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„Perła Podbeskidzia” z Rudnika
W sobotę 28 września w Bielsku-Białej odbyła
się gala IX Regionalnego Kongresu Kobiet Podbeskidzia, organizowanego pod honorowym patronatem Poseł na Sejm RP Mirosławy Nykiel. Pani Sylwia
Grzebień, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik, zgłoszona do konkursu przez Wójta
Gminy Hażlach Grzegorza Sikorskiego, otrzymała
nagrodę „Perła Podbeskidzia”. Jest ona przyznawana wyjątkowym kobietom, działającym bezinteresownie na rzecz drugiego człowieka, angażującym
się w pomaganie innym.

cd. na str. 2

Sylwia Grzebień, laureatka „Perły Podbeskidzia”, w towarzystwie męża oraz Wójta Gminy
Hażlach z małżonką

Edukacja – nasza przyszłość

Zapraszamy do lektury 		
październikowego numeru!

Z okazji przypadającego 14 października Dnia Edukacji Narodowej w sali sesyjnej Urzędu Gminy Hażlach przedstawiciele władz Gminy Hażlach w osobach Wójta
Grzegorza Sikorskiego, Zastępcy Wójta Stanisławy Pelczar i Sekretarza Gminy Bożeny Bury spotkali się z reprezentacją środowiska nauczycielskiego. Włodarze gminy
przekazali naszym nauczycielom podziękowania za całokształt pracy i zaangażowania w tak ważnej i przyszłościowej sferze, jaką jest edukacja kolejnych pokoleń oraz
złożyli im życzenia zdrowia i pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.
Dzień Edukacji Narodowej był także okazją do wręczenia nagród Wójta Gminy za
sumienną realizację zadań oświatowych oraz twórczą pasję przekazywania wiedzy
i kształtowania postaw młodych ludzi, które otrzymało 5 dyrektorów gminnych jednostek oświatowych oraz 8 nauczycieli.
		
GK

Wiadomości Gminy Hażlach są 		
miesięcznikiem, a w naszej Gminie 		
sporo się dzieje. Dlatego zachęcamy
Państwa do śledzenia portalu Gminy
www.hazlach.pl, gdzie można znaleźć
na bieżąco informacje oraz zdecydowanie
więcej zdjęć, bo tam nie ma limitu miejsca,
jak w naszej gazecie.
Kolejny numer WGH został zaplanowany
jako numer podwójny i ukaże się około
15 grudnia.
Wiadomości Gminy Hażlach są 		
redagowane z nadesłanych materiałów,
dlatego serdecznie zachęcamy do ich
przesyłania, tym razem w terminie do
22 listopada 2019 r. na adres mailowy:
wgh@hazlach.pl
Czekamy !!!

Z prac Rady Gminy
W programie posiedzenia z dnia 25 września znalazły się tematy związane jak zawsze ze sprawami bieżącymi, ale i temat pojawiający
się corocznie w tym okresie czyli podjęcie stosownej uchwały dotyczącej przyznania zaszczytnego lauru „Srebrnej Cieszynianki”. W tym roku
tytuł ten przypadł pani Stanisławie FIGNA z Zamarsk, której kandydaturę zgłosili wspólnie Koło Gospodyń Wiejskich w Zamarskach wraz z Sołtysem Klaudiuszem Zawadą. Pani Stanisława Figna odbierze przyznany
laur 11 listopada 2019 r. podczas uroczystej Gali. Jej sylwetkę przybliżymy w kolejnym numerze WGH. Gratulujemy !

Ponadto radni uchwałą wyrazili zgodę na przystąpienie naszej Gminy
do nowopowstającego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej. Jednym z głównych celów tego stowarzyszenia
jest wspólna realizacja zadań inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w latach 2021-2027.
Podjęto także uchwały dotyczące zmian w budżecie i w wieloletniej
prognozie finansowej na lata 2019-2029. Radni otrzymali odpowiedzi na
złożone interpelacje i zapytania dotyczące m.in. budynków socjalnych
i ich ogrodzenia.
Rozpatrzono skargę mieszkanki Warszawy na działalność organu
wykonawczego, która została uznana za bezzasadną.
Przypominamy, że obrady Sesji możemy oglądać poprzez stronę internetową Urzędu Gminy i tam również można znaleźć wszelkie materiały związane z posiedzeniami Rady Gminy.

Jak ograniczyć niską emisję zanieczyszczeń

UWAGA

15 października w sali sesyjnej Urzędu Gminy Hażlach odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców dotyczące ograniczania niskiej
emisji, czyli zanieczyszczeń powietrza emitowanych przez źródła emisji
znajdujące się na wysokości nie większej niż 40 m. W jego trakcie omówiona została uchwała antysmogowa dla Województwa Śląskiego oraz
możliwości otrzymania dofinansowania do wymiany źródła ciepła w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Poruszono również kwestie związane z kontrolą stosowania się mieszkańców do zapisów uchwały antysmogowej oraz bezpiecznego użytkowania przewodów kominowych. Prezentacje o wyżej wymienionej tematyce przedsta-

wili przedstawiciele Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Urzędu Gminy Hażlach, Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz
Beskidzkiego Cechu Kominiarzy.
Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa
małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” (LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021), którego Województwo Śląskie jest Współbeneficjentem. Prezentacje ze spotkania są dostępne na stronie internetowej
powietrze.slaskie.pl

KONTROLE PIECÓW I OPAŁU W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

Wójt Gminy Hażlach informuje, że w związku z obowiązującą w Województwie Śląskim tzw. uchwałą antysmogową, upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Hażlach przeprowadzają kontrole w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Hażlach. Podczas takiej kontroli sprawdzane jest urządzenie grzewcze, paliwo, żużel i popiół, pomieszczenie kotłowni,
a także faktura zakupu oraz certyfikat jakości opału. Z kontroli sporządzana jest dokumentacja fotograficzna oraz protokół.
Ponadto informujemy, że przypadki podejrzenia łamania zapisów uchwały antysmogowej, na przykład palenia zakazanym
opałem albo odpadami, można zgłaszać:
• do Urzędu Gminy Hażlach, Referat Ochrony Środowiska Rolnictwa i Mienia, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach; tel. 33 8569 479
wew. 35; e-mail: ug@hazlach.pl
• Zgłoszenia są przyjmowane osobiście, korespondencyjnie, telefonicznie lub mailowo, na Policję - nr alarmowy 112.

