalne 1.Kacper Kuś (Kończy-
ce Wielkie), 2.Adam Pydych (Pogwizdów), 3.Kinga Chrapek 
(Hażlach).

Kategoria: Szkoły ponadgimnazjalne 1.Paulina Pillich 
(Pogwizdów), 2.Patrycja Warzecha (Pogwizdów), 3.Paulina 
Chrapek (Hażlach). 

Laureatom nagrody wręczyli: Radna Gminy Hażlach Syl-
wia Hawełka oraz członkowie komisji. Zwycięzcy poszcze-
gólnych kategorii: Daniel Kiedroń, Kacper Kuś oraz Paulina 
Pillich reprezentowali Gminę Hażlach w czasie eliminacji po-
wiatowych OTWP w Pogwizdowie. 

Eliminacje Powiatowe OTWP powiatu cieszyń-
skiego przeprowadzono 30 marca 2019 r w Pogwizdowie.

Uczestników eliminacji wyłonionych w eliminacjach 
gminnych turnieju przywitali Komendant Powiatowy Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Cieszynie bryg. mgr inż. Damian 
Legierski. Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
w Cieszynie dh Rafał Glajcar, Przewodniczący Rady Powiatu 
Stanisław Kubicjus, Starosta Cieszyński Mieczysław Szczu-
rek oraz Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski. Elimina-
cje składały się z części pisemnej (test) oraz części ustnej, do 
której zakwalifikowały się po trzy osoby z każdej z grup wie-
kowych z najlepszymi wynikami testów. Uczestnicy wykazy-
wali się też znajomością sprzętu strażackiego. Nad prawi-
dłowym eliminacji czuwała komisja z przewodniczącym ka-
pitanem PSP w Cieszynie dh Markiem Szalbotem.

Wyniki eliminacji powiatowych:
Kat. I: Szkoły Podstawowe - 1. Legierski Adam (Istebna) 

2. Dytko Damian (Dębowiec) 3. Heczko Laura (Cieszyn).
Kat. II: Gimnazja -1.Cieślar Łukasz (Wisła) 2.Pilch Szymon 

(Istebna) 3. Heczko Sara (Cieszyn).
Kat. III: Szkoły ponadgimnazjalne- 1. Legierski Paweł 

(Cieszyn) 2. Legierska Małgorzata (Istebna) 3. Czyż Karol 
(Ustroń).

Reprezentanci naszej Gminy zajęli dalsze miejsca. Zwy-
cięzcy każdej kategorii wiekowej będą reprezentować po-
wiat cieszyński w eliminacjach wojewódzkich OTWP w Kło-
bucku 27 kwietnia 2019 r. Nagrody ufundowały OG ZOSP.

W trakcie turnieju młodzież wysłuchała prelekcję dh Cze-
sława Stuchlika, obejrzała zabytkowy sprzęt strażacki oraz 
zapoznała się z historią jednostki. Na zakończenie dh Rafał 
Glajcar podziękował Prezesowi OSP Pogwizdów Adamowi 
Budzińskiemu oraz strażakom z Pogwizdowa za sprawną or-
ganizację eliminacji.                                      

WK

wiadomości  GMINY HAŻLACH
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KOLOROWO w SP Zamarski
Tuż po feriach zimowych na uczniów Szkoły Podstawo-

wej im. Orła Białego w Zamarskach czekały nowe szatnie wy-
posażone w kolorowe szafki. To spełnione marzenie było nie 
tylko marzeniem uczniów, ale całej szkolnej społeczności. 
Już w ubiegłym roku Rada Rodziców przy wsparciu Dyrekcji 
szkoły czyniła wszelkie starania, by dostosować szatnie do 
nowych przepisów. Podczas wszelkich imprez zbierano dat-
ki na ten cel. Dzięki wsparciu w wysokości 10 tys. zł. z Fun-
duszu Sołeckiego na 2019 udało się w lutym br. sfinalizować 
inwestycję. Dzięki zaangażowaniu rodziców i wsparciu szko-
ły udało się wyremontować pomieszczenia, by nowe koloro-
we szafki trafiły na swoje miejsce. Całość inwestycji koszto-
wała ok. 17 tys. zł.

Szwung Młodych 2
Cześć! To znowu my. Tym razem z kontynuacją projektu 

Szwung Młodych. Startujemy w nieco innym składzie, tzn. 
Kuba i Tomek Broda, Emilia Herman, Kuba Klimosz, Ania 
Malina, Bartek Obracaj, Łukasz Pniok, Marlena Puzoń, Mag-
da Stawarska, Dominik Szkutek, Przemek Szkutek, Patrycja 
i Paulina Zawadka. Tak jak w ubiegłym roku mamy 
zadania, które doprowadzą nas do celu. Skupimy 
się na kulturze, ale nie zabraknie także designu w 
przestrzeni publicznej. Za nami już cztery spotka-
nia, na których omawialiśmy nowy projekt.

