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Przypomnijmy, że posiadłość wybudował
Jerzy Fryderyk Wilczek, marszałek Księstwa
Cieszyńskiego. Od 1825 r. pałac znajdował
się w rękach rodziny Larish von Mönnich,
którzy pod koniec XIX wieku nadali jej
obecny barokowo-klasycystyczny wygląd.
Ostatnią mieszkanką rezydencji była hrabina
Gabriela von Thun-Hohenstein, nazywana
„Dobrą Panią”, która zapisała się w ludzkiej
pamięci jako filantropka.
GK

MULTIMEDIA
W BIBLIOTECE

HOTEL W PAŁACU
Pochodzący z przełomu XVII i XVIII wieku zabytkowy pałac
rodziny Thun-Hohenstein w Kończycach Wielkich po dwóch latach
starań ma nowych właścicieli. W październiku ubiegłego roku, po
kilku nierozstrzygniętych przetargach, Starostwu Powiatowemu w
Cieszynie udało się wreszcie znaleźć nabywców pałacu, w którym
wcześniej, przez wiele lat, mieścił się Dom Dziecka.
Początkowo oferta przetargowa opiewała na kwotę 3 mln zł.
Ostatecznie pałac za 1.610 tys. zł (z uwzględnieniem 30 proc. rabatu)
kupiło trzech biznesmenów z Mazowsza, którzy pokonali drugiego
oferenta. Nowi właściciele pałacu zamierzają urządzić w Kończycach
Wielkich elegancki hotel. Wymagać to będzie sporych nakładów, tym
bardziej, że prace muszą przebiegać pod nadzorem konserwatora zabytków.

29 lutego 2008 r. w Gimnazjum im. Ziemi Cieszyńskiej w Pogwizdowie odbyło się
uroczyste otwarcie Internetowego Centrum
Informacji Multimedialnej. Szkoła wzbogaciła się o nową pracownię multimedialną,
która znajduje się w bibliotece szkolnej.
Są to 4 stanowiska komputerowe wraz z edukacyjnym oprogramowaniem multimedialnym oraz urządzenie wielofunkcyjne. Projekt
współfinansowany jest ze
środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Internetowe Centrum
Informacji Multimedialnej cieszy się sporym
zainteresowaniem młodzieży i przyczyni się do
unowocześnienia procesu
edukacyjnego
uczniów
Gimnazjum. Uroczystego
otwarcia Centrum dokonał
Wójt Gminy Hażlach Karol Folwarczny wraz z dyrektorem Szkoły Barbarą
Sanecką. Opiekunem pracowni jest Beata Czernik.
Otwarcie
pracowni
multimedialnej zbiegło się Uroczyste przecięcie wstęgi podczas otz drugą uroczystością w warcia pracowni.
szkole - Świętem Patrona. Rok temu nasza szkoła przyjęła imię Gimnazjum im. Ziemi Cieszyńskiej. Z okazji rocznicy odbyła się uroczysta msza święta z pocztem sztandarowym w kościele pod wezwaniem
Jana Nepomucena w Pogwizdowie. Przygotowano przedstawienie w
gwarze cieszyńskiej autorstwa Moniki Garaj – nauczycielki historii,
zaprezentowano także tańce cieszyńskie oraz literacką twórczość regionalną. Można było również obejrzeć wystawę prac plastycznych
naszych uczniów, prezentujących piękno naszego regionu. Po części
artystycznej odbył się turniej przedmiotowy.
Beata Czernik
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DZIEŃ KOBIET Z „GOICZKIEM”
6 marca Koło Gospodyń Wiejskich w
Kończycach Wielkich
zorganizowało spotkanie dla wszystkich Pań
sołectwa z okazji Dnia
Kobiet. Takie spotkania to już tradycja,
dla naszych Pań wciąż
ważna i dlatego kontynuowana.
W spotkaniu wzięło udział 45 Pań oraz
zaproszeni
goście:
Wójt Gminy Karol
Panie z „goiczkiem”.
Folwarczny, przewodniczący Rady Gminy Karol Czempiel, sołtys Franciszek Morawiec,
prezes OSP w Kończycach Wielkich Krzysztof Czakon, komendant
OSP Władysław Brachaczek. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej
atmosferze. Były kwiaty i życzenia od gości oraz śpiewy i dowcipy,
w których prym wiodła pani Helena Stoszek. Przypomniano również
dawne zwyczaje związane ze Świętami Wielkanocnymi.
Panie ubrane w piękne stroje śląskie, z „goiczkiem” w rękach, koszykami pełnymi jajek, śpiewały stare piosenki i częstowały jajkami
wszystkich uczestników spotkania, a cała sala bawiła się z nimi. Panie
wspominały również swoje przeżycia z lat młodości. O tym, że jest
to czas przedświąteczny, przypominały stoły przystrojone barankami,
baziami i kwiatami. Nie zabrakło na nich również potraw przygotowanych przez Panie z KGW.
Spotkania takie na pewno będą kontynuowane, bo to jeden z tych
nielicznych dni w roku, kiedy kobiety mogą się spotkać w tak licznym
gronie. Wszystkim paniom, które przygotowały to spotkanie bardzo
dziękuję.
W związku z nadchodzącymi Świętami Wielkanocnymi życzymy
wesołego Alleluja dla wszystkich Mieszkańców.

NOWY DZIELNICOWY
Sierżant sztabowy Sylwester Dalach będzie od kwietnia nowym dzielnicowym dla
Hażlacha i Zamarsk. Zastąpi na tym stanowisku starszego aspiranta Piotra Haratyka,
który po 16 latach pracy w szeregach policji
przeszedł na emeryturę, z czego 14 lat przepracował w charakterze dzielnicowego. W
imieniu władz naszej Gminy i mieszkańców
składamy mu za te lata serdeczne podziękowania.
Nowy dzielnicowy skończy w tym roku
31 lat, mieszka w Kończycach Wielkich, w Sierż. sztab. Sylwester
policji służy od 2000 roku. W Komisaria- Dalach • Fot. GK
cie Policji w Zebrzydowicach pracował w zespole kryminalnym oraz
dwukrotnie pełnił obowiązki dzielnicowego (przez ostatnie 3 lata w
Zebrzydowicach i Marklowicach Górnych).
Zadaniem każdego dzielnicowego jest współpraca ze społeczeństwem oraz miejscowymi instytucjami i organizacjami w zakresie
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Przypominamy, że punkt
przyjęć dzielnicowych Gminy Hażlach mieści się w budynku Sekcji
Ruchu Drogowego w Pogwizdowie przy ulicy Cieszyńskiej 76 i jest
czynny w piątki od godz. 9 do 15. W tym samym dniu dzielnicowy
przyjmuje także w biurze administracji osiedla mieszkaniowego Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pogwizdowie przy ulicy Matusiaka 4 w godzinach od 8 do 9. W przyszłości dzielnicowy będzie
przyjmował mieszkańców również w budynku Urzędu Gminy Hażlach.
GK

CENTRUM DLA WSZYSTKICH
Już drugi miesiąc w naszej gminie funkcjonuje Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach. Mieści się ono w lokalu zajmowanym
przez Gminne Centrum Informacji w budynku Urzędu Gminy Hażlach przy ulicy Głównej 57 (nie przy ulicy Długiej 57, jak podano
w poprzednim numerze „Wiadomości”) i oferuje szkolenia dla osób
w szerokim przedziale wieku. Bliższe informacje na jego temat są
zamieszczone na stronie internetowej Gminy Hażlach (www.hazlach.
pl) w zakładce „Centrum Kształcenia na Odległość”.

