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„CIESZYŃSKA KRAINA”

Wójt Karol Folwarczny wita uczestników spotkania w Hażlachu • Fot. GK
W dniu 3 czerwca 2008 roku w Zebrzydowicach odbyło się zebranie
założycielskie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska
Kraina”. Założycielami Stowarzyszenia jest 8 gmin Powiatu Cieszyńskiego: Brenna, Chybie, Dębowiec, Hażlach, Skoczów, Strumień i Zebrzydowice oraz przedstawiciele sektora biznesowego i społecznego.
Stowarzyszenie zostało powołane w celu pozyskania środków osi czwartej „Leader” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007–2013. W trakcie zebrania założycielskiego dokonano wyboru Komitetu Założycielskiego oraz Zarządu i Komisji Rewizyjnej, uchwalono
statut stowarzyszenia. W skład Zarządu weszli: Grzegorz Sikorski (Hażlach), Jerzy Szalbot (Goleszów), Kazimierz Cieślar (Brenna), Cecylia
Skowron (Strumień), Piotr Rucki (Skoczów).
(c.d. na str. 5)
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SIATKARSKIE BOJE
X Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Samorządowych i Radnych Ziemi Cieszyńskiej był kolejną imprezą zorganizowaną 26
kwietnia w ramach V Samorządowej Olimpiady Ziemi Cieszyńskiej.
Turniej przygotowany przez Urząd Gminy Hażlach i Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej rozpoczął się od meczy w grupach, które
rozgrywano w salach sportowych w Hażlachu, Kończycach Wielkich
i Pogwizdowie.
Reprezentacja naszej gminy grała w Hażlachu. Nasi zawodnicy
pokonali Ustroń 2:0 (oba sety 15:12) oraz ulegli Cieszynowi 0:2 (8:15
i 12:15). Spotkania półfinałowe odbywały się w Pogwizdowie. Wisła
pokonała Zebrzydowice 2:0, zaś Cieszyn otrzymał walkower za mecz
z drużyną z Brennej, która po meczach grupowych zrezygnowała z
dalszej gry. Zacięty przebieg miało spotkanie Hażlacha z Dębowcem.
W pierwszym secie Dębowiec wygrał 15:10. Drugi set należał do naszych reprezentantów, którzy zakończyli go 15:10. Niestety, w tiebreaku padł rezultat 11:5 dla Dębowca. Nasi zawodnicy zakończyli
więc turniej z czwartą lokatą.
(c.d. na str. 5)

IV PIKNIK
HISTORYCZNO-WOJSKOWY
Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu i Stowarzyszenie
Historyczno-Rekonstrukcyjne „Śląsk Cieszyński” zapraszają
w dniach 27-29 czerwca (piątek, sobota, niedziela) na IV Piknik
Historyczno-Wojskowy, który odbędzie się wokół boiska sportowego i budynku GOK w Hażlachu przy ulicy Głównej 37.
W piątek 27 czerwca o godz. 19.30 nieoficjalne otwarcie Pikniku, następnie od godz. 20 festyn. Oficjalne otwarcie Pikniku w
sobotę 28 czerwca o godz. 10, zaś od godz. 15 prezentacja grup
rekonstrukcyjnych, o godz. 17 główny pokaz – rekonstrukcja potyczki z okresu II wojny światowej. Festyn od godz. 20. W niedzielę 29 czerwca od godz. 9 parada pojazdów militarnych na
trasie Hażlach – Cieszyn – Czeski Cieszyn i z powrotem. Początek pokazów od godz. 12.30. O godz. 16 charytatywny koncert
melodii wojskowych w wykonaniu zespołu wojsk desantowych
„Czasza”.
Podczas pokazów jazdy będzie można zobaczyć sprzęt pancerny, m.in. czołg T-55, replikę niemieckiego czołgu PzKw II,
transportery opancerzone, samochody pancerne, samochody
i motocykle, zaś na wystawie statycznej dioramy grup rekonstrukcyjnych.
(c.d. na str. 8)

Nasza drużyna podczas zaciętego meczu z Dębowcem • Fot. GK

100 LAT OSP ZAMARSKI
W sobotę 21 czerwca jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej
w Zamarskach organizuje obchody 100-lecia swojej działalności,
połączone z przekazaniem i odznaczeniem sztandaru. Uroczystość
rozpocznie się przy remizie OSP koncertem orkiestry oraz zbiórką
zaproszonych jednostek.
O godz. 13.30 w miejscowym kościele pw. św. Rocha rozpocznie się msza św. ekumeniczna w intencji strażaków. Godzinę
później na boisku LKS odbędzie się uroczysty raport. W programie m.in. przekazanie i odznaczenie nowego sztandaru jednostki,
wręczenie odznaczeń członkom OSP, wystąpienia gości. O godz.
16 początek strażackiego festynu. Wpisy do księgi pamiątkowej,
darowizny na rzecz OSP i składanie gwoździ od godziny 14.30.
Dostępna będzie wydana przez Gminę Hażlach okolicznościowa
publikacja „100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamarskach”.
GK
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CENTRUM W BIBLIOTECE

ZŁOTE NUTKI I MIKROFONY

25 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w
Kończycach Wielkich odbyło się uroczyste otwarcie Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej, co zbiegło się z wizytą w szkole ks.
biskupa Janusza Zimniaka. Dzień tak szczególny dla całej społeczności
szkolnej był okazją do zaprezentowania się uczniów przed licznie przybyłymi do szkoły gośćmi w osobach: p. wójta K. Folwarcznego, przewodniczącego Rady Gminy K. Czempiela, p. wizytator A. Olbrycht, p.
inspektor D. Witoszek, ks. proboszcza A. Wieliczki, a także dyrektorów
Gimnazjum, przedszkola, szkoły w Rudniku oraz rodziców i uczniów.
Program artystyczny, będący widowiskiem regionalnym przygotowanym przez p. W. Małysz, bardzo pięknie „splótł tradycję i nowoczesność” tego wyjątkowego dnia. Po występach nagrodzonych ciepłym
słowem Jego Ekscelencji oraz gorącymi brawami widowni goście udali
się na II piętro do biblioteki mieszczącej się w nowej części szkoły.
Po przecięciu wstęgi przez wójta Karola Folwarcznego i dyrektor szkoły Dorotę Stoły ks. biskup poświęcił nowe centrum. W trakcie słodkiego poczęstunku goście kierowali pytania do „gospodyni”
ICIM – szkolnej bibliotekarki, p. Danuty Zdarzyl, która udzielała fachowych odpowiedzi.
Sprzęt komputerowy biblioteka otrzymała na początku stycznia
2008 roku. Stało się to możliwe dzięki realizacji kolejnej edycji projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej: „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych”,
współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Biblioteka została wyposażona w cztery komputery z profesjonalnym, edukacyjnym oprogramowaniem oraz urządzenie wielofunkcyjne. Sprzęt
został zainstalowany w czytelni.
Uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z komputerów znajdujących się w centrum w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej. Dzięki
nim mogą wyszukiwać informacje na określony temat, korzystając
z zasobów Internetu, a także edukacyjnych programów multimedialnych. Zdobywanie wiedzy tą drogą stwarza wiele możliwości poznawczych. Jest ciekawe, szybkie, efektywne i bezpieczne dzięki programowi „Opiekun ucznia”. Uczniowie powinni jednak pamiętać, że
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej służy celom edukacyjnym, czyli poszerzaniu i pogłębianiu wiedzy. Oznacza to, iż sprzęt
komputerowy nie jest przeznaczony do gier komputerowych, chatów,
wysyłania sms-ów czy prywatnych wiadomości e-mailowych, gdyż
nie takim celom ma on służyć.
DS