Na pierwszym (08.02) zajęliśmy się sprawami 
organizacyjnymi, a także nie zabrakło zabawy, czy-
li robienia wieży z makaronu i plasteliny. Nie było to 
takie proste, ale wystarczyły kreatywność i skupie-
nie. Wykonaliśmy także napis SZWUNG MŁODYCH, 
ale tym razem ze wszystkiego, co było pod ręką. 16 
lutego br. w mniejszym składzie (bo większość wy-
jechała na ferie) spisaliśmy cały nasz półroczny plan 
i pomierzyliśmy przystanki, które wkrótce przy-
ozdobimy. Udało się również skonstruować dwa 
ważne pisma. Na trzecim spotkaniu (23.02) na tapetę wzię-
liśmy redagowanie, a także przygotowaliśmy prośby do po-
tencjalnych sponsorów. Dostaliśmy również odpowiedź na 
pismo, które skierowaliśmy do Wójta Gminy Hażlach w spra-
wie planów związanych z odnowieniem i przyozdobieniem 
zamarskich przystanków. W tłusty czwartek - 28 lutego br. 
- spotkaliśmy się na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie z Pa-
nią dr. Ewą Tomaszewską. Podczas półtoragodzinnych zajęć 
zażyliśmy trochę ruchu, mogliśmy się zintegrować, popraco-
wać w grupie oraz wyrazić siebie. Poznaliśmy wiele zabaw, 

które będziemy mogli wykorzystać podczas warsztatów z 
dziećmi. Na zakończenie wszyscy udaliśmy się do pizzerii, by 
nadrobić spalone kalorie. 

Początkiem marca ukazał się nasz pierwszy nr naszej ga-
zetki. Życzymy miłej lektury.

Jak widzicie, powoli się rozkręcamy, mając nadzieję, że 
będziemy mogli liczyć na Wasze wsparcie i pomoc. Już te-
raz zapraszamy na nasze imprezy kulturalne, zwłaszcza kino 
plenerowe i koncerty, które ruszą w wakacje. 

Projekt Stowarzyszenia Miłośników Zamarsk pn. 
„SZWUNG MŁODYCH 2 – Zamarski Przystanek Kulturalny” 
realizowany jest w ramach programu Równać Szanse Polsko 
- Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzie-
ci i Młodzieży.

SZWUNG MŁODYCH
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Kobiety świętowały
Z okazji przypadającego w dniu 

8 marca Dnia Kobiet Koła Gospodyń 
Wiejskich gminy Hażlach  jak co roku, 
zaprosiły Panie do wspólnego święto-
wania. 

Pierwsze spotkanie zostało zorga-
nizowane w Hażlachu (8.03), a następ-
ne odbyły się w Pogwizdowie (9.03), 
w Zamarskach (10.03).Kobiety z Koń-

czyc Wielkich i Brzezówki świętowa-
ły swój dzień 16 marca. Obchody do-
rocznego święta zorganizowały rów-
nież panie w Rudniku.  W spotkaniach 
wzięli również udział zaproszeni go-
ście- sołtysi, przedstawiciele władz 
gminnych oraz organizacji współpra-
cujących, którzy złożyli uczestniczkom 
życzenia i podziękowali za całoroczną 

pracę społeczną na rzecz wsi. Wyrazem 
wdzięczności były wręczone kwiaty. 
Przewodniczące KGW podsumowały 
miniony rok oraz przedstawiły plany na 
rok 2019. Po części oficjalnej na stołach 
pojawiły smaczne potrawy oraz ciast-
ka i kawa. Wszystkie spotkania upłynę-
ły w miłej atmosferze.       

Wieczór dla kobiet 

Uczestniczki wieczoru przywitała Dyrektor 
GOK w Hażlachu Cecylia Gasz-Płońska składa-
jąc im okolicznościowe życzenia. Imprezie towa-
rzyszyła wystawa fotografii podróżniczki Mario-
li Glajcar, można było również obejrzeć i dokonać 
zakupów na stoiskach przygotowanych na tą oka-
zję przez: firmę Oriflame, Powszechną Szkołę Pod-
stawową w Rudniku, Ingę Gańcza, Atelier Motani-
na oraz firmę LR.

