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RAZEM DLA KUBUSIA
Pogoda na szczęście dopisała i zapowiadana na 2 czerwca impreza „Hażlach spełnia marzenie Kubusia”, zorganizowana przez pomagającą chorującym dzieciom Fundację „Mam marzenie” i Gminę
Hażlach, odbyła się niemal w stu procentach zgodnie z programem.
Na terenie boiska sportowego i Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu na starszych i młodszych uczestników tego wydarzenia czekało
wiele atrakcji, w tym odbywające się na specjalnie ustawionej scenie
(użyczonej przez Miasto Skoczów) występy zespołów ludowych i
rockowych. Punktem kulminacyjnym programu był występ Conrado
Yaneza, urodzonego na Filipinach finalisty telewizyjnego konkursu
„Must Be The Music”. Wspólnie z Conrado Yanezem zaśpiewała
młodzież z zespołu „Toccata” Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie.
Wójt Karol Folwarczny z posłem Czesławem Gluzą przy stoisku KGW
Rudnik • Fot. GK
wodnicząca Rady Gminy Hażlach), Zdzisław Majętny (kierownik
Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Cieszynie), Bożena
Bury, Franciszek Gorol i Czesław Konieczny (radni Rady Gminy
Hażlach) oraz przedstawicielki sołectw, czyli Alicja Kałuża z Brzezówki, Anna Konieczny z Hażlacha, Jadwiga Dalach z Kończyc Wielkich, Krystyna Czuwaj z Pogwizdowa, Elżbieta Machej z Rudnika i
Maria Babilon z Zamarsk. Komisja oceniająca była wspierana przez
posła na Sejm RP Czesława Gluzę oraz jak zwykle przez wójta Karola
Folwarcznego.
(c.d. na str. 10)
Na scenie Conrado Yanez wraz z zespołem „Toccata” z Pogwizdowa
oraz ojciec Kubusia i wójt Karol Folwarczny • Fot. Marek Tomica
W organizację tego wydarzenia, oprócz wolontariuszy Fundacji, włączył się hażlaski GOK, Ludowy Klub Sportowy „Victoria”,
miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna oraz panie z wszystkich sześciu
działających w gminie Kół Gospodyń Wiejskich.
(c.d. na str. 5)

JAK SMAKUJE EUROPA
Na zorganizowanej w sobotę 14 kwietnia przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu ósmej edycji konkursu kulinarnego, tym razem pod nazwą „Smaki Europy”, Koła Gospodyń Wiejskich z naszej
gminy odstąpiły od promowania regionalnych potraw i wyszły poza
granice Polski. Dzięki temu smakosze zyskali okazję do spróbowania
pyszności kuchni różnych krajów naszego kontynentu.
Po degustacji potraw i ocenie stanowisk jury konkursowe wyłoniło najciekawsze specjały. Wyróżnienie zdobyły następujące potrawy: sałatka francuska (KGW Brzezówka), naleśniki z orzechami
po niemiecku (KGW Hażlach), pizza z szynką i pieczarkami (KGW
Kończyce Wielkie), francuska zupa cebulowa z grzankami (KGW Pogwizdów), knedle z kurczakiem (KGW Rudnik) i królik wędzony po
polsku (KGW Zamarski). W skład jury wchodzili: przewodniczący
komisji Antoni Trylski (przewodniczący Rady Rejonowego Związku
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej), Gertruda Proksa (członkini Krajowej Rady Kobiet), Grażyna Krehut (prze-

SETNE WYDANIE „WIADOMOŚCI”
Naszym Szanownym Czytelnikom
zwracamy uwagę, że obecne wydanie
„Wiadomości Gminy Hażlach” jest setnym numerem naszej gazety. Numer
pierwszy, którego okładkę obok prezentujemy, ukazał się przed świętami wielkanocnymi w kwietniu 1995 roku. Gazeta
była wówczas kwartalnikiem, drukowanym w całości na papierze offsetowym, w
jednym kolorze.
Obowiązki redaktora technicznego
i naczelnego pełnił red. Stanisław Ceranowicz. Składem i drukiem pierwszych
dwóch numerów zajęła się cieszyńska firma INTERFON, która ponownie drukuje naszą gazetę od początku 2007 roku. Jak czytamy na
pierwszej stronie „WGH” sprzed 17 lat, kwartalnik zastępować miał
stosowany niegdyś „okólnik”. Oprócz wielkanocnych życzeń pierwszy numer zawierał między innymi treść oraz załączniki do uchwały
budżetowej uchwalonej podczas sesji w dniu 29 grudnia 1994 roku.
Podawał także skład Zarządu Gminy i Rady Gminy z podziałem na
komisje oraz ile będą wynosić nakłady na kontynuację budowy wodociągu i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie. Na ostatniej,
ósmej stronie, ten pierwszy numer naszych „Wiadomości” zamykały
„Rolnicze ciekawostki”.
GK
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NAGRODA ZA KODEKS
20 czerwca dzieci z klasy III Szkoły Podstawowej im. „Trzech
Braci” w Hażlachu wraz z wychowawczynią p. Joanną Somerlik zostały zaproszone do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, gdzie
uczestniczyły w uroczystym podsumowaniu Wojewódzkiego Konkursu dla uczniów klas III szkół podstawowych na ilustrowany „Kodeks Króla Maciusia Pierwszego”. Tematyka konkursu była związana
z obchodzonym decyzją Sejmu RP Rokiem Janusza Korczaka. Praca
literacko-plastyczna wykonana przez uczniów hażlaskiej podstawówki zachwyciła jury konkursu, uzyskała I miejsce podczas etapu rejonowego i reprezentowała delegaturę Kuratorium Oświaty w BielskuBiałej w etapie wojewódzkim.
7 maja bieżącego
roku jury powołane
przez Śląskiego Kuratora Oświaty dokonało oceny zwycięskich prac z siedmiu
delegatur. Było nam
niezmiernie miło poznać wyniki etapu
wojewódzkiego, poUczniowie z Hażlacha w Katowicach • Fot. nieważ uczniowie naAgnieszka Pilch
szej klasy III zostali
laureatami konkursu i zdobyli I miejsce. Pani Joanna Somerlik wraz
ze swoimi wychowankami odebrała nagrody z rąk Pana Ministra Marka Michalaka - Rzecznika Praw Dziecka i Śląskiego Kuratora Oświaty
Stanisława Fabera.
Sukces w etapie rejonowym został nagrodzony aparatem fotograficznym, natomiast w etapie wojewódzkim projektorem multimedialnym. Dzieci otrzymały paczki ze słodyczami i uczestniczyły w
specjalnie przygotowanym dla nich programie z iluzjonistą.
Dziękuję p. Joannie Somerlik i jej uczniom za dostarczenie hażlaskiej społeczności radości i satysfakcji z osiągniętego sukcesu, a także
nauczycielkom p. Patrycji Grzybek i p. Anecie Milanowskiej–Trojszczak
za pomoc podczas wykonania nagrodzonego kodeksu. Składam podziękowanie Wójtowi Gminy Hażlach p. Karolowi Folwarcznemu za sfinansowanie przejazdu wszystkich uczniów do Katowic.
Agnieszka Pilch
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. „Trzech Braci” w Hażlachu

EURO W STREFIE „BŁYSKAWICY”
Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej w Polsce i na Ukrainie spowodowały wielkie, futbolowe „szaleństwo”. Jako, że większość z nas
woli oglądać mecze w większym gronie, kolejne „strefy kibica” wyrastały nam jak grzyby po deszczu. Również w naszej gminie taka strefa
się pojawiła. Powstała pod wiatą na terenie boiska Ludowego Klubu
Sportowego „Błyskawica” w Kończycach Wielkich.

