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Rada Gminy VIII kadencji 2018-2023 wraz z Wójtem Gminy Hażlach. Od lewej: Piotr Trzaskalski, Monika Buczkowska, Mariusz Krzyżanek, 
Sławomir Kolondra, Piotr Krupa, Grzegorz Sikorski – Wójt, Barbara Kuchta, Aleksandra Melcher, Mirosława Witoszek, Zdzisław Jarosz, Anna 
Chwolek, Leszek Wawrzyczek, Katarzyna Palac, Klaudiusz Zawada, Sylwia Hawełka, Sebastian Chrapek. Fot. GOK

Wójt i Rada Gminy zaprzysiężeni
Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Gminy odbyło się  21 listopada. Na Sesji Radni złożyli uroczyste 

ślubowanie, otrzymali także zaświadczenia o wyborze na radnego. Ślubowanie złożył Wójt Grzegorz Sikorski. 
Ponadto odebrał zaświadczenie o wyborze na stanowisko.

Przewodniczącym Rady Gminy został wybrany Sławomir 
Kolondra, a Zastępcą Przewodniczącego Barbara Kuchta. 
Dokonano także wyboru Komisji Rewizyjnej w składzie: 
Anna Chwolek, Zdzisław Jarosz, Mariusz Krzyżanek, Piotr 
Trzaskowski i Leszek Wawrzyczek. Powołano Komisję Skarg, 
Wniosków i Petycji. Przewodniczyć Komisji będzie Piotr Kru-

pa, a jej członkami zostali Sylwia Hawełka, Mariusz Krzyża-
nek, Piotr Trzaskowski i Leszek Wawrzyczek. Gratulujemy!
Zgonie z wymogami, sesja Rady Gminy była transmitowana 
na żywo. Kolejne sesje również będzie można śledzić na bie-
żąco, korzystając z transmisji internetowej -  na stronie www.
hazlach.pl wybierając zakładkę YouTube. 

„Aby Święta Bożego Narodzenia były Bliskością i Spokojem, a Nowy Rok – Dobrym Czasem”
K. I. Gałczyński

Nadchodzący Nowy Rok to nie tylko okres radości, 
ale również zadumy nad tym, co minęło i nad tym, co nas czeka.

Tak więc dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro, 
Świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek,
Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, szczęścia i powodzenia

życzą

Grzegorz Sikorski 
Wójt Gminy Hażlach

Sławomir Kolondra
Przewodniczący Rady Gminy 

wraz z Radnymi
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Dni seniora w Gminie Hażlach
Rady Sołeckie, Koła Gospodyń Wiejskich i Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu włączyły się w organizację Dni 

Seniora we wszystkich sołectwach Gminy. 

Głównym celem uroczystych spotkań przy stole jest integracja 
seniorów. To często jedyna okazja w roku do spędzenia cza-
su w gronie rówieśników. Ranga imprez podkreślona została 
przez obecność przedstawicieli władz Gminy z Wójtem Grze-
gorzem Sikorskim i Przewodniczącą Rady Gminy Bożeną Bury 
na czele, a także sołtysów sołectw, księży czy dyrektora Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Hażlachu. Był czas na życzenia kie-
rowane do seniorów i wspólny posiłek oraz występy lokalnych 
zespołów. Dla seniorów grali i śpiewali: Wielkokończanie, or-
kiestra dęta, Męski Zespół Śpiewaczy z Zamarsk oraz dzieci 
i młodzież szkolna.  
Druga część spotkań miała charakter towarzyski. Przy herba-
cie, kawie i słodkościach czas upływał na rozmowach, żartach 
i śpiewaniu popularnych biesiadnych i regionalnych piosenek. 
Ta forma podziękowania starszym mieszkańcom Gminy za 
ich wkład w kształtowanie sołeckich społeczności jest bardzo 
trafną i godną kontynuowania tradycją, o czym świadczy duża 
ilość uczestników.
Wielkie podziękowania należą się organizatorom Dni Senio-
ra: Radom Sołeckim, Kołom Gospodyń Wiejskich, Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury, zespołom, szkołom, właścicielom restau-
racji oraz tym wszystkim, którzy przyczyniają się do tego, aby 
w sposób godny okazać szacunek starszemu pokoleniu.

WK

Zamarski 

Pogwizdów Kończyce Wielkie

Rudnik

Hażlach

Brzezówka
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Stypendia dla wybitnych uczniów
Po raz drugi w gminie Hażlach 

nagrodzono wybitnie uzdolnionych 
uczniów uczęszczających do 

szkół na terenie gminy. W roku 
szkolnym 2017/2018 najlepszymi 

uczniami okazali się Aleksandra 
Rucka i Kacper Siąkała. Wręczenie 

stypendiów odbyło się podczas 
październikowej sesji.

Stypendyści gminy Hażlach z rodzicami oraz władzami gminy: Wójtem Grzegorzem 
Sikorskim, przewodniczącą Rady Gminy Bożeną Bury oraz przewodniczącym Komisji 
Oświaty i Kultury Romanem Haltofem. 

Aleksandra Rucka została wyróżniona 
już po raz drugi. Jest uczennicą siód-
mej klasy Szkoły Podstawowej im. Orła 
Białego w Zamarskach. Średnia ocen na 
jej ostatnim świadectwie wynosiła 5,35. 
Jest również laureatką Wojewódzkiego 
Konkursu Matematycznego uzyskując 
57 punktów na 60 możliwych.
Kacper Siąkała jest uczniem trzeciego od-
działu gimnazjalnego Szkoły Podstawowej 
im. Bohaterów Westerplatte w Kończy-
cach Wielkich. Uzyskał on średnią ocen 
5,22, jest też laureatem Wojewódzkiego 

Konkursu Przedmiotowego z chemii uzy-
skując 60 punktów na 60 możliwych.
Uczniowie otrzymali stypendium w wy-
sokości 800 zł oraz listy gratulacyjne. 
Stypendia w gminie Hażlach przyznawa-
ne są uczniom lokalnych szkół, których 
średnia na świadectwie przekracza 5,0 

oraz są laureatami konkursu o randze 
wojewódzkiej lub ponad wojewódzkiej 
w minionym roku szkolnym. W imieniu 
ucznia wniosek o przyznanie stypen-
dium składany jest przez rodziców lub 
opiekunów prawnych.

WK

Najlepsi w Polsce
Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci w Hażlachu zajęła pierwsze 
miejsce w konkursie „Jesteśmy Cyfrowobezpieczni” w kategorii 

szkół podstawowych. Mistrzowie wygrali mobilną pracownię złożoną 
z 15 laptopów, projektora, tablicy interaktywnej, routera, Wi-Fi oraz 

ekranu przenośnego. 

Nagrodę odebrały Agnieszka Pilch – dyrektor szkoły wraz z Anną Kawik 
– nauczycielką języka angielskiego podczas III konwentu pt. „Uczniowie 
w sercu cyberbezpieczeństwa”. 
- Dziękujemy za możliwość podzielenia się własnym doświadczeniem,  
za poszerzenie wiedzy, inspiracje i wzbudzenie silnego przekonania, że 
w czasach cyfrowej transformacji wiele zależy od polskiej szkoły, od pol-
skich nauczycieli – mówi dyrektor Agnieszka Pilch o nagrodzie. 
W wydarzeniu ponad 200 osób z całego kraju zobaczyło prezentację po-
lonistki Patrycji Grzybek na temat działań hażlaskiej szkoły. Natomiast 
dyrektor szkoły wygłosiła wykład pt. „Szkoła dobrze zorganizowana” oraz 
wzięła udział w sesji pt. „Smartfon w szkole. Po której stronie warto być?”. 

SP w Hażlachu



4 Wiadomości Gminy Hażlach

SAMORZĄD

W związku z przeprowadzonymi konsultacjami projektu uchwały Rady 
Gminy Hażlach w sprawie uchwalenia szczegółowych zasad wnoszenia 
inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwa-
łodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych 
oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty, 
w odpowiedzi na ogłoszenie, w wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy 
Hażlach wpłynęły trzy uwagi w sprawie przedmiotowego projektu uchwa-
ły, które przekazane zostały Komisji Statutowej Rady Gminy Hażlach.
W związku z przeprowadzonymi konsultacjami projektu uchwały Rady 
Gminy Hażlach w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Hażlach, w odpo-
wiedzi na ogłoszenie, w wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy Haż-
lach wpłynęły dwie uwagi w sprawie przedmiotowego projektu uchwa-
ły, które przekazane zostały Komisji Statutowej Rady Gminy Hażlach.
W związku z przeprowadzonymi konsultacjami projektu uchwały Rady 
Gminy Hażlach w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzezówka, w 
odpowiedzi na ogłoszenie, w wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy 
Hażlach nie wpłynęły żadne opinie i uwagi w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały.
W związku z przeprowadzonymi konsultacjami projektu uchwały Rady 
Gminy Hażlach w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Hażlach, w od-
powiedzi na ogłoszenie, w wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy 
Hażlach nie wpłynęły żadne opinie i uwagi w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały.