Wiosna to najładniejszy okres ze wszystkich pór roku, zaś w niej
najpiękniejszy miesiąc to maj, kiedy dominuje wokół nas soczysty zielony kolor, kwitną bzy, zaś w kalendarzu jest dużo świąt. Dlatego tematem drugiej edycji konkursu „Wiosenne spotkanie z piosenką i poezją”,
która odbyła się 16 maja w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu,
były utwory o tematyce radosnej,
wiosennej, a także dedykowane
Matkom z okazji
zbliżającego się
ich Święta.
W konkursie wzięli udział
uczniowie
ze
szkół
podstawowych Gminy
Hażlach. Po raz
pierwszy zaproszenie do udziału w spotkaniu
przyjęły dzieci Występ gimnazjalistów z Kończyc Wielkich.
z Powszechnej
Szkoły Podstawowej w Rudniku. Do boju o nagrodę „Złotej nutki”
stanęło 11 wykonawców, zaś o „Złoty mikrofon” rywalizowało 10
uczniów.
Poza konkursem wystąpiły dziewczyny ze Szkoły Podstawowej w
Hażlachu w przepięknym układzie tanecznym przygotowanym przez
Panią dyrektor Agnieszkę Pilch. Natomiast grupa teatralna z Gimnazjum w Kończycach Wielkich, również poza konkursem, przedstawiła humorystyczne widowisko „Czerwony kapturek szuka księcia” w
reżyserii Pani Małgorzaty Banot.
Wszyscy wykonawcy zaprezentowali wysoki poziom artystyczny. Jednak ostatecznie w kategorii piosenki nagrodę za zajęcie I miejsca i „Złotą nutkę” jury przyznało Marcie Cienciale, która z zespołem
wokalnym w składzie Ewelina Handzel, Katarzyna Gibiec i Anna
Mazurek ze Szkoły Podstawowej w Hażlachu, pod kierownictwem
Pani Anety Milanowskiej-Trojszczak, zaśpiewała piosenkę „Matka”.
II miejsce w tej kategorii przyznano Justynie Żebrok i Wiktorii Kostce
z kl. III Szkoły Podstawowej w Zamarskach za wykonanie piosenki
„Hej, czy ty wiesz”, przygotowanej pod kierunkiem Pani Jolanty Kalamat-Polok. III miejsce, za piosenkę „Rzeka marzeń”, wyśpiewała
grupa śpiewacza z kl. II Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich
pod opieką Pani Teresy Staniek.
W kategorii poezji „Złoty mikrofon” i I miejsce zdobyła Ewelina Pietrzyk, uczennica kl. V Szkoły Podstawowej w Hażlachu, za
wiersz „Bajka o królu”. Jej opiekunem artystycznym była Pani Lidia
Branny. II miejsce przyznano Oliwii Foldynie i Wiktorii Kostce z
kl. II Szkoły Podstawowej w Zamarskach za wiersz „Spóźniony słowik”. Opiekę artystyczną sprawowała Pani Jolanta Kalamat-Polok.
III miejsce zdobyła Joanna Ociepka z kl. II Szkoły Podstawowej
w Kończycach Wielkich za wiersz poetki Heleny Stoszek „Nasza
wieś Kończyce Wielkie”. Opiekę artystyczną pełniła Pani Teresa
Staniek.
Wyróżnienie w kategorii piosenki przyznano chórowi szkolnemu
Szkoły Podstawowej w Hażlachu pod dyrekcją Pani Anety Milanowskiej-Trojszczak za wykonanie piosenki „Dzisiaj tu, jutro tam”, a także dzieciom z „zerówki” Powszechnej Szkoły Podstawowej w Rudniku za wykonanie piosenki pod kierownictwem artystycznym Pani
dyrektor Beaty Starzyk pt. „Mała wiosna”.
Zwycięzcom wręczono puchary, dyplomy a wszyscy wykonawcy
otrzymali drobne upominki za udział w konkursie. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu serdecznie dziękuje za udział
wszystkim wykonawcom i ich opiekunom artystycznym zapraszając
na kolejne edycje „Wiosennych spotkań z piosenką i poezją”.
WK

Uroczyste otwarcie Centrum • Fot. Danuta Zdarzyl

KREUJ I INWESTUJ
Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż opracował i
przystąpił do realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla poddziałania 6.1.3 – pn. „Kreuj rzeczywistość – zainwestuj w siebie”.
Jednocześnie informujemy, iż na stronie internetowej www.pup.
cieszyn.pl znajduje się informacja dotycząca realizacji powyższego
projektu.
Z up. DYREKTORA
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
Z-CA DYREKTORA
mgr Dorota Bizoń
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OGŁOSZENIA
Wójt Gminy Hażlach informuje, że od miesiąca maja zostały
wprowadzone faktury prognozowane za odprowadzanie ścieków.
Mieszkańcy otrzymają fakturę bieżącą i dwie prognozy z terminami
płatności odpowiednio za 2,5 i 4,5 miesiąca od daty wystawienia faktury. W miesiącu listopadzie zostanie wystawiona faktura na podstawie rzeczywistego stanu wodomierza.
WÓJT GMINY
Karol Folwarczny
* * *
Wójt Gminy Hażlach przypomina, że mieszkańcy rozliczający się
za odprowadzanie ścieków za pomocą formy ryczałtowej są zobowiązani do zgłoszenia w terminie 14 dni wszelkich zmian okoliczności i
zapisów umowy na odprowadzanie ścieków a w szczególności zmian
ilości zameldowanych osób w budynku, z którego są odprowadzane
ścieki. Związane jest to z koniecznością uaktualnienia danych, na podstawie których są naliczane należności za odprowadzanie ścieków.
WÓJT GMINY
Karol Folwarczny
* * *
Wójt Gminy Hażlach zawiadamia odbiorców usług kanalizacyjnych, odprowadzających ścieki do sieci i urządzeń eksploatowanych przez Gminę Hażlach, że uchwałą Rady Gminy Hażlach Nr
XV/130/08 z dnia 27 marca 2008 roku zatwierdzono taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Hażlach w wysokości
4,69 zł netto za 1 m3 ścieków oraz ustalono dopłatę do 1 m3 ścieków w
wysokości 1,07 zł. Po uwzględnieniu dopłaty cena 1 m3 odprowadzanych ścieków wynosi 3,62 zł netto tj. 3,87 zł brutto. Taryfa za
zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Hażlach obowiązywać będzie od 1 maja 2008 roku do 30 kwietnia 2009 roku.
WÓJT GMINY
Karol Folwarczny
URZĄD GMINY HAŻLACH

OGŁOSZENIE
HARMONOGRAM ZBIÓRKI SZKŁA I PLASTIKU
W 2008 R. NA TERENIE GMINY HAŻLACH
Rejon - wieś

Czerwiec

Wrzesień

Listopad

Rudnik
03.06.2008 r.
Kończyce Wielkie

02.09.2008 r.