W naszej strefie spotkania polskiej reprezentacji oglądał wraz ze
swoją małżonką wójt Karol Folwarczny. Zachowanie przez Polaków
szans na awans do ćwierćfinałów aż do ostatniej kolejki spotkań spowodowało, że podczas ostatniego meczu grupowego z naszymi sąsiadami z Republiki Czeskiej wszystkie miejsca pod wiatą zostały zajęte
przez pełnych wiary kibiców. Niestety los chciał, że Polska odpadła
z turnieju, niemniej do końca Euro sympatycy futbolu zaglądali na
teren boiska w Kończycach Wielkich. Duże brawa i podziękowania
należą się organizatorom strefy. Miejmy nadzieję, że i podczas następnych wielkich, piłkarskich imprez uda się zorganizować tak chętnie odwiedzane przez kibiców miejsce.
Piotr Kałuża

SZANSE EDUKACYJNE WYRÓWNANE!
Dobiegła końca realizacja projektu systemowego
Gminy Hażlach pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic ze szkół podstawowych
z Gminy Hażlach”. Projekt
współfinansowany był ze
środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego
Funduszu
Społecznego,
Priorytet IX, Rozwój wy- Zajęcia na basenie w Zebrzydowicach
kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1, Wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2, Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Celem głównym Projektu było wyrównanie szans edukacyjnych
poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III szkół
podstawowych, dla których Gmina Hażlach jest organem prowadzącym. W ramach Projektu zorganizowano dodatkowe zajęcia wyrównawcze z gimnastyki korekcyjnej, logopedii, rytmiki oraz na basenie.
W zajęciach brali udział uczniowie i uczennice klas I-III, u których
zdiagnozowano określone problemy (m. in. wady postawy, wady wymowy) i u których stwierdzono potrzebę indywidualizacji nauczania.
Oprócz zajęć, w ramach Projektu, przewidziano również zakup
pomocy dydaktycznych, które były wykorzystywane podczas prowadzenia poszczególnych rodzajów zajęć.
Projekt w stu procentach finansowany był ze środków zewnętrznych i nie wymagał wniesienia wkładu własnego przez Gminę Hażlach. Jego całkowita wartość to 149.798 złotych.
MC

NOWY PLAC ZABAW
DLA KOŃCZYC WIELKICH
Kibice w Kończycach Wielkich podczas meczu polskiej reprezentacji
• Fot. P. Kałuża
Podobnie jak podczas rozgrywanego w Austrii i Szwajcarii Euro
2008 oraz Mistrzostw Świata w RPA w 2010 roku kończanie zainstalowali telebim, przy którym mogli gromadzić się fani futbolu. Oczywiście największą publiczność przyciągały mecze polskiej reprezentacji. Mecz otwarcia turnieju Polska-Grecja obejrzał prawdziwy tłum
kibiców, którzy skutecznie zapełnili miejsce pod wiatą.

W dniu 29 maja 2012 roku Gmina Hażlach podpisała z Samorządem Województwa umowę o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji
odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi”, objętego PROW na lata 2007-2013, na realizację operacji pod nazwą „Ogólnodostępny plac zabaw”.
W ramach tego zadania, jeszcze w tym roku, przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Kończycach Wielkich powstanie nowy plac zabaw dla dzieci. Koszt inwestycji to prawie 129.000
zł, z czego niecałe 61.000 zł stanowić będzie dofinansowanie.
MC
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SEGREGACJA ODPADÓW
W GMINIE HAŻLACH
Harmonogram zbiórki szkła i plastiku na
terenie gminy Hażlach w 2012 r. (system workowy)
Rejon - wieś

Sierpień

Listopad

29.08

07.11

2012 r.

2012 r.

30.08

08.11

2012 r.

2012 r.

31.08

09.11

2012 r.

2012 r.

Rudnik
Kończyce W.

Brzezówka
Pogwizdów

Hażlach
Zamarski

Zbiórkę odpadów segregowanych przeprowadza:
Transport Towarowy Eksport-Import - „MARZOLL”
Marzoll Mirosław, ul. Sienkiewicza 4, 43-400 Cieszyn,
tel. 33 4758083
Informujemy ponadto, iż mieszkańcy Gminy Hażlach mogą stale
pozbywać się odpadów segregowanych (plastik, szkło, papier, puszki,
baterie), wyrzucając je do pojemników typu „igloo”, które usytuowane są w następujących miejscach:
BRZEZÓWKA

ul. Jagodowa 3 - budynek wielofunkcyjny
ul. Szkolna

3
Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do segregowania odpadów i jednocześnie apelujemy, żeby do poszczególnych worków i pojemników wrzucać odpowiednie odpady, czyli
tylko te przeznaczone do segregacji. Dbajmy również o to, aby
otoczenie obok pojemników „igloo” nie raziło widokiem porozrzucanych śmieci.

ZBIÓRKA OPON I ELEKTROŚMIECI
W kwietniu 2012 roku na terenie gminy Hażlach zorganizowano zbiórkę zużytych opon (z samochodów osobowych, dostawczych,
ciężarowych, autobusów, ciągników rolniczych). Akcja cieszyła się
bardzo dużym zainteresowaniem, czego efektem było zebranie aż 87
ton tych odpadów. Ich utylizacji podjęła się firma AUTO GALERI
BADUM Karol Kukla z Jasienicy.
W dniach 10 i 11 maja br. po raz kolejny w naszej gminie odbyła
się zbiórka odpadów elektronicznych. W ramach zbiórki mieszkańcy,
w wyznaczonych godzinach i miejscach, mogli oddawać: urządzenia
gospodarstwa domowego, sprzęt informatyczny, urządzenia audiowizualne, elektronarzędzia, baterie i akumulatory oraz wszystkie inne
urządzenia wykorzystujące prąd elektryczny. Łącznie zebrano ponad
11 ton elektrośmieci, których utylizacją zajęła się firma Elektrozłom
ze Ślemienia.
Jesienią Gmina Hażlach planuje ponownie zorganizować zbiórkę
elektrośmieci i zużytych opon.
MC

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
Informuję, iż istnieje możliwość wykonania usługi samochodem asenizacyjnym własności Gminy Hażlach w zakresie wywozu
nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych na terenie gminy.
Mieszkańcy chętni do skorzystania z przedmiotowej usługi są
proszeni o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy w Hażlachu Referat Gospodarki Komunalnej, tel. 33 85 69 555 w godzinach
pracy Urzędu celem podpisania stosownej umowy.
WÓJT
Karol Folwarczny

ul. Katowicka 5 - budynek wielofunkcyjny
POGWIZDÓW

ul. Cieszyńska - rejon skrzyżowania
ul. Cieszyńskiej, Wrzosów, Akacjowej
ul. Cieszyńska - rejon skrzyżowania
ul. Cieszyńskiej i Rajskiej
ul. Osiedlowa - rejon skrzyżowania z
ul. Długą (boisko „Orlik”)

HAŻLACH

ul. Jastrzębska - rejon stacji paliw „Wygoda”
ul. Karnowiec 103 - rejon oczyszczalni ścieków
ul. Główna 57 k/Urzędu Gminy

ZAMARSKI

ul. Główna 1 k/strażnicy OSP

RUDNIK

ul. Leśna 3 - rejon skrzyżowania ul. Leśnej
i Centralnej
ul. Olszaka - rejon stacji paliw „Babilon”

KOŃCZYCE
WIELKIE

ul. Olszaka 8 - budynek wielofunkcyjny
ul. Kościelna k/Szkoły Podstawowej
ul. Spacerowa - rejon skrzyżowania
z ul. Dworcową