Ogłoszenie wyników konsultacji 

Celem modernizacji jest dostosowanie baz danych ewidencji 
gruntów i budynków poprzez uzupełnienie informacji doty-
czących gruntów, budynków, nieruchomości lokalowych oraz 
właścicieli nieruchomości w trybie art. 24a ustawy Prawo geo-
dezyjne i kartograficzne* 
Prace wykonywane są w terminie od kwietnia 2018 r. do czerw-
ca 2019 r. przez Konsorcjum firm, w składzie:
- Geores Sp. z o. o., ul. Targowa 3 35-064 Rzeszów - Lider Kon-
sorcjum,
- Progeo Katowice K. Rogala, M. Nowak, D. Przybycień Spółka Jaw-
na, ul. Korfantego 79, 40-160 Katowice - Członek Konsorcjum.
Wykonawcy prac posiadają identyfikatory ze zdjęciem zawiera-
jące imienne upoważnienie oraz kamizelki odblaskowe z napi-
sem „GEODEZJA”. Na mocy art. 13 ust. 1 oraz art. 14 ustawy 
Prawo geodezyjne i kartograficzne osoby te mają prawo wstępu 
na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania nie-
zbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami, a 
właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością są obowią-
zani umożliwić wykonanie tych prac. 
W wyniku modernizacji zostanie opracowany projekt operatu 
opisowo-kartograficznego, który  podlegał będzie wyłożeniu 

na okres 15 dni roboczych, w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Cieszynie.
Informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opi-
sowo-kartograficznego została podana do publicznej wiadomo-
ści na 14 dni przed dniem wyłożenia poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń w siedzibach Starostwa Powiatowego w Cieszy-
nie i Urzędzie Gminy Hażlach oraz w prasie o zasięgu krajowym. 
W okresie wyłożenia projektu każdy, czyjego interesu prawnego 
dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartogra-
ficznego, może zgłaszać uwagi do tych danych. Po upływie termi-
nu przewidzianego dla wyłożenia projekt operatu opisowo-kar-
tograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków.
*Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 17  maja 1989  r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2101), 

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 

z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.).

STAROSTA CIESZYŃSKI
JANUSZ KRÓL

OGŁOSZENIE
Starosta Cieszyński informuje o modernizacji ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Haż-
lach obręb Brzezówka, Hażlach, Kończyce Wielkie, Pogwizdów, Rudnik, Zamarski.

W związku z przeprowadzonymi konsultacjami projektu uchwały Rady 
Gminy Hażlach w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kończyce Wiel-
kie, w odpowiedzi na ogłoszenie, w wyznaczonym terminie do Urzędu 
Gminy Hażlach nie wpłynęły żadne opinie i uwagi w sprawie przedmio-
towego projektu uchwały.
W związku z przeprowadzonymi konsultacjami projektu uchwały Rady 
Gminy Hażlach w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pogwizdów, w 
odpowiedzi na ogłoszenie, w wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy 
Hażlach nie wpłynęły żadne opinie i uwagi w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały.
W związku z przeprowadzonymi konsultacjami projektu uchwały Rady 
Gminy Hażlach w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudnik, w od-
powiedzi na ogłoszenie, w wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy 
Hażlach wpłynęła jedna uwaga w sprawie przedmiotowego projektu 
uchwały, która przekazana została Komisji Statutowej Rady Gminy 
Hażlach.
W związku z przeprowadzonymi konsultacjami projektu uchwały Rady 
Gminy Hażlach w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zamarski, w 
odpowiedzi na ogłoszenie, w wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy 
Hażlach nie wpłynęły żadne opinie i uwagi w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały.

WÓJT 
Grzegorz Sikorski  
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Uroczyste otwarcie nowych 
pracowni

17 listopada w Szkole Podstawowej im. „Trzech Braci” w Hażlachu odbyło się wydarzenie podsumowujące 
zrealizowane, szkolne projekty, oparte na  współpracy nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i uczniów. 

Efekty naszej pracy w postaci  dwóch pracowni: mobilnej pracowni językowej oraz pracowni biologiczno- 
chemicznej podziwiali przybyli goście, rodzice, absolwenci.

Impreza została połączona z grywalizacją planszową i Olim-
piadą Sportową dla uczniów klas I-III. Pracownie poświęcił 
proboszcz parafii rzymsko-katolickiej ks. kanonik Andrzej Pa-
poń. Symbolicznego przecięcia wstęgi pracowni biologiczno-
-chemicznej dokonali Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski, 
Dyrektor szkoły w latach 1985- 2002 Stanisława Kula, nauczy-
cielka biologii Agnieszka Kohutek, nauczycielka geografii Jo-
lanta Brzóska oraz Przewodniczący Samorządu Uczniowskie-
go Jakub Suchanek, natomiast pracowni mobilno-językowej 
Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski, nauczycielka Anna 
Kawik, z-ca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Ka-
rolina Walek i Dyrektor szkoły Agnieszka Pilch. 
Uroczystość uświetniły występy uczniów, prezentacja multi-
medialna i specjalnie upieczony na tę okazję tort. Słodki bufet 
przygotowany przez rodziców, a obsługiwany przez Radę Ro-
dziców i uczniów cieszył się wielkim powodzeniem.

Dziękuję wszystkim przybyłym gościom, rodzicom, uczniom 
za wspólne świętowanie, pomoc w organizacji wydarzenia 
i obecność. Moim nauczycielom i pracownikom szkoły dzięku-
ję za zaangażowanie oraz jakość przygotowanych działań.  

Agniszka Pilch

dyrektor SP w Hażlachu

Uroczystość uświetniły występy uczniów i tort. Fot. SP

W otwarciu pracowni uczestniczyła społeczność szkolna 
z dyrektor Agnieszką Pilch na czele oraz Wójt Grzegorz Sikorski 
i ks. kanonik Andrzej Papoń. Fot. SP

bezpłatny informator 
samorządowy
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Uchwała ma na celu poprawę jakości powietrza w regio-
nie, a tym samym poprawę naszego zdrowia. Uchwała 
nr  V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 
kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze wo-
jewództwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji insta-
lacji, w których następuje spalanie paliw, zakazuje palenia:
- węglem brunatnym oraz paliwami stałymi produkowanymi 

z wykorzystaniem tego węgla,
- mułem i flotokoncentratem oraz mieszankami produkowa-

nymi z ich wykorzystaniem,
- paliwami, w których udział masowy węgla kamiennego 

o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%,
- biomasą stała, której wilgotność  w stanie roboczym prze-

kracza 20%.

Ponadto uchwała stanowi, iż wszystkie instalacje grzewcze na 
paliwa stałe muszą spełniać wymagania pod względem mini-
mum standardu emisyjnego zgodnego z 5 klasą.
Dla instalacji, których eksploatacja rozpoczęła się przed 
1 września 2017 r., w/w uchwała dopuszcza wyjątki:
- dla instalacji eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat lub 

które nie posiadają tabliczki znamionowej, obowiązek taki 
wchodzi z dniem 1 stycznia 2022 roku;

- dla instalacji eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat, obo-
wiązek taki wchodzi z dniem 1 stycznia 2024 roku;

- dla instalacji eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat, obo-
wiązek taki wchodzi z dniem 1 stycznia 2026 roku;

- dla instalacji spełniających wymagania w zakresie emisji za-
nieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub 4, obowiązek taki 
wchodzi z dniem 1 stycznia 2028 roku. 