Projekt powstał dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego w odpowiedzi na potrzebę rozwijania i uzupełniania kwalifikacji zawodowych. Głównym celem projektu jest promowanie
idei kształcenia przez całe życie poprzez uczestnictwo w kursach
e-learningowych, dostępnych równocześnie w powstałych w całym
kraju 379 Centrach. Do dyspozycji kursantów są bezpłatne szkolenia o różnorodnej tematyce, a dzięki zastosowaniu technik nauczania
zdalnego każdy uczący się może indywidualnie kształtować swój plan
nauki. Uczestnicy szkoleń po zakończeniu kursu uzyskają certyfikat
poświadczający zdobytą w danej dziedzinie wiedzę.
Istotnym elementem w funkcjonowaniu sieci centrów jest poradnictwo zawodowe. Osoby zainteresowane nauką w Centrum mogą
dzwonić pod bezpłatny numer Infolinii 0 800 800 005 i zasięgnąć
rady specjalisty przy wyborze odpowiedniego kursu, z uwzględnieniem umiejętności i potrzeb kursanta. Ponadto dzwoniąc na Infolinię
uczestnicy kursów uzyskają pomoc w napisaniu CV oraz listu motywacyjnego, dowiedzą się jakie są niezbędne kwalifikacje i wymagania na poszczególne stanowiska pracy a także jak i gdzie szukać
wolnych miejsc pracy.
Ważnym aspektem projektu jest także aktywizacja zawodowa i
społeczna osób niepełnosprawnych poprzez fachowe wsparcie merytoryczne i udostępnienie narzędzi do nauki.
Użytkownicy GCI są proszeni o korzystanie z jego usług w
godzinach od 8 do 14 (w piątek od 8 do 12). W pozostałych godzinach lokal będzie wyłącznie do dyspozycji osób biorących udział
w kursach e-learningowych CKNONW.
Marta Cebula

„DZIAŁAJ LOKALNIE VI”
Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej informuje,
że od 15 marca do 18 kwietnia 2008 r. (do godz. 16) można w
jego siedzibie (Cieszyn, ul. Srebrna 1a, tel. 033 852 55 67) składać
wnioski o dotacje na projekty aktywizujące lokalne społeczności w Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie VI”. Regulamin
konkursu oraz formularz wniosku o dotacje są dostępne na stronie
www.scmt.cieszyn.pl/log/konk.html.
SCMT
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OGŁOSZENIA
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Rozbój – 1

1

Wójt Gminy Hażlach informuje, że w dniu 2 maja 2008 r.
Urząd Gminy Hażlach będzie nieczynny.
Wójt Gminy Hażlach
Karol Folwarczny

Inna czynność seksualna – 1

1

Niestosowanie się do orzeczonego zakazu sądowego – 2

1

*
*
*
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu informuje, że w dniu 2 maja 2008 r. GOPS będzie nieczynny.

Niepłacenie alimentów – 3

12

Kierownik GOPS w Hażlachu
Monika Dziadek

PŁATNOŚCI OBSZAROWE
Od 15 marca do 15 maja rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie płatności obszarowych do gruntów rolnych na rok 2008. Wzorem
lat poprzednich pomocą przy wypełnianiu wniosków będą służyć doradcy z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Cieszynie.
W Gminie Hażlach pomocy udziela doradca PZDR Zo a Feluś, która będzie pełnić dyżury w Urzędzie Gminy (pok. 14) od
19.03.2008 r. do 13.04.2008 r. w każdą środę od godz. 8.15 do godz.
15.00, zaś od 16.04.2008 r. do 15.05.2008 r. w każdą środę, czwartek i piątek w tych samych godzinach.
W przypadku zwiększonego zainteresowania jestem gotowa do
pełnienia dyżurów w każdy dzień tygodnia za wyjątkiem poniedziałków (kontakt telefoniczny 0 515 275 912).
Dodatkowe informacje znajdują się na tablicach ogłoszeń.

INFORMACJA O STANIE
BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE
GMINY HAŻLACH ZA ROK 2007
Analiza stanu bezpieczeństwa w 2007 roku potwierdza fakt, iż
Gminę Hażlach można zaliczyć do bezpieczniejszych gmin powiatu
cieszyńskiego. Składają się na to uwarunkowania społeczne i terenowe. Nie znaczy to jednak, iż jest to teren nie narażony na występowanie przestępczości pospolitej. Osiedle mieszkaniowe w Pogwizdowie,
droga krajowa przecinająca gminę, stacje paliwowe przy tej drodze
wraz z miejscami parkingowymi i hotelami, placówki handlowe i gastronomiczne, szkoły i placówki oświatowe to miejsca narażone na
występowanie przestępczości i dlatego przez nasze służby są stale
monitorowane i nadzorowane.
Realizując zadania strategii Policji staraliśmy się dążyć do rzeczywistej poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz
poprawy wizerunku Policji w społeczeństwie i wzrostu zaufania społeczeństwa do Policji.
Wykrywalność ogólna kształtuje się na poziomie 75,7 % i jest
wyższa od wykrywalności w roku ubiegłym o 7 %. Skuteczność wykrycia przestępczości kryminalnej wynosi 58,2% i jest wyższa niż
ubiegłoroczna o 8,6%. Są to zarazem jedne z najwyższych wartości
ze wszystkich jednostek Policji powiatu cieszyńskiego.
Gmina Hażlach w statystykach porównawczych przedstawia się
następująco:
I. Przestępstwa
2006
Kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości – 10*

2007
19

Kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości – 10*

3

Znęcanie się nad rodziną – 2

12

Zniszczenie mienia – 3

10

Kradzież mienia prywatnego – 16

19

Kradzież z włamaniem – 16

7

Uszkodzenie ciała – 4

2

Kradzież energii elektrycznej – 6

3

Fałszowanie dokumentów – 1

1

*dane tylko KP Zebrzydowice bez Sekcji Ruchu Drogowego KPP
Cieszyn
Ponadto w 2007 r. na terenie Gminy Hażlach zanotowano takie
przestępstwa jak: pobicie (1), groźby karalne (9), oszustwo (5), nielegalne odtwarzanie muzyki (2), naruszenie praw pracownika (1), uchylanie się od obowiązku służby wojskowej (2).
II. Wykroczenia
2006