KOMUNIKAT
Utrudnienia w ruchu na terenie Gminy Hażlach
w dniu 12.07.2012 r. (czwartek) w związku z organizacją
przejazdu III etapu
„69. TOUR DE POLOGNE UCI WORLD TOUR”
Trasa wyścigu: z kierunku Kończyc Małych przez Kończyce
Wielkie ulicami: Cieszyńską, Ks. Kukli, Ks. Olszaka, Skoczowską
oraz w Hażlachu ulicą Skoczowską w kierunku Dębowca.
Służby porządkowe wyznaczone do kierowania ruchem (Policja, OSP) zostaną rozstawione wzdłuż trasy wyścigu ok. godz.
14.45. Proszę o dostosowanie się do wydawanych przez nich poleceń.
Całkowite zamknięcie trasy nastąpi ok. godz. 15.20 do ok.
godz. 16.20 tuż po przejeździe samochodu otwierającego i zamykającego wyścig.
ZA ZAISTNIAŁE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY
Szczegółowych informacji udziela: Urząd Gminy Hażlach (tel.
33 856 95 55, wew. 56).
Informacje również na stronie internetowej
www.hazlach.pl
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO
DO WPROWADZANIA ZMIAN W KOMUNIKACIE
WÓJT
Karol Folwarczny
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SESJA NR IV/2012
9 maja odbyła się czwarta w tym roku sesja Rady Gminy Hażlach. Na początku obrad radnym przedstawiono informację z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2011 rok oraz
ocenę stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy w analogicznym okresie (więcej na ten temat w artykule „Bezpieczeństwo
przeciwpożarowe w 2011 roku”).
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła sprawozdanie finansowe Gminy
Hażlach wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok, a
następnie jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Hażlach absolutorium za miniony rok. Następnie uchwalono
przekazanie z dochodów własnych środków finansowych na pokrycie
wydatków Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie w kwocie 4.000
zł, z przeznaczeniem na patrole na terenie naszej gminy w okresie letnim
2012 roku oraz w kwocie 1.500 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji
w Katowicach, z przeznaczeniem na zakup aparatu fotograficznego w
celu prowadzenia działań w zakresie profilaktyki uzależnień w szkołach
Gminy Hażlach przez KPP w Cieszynie. Radni zatwierdzili obowiązującą od 1 lipca 2012 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku taryfę za zbiorowe
odprowadzanie ścieków. Całkowity koszt odprowadzanych ścieków wynosi z VAT 13,77 zł od 1 m sześc. Dopłatę z budżetu gminy do ceny brutto 1 m sześc. ścieków ustalono w kwocie 7,77 zł brutto dla wszystkich
taryfowych grup odbiorców usług. W związku z tym cena za 1 m sześc.
ścieków dla mieszkańców gminy wynosi obecnie 6 zł brutto.
Na zakończenie przedstawiono sprawozdanie z realizacji w ubiegłym roku Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami
pozarządowymi. Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Krehut w
imieniu radnych serdecznie podziękowała wszystkim osobom, które
mieszkańcowi sołectwa Kończyce Wielkie, znajdującemu się w trudnej sytuacji życiowej, okazały bezinteresowną pomoc.
GK

BEZPIECZEŃSTWO
PRZECIWPOŻAROWE W 2011 ROKU
Podczas sesji Rady Gminy Hażlach w dniu 9 maja 2012 roku prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Hażlachu Krzysztof Czakon przedstawił radnym informację na temat występujących
zagrożeń, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i działań pożarnictwa
ochotniczego w gminie Hażlach. Z przygotowanej statystyki wynika,
że w ostatnich kilku latach ilość pożarów na terenie gminy ustabilizowała się na poziomie około dziesięciu. Straty spowodowane pożarami
w 2011 roku w naszej gminie wyniosły 445,5 tys. zł, co w skali powiatu jest wartością największą.
Zestawienie zdarzeń występujących w gminie Hażlach
w rozbiciu na lata 2009-2011
Rok

Pożary

2009
2010
2011

9
12
12

Miejscowe
zagrożenia
93
128
56

Alarmy
fałszywe
0
0
3

Razem
102
140
71

Ilość interwencji jednostek OSP w 2011 roku
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

OSP

Pożary

Brzezówka
Hażlach
Kończyce
Wielkie
Pogwizdów
Rudnik
Zamarski
RAZEM

1
1
6

Miejscowe
zagrożenia
0
2
10

9
1
1

4
0
0

Razem
1
3
16
13
1
1
35

Gminna organizacja pożarnictwa ochotniczego wg danych na
dzień 31 grudnia 2011 roku skupia ogółem 409 członków, w tym 273
członków zwyczajnych (30 kobiet i 243 mężczyzn), 76 członków
wspierających, 13 honorowych oraz 47 członków Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych, działających przy OSP w Hażlachu, Zamarskach, Pogwizdowie, Kończycach Wielkich i Rudniku.
GK

Informacja o stanie bezpieczeństwa
w gminie Hażlach w 2011 roku
(cz. 2)
III. Służba patrolowa i obchodowa:
Służbę patrolową pełniło 9 policjantów, a obchodową 5 policjantów - dzielnicowych. Dwóch z nich na co dzień realizuje służbę na
rzecz mieszkańców gminy Hażlach.
W 2011 r. policjanci z KP Zebrzydowice łącznie wykonali 1558
służb patrolowych i 792 obchodowe. W gminie Hażlach obsłużyliśmy:
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Wszczęto procedurę „Niebieskiej karty” w 18 rodzinach zagrożonych
przemocą

Zatrzymano ogółem 30 sprawców na gorącym uczynku przestępstwa (w tym między innymi sprawców kradzieży i włamań, jazdy
w stanie nietrzeźwości). Nałożono 46 mandatów karnych na łączną
kwotę 6160 złotych. Ujawniono ogółem 216 wykroczeń. Do najczęściej popełnianych wykroczeń należą: kradzież, zakłócenie spokoju i
porządku publicznego, zniszczenie mienia, zakłócenie ciszy nocnej,
kierowanie pojazdami w stanie po użyciu alkoholu oraz bez uprawnień. Zatrzymano łącznie 41 osób poszukiwanych.
W 2011 r. dla zapewnienia należytego stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego policjanci z KP Zebrzydowice byli wspierani
przez policjantów KPP w Cieszynie oraz z Samodzielnego Pododdziału Policji Prewencji z Bielska-Białej (tereny osiedla w Pogwizdowie). Pełnili dodatkowe płatne patrole za środki uzyskane od Gminy
Hażlach.
Organizacją i nadzorem nad realizacją służby patrolowej zajmował się Komendant Komisariatu Policji w Zebrzydowicach. Komendant utrzymywał kontakt z Wójtem Gminy Hażlach informując o najpoważniejszych wydarzeniach z terenu gminy oraz wymieniając informacje dotyczące występujących zagrożeń bezpieczeństwa porządku publicznego, uwzględniając te informacje przy planowaniu służby
patrolowej i obchodowej. Współpraca ta zaowocowała podpisaniem
porozumienia pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Cieszynie a
Gminą Hażlach, dotyczącego finansowania dodatkowych służb pełnionych w okresie wakacyjnym przez policjantów KP Zebrzydowice
na rzecz Gminy. Dzielnicowi pełniąc służby obchodowe i patrolowe
prowadzili rozpoznanie miejsc i obiektów zagrożonych, rozmawiali
z właścicielami obiektów propagując nowoczesne systemy zabezpieczeń i sposoby ochrony mienia. W porze wieczorowo-nocnej monitorowali miejsca zagrożone, a w uzasadnionych przypadkach legitymowali przebywające tam osoby oraz kontrolowali pojazdy, sprawdzając
legalność przewożonych przedmiotów. Dzielnicowi spotykając się z
mieszkańcami poznawali problemy nurtujące lokalną społeczność
oraz przekazywali mieszkańcom propozycje z zakresu prewencji kryminalnej i odpowiadali na zadawane pytania. Na bieżąco policjanci
współpracowali z instytucjami kultury i klubami sportowymi. Spotykając się w tych środowiskach z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi,
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podczas spotkań realizowali zadania programów prewencji kryminalnej oraz problematyki społecznej (przemoc domowa, bezdomność,
alkoholizm, narkomania). Należy zaznaczyć również, że na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego wpływ miała dobra współpraca
policji z władzami samorządowymi Gminy Hażlach i z gminnymi
jednostkami organizacyjnymi. Współdziałanie tych podmiotów z policją pozwoliło na utrzymanie bezpieczeństwa na terenach leśnych,
terenach przywodnych. Mamy nadzieję, że dalsza integracja działań
podejmowanych na linii policja - samorząd - społeczność lokalna,
w obszarze zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego, pozwoli na podniesienie skuteczności działań policji i zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Hażlach.
IV. Zabezpieczenia imprez i uroczystości
Nasi policjanci, wspierani doraźnie przez patrole ruchu drogowego oraz policjantów z KPP w Cieszynie w ramach służb normatywnych, jak i ponadnormatywnych, skutecznie zabezpieczali imprezy
plenerowe organizowane w gminie Hażlach, a w szczególności imprezy o charakterze religijnym, imprezy sportowe, imprezy kulturalne, festyny rekreacyjno-rozrywkowe. Podkreślić należy, że organizatorzy podczas przygotowań do tych imprez, jak również w trakcie ich
trwania, współpracowali z policją, uzgadniając zakres współdziałania
i podział zadań podczas zabezpieczenia imprez. Zabezpieczano inne,
mniejsze imprezy o zasięgu lokalnym. W tym zakresie współpracowaliśmy z organizatorami tych imprez, to jest z instytucjami kultury oraz
klubami sportowymi. Należy też wspomnieć o już trwale wpisanych
w kalendarz kulturalny naszej gminy imprezach: „Bieg o Złoty Liść
Dębu”, czy „Cała Polska biega”. Podczas zabezpieczanych imprez
nie doszło do żadnego zbiorowego zakłócenia porządku publicznego
i przebiegu tych imprez, a pojedyncze interwencje patroli policyjnych
potwierdzały tylko regułę, że uczestnicy mogli czuć się bezpiecznie i
miło spędzić swój wolny czas.
V. Działania prewencyjne
Policjanci Komisariatu Policji w Zebrzydowicach, głównie dzielnicowi, przy współudziale wyspecjalizowanych policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie (ruch drogowy, policjanci
Wydziału Kryminalnego, Wydziału Prewencji i specjaliści ds. nieletnich) podobnie jak w latach poprzednich realizowali w ciągu roku
programy prewencyjne oraz doraźne działania profilaktyczne. Najważniejsze z nich to programy: „Niebieska karta”, „Razem bezpieczniej”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczny weekend”, akcja
„Zima”.
Podsumowanie
Jak zaznaczono na wstępie, tereny obsługiwane przez tutejszy
Komisariat należą do bezpieczniejszych w skali powiatu. Stan taki
nie wynika tylko z uwarunkowań urbanistyczno-terenowych czy ekonomicznych. Bezpieczeństwo jest bowiem pojęciem niebywale szerokim, a na jego poczucie ma wpływ wiele czynników. Nie wszystkie
te czynniki zależą od działalności policji. Bezpieczeństwo ludzi jako
dobro najwyższe jest potrzebą człowieka, wartością samą w sobie, a
także jego prawem. Prawo to staramy się codzienną służbą chronić i
zapewnić.
Komendant Komisariatu Policji
w Zebrzydowicach, podinsp. mgr Robert Kamiński