Dostosowanie się do powyższych wymagań ma przyczynić się 
do poprawy stanu jakości powietrza, które najbardziej w Pol-
sce zanieczyszczone jest w naszym województwie śląskim, 
w szczególności w okresie od października do marca. 
Analizy wskazują że aż 51% całkowitej emisji zanieczyszczeń 
do powietrza generują indywidualne urządzenia grzewcze. 
Jest to wynikiem użytkowania kotłów lub pieców węglowych 
o  niskiej efektywności energetycznej, niespełniających żad-
nych norm emisyjnych oraz spalania w nich paliw o niskich 
parametrach jakościowych, czyli o niskiej kaloryczności i wy-

Sezon grzewczy a problem zanieczyszczenia powietrza 

Wraz z nadejściem chłodniejszych dni rozpoczął się kolejny sezon grzewczy w budynkach. W związku z tym 
przypominamy wszystkim Mieszkańcom Gminy Hażlach, że już od 1 września 2017 roku obowiązuje uchwalona 

przez Sejmik Województwa Śląskiego tzw. uchwała antysmogowa, która wprowadziła ograniczenia i zakazy 
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, czyli określiła w czym i co można spalać. 

sokiej zawartości siarki i popiołu, a nawet spalania odpadów 
rożnego pochodzenia.    
Zanieczyszczone powietrze, którym oddychamy, bezpośred-
nio wpływa na nasze zdrowie i może wywołać choroby układu 
oddechowego oraz krążenia, astmę a nawet nowotwory. Gru-
pami najbardziej narażonymi na to zjawisko atmosferyczne są 
dzieci, osoby starsze, osoby z przewlekłymi chorobami serca 
i układu oddechowego.    
Ponadto apelujemy również o powstrzymanie się od spalania 
odpadów w piecach domowych, gdyż jest to najbardziej szko-
dliwa dla zdrowia forma „zagospodarowania odpadów”, która 
powoduje uwalnianie się do powietrza trujących związków, 
które szczególnie negatywnie wpływają na zdrowie mieszkań-
ców oraz otaczające środowisko. Gmina Hażlach zapewnia 
odbiór każdej ilości odpadów komunalnych z gospo-
darstw domowych, dlatego nie ma konieczności ich spa-
lania w piecach domowych i na powierzchni gruntów. 
Informujemy również że upoważnieni pracownicy Urzędu 
Gminy będą prowadzić kontrole gospodarstw domowych 
w zakresie realizacji postanowień określonych w uchwale an-
tysmogowej. Niedostosowanie się do tych zasad może skutko-
wać nałożeniem kary grzywny. 
Więcej informacji na temat ochrony powietrza można zna-
leźć na stronie internetowej Gminy Hażlach w zakładce 
„Ochrona powietrza” na bocznym panelu (adres podstrony: 
www.hazlach.pl/ochrona-powietrza). 
Od września br. ruszył rządowy program „Czyste Powietrze”, 
w ramach którego właściciele budynków mieszkalnych mogą 
uzyskać dofinansowanie do przedsięwzięć z zakresu poprawy 
efektywności energetycznej budynków i zmniejszenia emisji 
pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery (np. na ocieple-
nie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę 
źródeł ciepła itp.). Więcej informacji o tym programie można 
znaleźć na stronie internetowej www.portal.wfosigw.katowi-
ce.pl, a także uzyskać pod numerem telefonu 32 60 32 252 lub 
bezpośrednio w placówce Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Wita 
Stwosza 2 oraz w punkcie informacyjnym WFOŚiGW w Biel-
sku-Białej, ul. Legionów 57.

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Mienia  
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WK : Czy mógłby Pan krótko przedstawić swoją osobę oraz jak 
to się stało, że jest Pan mieszkańcem naszej gminy?
WCZ : Moja rodzina pochodzi z Bąkowa. Byłem związany ze 
środowiskiem teatralnym w Bielsku-Białej oraz studiowałem 
w Krakowie, gdzie miałem powiązania z ruchem Solidarność. 
Wraz z małżonką marzyliśmy o własnym domu na wsi. Takie 
miejsce po wielu staraniach znaleźliśmy właśnie w Rudniku. 
Zaadoptowaliśmy na dom mieszkalny stodołę, założyliśmy 
winnicę i park.

WK : Co stanowiło dla Pana inspirację do stworzenia ogrodu-
-parku, tak odmiennego w swoim charakterze od tych ogro-
dów spotykanych na co dzień w naszej Gminie?
WCZ : Park w 90% procentach powstał z inspiracji mojej żony 
i  zdecydowanie miał przypominać swoim charakterem park 
angielski. Zagustowaliśmy w roślinach egzotycznych nie spo-
tykanych w tych okolicach, ale postanowiliśmy również nie 
wycinać drzew samosiejek brzóz, osik, sosen i krzewów. Dali-
śmy naturze wolną rękę - co dało w rezultacie pożądany efekt. 
W parku ustawiliśmy ławeczki, na drzewach zawiesiliśmy bud-
ki dla ptaków oraz znalazło się w nim miejsce na ule z pasieki 
naszego przyjaciela.

WK : Stosuje Pan metodę jak najmniejszej ingerencji człowie-
ka w naturę. Czy natura według Pana jest samowystarczalna?
WCZ : Uważam, że natura doskonale daje sobie radę. Czasem 
trzeba jej pomóc przez konieczne prace takie jak przycinanie 
czy wycinka. W parku ukształtował się swoisty ekosystem 
bardzo przyjazny dla środowiska zarówno roślin, ptaków, jak 
i zwierząt.

WK : Oprócz parku - ogrodu założył Pan również winnicę. Czy 
uważa Pan, że warunki w tej okolicy sprzyjają uprawie?
WCZ : Warunki do uprawy uważam za bardzo sprzyjające. 
Zresztą na Śląsku Cieszyńskim zawsze było dużo winnic, 
dzięki warunkom klimatycznym i glebowym. Założenie 
winnicy nie jest czymś trudnym, potem trzeba włożyć pracę 
w jej utrzymanie i regularną pielęgnację. Obecnie mam 20 
kilka odmian wina. Stosuję odmiany mrozoodporne i dłu-
gowieczne.

Waldemar Czyż – człowiek z pasją
W czasie tegorocznego objazdu zgłoszonych do konkursu „ Piękne ogrody wizytówką Gminy Hażlach 2018 r” 

ogrodów,  członków Komisji zafascynował swoją oryginalnością oraz swoistym charakterem ogród-park pana 
Waldemara Czyża mieszkańca sołectwa Rudnik.  Z tego względu chcieliśmy przybliżyć czytelnikom „Wiadomości 

Gminy Hażlach” sylwetkę jego właściciela.

WK : W Pana parku-ogrodzie rośnie wiele ciekawych roślin 
i drzew. Które z nich uważa Pan  za najbardziej wyjątkowe?
WCZ :  Do najbardziej wyjątkowych z całą pewnością mogę 
zaliczyć platan, egzotyczną iglicznię wychodowaną z nasion, 
a także ognik szkarłatny, złotokap, miłorząb, sosnę kaukaską, 
dąb strzępolistny czy klon polny.

WK : Czy swój park-ogród traktuje Pan jako swoje miejsce na 
ziemi. Czy swój pomysł na życie uważa Pan za godny polecenia 
dla mieszkańców gminy?
WCZ: Tak jest z całą pewnością. Po burzliwych czasach krakow-
skich znalazłem dla siebie szczególne miejsce dające mi spokój 
i odpoczynek. Park żyje wtedy gdy odpoczywają w nim starsi lu-
dzie i dzieci. Chcemy, żeby dzieci przychodziły i zwiedzały nasz 
park. Chcemy, żeby każdy mógł poczuć się jak u siebie.

WK: Czy zgodziłby się Pan na spotkanie  z mieszkańcami gmi-
ny i podzielenie się z nimi swoimi doświadczeniami ?
WCZ: Bardzo chętnie. Serdecznie zapraszam szczególnie 
w miesiącu wrześniu kiedy rozpoczyna się winobranie. Chęt-
nie spotkam się z każdym, komu będę mógł przekazać swoje 
doświadczenia i opowiedzieć o swoich zainteresowaniach.
WK: Dziękuję bardzo i jesteśmy umówieni na spotkanie we 
wrześniu.

Wywiad przeprowadził:

Wojciech Kasztura

Ogród pana Waldemara Czyża z Rudnika. Fot. GOK  
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Nagroda dla pisarki z Kończyc Wielkich

WK: Pani Joanno. Serdecznie gratu-
luję tego zaszczytnego wyróżnienia. 
Jest Pani coraz bardziej rozpozna-
walną pisarką na rynku literackim. 
Czy mogłaby Pani przybliżyć swoją 
osobę naszym czytelnikom?
Zajmuję się głównie rodziną Kossaków, 
choć piszę także książki o innej tematy-
ce. Byłam dziennikarką, kierownikiem 
Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej 
w  Górkach Wielkich, pracowałam jako 
polonistka w cieszyńskich szkołach śred-
nich, a także miałam zajęcia na uczelni 
- jestem historykiem literatury. Od paru 
lat zajmuję się tylko pisaniem książek, 
spotykam się z czytelnikami i prowadzę 
spotkania, najczęściej z pisarzami.
WK: Pani książki są bardzo intere-
sujące, często dotykają spraw zwią-
zanych  z Pani otoczeniem  i codzien-
nym ludzkim życiem. Skąd biorą się 
na nie pomysły i inspiracje?
Kiedy piszę o rodzinie Kossaków, ko-
rzystam ze źródeł archiwalnych, roz-

13 września 2018 r. w Katowicach po raz 45 wręczono Śląską Nagrodę im. Juliusza Ligonia. W gronie tegorocznych 
laureatów znalazła się pisarka, mieszkanka Kończyc Wielkich dr Joanna Jurgała-Jureczka.

mawiam z ludźmi, którzy tę rodzinę 
pamiętają, a kiedy pracuję nad powie-
ścią, często nawiązuje do wydarzeń hi-
storycznych. Zdarza się, że umieszczam 
akcję swoich książek na Śląsku Cieszyń-
skim.  Bliskie są mi nasze krajobrazy, 
przeszłość, ludzie, których tu spotykam, 
którzy opowiadają mi ciekawe rzeczy. To 
wielka wartość.
WK: Niedawno została Pani laure-
atką prestiżowej Śląskiej Nagrody 
im. Juliusza Ligonia. Jak przyjęła Pani 
ten dowód uznania dla swoich dokonań 
literackich?
Nagrodzono mnie za entuzjazm i konse-
kwencję, a to jest dla mnie bardzo waż-
ne. Uważam, że trzeba pracować i żyć 
z  pasją, więc ucieszyłam się bardzo, że 
to zauważono.
WK: Jak zachęciłaby Pani niezdecy-
dowanych czytelników do zapozna-
wania się z Pani twórczością i jakie 
nadrzędne wartości mogą w niej dla 
siebie znaleźć?