06.11.2008 r.

Brzezówka
Pogwizdów

24.06.2008 r.

29.09.2008 r.

14.11.2008 r.

Hażlach
Zamarski

30.06.2008 r.

30.09.2008 r.

28.11.2008 r.

Zbiórkę odpadów segregowanych dokonuje:
Zakład Oczyszczania Miasta
„TROS-EKO Spółka z o.o.
ul. Bażantów 17, 43-450 Ustroń
telefon - 033 854 29 75
Wszelkie uwagi dotyczące przebiegu zbiórki prosimy kierować bezpośrednio do w/w firmy lub do Urzędu Gminy Hażlach - referat gospodarki komunalnej - tel. 033 8569 555.

WODA DO SPOŻYCIA
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie przypomina, że na podstawie § 18 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29
marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417) przed zastosowaniem materiału lub wyrobu
używanego do uzdatniania lub dystrybucji wody należy wystąpić do tut.
organu o wydanie oceny higienicznej dla w/w materiałów (wyrobów).
W celu usprawnienia i ujednolicenia toku postępowania przy realizacji obiektów budowlanych związanych z przygotowaniem i do-
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prowadzeniem wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi proponuję zastosowanie się do poniższych wytycznych:
- Po otrzymaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na wykonanie
robót budowlanych (instalacyjnych) związanych z realizacją obiektów
przywołanych powyżej należy wystąpić do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie z dokumentacją projektową
oraz specyfikacją materiałów (elementy Instalacji), które będą wykorzystywane do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.
- Specyfikacja materiałów przeznaczonych do zastosowania przy
realizacji przedsięwzięcia powinna zawierać ich rodzaj i ilościowy
wykaz wraz z atestami higienicznymi uzupełnionymi o deklarację
zgodności wydaną przez producenta wyrobu.
- Rozpoczęcie realizacji obiektu (instalacji) uzależnione jest od
wydanej na podstawie przedłożonych w/w dokumentów oceny higienicznej w myśl § 18 cytowanego rozporządzenia.
Spełnienie przedstawionych powyżej wytycznych oraz przedstawienie pozytywnego wyniku analizy wody (analiza przeglądowa po
realizacji) jest warunkiem dopuszczenia do użytkowania inwestycji
(obiektów budowlanych lub instalacji) pod względem wymagań higieniczno-sanitarnych.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie
Teresa Wałga
Specjalista w Zakresie Higieny
* * *
Na stronie Gminy Hażlach www.hazlach.pl w dziale aktualnościwydarzenia pod datą 07.04.2008 r. znajduje się odnośnik do przesłanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oceny
jakości wody dla poszczególnych wodociągów na terenie Powiatu
Cieszyńskiego oraz obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej
do spożycia na terenie Gminy Hażlach za 2007 rok.
GK

OFERTA GOK
Chcesz ciekawie spędzić wolny czas? Pogłębić wiedzę i nabyć
nowe doświadczenia? Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu serdecznie
zaprasza do wzięcia udziału w ofercie kulturalnej, którą przygotował
na okres wakacji. Poniżej zamieszczony został ramowy harmonogram,
który może ulec niewielkiej modyfikacji pod wpływem sugestii zainteresowanych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 033 8569 768 oraz na dodatkowych materiałach promocyjnych.
Poniedziałek
13.30 – 15.30 Kółko gier
16.00 – 18.00 Zajęcia sportowe
17.00 – 18.00 przyjmowanie petentów
19.00 – 20.00 Kółko historyczne
Wtorek
10.00 – 11.00 Kółko gitarowe
13.00 – 15.00 Kółko literackie (Biblioteka)
16.00 – 18.00 Kółko bilardowe
18.00 – 20.00 Kółko brydżowe
Środa
10.00 – 11.00 Kółko plastyczne dla młodszych (do 9 roku życia)
11.30 – 12.30 Kółko plastyczne dla starszych (od 10 roku życia wzwyż)
14.00 – 16.00 Kółko sportowe
17.00 – 18.00 Kółko geograficzne
18.00 – 20.00 Kółko gier karcianych
Czwartek
10.00 – 12.00 Kółko teatralne
12.00 – 14.00 Kółko karciane
15.30 – 17.30 Kółko gier
19.00 – 20.00 Kółko regionalne
Piątek
13.00 – 15.00 Kółko bilardowe
15.00 – 19.00 Imprezy Plenerowe
19.00 – 20.00 Dyskusyjny Klub Filmowy ”Zodiak”
Wojciech Kasztura
dyrektor GOK
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KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

I GMINNY TURNIEJ
SZACHOWY

w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne
niepełnosprawnych rolników

W niedzielę 4 maja w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka
Kultury w Hażlachu odbył się I Gminny Turniej Szachowy. Wzięło
w nim udział 17 zawodników i 3 zawodniczki. Turniej otworzył Wójt
Gminy Karol Folwarczny.

Od 1 stycznia 2008 r. Fundusz refunduje składki na ubezpieczenia
społeczne niepełnosprawnym rolnikom oraz rolnikom zobowiązanym
do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników.
WARUNKI,
które muszą spełnić rolnicy aby ubiegać się o refundację są
następujące:
1. Podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (posiadanie decyzji KRUS);
2. Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem – bez względu na posiadany stopień niepełnosprawności;
3. Terminowe opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne w
całości – naliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne
zatrudnionych rolników dokonywane jest zgodnie z przepisami o
ubezpieczeniu społecznym rolników.
REJESTRACJA
niepełnosprawnych rolników oraz rolników zobowiązanych do
opłacania składek za niepełnosprawnych domowników prowadzona
jest od 2 stycznia 2008 r. przez Biuro Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie (Al. Jana Pawła
II 13, 00-828 Warszawa), na podstawie zgłoszeń osobistych bądź dokonywanych za pośrednictwem poczty.
Po zarejestrowaniu się, rolnik będzie składał do Funduszu co
kwartał wniosek o wypłatę refundacji składek za dany kwartał.
Wniosek należy złożyć do Funduszu do 20 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym opłacone zostały składki (np. do 20 maja
2008 r. za II kwartał 2008 r., po opłaceniu składek w KRUS do 30
kwietnia 2008 r.).
Szczegółowe informacje na temat rejestracji oraz składania dokumentów można uzyskać na stronach internetowych Funduszu (www.
pfron.org.pl w zakładce SOD) bądź dzwoniąc do Biura Funduszu lub
jego Oddziałów.
INFOLINIA
Ponadto Fundusz uruchomił specjalną infolinię 0801 233 554,
gdzie beneficjent może uzyskać wszelkie niezbędne informacje dotyczące procesu rejestracji oraz wypełniania dokumentów koniecznych
dla uzyskania refundacji składek.