RAZEM DLA KUBUSIA
(c.d. ze str. 1)
Jedną z atrakcji był konkurs plastyczny z nagrodami dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów na maskotkę zająca, która będzie
wykorzystana do promowania Gminy Hażlach. Zgłoszono 31 prac.
Komisja konkursowa, której przewodniczył wójt Karol Folwarczny,
najwyżej oceniła propozycję Patrycji Czerniewskiej ze Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich. Drugie miejsce zdobyła Magdalena Klimczak (SP Bażanowice), trzecie – Kinga Matuszny (SP
Kończyce Wielkie). Wyróżnienia otrzymali: Justyna Chromik (SP 3
Cieszyn), Jakub Bodera (SP 8 Skoczów), Martyna Matuszek (Przedszkole Kończyce Wielkie), Angelika Wiercigroch (SP Pogwizdów) i
Julia Bylok (SP Zamarski). Nagrodę specjalną zdobyła Jagoda Madejska (SP Bażanowice).
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Honorowy patronat nad imprezą sprawowali: Poseł do Parlamentu
Europejskiego dr Jan Olbrycht, Senator RP Tadeusz Kopeć, Poseł na
Sejm RP Czesław Gluza, Poseł na Sejm RP Aleksandra Trybuś, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Jan Kawulok, Radny Sejmiku
Województwa Śląskiego prof. dr hab. inż. Karol Węglarzy, Starosta
Powiatu Cieszyńskiego Jerzy Nogowczyk, Burmistrz Miasta Cieszyna Mieczysław Szczurek, Burmistrz Miasta Skoczowa Janina Żagan
oraz Wójt Gminy Hażlach Karol Folwarczny.
Dzięki prowadzonej na terenie imprezy zbiórce wolnych datków, licytacjom różnych gadżetów oraz środkom przekazanym przez
współorganizatorów udało się zebrać sumę 4.098,03 zł. Ponadto na
specjalne konto o numerze 26 1050 1445 1000 0022 7647 0461 wpłynęło 188,74 zł. Dalsze wpłaty na rzecz spełnienia marzenia 6-letniego
Kubusia, mieszkańca powiatu cieszyńskiego, czyli zorganizowania
jego wyjazdu do Legolandu w Danii, są przyjmowane na wyżej podane konto jeszcze do końca sierpnia bieżącego roku (z dopiskiem
Kuba, Legoland, Katowice).
GK

„WARTO BYĆ DOBRYM”
Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie wraz z 1500 innymi placówkami z całej Polski, w których uczy się blisko pół miliona dzieci,
bierze udział w akcji „Warto być dobrym”, organizowanej przez Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” pod patronatem Minister Edukacji
Narodowej i UNESCO. Jest to unikalne i innowacyjne przedsięwzięcie, które łączy w sobie promowanie wśród dzieci dobrych postaw z
ciekawym podejściem do fundraisingu na rzecz projektów edukacyjnych w ramach społecznie odpowiedzialnego biznesu.
Akcja „Warto być dobrym” to największa interdyscyplinarna
kampania edukacyjna w Polsce, kreująca w dzieciach dobre postawy,
ucząca poszanowania dla innych ludzi, a także premiująca zachowania
prospołeczne i wolontariat. Głównym elementem akcji jest konkurs,
skierowany do uczniów 1500 szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych, który każda szkoła prowadzi samodzielnie na
podstawie tych samych zasad i z tą samą nagrodą główną - rowerem
górskim marki Kross. Od początku semestru do końca roku dzieci
rywalizują w spełnianiu dobrych uczynków w trzech kategoriach:
pomoc drugiemu człowiekowi, zaangażowanie w środowisko klasy,
szkoły, społeczności lokalnej oraz działania globalne na rzecz praw
człowieka i ochrony środowiska. Na koniec roku dzieci pod okiem
wychowawcy wybierają w każdej klasie ucznia, który okazał się najlepszy, a wśród najlepszych z całej szkoły jest losowany rower.
Akcję, którą wymyśliło Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”, po
raz pierwszy realizowano w kilkudziesięciu śląskich szkołach w 2003
roku. W tym roku stowarzyszenie opracowało nową formułę projektu
i po raz pierwszy realizuje ją w takiej skali, w szkołach w całej Polsce. Każda placówka dostała w paczce rower, multimedialny pakiet
edukacyjny „Akademia Umysłu 2” dla szkolnej biblioteki oraz baner
akcji do umieszczenia, wraz z rowerem, na szkolnym korytarzu. Kolorowy baner, oprócz logo patronów i sponsorów głównych, posiada
52 miejsca na naklejki, które może wykupić prawie każda firma lub
osoba prywatna, przykładając jednocześnie rękę do czynienia dobra.
Jedna naklejka to koszt 100 zł; każdy może wykupić od 1 do 1500
takich cegiełek, jednak tylko jedną na daną szkołę. Oczywiście szkoła
to miejsce, w którym uczą się dzieci, więc to, co może się znaleźć na
takiej naklejce, dokładnie określa regulamin sponsora. Cała akcja jest
koordynowana przez infolinie, gdzie kilkudziesięciu konsultantów
pod numerem 801 999 333 informuje o wszelkich szczegółach. 10
najlepszych szkół, które będą miały najwyższy współczynnik dzieci,
które wywiązały się z deklarowanych zadań, otrzyma po 10.000 zł na
cel pożyteczny dla całej społeczności lokalnej, który wybiorą same
dzieci.
„Dobro potrzebuje wsparcia i promocji w świecie konsumpcji
i pogoni za sensacją. Taka akcja to bardzo wiele pozytywnej energii i pomocy w jego krzewieniu wśród dzieci. Dzięki niej młodzież
uświadamia sobie, że pomaganie innym jest ważne, daje satysfakcję
i czyni nas szczęśliwymi. Nie zrobilibyśmy jej bez wsparcia spon-
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sorów. Wierzymy, że skoro dzieci stać na takie poświęcenie, to inni
też będą chcieli wesprzeć tak dobrą akcję, by za rok objąć nią coraz
więcej szkół. Wyszliśmy jednak z założenia, że zamiast zdobywać od
kilku dużych firm po kilka milionów złotych, lepiej będzie dać każdemu szansę przyłożenia ręki do czynienia dobra, a w szczególności
osobom fizycznym i firmom lokalnym, gdzie to dobro jest czynione.
Bo zrealizowanie takiej akcji przy wsparciu tysięcy mniejszych podmiotów i osób fizycznych da lepszy i trwalszy efekt by zarażać dobrem” – powiedział Aleksander Komaniecki, prezes Stowarzyszenia
„Przyjazna Szkoła”.
W Szkole Podstawowej w Pogwizdowie uważamy, że głównym
walorem akcji jest powrót do wartości najprostszych, które są jednocześnie miarą naszego człowieczeństwa. Wychowanie naszych dzieci
w tym duchu jest prawdziwą inwestycją w ich i naszą, ludzi dorosłych, przyszłość.
Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”, które ma już 10 lat, jest największą organizacją pozarządową działającą w sektorze edukacji w
Polsce. Swoimi projektami i akcjami obejmuje cały kraj i 7600 szkół
partnerskich. Organizacja, która przekazała już na rozwój edukacji 27
mln zł, zbiera także 1 % na rozwój edukacji w polskich szkołach,
przekazując im całe środki, które dostaje od rodziców ze wskazaniem
na nie. Więcej o stowarzyszeniu można się dowiedzieć na stronie
www.ps.org.pl, zaś o akcji na stronie www.wartobycdobrym.pl.
Ewa Cieńciała
koordynator akcji w Szkole Podstawowej w Pogwizdowie

