NR 1 (122)

STYCZEŃ 2016

ISSN 1643-0603

Fot Marta Szymik

LICYTACJA I KOLĘDOWANIE
PODCZAS FINAŁU WOŚP W HAŻLACHU

24 finał WOŚP w Hażlachu
Ponad 8 tys. zł udało się zebrać podczas niedzielnego kolędowania
w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na scenie Gminnego
Ośrodka Kultury w Hażlachu zaprezentowały się dzieci i młodzież
z zespołów i chórów działających na terenie gminy. Była również licytacja.

P

odczas licytacji można było kupić
orkiestrowe gadżety. Pendrive z serduszkowym logo WOŚP i zegar ścienny
zdecydowanie cieszyły się największym
zainteresowaniem. Były też koszulki
WOŚP, haftowane serwetki i pejzaże.
Na szczytny cel kwestował również pies
Arni, który wraz ze swoją właścicielką
zbierał pieniądze po raz ósmy.
- W tym roku w gminie Hażlach zaangażowało się prawie 30 wolontariuszy. Można
ich było spotkać w Hażlachu, Kończycach
Wielkich, Rudniku i po raz pierwszy także
w Cieszynie – mówił Grzegorz Kuboszek,
szef sztabu w Kończycach Wielkich.
Koncert otwarły Majka, Oliwka i Nikola
z Rudnika, które zaśpiewały pastorałkę
„Teraz śpij dziecino mała”. Następnie
dzieci z klasy II Szkoły Podstawowej
w Kończycach Wielkich, przygotowane
przez Dorotę Lankocz, zaprezentowa-

ły scenę z baśni „Dziewczynka z zapałkami” Hansa Christiana Andersena. Podczas kolędowania wystąpiły:
zespół Trema ze Szkoły Podstawowej
w Hażlachu pod kierunkiem Anety Milanowskiej-Trojszczak, zespół Toccata
ze Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie
pod kierunkiem Alicji Madeckiej, chór
z Gimnazjum w Kończycach Wielkich
kierowany przez Agnieszkę Kohutek
oraz zespół Kończaneczki z Kończyc
Małych pod okiem Jolanty Nowak. Dla
zebranych na koncercie gości śpiewali
także wolontariusze.
Podczas 24 finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy zebrano według
wstępnych szacunków ponad 44 mln zł.
Na ulicach w całym kraju kwestowało
120 tys. wolontariuszy. Pieniądze przez
nich zebrane zostaną przeznaczone na
pediatrię i pomoc seniorom.
HBB

Otwarcie biblioteki
w Pogwizdowie
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fot. Tomasz Cendrowski

Odwiedziny św. Mikołaja
Do dzieci z Hażlacha i Zamarsk przyszedł w tym roku św. Mikołaj z torbą
pełną prezentów. Chętnych by sprawdzić czy Święty jest prawdziwy
nie brakowało. Ze względu na aurę gość zamiast na saniach
przyjechał w bryczce.

W

Fot. Tomasz Cendrowski

Zamarskach organizatorem mikołajkowego spotkania była Rada
Sołecka. Dzieci spotkały się ze św. Mikołajem w Parku Rekreacyjno-Sportowym
i przywitały go gorącymi oklaskami.
Potem wspólnie odliczano sekundy, by
rozświetlić iluminację na choince. Dzieci namalowały kolorowe obrazki dla
św. Mikołaja, a spotkanie umilał występ

KAŻDE DZIECKO OTRZYMAŁO PREZENT
OD ŚW. MIKOŁAJA

uczniów z klas 1-3 ze Szkoły Podstawowej w Zamarskach. Program przygotowała Urszula Parma.
- W imieniu Rady Sołeckiej serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w organizację „Spotkania z Mikołajem” tj.: Panu
Markowi Morawcowi za bryczkę oraz plakaty, Panu Sebastianowi Palac i Markowi
Melnikowi za prace przy montażu choinki,
uczniom Szkoły Podstawowej wraz z opiekunami za przygotowanie występu dla
Mikołaja, Pani Elżbiecie Stuchlik za przygotowanie prezentów dla zespołu Świetliki i współprowadzenie imprezy oraz Panu
Krzysztofowi Pniokowi i właścicielom „Lewiatana” za słodkie upominki – dziękował
Klaudiusz Zawada, sołtys Zamarsk.
Tymczasem w Hażlachu mikołajkowe spotkanie było otwarte dla dzieci
ze świetlic. Sala widowiskowa w GOK

KOLĘDOWANIE I RYSOWANIE – TAK
PRZYGOTOWYWANO SIĘ DO PRZYJŚCIA
GOŚCIA

Hażlach wypełniła się po brzegi. Dzieci
grały i bawiły się. Rozstrzygnięto również konkurs plastyczny pt. „List do św.
Mikołaja.”.
HBB

ŚWIETLICOWE DZIECI
W TOWARZYSTWIE ŚW. MIKOŁAJA

ZAMARSKI

Ciasteczkowe szaleństwo
W mgnieniu oka rozeszły
się świąteczne ciasteczka
przygotowane przez Koło
Gospodyń Wiejskich w Zamarskach,
sprzedawane podczas Wiejskiego
Jarmarku Świątecznego, który
odbył się w niedzielę 20 grudnia.