Uczestnicy I Gminnego Turnieju Szachowego • Fot. GK
Nad przebiegiem rywalizacji czuwali Piotr Foltyn i Łukasz Foltyn. Gracze mieli do dyspozycji 10 szachownic. Gra odbywała się w
systemie szwajcarskim, pięciorundowym i trwała przeszło 3 godziny.
W kategorii open najlepszym zawodnikiem został Andrzej Franiok z Hażlacha, który zdobył 4 punkty. Drugie miejsce przypadło
Franciszkowi Franiokowi z Kończyc Wielkich (4 pkt.), a trzecie
miejsce zdobył Mieczysław Goras z Hażlacha (3,5 pkt.).W kategorii
szkoły podstawowe i gimnazja zwyciężył Marek Nowicki ze Szkoły
Podstawowej w Hażlachu (3,5 pkt.), drugie miejsce przypadło Mateuszowi Foltynowi z Gimnazjum nr 2 w Cieszynie (3,5 pkt.), zaś trzecie
miejsce zajął Łukasz Kaleta ze Szkoły Podstawowej w Hażlachu (3
pkt.). Wśród kobiet najlepszą okazała się Ewelina Gabzdyl ze Szkoły
Podstawowej w Kończycach Wielkich (2 pkt).
Puchary, medale, dyplomy i drobne upominki ufundowane przez naczelnika Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego
w Cieszynie wręczali zwycięzcom radny Rady Gminy Grzegorz Sikorski i dyrektor GOK Wojciech Kasztura. Na zakończenie uczestników
turnieju zaproszono do udziału w jego kolejnych edycjach.
WK

MAJOWE OGRODY
W dniach od 16 do 29 maja 2008 roku przeprowadzono pierwszy, wiosenny przegląd ogrodów zgłoszonych do III edycji konkursu
„Piękne ogrody wizytówką Gminy Hażlach”. Po raz pierwszy biorą
w nim udział wszystkie sołectwa naszej Gminy.
Do konkursu zgłoszonych zostało 30 ogrodów – po 5 z każdego
sołectwa. Zgodnie z regulaminem komisja powołana przez organizatorów konkursu dokonała oceny poszczególnych ogrodów pod względem: bylin, kwiatów jednorocznych, krzewów i drzew ozdobnych,
małej architektury i ogólnego efektu wizualnego. Trzeba nadmienić,
że do pracy komisji, oprócz stałych jej członków, zostały zaproszone
osoby, które w ubiegłym roku zajęły pierwsze miejsca w poszczególnych sołectwach.
Drugi przegląd zostanie przeprowadzony na przełomie sierpnia
i września. Końcowe podsumowanie i ogłoszenie wyników nastąpi
podczas uroczystego spotkania wszystkich uczestników konkursu z
władzami Gminy i pozostałymi organizatorami.
przewodnicząca komisji konkursowej
Zofia Feluœ
PZDR Cieszyn

Komisja konkursowa podczas pracy • Fot. GK
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„CIESZYŃSKA KRAINA”
(c.d. ze str. 1)
„Leader” jest podejściem przekrojowym, które ma przyczynić się
do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie partnerów
społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych
inicjatyw. Jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez lokalne grupy działania (LGD),
polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej
innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, itp., wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech
sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego.
W „Leaderze” decyzje co do zakresu strategii, typów, sposobu i
wysokości dofinansowania poszczególnych projektów wynikających
z Lokalnej Strategii Rozwoju podejmowane są na poziomie lokalnym
przez Radę LGD składającą się z przedstawicieli lokalnych władz,
lokalnego biznesu oraz lokalnych organizacji obywatelskich i osób
fizycznych. Realizacja strategii powinna przyczynić się do poprawy
jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych
miejsc pracy. W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, zatwierdzonej przez samorząd województwa, Rada Lokalnej Grupy Działania
wybiera projekty do realizacji w ramach środków przyznanych na
realizację strategii. Pracownicy LGD pomagają wnioskodawcom w
przygotowaniu projektów. Wnioski te mogą dotyczyć projektów kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach działań osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 „Jakość życia na
obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” tj.:
- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
- Odnowa i rozwój wsi,
oraz tzw. „małych projektów”, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do poprawy jakości
życia lub większego zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD.
Prace nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju naszej Lokalnej Grupy Działania już trwają. Przedstawiciele ośmiu Gmin oraz
sektora biznesowego i społecznego w kwietniu i maju br. spotykali się
na warsztatach poświęconych wypracowaniu głównych elementów
Lokalnej Strategii Rozwoju. W dniu 19 maja br. warsztaty strategiczne
odbyły się w Domu Ludowym w Hażlachu. Obecnie trwają prace nad
opracowaniem projektu Lokalnej Strategii Rozwoju, który to projekt
zostanie poddany konsultacjom społecznym. Na stronie Gminy www.
hazlach.pl zostanie utworzona zakładka „LGD Cieszyńska Kraina”,
w której zamieszczane będą aktualne informacje na temat Lokalnej
Grupy Działania „Cieszyńska Kraina”.
Stanisława Gabzdyl