STRAŻACKIE ŚWIĘTO
Tegoroczne strażackie święto brzezowskich i pogwizdowskich
strażaków odbyło się dokładnie w dzień ich patrona św. Floriana,
czyli 4 maja. Pomimo niezbyt sprzyjającej pogody orkiestra „Pogwizdowianka” już po godzinie piętnastej koncertowała przed remizą
strażacką, a następnie w pochodzie wszyscy zebrani przemaszerowali
do kościoła.
Uroczystą mszę św. celebrował proboszcz naszej parafii ks. dr
Karol Mozor, a wspólnie z organami grała orkiestra. Uroczystość swą
obecnością zaszczycili: Wójt Gminy Hażlach pan Karol Folwarczny
wraz z małżonką, przewodnicząca Rady Gminy Hażlach pani Grażyna
Krehut z małżonkiem, członek Zarządu Powiatowego Związku OSP w
Cieszynie dh Czesław Dropczyński wraz z małżonką oraz Komendant
Gminny OSP w Hażlachu dh Mirosław Olszowy wraz z małżonką.
Wszystkich przybyłych w pięknych słowach przywitał ksiądz
proboszcz, a w kazaniu, nawiązując do okolicznościowej ewangelii,
podkreślił ważność tej dobrowolnej i ochotniczej służby. Podzielił się też informacją, iż było bardzo miło słuchać pochwały, którą
przekazał Komendant Powiatowy OSP, że pogwizdowscy strażacy
niejednokrotnie wyprzedzają jego zawodowych strażaków, przybywając pierwsi na miejsce zdarzenia. Miło też jest słyszeć i czytać, że
pogwizdowscy i brzezowscy strażacy, i to zarówno ci starsi jak i ci
najmłodsi, zajmują czołowe miejsca w różnego rodzaju zawodach i
konkursach strażackich. Jest to bardzo chwalebne i godne pochwały,
a także podziękowania. Za dobrą współpracę, za pomoc przy różnego
rodzaju pracach na rzecz naszego kościoła, za zabezpieczenie bezpieczeństwa różnych uroczystości religijnych, za straż przy Bożym
Grobie, a także za oprawę muzyczną przez orkiestrę wszystkich uroczystości ks. proboszcz złożył podziękowania.
Szczególne zaś podziękowanie złożył dh. Tomaszowi Pochciołowi
za naprawienie okna w kościele, a przy okazji ich umycie. We wspólnej modlitwie prosił o opiekę i błogosławieństwo boże dla wszystkich
strażaków i ich rodzin. Modlono się też za zmarłych druhów.
Po uroczystościach kościelnych, przemarszu do strażnicy, odprowadzeniu sztandaru przez poczet sztandarowy do miejsca zakwaterowania, prowadzący rozwiązał pochód. Po ponownej zbiórce w sali
orkiestra odegrała hymn straży pożarnej, a prowadzący uroczystość
dh Stanisław Pieczonka odczytał listę odznaczonych i poprosił ich o
wystąpienie.
Odznaczenia otrzymali: Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” - dh Karol Folwarczny, dh Edward Mendrek, Srebrny Medal „Za

Zasługi dla Pożarnictwa” - dh Ludwik Chrapek, Brązowy Medal za
Zasługi dla Pożarnictwa - dh Mariusz Kunc, dh Rafał Mazur, dh Tomasz Pochcioł, dh Waldemar Figielski, dh Robert Pillich. Odznakę
związkową „Wzorowego Strażaka” odebrał Adam Mencnarowski.
Dh Czesław Dropczyński odznaczonym pogratulował tych wyróżnień, a w imieniu i z upoważnienia władz powiatowych wszystkim
strażakom złożył serdeczne życzenia. Odczytał też okolicznościowy
list Komendanta Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
dh. Waldemara Pawlaka. W imieniu odznaczonych podziękowanie
złożył honorowy członek naszej jednostki dh Karol Folwarczny.
O kulinarną oprawę tej uroczystości zadbały panie z Koła Gospodyń Wiejskich na czele z jego przewodniczącą panią Emilią Borowian. Składamy im za to serdeczne podziękowanie.
Urządzona skromna wystawa fotograficzna poświecona została
pamięci zmarłych strażaków oraz w celu przypomnienia zawodów
strażackich z sąsiednich Łąk, a także Wojewódzkich Zawodów Sikawek Konnych w Jastrzębiu Zdroju.
Po części oficjalnej dh Adam Mencnarowski rozpoczął zabawę
dla strażaków i ich rodzin.
Na naszą uroczystość przybyła również redaktor portalu internetowego OX.PL, pani redaktor Beata Tyrna, która następnie opublikowała tam swój reportaż. Serdecznie Jej dziękujemy.
Czesław Stuchlik

„ŚLĄSK CIESZYŃSKI
– MAŁA OJCZYZNA”
17 maja w Gimnazjum im. Gabrieli hr. Thun-Hohenstein w Kończycach Wielkich odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie
„Śląsk Cieszyński - moja mała ojczyzna wczoraj i dziś”. W konkursie
brało udział 9 gimnazjów z powiatu cieszyńskiego, czyli z Chybia,
Drogomyśla, Goleszowa, Brennej, Gimnazjum nr 2 z Cieszyna, Gimnazjum nr 4 ze Skoczowa, Gimnazjum nr 2 z Ustronia, Gimnazjum
Towarzystwa Ewangelickiego z Cieszyna oraz Gimnazjum z Kończyc
Wielkich.

Uczestnicy Powiatowego Konkursu Wiedzy o Regionie w sali Gimnazjum w Kończycach Wielkich
Od 10 lat 4-osobowe grupy gimnazjalistów powiatu cieszyńskiego rywalizują ze sobą w dziedzinie historii, literatury, środowiska
geograficzno-przyrodniczego, kultury ludowej oraz samorządu terytorialnego Śląska Cieszyńskiego. Uczniowie przygotowali także prace
plastyczne pod hasłem „Zabytki Cieszyna”. Pierwsze miejsce zajęła
praca Karoliny Chwolek z Gimnazjum w Kończycach Wielkich.
Pytania testowe oraz ustne przygotowali przewodnicy z Koła
Przewodników PTTK w Cieszynie. Zwycięzcą konkursu wiedzy o
regionie została drużyna z Gimnazjum nr 2 w Cieszynie pod opieką
Leszka Lipsy. Drugie miejsce zajęło Gimnazjum nr 2 z Ustronia, pod
opieką Barbary Górniok, a trzecie - Gimnazjum w Goleszowie pod
opieką Jolanty Smolik. Nagrody wręczył Jerzy Nogowczyk - starosta
powiatu cieszyńskiego oraz Karol Folwarczny - wójt Hażlacha.
W przerwie konkursu uczestnicy obejrzeli premierowe przedstawienie, musical „Ballada o próżności”, przygotowane przez nasze
gimnazjum.
J. Brzóska
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MAJOWY PIKNIK
19 maja na terenie boiska sportowego w Kończycach Wielkich
odbyła się „Wielka majówka”, czyli rodzinny piknik sportowo-rekreacyjny. Nie zabrakło różnego rodzaju atrakcji, nie tylko sportowych.
Okazją do spotkania było zakończenie siłami mieszkańców remontu
znajdującej się obok boiska wiaty i ponowne oddanie jej do użytku.
Tego sukcesu pogratulował społecznikom z Kończyc Wielkich między innymi Wójt Gminy Hażlach Karol Folwarczny.