T

rzeci już Jarmark, przy współpracy
z KGW, zorganizowała Rada Sołecka z sołtysem Klaudiuszem Zawadą
na czele. Na klientów czekały oprócz
ciastek, jabłka prosto z sadu, piękne
stroiki, ręcznie zdobione bańki, aniołki,
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STOISKA NA ZAMARSKIM JARMARKU

miód i jemioła. Z głośników rozbrzmiewały świąteczne piosenki, zatem tego
poranka można było w Zamarskach poczuć magię świąt.

W imieniu organizatorów serdecznie dziękuję osobom, które pomogły w przygotowaniach Jarmarku, tj. Panu Sebastianowi
Palac, Bernadecie Janik, Jakubowi Zalega, Dominikowi Brannemu, Michałowi
Salamonowi oraz dzieciakom: Kacprowi,
Stasiowi, Nikoli i Magdzie. Podziękowania
kierujemy również w stronę Pana Henryka Szkutka oraz Pani Elżbiety Stuchlik
i wszystkich wystawców i klientów, którzy
wsparli stoisko Dziecięcego Zespołu Świetliki. Dochód zostanie przeznaczony na
zorganizowanie ferii zimowych.
Klaudiusz Zawada, sołtys Zamarsk

Wiadomości Gminy Hażlach

Bezpłatna pomoc prawna
Darmowa pomoc prawna, organizowana
przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie
w ramach ogólnopolskiego systemu nieodpłatnych porad prawnych, na terenie gminy Hażlach jest udzielana w poniedziałki,
wtorki i czwartki w lokalu Gminnego Centrum Informacji w Urzędzie Gminy Hażlach przy ul. Głównej 57 (wejście od strony
parkingu) oraz w środy i piątki w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pogwizdowie przy ul. Katowickiej 5. Będą
z niej mogły skorzystać osoby, które nie
ukończyły 26 roku życia, osoby fizyczne,
którym w okresie roku poprzedzającego
zostało przyznane świadczenie z pomocy

społecznej na podstawie ustawy o pomocy
społecznej, osoby które ukończyły 65 lat,
osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, weterani oraz zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną,
klęską żywiołową lub awarią techniczną.
Nieodpłatna pomoc prawna będzie
świadczona w wyżej wymienionych
miejscach w następujących terminach:
poniedziałek od 15.30 do 19.30 w Hażlachu
wtorek od 15.30 do 18.30 w Hażlachu
środa od 12.00 do 18.00 w Pogwizdowie

Wspólna drogowa inwestycja
Gmina Hażlach przebuduje wraz z Powiatem Cieszyńskim układ drogowy
w rejonie ulic Rudowskiej i Długiej
w Hażlachu. Zawarto już w tej sprawie
odpowiednie porozumienie, które wejdzie w życie z chwilą pozyskania na ten
cel środków unijnych.

czwartek od 15.30 do 18.30 w Hażlachu
piątek od 12.00 do 16.00 w Pogwizdowie

POGWIZDÓW

Jasełka po angielsku
Tuż przed świętami uczniowie Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie
wystawili jasełka. Piątoklasiści postanowili utrudnić sobie zadanie
i przygotowali przedstawienie w języku angielskim.

S

biorz, który wcielił się w postać Baltazara.
– Wszystkim się podobało i było to dla nas
wyjątkowe doświadczenie - dodał Michał.
Anglojęzyczne jasełka były trudnym
przedsięwzięciem, ale udało się zachwycić publiczność. Uczniowie za swoją pracę zostali nagrodzeni …. celującą oceną
z języka angielskiego.

Fot. Arch. szkoły

tarania uczniów przyniosły zamierzony efekt. 22 aktorów zaprezentowało
swoje umiejętności językowe i sceniczne nie tylko przed kolegami, ale również
przed rodzicami, nauczycielami i pracownikami szkoły. – To był wspaniały czas.
Mieliśmy przygotowane zabawne kostiumy.
Po dwóch miesiącach prób wystąpiliśmy
przed całą szkołą – opowiada Michał Chy-

ANIELSKIE POZDROWIENIA DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W POGWIZDOWIE
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Budżet na 2016 r. uchwalony
Podczas grudniowej sesji radni Rady
Gminy przyjęli uchwałę budżetową na
2016 r. Dochody budżetu przekroczą
29,8 mln zł. Wydatki zaplanowano na
ponad 34 mln zł. Deficyt określono na
ponad 4,1 mln zł. Z uchwałą budżetową można się zapoznać na stronie
www.hazlach.samorzady.pl lub w Urzędzie Gminy w pokoju nr 1. W kolejnym
numerze „Wiadomości Gminy Hażlach”
szersza informacja na temat inwestycji
planowanych do realizacji na terenie gminy w 2016 r.

HBB

Profilaktyka najważniejsza
Radni przyjęli Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii. Koszt
realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wyniesie w 2016 r. ponad 134 tys. zł.
Zaplanowano m.in. dofinansowanie
pozalekcyjnych zajęć sportowych i opiekuńczo-wychowawczych w szkołach,
dofinansowanie zajęć profilaktycznych
oraz dodatkowe, letnie patrole policji.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii prowadzony będzie we współpracy z policją z Cieszyna. Gmina na ten
cel przeznaczyła 12 tys. zł.
Infolinia dla bezdomnych
Wojewódzkie Centrum Zarządzania
Kryzysowego uruchomiło całodobową
infolinię dla bezdomnych. Dzwoniąc
pod numer 800 100 022 lub 604 465 402
można uzyskać informację o pomocy
w zakresie noclegu i wyżywienia.
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S A MOR Z Ą D

I N W E S T YCJ E
POGWIZDÓW

Po wielomiesięcznej modernizacji filia Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pogwizdowie została udostępniona czytelnikom. 14 grudnia 2015 r.
uroczyście przecięto wstęgę i tym samym placówka rozpoczęła
funkcjonowanie w nowym budynku.