2007

Kradzież mienia – 18

14

Zakłócenie spokoju i porządku publicznego – 9

6

Kierowanie pojazdem bez uprawnień – 2

2

Zniszczenie mienia – 4

14

Nie zachowanie ostrożności przy trzymaniu psa – 3

6

Inne wykroczenia zanotowane w 2007 to: kierowanie samochodem po użyciu alkoholu (1), bezzasadna interwencja (2), nielegalne
wycięcie drzew (1), wypalanie traw (1).
III. Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym:
W 2007 roku na terenie Gminy Hażlach zaistniało 17 wypadków
drogowych. Nikt nie zginął, a rannych zostało 19 osób. Zanotowano
65 kolizji drogowych.
Jednym z priorytetów naszej służby jest poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wzrasta liczba zatrzymanych nietrzeźwych kierowców. Dlatego nasze wspólne działania z Sekcją Ruchu
Drogowego KPP w Cieszynie szczególnie zostaną ukierunkowane na
tę grupę uczestników ruchu drogowego.
W 2007 roku 2060 razy byliśmy proszeni w różnych sprawach o
pomoc.
W Gminie Hażlach prowadziliśmy interwencje, w tym:
- 81 w miejscach publicznych
- 171 domowych
W rozbiciu na poszczególne sołectwa przedstawia się to następująco: Hażlach (52), Zamarski (21), Pogwizdów (93), Brzezówka (7),
Kończyce Wielkie (60), Rudnik (19).
Do wytrzeźwienia zatrzymano łącznie 16 osób.
Z informacji ogólnych chcę dodać, iż dobrze funkcjonuje pomieszczenie dzielnicowych Gminy Hażlach w Pogwizdowie. Dyżury
pozostały niezmienione i są to piątki. W Gminie Hażlach będziemy
mogli poszerzyć „ofertę” spotkań dzielnicowego ze społeczeństwem
Gminy Hażlach w budynku UG Hażlach. Pierwsze rozmowy zostały
już poczynione z Wójtem Gminy.
Reasumując, na podstawie dotychczasowych wyników Gmina
Hażlach należy do jednych z najbezpieczniejszych terenów w skali
powiatu. Satysfakcjonująco przebiega współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy UG w Hażlachu. W ramach tej współpracy monitorujemy lokalne problemy społeczne. Naszymi sprzymierzeńcami w
działalności profilaktycznej skierowanej na dzieci i młodzież są szkoły i świetlica środowiskowa. Podobnie jak w latach poprzednich na
poprawę stanu bezpieczeństwa w Gminie wpłynęły dodatkowe służby
wynagradzane ze środków Gminy.
W imieniu wszystkich policjantów KP w Zebrzydowicach pragnę
podziękować władzom Gminy za zaangażowanie w poprawę stanu
bezpieczeństwa, wsparcie tutejszego Komisariatu.
Komendant Komisariatu Policji
w Zebrzydowicach
nadkomisarz Robert Kamiński

4

Wiadomości Gminy Hażlach, marzec/kwiecień 2008

INFORMACJA
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w
Cieszynie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej
oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu za 2007 r.

Udział w działaniach ratowniczych jednostek OSP Gminy Hażlach w 2007 r.
Lp.

Gmina

Jednostka
OSP

Pożary

Miejscowe
Zagrożenia

Alarmy
fałszywe

Razem

(wyciąg)

1.

Kończyce
Wlk.

5

17

0

22

Na terenie powiatu cieszyńskiego działają Jednostki RatowniczoGaśnicze PSP, Ochotnicze Straże Pożarne w zakładach: 3 JRG PSP,
68 OSP terenowych i 3 OSP w zakładach.

2.

Hażlach

0

19

0

19

0

13

0

13

W okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. na terenie
powiatu cieszyńskiego zanotowano łącznie 2231 zdarzeń, które usuwane były przez jednostki PSP i OSP. Struktura prowadzonych działań przedstawia się następująco: pożary (318), miejscowe zagrożenia
(1797), alarmy fałszywe (116). W tym pożary według wielkości: małe
(302), średnie (14), duże (1) i bardzo duże (1).
Zestawienie zdarzeń w rozbiciu na poszczególne gminy powiatu
cieszyńskiego.
Gmina

Pożary

Miejscowe
Zagrożenia

Alarmy
fałszywe

Razem

Brenna

25

102

3

130

Chybie

12

53

3

68

Cieszyn

51

296

39

386

Dębowiec

3

54

0

57

Goleszów

9

143

3

155

Hażlach

17

109

0

126

Istebna

17

67

3

87

Skoczów

47

321

16

384

Strumień

36

94

2

132

Ustroń

35

293

21

349

Wisła

42

137

22

201

Zebrzydowice

24

128

4

156

Razem

318

1797

116

2231

Zestawienie strat w tys. zł. w zależności od zdarzenia w rozbiciu
na poszczególne gminy powiatu cieszyńskiego
Gmina

Pożary

Miejscowe Zagrożenia

Straty
ogółem

Średnio na
1 zdarzenie

Straty
ogółem

Średnio na
1 zdarzenie

203,4

8,1

55,5

0,5

Chybie

10

0,8

61

1,2

Cieszyn

106,6

2,1

290,9

1,0

Dębowiec

406

135

292,5

5,4

Goleszów

19

2,1

134,6

0,9

Hażlach

44,2

2,6

138,1

1,3

Istebna

63,5

3,7

58,5

0,9

Skoczów

164

3,5

994,3

3,1

Strumień

640,3

17,7

314

3,3

Ustroń

183,7

5,2

330,5

1,1

Wisła

377,5

9,0

190

1,4

71

3,0

109

0,9

2289,2

7,2

2968,9

1,7

Brenna

Zebrzydowice
Razem

Straty ogółem wyniosły 5 milionów 258 tysięcy złotych. Uratowane mienie podczas działań ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej związanych z pożarami i miejscowymi zagrożeniami
wyniosło 5 milionów 155 tysięcy złotych.

3.
4.

Hażlach Rudnik
Zamarski

0

4

0

4

5.

Brzezówka

0

1

0

1

6.