Najlepsze scenariusze pisze życie, a ja 
piszę najczęściej o ludziach, którzy ist-
nieli naprawdę. Ich losy są tak niepraw-
dopodobne i tak niezwykłe, że jak nieraz 
mówią moi czytelnicy- mogą być mate-
riałem na scenariusz. I koło się zamyka. 
Może więc warto tych ludzi i te historie 
poznać.
WK: Warto zapytać o kolejne Pani 
książki oraz jaka będzie ich fabuła?
Właśnie teraz trafia do czytelników 
moja najnowsza książka „Kossakowie. 
Biały mazur”. Dotyczy znakomitej rodzi-
ny znanych artystów malarzy i pisarek 
(Juliusz, Wojciech, Jerzy, a także Maria 
Pawlikowska Jasnorzewska, Magdalena 
Samozwaniec i Zofia Kossak). Pracuję 
teraz nad kolejną książką o Kossakach. 
Znalazłam tyle ciekawych i zaskakują-
cych rzeczy w archiwach, że szkoda by-
łoby tego czytelnikom nie opowiedzieć. 
Więc opowiadam.
WK: Dziękuję za rozmowę i życzę 
dalszych sukcesów.

Pasowanie na ucznia

12 października uczniowie klasy pierwszej 
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte 

w Kończycach Wielkich złożyli uroczyste ślubowanie 
w obecności  nauczycieli, rodziców oraz starszych 

kolegów. W tym roku pasowania na ucznia dostąpiło 
18 uczniów – 14 chłopców i 4 dziewczyny. 

18 pierwszoklasistów z Kończyc Wielkich uroczyście zostało 
mianowanych uczniami szkoły podstawowej. Fot: SP

Dzieci rozpoczęły uroczystość programem artystycznym. 
Uczniowie klasy pierwszej zaprezentowali wiedzę i umiejęt-
ności, które zdobyli na początku edukacji w szkole podstawo-
wej. Pierwszoklasiści z wielkim zaangażowaniem recytowali 
i  śpiewali piosenki, wspierały ich także uczennice z klasy IV 
i Vb. Nie zabrakło także akcentu patriotycznego. Pierwszaki 
z flagami dumnie śpiewały „Jesteśmy Polką i Polakiem……”. 
Po programie artystycznym dyrektor Dorota Stoły uroczyście 
pasowała uczniów, którzy ślubowali „ (…) być dobrym Pola-

kiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły(…)”. Na pamiątkę 
każdy uczeń otrzymał Akt Pasowania na Ucznia oraz pierwszą 
w życiu legitymację szkolną, natomiast rodzice ufundowali 
swoim pociechom rogi obfitości. Życzymy pierwszakom wielu 
sukcesów w dalszym zdobywaniu wiedzy.

Teresa Staniek

SP w Kończycach Wielkich
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Laury Ziemi Cieszyńskiej 2018
W dniu Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie odbyło się 

uroczyste wręczenie Laurów Ziemi Cieszyńskiej. Tradycyjnie imprezę przygotowało Stowarzyszenie Samorządowe 
Ziemi Cieszyńskiej.

Podczas uroczystej sesji wręczono 14 
Laurów Srebrnej Cieszynianki oraz Laur 
Honorowej Złotej Cieszynianki. Laure-
atem Srebrnej Cieszynianki w gminie 
Hażlach została Sylwia Grzebień. 
Sylwia Grzebień jest prezesem założo-
nego w 2000 r. Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku. Stowa-
rzyszenie prowadzi Powszechną Szkołę 
Podstawową w Rudniku. Sylwia Grze-
bień jest absolwentką prawa na Uniwer-
sytecie Śląskim. Posiada uprawnienia 
samodzielnego księgowego bilansisty. 
Od 25 lat pracuje w firmie Lakma obec-
nie na stanowisku kierowniczym w ob-
szarze zasobów ludzkich. Ponadto Syl-
wia Grzebień udziela się w miejscowej 
Radzie Sołeckiej, jest członkiem Komisji 
Rewizyjnej Federacji Inicjatyw Oświato-
wych w Warszawie.       
W minionych latach laureatka dała się 
poznać jako inicjatorka wielu działań 
na rzecz społeczeństwa lokalnego. Jako 
wolontariusz  prowadzi nieodpłatnie 
kadry, płace, księgowość i administra-
cję swojego stowarzyszenia oraz szkoły 
w Rudniku, pisze i rozlicza różne pro-
jekty na rzecz wspomnianych organi-
zacji. Współpracowała z Karkonoskim 

Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych 
i udzielała porad prawnych dla osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin w Mię-
dzyregionalnym Centrum Pomocy 
i  Wsparcia Niepełnosprawnych oraz 
w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz In-
tegracji TRIANON. Takich porad udzie-
lała również w Punkcie Nieodpłatnej 
Pomocy Prawnej w Cieszynie. 
Sylwia Grzebień to osoba, która bardzo 
zasłużyła się dla lokalnej społeczności 
Rudnika, wnosi ciągle nowe, pozytywne 
wartości, jest godna naśladowania. Od 
2001 roku gromadzi wokół rudnickiej 
małej szkoły podstawowej całą społecz-
ność wioski do pomocy fizycznej i  orga-
nizacyjnej. Czynnie uczestniczy w życiu 
tej placówki oświatowej, biorąc udział 
w  różnych imprezach integrujących śro-
dowisko lokalne. Pomaga zawsze w przy-
gotowaniach szkoły do nowego roku 
szkolnego, bierze nawet udział w remon-
tach i sprzątaniu. Jest osobą stanowiącą 
wzór dla innych. Jak doskonale wiedzą 
w rudnickiej szkole, chce i potrafi każde-
mu pomóc, zawsze można na nią liczyć.
Laureatami Srebrnej Cieszynianki wy-
brano także: Brenna – ks. Krzysztof 
Pacyga, Chybie – Franciszek Stokłosa, 

Cieszyn –  Jolanta Dygoś, Dębowiec – Elż-
bieta Chlebiej, Goleszów – Anna Czudek, 
Istebna – Jan Bojko, Jaworze – Leopold 
Kłoda, Skoczów – Franciszek Pomper, 
Strumień – Maria Sladek, Ustroń – Zbi-
gniew Niemiec, Wisła – Danuta Kozyra, 
Zebrzydowice – Halina i  Robert Rybka, 
Powiat Cieszyński – Janusz Rokicki,  
a laureatką Honorowej Złotej Cieszynian-
ki została Halina Szotek - historyk, muze-
alnik ze Skoczowa.
W części kulturalnej uroczystości wystą-
pili artyści z Cieszyna: Chór Uniwersyte-
tu Śląskiego „Harmonia” pod kierownic-
twem Izabelli Zieleckiej-Panek, Miejska 
Orkiestra „Cieszynianka” pod kierownic-
twem Franciszka Widnica, Zespół Tańca 
Żydowskiego i Izraelskiego „Klezmer” 
pod kierownictwem Doroty Herok,  Ze-
spół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. 
Janiny Marcinkowej pod kierownictwem 
Karoliny Małysz-Tulec oraz Studio Tańca 
„Relevé” pod kierownictwem Aleksandry 
Jurczak.

Sylwia Grzebień jest tegoroczną 
laureatką Srebrnej Cieszynianki.
Fot. Arch. 

Jarmarki przedświąteczne
16 grudnia, w niedzielę odbędą się w naszej Gminie Jarmarki 
Świąteczne:
* od 9.00 będzie można zrobić zakupy świąteczne w Zamarskach 
(przy OSP)
* od 11.00 zapraszamy do Hażlacha (przy szkole podstawowej).
Szczegóły na stronie www.gokhazlach.pl

ZAPRASZAMY !
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Agnieszka Pilch (APil) – dyrektor Szkoły Podstawowej im Trzech 

Braci w Hażlachu. W Szkole Podstawowej w Hażlachu pracuje od wrze-

śnia 1995 r. Na stanowisku dyrektora jest już od 18 lat. Prywatnie żona 

i matka dwóch dorosłych synów. Mieszkanka Bażanowic. 