J

Fot. J. Bacza

uż nie tylko wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci, ale także dodatkowo
cyfrowy plac zabaw, nowoczesna pracownia multimedialna, integracyjny pokój
głośnego czytania i sala konferencyjna.
Pogwizdowska biblioteka znacznie poszerzyła zakres swoich możliwości. Budynek w całości został zaadaptowany na
potrzeby biblioteki. Jest kolorowo i przejrzyście. Odwiedzający mogą tu nie tylko
wypożyczyć książki, czy w spokoju przeczytać świeżą prasę. Mogą także spędzić
czas przed komputerem, albo uczestniczyć w szeregu planowanych wydarzeń.
- Dzięki tej modernizacji spełniły się moje
marzenia. Zawsze chciałam, by u nas w Pogwizdowie powstała piękna i nowoczesna
instytucja kultury, która będzie służyć
mieszkańcom – mówiła podczas otwarcia
dyrektor biblioteki Danuta Łysek.
Goście byli zachwyceni
W otwarciu uczestniczył m.in. Wójt
Gminy Grzegorz Sikorski. – Biblioteki
w dzisiejszych czasach zmieniają się, mają
coraz więcej funkcji. Głęboko wierzę, że ta
inwestycja jest bardzo potrzebna naszym
mieszkańcom i będzie przynosić oczekiwane rezultaty – powiedział wójt.

GRATULACJE DYREKTOR BIBLIOTEKI
SKŁADA DYREKCJA MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIESZYNIE
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Budynek został poświęcony przez
ks. dr Karola Mozora, proboszcza
pogwizdowskiej parafii. W otwarciu
uczestniczyli również goście z Biblioteki
Śląskiej, Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Cieszynie, radni powiatowi z byłym
wójtem Karolem Folwarcznym na czele,
radni gminni oraz zaproszeni goście.
Fot. J. Bacza

UROCZYSTEGO PRZECIĘCIA WSTĘGI
DOKONAŁ WÓJT GRZEGORZ SIKORSKI
I DYREKTOR BIBLIOTEKI DANUTA ŁYSEK

Światło płynie ze Śląska
Podczas otwarcia zaśpiewał zespół
Świetliki z Zamarsk, a okolicznościowy
wykład wygłosił prof. Daniel Kadłubiec. Podkreślał, że Śląsk Cieszyński był
już od czasów średniowiecza jednym
z najbardziej rozczytanych rejonów
w Europie. – Przez Śląsk przechodziły
najważniejsze szlaki nie tylko handlowe,
ale również cywilizacyjne i intelektualne.
Na Śląsk docierały wpływy z południa,
wschodu, północy i zachodu. Zawsze był to
rejon otwarty na wszystko, co w Europie
było najbardziej wartościowe i postępowe.
W XIII w. wśród studentów Uniwersytetu
w Bolonii aż 11 było ze Śląska. A przed
1238 r. studiował w Padwie Sulisław z Cieszyna, syn kasztelana zamku cieszyńskiego
– opowiadał prof. Kadłubiec.

Fot. J. Bacza

Biblioteka czeka na czytelników

BIBLIOTEKA W POGWIZDOWIE
WZBOGACIŁA TAKŻE SWÓJ KSIĘGOZBIÓR

Miejsce dla każdego
Biblioteka w Pogwizdowie rozlokowana
jest na dwóch kondygnacjach. Została
dostosowana do osób niepełnosprawnych przez budowę windy. Ponadto zadbano również o teren wokół budynku.
Uporządkowano obszar za biblioteką
i utworzono tam zewnętrzną siłownię
i miejsca parkingowe.
W budynku oprócz biblioteki swoją siedzibę będzie miał sołtys i Rada Sołecka.
Będą udzielane darmowe porady prawne
oraz będą odbywały się imprezy organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury.
Chcę by pogwizdowska biblioteka stała się
miejscem spotkań i integracji mieszkańców
– dodał wójt Grzegorz Sikorski.
W planach na najbliższe lata jest szereg
działań skierowanych do mieszkańców.
Będą tu odbywały się kursy komputerowe dla seniorów, spotkania z ciekawymi
ludźmi, ruszą kluby tematyczne takie
jak klub miłośników gier planszowych,
klub stacjonarnych podróżników czy też
klub gwarowy.
Modernizacja budynku biblioteki była
możliwa dzięki Programowi Wieloletniemu Kultura +, priorytet „Biblioteka+.
Infrastruktura bibliotek”, który realizuje
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z ministerstwa na ten cel wpłynęło ponad 1,2 mln zł. Gmina Hażlach dołożyła do zadania prawie 350 tys. zł. To już
trzecia po Cieszynie i Wiśle biblioteka wyremontowana w ramach tego programu.
HBB
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S P OŁ E CZ E Ń S T WO

Karta Dużej Rodziny

W

gminie Hażlach o kartę można
ubiegać się w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej (Hażlach, ul. Główna
57). Wystarczy, że jeden pełnoletni członek rodziny złoży odpowiedni wniosek.
Karta przysługuje rodzinom z co najmniej trójką dzieci:
• w wieku do ukończenia 18 roku życia,
• w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się
w szkole lub szkole wyższej,
• bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym
stopniu niepełnosprawności,
• dzieciom umieszczonym w rodzinnej
pieczy zastępczej na czas umieszczenia
w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Spersonalizowana Karta wydawana jest
bezpłatnie każdemu członkowi rodziny
wielodzietnej spełniającej ww. warunki.