Główną atrakcją wieczoru był występ kabare-
tu ”Bumelant”, który wprowadził widownię w we-
soły nastrój. Po występie obecni na sali mężczyź-
ni wręczyli Paniom goździki z dołączonymi życze-
niami i niespodzianką. Na losowo wybranych karteczkach 
z życzeniami ukryte były paseczki z nagrodami ufundowany-

mi przez: Top Fitness Cieszyn (siłownia fitness), Usługi Fry-
zjerskie ”Styl” Mołek Maria Kończyce Wielkie, „Lawendowe 
Spa” Cieszyn, Salon Fryzjerski ”MIRUSIA” Hażlach, Beauty 
Center Czeski Cieszyn, „Fabrykę Urody” Czeski Cieszyn, Ingę 
Gańcza, Studio Paznokci Milena, Karczmę Pod Strzechom, 
COK Dom Narodowy Cieszyn, Powszechną Szkołę Podsta-
wową w Rudniku, Medi Partners, Atelier Motanina oraz fir-
mę LR. Do wygrania była również mini sesja zdjęciowa u Pani 
Marioli Glajcar oraz świąteczne ciasteczka.

Panie mogły również skosztować smacznych ciasteczek, 
wypić kawę lub herbatę. Była to również okazja do wspól-
nych rozmów.

WK

Po raz kolejny Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet  
zorganizował dla Pań „Wieczór dla kobiet”.

Ta doroczna impreza odbyła się na sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Zamarskach w dniu 9 
marca 2019 roku. Na licznie zgromadzone przedstawicielki płci pięknej oczekiwało moc atrakcji przygotowa-
nych przez organizatora.

wiadomości  GMINY HAŻLACH
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Pszczelarze w roku jubileuszu 45-lecia

Koło Pszczelarzy w gminie Hażlach obchodzi w tym roku 
45-lecie działalności, dlatego głównym tematem zebrania 
było omówienie przygotowań do jubileuszu zaplanowane-
go na lipiec bieżącego roku. Pszczelarze omówili również za-
grożenia, z którymi się zmagają, takie jak następująca w wy-
niku zmian w użytkowaniu terenu utrata siedlisk, czyli bazy 
pokarmowej i lęgowej. - Intensyfikacja rolnictwa, nadmierne 
czy nieprawidłowe stosowanie środków ochrony roślin i nawo-
zów, patogeny, gatunki inwazyjne, zanieczyszczenie środowi-
ska i zmiana klimatu, to czynniki które wpływają na dobrostan 
pszczół – mówił prezes Koła Jan Rudol.

Podczas dyskusji pszczelarze nie tylko zwracali uwagę, 
lecz wręcz apelowali, że należy pochylić się nad konieczno-
ścią stosowania nowych nasadzeń drzew miododajnych, jak 
lipy czy akacje.

- Sam wielokrotnie przekonałem się o korzyściach płyną-
cych ze spożywania miodu oraz pozostałych produktów pozy-
skiwanych w pasiekach. Myślę, że nikogo nie trzeba przekony-
wać, iż od pszczół zapylających rośliny zależy produkcja żyw-
ności oraz surowców przemysłowych. Jednak, o czym mówił 
w swoim sprawozdaniu Prezes Jan Rudol, dzisiejsze pszczelar-
stwo zmaga się z wieloma problemami związanymi z wywie-
raniem przez nas samych coraz większej presji na środowisko 
naturalne, co powoduje coraz większe trudności w utrzymaniu 
rodzin pszczelich w odpowiednim stanie zdrowotnym… Dlate-
go życzę wszystkim Pszczelarzom miodnego sezonu oraz zdro-
wych pszczół – podsumował spotkanie biorący w nim udział 
Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski.

GK

Nasi pszczelarze przed Domem Wiejskim w Brzezówce

24 lutego, w niedzielne popołudnie, w Domu Wiejskim w Brzezówce odbyło się zebranie gminnego Koła 
Pszczelarskiego. Była to okazja do podsumowania minionego roku, wymiany doświadczeń na temat hodow-
li pszczół i problemów z tym związanych, omówienia spraw związkowych oraz spotkania z władzami samorzą-
dowymi.

Posprzątaj po czworonogach
Sprzątanie po własnym psie to nie wstyd, a obowiązek wynikający z regulaminu utrzymania czystości 

i porządku w gminie. Jeśli jesteś właścicielem psa lub innego czworonoga, pamiętaj o zachowaniu czystości  
i usuwaniu odchodów swojego pupila z miejsc przeznaczonych do użytku publicznego. 

Referat Gospodarki Komunalnej
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Powiatowy Turniej Szkół Podstawowych 
w Szachach
IV Memoriał Mariana Solarza

22 lutego 2019 r., tradycyjnie już w ostatni dzień ferii zimo-
wych, w Gminnym Ośrodku Kultury w Pogwizdowie odbył się Po-
wiatowy Turniej Szkół  Podstawowych w Szachach. Był to zarazem 
IV Memoriał Mariana Solarza - pasjonata szachów na śląsku cie-
szyńskim, założyciela szkółki szachowej w Pogwizdowie. 

