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60 LAT „VICTORII”, A NAWET WIĘCEJ...

BOJOWY FORD NA JUBILEUSZ

Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Hażlach obchodzi w tym
roku jubileusz 60 lat działalności. W sobotę 3 lipca najstarszych sportowców klubu oraz najbardziej zasłużonych działaczy uhonorowano
odznaczeniami Polskiego Związku Piłki Nożnej, Śląskiego Związku
Piłki Nożnej, Beskidzkiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej oraz
Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezówce obchodzi w tym roku
jubileusz 85 lat swojej działalności. Uroczyste obchody tego święta
odbyły się 31 lipca z udziałem władz naszej gminy.
Strażacy z Brzezówki odebrali wóz bojowy marki „Ford” wart
152.400,10 zł, z czego Gmina Hażlach pokryła 87.400,10 zł, zaś pozostałą część Zarząd Wojewódzki Związku OSP RP w Katowicach. Symbolicznego przekazania kluczy do nowego samochodu, który zastąpił
trzydziestoletniego „Żuka”, dokonał Wójt Gminy Karol Folwarczny.
Jubileusz był także okazją do odznaczenia szczególnie zasłużonych druhów jednostki. Leszek Spandel otrzymał „Złoty Medal za
Zasługi dla Pożarnictwa”, Rafał Machej „Brązowy Medal”, zaś Dawid Chmiel odznakę „Wzorowy Strażak”.
Oprawę uroczystości zapewniła orkiestra dęta OSP Pogwizdów.
Po części oficjalnej rozpoczął się tradycyjny strażacki festyn.
GK

Życzenia hażlaskim sportowcom złożył także wójt Karol Folwarczny.
Z tyłu prezes „Victorii” Jerzy Socholik • Fot. GK
Brązowy Medal za Wybitne Osiągnięcia w Rozwoju Piłki Nożnej
otrzymał Józef Kasztura. Brązowymi Odznakami Honorowymi PZPN
zostali wyróżnieni Jerzy Socholik i Edward Sitek. Złotą Odznaką
(c.d. na str. 2)

KOLARZE W KOŃCZYCACH

Najnowszy nabytek strażaków poświęcił ks. prob. Karol Mozor
• Fot. Damian Czakon

45 LAT LKS „LUTNIA” ZAMARSKI

Jedną z atrakcji tegorocznych wakacji był goszczący w naszym
regionie 67 wyścig kolarski Tour de Pologne. Podczas trzeciego etapu
kolarze finiszowali na ulicach Cieszyna. Następnego dnia, 5 sierpnia,
wyruszyli z Jastrzębia Zdroju przez Skoczów, Wisłę i Ustroń na Równicę. Podczas tego etapu peleton Tour de Pologne szybko przemknął
(jak zresztą widać na nieco rozmytym zdjęciu) również przez Kończyce Wielkie • Fot. Olga Kraus

Ludowy Klub Sportowy „Lutnia” w Zamarskach obchodzi w
tym roku jubileusz 45-lecia działalności. Z tej okazji na sobotę i
niedzielę, 4 i 5 września, zaplanowano kilka ciekawych imprez
sportowych.
Oto ich program. 4 września (sobota): godz. 11 – turniej piłki
nożnej oldbojów z udziałem drużyn z Hażlacha, Zamarsk, Pogórza
oraz Pogwizdowa, godz. 15 – oficjalne uroczystości obchodów jubileuszu na boisku w Zamarskach, od godz. 16 festyn, godz. 17 – mecz
piłki nożnej o mistrzostwo klasy „B”. 5 września (niedziela): godz.
12 – wyścigi rowerowe dla dzieci i młodzieży, godz. 13 – wyścig
główny MTB (kolarstwo górskie) „II Lutnia Bike Marathon”, godz.
15 – rajd „off road” samochodów terenowych.
Start do „II Lutnia Bike Maraton” nastąpi z centrum Zamarsk.
Imprezę organizuje LKS „Lutnia” Zamarski i firma Landstar, dofinansowanie zapewniła Gmina Hażlach. Organizatorzy serdecznie
zapraszają wszystkich mieszkańców oraz sympatyków Klubu.
Dodatkowe informacje na stronach www.lutnia.zamarski.pl,
www.mtb.zamarski.pl oraz na plakacie na str. 12.
GK
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60 LAT „VICTORII”, A NAWET WIĘCEJ...
(c.d. ze str. 1)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