Agnieszka Pisiut (APis) – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła 

Białego w Zamarskach. Od 2005 r. pracuje w szkole w Zamarskach. Po-

czątkowo jako nauczyciel wychowania przedszkolnego. Ukończyła stu-

dia podyplomowe z Matematyki na Uniwersytecie Pedagogicznym im. 

Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Zarządzanie placówkami 

oświatowymi w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Pełni-

łam funkcję lidera zespołu wychowania przedszkolnego i koordynowa-

łam współpracę z Radą Rodziców oraz społecznością lokalną. Dyrekto-

rem szkoły jest od 2017 r. 

Dorota Sobieska (DSo) – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Księstwa 

Cieszyńskiego w Pogwizdowie. W szkole pracuje od 1987 r. Ukończyła 

Studium Nauczycielskie na kierunku – plastyka, studia magisterskie na 

Wydziale Nauk o Etnologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na 

kierunku pedagogika w zakresie pracy socjalnej i opiekuńczo-wycho-

wawczej, Studia Podyplomowe z historii w Instytucie Historii, na Wy-

dziale Nauk Społecznych w Katowicfsdach oraz Studia Podyplomowe 

w zakresie organizacji i zarządzania w oświacie w Wyższej Szkole Admi-

nistracji w Bielsku-Białej. Od 2012 r. jest wicedyrektorem, a od 1 wrze-

śnia 2018 r. dyrektorem szkoły. Jej motto zawodowe to słowa Tomasza 

Edisona: „Nie przepracowałem ani jednego dnia w swoim życiu. Wszyst-

ko to była przyjemność”. 

Beata Starzyk (BS) – dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudniku. Od 15 

lat związana zawodowo ze szkołą w Rudniku. Jest matką dwójki dzieci. 

Dorota Stoły (DSt) – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 

Westerplatte w Kończycach Wielkich. Absolwentka szkoły, w której 

teraz jest dyrektorem oraz LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie. Po 

studiach  na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Filii Uniwersytetu 

Śląskiego w Cieszynie rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej w Koń-

czycach Wielkich jako nauczycielka nauczania zintegrowanego. Ukoń-

czyła studia podyplomowe „Nauczanie przyrody z ekologią i wychowa-

niem zdrowotnym” oraz „Zarządzanie placówką oświatową” w Wyższej 

Szkole Administracji w Bielsku-Białej. Od  września 2001r. pełni funk-

cję dyrektora szkoły w Kończycach Wielkich i uczy przyrody. Prywatnie 

żona i matka dwóch dorosłych synów. 

WK: CZĘSTO Z UST DZIECI SŁYSZY SIĘ ŻE SĄ PRZEŁADOWANE 

NAUKĄ. CZY RZECZYWIŚCIE W PANI OPINII WYSTĘPUJE TEN PRO-

BLEM?

Spotkanie z …. dyrektorami 
szkół gminy Hażlach

W ostatnim numerze WGH w 2018 r. spotykamy się z dyrektorami szkół podstawowych gminy Hażlach. 
Dyrektorom zadano pięć pytań. Rozmowy przeprowadził Wojciech Kasztura z Gminnego Ośrodka Kultury. 

APil/Hażlach: W zasadzie codziennie prowadzę rozmowy z moimi 

uczniami i jestem w stanie zacytować to, o czym mnie informują. Uwa-

żają, że dobra organizacja dnia pomaga im znaleźć czas. Owszem zda-

rzają się tygodnie, podczas których kumulują się sprawdziany czy do-

datkowe zadania domowe. Wtedy czują się zmęczeni. Uważają również, 

że jest dużo materiału do opanowania w krótkim czasie. To mądrzy 

młodzi ludzie, którzy starają się nie zatrzymywać na problemie tylko 

go rozwiązywać.

APis/Zamarski: Rzeczywiście zdarza się słyszeć te słowa z ust dzie-

ci. Ale nie sądzę aby kiedykolwiek uczniowie postulowali, że nauki jest 

za mało. Każdy etap edukacji to inne wyzwania. Klasa I to zderzenie 

z nową rzeczywistością, ale przy solidnym przygotowaniu przedszkol-

nym i profesjonalnym podejściu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 

nauka staje się wyzwaniem i kolorową przygodą. Klasa IV to duży prze-

skok: wiele przedmiotów, wielu nauczycieli, jednak to początek świa-

domego odkrywania swoich zainteresowań i nauka systematyczności. 

Klasy VII i VIII to czas przygotowań do świadomego wyboru drogi ży-

ciowej i to także wymaga zaangażowania i czasu. Rolą szkoły jest taka 

organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego aby uświadamiać, że 

nauka i edukacja są wartością – życiową inwestycją.

DSo/Pogwizdów: W sierpniu 2018 r. do Minister Edukacji Narodowej 

Anny Zalewskiej trafił raport Rzecznika Praw Dziecka Marka Michala-

ka, opisujący sytuację uczniów siódmych klas po roku obowiązywania 

reformy. Skargi dotyczyły przede wszystkim przeciążenia nauką z ra-

cji skrócenia czasu na opanowanie materiału w porównaniu do tego, 

którym dysponowali uczniowie gimnazjów. Ten sam problem dotyka 

uczniów obecnych klas ósmych. W roku szkolnym 2018/2019  nie tyl-

ko egzamin gimnazjalny, ale i  test ósmoklasistów będzie wywoływać 

sporo emocji wśród uczniów. To od niego zależy, czy uda im się dostać 

do wymarzonego liceum, na które przedmioty trzeba poświęcić więcej 

czasu. Co więcej, ten egzamin jest obowiązkowy, zatem każdy musi do 

niego przystąpić. Do egzaminu przygotowują nauczyciele poszczegól-

nych przedmiotów na zajęciach dodatkowych,  uczniowie zmuszeni są 

też powtarzać i poszerzać wiedzę w domu, biorą udział w konkursach 

przedmiotowych.  Jest to niewątpliwie powód, dla którego uczniowie 

mogą się czuć zmęczeni. 

Wyzwania stojące przed nauczycielem skłaniają go do tego, by wypo-

sażyć młodych ludzi, którzy resztę życia spędzą w świecie technologii 

informacyjnych, w takie kompetencje kluczowe, które umożliwią im 

dostosowanie się do zachodzących zmian, radzenie sobie w rywaliza-

cji o lepszą pracę oraz zapewnią sukces zawodowy.  Umiejętność ucze-
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nia się stała się dziś najważniejszą kompetencją szkolną. Aby wesprzeć 

uczniów w kształtowaniu kompetencji kluczowych, w tym umiejętność 

uczenia się, nauczyciele wzięli udział w warsztatach szkoleniowych,  

w ramach których wzbogacili repertuar metod pomagających uczniom 

rozpoznać ich własne preferencje dotyczące uczenia się. Dowiedzieli się, 

jak pomagać uczniom zaplanować swoją naukę i jak ją oceniać z punktu 

widzenia swojego przygotowania z wymaganych zagadnień. Mam na-

dzieję, że doświadczenie nauczycieli zdobyte podczas szkoleń pomoże 

uczniom w procesie efektywnego zdobywania wiedzy, podniesieniu 

świadomości własnego stylu uczenia się i zarządzania czasem.

BS/Rudnik: U nas ten problem nie występuje, ponieważ do szkoły 

uczęszczają dzieci małe  (klasy I – III szkoły podstawowej i przedszko-

laki), które dopiero zaczynają swoją „karierę” ucznia. Staramy się ze 

wszystkimi nauczycielami zadawać mało zadań domowych, które uczą 

systematyczności pracy oraz obowiązkowości. Dzieciaki uczą się wszyst-

kiego na lekcjach. Sprzyja temu liczba dzieci w klasie – nie przekracza 

ona 15 osób w oddziale szkolnym, nawet jeśli jest to klasa łączona. Jed-

nakże prawdą jest, że zbyt wiele wiedzy encyklopedycznej stara się prze-

kazać uczniom w szkole zwłaszcza ponadpodstawowej, zbyt mało jest  

nauki poprzez  doświadczenie, przeżycie, zbudowanie, udowodnienie. 

DSt/Kończyce Wielkie: Reforma oświaty sprawiła, że realizacja 

podstawy programowej z trzech lat gimnazjum została wtłoczona do kl. 

7 i 8.  Ci uczniowie borykają się z przeciążeniem nauką i brakiem czasu, 

co potwierdzają rodzice, którzy twierdzą, że ich dzieci rzadko mają 

wolne weekendy. Ważne jest, aby uczniowie  wiedzieli jak się efektywnie 

uczyć  oraz właściwie zarządzać czasem. 

WK: JAK OCENIA PANI POZIOM KSZTAŁCENIA W GMINIE HAŻ-

LACH I POWIECIE? 