Rodzice, przez których rozumie się także
rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do
18 roku życia lub do ukończenia nauki
w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby
posiadające orzeczenie o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania
orzeczenia o niepełnosprawności.
Aktualny wykaz uprawnień wynikających z Karty Dużej Rodziny znajduje się
na stronie rodzina.gov.pl.
Zostań partnerem
Karty Dużej Rodziny!
Zapraszamy firmy i instytucje do
włączenia się do ogólnopolskiego
programu Karta Dużej Rodziny.
Do współpracy zapraszamy wszystkie podmioty gospodarcze. Warunkiem

Foto: KDR

Zniżki na zakwaterowanie i wyżywienie, tańsze bilety kolejowe i wstępy
do instytucji kultury to tylko niektóre ulgi jakie są dostępne dla
użytkowników Karty Dużej Rodziny. Jej posiadacze mogą płacić także
mniejsze rachunki za usługi telekomunikacyjne i bankowe. Kartę może
otrzymać każda rodzina 3+, czyli mająca co najmniej troje dzieci.

udziału w programie jest zapewnienie
zniżek lub dodatkowych uprawnień dla
rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.
Korzyści dla firm i instytucji z włączenia się do programu:
• współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do
dużych rodzin
• możliwość posługiwania się znakiem
„Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”
• zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy/instytucji
• realizacja polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.
Aby zgłosić swoją firmę do programu
wystarczy wypełnić e-deklarację dostępną na stronie rodzina.gov.pl

KO Ń C Z YC E W I E L K I E

Bożonarodzeniowy koncert
Po raz dziewiąty parafianie z Kończyc Wielkich przygotowali
uroczysty koncert kolęd i pastorałek, który odbył się 3 stycznia. Były zarówno tradycyjne kolędy, jak i te mniej znane
pastorałki. Można było usłyszeć wiersze bożonarodzeniowe
napisane przez mieszkańców wsi, do których muzykę ułożyli
wykonawcy. Nie brakowało także świątecznej poezji. Na koniec wszyscy wspólnie kolędowali wspominając czas świąt.
Kolędnikom towarzyszyło bogate instrumentarium: perkusja, gitara basowa i akustyczna, skrzypce, akordeon, saksofon
i klawisze.

styczeń 2016

WSPÓLNE KOLĘDOWANIE W KOŃCZYCACH WIELKICH
W PARAFII PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
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krótko
ze S Z K Ó Ł
Zamarski.
Uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Orła Białego pomogli zwierzętom ze schroniska w Cieszynie
i zorganizowali akcję pt.: „Złotóweczka dla pieseczka i koteczka”.
Uczniom udało się zebrać 40 kg
karmy oraz miski dla psów.
Kończyce Wielkie.
W Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte dzieci
z klasy II a przy wsparciu kolegów z II b i V przedstawiły baśń
pt.: „Dziewczynka z zapałkami”
H.Ch. Andersena. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności
aktorskie, wokalne i taneczne
przed rodzicami i przedszkolakami. Jedna z najsmutniejszych
baśni świata zyskała w Kończycach Wielkich nowe zakończenie
zachęcające do niesieni pomocy
i podkreślające wagę ludzkiego
współczucia i dobroci.
Pogwizdów.
Szkoła Podstawowa przyjęła
imię Księstwa Cieszyńskiego. Na
ostatniej sesji w 2015 r. Rada
Gminy przyjęła odpowiednią
uchwałę. Od Nowego Roku placówka oficjalnie przyjęła nazwę
„Szkoła Podstawowa im. Księstwa
Cieszyńskiego w Pogwizdowie”.
Zamarski.
Uczniowie Szkoły Podstawowej
przyłączyli się do akcji „Szlachetna paczka” i przygotowali
prezent dla rodziny potrzebującej pomocy z naszej okolicy.
Udało się zebrać wiele potrzebnych rzeczy, a radość obdarowanych była ogromna.
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Przedszkolaki kolędowały z rodzinami
Jasełka i rodzinna wigilijka były
okazją do podsumowania roku
w Przedszkolu w Zamarskach.
Spotkanie odbyło się 18 grudnia
w sali OSP. Była to również okazja
do podziękowań sponsorom,
dobrodziejom i przyjaciołom
przedszkola.

D

zieci z wielkim zaangażowaniem
wcieliły się w swoje role, śpiewały
kolędy i pastorałki, tańczyły i czerpały
z tego prawdziwą radość . Kiedy „kurtyna
opadła”, a gromkie brawa ucichły, widzowie i przedszkolaki wspólnie zasiedli do
stołów. Dzieci znalazły pod choinką piękne prezenty, a potem wspólnie z dziadkami i rodzicami długo biesiadowały.
Koniec roku kalendarzowego to również czas podsumowań. Upływający rok
obfitował w wiele wydarzeń i imprez:

DZIECI Z ZAMARSK ŚPIEWAŁY KOLĘDY,
TAŃCZYŁY, A POTEM OTRZYMAŁY
PREZENTY

Wigilijka, Jasełka, Mikołajki, Spotkanie
z Górnikami, Andrzejki dla dzieci i Bal Andrzejkowy Rodziców, Dzień Pluszowego
Misia, Dzień Postaci z Bajek, Pasowanie
Przedszkolaków, Piknik Rodzinny, Festiwal „Roztańczone Przedszkolaki 2015”,
Kolorowy Tydzień, Powitanie Wiosny,
Bal Przebierańców, Dzień Babci i Dziadka. Na przestrzeni całego roku odbywały
się zajęcia otwarte. W ramach akcji Cała
Polska Czyta Dzieciom przedszkolakom
oprócz ich pań czytali także rodzice i dzieci szkolne. Miały miejsce różne konkursy
plastyczne, techniczne czy recytatorskie.
Rok zakończyliśmy konkursem „Choinka
piękna jak las”, podczas którego dzieci
z przedszkoli w Rudniku, Hażlachu, Kończycach Wielkich, Dębowcu, Cieszynie
(przy SP nr 6) i Zamarskach popisały się
ogromną pomysłowością w tworzeniu
niezwykłych choinek.
Bardzo dziękujemy Wszystkim, którzy
umożliwili i wsparli realizację przedszkolnych imprez i pomysłów – rodzicom, dziadkom, sponsorom i dobrym,
życzliwym ludziom. Wszelkiej Pomyślności w Nowym Roku życzą Przedszkolaki i Kadra Przedszkola w Zamarskach.
Agnieszka Pisiut

ZAPR ASZAMY
29.01 g. 15:00 – Filia GOK w Zamarskach. BAL KARNAWAŁOWY DLA
DZIECI
30.01 g. 12:00 – GOK w Hażlachu.
JUBILEUSZ PAR MAŁŻEŃSKICH.
31.01 g. 15:00 – Kościół św. Michała
Archanioła w Kończycach Wielkich.
KONCERT KOLĘD. Wystąpią chóry
i zespoły działające w gminie Hażlach.

25.02 – Filia GOK w Pogwizdowie.
TURNIEJ POWIATOWY MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
W SZACHACH.
Podczas ferii zajęcia otwarte dla
dzieci odbywają się w GOK Hażlach
oraz w filiach GOK w Kończycach
Wielkich, Pogwizdowie i Zamarskach. Zapraszamy codziennie.

Wiadomości Gminy Hażlach
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Najważniejsze – ruszyć się z domu
Wywiad z Wojciechem Probstem – mieszkańcem Hażlacha
biegaczem długodystansowym
Wiadomości Gminy Hażlach: Biegać
można na wiele sposobów. Pan wybrał biegi na imponujących dystansach.
Wojciech Probst: Tak. Chętnie uczestniczę w biegach oscylujących wokół 100
km. Trzeba liczyć, że przebiegnięcie
takie trasy zajmuje ok. 12 godzin. Ale
znam ludzi, którzy biegają jeszcze więcej i uczestniczą w zawodach, gdzie trasa
ma 260 km. Oni na przebiegnięcie musza poświecić niemal 64 godziny.
WGH: 12 godzin bezustannego biegu to bardzo dużo. A co z jedzeniem,
piciem, fizjologią?
WP: Do wszystkiego można się przyzwyczaić. Jedzenie, picie biegnie z nami
– wszystko mamy w plecaku. Da się to
przeżyć, choć wysiłek jest ogromny.
WGH: Pana najdłuższy dystans?
WP: Przebiegłem 110 km z Goleszowa
przez Czantorię, Stożek, Wisłę, Skrzyczne i z powrotem. To był bieg w górach.
Góry oczywiście są bardzo fajne ze
względu na widoki, czyste powietrze,

ale trzeba bardzo uważać, bo łatwo tam
przesadzić.
WGH: Od jak dawna Pan trenuje?
WP: W ciągu to cztery lata, ale moje
pierwsze sukcesy z biegania odnotowano już w podstawówce, gdzie zdarzało
się mi ścigać na dystansie 3 km. Dla
mnie taki bieg był ucieczką od lekcji.
WGH: Cztery lata to krótko – pan w
takim czasie osiągnął już niemały
sukces.
WP: Nie wiem jak to się dzieje. Trochę
samo przychodzi. Trenuję tak, jak mi
wygodniej. Pierwszą motywacją była
oczywiście chęć schudnięcia. Myślę
sobie – co tam, przebiegnę 4 km, ale
po 2 km organizm się zbuntował i nie
umiałem biec ani metra dalej. Jednak
po kilku tygodniach trenowania było już
dobrze, a ja biegałem coraz dalej.
WGH: Pamięta Pan swój pierwszy
maraton?
WP: To była jedna wielka porażka. Po 30
km paliwo odcięte. Nie dało się zrobić
nic. Musiałem się dowlec do mety.
WGH: A sukces?
WP: Do zadowalającego mnie biegania dochodziłem przez trzy lata. Wprawdzie po
roku treningu miałem tak dobre wyniki,
że wielu ludziom szczęka opadała, ale to
źle się odbiło na moim zdrowiu. Wówczas
byłem w stanie przebiec 10 km w 32 min.
i 40 sek. To bardzo dobry wynik. Wziąłem
udział w kilku zawodach, ale ciągle chciałem więcej. Więc spróbowałem swoich sił
w biegu na dystansie 80 km. To było duże
przegięcie. Potem przez kilka miesięcy nie
umiałem wrócić do biegania.