„PRZEDSZKOLE SZANSĄ NASZYCH
DZIECI”
Od 1 sierpnia 2009 roku w Przedszkolu w Pogwizdowie realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie
nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej) pod
nazwą „Przedszkole szansą naszych dzieci”. W ramach tego projektu zostały utworzone dwa nowe oddziały przedszkolne dla 6-latków,
które zorganizowane są w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w
Pogwizdowie. Sale zostały w pełni wyposażone zgodnie z wymogami sali przedszkolnej. W ubiegłym roku szkolnym (2009/2010) w
projekcie uczestniczyło 46 dzieci. Od września tego roku z projektu
skorzysta kolejnych 40 przedszkolaków. Oddziały objęte projektem
stanowią grupy przedszkolne dzieci 6-letnich z rejonu Pogwizdowa i
Brzezówki. Projekt będzie realizowany do 15 lipca 2011 roku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

WSPÓLNY PROJEKT GMIN
HAŻLACH I DĘBOWIEC
Gmina Hażlach wspólnie z Gminą Dębowiec, w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego w zakresie działania 4.1
Infrastruktura Kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, realizuje projekt pt. „Poprawa infrastruktury kulturalnej w Gminach Hażlach i Dębowiec”. W
wyniku tego projektu w gminie Hażlach na Dom Kultury zostanie
zaadaptowana część pomieszczeń dawnej filii Szkoły Podstawowej
w Pogwizdowie, w gminie Dębowiec natomiast powstanie w Gumnach Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Celem projektu jest wzrost
znaczenia kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy, a także wzbogacenie i podniesienie jakości oferty kulturalnej. Powstałe ośrodki kultury będą ogólnodostępne dla wszystkich
mieszkańców oraz przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Całkowity koszt projektu to 1.283.228,71 zł, z czego 661.490,59 zł wynosi dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt zostanie zrealizowany z
końcem 2010 roku.

Honorową Śląskiego Związku Piłki Nożnej odebrali Józef Michalik,
Czesław Miły i Bolesław Sztuchlik, Srebrną Odznakę Kazimierz Stuchlik, Stanisław Kasztura, Teofil Macura, Wiesław Dąbrowski i Leszek Zieja, Brązową Odznakę Dariusz Hliśnikowski i Piotr Haratyk.
Odznaki Honorowe BOZPN otrzymali: Stanisław Sztuchlik, Piotr
Gutan, Krzysztof Kaleta, Henryk Plinta, Mieczysław Płonka, Anna
Sitek, Grzegorz Sikorski, Jan Szpin, Stanisław Skudrzyk, Tadeusz
Stokłosa.
Oto osoby, które otrzymały Odznaki Honorowe LZS. Złota Odznaka: Józef Michalik, Franciszek Machej, Franciszek Orszulik, Leszek Siekierka, Jerzy Socholik, Edward Sitek, Czesław Miły, Teofil
Macura, Mieczysław Płonka. Srebrna Odznaka: Stanisław Fober, Irena Krupa, Jerzy Krupa, Beata Siekierka, Wiesław Dąbrowski, Anna
Sitek, Kazimierz Stuchlik, Józef Kolondra. Brązowa Odznaka: Franciszek Pisiut, Henryk Żyła, Henryk Plinta, Stanisław Skudrzyk, Piotr
Haratyk, Antoni Sztuchlik, Stanisław Kubaszczyk, Mariusz Sitek.
Gratulacje władzom klubu złożył również wójt Karol Folwarczny
oraz przewodniczący Rady Gminy
Hażlach Karol Czempiel. Zebrani
zapoznali się z rysem historii klubu,
który przedstawił prezes „Victorii”
Jerzy Socholik. Po części oficjalnej
przyszedł czas na występ orkiestry
dętej „Cieszynianka” pod dyrekcją
Franciszka Widnica.
W niedzielę 4 lipca drużyna byłych zawodników z Hażlacha zmierzyła się z piłkarzami Zagłębia Lubin, przegrywając spotkanie 9:0 na
korzyść gości z Lubina. Niemal w
przeddzień jubileuszu działaczom i
sympatykom LKS „Victoria” udało
się oddać do użytku widownię, na której zamontowano 154 krzesełka z modernizowanego Stadionu Śląskiego. Krzesełka pozyskała dla
klubu nasza gmina.
Z okazji jubileuszu ukazała się wydana nakładem Gminy Hażlach
publikacja „60 lat LKS Victoria Hażlach”. Podczas zbierania materiałów do tego wydawnictwa niespodziewanie okazało się, że klub z
Hażlacha liczy sobie więcej niż 60 lat... Jego początki to co najmniej
rok 1949, a prawdopodobnie nawet 1948.
GK
		