W turnieju wystartowało 31 uczniów szkół podstawowych 
z Pogwizdowa, Kaczyc, Cieszyna, Skoczowa, Strumienia, Ochab 
i Ustronia. Turniej został przeprowadzony na dystansie 7 rund po 
10 minut na zawodnika, a nad przebiegiem szachowych pojedyn-
ków czuwał sędzia szachowy Łukasz Foltyn.

Zwycięzcy w poszczególnych grupach otrzymali cenne nagro-
dy ufundowane przez Euroregion Śląsk Cieszyński.

Jak na każdych zawodach, zwyciężyć mogą tylko niektórzy, ale 
wszystkich składamy podziękowania za zaangażowanie i miłość 
do tej królewskiej gry.

Klasyfikacja turnieju:
Klasy 5-8 szkół podstawowych
1. Mateusz Myrmus 6,5 pkt. Szkoła Podstawowa nr 3 w Skoczowie
2. Bartosz Goszyk 5,5 pkt. Szkoła Podstawowa im. K. Miarki 

w Ochabach
3. Mateusz Gabzdyl 5,0 pkt. Szkoła Podstawowa nr 1 w Skoczowie
Klasy 3-5 szkół podstawowych
1. Jakub Kuczera 5,5 pkt. Szkoła Podstawowa nr 6 w Cieszynie
2. Maja Nieckarz 5,0 pkt.  Szkoła Podstawowa nr 6 w Ustroniu
3. Bartosz Mruk 4,0 pkt. Szkoła Podstawowa nr 1 w Cieszynie
Klasy 1-2 szkół podstawowych
1. Dawid Pala 4,5 pkt. Szkoła Podstawowa w Kaczycach
2. Paulina Trzaskalik 4,0 pkt. Przedszkole
3. Antoni Bojda 4,0 pkt. Szkoła Podstawowa w Strumieniu

GRATULUJEMY!!!

Turniej Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym

W sobotę 30 marca w Szkole w Kończycach Wielkich od-
był się 42 Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Dro-
gowym. 12 drużyn z całego powiatu cieszyńskiego rozpo-
częło zmagania w trzech konkurencjach: test wiedzy o ru-
chu drogowym, pierwsza pomoc i jazda po torze przeszkód 
i miasteczku Ruchu Drogowego. Bezkonkurencyjne oka-
zały się drużyny z Kończyc Wielkich. Drużyna grupy młod-
szej w składzie: Grzegorz Hanzel, Natalia Szczypka, Niko-
letta Cieślar i Wojciech Czendlik, oraz drużyna grupy star-

szej w składzie: Joanna Wawrzyczek, Julia Stawarczyk i Józef 
Handzel, okazali się najlepsi w powiecie cieszyńskim. Dodat-
kowo Grzegorz Hanzel i Józef Handzel uzyskali nagrodę naj-
lepszego zawodnika turnieju. Obie drużyny będą reprezen-
towały nasz powiat w Okręgowym Turnieju BRD w Mazań-
cowicach. Życzymy kolejnych sukcesów.

Podziękowania dla współorganizatorów i sponsorów, 
którzy wsparli organizację Turnieju: POLICJA Cieszyn, GOK 
w Hażlachu, urzędy gmin naszego powiatu,  firma McDonal-
d's, firma TOPGAL (plecaki szkolne) w Cieszynie, firma KO-
H-I-NOOR w Cieszynie.

wiadomości  GMINY HAŻLACH



18

Udany debiut „Borgońka Cross”
Ponad 90 zawodników zgromadził na starcie debiutancki 

Bieg Przełajowy „Borgońka Cross”, zorganizowany 10 mar-
ca przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu. Wystrzałem 
z pistoletu startowego sygnał do rozpoczęcia rywalizacji dał 
Wójt Gminy Grzegorz Sikorski. 

Przebiegającą przez Hażlach i Zamarski w wymaga-
jącym, pagórkowatym terenie trasę o długości 12200 
m pokonało 20 pań i 72 panów. Niektórzy skorzystali 
z możliwości wykonania biegu z towarzyszącym czwo-
ronogiem. Najlepszy zawodnik, Marcin Kubica z Biel-
ska-Białej, przebył trasę „Borgońki” w czasie zaledwie 
47 minut i 8 sekund, co zapewniło mu aż 2 minuty i 41 
sekund przewagi nad kolejnym biegaczem.  Najlepszy-
mi zawodnikami z Gminy Hażlach okazali się Kinga Ko-
walska z Pogwizdowa i Arkadiusz Pustówka z Hażlacha.