SIATKARSKIE BOJE
(c.d. ze str. 1)
W turnieju finałowym mecze pomiędzy sobą rozegrały 3 najlepsze zespoły turnieju. Wszystkie spotkania zakończyły się wynikiem
2:0. Dębowiec wygrał z Wisłą, Wisła z Cieszynem, zaś w ostatnim
spotkaniu Cieszyn pokonał Dębowiec. Przy równej ilości wygranych
i przegranych setów oraz po podliczeniu małych punktów pierwsze
miejsce przypadło Cieszynowi (stosunek punktów 58:55), drugie
miejsce Wiśle (57:57), trzecie Dębowcowi (56:59). Czwarte miejsce
w turnieju zajęły zespoły z Brennej, Hażlacha i Zebrzydowic, siódme
– z Goleszowa, Strumienia i Ustronia, dziesiąte – Chybie.
Po 2 rozegranych konkurencjach klasyfikacja V Olimpiady Samorządowej wyglądała następująco: 1. Zebrzydowice (32 pkt.), 2. Wisła
(30 pkt.), 3. Brenna (28 pkt.), 4. Dębowiec i Hażlach (po 24 pkt.), 6.
Cieszyn (22 pkt.), 7. Goleszów i Strumień (po 18 pkt.), 9. Ustroń (14
pkt.), 10. Chybie (11 pkt.), 11. Skoczów (10 pkt.), 12. Istebna i Jaworze (po 6 pkt.), 14. Starostwo Powiatowe (0 pkt.).
GK
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SZKOŁA PODSTAWOWA
W ZAMARSKACH (CZ.2)
Zamieszczamy drugą część historii Szkoły Podstawowej w Zamarskach
do opracowywanej przez Radę Oświatową Śląska Cieszyńskiego monografii
„Historia szkolnictwa na Śląsku Cieszyńskim w latach 1945-2005”. Dziękujemy Panu Rudolfowi Mizi za cenne uzupełnienia do pierwszej części.
W roku szkolnym 1991/92, kiedy dyrektorzy szkół zostali zobowiązani
do zmniejszenia ilości godzin dydaktycznych, zarówno obowiązkowych, jak
i nadobowiązkowych, liczba organizowanych zajęć uległa zmniejszeniu o 54
godziny. Rodzice zgodzili się więc na organizowanie po lekcjach odpłatnych
zajęć z języka angielskiego (w następnym roku szkolnym rozpoczęły się
także lekcje z języka niemieckiego). Pokrywali oni także koszty wyjazdów
dzieci raz w tygodniu na kryty basen w Cieszynie.
Ciekawym przeżyciem dla zamarskiej młodzieży były spotkania ze
znanymi literatami. Andrzej Trepka, piszący opowiadania fantastyczno-naukowe, odwiedził Zamarski 18 listopada 1963 roku. Autor opowiadał m.in.
o planach lotów kosmicznych. „Byłbym szczęśliwy, gdyby ktoś z moich najmłodszych słuchaczy kiedyś naprawdę poleciał w Kosmos, rozsławiając imię
naszej Ojczyzny – wpisał literat do „Kroniki szkolnej”. Z kolei 16 czerwca
1965 roku zamarską szkołę odwiedziła pochodząca ze Śląska Cieszyńskiego,
znana już przed wojną pilotka Maria Wardasówna, autorka literatury dziecięcej i lotniczej. „Poza dużym zainteresowaniem dzieci tematyką lotniczą
mojej twórczości, przeżyłam wzruszenie szczególnego powitania, tak przez
grono nauczycielskie, jak dzieci, co mnie dopinguje do pisania coraz lepszych
pozycji książkowych” – pozostawiła wpis w „Kronice szkolnej”.
Zamarska szkoła w okresie powojennym borykała się z poważnymi problemami lokalowymi. Do dyspozycji były dwa stare budynki, które remontowano, przebudowywano i odgrzybiano. W szkole dolnej jedno dostępne
pomieszczenie podzielono na dwa mniejsze. Za izbę lekcyjną służyło też pomieszczenie najmowane w budynku byłej gospody, należącym do Rolniczej
Spółdzielni Produkcyjnej. W sali szkolnej o powierzchni zaledwie 25 m kw.,
którą uzyskano z mieszkania nauczycielskiego w dolnym budynku szkolnym,
bardzo trudno było organizować zajęcia lekcyjne. Służyła ona głównie jako
pomieszczenie dla przygotowywania posiłków.
Dostępna liczba pomieszczeń zwiększyła się po wyprowadzeniu przedszkola do własnego budynku w 1951 roku. W maju 1958 roku do górnego
budynku doprowadzono bieżącą wodę. W 1967 roku szkoła w obu budynkach dysponowała 5 salami lekcyjnymi, zaś jedną salę nadal wynajmowała
od spółdzielni produkcyjnej, co było niezbędne wobec wprowadzenia w 1966
roku szkoły 8-klasowej.
„Ponieważ ciasnota lokalowa i prymitywne warunki pracy szkoły zamarskiej dawały się ciągle we znaki, od dłuższego czasu nurtowała społeczeństwo miejscowe umiejętnie przez kierownika szkoły Ludwika Kobielę
inspirowana myśl o budowie nowej szkoły” - pisze w opracowaniu „Z przeszłości i teraźniejszości Zamarsk” Rudolf Mizia (były dyrektor SP w Zamarskach, animator życia kulturalnego i kronikarz Zamarsk). Pierwszy raz idea
budowy w Zamarskach nowej szkoły pojawiła się już w 1947 roku. Podczas
spotkania Rady Rodzicielskiej w dniu 27 kwietnia 1947 roku utworzono Komitet Budowy Szkoły, w którego skład weszli: Tomasz Fober, Jan Wiecheć,
Franciszek Cienciała, Jerzy Konderla i Józef Prengler.
Dzięki staraniom tego komitetu władze powiatowe w planie budowy
szkół na lata 1953-1956 przewidziały także budowę nowej szkoły w Zamarskach. Jednakże, w kontekście nowego planu budowy szkół w powiecie cieszyńskim i przejścia Zamarsk z Gminy Hażlach do Gminy Pastwiska, idea ta
upadła. Szkolną dziatwę z Zamarsk planowano „rozparcelować” pomiędzy
sąsiednie rejony szkolne w Hażlachu, Pastwiskach, Dębowcu, Gumnach i
Krasnej. Jedynie dzieci z centrum Zamarsk miały się uczyć w starej szkole w
klasie I i II. Ostatecznie, z dniem 1 września 1955 roku, tylko 37 uczniów z
przysiółka Rudów przeszło do szkoły w Pastwiskach.
18 maja 1962 roku zawiązał się kolejny Społeczny Komitet Budowy
Szkoły w Zamarskach, którego zarząd stanowili: przewodniczący Edward
Kajzar, I zastępca przewodniczącego Ludwik Kobiela, II zastępca przewodniczącego i zaopatrzeniowiec Władysław Walek (będący przewodniczącym