ZE STAREJ SZUFLADY

ZACNI JUBILACI
W tym roku pięciu mieszkańców naszej gminy obchodziło swoje
dziewięćdziesiąte urodziny. Byli to: Pani Anna Walica z Pogwizdowa, Pan Gustaw Kiedroń z Zamarsk, Pani Stefania Goryl z Hażlacha,
Pani Emilia Walica z Kończyc Wielkich oraz Pan Ludwik Gabzdyl z
Brzezówki.
Zacnych Jubilatów odwiedził wójt Karol Folwarczny, składając
im życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności, przekazując listy gratulacyjne oraz kwiaty. Spotkania były również okazją do wykonania pamiątkowych fotografii, które trafiły do galerii zdjęć na stronie www.
hazlach.pl.
GK

Dożynki w Hażlachu w 1958 roku. Zdjęcie wykonano przed boiskiem
sportowym obok miniatury cieszyńskiej Wieży Piastowskiej. Przemawia Andrzej Czudek, przewodniczący ówczesnej Gromadzkiej Rady Narodowej. Po
jego prawej stronie z wieńcem dożynkowym, ubrane w strój cieszyński, stoją:
Helena Szpin (obecnie Jurgała) oraz Wanda Michalik (obecnie Konieczny).
Fotografię z archiwum pani Wandy Konieczny z Hażlacha udostępnił nam pan
Józef Michalik. Bardzo dziękujemy.
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POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010
Zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2009 roku o powszechnym
spisie rolnym w 2010 roku (Dz. U. Nr 126, poz. 1040) w dniach
od 1 września do 31 października 2010 roku na terenie całego kraju zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny, pierwszy po
przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej. W dniach od
9 sierpnia do 23 sierpnia 2010 roku odbył się obchód przedspisowy, podczas którego rachmistrze spisowi przekazali informacje
o spisie i wręczali list prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
zapraszający do udziału w spisie.
W dniach od 1 września do 17 października będzie realizowany samospis internetowy. Na stronach internetowych www.stat.
gov.pl oraz www.spis.gov.pl zostanie udostępniony do wypełnienia
on-line formularz elektroniczny. Z kolei w dniach od 8 września do
31 października ankieterzy statystyczni będą realizować wywiady
telefoniczne z tymi użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy
nie spisali się przez internet. Użytkownicy gospodarstw rolnych,
którzy wcześniej nie dokonali samospisu lub nie spisali się poprzez wywiad telefoniczny, zostaną w dniach od 8 września do 31
października br. odwiedzeni przez rachmistrzów spisowych.
GK