„Perła Podbeskidzia” z Rudnika cd. ze str. 1
Pani Sylwia Grzebień jest postacią nietuzinkową, podkreślono
w zgłoszeniu jej do tej prestiżowej nagrody.
Od 2000 roku rozpoczęła zmieniać rzeczywistość w maleńkiej
wiosce w której mieszka, założyła stowarzyszenie, które kontynuuje 145-letnią tradycję edukacji w Rudniku, samodzielnie - bez
żadnego wówczas doświadczenia - rozpoczęła równolegle do
swojej pracy zawodowej prowadzenie maleńkiej, publicznej szkoły
podstawowej w Rudniku. Nie tylko zarządza szkołą jako członkini
jej organu prowadzącego, lecz prowadzi także księgowość, kadry
i płace, pisze oraz rozlicza projekty. Zapał, konsekwencja w działaniu, profesjonale podejście zjednały Pani Sylwii Grzebień otoczenie, przez co uzyskała pomoc i wsparcie ze strony mieszkańców oraz umiejętnie wykorzystywała sprzyjające otoczenie instytucjonalne. Wyzwanie to jest ogromne, bo szkoła to jest placówka działająca codziennie, należy więc zadbać o jej infrastrukturę
techniczną, dobro nauczycieli, a przede wszystkim dzieci i ich rodziców.
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Swojej pasji podporządkowała życie osobiste i rodzinne,
a umiejętne i przynoszące satysfakcję działania wywarły duży
wpływ na najbliższe lokalne środowisko, zaczęły powstać organizacje wpływające na rozwój innych sołectw. Otwartość, kreatywność i zapał przenosi na współpracujących z nią ludzi, powstają
i są realizowane projekty na rzecz dzieci, ochrony przyrody, zdrowia oraz zwierząt. Propaguje patriotyzm lokalny, dba o dobre imię
Gminy Hażlach. Swoje doświadczenie i wiedzę przenosi na poziom ogólnokrajowy, działając aktywnie jako członek Komisji Rewizyjnej w Federacji Inicjatyw Oświatowych w Warszawie. Swojego czasu nie szczędzi, wspierając Sołtyskę Wsi Rudnik poprzez pracę w Radzie Sołeckiej od trzech kadencji. Współpracowała z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych z Jeleniej Góry i udzielała porad prawnych dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin
w Międzyregionalnym Centrum Pomocy i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Punkt w Cieszynie. Takich porad udzielała również
w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Cieszynie. Motywuje
innych do działania, przeprowadza innowacyjne projekty, jest osobą niepełnosprawną, a swoją niezłomnością zachęca do pokonywania barier i poszukiwania coraz lepszych rozwiązań.
JDK

Wizyta przedstawiciela Marszałka
13 sierpnia w ramach Marszałkowskiego Programu „Inicjatywa Sołecka” została podpisana z Gminą Hażlach umowa na dofinansowanie
budowy boiska do siatkówki plażowej w Hażlachu obok kompleksu sportowego Orlik. Od samego początku pomysł ten „wpadł w oko” Pani Beacie Białowąs, członkowi Zarządu Województwa, która na bieżąco za pomocą mediów społecznościowych śledziła postępy tej inwestycji, zaś 11
października odwiedziła naszą gminę.
– Początki inwestycji nie były łatwe – mówi sołtys Sołectwa Hażlach
Mariusz Króliczek. – Oferty, które wpłynęły na wykonanie boiska, przekraczały nawet 6-krotnie budżet, jakim dysponowała Rada Sołecka. Nie było
wyjścia – większość prac należało wykonać społecznie, bądź po kosztach.
Tutaj wielkie podziękowania kieruję w stronę hażlaskich społeczników: Tomasza Pieczonki, Krzysztofa Fedorowskiego oraz Stanisława i Sylwestra
Michałków. Nieoceniona była pomoc Wójta Gminy Hażlach Grzegorz Sikorskiego oraz Jarosława Ptaka, Prezesa Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A. w Krakowie Oddział Kończyce Wielkie, które materialnie
wsparły inwestycję. Ostatecznie koszt budowy boiska wyniósł 20 tys. zł.
Wizyta reprezentującej Marszałka Województwa Śląskiego Pani Beaty Białowąs była również doskonałą okazją do zaprezentowania głównych gminnych inwestycji, które są realizowane przy pomocy środków
zewnętrznych oraz omówienia bieżącej współpracy na linii Urząd Marszałkowski – Gmina Hażlach. Jest to istotne zwłaszcza w kontekście budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 937 oraz zaprojektowa-

Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego, przy powstałym w Hażlachu boisku do siatkówki plażowej w towarzystwie Wójta Gminy Grzegorza Sikorskiego, Zastępcy Wójta Stanisławy Pelczar oraz Sołtysa Hażlacha Mariusza Króliczka o Fot. GK

nia i budowy ronda na Babilonie, to jest na skrzyżowaniu ulic Katowickiej, Skoczowskiej oraz Księdza Olszaka.
Przedstawione przez wójta Grzegorza Sikorskiego wnioski spotkały się ze zrozumieniem ze strony przedstawiciela Marszałka i będą analizowane w kontekście możliwości ich szybkiej realizacji w najbliższych latach.						
JDK

Boisko do siatkówki plażowej otwarte
W dniu 15.10.2019 roku nastąpiło uroczyste otwarcie boiska do siatkówki
plażowej przy kompleksie sportowym Orlik w Hażlachu. Z inicjatywą jego budowy wystąpił Sołtys sołectwa Hażlach Mariusz Króliczek. Przecięcia wstęgi dokonali Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski oraz Sołtys Mariusz Króliczek w towarzystwie młodych zawodników ze szkół podstawowych gminy. Z tej okazji rozegrano międzyszkolny turniej siatkówki, upamiętniający 100. rocznicę wybuchu
I Powstania Śląskiego. I miejsce zajęła młodzież z Pogwizdowa , II miejsce przypadło drużynom z Zamarsk i Hażlacha, a na miejscu III uplasowała się drużyna
z Kończyc Wielkich. Sołeckie przedsięwzięcie zostało dofinansowane w ramach
Marszałkowskiego Programu „Inicjatywa Sołecka”. Dla mieszkańców nowopowstałe boisko będzie kolejnym miejscem do aktywnego wypoczynku oraz wzbogaciło infrastrukturę sportowo-rekreacyjną Hażlacha.

„Inicjatywa Sołecka”

Już po raz kolejny Gmina Hażlach przystąpiła do konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach. W tym roku zgłoszono sześć wniosków o pomoc finansową w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”.

Gmina Hażlach uzyskała wsparcie finansowe dla następujących
przedsięwzięć zgłoszonych przez Rady Sołeckie poszczególnych sołectw:
„Zagospodarowanie terenu przy Domu Wiejskim na Brzezówce poprzez
zakup i montaż bramek piłkarskich na boisku sportowym oraz zakup
przenośnej toalety”, „Rozszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej o boisko do siatkówki plażowej” (realizacja w Hażlachu), „Zakup wyposażenia kuchennego dla świetlicy w Kończycach Wielkich”, „Doposażenie boiska sportowego w piłko chwyty przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie”, „Wzrost aktywności i bezpieczeństwa otwartej strefy aktywności
w Rudniku” oraz „Wykonanie systemu monitoringu w Parku rekreacyjno-sportowym w Zamarskach”.
Pozyskane środki finansowe przyczyniły się do poprawy jakości zagospodarowania miejsc publicznych w gminie, istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców, działania zwiększające aktywność społeczną
oraz propagowanie aktywnego stylu życia wśród mieszkańców gminy.
Dzięki dofinansowaniu, które sołectwa otrzymały w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”, udało się m.in. doposażyć lokalne centra rekreacji oraz obiekty sportowe. 		
AC
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Biesiadowanie na góralską nutę
15 września 2019 r. w Parku Rekreacyjno-Sportowym w Zamarskach
już po raz dziewiąty odbyło się „Zamarskie Biesiadowanie”, zorganizowane przez Sołtysa z Radą Sołecką, Koło Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk i Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu, tym
razem na góralską nutę. Imprezę rozpoczęło uroczyste odsłonięcie w Alei
Gwiazd Miłośników Pieśniczki Ludowej gwiazdy Kazimierza „Nędzy”
Urbasia, założyciela i lidera Kapeli Góralskiej „Torka”, które odbyło się
w obecności rodziny zmarłego w roku 2016 artysty oraz przedstawicieli
władz Gminy Hażlach: wójta Grzegorza Sikorskiego i przewodniczącego
Rady Gminy Sławomira Kolondry. Impreza odbyła się ramach realizowanego z Miastem Karvina projektu „Płynie muzyka z Zamarskiego Kopca
na Olziańską Dolinę/Hudba plyne ze Zamarského kopce do údolí Olše”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-

gionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Na
zamarskiej scenie, oprócz
góralskich kapel „Torka” i „Polana”, zaprezentowałby się także dzieci ze Szkoły Podstawowej
z Polskim Językiem Nauczania w Karwinie. Panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich oraz Karczma „U Źródełka” przygotowały dania regionalne. Imprezę wsparli również: Browar Zamkowy Cieszyn, sklep Lewiatan Wojciech Luber i firma CopyArt Marka Morawca.
GK

Zamarska Baza,
czyli ich miejsce na Ziemi

które otrzymało grant w wysokości 7500 zł na projekt „Baza”. Dyplom
z rąk prezesa firmy PKN ORLEN Daniela Obajtka oraz prezesa Fundacji
„Orlen - Dar Serca” Katarzyny Różyckiej odebrał Sołtys Klaudiusz Zawada oraz Radna Katarzyna Palac. Dzięki grantowi uda się wymalować i wyposażyć Salkę Spotkań na poddaszu budynku remizy OSP.
Do programu grantowego wpłynęło ponad 2100 wniosków opiewających na kwotę blisko 23 milionów złotych. Wybranych zostało 276 projektów o łącznej wartości 2 100 000 zł, w tym: 100 projektów na kwotę
4 000 zł, 86 projektów na 7 500 zł, 59 projektów na 10 000 zł i 31 projektów na 15 000 zł. Jak informuje Klaudiusz Zawada, sołtys Sołectwa Zamarski, nowa Baza służyć będzie wszystkim organizacjom oraz młodzieży. Zorganizowany w niej zostanie turniej w piłkarzyki i gry planszowe
oraz wystawa o dziejach wsi.  			
GK

9 października w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach
odbyła się gala podsumowującą II edycję programu grantowego „Moje miejsce na Ziemi” Fundacji „Orlen – Dar
Serca”. Wśród laureatów znalazło się
Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk,

Płynie muzyka z Zamarskiego Kopca
na Olziańską Dolinę
Gmina Hażlach kończy realizację kolejnego Mikroprojektu, dzięki
któremu pięknieje Gmina i wzrasta jej atrakcyjność. Projekt Płynie muzyka z Zamarskiego Kopca na Olziańską Dolinę Hudba plyne ze Zamarského kopce do údolí Olše o numerze rejestracyjnym CZ.11.4.120/0.0/0
.0/16_010/0001480 jest realizowany we współpracy z partnerem z Republiki Czeskiej Miastem Karwina przy współfinansowaniu ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska –Polska. W ramach projektu powstała zadaszona scena wraz z zapleczem w Parku Rekreacyjno-Sportowym w Zamarskach. Dzięki budowie zadaszonej sceny została znacząco poprawiona infrastruktura kulturalna umożliwiająca organizację w pełni profesjonalnych imprez muzycznych jak również
sportowych. W tym roku na nowo wybudowanej scenie odbyły się już
liczne imprezy: w czerwcu Świynto Dziedziny, podczas którego nastąpiło
uroczyste otwarcie sceny, w sierpniu Gminne Dożynki, we wrześniu Lutnia Bike Marathon oraz Zamarskie Biesiadowanie. W tym roku czeka nas
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jeszcze w grudniu Jarmark Świąteczny. Imprezy były okazją to wspólnego poznania się partnerskich Gmin i naszych społeczności. Podczas Święta Dziedziny oraz Zamarskiego Biesiadowania dzieci z Karwińskiej Szkoły
Podstawowej z polskim językiem nauczania zaprezentowały piękne programy artystyczne, które zachwyciły widzów. Natomiast w październiku
uczniowie Szkoły Podstawowej w Zamarskach odwiedzili Karwinę i wzięli udział we wspólnych zajęciach muzycznych. Realizacja projektu przyczyniła się do wytworzenia relacji partnerskich, które w przyszłości będą
procentować lepszym wykorzystaniem potencjału regionu oraz wzajemną promocją.

Rowerem śladami historii
Panująca w sobotę 21 września słoneczna pogoda oraz magia postaci hrabiny Gabrieli Thun- Hohenstein zachęciły ponad 70 rowerzystów,
w tym Wójta Gminy Hażlach Grzegorza Sikorskiego oraz przewodniczącego Rady Gminy Sławomira Kolondrę, aby wybrać się rowerem śladami „Dobrej Pani” z Kończyc Wielkich. Uczestnicy swoją 10-kilometrową przejażdżkę w ramach realizowanego przez Gminę Hażlach wspólnie z Miastem Karvina projektu „Spacerkiem po Kończycach Wielkich. II
etap ścieżki zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein”/”„Procházkou po Velkých Kunčicích – II. etapa stezky zdraví hraběnky Thun-Hohensteinové“,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach
Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa, rozpoczęli od zwiedzania rynku w Karwinie, skąd
następnie udali się do Kończyc Wielkich. Pod wiatą obok Domu Sportowca na rowerzystów czekał poczęstunek oraz gadżety rowerowe, które zostały zapewnione przez Miasto Karvina.
Zwiedzanie rozpoczęto od kościoła pw. św. Michała Archanioła. Historię tej zabytkowej, drewnianej świątyni w powiązaniu z postacią hrabiny przedstawił proboszcz miejscowej parafii rzymskokatolickiej ks.
kan. Andrzej Wieliczka. Następnie udano się na grób rodziny Thun-Hohenstein na miejscowym cmentarzu, gdzie zapalono znicze i zmówiono modlitwę. Następnie Zastępca Wójta Stanisława Pelczar przybliżyła
zgromadzonym sylwetkę hrabiny Gabrieli Thun-Hohenstein. Wyjaśniła
dlaczego nazywano ją „Dobrą Panią” z Kończyc Wielkich. Przypomniała,
iż była filantropką, a także fundatorką jednego z pawilonów Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Po pokonaniu ścieżki zdrowia im. hrabiny Thun-Hohenstein następnym punktem zwiedzania była Kaplica Opatrzności Bożej, która obecnie przechodzi generalny remont. Pomimo, iż prace jeszcze nie zostały zakończone, już teraz jej wnętrze prezentuje się bardzo

Na tarasie kończyckiego pałacu

okazale. Historię kaplicy oraz ciekawostki z nią związane omówił wójt
Grzegorz Sikorski.
Dzięki uprzejmości pana Marcina Lipskiego, właściciela kończyckiego pałacu, uczestnicy rowerowej wycieczki mieli możliwość jego zwiedzenia. Kiedy goście znaleźli się na tarasie tego obiektu, jego gestor
omówił swoje plany względem tego zabytku i jego otoczenia. Już wkrótce, bo w 2022 roku, ma stać się on hotelem, wokół którego powstanie
winnica.
Ostatnim punktem wycieczki były sędziwe kończyckie dęby, „Mieszko” i „Przemko”, czyli jedne z najstarszych drzew rosnących w Polsce.
Na miejscu wójt opowiedział zgromadzonym lokalne podania związane
z tym miejscem oraz zaprosił wszystkich na prelekcję pana Czesława Stuchlika o hrabinie Thun-Hohenstein, którą zaplanowano na 24 września
2019 r. w remizie OSP w Kończycach Wielkich.
Specjalne podziękowania dla strażaków OSP Kończyce Wielkie, policjantów oraz ratowników medycznych za zabezpieczenie przejazdu i zadbanie o bezpieczeństwo uczestników rowerowej wyprawy śladami historii.
			