Gromadzkiej Rady Narodowej), skarbnik Ludwik Sadlok. Komitet uchwalił
dobrowolne opodatkowanie się społeczeństwa Zamarsk na rzecz budowy w
wysokości co najmniej 1.000 zł od rodziny. Budowa, prowadzona w czynie
społecznym i systemem gospodarczym, trwała od 1971 do 1974 roku. Koszt
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inwestycji wyniósł blisko 6,5 mln zł, zaś wartość czynów społecznych 157
tys. zł. Do dyspozycji uczniów i nauczycieli oddano: 6 klasopracowni, 2
zwykłe klasy, bibliotekę, gabinet lekarski, pokój nauczycielski, pokój dyrektora, świetlicę i sklepik. Na parterze powstał obszerny hall oraz stołówka
z kuchnią i zapleczem. W budynku znalazły się także 2 mieszkania dla nauczycieli.
Nowy obiekt oddano do użytku 2 września 1974 roku. W uroczystości
połączonej z oficjalną inauguracją roku szkolnego w powiecie, oprócz miejscowego społeczeństwa, władz administracyjno-oświatowych i PZPR wzięła
udział liczna delegacja Komendy Wojewódzkiej i Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej, ponieważ patronem szkoły został pochodzący z Godziszowa st. sierż. Paweł Heczko, funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej, który
zginął 17 lipca 1946 roku w czasie ataku zbrojnego oddziału na posterunek
MO w Górkach Wielkich.
W lokalu klasowym górnej szkoły utworzono magazyn sprzętu kolonijnego KWK Mysłowice, a następnie Inspektoratu Oświaty w Mysłowicach.
Dolną szkołę odstąpiono RSP „Przyjaźń” na hotel robotniczy. Spółdzielnia
zrezygnowała z wynajmu zdewastowanego obiektu w styczniu 1982 roku.
Nowy budynek szkolny w okresie wakacji był wykorzystywany jako placówka kolonijna przez KWK „Mysłowice”. Pierwsze zimowisko dzieci pracowników kopalni odbyło się w Zamarskach w miesiącach styczeń-luty 1976 roku,
zaś kolejne w następnych latach, od 1978 roku także w miesiącach letnich.
W obiekcie nowej szkoły młodzieży i nauczycielom stworzono nieporównywalnie lepsze warunki do nauki i pracy. Niemniej, jak czytamy w „Kronice szkolnej”: „trzeba było wiele usterek naprawiać, wykończyć lub ulepszyć pewne roboty. Staliśmy bez wody jesienią przez 2,5 miesiąca, a potem
znów wiosną 1 miesiąc”. W pracach wykończeniowych brało udział miejscowe społeczeństwo: członkowie Komitetu Rodzicielskiego, KGW, OSP, LZS,
ZMW, RSP „Przyjaźń” i POP PZPR.
Na początku czerwca 1986 roku do budynku szkoły doprowadzono gaz
ziemny, co było efektem prowadzonej od 1982 roku gazyfikacji Zamarsk.
Kocioł gazowy do centralnego ogrzewania zainstalowano jesienią 1992 roku.
Wtedy też szkoła została podłączona do sieci wodociągowej. W 1994 roku
finansowanie szkół w gminie przejął samorząd. Zamarska szkoła została
przejęta bez zadłużenia.
Już we wrześniu 1979 roku powstał projekt techniczny przyszkolnego
boiska sportowego, który miała wykonać RSP „Przyjaźń”. Na początku lat
80. powołano Komitet Budowy Boiska z przewodniczącym Edwardem Koziełem oraz Stanisławem Zawadzkim (przewodniczącym LZS) i Henrykiem
Heczko (przedstawicielem szkoły). Chociaż fundusze na jego powstanie
zarezerwowały władze sportowe, ostatecznie boisko przy szkole powstało
dopiero w 1995 roku, po 6 latach przygotowań i prac prowadzonych przez
działaczy LZS Zamarski pod kierunkiem Alojzego Dudy.
9 września 1999 roku nastąpiło otwarcie połączonej ze szkołą nowej sali
gimnastycznej, będącej jednym z dwóch pierwszych tego typu obiektów w
Gminie Hażlach. Przed szkołą powstał minipark i skalniak. 21 października
2000 roku otwarto w szkole pracownię komputerową wyposażoną w nowoczesne komputery. 1 lipca 2003 roku w budynku szkoły została uruchomiona
filia Świetlicy Gminnej w Hażlachu, dysponująca sprzętem komputerowym i
dostępem do Internetu.
Społeczność szkolna uczestniczyła w szeregu rocznic i jubileuszy zamarskiego społeczeństwa. W 1983 roku uroczyście obchodzono 760-lecie Zamarsk, jednej z kilku najstarszych wsi na Śląsku Cieszyńskim oraz 75-lecie
miejscowej OSP. 30 maja 1993 roku w szkole odbył się zjazd absolwentów,
którzy ukończyli ją przed półwiekiem, czyli w 1943 roku. Było to pierwsze
tego typu koleżeńskie spotkanie absolwentów w historii szkoły. 25 września 1994 roku obchodzono uroczyście 20-lecie nowej szkoły oraz 200-lecie
szkolnictwa w Zamarskach, w czym uczestniczyła m.in. najstarsza żyjąca
nauczycielka szkoły Gertruda Stalmach. W 1998 roku świętowano 775-lecie
wsi Zamarski, na które złożyło się szereg imprez, także z aktywnym udziałem młodzieży szkolnej. W 1999 roku obchodzono 25-lecie nowej szkoły.
30 czerwca 2001 roku w szkole gościł zjazd absolwentów urodzonych w
1946 roku, w którym uczestniczyły najstarsze nauczycielki: G. Stalmach i
Z. Włuczkowska. W 2003 roku szkoła włączyła się w realizację obchodów
780-lecia Zamarsk, połączonych z 95-leciem miejscowej jednostki OSP i
25-leciem działalności zespołu śpiewaczego KGW. 14 czerwca 2003 roku w
szkole spotkali się absolwenci z roku 1953. W listopadzie 2004 roku obchodzono 30-lecie nowej szkoły.
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W roku szkolnym 2005/2006 nauczyciele szkoły posiadali następujące
stopnie awansu zawodowego:
- dyplomowani - 6 (46 %)
- mianowani – 4 (31 %)
- kontraktowi – 2 (15 %)
- stażyści – 1 (8 %)
Organizacja szkoły po roku 1945:
Rok
szkolny