Zwycięzcy powiatowego etapu konkursu

Pokaz akcji ratowniczej w wykonaniu strażaków OSP Kończyce Wielkie • Fot. arch. Rady Sołeckiej Kończyc Wielkich
Imprezę zorganizowała Rada Sołecka Kończyc Wielkich. Z kolei
Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu już po raz kolejny przygotował
bieg terenowy w ramach akcji „Cała Polska Biega 2012”. Oto lista
zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Szkoły podstawowe.
Klasy III-IV. Dziewczęta: 1. Natalia Geronim, 2. Aneta Herman, 3.
Zuzanna Bussler, Weronika Wiecheć (ex aequo). Chłopcy: 1. Wojciech
Wojtyła, 2. Dawid Stoszek, 3. Dawid Tomica. Klasy V-VI. Dziewczęta: 1. Marcela Parchańska, 2. Patrycja Czerwieńska, 3. Aleksandra
Stoszek. Chłopcy. 1. Damian Żyła, 2. Sławomir Zorychta, 3. Marek
Kuchejda. Gimnazja. Dziewczyny. 1. Angelika Kubiak, 2. Dominika
Bujak, 3. Adrianna Krzynówek. Chłopcy. 1. Paweł Pawlak, 2. Andrzej
Kraus, 3. Dominik Mendrok. Kategoria 17-20 lat. Mężczyźni: 1. Tomasz Sprownik. 21-40 lat. Panie: 1. Grażyna Geronim, 2. Katarzyna
Nowicka. Panowie: 1. Michał Neblik, 2. Sylwester Giza. Powyżej 40
lat. Panie: 1. Bożena Krzynówek. Panowie: 1. Bogdan Małek.
Następnie rozegrano mecz piłki nożnej o Puchar Sołtysa Kończyc
Wielkich. Sołtys Stanisław Żyła wręczył go miejscowym strażakom.
W regulaminowym czasie gry mecz pomiędzy drużynami OSP i LKS
„Błyskawica” Kończyce Wielkie zakończył się remisem 4:4. O zwycięstwie strażaków nad piłkarzami zdecydowały rzuty karne, wygrane
stosunkiem 3:2
Były także liczne atrakcje zabawowe dla najmłodszych, w tym
malowanie twarzy, pokaz klauna i nadmuchiwane „zamki”. Przed
własną publicznością wystąpił Zespół Regionalny „Wielkokończanie”. Następnie, podczas pokazowej akcji ratowniczej, kończyccy
strażacy zaprezentowali swój sprzęt i umiejętności. Z kolei cieszyńska Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza przeprowadziła pokaz działania
drabiny ratowniczej na podwoziu samochodowym. Udany piknik zakończyła zabawa taneczna.
GK

W JĘZYKU SZEKSPIRA
„Przyszłość zaczyna się dziś, nie jutro”. Tymi słowami przywitani zostaliśmy na XII Konkursie Recytatorskim „Poezja i proza w
języku Shakespeare’a”, który odbył się 28 marca w Szkole Podstawowej w Zebrzydowicach. Jego celem jest upowszechnianie literatury angielskojęzycznej wśród dzieci i młodzieży. W konkursie wzięli
udział reprezentanci naszej gminy: Bartłomiej Baszczyński i Karolina
Somerlik (SP Hażlach) oraz Justyna Cyrzyk (SP Kończyce Wielkie).
Zadanie konkursowe polegało na wyrecytowaniu fragmentu prozy i
poezji (jeden utwór w języku angielskim, drugi - przekład z literatury
angielskiej).

Emocje były wielkie, zwłaszcza po wysłuchaniu wielu wspaniałych recytacji, ale ostatecznie okazało się, że uczniowie naszej gminy
znaleźli się w ścisłej czołówce. Bartek z lekkością i swobodą „wyrecytował sobie” III miejsce, a Justyna swoimi aktorskimi zdolnościami
zachwyciła jury, które przyznało jej zasłużone I miejsce.
W ten sposób nasi uczniowie zdobyli przepustkę do etapu wojewódzkiego, który odbył się 28 maja w Zabrzu. Bartek i Justyna zaprezentowali się doskonale wśród wielu innych, równie ciekawych,
prezentacji. Ostatecznie jury złożone m.in. z aktorów katowickiego
Teatru Ateneum i Teatru im. Stanisława Wyspiańskiego doceniło
umiejętności Justyny przyznając jej wyróżnienie. To wielki sukces,
zwłaszcza, że po raz pierwszy udało nam się wziąć udział w etapie
wojewódzkim tego konkursu.
Uczniowie zostali przygotowani przez nauczycielki p. Annę Kruczałę oraz p. Annę Kawik, przy współpracy z p. Iwoną Probst-Baszczyńską.
Gratulujemy naszym małym aktorom i już myślimy o przyszłorocznym konkursie.
AK

FESTYN W POGWIZDOWIE
2 czerwca Rada Rodziców przy Gimnazjum im. Ziemi Cieszyńskiej w Pogwizdowie zorganizowała doroczny festyn. Dla dzieci przygotowano wiele atrakcyjnych konkursów, czyli plastyczny, karaoke, na
najpiękniejsze zwierzątko domowe i konkursy sportowe. Były także
pokazy: strażacki, zdalnie sterowanych modeli latających oraz grupy
mobilnej Izby Celnej w Katowicach. Starsi uczestnicy festynu mogli
wziąć udział w meczu Rodzice kontra Uczniowie lub bawić się przy
muzyce zespołu „DUO” i korzystać z bogato zaopatrzonego bufetu.
Rada Rodziców serdecznie dziękuje sponsorom i instytucjom, które przyczyniły się do organizacji festynu: LKS Olza Pogwizdów, OSP
Pogwizdów, EUROCASH Cieszyn, CANEA Dębowiec, TRUMPF
MAUXION CHOCOLATES SP. Z O.O. Skoczów, Delikatesy Lewiatan Pogwizdów, POLIFARB MARKET Cieszyn, MEDEX-BIS
Cieszyn, Księgarnia LEXIS Cieszyn, DAREX Pogwizdów, Drogeria
Koliber „Przy schodach” Cieszyn, KODAK EXPRESS Cieszyn, Kamieniarstwo „WRZOS” Hażlach, TIMON Stanisława Siwy Cieszyn,
FOTOGRAF Marzena Delong Cieszyn, F.H. Alina Wilczak Pogwizdów, Usługi Transportowe „ANETA” Pogwizdów, Sklep Spożywczy
„JAŚ” Pogwizdów, Sklep zoologiczny P.P.H.U. „BIES” S.C. Cieszyn,
„SZWAGRO” S.C. Cieszyn, CASTORAMA Cieszyn, ELDOM S.J.
Cieszyn, 4 F OUTDOOR SPORT Cieszyn, P.W. „WITOSZEK” Jonasz
Witoszek Cieszyn, OGRODY „CROCUS” Cieszyn, Państwo Grażyna i Hubert Krehut Pogwizdów, Sklep zoologiczny „ANIMALS”
Cieszyn, WINTEL S.C. Cieszyn, POG NET Józef Lipka Pogwizdów,
„AN-MAR” SP. Z O.O. SP.K. Sklep „BONUS” Pogwizdów, LAKMA
SAT Cieszyn, Kwiaciarnia NOVA Pogwizdów, Michoń Grażyna Zakład Fryzjerski Pogwizdów, CATERING „ŻAREŁKO” Pogwizdów,
Piekarnia ZEBRZYDOWICE Roman Somerlik, Ewelina i Henryk
Foltyn Pogwizdów, SCORPIO – POLSKA SP.Z O.O. Hażlach, 4 Pułk
Strzelców Podhalańskich Cieszyn, Hurtownia „STABOL” S. J. Cieszyn, Jacek Bryndza Naczelnik Wydziału Zwalczania Przestępczości
Izby Celnej w Katowicach, Delikatesy CENTRUM Pogwizdów.
Gimnazjum im. Ziemi Cieszyńskiej w Pogwizdowie
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DLA ZAMARSKICH SENIORÓW
W niedzielę 10 czerwca w sali OSP w Zamarskach spotkali się
miejscowi seniorzy. Na zaproszenie Rady Sołeckiej i Gminnego
Ośrodka Kultury odpowiedziało blisko 80 osób. Przybyłych gości w
imieniu organizatorów przywitał sołtys Zamarsk. Obecny był Wójt
Gminy Karol Folwarczny, przewodnicząca Rady Gminy Grażyna
Krehut oraz zamarscy radni: Andrzej Chrapek i Tomasz Bylok.
Po złożeniu życzeń dla najstarszych mieszkańców jednej z najstarszych miejscowości Śląska Cieszyńskiego na deskach zamarskiej
sceny pojawił się Męski Zespół Śpiewaczy, działający przy OSP w
Zamarskach, przygotowany przez Rudolfa Mizię. Także zamarska
„gaździnka”, Zofia Korzec, przygotowała miłą niespodziankę dla naszych seniorów, recytując wiersz obecnego na sali Jana Chmiela
„Jeszcze ni ma tak źle”. By dobrze się biesiadowało, panie z Koła
Gospodyń Wiejskich podały na stoły ciastka, herbatę i kawę. W tym
czasie zaprezentował się Zespół Regionalny „Strumień”, który pod
batutą J. Chmiela zaprezentował krótki program artystyczny z cieszyńską „pieśniczką” na czele. Nie zabrakło także wierszy i skeczy,
które rozbawiły biesiadników do łez.
Niedzielne biesiadowanie seniorów trwało blisko trzy godziny
i przebiegło w rodzinnej, wesołej atmosferze. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania „Spotkania
Seniorów”, to jest Radzie Sołeckiej, Radnym, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Hażlachu, Kołu Gospodyń Wiejskich w Zamarskach,
wszystkim artystom oraz sponsorom.
Sołtys
Sołectwa Zamarski
Klaudiusz Zawada