Puchar starosty cieszyńskiego trafił do Witolda 
Barcika, który przybył na bieg z najdalszego zakątka 
kraju- ze Szczawnicy (ok. 200 km).

Podczas zawodów wykorzystano elektroniczny po-
miar czasu. Szczegółowe wyniki zawodów są dostępne 
na stronie internetowej www.timing4u.pl.      

Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali pamiąt-
kowe statuetki oraz nagrody ufundowane przez sponsorów 
biegu i ze środków promocji Gminy Hażlach, które w obec-
ności organizatorów zawodów w osobach dyrektora GOK 

Cecylii Gasz-Płońskiej oraz 
uznanych biegaczy z Hażla-
cha, Wojciecha Probsta i Ja-
rosława Małysza, wręczał 
najlepszym zawodnikom 
wójt Grzegorz Sikorski.       

Partnerami biegu BOR-
GOŃKA CROSS byli: Po-
wiat Cieszyński, Bank Spół-
dzielczy w Cieszynie, Bro-
war „Wrzos” z Ustronia, De-
cathlon oraz firma TomDog. 
Dziękujemy za wsparcie na-
szej imprezy.

GK

Nieodpłatna pomoc prawna
Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Trianon PL uprzejmie informuje, że w okresie od 01.01.2019  do 

31.12.2019 realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i finansowane ze środków otrzymanych 
od Powiatu Cieszyńskiego pochodzących z budżetu Państwa dot. prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy 
prawnej usytuowanego na terenie Gminy Hażlach.   

Punkt w HAŻLACHU w Urzędzie Gminy w lokalu informacji turystycznej  w poniedziałki, wtorki  
i czwartki w godzinach 1530– 1930                

Punkt w POGWIZDOWIE w Bibliotece Publicznej przy ul. Katowicka 5 w środy i piątki w godzinach 1400 – 1800              
Proponujemy wcześniejszą  rejestrację telefoniczną bądź osobistą w punkcie Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 7.30 do 15.30 pod numerem telefonu (33) 477 72 39.
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„Fruwająca” Maja

WK: Gratulując tak wspaniałego sukcesu chciałbym po-
prosić Cię o przybliżenie naszym czytelnikom Twojej sporto-
wej drogi ?

MCH: Dziękuję bardzo. Lekkoatletykę trenuję od 10 roku 
życia, wcześniej trenowałam inne dyscypliny- pływanie i te-
nis.

WK: Jednak Twoje największe osiągniecia związane są ze 
skokami o tyczce. Od kiedy trenujesz tą dyscyplinę ?

MCH: Skok o tyczce trenuję pod opieką trenerki Mag-
daleny Kubali od prawie sześciu lat. Od  trzech lat pięć razy 
w tygodniu. Treningi odbywają się w Ustroniu.

WK: Trenujesz więc bardzo intensywnie. Jak łączysz obo-
wiązki szkolne z treningami i wyjazdami na zgrupowania 
i obozy ?

MCH: Nie jest to łatwe. Wymaga to dobrej organizacji 
dnia. Do nauki siadam dopiero po treningu czyli dość późno. 
Jeżeli chodzi o dłuższe wyjazdy to staram się uczyć w czasie 
wolnym w ich trakcie, chociaż nie ma go za dużo. Najczęściej 
nadrabiam zaległości po powrocie. 

WK: Każda dyscyplina sportowa wymaga wielkiego po-
święcenia i samozaparcia. Czy skok o tyczce to trudna dys-
cyplina ?

MCH: Skok o tyczce to bardzo wymagająca dyscyplina. 
Treningi są różnorodne. Trenuję biegi, gimnastykę, mam tre-

ningi siłowe, doskonalę też technikę skoku. Wiele zależy od 
skoczności i szybkości zawodnika.

WK: Wróćmy do Twoich sukcesów !

MCH: No cóż, mam ich kilka na koncie. W roku 2016 usta-
nowiłam rekord Polski w kategorii U 14 z wynikiem 3, 31 m. 
We wrześniu 2018 roku zdobyłam tytuł Mistrza Polski w Beł-
chatowie w kategorii U 16 z wynikiem 3, 60 m. W sezonie let-
nim kilkakrotnie ustanowiłam rekord Śląska. Sezon ukoń-
czyłam z wynikiem 3,66 m.

WK: Twój największy dotychczasowy sukces osiągnęłaś 
niedawno w Toruniu ?

MCH: Tak, jest to dla mnie ogromny sukces, gdyż w tej 
kategorii jestem młodszym rocznikiem. Ustanowiłam swój 
rekord halowy wynikiem 3,65 m.

WK: Mogę zapytać o plany na przyszłość ?