JDK

Spacerkiem po Kończycach Wielkich –

II etap ścieżki zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein
Gmina Hażlach zakończyła realizację kolejnego Mikroprojektu, dzięki któremu pięknieją Kończyce Wielkie i wzrasta atrakcyjność turystyczna Gminy Hażlach. Projekt Spacerkiem po Kończycach Wielkich - II etap
ścieżki zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein Procházkou po Velkých Kunčicích - II. etapa stezky zdraví hraběnky Thun-Hohensteinové o numerze rejestracyjnym CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0001426 był realizowany we współpracy z partnerem z Republiki Czeskiej Miastem Karwina przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg
V-A Republika Czeska –Polska.
W ramach projektu powstał II etap ścieżki zdrowia hrabiny ThunHohenstein, który pozwala bezpiecznie przejść od zabytkowego, drewnianego kościoła parafialnego p.w. Św. Michała Archanioła w Kończycach
Wielkich do zabytkowej kaplicy opatrzności Bożej oraz kompleksu parkowo-pałacowego. Dzięki temu poprawiła się dostępność do atrakcji tu-
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rystycznych naszego pogranicza. W ramach projektu odbyły się również
polsko-czeskie imprezy promujące walory turystyczne pogranicza: Polsko- Czeski Bieg na orientacje śladami historii oraz Polsko-Czeski Rajd
Rowerowy śladami hrabiny Thun Hohenstein z Karwiny do Kończyc Wielkich. Ponadto aby przybliżyć walory turystyczne Kończyc Wielkich, Gminy Hażlach oraz partnerskiego Miasta Karwina przeprowadzono kampanię promocyjną w mediach w Radiu Katowice, Głosie Ziemi Cieszyńskiej
oraz Głosie – gazecie Polaków w Republice Czeskiej.
Zrewitalizowany w ramach projektu teren ma ogromny potencjał.
W tym miejscu warto wspomnieć, iż Polsko – Czeski Rajd Rowerowy, który miesiąc temu zawitał do Kończyc Wielkich był dużym sukcesem marketingowym. Bowiem wśród uczestników rajdu znajdowali się przedstawiciele biur podróży, którzy już zapowiedzieli kilka wycieczek śladami
hrabiny. Takie informacje cieszą i sprawiają, że człowiek wierzy w to co
robi – podsumował projekt Grzegorz Sikorski Wójt Gminy Hażlach.
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60 lat KGW Zamarski
W dniu 19 października 2019 roku gospodynie z KGW Zamarski obchodziły jubileusz 60-lecia swego istnienia. Założona w 1959
roku organizacja stała się ważnym ogniwem w życiu społeczno-kulturalnym zarówno wsi, jak i całej gminy. W jubileuszowych obchodach, które odbyły się w sali widowiskowej w Zamarskach wzięli
udział przedstawiciele władz Gminy Hażlach z Przewodniczącym
Rady Gminy Hażlach Sławomirem Kolondrą oraz zastępcą Wójta
Gminy Hażlach Stanisławą Pelczar, radna gminy Katarzyna Palac,
delegacje GOK-u, Szkoły Podstawowej w Zamarskach, organizacji
samorządowych oraz Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gminy. W obchodach uczestniczyła również Gertruda Proksa - członek zarządu RZRKiOR w Bielsku- Białej. Obchody rozpo-

częły się od prezentacji na temat historii KGW w Zamarskach przygotowanej przez sołtysa wsi i radnego Klaudiusza Zawadę, który
również wraz z Przewodniczącą KGW Anną Więcek poprowadził
całą imprezę. W programie artystycznym, który uświetnił jubileusz wystąpili przedszkolaki oraz uczniowie ze szkoły podstawowej
w Zamarskach. Członkowie Rady Rodziców – czyli Teatrzyk Rodzicielski przygotowali na tę okazję przedstawienie pt. „Kandydatki na żonę”. Po uroczystym obiedzie wystąpił zespół „Jarzębinki”- złożony z członkiń KGW Zamarski wsparty głosem sołtysa oraz kapelą, który zaprezentował wiązankę piosenek regionalnych. Był
też czas na życzenia okolicznościowe dla Jubilatek oraz prezenty. Nie zabrakło okolicznościowego tortu i hucznego „100 lat” przy lampce szampana. Przewodnicząca KGW Anna Więcek wręczyła zasłużonym członkiniom KGW pamiątkowe
„wałki do ciasta” dziękując im za zaangażowanie
w działalność organizacji. Zorganizowane obchody 60-lecia KGW Zamarski były swoistą formą podziękowania od całej społeczności gminy.
WK

Zamarskie „Pszczółki” w Urzędzie Gminy
To już niemal tradycja, że każdego roku
przedszkolaki odwiedzają wójta Grzegorza Sikorskiego w Urzędzie Gminy Hażlach. Tym razem wizyta kilkanaścioro najstarszych dzieci z
grupy „Pszczółek” z oddziału przedszkolnego
Szkoły Podstawowej im. „Orła Białego” w Zamarskach, którym towarzyszyła dyrektor placówki Agnieszka Pisiut oraz wychowawczyni Angelika Wawrzyczek, zbiegła się z Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. Święto to zostało uchwalone w 2013 r. przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w celu popularyzacji wychowania przedszkolnego i podkreślenia znaczenia edukacji przedszkolnej w rozwoju dziecka.
W spotkaniu, które rozpoczęło się w sali sesyjnej, oprócz Wójta Gminy uczestniczyły także
Zastępca Wójta Stanisława Pelczar i Sekretarz
Gminy Bożena Bury.
Przedszkolaki z Zamarsk miały okazję zapoznać się z funkcjonowaniem Urzędu. Przybyły do nas ubrane w ufundowane przez Radę
Rodziców jednakowe żółte koszulki. Wspólnie z
wójtem, jego zastępcą i sekretarzem gminy odwiedziły kolejno poszczególne referaty, gdzie
małym gościom przedstawiono zakres zadań
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realizowanych przez pracowników na
rzecz mieszkańców Gminy Hażlach.
Po powrocie do sali sesyjnej, gdzie
na naszych milusińskich czekały już słodkie upominki, przedszkolaki dzieliły się
swoimi spostrzeżeniami, a następnie zaprezentowały krótki program artystyczny. Kulminacyjnym punktem wizyty było
przekazanie przez wójta Grzegorza Sikorskiego symbolicznego klucza do bram
Gminy Hażlach. W ten sposób władza została przekazana najmłodszemu pokoleniu mieszkańców gminy, którzy w sali sesyjnej odbyli swoje pierwsze posiedzenie.
Podczas trwania sesji przedszkolaków wójt został poproszony o zabranie głosu.
– Upowszechnianie wychowania przedszkolnego jest jednym z priorytetów naszej gminnej polityki. Od kilku lat liczba miejsc w naszych przedszkolach systematycznie rośnie, czego przykładem może być zeszłoroczna rozbudowa waszego oddziału przedszkolnego w Zamarskach. Po
dzisiejszej wizycie zapewne wielu z Was chciałoby
już być dorosłymi – tak jak mama czy tata. Jednak
zdradzę Wam pewną tajemnicę – nie śpieszcie się
do tego, aby być dorosłym. Pamiętajcie, że bycie