APil/Hażlach: Pracuję w zawodzie nauczyciela już 22 lata i nie do koń-

ca rozumiem co kryje się pod sformułowaniem „poziom kształcenia”. 

W  hażlaskiej szkole dbamy o człowieka, patrzymy na każdego ucznia 

jak na największy skarb i towarzyszymy mu w jego drodze rozwoju kła-

dąc nacisk na współpracę, porozumiewanie bez przemocy, kreatywność 

i motywację wewnętrzną do uczenia się przez całe życie. Od prowadze-

nia rankingów i innych porównań, w tym kreowania współzawodnic-

twa, oceniania poziomu kształcenia odpowiedzialne są zapewne inne 

instytucje.

APis/Zamarski: Zarówno szkoły jak i przedszkola w Gminie Hażlach 

mają się czym pochwalić. Sukcesy sportowe, osiągnięcia naukowe – lau-

reaci na szczeblach wojewódzkich, imprezy kulturalne, współpraca ze 

środowiskiem lokalnym… to szeroki wachlarz działań, który rozwija 

kompetencje kluczowe u dzieci i młodzieży, to zaś jest wskaźnikiem 

poziomu kształcenia i rozwoju. Polepsza się baza lokalowa a kadra pe-

dagogiczna i kierownicza stale podnosi poziom swoich kwalifikacji. Za-

wsze jest jednak nad czym pracować, bo należy mieć świadomość swoich 

słabych i mocnych stron.

DSo/Pogwizdów: Opierając się na wynikach egzaminów zewnętrz-

nych przeprowadzonych w ubiegłym roku szkolnym, mogę stwierdzić, 

że Gmina Hażlach może poszczycić się zadowalającymi wynikami po-

ziomu kształcenia. Egzamin w naszej szkole zdawało 42 uczniów klas 

trzecich. Uzyskany wynik z poszczególnych części egzaminu to: z części 

humanistycznej w Gminie Hażlach uczniowie uzyskali 68,48% z języ-

ka polskiego i 61,01% z historii i wos. Jest to wynik porównywalny do 

tego, jaki uczniowie uzyskali w powiecie cieszyńskim. Doskonale pora-

dzili sobie uczniowie naszej szkoły w części matematyczno-przyrodni-

czej z zakresu przyrody uzyskując wynik 58,45% i jest to wynik lepszy 

od średniej krajowej (55,38), od wyniku powiatu (58,15) i nawet gminy 

(57,71). Doskonałe wyniki uzyskali nasi uczniowie również  z języka 

obcego (angielskiego), uzyskując aż 73,80%, gdzie w powiecie wynik 

wyniósł 70,84.

BS/Rudnik: Myślę, że jest dobrze, ale zawsze może być lepiej! Obser-

wując losy absolwentów mojej szkoły – jest dobrze. Każdy z nich kończy 

wybraną przez siebie szkołę ponadgimnazjalną, podejmuje pracę, są ak-

tywni, potrafią udzielać się dla społeczeństwa lokalnego.

DSt/Kończyce Wielkie: Powiat cieszyński ma wysokie osiągnięcia 

w zakresie poziomu kształcenia. Gmina Hażlach nie musi mieć żadnych 

kompleksów w tym względzie. Mamy piękne i dobrze wyposażone szko-

ły, świetnie wykształconą kadrę pedagogiczną i możemy się poszczycić 

osiągnięciami uczniów.

WK: CO UWAŻA PANI ZA NAJWIĘKSZY SUKCES SZKOŁY W OKRESIE 

PEŁNIENIA FUNKCJI DYREKTORA SZKOŁY? 

APil/Hażlach: O szkole w Hażlachu mówi się często w naszym kraju, co 

traktuję jako ogromne wyróżnienie. Na ten sukces zapracowali nauczy-

ciele szkoły, uczniowie i ich rodzice.

APis/Zamarski: Jako dyrektor podsumowujący swój pierwszy rok 

pracy, mogę powiedzieć, że Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Za-

marskach to dynamicznie rozwijająca się placówka, przed którą stanęły 

liczne wyzwania reformy oświaty: dostosowanie budynku do ośmiokla-

sowej szkoły, wyposażenie zaplecza i klasopracowni tak, aby spełniały 

właściwe standardy. To się udało. Wakacje były czasem  prac budowla-

nych i tak nowy rok szkolny powitaliśmy w dwóch nowych klasopra-

cowniach, wzbogaceni również w dwa nowe monitory interaktywne 

z programu e-tablica, jesteśmy też w trakcie tworzenia pracowni fizycz-

no-chemicznej na miarę XXI wieku. W tym roku szkolnym otwarliśmy 

także trzeci oddział przedszkolny, co daje możliwość przyjęcia wszyst-

kich chętnych dzieci przy jednoczesnym podniesieniu komfortu opieki 

i wychowania. Podążając zaś za nowoczesną technologią nasza szkoła 

wdrożyła e-dziennik i jest w trakcie unowocześniania pracy biblioteki 

poprzez wprowadzenie systemu informatycznego molnet+. Szkoła to 

przede wszystkim ludzie i satysfakcją jest dla mnie każdy uczeń, który 

przychodzi podzielić się swoim sukcesem lub problemem, każdy współ-

pracownik, który wychodzi z inicjatywą do działania i rodzice, którzy 

są ogromnym wsparciem dla wszelkich przedsięwzięć. Najbliższy cel na 

horyzoncie to już w styczniu nowe szafki dla wszystkich uczniów, przy 

dużym wsparciu funduszu sołeckiego.

DSo/Pogwizdów: Sukces szkoły jest składową wielu czynników. Je-

stem nowym dyrektorem. Z optymizmem i pełni zapału do nowych 

działań weszliśmy w nowy rok szkolny. We wrześniu w progi naszej 

szkoły zostało przyjętych 53 uczniów klas pierwszych, którzy uczą 

się w 3 oddziałach. Uczniowie ci wraz z wychowawcami przystąpili do 

projektu „Technologie z klasą 1-3”, realizując scenariusze lekcji, które 

ułatwią realizację lekcji dotyczących działania nowych technologii, bez-

pieczeństwa w sieci i programowania, a atrakcyjny zestaw edukacyjny 

zaangażuje uczniów i pomoże im rozpocząć przygodę z językiem Scratch 
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Jr. i Scratch. Uczniowie klas 2 realizują projekt „Edukacja przez szachy 

w szkole”, natomiast klasa 3 została zgłoszona do projektu „5 porcji zdro-

wia w szkole”, którego celem  jest zwrócenie uwagi na potrzebę edukacji 

w zakresie prawidłowego żywienia oraz kształtowanie odpowiednich 

nawyków już od najmłodszych lat. Realizujemy także wspomniany 

wcześniej projekt unijny „Szkoła kompetencji – województwo śląskie”. 

Trudno w chwili obecnej mówić o sukcesach dydaktycznych naszych 

uczniów, ale przygotowaliśmy dla uczniów ofertę wielu zajęć rozwijają-

cych umiejętności uczenia się i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, za-

jęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które mają pomóc 

uczniom w osiągnięciu sukcesów. Wielu uczniów przystąpiło do kurato-

ryjnych konkursów przedmiotowych, wkrótce zostaną przeprowadzone 

egzaminy próbne uczniów klas ósmych i gimnazjum i mam nadzieję, że 

wyniki uzyskiwane przez nich z roku na rok będą coraz wyższe. Dumą 

naszej szkoły są również sukcesy uczniów w zawodach sportowych. 

Moim celem, oprócz sukcesów edukacyjnych, jest dążenie do tego, aby 

szkoła cieszyła się uznaniem środowiska lokalnego i zaufaniem rodzi-

ców, a jej pracownicy mieli satysfakcję z wykonywanej pracy. Wprawdzie 

minęły dopiero 3 miesiące roku szkolnego, ale przeprowadziliśmy już 

wiele inicjatyw wspólnie ze społecznością lokalną: zaprosiliśmy rodzi-

ców do wspólnych obchodów Europejskiego Dnia Sportu, zainicjowali-

śmy gminne obchody 100 – rocznicy Odzyskania Niepodległości w Po-

gwizdowie, w ramach których nawiązaliśmy współpracę z instytucjami 

lokalnymi. To tylko nieliczne działania, do których ochoczo przystąpili 

wszyscy nauczyciele, za co jestem im bardzo wdzięczna, jak i rodzice 

i mieszkańcy Pogwizdowa. Te wszystkie działania – dydaktyczne, wy-

chowawcze, opiekuńcze – przyczyniają się do sukcesu szkoły. 

BS/Rudnik: W okresie pełnienia funkcji dyrektora moja szkoła przeszła 

wiele zmian zewnętrznych: rozszerzono działalność szkoły (do oddziału 

przedszkolnego są przyjmowane dzieci w wieku 3 – 6 lat); wzbogacono 

działalność szkoły o wiele zajęć pozalekcyjnych; uściślono współpracę 

ze środowiskiem lokalnym; zmodernizowano budynek szkoły i pięknie 

zagospodarowano ogród wokół szkoły. To ogromny sukces takiej małej 

szkoły.