MCH: Aktualnie od września 2018 roku uczestniczę 
w obozach lekkoatletycznych PZLA Kadry oraz reprezenta-
cji Śląska. To dla mnie szansa na trenowanie w najlepszych 
warunkach w centralnych ośrodkach sportowych w Polsce 
takich jak Spała czy Zakopane. Od marca trwają przygoto-
wania do sezonu letniego, który kończy się w mojej katego-
rii U 18 Mistrzostwami Polski-Ogólnopolską Olimpiadą Mło-
dzieży (OOM) w miesiącu lipcu. Od listopada rozpoczynam 
treningi przygotowujące do głównej halowej imprezy czyli 
Halowych Mistrzostw Polski.

WK: Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów. 
Z Mają rozmawiał W.Kasztura.

Mieszkanka Hażlacha, uczennica klasy III gimnazjum w Kończycach Wielkich Maja Chamot (zawodniczka 
MKS-u Ustroń) trenująca skok o tyczce, podopieczna Magdaleny Kubali osiągnęła wielki sukces zwyciężając  
w Halowych Mistrzostwach Polski U 18,U 20, które odbyły się w Toruniu w dniach od 8-10 lutego 2019 r.

„ Fruwająca Maja”

Medalistki Halowych Mistrzostw Polski U 18,U 20 w Toruniu  
(2019 ). W środku złota medalistka Maja Chamot, z lewej Kin-
ga Górny (2 miejsce, MKS Ustroń), z prawej Natalia Kozłowska  
(3 miejsce, AZS- AWFiS Gdańsk)

wiadomości  GMINY HAŻLACH
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Zieja Rally Team 

Początkowo, nie było wiadomo na ile rajdów będzie stać 
zespół, ale z pomocą wspaniałych partnerów: Pizza Bel-
la, Ryszard Cienciała Protection Services, Kania Finanse 
oraz mototrends.pl udało się wystartować w dwóch ostat-
nich rajdach naszego sezonu jakimi były: SKJS Cieszyńska Bar-
bórka 2018 oraz 6 runda Rajdowego Pucharu Śląska (RPŚ) EL-
INSTAL - Rajd o Puchar Wójta Gminy Hażlach, która odbyła się 
w Hażlachu i Kończycach Wielkich. Przełożyło się to w prze-
jechanie wielu kilometrów oesowych oraz wzbogaceniu ba-
gażu doświadczeń w nowe lekcje. Pozwoliło to dobrze zrozu-
mieć się załodze podczas pokonywania odcinków specjalnych.  
Wstępny plan na 2019 rok to założenie startów w 12 rajdach, 
w dwóch cyklach rozgrywanych na południu Polski, po sześć 
w każdym cyklu. 

Będą to Rajdowy Puchar Śląska 2019 - 6 rund oraz Super 
Konkursowa Jazda Samochodem (SKJS) woj. Śląskiego 2019 
- 6 rund, gdzie ten ostatni w dużej mierze jest współorgani-
zowany z zawodowymi Rajdami Okręgowymi (RO) m.in. Rajd 
Gorlic, Rajd Bochni, Rajd Baborowa czy ostania runda rajd Cie-
szyńskiej Barbórki (w tym cyklu zawodnicy SKJS mają do prze-
jechania o połowę krótsze odcinki specjalne, niż ich koledzy  
z RO, którzy mają licencje).

Łukasz Zieja (ur. 3.01.1994r.) kierowca: moja przygo-
da z rajdami rozpoczęła się już od najmłodszych lat, gdyż to 
przez moją miejscowość (Hażlach) bardzo często odbywa-
ły się dwa rajdy: Rajd Wisły oraz Rajd Cieszyńskiej Barbór-
ki. Byłem wręcz skazany na „wchłonięcie benzyny w żyły”. 
Mój pierwszy start zaliczyłem mając 17 lat, siadając na pra-

Zespół Zieja Rally Team ma swoją siedzibę w Hażlachu, a powstał pod koniec sezonu 2018 w skład którego 
weszli: Łukasz Zieja – kierowca i Andrzej Mrowczyk – pilot. Ścigają się Fiatem Seicento Sporting 1108 cm3 , 
co przekłada się na 93 konie pod maską.

Czas wyborów w LKS „Błyskawica” 
Pod koniec marca odbyło się zebranie sprawozdawczo-wybor-

cze LKS „Błyskawica” w Kończycach Wielkich. W zebraniu uczest-
niczyli członkowie Klubu i zaproszeni goście, wśród nich radne 
Gminy Anna Chwolek i Sylwia Hawełka.

Dotychczasowy Prezes Józef Foltyn przedstawił obszerne 
sprawozdanie z upływającej kadencji Zarządu Klubu, a Józef Pie-
kar skarbnik sprawozdanie finansowe.

Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie i zgod-
nie z porządkiem obrad przystąpiono do wyboru 13 –osobowego 
składu zarządu Klubu. W wyniku wyborów tajnych  i po ukonsty-
tuowaniu się Zarządu, na jego czele ponownie stanął Józef  Foltyn. 
Na zdjęciu przedstawiamy skład Zarządu LKS „Błyskawica” na ko-
lejna kadencję. Gratulujemy i życzymy sukcesów !

LKS Błyskawica skład zarządu, od lewej Przemysław Piekar - v-ce prezes ds. sportowych, Grzegorz Brychcy, Marcin Morawiec,  
Miłosz Stoły, Józef Foltyn - prezes, Krzysztof Stoły, Bolesław Kula - v-ce prezes ds. organizacyjnych, Wiesław Źlik, Józef Piekar - 
skarbnik, Michał Majętny, Adam Wawrzyczek, Sylwester Foltyn. 
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wy fotel małego życzliwego fiacika 126p prowadzonego przez 
Patryka Wigłasza. Po ukończeniu osiemnastego roku ży-
cia i zdaniu prawa jazdy wypożyczyłem fiata 126p od Patry-
ka Wigłasza i po raz pierwszy wystartowałem już jako kie-
rowca. Był to dla mnie niezapomniany ARS Rybnik, który ob-
fitował w wiele przygód. Rok 2013 to niestety przesiadka 
na prawy fotel ze względów finansowych, ale również z za-
miarem nabrania doświadczenia, zagościłem u dwóch kie-
rowców. Najpierw u Józefa Mirochy (Skoda Favorit), a póź-
niej u Piotra Słomskiego (Suzuki Swift) był to rok pełen na-
uki i drobnych sukcesów. Rok 2014 to kontynuacja prawe-
go fotela u Piotra Słomskiego oraz dwa okazjonalne starty  
u Jakuba Suleja (Fiat Seicento). Ten rok to znów ogrom do-
świadczenia i duża wprawa, która przyczyniła się do zgarnię-
cia kolejnych pucharów do kolekcji. Lata 2015-2016 to lek-
ka stagnacja, lecz nie zawieszanie butów na kołku, a okazjo-
nalne starty na prawym fotelu u Rafała Szpina (Renault Clio 
II) oraz ponownie u Patryka Wigłasza, tym razem w Fiacie Ci-
nquecento. 2017 rok to bardzo wyczekiwany powrót na lewy 
fotel Fiata Seicento Sporting jako 000 w RPŚ, a na prawym 
fotelu przywitałem Kordiana Ochockiego (właściciela samo-
chodu) - koniec roku zaowocował wykupieniem samocho-
du od Kordiana. Sezon 2018 polegał na maksymalnym ze-
braniu doświadczenia na lewym fotelu, przejechaniu wie-
lu kilometrów oesowych i ukończenie wszystkich zaplano-
wanych rajdów, których było sześć. Początek sezonu 2018 
za kierownicą Fiata Seicento to wsparcie z prawego fotela  
w osobach Kordiana Ochockiego, a później Roberta Pydycha. 
Gdy nadeszła końcówka sezonu powstał pomysł bardziej pro-
fesjonalnego podejścia do startów i został założony zespół 
Zieja Rally Team, a na prawym fotelu zasiadł pilot z zamiłowa-
nia i pasji oraz równie profesjonalnie podchodzący do startów 
jak jego poprzednicy - Andrzej Mrowczyk. Planujemy wspólne 
starty przez cały sezon 2019. 

Chciałem bardzo podziękować za wsparcie swojej rodzi-
nie, przyjaciołom, zespołowi, który robi ogrom pracy, aby 
w startach i poza nimi wszystko było zawsze zapięte na ostat-
ni guzik. Bardzo duże wyrazy podziękowań muszę zwrócić do 
naszych partnerów bez których by nas tutaj dzisiaj nie było: 
Pizza Bella, Ryszard Cienciała Protection Services, Kania 
Finanse oraz mototrends.pl.

Andrzej Mrowczyk (ur. 10.11.1987r) pilot: Moje zainte-
resowania rajdami również zaczynają się od najmłodszych lat. 
Tak jak Łukasz opowiadał, mieszkamy w Hażlachu i byliśmy 
skazani na coroczny rajd przez naszą miejscowość - jak nie 
Rajdu Wisły to Rajdu Cieszyńskiej Barbórki. Zdarzały się lata, 
że oba rajdy w jednym roku zawitały do Hażlacha. 