przedszkolakiem jest super. Każdy Wasz dzień
jest nową przygodą. To w przedszkolu dowiadujecie się wielu ważnych rzeczy i przygotowujecie się do szkoły. Życzę Wam byście byli szczęśliwi nie tylko dziś, ale każdego dnia, bo jak już powiedziałem: bycie przedszkolakiem jest naprawdę super!!! Waszym wychowawcom dziękuję za
ich pracę. Przekażcie Waszym rodzicom, iż mogą
być dumni patrząc na Was, jak rośniecie i rozwijacie swoje talenty – podsumował wizytę Grzegorz Sikorski, Wójt Gminy Hażlach.
GK

„Wiedza to moc”

Dzień Edukacji Narodowej upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zalegalizowana przez
Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 r. Jest to święto polskiej szkoły, święto uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi
i tych, co szkoły prowadzą i nadzorują.
Z okazji tego święta w dniu 14 października w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Kończycach Wielkich wystawiono przedstawienie wyreżyserowane przez p. Barbarę Cyrzyk i Beatę Wachtarczyk, którego hasłem przewodnim było „Wiedza to moc”,
gdzie pokazano, że szkoła nie tylko uczy, ale także wychowuje,
bawi i rozwija talenty, pasje i umiejętności. Uczniowie naszej szkoły wystąpili przed licznie przybyłymi rodzicami, dziadkami oraz zaproszonymi gośćmi –Wójtem Gminy Grzegorzem Sikorskim oraz
inspektorem ds. oświaty Beatą Lipką.
W pierwszej części uczniowie klasy pierwszej wprowadzeni przez ósmoklasistów, pokazali swoje zdolności i umiejętności w programie artystycznym przygotowanym pod kierunkiem
Doroty Stoły. Następnie złożyli ślubowanie i zostali pasowani na
uczniów. Otrzymali akty pasowania, legitymację szkolną oraz
upominek od rodziców. W drugiej części przedstawienia wystąpili uczniowie klas II – VIII, zabierając nas w podróż po przedmiotach
szkolnych, zaprezentowali swoje talenty aktorskie, recytatorskie, wokalne, muzyczne, taneczne, sportowe, plastyczne oraz
kulinarne. W bogatym różnorodnym programie artystycznym
obok scenek teatralnych, wplecione zostały piosenki kl. 3 i 2, 6b,
chóru szkolnego, tańców w wykonaniu uczniów klas 5, 6 i 2, gry na
instrumentach – wiolonczela (Paweł Stoszek), trąbka (Michał Morawiec), gitara (Grzegorz Hanzel, Paweł Cyrzyk), skrzypce (Maja
Szewczyk), flety (uczniowie klasy 4), zasady savoir- vivre przy sto-

le zaprezentowała kl.8, pokazy akrobatyczne kl.6. Cała uroczystość została zręcznie uwieńczona czymś miłym dla podniebienia.
Kelnerzy z klasy 8 częstowali widzów przygotowanymi na lekcjach techniki ciasteczkami. Nad techniczną obsługą sprzętu oraz
doborem podkładów muzycznych czuwał p. Grzegorz Kuboszek.
Nasi uczniowie, którzy zostali przygotowani przez reżyserów, wychowawców i nauczycieli przedmiotów, stanęli na wysokości zadania i wspaniale się zaprezentowali. Zostali nagrodzeni gromkimi
brawami i uznaniem ze strony wójta Grzegorza Sikorskiego oraz
dyrektor Małgorzaty Banot, którzy pogratulowali wszystkim doskonałego przedstawienia.
To była naprawdę wyjątkowa uroczystość, pełna uśmiechu
i radości. Mamy nadzieję, że uczniowie spełnili swoje marzenia,
prezentując swoje talenty, występując przed tak dużą publicznością, co na pewno przyczyniło się do wzmocnienia wiary we własne
możliwości. Jeszcze raz gratulujemy uczniom wspaniałego występu, reżyserom i nauczycielom pomysłowości!
Wszystkim pierwszoklasistom życzymy, by każdy dzień w naszej placówce dostarczał im wspaniałych przygód z nauką, by mogli w niej rozwijać swoje zdolności i zainteresowania. Dziękujemy
widzom za liczne przybycie oraz rodzicom za upieczone pyszne
ciasta i przygotowane galaretki!
Teresa Staniek
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kończycach Wielkich

Obowiązek szczepienia zwierząt
Przypomina się, że zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt:
1. Psy powyżej 3. miesiąca życia na obszarze całego kraju (…) podlegają
obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
2. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia,
a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

3. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu
leczniczego dla zwierząt.
Ponadto w związku z występującymi na terenie Polski przypadkami
wścieklizny u zwierząt Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie zaleca
szczepienie kotów przeciwko wściekliźnie.
Referat Gospodarki Komunalnej

Kredyty bankowe i poza bankowe na dobrych warunkach
Kredyty dla małych firm, rolników
do 20 tys. na 36 lekkich ratach