OGŁOSZENIA
W związku z zapytaniami kierowanymi do Wójta Gminy, dotyczącymi lokali socjalnych, informuję o kryteriach ich przyznawania,
określających kto może takie mieszkanie otrzymać.
Jednym z głównych kryteriów jest dochód, którego wysokość w
gospodarstwie domowym jednoosobowym nie może przekroczyć 100
proc. najniższej emerytury lub 50 proc. w gospodarstwie wieloosobowym. Przy przyznawaniu lokalu socjalnego bierze się również pod
uwagę udokumentowaną utratę możliwości korzystania z mieszkania,
jak również osiągnięcie pełnoletności przez wychowanka placówki
opiekuńczo-wychowawczej lub rodziny zastępczej. Mieszkania socjalne mogą być przyznane w szczególnych przypadkach na wniosek
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej osobom zagrożonym bezdomnością oraz gdy dysfunkcja rodziny nie pozwala na jej prawidłowe funkcjonowanie.
Mieszkania socjalne są w pierwszej kolejności przyznawane rodzinom i osobom, wobec których prawomocnym wyrokiem orzeczono o prawie do otrzymania lokalu socjalnego. Wyrok taki musi zostać
przez Gminę wykonany. Podstawą do wydania takiego wyroku jest
między innymi posiadanie statusu bezrobotnego, niepełnosprawność,
stan ciąży, istnienie w rodzinie niepełnoletnich dzieci.
Poza wyrokiem Wójt Gminy przyznaje lokale socjalne kierując
się kryteriami, zawartymi w uchwale nr XVI/157/04 Rady Gminy
Hażlach z dnia 28 kwietnia 2004 roku.
***
Wójt Gminy informuje o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu
Gminy Hażlach na rok 2011. W związku z tym mieszkańcy, organizacje, związki wyznaniowe i inne podmioty z terenu gminy oraz przedstawiciele jednostek pomocniczych (sołectw) wnioski do projektu budżetu mogą składać do dnia 15 września 2010 roku w sekretariacie
Urzędu Gminy Hażlach, ul. Główna 57, od poniedziałku do piątku w
godzinach od 7.30 do 15.30.
***
Urząd Gminy Hażlach przypomina, iż zgodnie z obowiązującym stanem prawnym (art.47b – Prawo geodezyjne i kartograficzne – Dz.U.05.240.2027) właściciele nieruchomości zabudowanych
lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków,
które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z
numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce, o której mowa,
oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy.
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W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również
na ogrodzeniu.
Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośba o wywiązywanie się z niniejszego obowiązku, ponieważ brak prawidłowego
oznakowania budynku uniemożliwia jego lokalizację w terenie, co
w konsekwencji utrudnia m.in. dostarczenie przesyłek, odszukanie
konkretnej osoby zamieszkującej w danym budynku, czy też dotarcie
do wskazanego miejsca przez służby ratownicze i medyczne. Będzie
to miało także niebagatelny wpływ na sprawne przeprowadzenie powszechnego spisu ludności, który zostanie dokonany w 2011 roku.
***
URZĄD GMINY HAŻLACH

HARMONOGRAM ZBIÓRKI SZKŁA
I TWORZYW SZTUCZNYCH
NA TERENIE GMINY HAŻLACH W 2010 R.
Sołectwo/
Miesiąc

Wrzesień 2010

Grudzień 2010

Rudnik, Kończyce
Wielkie
Brzezówka,
Pogwizdów
Hażlach,
Zamarski

21.09.2010 r.
III wtorek
29.09.2010 r.
V środa
30.09.2010 r.
V czwartek

21.12.2010 r.
III wtorek
29.12.2010 r.
V środa
30.12.2010 r.
V czwartek

Zbiórki odpadów segregowanych dokonuje:
Zakład Oczyszczania Miasta
„TROS-EKO” Spółka z o.o.
ul. Bażantów 17
43-450 Ustroń
telefon - 33 854 29 75
Wszelkie uwagi dotyczące przebiegu zbiórki prosimy kierować
bezpośrednio do w/w firmy lub do Urzędu Gminy Hażlach – Referat
Gospodarki Komunalnej, tel. 33 8569 555.