Liczba
uczniów

Liczba
oddziałów

Liczba
klas

Liczba
nauczycieli

1945/1946

140

7

7

3

1964/1965

117

7

7

5

1978/1979

109

8

8

8

1984/1985

130

8

8

12 + 1*

1998/1999

141

8

8

11 + 1*

2005/2006

83

6

6

10 + 3*

* - nauczyciele niepełnozatrudnieni
Kierownicy i dyrektorzy szkoły w Zamarskach od 1945 roku:
Wincenty Zając (1945)
Karol Szlauer (1945-1946)
Ludwik Kobiela (1946-1970)
Jadwiga Kobiela (1970-1976)
Rudolf Mizia (1976-1984)
Rafał Oktawiec (1984-1990)
Elżbieta Sabela (1990-1999)
Grażyna Babińska (od 1999)
Nauczyciele z najdłuższym stażem pracy w Zamarskach:
Zofia Dubnicka-Włuczkowska (1955-1986 i 1986-1988 jako emerytka),
Janina Żywczak (1967-1997 i 1997-2000 jako emerytka), Krystyna Kałuża
(1963-1995), Teresa Iskrzycka-Buława (1977-nadal), Jadwiga Kobiela (19471976), Helena Kobiela (1966-1995), Zofia Prengler (1971-1976 i 1980-2001),
Ludwik Kobiela (1946-1970), Krystyna Penkala (1980-2000), Rudolf Mizia
(1976-1984 i 1984-1995 jako emeryt), Bronisław Wątroba (1986-2000).
Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego:
Józef Prengler (1945-1948), Paweł Zawadzki (1948-1954), Karol Duda
(1954-1956), Ludwik Sadlok (1956-1958), Jan Babilon (1958-1967), Anna
Wisełka (1967-1969), Edward Kajzar (1969-1973), Erwin Cienciała (19731981), Stanisława Figna (1981-1983), Elżbieta Sabela (1983-1986), Czesław Pawłowski (1986-1990), Anna Pierchała (1990-1994), Dorota Szczotka
(1994-1998), Grażyna Szczypka (1998-2001).
Przewodniczący powstałej we wrześniu 2001 roku Rady Rodziców:
Grażyna Szczypka (2001-2004), Barbara Cieślar (2004-2007).
Bibliografia:
„Kronika szkolna z lat 1945-2001”
„Kronika szkolna z lat 2001-2005”
„Kronika szkolna od 2005 roku”
Rudolf Mizia „Z przeszłości i teraźniejszości wsi Zamarski” (maszynopis), Zamarski 1980
„Kronika budowy szkoły w Zamarskach”
Księgi protokołów Rady Pedagogicznej z lat 1945-2006
opracował: Grzegorz Kasztura

MISTRZOSTWA HAŻLACHA
3 maja w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Hażlachu rozegrano Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Sołectwa Hażlach.
Wzięło w nim udział 16 zawodników.
Wyniki turnieju. Gry pojedyncze: 1. Józef Michalik, 2. Andrzej
Machej, 3. Bronisław Hławiczka, 4. Wacław Mitręga. Gry podwójne
(debel): 1. J. Michalik – Józef Matuszek, 2. A. Machej – Józef Machej, 3. W. Mitręga – Jerzy Prochaczek, 4. B. Hławiczka – Wiktor
Kachno.
GK
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OSZCZĘDZAJ I SEGREGUJ
22 kwietnia w Szkole Podstawowej w Kończycach Wielkich kolejny raz obchodzono Dzień Ziemi. Z tej okazji szkolne koło LOP
przygotowało uroczysty apel poświęcony tematyce ekologicznej.
Uczniowie dowiedzieli się jak postępować, by zużycie wody i energii
elektrycznej było jak najmniejsze oraz jak ważna i potrzebna jest segregacja odpadów.
O wzroście świadomości zagrożenia skażeniem
środowiska przez zużyte
baterie świadczy fakt, że
w ciągu roku szkolnego
zebrano i odprowadzono
do organizacji odzysku
32
kilogramy baterii.
Makulatury i opakowań
plastikowych zebrano do
tej pory ponad tonę i akcja
jest kontynuowana.
W drugiej części
apelu szkolna świetlica
przygotowała prezentację
Uczniowie podczas „śmieciobrania”.
dotyczącą zdrowego żywienia. Uczniowie klasy V starali się przekonać wszystkich, by zamiast chipsów i paluszków jako przekąskę wybrali warzywa i owoce
- najlepiej z własnego ogródka. Na zakończenie klasa I pod kierunkiem wychowawczyni pani Wiktorii Małysz zaśpiewała piosenkę pt.
„Śmieciu precz”. Rozdano też nagrody za prace plastyczne wykonane
na konkurs pt. „Chrońmy ziemię przed wpływem zmian klimatycznych”, organizowany przez szkolną świetlicę. I miejsce i szczególne
wyróżnienie przypadło Patrycji Czerniewskiej z klasy II, która samodzielnie wykonała aż 7 prac.
Oprócz apelu cała szkoła uczestniczyła w „Śmieciobraniu” i pod
opieką wychowawców sprzątano poszczególne rejony Kończyc.
Przed szkołą posadzono krzew bzu, by tradycji „Dnia Ziemi” stało się
zadość.
Grażyna Mazgaj

INFORMACJE GBP W HAŻLACHU
Akty prawne dla każdego
Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu wzięła udział w akcji
mającej na celu upowszechnienie treści przepisów prawnych „Prawo
w bibliotece”.
Działanie to ma umożliwić bezpłatne korzystanie w bibliotece z
bazy obowiązujących i archiwalnych aktów prawnych. Baza POLBI
umożliwia korzystanie z aktualnych wersji obowiązujących aktów
prawnych, dzienników ustaw i dzienników urzędowych ministerstw,
orzecznictwa sądowego, kursów walut, wskaźników GUS i ZUS,
praktycznych wzorów pism i umów oraz aktów prawnych Unii Europejskiej.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z programu we wszystkich
bibliotekach naszej gminy.

7
kości 1 zł/tydzień. Istnieje możliwość telefonicznego przedłużenia
terminu zwrotu. Prosimy o stosowanie się do ww. ustaleń. Amnestia
na naliczanie kar będzie obejmowała miesiąc czerwiec i lipiec, po tym
czasie nastąpi nieodwołalne naliczenie należności.

Wakacje z Biblioteką
Zbliżają się wakacje, toteż Biblioteka życzy wszystkim przyjemnego wypoczynku oraz informuje, iż czas wolny można również spędzić w ciekawy sposób w Bibliotece, a także podróżując z książką w
świat wyobraźni. Biblioteka serdecznie zaprasza wszystkich chętnych
do udziału w wakacyjnych warsztatach plastycznych oraz zajęciach
literackich. Zajęcia będą się odbywały przez całe wakacje. Bliższe
informacje znajdują się na stronie www.gbphazlach.neostrada.pl .
Magdalena Bielesz-Dadok