Zwiększamy oferty
dla Nowych klientów

Ofert na oświadczenie
do 90%

Zadzwoń lub przyjdź sprawdzimy oferty Cieszyn ul. Stary Targ 11
tel.33/858-25-52, 798-536-013
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Pierwsze manewry ratownicze
Gminy Hażlach w Pogwizdowie
W sobotę 28.09.2019 roku w Pogwizdowie, odbyły się Pierwsze Manewry Ratownicze Gminy Hażlach organizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Pogwizdowie.
Zastępy ochotniczych straży pożarnych z gmin Hażlach, Zebrzydowice oraz Strumień miały za zadanie zmierzyć się z wymagającymi zadaniami, jakie zostały przygotowane. Celem manewrów było sprawdzenie i doskonalenie posiadanych umiejętności, wskazanie obszarów do dalszego szkolenia, określenie ewentualnych braków sprzętowych mogących mieć wpływ na prowadzenie prawdziwej akcji ratowniczej. W ramach manewrów
zastępy musiały przejść przez 12 epizodów rozlokowanych na terenie Pogwizdowa.
Strażacy musieli zmierzyć się zarówno z prostymi działaniami, z którymi spotykają się na co dzień, jak i z bardziej złożonymi i wymagającymi
scenariuszami. Zadaniem uczestników manewrów było m. in.
• pomoc mężczyźnie pływającemu po stawie kajakiem, który dostał
zawału mięśnia sercowego,
• udzielnie pomocy osobie z ciężkim poparzeniem klatki piersiowej,
• wydostanie poszkodowanych z płonącego budynku i ugaszenie pożaru,
• pomoc poszkodowanym, którzy ulegli wypadkowi samochodem,
• udzielnie pomocy osobie, której wpadła pod pociąg i straciła dolną
kończynę.
Ostatnim zadaniem w czasie manewrów było zdarzanie masowe
- wybuch gazu do którego doszło w szkole podstawowej w Pogwizdowie. Zgłoszenie mówiło kilkudziesięciu osobach poszkodowanych w tym
większość to dzieci. Pierwszy na miejsce zdarzenia dotarł zastęp OSP Pogwizdów. Po zabezpieczeniu zdarzenia i wstępnym rozpoznaniu sytuacji, kierujący działaniem ratowniczym poprosił o zadysponowanie dodatkowych sił i środków. Do zdarzania ruszyło pozostałych 11 zastępów
straży pożarnej. Zastępy w aparatach ochrony układu oddechowego weszły na teren zdarzenia i po kolei ewakuowali poszkodowanych z budynku szkoły.
Była to pierwsza edycja manewrów ratowniczych w Gminie Hażlach.
Planowane jest przygotowanie za rok kolejnej edycji w jednej z dwóch
pozostałych gmin (Zebrzydowice lub Strumień).
My, jako jednostka organizująca tegoroczne pierwsze manewry ratownicze Gminy Hażlach, mamy szczerą nadzieję że to wydarzenie wpisze się na stałe do kalendarza. Podczas trwania manewrów nasi druhowie zapewnili uczestnikom 3 ciepłe posiłki oraz gorące i zimne napoje.
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Pragnę podziękować tym wszystkim, którzy przygotowywali i planowali całe manewry: Prezesowi OSP Pogwizdów, Zastępcy prezesa, Naczelnikowi, Włodarzom Gminy Hażlach, Gospodarzowi OSP, MDP Pogwizdów, Druhną i Druhom OSP Pogwizdów, Sędzią manewrów z OSP
Jawiszowice, pozorantom którzy dali z siebie 100% oraz tym wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób nam pomagali i nas wspierali.
Uczestnikami manewrów były Ochotnicze Straże Pożarne: Hażlach,
Zamarski, Rudnik, Kończyce Wielkie, Zebrzydowice, Kaczyce, Kończyce
Małe, Drogomyśl, Bąków, nasi przyjaciele zza Olzy SDH Karvina Louky,
JRG Cieszyn oraz gospodarz OSP Pogwizdów.
Druh OSP Pogwizdów Krzysztof Kolek

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu, a także dla łatwiejszego
pozyskiwania środków finansowych dla organizacji pozarządowych, zawiązało się
Stowarzyszenia Miłośników Gminy Hażlach, na czele którego stanął Pan Czesław
Stuchlik – człowiek, którego zapałem można by obdzielić kilka osób, o nietuzinkowych zainteresowaniach i wiedzy.

Stowarzyszenie
Miłośników
Gminy
Hażlach

Dzięki kontaktom Prezesa
Czesława Stuchlika, na zaproszenie Sekcji Ludoznawczej przy PZKO
w Czeskim Cieszynie i zaolziańskim Jabłonkowie, członkowie Stowarzyszenia wzięli udział w Gorolskim
Święcie w dniu 3 sierpnia 2019 roku.
W dniach od 14 do 17 sierpnia 2019 roku, przy współudziale GOK
w Hażlachu, Biblioteki Gminnej w Pogwizdowie, OSP w Pogwizdowie
i KGW w Brzezówce zorganizowano przy strażnicy OSP Pogwizdów
„Święto ziół w Pogwizdowie”, gdzie na wystawie plenerowej prezentowano zioła i fotografie pani Barbary Kuchty i Czesława Stuchlika oraz
sprzęt piramidowy, kamienie i inne osobliwości. Miłym elementem była
degustacja herbat ziołowych. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko miejscowej publiczności, ale również na portalu internetowym ox.pl, gdzie oglądalność w ciągu 15 dni wynosiła 3350 wyświetleń. Również PZKO-wski „Zwrot” na swych łamach zamieścił stosowny artykuł.
24 września 2019 r. na zaproszenie Pani Prezes Stowarzyszenia Nasza Wieś Kończyce Wielkie Sylwii Hawełka Czesław Stuchlik w miejscowej strażnicy OSP wygłosił pogadankę i zaprezentował wystawę fotograficzną, poprzednio prezentowaną w Gminnej Bibliotece w Pogwizdowie, o hrabinie Thun-Hohenastain. Swymi bogatymi zbiorami wystawę
tę uzupełniła pani Sylwia i OSP Kończyce Wielkie. Wydarzenie to cieszyło się sporą frekwencją i dużym zainteresowaniem nie tylko miejscowej
ludności, ale również z innych miejscowości, między innymi z Cieszyna,
Piotrowic koło Karwiny i Zebrzydowic. Wniosło to do życiorysu hrabiny
wiele ciekawych epizodów wcześniej nieznanych. Pani Sylwii, wszystkim
jej współorganizatorom, a także sponsorom w zakresie kulinarnym należą się wielkie podziękowania.

Jesienny czas przywołuje w pamięci młode, czy nawet dziecięce lata,
które warto powspominać i podzielić się z innymi swoimi refleksjami.
Dlatego jako motto kolejnego spotkania przyjęto takie słowa: „Dobrze
jest powspominać stare dobre czasy”, a dotyczyło ono pasterstwa. Jakkolwiek pasterstwo, a szczególnie owczarstwo w górach przywracane
jest do łask i coraz bardziej promowane, o pasterstwie na nizinnej części Śląska Cieszyńskiego mało się mówi, bo też nie wiele się o nim cokolwiek wie. Dlatego 27 września 2019 roku w Bibliotece w Pogwizdowie pani Barbara Kuchta i pan Czesław Stuchlik przy współudziale Biblioteki i GOK-u zorganizowali kolejną wystawę fotograficzną poświęconą pasterstwu. Obszerny referat, przeplatany przysłowiami, wierszami
i w duecie śpiewanymi pasterskimi piosenkami wygłosili Barbara Kuchta i Czesław Stuchlik, a pan Piotr Chobot z Hażlacha przygrywał na lirze korbowej przy akompaniamencie harmonijki ustnej i okaryny. Swymi
zbiorami i eksponatami wystawę tę wzbogacili pan Józef Stoszek z Hażlacha i OSP Pogwizdów. Wielkim zaskoczeniem dla organizatorów było
niespodziewane dostarczenie przez kilka pań swoich regionalnych wyrobów kulinarnych, poniekąd związanych z pasterstwem. Były trzy rodzaje pierogów, które przygotowała pani Bożena Micek, a jej bratowa rogaliki; o bażanowickie masło i oscypki postarała się pani Dyrektor Biblioteki; a panie z GOK o ciasta; pani Alfreda Stuchlik upiekła tradycyjny „krupiczniok” i chleb z mąki orkiszowej. Za ten wspaniały poczęstunek organizatorzy składają tym wszystkim miłym panią bardzo serdeczne podziękowania. Na zakończenie warto przytoczyć, wprawdzie mongolskie, jedno z wielu przysłów, które tam były cytowane: „Nie ma trawy, nie ma bydła, nie ma bydła, nie ma jedzenia”. W kolejnych dniach wystawę odwiedziły pogwizdowskie przedszkolaki.