Pogwizdów

8

3

0

11

57

0

70

Razem

13

Komenda Powiatowa PSP
w Cieszynie

SZKOŁA PODSTAWOWA
W ZAMARSKACH (CZ.1)
Publikujemy pierwszą cześć kolejnego tekstu do opracowywanej przez
Radę Oświatową Śląska Cieszyńskiego monografii „Historia szkolnictwa na
Śląsku Cieszyńskim w latach 1945-2005”. Przed przekazaniem materiału
Radzie Oświatowej ewentualne uwagi należy kierować do redakcji „Wiadomości Gminy Hażlach” (tel. 033 852 23 63, mail: gci@hazlach.pl).
* * *
Pierwsza wyraźna wzmianka o oświacie w Zamarskach pochodzi z
1780 roku. Wiadomo, że chałupnik Ciosk we własnej chacie pod numerem
27 uczył dzieci czytać i pisać. Podobnie, w tak zwanych szkołach pokątnych,
czynili także inni chałupnicy. Ich działalność nie spotykała się jednak z zainteresowaniem i wsparciem ze strony ówczesnych władz.
W 1808 roku w Zamarskach powstała szkoła ewangelicka, jedna z 25
tego typu szkół w Księstwie Cieszyńskim. 6 lat później przeszła ona w ręce
katolików, jednak uczęszczały do niej dzieci wszystkich wyznań. W 1821
roku wzniesiono murowany budynek szkolny (tzw. górny budynek z numerem 75), istniejący nadal w 2005 roku. Do dyspozycji była tylko jedna izba
lekcyjna. W 1828 roku, pod patronatem Komory Cieszyńskiej, w zamarskiej
szkole uczyło się 85 uczniów. W 1886 roku obiekt został rozbudowany, jednak już od 1865 roku dzieci z rodzin ewangelickich uczęszczały do szkoły
wyznaniowej w Gumnach.
W 1901 roku oddano do użytku nowy budynek szkoły (zwany potocznie
dolnym, z numerem 114). Mieściła się w nim jedna sala szkolna oraz mieszkanie nauczycielskie. W tym czasie kierownikiem szkoły był Jerzy Wranka,
organizator życia społecznego we wsi, sekretarz gminy. Prowadził na miejscu czytelnię krakowskiego Towarzystwa Oświaty.
Szkoła powszechna, która powstała po odzyskaniu niepodległości w
1918 roku, była szkołą trzyklasową, realizującą program nauczania w klasach
łączonych. Kadra nauczycielska liczyła tylko 3 osoby. W latach 1902–1930
funkcję kierownika szkoły pełnił Andrzej Fober, później przejściowo Rudolf Korduła, zaś w latach 1930–1939 szkołą kierował Edward Dzindziel. W
okresie międzywojennym w szkole pracowali: Paweł Szurman (1907-1922),
Aurelia Badura (1913–1920), Franciszek Gabzdyl (1919–1920), Hermina
Foberowa (1920–1921), Józef Boruta (1921), Rudolf Korduła (1922–1939),
Helena Pszczółkówna (1922–1923), Zofia Górniakówna (1923–1924), Leopoldyna Wicherdzińska (1924-1932), Helena Jamroz (1927), Stanisława
Stronczakówna (1928–1931), Waleria Macurzanka (1932–1936), Emilia
Czypionkówna (1936–1939).
W czasie okupacji władze niemieckie prowadziły w Zamarskach szkołę
ludową.
Po wojnie nauka rozpoczęła się już 18 maja 1945 roku. Zniszczenia w
obu budynkach (górnym i dolnym) były stosunkowo niewielkie. Wskutek
upadku na boisku szkolnym pocisków artyleryjskich wypadły w nich szyby.
W obu budynkach szkolnych dachy były podziurawione przez kule. Brakowało ławek szkolnych oraz pomocy naukowych. Kierownikiem szkoły,
która powstała od razu jako szkoła 7-oddziałowa, został Wincenty Zając,
późniejszy starosta cieszyński. Wydatnej pomocy w uruchomieniu szkoły
udzielili rodzice.
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Trudności dydaktyczne polegały na tym, że dzieci przez 6 lat okupacji
hitlerowskiej nie kształciły się w języku ojczystym. Brakowało wszystkiego: pomocy naukowych, podręczników, nawet zeszytów. Kierownik szkoły
dojeżdżał aż z Zaolzia, a jedyna nauczycielka, Anna Kareta, z Cieszyna. Pozytywne zmiany nastąpiły z chwilą objęcia stanowiska kierownika szkoły
przez Ludwika Kobielę, co nastąpiło 1 sierpnia 1947 roku. W następnych
latach dał się on poznać jako animator życia społeczno-kulturalnego w Zamarskach. Prowadził m.in. świetlicę wiejską, był dyrygentem 60-osobowego
Chóru Mieszanego „Lutnia”, współzałożycielem Kółka Rolniczego i Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. W nauczaniu pomagała mu żona
Jadwiga, która zastąpiła Annę Karetę. 1 lutego 1947 roku do szkoły przybyła
nauczycielka Gertruda Stalmach, zaś w kwietniu Karol Kłoda, który czasowo zastąpił przebywającą na urlopie wychowawczym Jadwigę Kobielę.
Ci dwaj nauczyciele wraz z kierownikiem realizowali program 7-klasowej
szkoły powszechnej.
W październiku 1947 roku z inicjatywy kierownictwa szkoły i Przysposobienia Rolniczego „Wici” zradiofonizowano szkołę oraz 25 gospodarstw
w centrum wsi. W grudniu 1948 roku do górnej szkoły doprowadzono energię elektryczną, co kosztowało 27,5 tys. zł, z czego 20 tys. zł pokrył Komitet
Rady Rodzicielskiej.
Kierownik Kobiela namawiał mieszkańców Zamarsk do założenia spółdzielni rolniczej oraz do stworzenia świetlicy wiejskiej, która ostatecznie
powstała w lokalu u obywatelki Popek (przeniesiona później do lokalu w gospodzie). W celu uzyskania środków na zakup pomocy naukowych organizowano bale rodzicielskie oraz zbiórki pieniężne. 30 października 1946 roku,
w dniu Święta Spółdzielczości, założono w szkole spółdzielnię uczniowską.
W tym czasie istniał już chór szkolny, który występował podczas imprez
organizowanych dla ogółu mieszkańców. We wrześniu 1947 roku Samorząd
Szkolny przekształcił się w Spółdzielczy Samorząd Szkolny. Oprócz spółdzielni uczniowskiej, czyli sklepiku, powstały następujące sekcje: zbieracka,
teatralna i gazetki szkolnej.
W styczniu 1948 roku uchwałą Spółdzielczego Samorządu Uczniowskiego przystąpiono do rywalizacji klas w zakresie frekwencji na lekcjach.
Akcja dała bardzo dobre wyniki. O ile w roku szkolnym 1948/1949 średnia
frekwencja wyniosła 90,1 proc., to w roku szkolnym 1949/1950 poprawiła się do wyniku 94,4 proc., zaś w następnych latach frekwencja wyniosła:
1950/51 – 93 proc., 1951/52 – 92 proc., 1952/53 - 94,3 proc., 1953/54 – 93,5
proc., 1954/55 – 96,1 proc., 1955/56 – 94,8 proc., 1956/57 – 95,7 proc.,
1957/58 – 95,7 proc., 1958/59 – 96,4 proc., 1959/60 – 94,3 proc., 1960/61
– 96 proc., 1961/62 – 97 proc., 1962/1963 – 96,7 proc., 1963/64 – 97,7 proc.,
1964/65 – 97,8 proc., 1965/66 – 97 proc., 1966/67 – 97 proc., 1967/68 – 99
proc., 1968/69 – 99 proc.
Wyniki rocznej klasyfikacji w latach 1950-1975 wahały się od 84 proc.
promowanych (rok szkolny 1955/56) do 99 proc. promowanych (rok szkolny 1972/73 i 1973/74). 99-procentową promocję zanotowano także w roku
szkolnym 1976/77.
W 1950 roku, za zgodą władz szkolnych, zatrudniono w szkole czwartego nauczyciela. W roku szkolnym 1960/1961 w szkole pracowało 5 nauczycieli: kierownik Ludwik Kobiela, Jadwiga Kobiela, Janina Szlachta,
Krystyna Studnicka, Zofia Włuczkowska. W szkole działały następujące organizacje: Uczniowski Samorząd Szkolny, Szkolne Koło Odbudowy Kraju i
Stolicy, Szkolne Koło Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Szkolna Kasa Oszczędności, drużyna harcerska i zuchy, Polski Czerwony Krzyż i Szkolne Koło
Przyjaciół Zwierząt. W roku szkolnym 1968/69 powstał Szkolny Zespół