Jednakże dla mnie, jako dyrektora i nauczyciela, największym sukce-

sem jest domowa atmosfera w szkole i  uśmiech dzieciaków. Ich poczu-

cie bezpieczeństwa w szkole oraz stworzenie „szkolnej rodziny”. Każdy 

z przedszkolaków i uczniów bardzo chętnie przychodzi do szkoły, aby 

spotkać się ze swoimi kolegami, swoją panią, poszerzyć swoją wiedzę, 

doświadczyć nowych ekscytujących przeżyć i wcale nie chcą wracać do 

domu po skończonych zajęciach. A gdy ukończą edukację w naszej szko-

le – powracają – odwiedzić szkołę, swoją panią, podzielić się troskami 

i sukcesami z nowej szkoły, powspominać, pomóc w pracy działalności 

szkoły czy uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych organizowanych 

w naszej szkole. A kiedy dorosną i założą swoją rodzinę – przyprowa-

dzają swoje dzieci do przedszkola! 

Powszechna Szkoła Podstawowa w Rudniku to prawdziwy drugi dom 

dla mieszkańców naszej wsi – i to jest największy sukces tejże szkoły!

DSt/Kończyce Wielkie: Największy sukces? Z jednej strony to medial-

ne osiągnięcia, którymi można się pochwalić,  z drugiej strony sukcesy, 

które nie są spektakularne w skali gminy, ale dla mnie jako dyrektora 

osobiście bardzo ważne. Funkcję dyrektora sprawuję od 18 lat. W tym 

czasie  udało  się we współpracy gminą Hażlach rozbudować, zmoder-

nizować i upiększyć  szkołę. Jestem dumna, że w obchodach jubileuszy 

40-lecia oraz 50-lecia szkoły  uczestniczyła większość byłych pracow-

ników i nauczycieli, w tym wszyscy emerytowani dyrektorzy, których 

miałam przyjemność znać jako uczennica i nauczycielka. Wiem, że dla 

każdego z nich takie spotkania były bardzo ważne. Wydając  publikację 

„50 lat Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Kończycach 

Wielkich1965–2015”, udało mi się  zachęcić  do napisania wspo-

mnień emerytowaną nauczycielkę, wspaniałego pedagoga– p. Irenę. 

Gdy niespełna pół roku później niespodziewanie odeszła, mam sa-

tysfakcję, że udało się „ocalić od zapomnienia”  piękne wspomnienia 

z historii szkoły. Sukcesami są oczywiście osiągnięcia uczniów, a co 

za tym idzie moich  nauczycieli, w konkursach, zawodach sporto-

wych oraz na  egzaminach zewnętrznych. Sukcesy naszych uczniów 

w Ogólnopolskim Turnieju w BRD to powód do dumy. Dwa lata temu 

drużyna zdobyła II m w województwie i rozsławiła nie tylko Koń-

czyce Wielkie, ale  również naszą gminę. Również wysokie wyniki 

w sporcie na szczeblu województwa przy jednooddziałowych klasach 

i braku pełnowymiarowej sali dla  sześcioklasowej szkoły podstawo-

wej były dużym sukcesem. Cieszy mnie wolontariat i współpraca ze 

środowiskiem lokalnym. Od lat organizujemy w szkole Sztab WOŚP 

oraz inne wspaniałe akcje charytatywne. Wdrażając program „Trzy-

maj formę” udało się zaszczepić  wśród uczniów i rodziców pasję  do gór. 

Zdobywaliśmy  wspólnie koronę Beskidów i była to świetna przygoda, 

doceniona Pucharem Sanepidu. Do dziś możemy się pochwalić licznym 

udziałem w rajdach górskich zarówno uczniów jak i rodziców. Zaliczam 

do sukcesu realizowane projekty, w tym współpracę międzynarodową 

ze szkołami w Czechach i Słowacji, która trwa od 2004r. najpierw dzię-

ki Radzie Rodziców, a następnie programom Comeniusa „Europejska 

podróż” oraz Erasmusa + „Badanie przyrody”. Jako dyrektora cieszyło 

mnie, że prawie 100% absolwentów 6-klasowej SP wybierało „ nasze 

gimnazjum za płotem”, tym samym popierając rodzimą edukację . Spek-

takularnym sukcesem szkoły jest laureat  Wojewódzkiego Konkursu 

Przedmiotowego z Chemii. Nasza szkoła jest przyjazna uczniowi- uczeń 

nie jest anonimowy, może się rozwijać i osiągać sukcesy na własną mia-

rę. Jest to możliwe dzięki koleżankom i kolego z grona oraz pracowni-

kom administracji i obsługi,  którzy z pasją wykonują swoją  pracę. Dzię-

kuję  im za codzienny uśmiech, wsparcie i  serce okazywane uczniom, 

a sytuacjach trudnych… za poczucie humoru, które łagodzi problem.

WK: PLANY I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

APil/Hażlach: Wystartować w konkursie na dyrektora szkoły w Haż-

lachu na kolejną kadencję i rozwijać naszą szkołę poprzez współpracę. 

W trudnych chwilach, bo takie też mam, marzę o hodowli owiec w Ja-

worzynce.

APis/Zamarski: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zamarskach, 

to mała szkoła, która daje duże możliwości, zarówno uczniom jak i na-

uczycielom. Nasz cel: nie zwalniać, rozwijać kompetencje, w coraz więk-

szym stopniu pozyskiwać środki zewnętrzne i nawiązywać efektywną, 

kreatywną współpracę z innymi placówkami. 

DSo/Pogwizdów: Każdy nowy rok szkolny to nowe wyzwania i zada-

nia. W najbliższej przyszłości w ramach propagowania aktywności spor-

towej planujemy przeprowadzić cykl imprez sportowych  integrujących 
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rodziców, uczniów i nauczycieli. Zapoczątkowaliśmy go Europejskim 

Dniem Sportu. W najbliższym czasie spotkamy się po południu, 6 grud-

nia na imprezie sportowej „Mikołajki na wesoło”, gdzie zarówno rodzi-

ce, jak i nauczyciele i uczniowie pokonywać będą zabawne tory prze-

szkód. Nie zabraknie też słodkich wypieków, które upieką nauczyciele. 

Chcemy, żeby rodzice poczuli się gośćmi. Ponadto początkiem grudnia 

zaprosimy rodziców do wspólnych warsztatów kreatywnych – w pra-

cowni ceramicznej i do twórczych zajęć z okazji Świąt Bożego Narodze-

nia. W styczniu zaprosimy mieszkańców Pogwizdowa na wieczór kolęd 

w wykonaniu uczniów, nauczycieli i uzdolnionych muzycznie rodzin. 

Marzymy o adaptacji akustycznej hali sportowej, dlatego wszystkie 

działania podejmowane w tym roku szkolnym mają na celu zgroma-

dzenie odpowiednich środków. Ponadto w przyszłości planuję dokupić 

szafki na korytarz szkolny, aby zapewnić każdemu uczniowi miejsce na 

książki, przybory szkolne czy ubrania. Aby zwiększyć bezpieczeństwo 

naszych uczniów i mieszkańców korzystających z urządzeń sportowych 

znajdujących się na terenie przylegającym do szkoły w najbliższym cza-

sie  planuję zakupienie zewnętrznych kamer do monitoringu. 

To tylko kilka zamierzeń zawartych w moim planie działań na najbliższy 

rok szkolny. Podchodzę do nich z optymizmem, ponieważ obserwując 

ogrom podejmowanych starań i wysiłków moich koleżanek i kolegów 

z pracy, pociesza mnie myśl, że będziemy stanowić zwarty i ambitny 

zespół. Charakteryzuje ich przede wszystkim rzetelne podejście do 

obowiązków, sumienne wywiązywanie się z powierzonych zadań oraz 

chęć podejmowania własnych  inicjatyw  mających na celu podniesienie 

jakości pracy dydaktycznej, wychowawczej, a  w szczególności troska 

o dobro ucznia. 

BS/Rudnik: Aby nie zapeszyć – nie przedstawię ich. Na pewno dalszy 

rozwój szkoły, na pewno dalsze poszerzanie działalności szkoły i uści-

ślanie współpracy ze środowiskiem lokalnym i nie tylko. A te najbliż-

sze plany  –  podjęliśmy współpracę i  dołączyliśmy do projektu jako 

szkoła partnerska w Pilotażu Edumatrix – programowanie nie tylko na 

komputerach! Znowu coś nowego u nas - zachęcam do śledzenia strony 

fb szkoły, aby zobaczyć, jak wiele u nas się dzieje!