Czesław Stuchlik

Stowarzyszenie Nasza Wieś Kończyce Wielkie tak nazywa się nowe stowarzyszenie, jakie powstało w Kończycach Wielkich, które 30 sierpnia oficjalnie zostało zarejestrowane w KRS w Bielsku-Białej.
Zarząd prezentują Sylwia Hawełka – prezes, Edyta Matuszek – sekretarz oraz Anna Raszka – skarbnik.
W skład komisji rewizyjnej weszły Anna
Chwolek oraz Maria Żyła. Cele statutowe stowarzyszenia to m.in. tworzenie inicjatyw na rzecz rozwoju infrastruktury wiejskiej, integracja mieszkańców, kultura, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, kultywowanie tradycji lokalnej. Jest to
zrzeszenie niezarobkowe, a swoją działalność chcą prowadzić dla ogółu społeczeństwa. Wszystkich zainteresowanych wstąpieniem w szeregi Stowarzyszenia Nasza Wieś Kończyce Wielkie mogą kontaktować się
z organizacją mailowo, pisząc na adres: naszawies@o2.pl bądź przez facebooka https://www.facebook.com/Stowarzyszenie Nasza Wieś Kończyce Wielkie. Stowarzyszenie można też wesprzeć finansowo, przekazując środki na numer rachunku bankowego: Numer konta Stowarzyszenia 03160014621886323730000001 tytułem „darowizna na realizację
celów statutowych”.
Pierwszy sukces!
24 września br. Stowarzyszenie przy współpracy OSP Kończyce
Wielkie zorganizowało prelekcję pt. "Hrabina Gabriela von Thun Hohenstein - Dobra Pani z Kończyc Wielkich", którą poprowadził Pan Cze-
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sław Stuchlik. Spotkanie zebrało sporą część mieszkańców wsi oraz gości z okolicznych miejscowości jak również z zagranicy. Prelekcji towarzyszyła wystawa poświęcona hrabinie oraz wystawa artefaktów strażackich ze zbiorów OSP Kończyce Wielkie. Już w listopadzie planowana jest
kolejna prelekcja na którą stowarzyszenie serdecznie zaprasza.
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Nasi zawodnicy na Gali Sportu
Powiat Cieszyński nagrodził i wyróżnił sportowców oraz
placówki oświatowe najlepiej reprezentujące w roku 2018
nasz region na sportowych arenach. Uroczysta Gala Sportu
z udziałem przedstawicieli władz powiatu, gminnych władz
samorządowych, dyrektorów szkół odbyła się 3 października
w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Podobnie jak w latach poprzednich w gronie tym znaleźli się także
mieszkańcy Gminy Hażlach. Spotkanie było połączone z obchodami 20-lecia organizacji w Powiecie Cieszyńskim współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
W klasyfikacji Igrzysk Dzieci trzecie miejsce, po Szkole
Podstawowej nr 3 w Skoczowie oraz Szkole Podstawowej nr
1 w Wiśle, zajęła Szkoła Podstawowa im. Księstwa Cieszyńskiego w Pogwizdowie. Wyróżnienia za wysokie osiągnięcia
sportowe odebrało pięciu naszych mieszkańców: Maja Chamot, Balbina Sikora, Małgorzata Błaszczyk, Mateusz Herrman i Filip Czupil.
Przedstawiciele Gminy Hażlach uczestniczący w uroczystości w Starostwie Powiatowym
Oto sportowe dokonania wyżej wymienionych młodych w Cieszynie (od lewej): przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu i Spraw Socjalnych Rady
Gminy Anna Chwolek, Małgorzata Błaszczyk, Filip Czupil, ojciec Balbiny Sikory, dyrektor SP
sportowców:
Maja Chamot, lekka atletyka, Międzyszkolny Klub Spor- w Pogwizdowie Dorota Sobieska oraz nauczyciele wychowania fizycznego w tej szkole, Iretowy Ustroń, I miejsce w skoku o tyczce Mistrzostw Polski neusz Nowak i Cezary Kałużny. Na zdjęciu brakuje Mai Chamot, Balbiny Sikory i Mateusza
w Lekkiej Atletyce, I miejsce w skoku o tyczce Mistrzostw Herrmana o Fot. RŻ
Śląska, rekordzistka Śląska w skoku o tyczce w kat. młodziczMałgorzata Błaszczyk, ju-jitsu, Uczniowski Klub Sportowy
ki – 366 cm,
Nakano Pogwizdów, I miejsce Mistrzostw Polski Młodzieżowców
Balbina Sikora, pływanie, Klub Sportowy Nautilus Jastrzębie
w Ju-Jitsu, I miejsce Pucharu Polski Młodzieżowców w Ju-Jitsu, V
Zdrój, III miejsce w gr. wiekowej senior na dystansie 400 m BF, II
miejsce Mistrzostw Europy Młodzieżowców w Ju-Jitsu, V miejsce
miejsce w gr. wiekowej do lat 17 na dystansie 200 m BF, I miejsce
podczas Dutch Open w Ju-Jitsu w Holandii,
w gr. wiekowej do lat 15 na dystansie 100 m BF, II miejsce w gr. wieMateusz Herrman, ju-jitsu, Uczniowski Klub Sportowy Nakakowej do lat 15 na dystansie 50 m BF podczas Mistrzostw Polski
no Pogwizdów, I miejsce Mistrzostw Polski Juniorów w Ju-Jitsu, II
Seniorów i Juniorów w pływaniu w płetwach w Gliwicach, I miejmiejsce Mistrzostw Europy Młodzieżowców w Ju-Jitsu, III miejsce
sce na dystansie 400 m BF, I miejsce na dystansie 200 m BF podpodczas Dutch Open w Ju-Jitsu w Holandii,
czas Finswimming European Junior Cup w Gliwicach; II miejsce na
Filip Czupil, ju-jitsu, Uczniowski Klub Sportowy Nakano Podystansie 200 m BF podczas 3 rundy Pucharu Świata Finswimming
gwizdów, I miejsce Mistrzostw Polski Kadetów w Ju-Jitsu, III miejw Lipsku, III miejsce na dystansie 200 m BF podczas finału Puchasce Pucharu Europy Kadetów w Holandii, VII miejsce Pucharu
ru Świata Finswimming w Phuket,
Świata Kadetów w Grecji. 				
GK

ZAPROSZENIA

Sala widowiskowa w Zamarskach
2 grudnia o godz. 16.00
GOK zaprasza dzieci na przedstawienie

„ Ś w i ą te c z ny C ze r wo ny Ka p t u re k ”

II Gminny Jarmark Świąteczny
15 grudnia w Hażlachu przy Domu Przyrodnika
od 11.00 do 14.00