styczeń 2016

WGH: Ale wreszcie forma wróciła,
a na koncie zaczęły się pojawiać także sukcesy.
WP: We wrześniu przebiegłem maraton
górski w Czechach. Udało mi się wygrać,
w dodatku z dużą przewagą. Potem były
Bieszczady i Bieg Łemkowy na Ultra
Trail. Tam na dystansie 70 km zdobyłem pierwsze miejsce. Wygrałem IX Maraton Beskidy w Radziechowach i Piekło Czantorii, z trasą jakbyś piętnaście
razy wybiegł na Czantorię. Pogoda nas
oczywiście zaskoczyła. Na dole były 2 st.
Celsjusza, a na górze, w czasie naszego
biegu spadł śnieg.
WGH: Da się taki dystans przebiec
bez zadyszki?
WP: Bez zadyszki to raczej nikt nie przebiegnie. Jak się chce biegać szybciej to
trzeba zrobić ok. 200 km tygodniowo,
czyli ok. 2,5 godz. dziennie. Ale nie polecam biegów długodystansowych. Trzeba
się do nich przyzwyczaić i je polubić.
W tej materii łatwo przesadzić.
HBB
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Turniej Tenisa Stołowego

Fot. Krzysztof Stoły

5 grudnia w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich odbył się
turniej tenisa stołowego o mistrzostwo tej
miejscowości. W zawodach uczestniczyło
10 zawodników. Po zaciętej sportowej walce przy stołach zwycięzcą turnieju został
Eugeniusz Rom. Drugie miejsce zdobył
Eugeniusz Chwolek, zaś trzecią pozycję
wywalczył Franciszek Bierski.
Na zakończenie turnieju sołtys Kończyc
Wielkich Marian Morawiec wręczył puchary dla zwycięzców. Sędzią zawodów
był Józef Piekar.

FINALIŚCI TURNIEJU Z JEGO ORGANIZATORAMI

FB

Piłkarska tradycja

Przekaż 1% podatku
potrzebującym pomocy
W nawiązaniu do apelu zamieszczonego w nu-

W Kończycach Wielkich w pierwszy dzień Nowego Roku od lat rozgrywany
jest mecz piłki nożnej. Zawodnicy Ludowego Klubu Sportowego Błyskawica
inaugurują w ten sposób kolejny sezon piłkarski.
W tym roku spotkanie odbyło przy kilkustopniowym mrozie.

W

związku z dużym zainteresowaniem ze strony byłych i obecnych
zawodników Klubu w grze wzięło udział
jednocześnie po 13 graczy, reprezentujących kawalerów i żonatych. Łącznie
w meczu wystąpiło 37 piłkarzy. Spotkanie
zakończyło się remisem 3:3. Pierwszego gola w nowym roku zdobył zawodnik
drużyny żonatych, przedstawiciel koń-

merze 6/2015 „Wiadomości Gminy Hażlach”,
dotyczącego możliwości przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz
organizacji pożytku publicznego (OPP), przypominam, że zainteresowane osoby mogą wypeł-

czyckich oldboyów: Robert Kozłowski.
Po meczu prezes Błyskawicy Józef Foltyn złożył wszystkim przybyłym, czyli
zawodnikom, działaczom i sympatykom
klubu, najlepsze życzenia zdrowia i pomyślności oraz sportowych sukcesów
w 2016 roku.

nić specjalny formularz zgłoszeniowy, dostępny

LKS Błyskawica

organizacji, numeru KRS oraz informacji dodat-

Kończyce Wielkie

kowych, takich jak: przypisany numer oraz imię

w Gminnym Centrum Informacji Urzędu Gminy
Hażlach, ul. Główna 57 (wejście od strony parkingu, kontakt pod numerem tel. 33 852 23 63). Za
jego pomocą można informować o tych OPP, których podopieczni są mieszkańcami naszej gminy.
W formularzu należy pamiętać o podaniu nazwy

i nazwisko podopiecznego.
Przekazane za pośrednictwem formularzy informacje będą publikowane na stronie internetowej
Gminy Hażlach w specjalnej zakładce „Przekaż
1% podatku”. Istnieje także możliwość rozprowadzenia wraz z lutowym wydaniem „WGH” ulotek
Fot. Józef Foltyn

zachęcających do wsparcia 1% podatku konkretnych potrzebujących z terenu gminy Hażlach.
Zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie
takich ulotek do GCI do dnia 25 lutego br.
PAMIĄTKOWA FOTOGRAFIA UCZESTNIKÓW MECZU
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II Mistrzostwa
Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie w Pływaniu
73 pływaków podzielono na dwie kategorie: początkujących
i zaawansowanych. Ci pierwsi mieli do przepłynięcia jedną
długość basenu, czyli ok. 18 m. Ich bardziej wytrenowani koledzy sprawdzali swoje umiejętności przepływając dwie długości
basenu. Mistrzostwa były zakończeniem projektu dla uczniów
klas I – III, którego celem była nauka pływania.
Młodzież ścigała się 17 listopada na basenie w Zebrzydowicach, a kilka dni później nagrody zwycięzcom wręczył Wójt
Gminy Grzegorz Sikorski i dyrektor szkoły Ewa Cieńciała.
Gratulujemy.
HBB

KL. I CHŁOPCY /grupa początkująca/

KL. I DZIEWCZĘTA /grupa początkująca/
m-ce
1.
2.
3.

nazwisko i imię
POMIETŁO LUCYNA
WIJA KAROLINA
CZECH ANNA

klasa
1c
1c
1b

wynik
29,54s
33,21s
34,77s

KL. I DZIEWCZĘTA /grupa zaawansowana/
m-ce
nazwisko i imię
klasa
wynik
1. KOPIEC MAŁGORZATA
1a
24,06s
2.
KUCHTA ANTONINA
1c
24,96s
3.
JĘDRUSIK LENA
1a
25,24s