weteranów: 1. Józef Michalik (LKTS Victoria Hażlach), 2. Stanisław
Pońc (Cieszyn), 3. Bronisław Hławiczka (LKTS Victoria), 4. Jerzy
Hojnacki (Bielsko-Biała). Kategoria open o Puchar Wójta Gminy
Hażlach: 1. Adrian Machej (LKTS Victoria), 2. Piotr Wróbel (Czechowice-Dziedzice), 3. Dariusz Walarus (Leszna Górna), 4. Aneta
Olendzka (Inowrocław). Gra podwójna (debel): 1. Jerzy i Janusz Ihas
(Brenna), 2. Sylwester Rucki i Roman Niedoba (Czeski Cieszyn), 3.
Adrian Machej (LKTS Victoria) i Paweł Mazur (Czechowice-Dziedzice), 4. Aneta Olendzka (Inowrocław) i Piotr Dziendziel (Czechowice-Dziedzice).
GK

TRZYMAJ FORMĘ,
ZDOBYWAJ SZCZYTY
Od biegłego roku w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Kończycach Wielkich realizowany jest program „Trzymaj
formę”. Jego celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania
prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

TENIS STOŁOWY
31 marca w budynku Domu Kultury w Pogwizdowie rozegrano II
Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Pogwizdowa. Wzięło w nim
udział 17 juniorów (w tym trzy dziewczyny) oraz 12 seniorów.
Najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach z rąk Andrzeja Kłody, prezesa Ludowego Klubu Sportowego „Olza” w
Pogwizdowie, odebrali pamiątkowe puchary. Wyniki turnieju według kategorii wiekowych. Juniorzy dziewczęta: 1. Klaudia Kędzior (Pogwizdów), 2. Sara Wilk (Zamarski), 3. Sandra Wiecheć
(Zamarski). Juniorzy chłopcy: 1. Jarosław Pajączkowski (Cieszyn
- Marklowice), 2. Jacek Matuszek (Kończyce Małe), 3. Klaudiusz
Wiecheć (Zamarski), 4. Robert Nowak (Pogwizdów), 5. Tomasz
Pinkas (Pogwizdów), 6. Dominik Mendrok (Hażlach). Seniorzy:
1. Piotr Paszek (Ustroń), 2. Józef Michalik (Hażlach), 3. Józef Machej (Cieszyn).
* * *
Dobiegły końca rozgrywki Czesko-Polskiej Ligi Weteranów.
W okresie od października ubiegłego roku do maja 2012 roku uczestniczyła w nich drużyna występująca pod egidą Domu Kultury w Pogwizdowie Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu, który finansował
koszty udziału naszych tenisistów w rozgrywkach.
Drużyna z Pogwizdowa zajęła czwarte miejsce (zgodnie z poniższą punktacją): 1.Sokol Brušperk (29 punktów, w setach 339:177),
2. Sokol Ropice (24, 311:273), 3. Sokol Chotěbuz (22, 337:276),
4. DK Pogwizdów (18, 287:318), 5. Siła Ustroń (17, 256:312),
6. CK Bielsko-Biała (10, 167:341). Skład naszej drużyny (w nawiasie liczba odniesionych zwycięstw trzech najlepszych zawodników):
Józef Michalik (16), Janusz Kożusznik (13), Józef Matuszek (10)
oraz Józef Machej, Bronisław Probst, Bronisław Hławiczka i Stanisław Pońc.
* * *
Ludowy Klub Tenisa Stołowego „Victoria” Hażlach był organizatorem III Międzynarodowych Mistrzostw Sołectwa Hażlach oraz
II Mistrzostw Hażlacha Drużyn Dwuosobowych. Zawody odbyły się
kolejno 16 i 17 czerwca.
Rozgrywki toczyły się w hali sportowej Szkoły Podstawowej im.
Trzech Braci w Hażlachu. Oto ich wyniki. Gra pojedyńcza. Kategoria

Plener malarski na Mogielicy (1117 m.n.p.m.)
W naszej placówce odbywało się wiele akcji promujących zdrową żywność, m. in. konkursy i pogadanki. Dodatkowo w ramach
programu realizujemy projekt pod nazwą „Zdobywamy koronę polskich gór”, który służy promocji aktywności fizycznej. Ten pomysł
cieszy się dużą popularnością wśród uczniów i rodziców. Dotychczas
zdobyliśmy sześć szczytów spośród dwudziestu ośmiu najwyższych
wzniesień poszczególnych pasm górskich. Mianowicie: Szczeliniec
Wielki (917 m n.p.m.) w Górach Stołowych, Czupel (933 m n.p.m.)
w Beskidzie Małym, Skrzyczne (1257 m n.p.m.) w Beskidzie Śląskim, Mędralową (1169 m n.p.m.) w Beskidzie Makowskim, Mogielicę (1117 m n.p.m.) w Beskidzie Wyspowym oraz Wysoką (1050 m
n.p.m.) w Pieninach.
Na 30 czerwca zaplanowaliśmy wycieczkę na Babią Górę. Zachętą do naszych dalszych wypraw w góry, do których zachęcamy
innych chętnych, niech będą te oto słowa Edwarda Whympera: „My,
którzy wędrujemy po górach, zawsze przedkładamy upór i wytrwałość w dążeniu do ustalonego celu nad czystą siłę. Wiemy, że każda
wysokość, każdy krok, muszą być pokonane cierpliwością, ciężką
harówką i że pragnienia nie mogą zastąpić wysiłku. Wiemy, że trzeba się zmierzyć z wieloma trudnościami. Cieszymy się wspaniałymi scenami rozgrywającymi się przed naszymi oczami: cudownymi wschodami i zachodami słońca, pięknem wzgórz, dolin, jezior,
lasów i wodospadów. Kto idzie w góry, musi podjąć wysiłek. Ale
z wysiłku przychodzi siła, pobudzenie wszystkich zdolności a z poczucia siły rodzi się przyjemność. Powracamy do codziennych zajęć
lepiej przygotowani do boju w walce życia i do pokonania przeszkód
na naszych drogach, wzmocnieni i podniesieni na duchu wspomnieniami”.
Koordynator programu
Anna Kruczała
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WOKÓŁ „ORLIKA”
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspiera działania profilaktyczno-sportowe organizowane na Kompleksie Boisk Sportowych „Orlik 2012” w Hażlachu.
Zrealizowano już trzy imprezy z ośmiu zaplanowanych, to znaczy
„Koszykarską Wiosnę”, „Koszykarską Wiosnę II” i „Diamentowy
Turniej Otwarcia” (rozgrywki piłki siatkowej).
W dotychczas przeprowadzonych imprezach udział wzięło 126
dzieci i młodzieży, mieszkańców gminy Hażlach. Najlepsze zespoły
otrzymały puchary i dyplomy, a wszyscy uczestnicy mieli możliwość
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Spotkanie w Strumieniu było okazją do podsumowania wyników
współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2010/2011. Wśród gmin
pierwsze miejsce przypadło Brennej, zaś kolejne lokaty w tym rankingu zajęły gminy Skoczów oraz Hażlach.
GK

PIŁKARSKI TURNIEJ
120 młodych piłkarzy uczestniczyło w II Turnieju Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Hażlach. Impreza finansowana ze środków
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła się 23 czerwca na kompleksie sportowym „Orlik” w
Hażlachu. Pierwotnie planowano rozegrać ją wczesną wiosną, lecz na
przeszkodzie stanęła niesprzyjająca wówczas pogoda.