Taneczny pod opieką Ludwika Kobieli, który m.in. wykonywał wiązankę
tańców śląskich.
Zakładem opiekuńczym szkoły w latach 1958-1973 był Browar Cieszyn, a następnie Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Przyjaźń” w Zamarskach, która opiekowała się także miejscowym przedszkolem. W 1979 roku
spółdzielnia za zasługi w działalności patronackiej uhonorowana została
odznaką „Przyjaciel Szkoły”.
W ramach przygotowań do rozpoczęcia w 1966 roku realizacji 8-letniego
obowiązku szkolnego szkole przyznano szósty etat nauczycielski. Z nowym
rokiem szkolnym 1966/67 do klasy I przyszło 16 dzieci z rocznika 1959.
Utworzona po raz pierwszy klasa VIII liczyła 6 uczniów z rocznika 1952. W
roku szkolnym 1967/68 szkoła posiadała 6 etatów nauczycielskich, zaś na
godziny nadliczbowe Inspektorat Oświaty przydzielił szkole polonistkę Janinę Żywczak. W roku szkolnym 1969/1970 w szkole pracowało 8 nauczycieli
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oraz kierownik szkoły L. Kobiela.1 stycznia 1973 roku wprowadzony został
nowy podział administracyjny kraju i wieś Zamarski weszła w skład Gminy
Hażlach. 1 września 1973 roku powstała Zbiorcza Szkoła Gminna w Hażlachu. Nazwa placówki oświatowej w Zamarskach brzmiała odtąd: Zbiorcza
Szkoła Gminna w Hażlachu, Szkoła Podstawowa Zamarski.
Z początkiem roku szkolnego 1976/77 do nowego obiektu szkolnego
zostało przeniesione Przedszkole, które znajdowało się wcześniej w osobnym budynku, oddanym do użytku w 1951 roku. Grono Pedagogiczne liczyło wówczas 7 osób. Rok szkolny 1977/78 rozpoczęto z 7-osobowym
gronem nauczycielskim zatrudnionym w pełnym wymiarze oraz z jedną
nauczycielką pracującą na pół etatu. W roku szkolnym 1978/79 rozpoczęła
się realizacja założeń reformy polegającej na kształceniu w ramach tzw. 10letniej szkoły średniej. Klasa I otrzymała specjalnie przygotowany lokal, wyposażony w meblościanki i pomoce naukowe. W 1978 roku szkole groziło
obniżenie stopnia organizacyjnego z powodu niedostatecznej liczby dzieci,
co doprowadziłoby do nauczania w klasach łączonych. Jednak sprzeciw społeczeństwa Zamarsk wobec tych planów, wyrażony w liście wystosowanym
do Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, zmusił władze wojewódzkie
do ich zaniechania.
W październiku 1978 roku w szkole gościło 15 wizytatorów realizujących kuratoryjną wizytację kompleksową. Badano stan wiedzy uczniów,
metody pracy nauczycieli oraz wyposażenie w środki dydaktyczne. Szkoła
zasłużyła na ocenę dobrą. W roku szkolnym 1979/80 szkoła otrzymała zgodę
na realizowanie planu nauczania dla szkół z ilością dzieci ponad 120, mimo
że uczęszczało do niej tylko 117 uczniów. W tym czasie zorganizowano zespół dydaktyczno-wyrównawczy dla dzieci z odchyleniami i zaburzeniami.
Wdrożono także tzw. poznański system wychowawczy, który polegał m.in.
na podziale klas na zespoły, upowszechnianiu samorządności młodzieży,
stosowaniu rozszerzonej oceny z zachowania.
Grono pedagogiczne w roku szkolnym 1980/81 liczyło 8 osób, zaś w
następnym roku szkolnym 10 nauczycieli, w tym 3 zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin. Nowością w roku szkolnym 1982/1983 było wprowadzenie do programu nauczania w klasie szóstej języka esperanto oraz
zajęć Szkolnego Klubu Sportowego dla klas najstarszych.
W maju 1986 roku szkoła w Zamarskach, podobnie jak wszystkie placówki w Gminie Hażlach, była oceniana przez wizytatorów Kuratorium
Oświaty i Wychowania w Bielsku-Białej. „Ogólnie oświatę w gminie oceniono na stopień dostateczny, co przy bardzo wysoko postawionej poprzeczce wymagań było oceną dobrą. W naszej szkole na ocenę wyższą, zdaniem
komisji, zasłużyły sobie: planowanie pracy szkoły, dbałość o pracownie
(zasługa J. Żywczak), praca dyrektora szkoły w zakresie pohospitacyjnego
omawiania lekcji z nauczycielami (oceniona bardzo dobry)” – podaje „Kronika szkolna”.
W roku szkolnym 1987/88, kiedy naukę w szkole rozpoczęło 168 uczniów, grono pedagogiczne liczyło 9 nauczycieli na pełnym etacie (w tym
4 magistrów i 1 inżynier) oraz 2 zatrudnionych w niepełnym wymiarze.
Personel administracyjny stanowili: sekretarka, intendentka, woźny-palacz,
kucharka, pomoc kuchenna i 2 sprzątaczki. Kuchnia szkolna wydawała 90
obiadów, zaś z akcji „Szklanka mleka” korzystało ok. 130 uczniów.
Poszerzane były pozalekcyjne formy pracy z młodzieżą. W 1980 roku
przy drużynie harcerskiej założono Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze, którego opiekunem została mgr Jadwiga Żebrok, czynnie uczestnicząca
w ruchu krajoznawczym. Nauczycielka ta prowadziła także kółko esperanto.
Istniało również kółko recytatorskie prowadzone przez Janinę Żywczak. W
1985 roku rozpoczął działalność zespół taneczny prowadzony przez nauczycielkę Krystynę Penkałę, należącą do Zespołu Regionalnego „Cieszyniacy”
w Zamarskach.
W roku szkolnym 1985/1986 na terenie szkoły działały następujące koła
i zespoły: biologiczne, matematyczne, chemiczne, recytatorskie, instrumentalne, taneczne, chór szkolny i Szkolne Koło PTTK. W 1995 roku rozpoczęto
wydawanie gazetki uczniowskiej pod nazwą „Kurier Szkolny”. Na początku
1989 roku szkoła otrzymała pierwsze dwa komputery i w następstwie tego
powstało kółko komputerowe.
W drugiej połowie lat 90. w szkole uruchomiono koło modelarstwa
lotniczego, prowadzone przez Bronisława Wątrobę, należące od 2003 roku
do Gliwickiego Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych. Uczniowie szkoły
uczestniczyli z powodzeniem w zawodach modelarskich. Swój udział w różnych konkursach zaznaczyli członkowie kółka plastycznego i ekologicznego.
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Czynni byli sportowcy startujący w zawodach powiatowych i wojewódzkich.
W roku szkolnym 1989/90 zdobyto III miejsce w województwie w rozgrywkach deblowych w tenisie stołowym. Młodzież szkolna masowo uczestniczyła w rajdach górskich, otrzymując puchary za najliczniejszy udział.
W listopadzie 1977 roku uczeń szkoły, Jerzy Szklorz, zajął V miejsce
w eliminacjach wojewódzkich I Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. W maju 1979 roku szkoła wzięła udział
w wojewódzkim przeglądzie zespołów teatralnych i uzyskała wyróżnienie
III stopnia, z kolei w 1980 roku zajęła III miejsce. W 1979 roku Anna Cieślar
zajęła VI miejsce w eliminacjach wojewódzkich olimpiady z języka polskiego. W roku szkolnym 1986/87 udało się osiągnąć największy sukces w olimpiadach przedmiotowych. Joanna Kneifel z klasy ósmej została laureatką
szczebla wojewódzkiego z języka polskiego oraz chemii. W roku szkolnym
1987/88 podczas badania przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bielsku-Białej wyników nauczania klasa VIII otrzymała średnią ocenę z matematyki 4,3, co było najwyższą oceną w skali województwa bielskiego.
Z dużymi sukcesami uczniowie szkoły uczestniczyli w eliminacjach