***

7. Wiejski jarmark Świąteczny

Zaprasza Sołtys i KGW w Zamarskach wraz ze
Stowarzyszeniem Miłośników Zamarsk

22 grudnia w Zamarskach przy OSP
od 9.00 do 13.00

6 grudnia na spotkanie z Mikołajem od godz. 17.00
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Chorąży Polskiej Kultury Jan Kisza
Jan Kisza, nauczyciel, dyrygent - urodzony w Zamarskach w 1890 roku. W roku 2019 obchodzimy 60-lecie
jego odejścia. Jako nauczyciel po Seminarium Nauczycielskim pracował w szkolnictwie w Zagłębiu Karwińskim.
Rozmiłowany w muzyce należał do budzicieli ducha narodowego na Śląsku Cieszyńskim. Główną jego zasługą
było zintegrowanie całego zaolziańskiego śpiewactwa.
Był założycielem i dyrygentem reprezentacyjnego (stałego) chóru
Towarzystwa Nauczycieli Polskich po czeskiej stronie. Już po trzech latach intensywnych działań chór wystąpił z jubileuszowym 25 koncertem.
Repertuar chóru składał się z pieśni kompozytorów polskich, a towarzyszyła im każdorazowo wiązanka pieśni śląskich „Znad Olzy”. W roku 1928
Jan Kisza przeniósł się do Krakowa. Tam zorganizował chór ogniska nauczycielskiego, założył chór i orkiestrę Dzieci Krakowskich przy Filharmonii, prowadził też chór mieszany w Nowej Hucie. Dokonał opracowań
muzycznych sztuk ludowych Jana Szuścika „Pańszczorze” oraz Karola
Bergera „Nawrócony”. Zaolziański chór polskich pedagogów prowadzony przez kolejnych znakomitych 9 Chorążych przetrwał do roku 2010.
W jego repertuarze były zawsze pieśni patriotyczne klasyków muzyki,
głoszące potęgę ducha narodu, wzbogacane też recytacją poetów zaolziańskich i popularyzacją polskiej lekkiej piosenki rewelersów. Przez cały
czas chlubnej działalności Towarzystwo Nauczycieli Polskich było matecznikiem działaczy społecznych ruchu śpiewaczego, co miało ogromny
wpływ na rozśpiewanie ludu śląskiego. W swym prężnym działaniu chór

Piękną gwarą o Hażlachu
Zamieszczamy napisany cieszyńską gwarą sympatyczny wiersz
o Hażlachu. Jego autorem jest pan Tomasz Sochacki. Serdecznie mu dziękujemy, gratulujemy bardzo dobrej znajomości tej miejscowości, wyobraźni oraz talentu!
Hażlach
Kicoł se zajónczek po Cieszyńskij Ziymi,
Dziwoł sie jak trowka wszyndy sie zielyni,
Za Cieszynym w lesie chwilkym sie zastawił,
Kwiotki se powónioł, a uszy postawił,
Tyn las to je Parchowczok, brzózkami malowany,
Za nim Parszywo Kympka a Czuchów schowany,
Dokoła lasy, kopieczki a głymboki jamy,
Bliży je Fukała, potym Podbrzezówka,
A przi Wielkich Kóńczycach chowie sie Odnóżka,
Uż wieczór, trzeja sie wrócić na spadek do mamy,
Zajónczek s mamóm w jamie siedzi uż schowany,
Trzeja se dować pozór, bo jutro je wielki gón,
Flintkorze, panowie przijadóm ze wszystkich świata strón,
Zaś bydóm szwandrosić jak uwidzóm ty zajyncze jamy,
Hasloch, lebo Hasen loch, sprógujcie, jynzyk połómany,
Potym siedlocy zacznom tak mówić jak ci panowie,
Hasloch, potym Hażlach, tak jim zustanie uż w głowie,
Siedloków tu dycki było kupa, łorali doły głymboki,
Chowali krowy, babucie, kury, a biołe trusioki,
Sóm tukej dwa kościoły, dwie wiary kole siebie,
Choć wierzóm inakszy, możne sie spotkajóm w niebie,
Fojta mómy młodego, zrynczny s niego synek,
Buduje tak, że w Hażlachu bydzie isto rynek,
W Cyntrum je szkoła, kónzum a boisko,
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polskich pedagogów notował wiele sukcesów - udział z wyróżnieniem
w takich znaczących koncertach jak: w 1929 roku - Wszechsłowiański
Zjazd Śpiewaków w Poznaniu, w latach 1972 i 1985 Międzynarodowy Festiwal Polskiej Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach, w latach 1982 i 1988
- Światowy Festiwal Chórów Polonijnych w Koszalinie, w 1965 roku - Festiwal Chórów o Laur XX- lecia w Poznaniu. Ważny był też zawsze udział
w konkursach i przeglądach miejscowych chórów PZKO. Według podsumowania z roku z roku 2010 chór zaolziańskich pedagogów podczas niespełna 85 lat pracy zaliczył 926 w występów, w tym 416 koncertów dla
dorosłych, 115 koncertów wychowawczych dla młodzieży szkolnej i 395
występów okolicznościowych. „Kultura polska jest atrakcyjna i warto zostać jej Chorążym”- napisali swego czasu w kronice zespołu nauczyciele
z Litwy. Członkowie chóru Nauczycieli Polskich zostali temu hasłu wierni do końca.
Wykorzystano- Artykuł pt. Chorążowie Polskiej Kultury w czasopiśmie ZWROT 6/ 2010.
Rudolf Mizia

Ci co tu miyszkajóm wszyndzi majóm blisko,
Ku Zamarskóm je Górski, a choć gór tam ni ma,
Je tam kopiec a za nim wielkucno dolina,
Przes Hażlach idzie cesta, Karnowiec sie nazywo,
Przed nim na Kopcu kokot, na gróncie sie odzywo,
Pod kopcym sóm modre stawy, ryby na nich skokajóm,
Pod Szybóm, na Czorne Doły lekućko skryncajóm,
W tych dołach nad stawami utopce snoci siedzóm,
W nocy ludzi straszóm, w dziyń siedzóm pod miedzóm,
Przyndziecie przes Babilón, krajuszkiym, chodnikiym,
Tam je pore chałup, sóm uż ganc Pod Rudnikiym,
Jak przijedziecie do tej naszej dziedziny,
Nie wyjedziecie bez kołocza a godnej gościny,
Paniczki s KGW Wóm dycki cosi dobrego uwarzóm,
Jako pod blachóm chajcować, fojermóni ukożóm,
Cobyście wiedzieli, jako ogiyń po lasach rozpolać,
Kany zwónić po pómoc, a jako sie ratować,
Sóm w Hażachu sportowcy, flintkorze, pszczelorze,
Siedlok Wóm ukoże jako sie traktorym łorze,
Bo ludzie tukej sóm tacy, robocie rozumióm,
Sóm mechanicy, co s autami wszecko robić umióm,
Je tukej lakiernik, kiery auta strziko,
Sóm aji kamiyniorze, srobióm pómnik starzikóm,
Nejlepszy se siednyć na koło, Hażlach objechać,
A pómału, wóniać luft, ale sie nie śpiychać,
Jak czego nie wiycie, kaj co je, baji tam za miedzóm,
Spytejcie sie w Urzyndzie, wszecko Wóm powiedzóm,
Zajónczek kiery kicoł, Kicok sie nazywo,
Uż terazy spi s mamóm, uż sie nie odzywo,
Wszecko Wóm powyrzóndzoł o Hażlachu, kany miyszko,
Terazy do nas przijedżcie, oglóndniecie wszystko...
Tómek Sochacki www.gwaracieszynska.pl

11

12

www.akcent-ce.pl

43-400 Cieszyn, ul. Pokoju 1, tel. 730 717 888, 785 419 150, biuro@akcent-ce.pl

Dasz radê :)

Naucz siê go i Ty!

Nie wiedzia³eœ?

jest jednym
z szeœciu oficjalnych jêzyków
Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Rosyjski