„CAŁA POLSKA BIEGA”
Na to ogólnopolskie hasło rzucone przez dyrektora TVP, znanego olimpijczyka Roberta Korzeniowskiego, w powiecie cieszyńskim
zgłosiło się trzech organizatorów kolejnej edycji ogólnopolskiego
biegu, w tym m.in. Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu. 18 maja
przy sprzyjającej pogodzie zorganizowany został bieg przełajowy w
Kończycach Wielkich. Koordynatorem biegu była instruktorka GOK
Katarzyna Bronowska-Kaliszewska. Nad stroną organizacyjną imprezy czuwała także Katarzyna Czendlik.
Trasa biegu prowadziła od startu na ulicy Brzozowej, przez ulicę
Zamkową i ścieżką rowerową na boisko sportowe LKS “Błyskawica” w Kończycach Wielkich. Dookoła boiska biegały przedszkolaki
i dzieci z klas I-III. Zawodnicy z klas IV-VI mieli do pokonania trasę
2500 m, pozostali 3000 m. Uczestnicy zawodów podzieleni byli na 7
kategorii wiekowych, a w każdej kategorii na kobiety i mężczyzn.
Oto wyniki rywalizacji. Przedszkolaki: 1. Remigiusz Walica, 2.
Wiktoria Machej, 3. Justyna Staniek. Dziewczyny z klas I-III: 1. Martyna Recmanik, 2. Karina Machej, 3. Kinga Pniak. Chłopcy z klas
I-III: 1. Andrzej Kraus, 2. Kamil Josiek, 3. Jakub Walica. Dziewczyny
z klas IV-VI: 1. Wioleta Pala, 2. Justyna Ćwiertnia. Chłopcy z klas
IV-VI: 1. Mateusz Sufa, 2. Łukasz Lelakowski, 3. Mateusz Josiek.
Dziewczyny z gimnazjum: 1. Patrycja Wawrzyńska, 2. Monika Gawełczyk, 3. Kinga Wrona. Chłopcy z gimnazjum: 1. Kamil Grzybek.
Juniorzy: 1. Maciej Stoły. Kobiety 31-50 lat: 1. Dorota Stoły, 2. Grażyna Kamińska, 3. Małgorzata Foltyn. Mężczyźni 31-50 lat: 1. Andrzej Łukasiak, 2. Andrzej Lelakowski. Kobiety powyżej 51 lat: 1.
Zofia Leśkiewicz, 2. Grażyna Wilińska, 3. Danuta Skoneczny. Mężczyźni powyżej 51 lat: 1. Józef Piekar.
Wśród biegnących na najdłuższym odcinku byli też uczestnicy
spoza terenu gminy, z Bielska-Białej, Jastrzębia Zdroju i Cieszyna.
Zwycięzcy w każdej kategorii otrzymali puchary, medale i dyplomy.
Gminny Ośrodek Kultury dziękuje za wszelką pomoc organizacyjną i udostępnienie terenu boiska sportowego jako mety biegu,
gdzie mogło odbyć się uroczyste wręczenie nagród.
WK

Zmiana godzin otwarcia
Zmianie uległy godziny otwarcia Gminnej Biblioteki Publicznej
w Hażlachu oraz Filii w Kończycach Wielkich. Od 1 maja 2008 roku
są one otwarte następująco:
Poniedziałek 10 – 17
Wtorek
10 – 17
Środa
10 – 17
Czwartek
nieczynne
Piątek
7 – 14

Nowy regulamin Bibliotek
Sieć Bibliotek w Gminie Hażlach wprowadziła zmiany w regulaminie wypożyczeń. Od 1 marca 2008 roku zostały wprowadzone kary
za nieterminowe oddawanie książek. I tak książkę można trzymać do
jednego miesiąca, po tym terminie zostanie naliczona kara w wyso-

Najstarsi uczestnicy biegu.
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IV PIKNIK
HISTORYCZNO-WOJSKOWY

(c.d. ze str. 1)

W związku z imprezą będzie zamknięty dla ruchu odcinek ulicy Głównej od skrzyżowania ulicy Rolnej z Główną (powyżej mostu
na Piotrówce) do bazy Kółka Rolniczego przy Dębach: w sobotę 28
czerwca w godzinach od 10 do 18, w niedzielę 29 czerwca od godz.
8.30 do godz. 18. W tych godzinach z ruchu będzie też wyłączona
ulica Kościelna (na odcinku poniżej cmentarza).
W pozostałych godzinach w dniach 27-29 czerwca na ul. Głównej
obowiązywać będzie ograniczenie prędkości ruchu do 20 km/h. Miejsca parkingowe dla samochodów publiczności: parking obok Urzędu
Gminy, boisko asfaltowe naprzeciwko Szkoły Podstawowej, parking
obok kościoła katolickiego, rezerwowy parking na terenie trawiastego
boiska szkolnego.
GK

teresowane strony omawiają przygotowanie ożenku. Akcja tej sztuki stała się dramatem z chwilą pojawienia się bogatego konkurenta, amerykańskiego „wandrola”.
Całość przedstawienia reżyserował Rudolf Mizia. Pracę zespołu doceniła widownia – sala była pełna, a nastrój wesołości towarzyszył od początku do końca.
W sztuce „Trefiła kosa na kamiyń” wystąpili: Zbigniew Machej (wymownik), Roman Machej (Paweł), Grażyna Szczypka (Jewka), Krzysztof Żebrok
(leśnik), Natalia Czyż (Zuzia), Zofia Korzec (Buczkula), Andrzej Gojniczek
(rzeźnik), Rafał Babiński (służący Lojza).
W 1-aktówce „Swaty” wystąpili: Zofia Korzec (bogata wdowa), Bernadeta
Ostrawska (Kaśka), Natalia Czyż (Maryśka), Zbigniew Machej (fojt), Roman
Machej (gazda), Stanisław Baran (Józek), Rafał Babiński (przybysz z Ameryki).
W przedstawieniu wziął udział syn autora sztuki „Trefiła kosa na kamiyń”
inż. Jerzy Kaleta wraz z małżonką. Specjalnie przybyli do nas z Krakowa. Miłym gościom złożono należne honory i podziękowania wraz z wiązanką kwiatów od zespołu. Wspólne zdjęcie amatorów z szanownymi gośćmi będzie trwałą
pamiątką ciekawego przedstawienia o doli „wymowników”.
Edward Figna

PIĘĆ AKTÓW TEATRU
4–aktową sztukę ludową pod tym tytułem odegrał 20 kwietnia na swej scenie zespół teatralny działający przy OSP Zamarski. Sztukę napisał Jan Kaleta
dając jej pierwotnie tytuł „Trefił przemądrzały na mądrą żeńską”.
Autor pochodził z Gumien. Jako rolnik z wykształcenia był zarządcą majątków rolnych koło Krakowa. W czasie wojny działał w Batalionach Chłopskich.
Sztukę odegrano po raz pierwszy w gospodzie Szczurka w Kostkowicach w
roku 1928. Treść sztuki obrazuje sytuację na wsi cieszyńskiej, a porusza dramatyczną dolę dawnych „wymowników” gospodarstw rolnych, którym wówczas
nie było dane korzystać z dobrodziejstw emerytury. Akcja na scenie była wartka
i ciekawa, scenografia i stroje odpowiednio dobrane, gwara cieszyńska miła dla
ucha, a ambitna gra amatorów podobała się licznie zebranej publiczności.
Dodatkiem było odegranie jednoaktówki zatytułowanej „Swaty”. Jest to charakterystyczny zwyczaj ludowy, zwany często jako „smowy”, kiedy obydwie zainGazeta samorządowa, nakład 1500 egz., rozprowadzana bezpłatnie, Wydawca: Wójt Gminy Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach, Adres redakcji: Urząd Gminy Hażlach, ul. Główna 57,
43-419 Hażlach, tel. 033 8569 479, fax 033 8524 211, e-mail: ug@hazlach.pl, Redaktor naczelny: Grzegorz Kasztura
Redakcja techniczna, skład komputerowy, druk: „Interfon” Sp. z o.o., ul. Olszaka 5, 43-400 Cieszyn, tel. 033 8510 543, fax 033 8511 643, e-mail: interfon@neostrada.pl