konkursów technicznych. W roku szkolnym 1989/90 szkoła zajęła I miejsce
w województwie w Konkursie Twórczości Technicznej za wyroby z metalu
oraz III miejsce w etapie międzywojewódzkim za programy komputerowe.
W roku szkolnym 1991/92 Michał Salamon zajął III miejsce w etapie wojewódzkim Konkursu Wiedzy Technicznej. W roku szkolnym 1993/94 w finale tego konkursu uczestniczył Jacek Marcinkowski, zaś Bartłomiej Buława
zdobył I miejsce w województwie w Konkursie Twórczości Technicznej.
Uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem Bronisława Wątroby i Krystyny Kałuża. W następnym roku Bartłomiej Buława zajął w finale wojewódzkim Konkursu Wiedzy Technicznej II miejsce, zaś w roku szkolnym
199/97 Marek Krupa zajął w nim IV miejsce. W roku szkolnym 1997/98
drużyna szkoły w składzie: Marcin Recmanik, Wojciech Żyła, Andrzej Żyła,
Jacek Szkutek i Krzysztof Rudzki zdobyła w konkursie I miejsce. Indywidualnie pierwszy był M. Recmanik.
W roku szkolnym 2002/2003 szkoła brała udział w ogólnopolskiej akcji
„Szkoła z klasą”, organizowanej przez „Gazetę Wyborczą” i Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. W styczniu 2004 roku przystąpiono do udziału w akcji „Cała
Polska czyta dzieciom”.
Wycieczki szkolne, w których uczestniczyła zamarska młodzież odbywały się w latach powojennych początkowo do Cieszyna, w Beskidy, a
następnie do Krakowa, Wieliczki, Nowej Huty, Ojcowa, Chorzowa, Pienin i Zakopanego oraz do byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego w
Oświęcimiu.
W maju 1949 roku młodzież z klasy VI i VII odwiedziła Międzynarodowe Targi Poznańskie. Niezapomnianym przeżyciem była dwugodzinna podróż statkiem „białej floty” po Warcie. W 1973 roku, roku 500-lecia urodzin
Mikołaja Kopernika, odbyła się kilkudniowa wycieczka szlakiem wielkiego
astronoma do Elbląga, Malborka, Fromborka i Torunia. W roku szkolnym
1995/96 odbyły się pierwsze wycieczki zagraniczne do Ostrawy (kl. I-IV)
oraz do Wiednia i na Słowację (kl. VIII). W styczniu 1998 roku dziatwa z
klasy II i III po raz pierwszy wyjechała nad Bałtyk na „Zieloną szkołę”. W
latach 90. rozwinęło się masowe uczestnictwo młodzieży w rajdach górskich
w Beskidzie Śląskim.
W okresie PRL młodzież szkolna i nauczyciele brali obowiązkowo udział
w akademiach, zgromadzeniach i pochodach z okazji świąt partyjnych i państwowych. Świadectwem ówczesnych czasów jest zapis w „Kronice szkolnej” informujący, że w dniach 15 i 16 maja 1963 roku odbyła się wizytacja
szkoły prowadzona przez podinspektora szkolnego. Jednym z głównych celów wizytacji, oprócz wymienionego na pierwszym miejscu badania procesu
nauczania i wychowania, było „badanie laicyzacji życia szkolnego i społecznego”, a także „udział nauczycieli w pracach polityczno-społecznych”.
Wpływ rodziców na życie szkoły uzyskał inny wymiar po zmianach
ustrojowych zapoczątkowanych w 1989 roku. W maju 1990 roku z inicjatywy rodziców w czterech salach szkoły pojawiły się krzyże. W roku szkolnym 1990/91, kiedy do szkoły powróciła nauka religii, krzyże znalazły się
już we wszystkich salach, nowy rok szkolny zainaugurowano w kościele,
zaś w uroczystościach szkolnych uczestniczył duchowny. W następnym roku
– jak podaje „Kronika szkolna” – „do szkoły powróciła stara, dobra tradycja
dzielenia się opłatkiem przed świętami Bożego Narodzenia”.
c.d.n.
opracował: Grzegorz Kasztura
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„PIĘKNE OGRODY WIZYTÓWKĄ GMINY HAŻLACH ”
W tym roku rozpoczynamy już III edycję konkursu „Piękne ogrody wizytówką Gminy Hażlach”. Warunki uczestnictwa i zgłaszania do konkursu przedstawione są w regulaminie.
REGULAMIN KONKURSU
„ Piękne ogrody wizytówką Gminy Hażlach ”
ZAŁOŻENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Gmina Hażlach wraz z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Cieszynie i Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy.
2. Konkurs jest organizowany corocznie, w obrębie sołectw Gminy.
3. Konkursem objęte są nieruchomości na terenie gminy będące własnością
osób fizycznych.
CELE KONKURSU
1. Poprawa estetyki i porządku na terenie Gminy.
2. Rozbudzanie zamiłowania mieszkańców do piękna przyrody.
3. Wzrost ilości pięknych ogrodów w Gminie.
ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Zgłoszenia do konkursu dokonują KGW lub sołtysi w ilości do 5 uczestników z sołectwa.
2. Zgłoszenia należy składać na kartach zgłoszeń (wg zał. nr 1) w Urzędzie
Gminy do dnia 15 kwietnia każdego roku.
ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1. Co roku będą przeprowadzane dwa przeglądy ogrodów:
a) – wiosenny - do 31 maja
b) – letni
- do 15 września
2. Przeglądy ogrodów dokonuje Komisja Konkursowa.
KOMISJE KONKURSOWE
1. Komisje powoływane są corocznie przez organizatorów.
2. W skład komisji wchodzą:
a) – przewodniczący Komisji (przedstawiciel ODR)
b) – sekretarz Komisji (przedstawiciel Urzędu Gminy)
c) – trzech członków Komisji, w tym dwóch przedstawicieli sołectw biorących udział w konkursie.
3. Przewodniczący Komisji przed wyjazdem na przeglądy występuje do Wójta Gminy o przydzielenie środka transportu.
4. Komisja konkursowa podczas przeglądów przyznaje punkty zgodnie z odniesionymi wrażeniami i wpisuje je w odpowiednie rubryki listy punktowej
(wzór listy zał. 2), listę podpisują wszyscy członkowie komisji.
5. Po zakończeniu przeglądów przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenie
Komisji, na którym Komisja zatwierdza listę końcową wyników konkursu.
6. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, do którego załącza się listy
punktowe, listę zbiorczą i karty zgłoszeń do konkursu.
7. W oparciu o powyższe dokumenty przewodniczący Komisji występuje do
Wójta Gminy z wnioskiem o dyplomy i nagrody.
ZASADY OCENIANIA W KONKURSIE
1. Komisja konkursowa będzie oceniała ogrody według następującej skali
ocen:
a) – byliny, kwiaty jednoroczne, krzewy i drzewa ozdobne - 20 pkt.
b) – mała architektura - 10 pkt.
c) – ogólny efekt wizualny - 20 pkt.
NAGRODY I DYPLOMY
1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
2. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród następuje na spotkaniu z władzami Gminy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Dopuszcza się trzykrotny udział w konkursie, pod warunkiem dokonania
istotnych zmian w ogrodzie przed kolejnym zgłoszeniem.
2. Zdobywcy pierwszych miejsc mogą zgłosić ponownie swój ogród do konkursu po co najmniej 3-letniej przerwie, pod warunkiem dokonania zmian
dość istotnie wpływających na wygląd ogrodu.
3. Informacja o konkursie i jego wynikach będzie ogłoszona w „Wiadomościach Gminy Hażlach”, jak również na stronie internetowej Gminy www.
hazlach.pl.
Powyższy Regulamin został zatwierdzony przez Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Hażlach.
Zapraszamy wszystkie sołectwa do wzięcia udziału w konkursie.