Koszykówka na hażlaskim „Orliku” • Fot. M. Kolondra
skorzystania z napojów i drobnego poczęstunku. W połowie lipca
planowany jest „II Diamentowy Turniej Otwarcia na Orliku”, czyli
rozgrywki piłki siatkowej w kategorii wiekowej „19+”.
Wkrótce zapraszamy również na: Hażlaskie Mistrzostwa w Piłce
Nożnej w kategorii do 12 lat i do 16 lat (lipiec), II Hażlaskie Mistrzostwa w Piłce Nożnej w kategorii do 13 lat i „16+” (wrzesień), Grand
Prix Hażlacha w Tenisie Ziemnym (lipiec) i Turniej Badmintona w
kategorii do 13 lat (październik). Szczegółowych informacji udzielają
instruktorzy: p. Małgorzata Kolondra, tel. 600 784 469 i p. Piotr Haratyk, tel. 508 289 752.
AP

„POWIAT BEZ GRANIC 2012”
15 czerwca odbyła się kolejna, dwunasta już edycja dorocznej imprezy sportowej „Powiat
bez granic”. W tym roku jej gospodarzem była gmina Strumień.
Pogoda dopisała, bez przeszkód
rozegrano więc wszystkie zaplanowane konkurencje. Bardzo
dobrze w tej rywalizacji wypadła młodzież z gminy Hażlach.
W końcowej klasyfikacji imprezy zajęliśmy drugą lokatę (64
punkty), za gminą Strumień (65
pkt.), a przed gminą Dębowiec
(58 pkt.).
W poszczególnych konkuPuchar za zajęcie II miejsca w rencjach reprezentacja gminy
końcowej klasyfikacji imprezy w Hażlach zdobyła miejsca: mini
rękach wójta Karola Folwarcz- piłka nożna szkół podstawowych
nego • Fot. Dawid Janik (www. – II, mini piłka nożna szkół gimnazjalnych – I, piłka plażowa
strumien.pl)
(szkoły ponadgimnazjalne) – nie
wystawiono drużyny, trójbój sprawnościowy szkół podstawowych VII, trójbój sprawnościowy szkół gimnazjalnych – II, tenis stołowy
szkół podstawowych - IV, tenis stołowy szkół gimnazjalnych – III.
Rywalizację zwieńczył bieg sztafetowy, w którym wygrali biegacze
z Brennej przed reprezentacjami Cieszyna i Istebnej. Nasza sztafeta
przybiegła na metę na ósmym miejscu.

Puchar Wójta Gminy Hażlach dla najlepszej drużyny trampkarzy
z Brzezówki • Fot. GK
Z zaproszenia Wójta Gminy Hażlach oraz Komisji Zdrowia,
Spraw Socjalnych i Sportu Rady Gminy Hażlach skorzystało sześć
drużyn trampkarzy (rocznik 1997 i młodsi) oraz pięć drużyn juniorów
(rocznik 1993 i młodsi). Mecze trampkarzy trwały dwanaście minut,
juniorów – osiemnaście. Młodym zawodnikom kibicował m.in. wójt
Karol Folwarczny, przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Krehut
oraz Tomasz Matuszek, przewodniczący wyżej wymienionej komisji,
główny organizator turnieju.
Wyniki spotkań. Trampkarze: Hażlach I – Hażlach II 3:0, Pogwizdów – Rudnik 3:2, Kończyce Wielkie – Brzezówka 0:2, Hażlach I –
Rudnik 0:1, Hażlach II - Kończyce W. 1:1, Pogwizdów – Brzezówka
2:4, Hażlach I – Kończyce W. 2:2, Rudnik – Brzezówka 0:3, Hażlach II – Pogwizdów 0:3, Hażlach I – Brzezówka 2:2, Pogwizdów
– Kończyce W. 2:0, Hażlach II – Rudnik 1:0, Pogwizdów – Hażlach I
1:0, Brzezówka – Hażlach II 2:0, Kończyce W. – Rudnik 2:0. Tabela
końcowa: 1. KS Brzezówka (13 punktów, bramki 13:4), 2. LKS Olza
Pogwizdów (12 pkt., 11:6), 3. LKS Victoria Hażlach II (5 pkt., 7:6),
4. LKS Błyskawica Kończyce Wielkie (5 pkt., 5:7), 5. LKS Victoria
Hażlach II (4 pkt., 2:9), 6. LKS Rudnik (3 pkt., 3:9). Indywidualne
wyróżnienia otrzymali: Dawid Blanik z KS Brzezówka (najlepszy zawodnik), Szymon Pawłowski z LKS Błyskawica Kończyce Wielkie
(najlepszy bramkarz), Robert Orłowski z LKS Olza Pogwizdów (król
strzelców).
Juniorzy: Hażlach I – Hażlach II 5:2, Pogwizdów – Brzezówka
4:0, Hażlach I - Kończyce Wielkie 1:1, Hażlach II – Pogwizdów 0:6,
Kończyce W. – Brzezówka 8:0, Hażlach I – Pogwizdów 1:1, Hażlach
II – Kończyce W. 1:1, Brzezówka – Hażlach I 1:5, Kończyce W. – Pogwizdów 1:1, Hażlach II – Brzezówka 2:1. Tabela końcowa: 1. LKS
Olza Pogwizdów (8 pkt., 12:2), 2. LKS Victoria Hażlach I (8 pkt.,
12:5), 3. LKS Błyskawica Kończyce Wielkie (6 pkt., 11:3), 4. LKS
Victoria Hażlach II (4 pkt., 5:13), 5. KS Brzezówka (0 pkt., 2:19).
Wyróżnieni zostali: Michał Hawryśko z LKS Olza Pogwizdów (najlepszy zawodnik), Tobiasz Tokarzewski z LKS Błyskawica Kończyce Wielkie (najlepszy bramkarz) oraz Daniel Opioła z LKS Victoria
Hażlach I (król strzelców).
GK
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kami, gulasz z knedlem, bigos, kotlet de volaille, jajka z sosem tzatziki, sałatka z tortellini, sernik wiedeński, kołacz z jabłkami. KGW
Pogwizdów: ciasto belgijskie, francuska zupa cebulowa z grzankami,
śledź po litewsku, sałatka mołdawska, zupa bankietowa, salceson po
białorusku, ziemniaki po cygańsku, pascha, ciasto „puch”. KGW Rudnik: tarta, placek po węgiersku, knedle z kurczakiem, sałata grecka,
żeberka w ziemniakach, zupa krem, babka. KGW Zamarski: strudel,
knedel czeski, lazania, królik wędzony po polsku, leczo, babeczki z
bakaliami, ziemniaki po cygańsku.
GOK w Hażlachu

Stoiska: KGW Brzezówka

KGW Hażlach

KGW Kończyce Wielkie

KGW Pogwizdów

KGW Rudnik

KGW Zamarski

Zdjęcia: GK

Po ogłoszemiu werdyktu, wręczeniu okolicznościowych dyplomów i nagród, licznie przybyli mieszkańcy i goście mieli oczywiście
okazję skosztować te specjały.
Oto co przygotowały panie z poszczególnych kół.
KGW Brzezówka: sernik wiedeński, leczo, spaghetti, ryba po
grecku, sałatka francuska, zupa szwedzka, pieczeń z królika z winem.
KGW Hażlach: ukraiński barszcz jarski, czeski gulasz piwny z knedlem, śledź po norwesku, wiedeński tort Sachera, naleśniki z orzechami po niemiecku, włoska sałatka tortellini, polski bigos, węgierska
sałatka z curry. KGW Kończyce Wielkie: pizza z szynką i pieczar-
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