WDZIĘCZNOŚĆ SENIORÓW
Większość zaproszonych seniorów z Zamarsk przyszła 13 czerwca na swoje tradycyjne spotkanie, które odbywało się pod hasłem
„Tylko miłość potrafi każdą rzecz, nawet najskromniejszą, uczynić
piękną”. Słowem powitalnym rozpoczął radny Andrzej Chrapek, a
życzenia okolicznościowe złożyli ks. Krzysztof Śledziński i p. wójt
Karol Folwarczny. Na program artystyczny złożyły się piękne i rytmiczne śpiewy zespołu szkolnego pod kierunkiem p. Magdaleny
Brudny i recytacje uczestników miejscowej świetlicy pod kierunkiem
p. Katarzyny Bronowskiej-Kaliszewskiej.
Przed występem męskiego zespołu śpiewaczego przypomniano
o tegorocznych, bardzo znaczących obchodach rocznicowych naszej
„małej ojczyzny”: 1200-leciu Cieszyna, grodu legendarnych Trzech
Braci - Bolka, Leszka i Cieszka, 125-leciu działalności zasłużonej Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, której niedawno Członkiem Honorowym za
swą pasję kronikarsko-fotograficzną został nasz krajan Edward Figna
oraz 60-leciu zasłużonego w propagowaniu przepięknego folkloru naszego urokliwego regionu Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej.
Męski zespół śpiewaczy OSP wykonał kilka „pieśniczek” ludowych, z zainteresowaniem przyjętych przez obecnych. Okolicznościowe humoreski wygłosiły p. Zofia Korzec i p. Helena Chrapek. O
smaczny posiłek zadbały panie: Krystyna Krzywoń, Grażyna Szczypka i Zofia Matuszek. Dla organizatorów spotkania nie zabrakło serdecznych słów podziękowania ze strony seniorów, wdzięcznych za
miłe przeżycia.
RM
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II TURA WYBORÓW PREZYDENCKICH
W naszej gminie do udziału w II turze wyborów prezydenckich, które odbyły się w niedzielę 4 lipca, uprawnionych było 7818 osób. Wyborcom wydano 4383 karty do głosowania, zatem frekwencja wyniosła 56,06 proc.
Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów: Bronisław Maria Komorowski (2529, czyli 58,41 proc.), Jarosław Aleksander Kaczyński
(1801, czyli 41,59 proc.). Poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki wyborów oraz frekwencję w siedmiu obwodowych komisjach wyborczych z terenu gminy Hażlach podczas II tury wyborów prezydenckich.

Wyniki II tury wyborów prezydenckich w gminie Hażlach w dn. 04.07.2010 r.
OKW
nr 1

OKW
nr 2

OKW
nr 3

OKW
nr 4

OKW
nr 5

OKW
nr 6

OKW
nr 7

Razem

Procent
głosów

1.

Kaczyński Jarosław
Aleksander

399

385

423

149

219

108

118

1801

41,59

2.

Komorowski
Bronisław Maria

592

406

568

418

302

156

87

2529

58,41

Ilość oddanych głosów

991

791

991

567

521

264

205

4330

Ilość uprawnionych do
głosowania

1748

1479

1699

1045

980

519

348

7818

Ilość wydanych kart
do głosowania

1004

810

999

576

524

265

205

4383

Frekwencja (%)

57,44

54,77

58,80

55,12

53,47

51,06

58,91

56,06

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Hażlachu
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Kończycach Wielkich
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Pogwizdowie (oprócz osiedla mieszk. GSM)
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Zamarskach
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Pogwizdowie (osiedle mieszk. GSM)
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 w Brzezówce
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 w Rudniku