Mam ogromne zamiłowanie do rajdów, mieszkam bezpo-
średnio przy odcinku specjalnym i rajdem żyłem już tydzień 
przed jego startem. Z początku jako młody chłopak ogląda-
łem po dwa rajdy na rok, ale z upływem czasu zacząłem ich co-
raz więcej kolekcjonować, aż zacząłem zajmować się fotogra-
fowaniem samochodów rajdowych ale i samych rajdów. Za-
cząłem także umieszczać zdjęcia w internecie i pisać materia-
ły do lokalnej prasy. Były lata, że byłem w stanie zaliczyć na-
wet ok 30 rajdów w ciągu roku. Lecz czułem, że nadal to nie 
jest to, co ma mnie wiązać z rajdami i cieszyć się nimi w 100%. 
Z Łukaszem Zieją znamy się już wiele lat. Jeździmy czasam i na 
rajdy, aby zobaczyć jak robią to zawodowcy. I właśnie był taki 
jeden rajd, gdzie nawiązała się luźna nie zobowiązująca roz-
mowa pomiędzy mną a Łukaszem, że ja mam marzenie, a Łu-
kasz ma możliwość je spełnić. Nawiązała się nasza współpra-
ca, co doprowadziło do założenia Zieja Rally Team i miejmy na-
dzieję, że bezterminowej współpracy oraz szybkiego rozwo-
ju zespołu. Mój debiut w samochodzie rajdowym odnotowa-
łem właśnie u Łukasza w Fiacie Seicento Sporting na SKJS Rajd 
Cieszyńska Barbórka 2018, a drugi start to 6 runda Rajdowe-
go Pucharu Śląska EL-INSTAL o Puchar Wójta Gminy Hażlach. 
Dwa starty bardzo nas zgrały, a przejechane kilometry jesz-
cze bardziej nas upewniły o pozostaniu w dłuższej współpra-
cy na sezon 2019.

Również chciałem podziękować za wsparcie na począt-
ku swojej przygody z rajdami jakie daje mi moja żona Jolan-
ta oraz dzieci. Dziękuję przyjaciołom za ciepłe słowa wspar-
cia oraz kibicowanie. Dziękuję kibicom, ale i partnerom na-
szego zespołu, bo bez nich nie było by nas tutaj. Duże ukłony 
kieruję za zaufanie mojej osobie dla Łukasza oraz całego ze-
społu Zieja Rally Team.
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GOK w Hażlachu zaprasza i informuje
Zapraszamy na imprezy organizowane w najbliższym czasie w naszej Gminie.: 

• 11 maja 2019 r. – I Turniej Sołectw czyli Piknik z Jajem w Koń-
czycach Wielkich

• 18 maja 2019 r. – 3. Noc Muzeów czyli  nasze Kościoły drewnia-
ne w Kończycach i Zamarskach

• 26 maja 2019 r. – Przystań Mamo – Zamarski
• 01 czerwca 2019 r. – POGWIZDOŁKI

Zapraszamy również do udziału w konkursach organizowa-
nych przez GOK i Szkoły w naszej gminie , a będące częścią pro-
jektu  „Gminnym Szlakiem z Kicakiem”. Konkursy  organizowane 
są w ramach tego projektu, który otrzymał dofinansowanie z pro-
gramu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko-Amerykańskiej Fun-
dacji Wolności 2018-2019” realizowanego przez Akademię Roz-
woju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzie-
ży Twórczej.

Ponieważ zbliżają się wakacje,  informujemy, że jak co roku or-
ganizuje zajęcia w okresie letnim „Wakacje z GOK-iem”.

W tym roku zaplanowaliśmy następujące turnusy zajęć:
• 24.06.-05.07.2019 Brzezówka
• 24.06.-28.06.2019 Zamarski

• 01.07.-05.07.2019 Kończyce Wielkie
• 15.07-26.07.2019 Pogwizdów
• 29.07.-09.08.2019 Pogwizdów

Szczegółowe informacje o zaplanowanych działaniach przed-
stawimy wkrótce na naszej stronie www.gokhazlach.pl, ale zapi-
sy rozpoczynamy już od dnia 13.05.2019 r. pod numerem telefo-
nu 33 856 97 68.

Równocześnie informujemy, że podobnie, jak w roku ubie-
głym, zapraszamy dzieci w wieku od 7 do 16 lat na kolonie nad Bał-
tykiem organizowane przez Biuro Podróży LUTUR . Tym razem 
proponujemy wyjazd do ośrodka wypoczynkowego OSTROWO 
koło Jastrzębiej Góry. Termin 11 - 20 sierpnia 2019 r. Koszt całko-
wity 999 zł. Wyjazd i powrót – parking przy Urzędzie Gminy Haż-
lach. Zapisy przyjmowane są w GOK w Pogwizdowie w godzinach 
pracy instytucji. Liczba miejsc ograniczona.

Więcej szczegółów na stronie www.gokhażlach.pl lub na FB

ZAPRASZAMY !
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