KL. I CHŁOPCY /grupa zaawansowana/
m-ce
nazwisko i imię
klasa
1.
ŻYŁA KRZYSZTOF
1c
2.
WALICA MATEUSZ
1b
3.
RUTKOWSKI HENRYK
1b

wynik
31,54s
35,01s
35,42s

KL. II DZIEWCZĘTA /grupa początkująca/
m-ce
nazwisko i imię
klasa
1.
TOMICA OLIWIA
2b
2.
WIATER AIDA
2c
3.
KASZTURA KINGA
2a

wynik
26,62s
28,46s
47,76s

KL. II CHŁOPCY /grupa początkująca/
m-ce
nazwisko i imię
klasa
1.
KOWALSKI MACIEJ
2a
2.
HERNIK JAKUB
2a
3.
RAK KACPER
2d

wynik
21,93s
29,43s
1,07,27s

KL. II DZIEWCZĘTA /grupa zaawansowana/
m-ce
nazwisko i imię
klasa
1.
FRANEK ZOFIA
2a
2.
FILIPCZAK NATALIA
2a
3.
GLUZA OLIWIA
2d

wynik
18,03s
18,73s
19,67s

KL. II CHŁOPCY /grupa zaawansowana/
m-ce
nazwisko i imię
klasa
1.
ZAWIŚLAK PIOTR
2d
2.
CHABRAJSKI JAKUB
2b
3.
ŚMIETANA MARCIN
2b

wynik
15,58s
19,42s
25,03s

KL. III DZIEWCZĘTA
m-ce
nazwisko i imię
1.
FIZEK NATALIA
2.
WRZALIK ANNA
3.
NOWICKA BARBARA

klasa
3b
3c
3a

wynik
41,80s
43,20s
43,64s

KL. III CHŁOPCY
m-ce
nazwisko i imię
1. KACZMARCZYK MACIEJ
2.
BANOT ROBERT
3.
NANKE FILIP

klasa
3b
3a
3b

wynik
28,70s
41,87s
48,78s

KL. IV DZIEWCZĘTA
m-ce
nazwisko i imię
1.
GRZYBEK KAROLINA
2.
KUCZERA NIKOLA
3.
SŁOWIK MARTA

klasa
4a
4a
3b

wynik
42,86s
46,34s
49,39s

KL. IV CHŁOPCY
m-ce
nazwisko i imię
1.
KŁODA KAMIL
2.
KROCHMAL KACPER
3.
CHRAPEK MIŁOSZ

klasa
4a
4a
4a

wynik
39,07s
41,02s
41,83s

styczeń 2016

klasa
1a
1a
1a

NAGRODY ZWYCIĘZCOM WRĘCZYŁ WÓJT GMINY
GRZEGORZ SIKORSKI WRAZ Z DYREKCJĄ SZKOŁY

wynik
32,13s
32,72s
36,96s

m-ce
1.
2.
3.