ZAMARSKIE OFIARY
II WOJNY ŚWIATOWEJ
„Głos Ziemi Cieszyńskiej” w numerach od 12 do 16/2010 publikował tzw. „Cieszyńską listę ofiar”, czyli nazwiska mieszkańców
Śląska Cieszyńskiego, ofiar hitlerowskiego terroru, opracowaną przez
Jerzego Klistałę. Autor apelował do czytelników tygodnika o pomoc
w uzupełnieniu tej listy. Na wezwanie to odpowiedział pan Rudolf
Mizia z Zamarsk, który swoje cenne uzupełnienie przesłał również do
naszych „Wiadomości Gminy Hażlach”.
Oto zebrane przez niego informacje, które wzbogacają naszą wiedzę o przebiegu okupacji hitlerowskiej na terenie wsi Zamarski.
Jerzy Boruta (Zamarski nr 49), więziony w Cieszynie przez kilka
tygodni za ukrywanie przed niemiecką służbą wojskową ob. Teofila
Brzózki z Iłownicy.
Franciszek Cienciała (Zamarski nr 71), więziony w Cieszynie za
pomoc jeńcom wojennym pracującym w Cieszynie.
Melchior Fober (Zamarski nr 29), syn kierownika szkoły Andrzeja,
ur. 19 IV 1908 w Zamarskach. Był czynny w organizacjach społecznych. Odbył przeszkolenie wojskowe w Cieszynie w 4 Pułku Strzelców
Podhalańskich. W listopadzie 1939 został aresztowany i wywieziony
do obozu w Sachsenhausen, gdzie zginął 29 kwietnia 1940 r.
Adam Gaś, ur. 16 XII 1909 w Zamarskach, działacz harcerski i
oświatowy, uczestnik kampanii wrześniowej, osadzony w obozach
Auschwitz i Mauthausen. Po wojnie czynny w organizacjach oświatowych, kombatanckich, niepodległościowych i kościelnych w Anglii.
Zmarł w 2002 r. w Londynie, prochy pochowane na cmentarzu ewangelickim w Zamarskach.
Emilia Greń (Zamarski nr 127), zginęła 20 IV 1945 podczas pracy
w polu w czasie nalotu znad rejonu walk Rudnik – Drogomyśl (wg
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innej relacji została zastrzelona przez niemieckiego żołnierza za to, że
pracowała w dniu święta państwowego, przypadającego w urodziny
Hitlera, czyli 20 kwietnia – przyp. GK).
Joanna Grzybek (Zamarski nr 2), więziona przez 5 miesięcy za
ukrywanie Polaków, m. in. Teofila Brzózki z Iłownicy, który został
złapany w jej domu.
Ferdynand Gwoździewicz (Zamarski nr 106), zginął w obozie (?).
Jan Jaworski, rozstrzelany w Zamarskach wg „GZC” nr 18/1963,
bliższe dane w książce T. Zubka „Cieszyn miasto pamięci narodowej”, str. 18.
Rudolf Kozieł, rozstrzelany w roku 1943 w Wilnie, napis na nagrobku na cmentarzu ewangelickim w Zamarskach.
J. Rozmus, zginął w Dachau (?).
Paweł Siedlok (Zamarski nr 83), więziony przez 5 miesięcy
w Cieszynie jako wójt Zamarsk w latach 1930-1939.
Józef Siuda (Zamarski nr 127), zastrzelony na terenie Wiślicy
w drodze do domu z przymusowych robót w Niemczech.
Karol Wiecheć, ur. w 1911 r. w Zamarskach, podporucznik rezerwy 4 Pułku Strzelców Podhalańskich, zmobilizowany w sierpniu
1939 r., dostał się do niewoli sowieckiej. W księdze „Lista katyńska jeńcy obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk zaginieni w Rosji Sowieckiej”, opracowanej przez Adama Moszyńskiego i wydanej przez
Gryf Publication Ltd znajduje się zapis: Wiecheć Karol w mundurze,
koperta AM 671.
Wg „GZC” nr 40/1991, 8 X 1944 r. zginął w Oświęcimiu Alojzy Wiochna, kierownik szkoły w Dębowcu, kapitan rezerwy Wojska
Polskiego, działacz Organizacji Orła Białego, organizator działalności konspiracyjnej w Dębowcu, Kostkowicach, Zamarskach, Iskrzyczynie i Simoradzu. Urodzony w 1893 r.
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ŚWIADCZENIA DLA OFIAR WOJNY
Informujemy, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie niezgodności art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym
osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w
obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik
Radzieckich, Trybunał orzekł, że art. 2 pkt. 2 wymienionej ustawy
jest niezgodny z zasadą równości, ponieważ pomija przesłankę deportacji do pracy przymusowej na terenie Polski.
W związku z powyższym istnieje obecnie możliwość ubiegania
się o świadczenie pieniężne (dodatek do emerytury) przez osoby, które
były wywiezione lub wysiedlone z domu rodzinnego i skierowane do
pracy przymusowej na tereny, które przed 1939 r. należały do Polski.
W tej sytuacji nasze Stowarzyszenie sporządza i opiniuje wnioski
o przyznanie świadczenia pieniężnego dla osób, które przedstawią
dokumenty potwierdzające ich pracę przymusową poza swoim stałym
miejscem zamieszkania w wyniku wysiedlenia lub deportacji.
Równocześnie informujemy, że Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę czyni usilne starania o pozyskanie
dalszych funduszy na pomoc humanitarną dla byłych pracowników
przymusowych na rzecz III Rzeszy. Obsługujemy osoby represjonowane zamieszkałe w powiatach: Cieszyn, Bielsko-Biała, Żywiec, Sucha B., Wadowice, Oświęcim. Biuro czynne: wtorek i środa w godz.
od 9 do 13.
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z
naszym Stowarzyszeniem:
Stowarzyszenie
Polaków Poszkodowanych
przez III Rzeszę
Oddział Terenowy w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim
ul. Wyspiańskiego 9
tel. 33 842 49 71
Za Zarząd
PREZES
Zarządu Terenowego SPP
mgr Janina Jamro