Wiadomości Gminy Hażlach, marzec/kwiecień 2008
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PANTERY NA LODZIE

PUCHAR DLA DZIĘGIELOWA

Cieszyńsko-Jastrzębskie Towarzystwo Hokejowe „Czarne Pantery” z siedzibą w Pogwizdowie prowadzi jedyną w powiecie cieszyńskim drużynę hokejową. Od dwóch lat uczestniczy ona w rozgrywkach czeskiej amatorskiej ligi hokejowej jako jedna z dwóch drużyn
z Polski. Na popularyzowanie tej dyscypliny sportu Gmina Hażlach
przyznała towarzystwu w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert dotację w wysokości 4 tys. zł.

8 marca 2008 roku po raz kolejny w Szkole Podstawowej w Zamarskach został rozegrany VII Turniej o Puchar Dyrektora Szkoły
Podstawowej. Wzięły w nim udział drużyny z Dzięgielowa, Dębowca, Gumien, Goleszowa, młodzieżowa drużyna z Zamarsk „XXX” i
drużyna Zamarski „Lutnia”. Organizatorem turnieju był nauczyciel
wychowania fizycznego mgr Krzysztof Żebrok.
Mecze rozgrywano w grupach po 3 zespoły. W finale zagrali zwycięzcy grup: Gumna i Dzięgielów. W meczu o 3 miejsce Dębowiec
spotkał się z zespołem gospodarzy z Zamarsk.
Dyrektor SP w Zamarskach mgr Grażyna Babińska wręczyła
zwycięskim drużynom puchary i dyplomy. Za zajęcie I miejsca puchar otrzymała drużyna z Dzięgielowa. Drużyna z Gumien zajęła II
miejsce. Puchar za III miejsce został wręczony gospodarzom - drużynie Zamarski „Lutnia”. Kolejne miejsca zajęły drużyny: Dębowiec
(IV miejsce), drużyna młodzieżowa „XXX” z Zamarsk (V miejsce) i
drużyna z Goleszowa (VI miejsce).
Organizatorzy dziękują wszystkim drużynom za udział i zapraszają na kolejny turniej w przyszłym roku.
Grażyna Babińska

W drużynie występuje obecnie 25 zawodników z Cieszyna, Pogwizdowa, Zebrzydowic i Chybia oraz spoza naszego powiatu, czyli
z Jastrzębia Zdroju, Pawłowic, Bier, a nawet z Czeskiego Cieszyna
(najstarszy w zespole bramkarz). - Zaczęliśmy pięć lat temu jako
zupełni amatorzy. Zaledwie kilku z nas trenowało wcześniej grę w
hokeja. W 2005 roku braliśmy udział w eliminacjach do Mistrzostw
Polski w Hokeju na Lodzie Amatorów pod nazwą „Czarni” Cieszyn.
I tak już zostało, również w nazwie klubu, bo do dzisiaj gramy w
czarnych strojach – mówi Mirosław Przywara z Pogwizdowa, prezes klubu.
„Pantery” kończą obecnie drugi sezon rozgrywek w Prajskiej
Hokejowej Lidze (PHL). Poziom hokeja w Republice Czech jest
wyższy niż w Polsce, co łatwo ocenić chociażby po rozbudowanej
sieci hal ze sztucznymi lodowiskami lub wynikach czeskich reprezentantów, dlatego nie dziwi, że polscy zawodnicy zajmują pozycję
pod koniec tabeli. Zwycięsko wyszli dotąd z zaledwie kilku spotkań, dlatego mówią, że na razie musi im wystarczyć sama satysfakcja ze wspólnego grania. Mecze ligi rozgrywane są w leżących
między Ostrawą a Opawą Kravařach, odległych od granicy o 60
km. „Pantery” trenują raz w tygodniu w hali „Jastor” w Jastrzębiu
Zdroju.
- Niestety hokej nie jest tanią dyscypliną. Sprzęt do gry do tanich
nie należy. Przejazdy na mecze i treningi kosztują, dlatego ubiegamy się o dotacje z samorządów, na terenie których mieszkają nasi
zawodnicy. Pomocy udzieliła nam już Gmina Hażlach. Teraz czekamy na rozstrzygnięcie podobnego konkursu w Gminie Zebrzydowice.
Bardzo by nam się przydali również prywatni sponsorzy – przyznaje
prezes klubu. Do spróbowania swych sił w tej męskiej dyscyplinie
sportu zaprasza także innych pasjonatów czarnego krążka, którym
poleca odwiedzenie pod adresem www.pantery.fr.pl internetowej
strony klubu.
Przed publicznością z naszej strony Olzy „Czarne Pantery” zaprezentowały się 22 lutego na lodowisku w Cieszynie, gdzie rozegrano „Grodecki Mundial”. Naszym zawodnikom udało się m.in.
zremisować 3:3 z czeskim zespołem Suszynka Grodek, zwycięzcami turnieju. W sezonie 2007/2008 barw „Czarnych Panter”, jedynych hokeistów z polskiej części Śląska Cieszyńskiego w czeskiej
PHL, bronią: Łukasz Białończyk, Roman Bąkowski, Janusz Chrapek, ks. Mateusz Dudkiewicz (wikary parafii w Zebrzydowicach),
Mariusz Dziedzic, Duszan Gogol, Jacek Holeksa, Artur Janik, Grzegorz Kołatek, Fabian Kubik, Marek Lipka, Tomasz Lipka, Sławomir
Miłoś, Wiktor Osierda, Krzysztof Przywara, Mirosław Przywara,
Marcin Słama, Krzysztof Staniek, Jarosław Syrek, Robert Szałapski,
Krzysztof Szonowski, Mariusz Wałęga, Rafał Wawrzyczek i Adrian
Wójcik.
GK

RATUJĄ I UCZĄ RATOWAĆ
Szkoła Podstawowa w Kończycach Wielkich w roku szkolnym
2007/2008 bierze udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pt. „Ratujemy i uczymy ratować”. Jest to cykl zajęć skierowanych do najmłodszych uczniów podstawówki, na których dzieci zapoznają się z zasadami udzielania pierwszej pomocy.
We wrześniu dwie wychowawczynie klas najmłodszych wzięły
udział w szkoleniu dla nauczycieli prowadzonym przez zespół WOŚP
Jurka Owsiaka. Wraz z certyfikatem ukończenia kursu nauczycielki
otrzymały bezpłatnie materiały i sprzęt do nauki ratowania życia, w
tym np. fantomy (wartość darowizny przekracza 5 tysięcy złotych).
Decyzją Rady Pedagogicznej w zajęciach udzielania pierwszej pomocy udział wezmą wszystkie klasy i nauczyciele szkoły. Część klas
zakończyła już kurs, pozostałe klasy są w trakcie jego realizacji. Dzieci na lekcjach uczą się m.in. gdzie szukać pomocy, jak ją wezwać,
jak sprawdzać czy osoba poszkodowana oddycha, jak przeprowadza
się tzw. oddechy ratownicze i uciski serca. W trakcie zajęć mocno
podkreślane jest znaczenie pierwszej pomocy, gdy zdarzy się jakiś
wypadek, jak ważny jest czynnik czasu, kiedy chodzi o ludzkie życie
i jak wiele można zrobić, aby to życie uratować, nawet wtedy, gdy się
ma tylko kilka, kilkanaście lat.
Uczniowie bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem biorą
udział w szkoleniu. Z ogromnym zainteresowaniem podchodzą do
ćwiczeń na fantomach. Na zakończenie cyklu zajęć uczniowie dostają
certyfikat ukończenia szkolenia oraz książeczki, z których mogą sobie
przypomnieć wszystko to, czego nauczyli się podczas kursu.
Dorota Lankocz

Młodzież podczas zajęć z fantomami.
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ZANIM ZOSTANĄ STRAŻAKAMI

1 marca w Zamarskach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.
Poprzedziły je zajęcia szkoleniowe prowadzone przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu. W eliminacjach uczestniczyło 10 reprezentantów sołectw naszej Gminy.