nazwisko i imię
BUCZY ŁUKASZ
GACEK BARTOSZ
TOMERA JAKUB
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Źródła i studzienki w Pogwizdowie (cz. 1)
„Wodo! Nie masz, ani smaku, ani koloru, ani zapachu, nie można ciebie opisać, piję ciebie, nie znając ciebie.
Nie jesteś niezbędna do życia – jesteś samym życiem. (…) Jesteś największym bogactwem, jakie istnieje na
świecie”- Antoine de Saint-Exupéry.
ploatowaniu żwiru. Niektóre miały takie zasolenie, że gotując
ziemniaki w wodzie z nich pobranej nie zachodziła konieczność ich solenia. Było tam kilka stawów. W pobliżu takich źródeł w dawniejszych czasach wybudowano tam kilka domów,
a przy każdym był mały stawek, w którym hodowano ryby na
Skąd się wzięła nazwa „Pogwizdów”?
Za górami, za lasami, za Marklowskimi Kopcami, za Kępą własne potrzeby.
W dolinie rozdzielającej Dębinę od Starego Cmentarza przeMarklowską, nad licznymi dolinami i siedmioma potokami,
na prawym brzegu rzeki Olzy leży wioska zwana Pogwizdów. pływa strumień, który bierze swój początek w miejscu, gdzie
Liczne legendy i powiastki o jej powstabyła gorzelnia. Być może, iż kiedyś struniu i nazwie, różnie tłumaczą tę nazwę.
mień ten zasilał potok wypływający ze
Miejsce to słynęło z tego,
że tam straszyło.
Jedna legenda głosi, że „Pogwizd” to stastawu przy folwarku. Obecnie w czasie
ulewnych deszczy do potoku tego wlewają
rosłowiańskie bóstwo wiatru. Inna, że jej
pierwszym właścicielem był człowiek o imieniu czy nazwisku się wody z doliny przy ulicy Cieszyńskiej, z dwóch stron i z uliPogwizd. Jeszcze inna, że zgwizdywali się tu rabusie i zbójnicy, cy Myśliwskiej oraz z odległej Brzezówki.
gdyż z powodu licznych niedostępnych miejsc mieli tu swoją Po południowej stronie tego potoku, a po północnej stronie
siedzibę i liczne kryjówki i schronienia. Najprawdopodobniej Malikowego Kopca, istniała studzienka, w której w okresie
jednak nazwa ta wywodzi się od ustronnego i niedostępnego międzywojennym jeden z tamtejszych gospodarzy utopił swomiejsca, gdzie hulał i gwizdał wiatr. A jego niedostępność po- ją żonę, kiedy ta wybierała z niej schłodzone masło. Poniżej
wodowana była właśnie z powodu tych licznych dolin, głębo- w pobliżu potoku był również staw. Obecnie w tych miejscach
kich jarów i parowów, którymi płynęły i w niektórych nadal pozostają bagna („barziny”).
płyną potoki i strumienie. Gdyby nie wybudowano na nich
mostków i przepustków, to miejscowość ta zupełnie byłaby Ciąg dalszy w kolejnym numerze.
do nie przebycia, nie mówiąc już o przejeździe jakimkolwiek
Czesław Stuchlik
pojazdem. Oprócz tych potoków w wielu miejscach, a najwięcej spod wysokiego brzegu pradoliny Olzy, występują liczne
źródła, bagna i młaki, zwane „barzinami”. Woda z niektórych
bezpłatny informator
źródeł ma właściwości lecznicze, szczególnie na choroby oczu.
samorządowy
Lecznicze wody
Nakład: 1.500 egz.
Wody ze źródlisk w przysiółku Rypaty (na mapach wojsko- Wydawca:
wych Rypacz) posiadają takie same właściwości, co w Karwi- Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu
ul. Główna 37, 43-419 Hażlach
nie-Darkowie po drugiej, zachodniej, stronie Olzy.
tel. 33 85 69 768
W miejscu gdzie powstało osiedle mieszkaniowe (wcześniej Redaktor naczelna:
znane jako Smelików Dół) również wypływały liczne źródła, Hanna Blokesz-Bacza, wgh@hazlach.pl
Projekt graficzny:
które zasilały w wodę niżej położone stawy. Miejsce to sły- Przedsiębiorstwo Poligraficzne „MODENA” Sp. z o.o., ul. Mała Łąka 17
nęło z tego, że tam straszyło. 7 czerwca 1904 r. prowadzą- 43-400 Cieszyn, tel. 33 852 36 65
cy tam wiercenia poszukiwawcze przedsiębiorca wiertniczy www.drukarniamodena.pl
Skład i druk: Digital Art Studio Gała Przemysław,
p. Stanisław Czerwiński u zachodniego wylotu tej doliny na ul. Szkolna 40, 26-026 Bilcza, tel. 41 348 00 13
parceli gruntowej należącej do folwarku odkrył na głębokości www.digitalartstudio.pl
814 m bogate pokłady węgla kamiennego.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian w nadesłanych
Ziemniaków solić nie trzeba
materiałach. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Dziękujemy
W sąsiadującym przysiółku Dębina również biją liczne źródła za udostępnianie zdjęć.
i to nie tylko spod wysokiego brzegu pradoliny, ale również na
Materiały do następnego numeru przyjmujemy do 5 lutego 2016 r.
polach uprawnych, gdzie obecnie znajdują się stawy po wyeks- pod adresem wgh@hazlach.pl
„Wiatr był, a zima była – cyganiątko się narodziło…”? - a ciemna
noc była, a może deszcz lub śnieg padał i ognisko zgasło i płócienny
namiocik się zwalił i mogło się to zdarzyć w Pogwizdowie, bo …
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E D U K ACJA
HAŻLACH

Młodzi obywatele pomagali
Była zośka, chodzenie na szczudłach i układanie na czas kostki Rubika.
Ogrom i różnorodność gier przyciągnęła całe rodziny,
które postanowiły się dobrze bawić i jednocześnie pomagać zwierzakom
z cieszyńskiego schroniska.

W

Szkole Podstawowej w Hażlachu
odbył się finał projektu „Młody obywatel na sportowo”. Tematem
przewodnim była pomoc zwierzętom
ze schroniska w Cieszynie. – Obok celu
charytatywnego, zależało nam by nauczyć
dzieci pracy metodą projektową. Przygotowując wydarzenie uczniowie musieli
podzielić się obowiązkami, ustalić harmonogram działań, promować projekt. Ich zadaniem była również integracja z lokalną
społecznością – podkreśla Anna Mitura,
koordynatorka projektu z ramienia Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Akcja wydarzenia toczyła się na terenie
całej szkoły. W sali gimnastycznej można było zmierzyć się ze sobą w różnych
konkurencjach sportowych. W klasach
całe rodziny grały w szachy, chińczyka
czy też inne formy logicznych konkurencji. Swoje miejsce mieli również miłośnicy kostki Rubika. - Kostki układamy
od kilku miesięcy i coraz bardziej nas to
wciąga. Jak to zrobić szybko i sprawnie dowiedzieliśmy się z Internetu. Każdego dnia
doskonalimy swoje umiejętności i mam

styczeń 2016

nadzieję, że uda nam się pojechać na jakieś
zawody – mówi 12-letni Damian Prochaska.
Podczas akcji nie brakowało gier przygotowanych przez samych uczniów. Wśród
nich planszówka o dobrym wychowaniu, która była wstępem do nauczenia
dzieci prawidłowego zachowania w towarzystwie. W akcji uczestniczył także
Wójt Gminy Grzegorz Sikorski, który
spróbował swoich sił w grze Młyn. Jego
przeciwnikiem była Karolina z IV klasy.
Akcja „Młody obywatel na sportowo” zakończyła się dużym sukcesem. Uczniom
udało się zebrać 450 kg karmy dla psów,
19 misek i 8 koców. Projekt realizowany
był przy współpracy z Fundacją BGK.
HBB
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