„CZAS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
SPOŁECZNEJ”
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”
zaprasza do udziału w projekcie „Czas przedsiębiorczości społecznej”,
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich 2009-2013 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Projekt skierowany jest do kadry zarządzającej pomocą społeczną, pracowników instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, prywatnych przedsiębiorców, którzy podejmują lub zamierzają
podejmować działania na rzecz aktywizacji środowisk marginalizowanych. Drugą grupę docelową stanowią osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w szczególności bezrobotne, które po ukończeniu
studiów nie podjęły aktywności na rynku pracy. Projekt będzie dla
nich szansą na uzupełnienie, zmianę, podniesienie posiadanych umiejętności i kwalifikacji oraz znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia, m.
in. w podmiotach ekonomii społecznej. Projekt zakłada rozwój przedsiębiorczości społecznej jako skutecznej formy reintegracji społeczno-zawodowej, a także wypracowanie mechanizmów promujących
dialog oraz współpracę pomiędzy trzema sektorami: samorządowym,
pozarządowym oraz prywatnym.
W ramach projektu zaplanowano wyjazdowe szkolenia integracyjne, warsztaty z zakresu przedsiębiorczości społecznej, szkolenia
zawodowe, spotkania informacyjne w poszczególnych gminach powiatu cieszyńskiego, spotkania trójsektorowe, wizyty studyjne w modelowych przedsiębiorstwach społecznych w Polsce, Forum Ekonomii Społecznej – konferencję oraz targi, podczas których podmioty
ekonomii społecznej z terenu powiatu cieszyńskiego oraz Śląska będą
mogły zaprezentować swoje produkty oraz usługi.
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Zapewniamy profesjonalną kadrę szkoleniową, pobyt w nowoczesnych centrach szkoleniowych, materiały szkoleniowe, poczęstunek.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 16 września o godz. 13.00 w
sali sesyjnej Urzędu Gminy w Hażlachu, ul. Główna 57.
Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu pod nr tel. 33 851
41 03, 501 771 319 lub na adres e-mail: fundacjabycrazem@wp.pl.
Fundacja Rozwoju
Przedsiębiorczości Społecznej
„Być Razem”
Cieszyn, ul. Wałowa 4
tel. 33 851 41 03

UPAMIĘTNIĄ POLSKĄ WIEŚ
Na 2012 rok planowane jest otwarcie w Michniowie Mauzoleum
Martyrologii Wsi Polskich. Głównym wykonawcą projektu jest Muzeum Wsi Kieleckiej przy współpracy Instytutu Pamięci Narodowej.
W związku z tym prezes IPN zwrócił się do Wojewody Śląskiego
z prośbą o pomoc w realizacji projektu poprzez umożliwienie dotarcia
do świadków wydarzeń oraz dokumentów i pamiątek z okresu II wojny światowej, dotyczących martyrologii wsi pod okupacją niemiecką
i sowiecką. Ponieważ wszelkie pamiątki będą eksponowane w projektowanym Mauzoleum, dlatego wojewoda zwraca się do wszystkich
zainteresowanych osób i instytucji o przekazywanie w miarę możliwości swoich zbiorów w wersji elektronicznej lub w oryginale do
Mauzoleum.
Osobą wyznaczoną z ramienia IPN do kontaktów jest dr Tomasz
Domański, tel. 41 340 50 58, e-mail: tomasz.domanski@ipn.gov.pl.
GK