Wiadomości Gminy Hażlach, marzec/kwiecień 2008
stali zaproszeni na poczęstunek do klas, a dzieci miały swoją zabawę
w sali gimnastycznej.
Dyrekcja SP dziękuje Radzie Rodziców za zorganizowanie
Gwiazdki oraz sponsorom, którzy przyczynili się do uatrakcyjnienia
loterii fantowej. Dziękujemy: p. I. i M. Rozkoszom, p. M. Mołek, p.
G. Zorychcie, p. J. Kufel, p. R. Duda, p. I. i Cz. Palom, p. M. Mazurkowi, p. A. i M. Handzlom, p. J. Szczerbie, p. P. Handzlowi, p. M.
Tomicy, p. M. Tomicy – KOHINOR, Hotelowi Gołębiewski w Wiśle, RSS Kończyce W., Komfort Cieszyn, Bankowi Spółdzielczemu
o/Hażlach, pizzerii i barowi Latino Dębowiec, aptece Flos Kończyce
W., firmie KAMIS i Kserograf.
Teresa Staniek

DUCHY W BIBLIOTECE

Najmłodsi uczestnicy gminnych eliminacji • Fot. Roman Misiarz
Po ocenie prac pisemnych odbyły się finały ustne. Oto ostateczne
wyniki najlepszych w poszczególnych grupach. Grupa wiekowa 1013 lat: 1. Ewelina Gabzdyl z Kończyc Wielkich (37 pkt.), 2. Natalia
Wątroba z Kończyc W. (36 pkt.), 3. Agnieszka Babilon z Zamarsk
(33 pkt.). 14-16 lat: 1. Andrzej Foltyn z Hażlacha (42 pkt.), 2. Magdalena Ligocka z Zamarsk (39 pkt.). 17-19 lat: 1.Aneta Mirocha z
Zamarsk (39 pkt.).
Poziom wiedzy pożarniczej młodzieży oceniała komisja jury w
składzie: przewodniczący Roman Spandel z OSP Rudnik, sekretarz
Jan Wróbel z OSP Hażlach, Krzysztof Stoły z OSP Kończyce Wielkie,
Józef Ligocki z OSP Zamarski i Henryk Kokotek, dowódca Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Cieszynie.
GK

KARNAWAŁOWA GWIAZDKA
W ostatnią niedzielę karnawału w Szkole Podstawowej w Kończycach Wielkich zorganizowano Gwiazdkę. Na uroczystość przybyli
rodzice, uczniowie, a także dziadkowie, którzy licznie odpowiedzieli
na zaproszenie swoich wnuków, za co im serdecznie dziękujemy.
Głównym punktem imprezy był program artystyczny, przygotowany przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem wychowawców,
dedykowany babciom i dziadkom z okazji ich minionego święta.
Kolejny już raz młodzież szkolna popisała się wspaniałymi zdolnościami artystycznymi i zasłużenie należą im się słowa pochwały oraz
gromkie oklaski. Po skończonych występach babcie i dziadkowie zo-

Występ dla babć i dziadków.

6 marca w siedzibie Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, pełniącej
zadania biblioteki powiatowej, odbyło się uroczyste podsumowanie
międzynarodowego konkursu literacko-plastycznego „Czy w bibliotece też są duchy?”, w którym udział wzięli czytelnicy bibliotek
publicznych powiatu cieszyńskiego, Biblioteki Miejskiej w Czeskim
Cieszynie, wychowankowie Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie oraz członkowie sekcji plastyczno-teatralnej przy Kole Macierzy
Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie Mnisztwie. Konkurs odbył się w ramach organizowanej przez Bibliotekę Miejską w Cieszynie akcji „Ferie z biblioteką 2008”. Celem działań było zagospodarowanie wolnego czasu w ciekawy i interesujący sposób, zachęcenie do korzystania
ze zbiorów bibliotek, zapoznanie z literaturą dziecięcą i młodzieżową,
a także dostarczenie dzieciom miłych wrażeń z uczestnictwa w imprezach bibliotecznych.
Do konkursu zgłoszonych zostało łącznie 229 prac plastycznych i
literackich, spośród których jury w składzie: przewodniczący Łukasz
Konarzewski, członek dr Bogdan Dziadzia oraz Iwona Kochaniec–
Kłębek wybrało 34 najlepsze, kierując się kryteriami kreatywności
i estetyki wykonania pracy oraz wieku jej autora. Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i nagrody. Z Gminnej Biblioteki Publicznej w
Hażlachu nagrodę otrzymał Szymon Kania, z Filii w Kończycach
Wielkich - Jakub Walica, zaś z Filii w Pogwizdowie - Tomasz Nartowski. Wspaniałe prace nadesłane na konkurs uświetniły wystawę,
która swym tematem stworzyła nastrój „z dreszczykiem”. Ekspozycję
prac uczestników konkursu można obejrzeć w sali wystawowej Biblioteki Powiatowej w Cieszynie (II piętro).
Nagrody wręczyli laureatom Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna - Jan Matuszek oraz Ludwik Kuboszek. Poczęstunek dla zaproszonych gości ufundowała Cukiernia „Bajka”.
Dodatkowymi atrakcjami dla przybyłych z okolicznych miejscowości na uroczysty finał dzieci były warsztaty czerpania papieru
przygotowane i prowadzone przez firmę Kalander z Gliwic oraz wycieczka do Muzeum Drukarstwa w Cieszynie. Program uroczystości
miał na celu zapoznanie dzieci z historią pisma i książki: od momentu
wynalezienia papieru aż do pojawienia się książki drukowanej. Podczas warsztatów dzieci czerpały papier z dębowej kadzi papierniczej,
uczyły się pisać gęsim piórem oraz odciskały pieczęcie lakowe. Prace
wykonane podczas warsztatów można było zabrać na pamiątkę do
domu. Prowadzący wystąpili w strojach z epoki.
Po warsztatach dzieci udały się do Muzeum Drukarstwa, gdzie za
sprawą prowadzącego spotkanie pana Karola Franka były świadkami
powstawania druku od podstaw: od ręcznego składania czcionek poczynając, poprzez skład mechaniczny, na wydruku kończąc. Uczestnicy otrzymali również ważne informacje historyczne związane z
rozwojem „czarnej sztuki”, przekazane w przystępnej, czasem wręcz
zabawnej formie.
Mamy nadzieję, że przyjazd do Cieszyna dostarczył laureatom
oraz obecnym na uroczystości bibliotekarzom, rodzicom i opiekunom
wielu miłych wrażeń.
Beata Szweblik
Biblioteka Powiatowa w Cieszynie
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