DSt/Kończyce Wielkie: Co będzie w przyszłości - czas pokaże. Na 

pewno przyszły rok będzie bardzo trudny. Gimnazjum wygaśnie, przez 

co zmniejszy się  ilość oddziałów szkoły i nie wszyscy nauczyciele będą 

mieli zapewnione  etaty.

Ulubione Hymny Nadolziańskiej 
Ziemi

„Ojcowski dom to istny raj” i „ Płyniesz Olzo po dolinie” -  nieoficjalne 
za takie właśnie są uważane wzruszające pieśni autorstwa Jana Kubisza. 

W tym roku obchodzimy 170 rocznicę urodzin autora. 

Warto przypomnieć, kim był autor tych słów, 

który z takim rozrzewnieniem i serdecznością 

umiał przemawiać do serca i umysłu prostego 

człowieka. Jego praca i twórczość wyraziście 

świadczą o cieszyńskiej swojskości.

Jako wieloletni nauczyciel i kierownik szko-

ły ludowej w Gnojniku na Zaolziu znany był 

ze swej owocnej działalności środowiskowej 

na rzecz społeczności wiejskiej. Utrzymywał 

żywe kontakty z Cieszynem, gdzie skupiało 

się polskie życie narodowe. Do oddalonego 

o kilkanaście kilometrów miasta chodził tylko 

piechotą i to nader często. Należał do Kółka 

Pedagogicznego, angażował się w działalność 

Czytelni Ludowej założonej przez Pawła Stal-

macha. Żywy był jego udział w przedstawie-

niach teatru amatorskiego. 

Bardzo ubogacająca była bliska współpraca 

z wybitnym polskim kaznodzieją cieszyńskim 

ks. Leopoldem Otto, jak również z Janem Śliw-

ką- autorem pierwszych polskich podręczni-

ków dla szkół ludowych. Jan Kubisz nie ulegał 

wszechobecnej niemczyźnie. Mocny był jego 

Jan Kubisz urodził się w 1848 r. i zmarł 
przeżywszy 81 lat. Fot. Wikipedia. 

głos przeciw wynaradawianiu Śląska, swoją 

działalnością starał się budzić świadomość na-

rodową. Jako wychowanek szkół niemieckich 

(innych nie było) ambitny Kubisz znajomość 

polszczyzny zdobywał własną pracą.

Pod wpływem twórczości Mickiewicza pisał 

wiersze wyrażające miłość ojczyzny, ukocha-

nie mowy i obyczaju ojców. Swoimi przeżycia-

mi czy motywami biblijnymi jako natchniony 

poeta upiększał obchody narodowe. Jego au-

torstwa są takie utwory jak: Niezapominajka, 

Śpiewy starego Jakuba, 25-lecie Czytelni Lu-

dowej, Z niwy śląskiej.

Z wielkim szacunkiem zwracał się do rolników: 

„Cześć niech będzie tej śląskiej ziemicy, cześć jej 

kwitnącym sadom, rolom, niwom. Cześć niech 

wam będzie cześć bracia rolnicy, cześć waszym 

siewom i cześć waszym żniwom!”. Ojczystą 

mowę uważał za najpiękniejszy dar Boga, który 

chciał wszczepić śląskim rodakom. 

Jan Kubisz to znacząca postać cieszyńskie-

go życia narodowego na przełomie XIX i XX 

wieku. Wielkie uznanie zdobył jako autor pi-

sanego u schyłku życia „ Pamiętnika starego 

nauczyciela - garść wspomnień z życia śląskie-

go w okresie budzącego się ruchu narodowego 

w byłym Księstwie Cieszyńskim”. Nigdy nie 

pogodził się z wymuszoną granicą państwową 

na Olzie.

Jego pogrzeb stał się manifestacją śląskiej lud-

ności. W ostatniej woli poeta życzył sobie, by 

podczas jego pogrzebu nie dzwoniły dzwony. 

Pogrzeb odbył się w Wielki Piątek, kiedy to 

w tym czasie dzwony milczą.

Rudolf Mizia
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Biało-czerwony Bal Kicaka
9 listopada Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezówce zorganizowali 

w Domku Wiejskim w Brzezówce Biało-Czerwony Bal Kicaka dla dzieci.

W ramach świętowania Stulecia Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę około 30 uczestników wraz z organizatorami 
balu przybrało odświętne stroje, wśród których dominowały 
kolory narodowe: biel i czerwień. Pracownicy GOK z  panią 
dyrektor na czele, prowadzili zabawy i gry z konkursami przy 
muzyce.
Bal rozpoczął się wspólnym odtańczeniem poloneza. Dzieci 
w towarzystwie zająca Kicaka obejrzały film o symbolach na-
rodowych, a także wysłuchały opowiadania połączonego z fo-
tografiami szczególnego gościa balu jakim był……. Ignacy Jan 
Paderewski. Bawiono się w rytmie hitów serwowanych przez 
DJ Patryka.
Na bal przybył również Wójt Grzegorz Sikorski z rodziną, nie 
zabrakło przedstawicieli Rady Gminy w Hażlachu. Organiza-
torzy zadbali również o przekąski dla uczestników zabawy. Na 
zakończenie dzieci otrzymały cieszyńskie kokardy okoliczno-
ściowe.
Za rok zapraszamy na kolejny Bal Kicaka. Co będzie tematem 
przewodnim - zobaczymy, ale na pewno nie zabraknie super 
zabawy.

WK
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Święto Niepodległości
w gminie Hażlach
W słoneczną niedzielę 11 listopada 

2018 r w Pogwizdowie zostały 
zorganizowane Gminne obchody 

100  Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę.

Przed południem w kościele pw. 
św.  Jana Nepomucena w Pogwizdowie 
odprawione zostało  nabożeństwo eku-
meniczne w intencji Ojczyzny. Następ-
nie jego liczni uczestnicy z Wójtem, rad-
nymi Gminy, sołtysem i Radą Sołecką 
z towarzyszeniem orkiestry dętej oraz 
pocztów sztandarowych przeszli pod 
pomnik ofiar I wojny światowej przy 
OSP w Pogwizdowie. Tam odbyła się 
dalsza część uroczystych obchodów, na 

którą złożyły się: zmiana warty przy po-
mniku, podniesienie flagi państwowej 
na maszt z odśpiewaniem hymnu naro-
dowego, okolicznościowe przemówienie 
Wójta Gminy Hażlach Grzegorza Sikor-
skiego, złożenie wieńców pod pomni-
kiem a także wraz z zespołem „Toccata” 
wspólne śpiewanie pieśni wojskowych i 
patriotycznych. 
Na zakończenie tej części obchodów 
w niebo wzbiło się sto białych i czerwo-
nych balonów. Uczestnicy zostali po-
częstowani grochówką, mogli również 
zakupić słodki poczęstunek  przygoto-
wany przez Koło Gospodyń Wiejskich. 
Gminne Obchody Święta Niepodległo-
ści zakończyły się w restauracji Folvark 

Klimosz wernisażem prac plastycznych 
dzieci z gminy Hażlach „Pocztówka dla 
Niepodległej” oraz wspólnym śpiewa-
niem pieśni patriotycznych.
Podziękowania za zorganizowanie 
uroczystości rocznicowych należą się 
organizatorom, wśród których należy 
wymienić: Parafię pw. Św. Jana Nepo-
mucena w Pogwizdowie, Szkołę Pod-
stawową im. Księstwa Cieszyńskiego 
w Pogwizdowie, Radę Sołecką w Po-
gwizdowie, Gminny Ośrodek Kultury 
w Hażlachu, Koło Gospodyń Wiejskich, 
Ochotniczą Straż Pożarną w Pogwizdo-
wie oraz Folvark Klimosz. 



16 Wiadomości Gminy Hażlach

ZAPR A SZAMY

Godziny pracy w okresie świątecznym
Informujemy, że w okresie od 24 do 31 grudnia 2018 r. 
w  pracy Gminnego Ośrodka Kultury nastąpi przerwa 
świąteczno-noworoczna. Na zajęcia zapraszamy od 
7 stycznia 2019 r. 
Biblioteka Gminna informuje, że dniach 24 i 31 grudnia 
będzie nieczynna, czytelnicy będą mogli wymienić książ-
ki jedynie 28 grudnia w godzinach od 8.00 do 15.00.

Ogłoszenie Kierownika GOPS
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w  Hażlachu informuje, że w dniu 24 grudnia 2018 r. 
GOPS będzie nieczynny. W dniu 31 grudnia 2018 r. 
z powodu inwentaryzacji nieczynna będzie kasa GOPS. 

Ogłoszenie Wójta Gminy
Wójt Gminy Hażlach informuje, że w dniu 24 grudnia 
2018 r. Urząd Gminy Hażlach będzie nieczynny. W dniu 
31 grudnia 2018 r. z powodu inwentaryzacji nieczynna 
będzie kasa Urzędu Gminy.