RODZINNE FIRMY NA ZAMKU
Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie zaprasza
do udziału w projekcie Firmy Rodzinne, który realizowany będzie
przez Fundację Inicjatywa Firm Rodzinnych przy współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie w pomieszczeniach cieszyńskiego zamku od października 2010 r. do lipca
2011 r.
Cykl szkoleń ma za zadanie stworzenie marki Firmy Rodzinnej
w Polsce i wypromowanie rodzinnego biznesu jako przedsiębiorstwa
dbającego o jakość. Uczestnicy wezmą bezpłatnie udział w 3 konferencjach szkoleniowych oraz 3 dwudniowych warsztatach. Każda
firma może skorzystać dodatkowo z 10-godzinnego doradztwa indywidualnego oraz wziąć udział w spotkaniach tematycznych.
Firma rodzinna zgłasza do 27 sierpnia br. min. 2 kluczowe osoby
zarządzające firmą, wypełniając on line deklarację zainteresowania
na stronie www.firmyrodzinne.eu. Uczestnicy zostaną podzieleni na 3
grupy warsztatowe (10-15 osób).
Po zgłoszeniu się min. 20 firm zostanie opracowany harmonogram
spotkań na cały rok. Udział w projekcie jest bezpłatny, ale wymaga
obecności na wszystkich organizowanych spotkaniach. Uczestnicy
mają zagwarantowane materiały szkoleniowe, nocleg oraz 3 posiłki
dziennie. Nabór firm prowadzi Biuro Klubu Przedsiębiorcy w Cieszynie.
Za rekrutację i wypełnienie formularzy odpowiedzialne jest Biuro
Projektu w Warszawie.
Więcej o projekcie:
www.firmyrodzinne.eu
Anna Kańska-Górniak
koordynator Klubu Przedsiębiorcy w Cieszynie
33 851 08 21 w. 22
Agnieszka Szwejkowska
koordynator Projektu Firmy Rodzinne w Warszawie
501 604 478
aszwejkowska@firmyrodzinne.pl
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

„Z KOMPUTEREM NA TY”
Gmina Hażlach realizuje projekt pn. „Z komputerem na Ty”,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt jest adresowany do 50 mieszkańców gminy powyżej 30 roku
życia, na których czekają darmowe kursy w grupach 10-osobowych
z podstaw obsługi komputera, internetu i poczty elektronicznej. W
czerwcu kursanci z pierwszej grupy odebrali certyfikaty ukończenia
kursu. Zajęcia dla kolejnych grup rozpoczynają się od września w lokalu Gminnego Centrum Informacji w Hażlachu oraz w Szkole Podstawowej w Pogwizdowie.
Chętni do skorzystania z kursów nadal mogą zgłaszać się do
Urzędu Gminy Hażlach przy ul. Głównej 57, do pokoju nr 12, od
poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie
pod numerem 33 8569 555 wew. 34.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

„ANGIELSKI – NASZA PRZYSZŁOŚĆ”
Gmina Hażlach realizuje projekt pn. „Angielski – nasza przyszłość”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt
jest adresowany do 24 mieszkańców gminy powyżej 30 roku życia,
na których czekają darmowe kursy z podstaw języka angielskiego.
Zajęcia odbywają się w grupach 6-osobowych w lokalu Gminnego
Centrum Informacji w Hażlachu. W lipcu kursanci z pierwszej grupy
odebrali certyfikaty ukończenia kursu na poziomie podstawowym.
Kolejna grupa rozpoczyna zajęcia od września.

PREZENT DLA PIERWSZAKÓW
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zamarskach serdecznie dziękuję
Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., który
przekazał dzieciom rozpoczynającym naukę w naszej szkole wyprawki
szkolne, w skład których wchodzi plecak, piórnik z całym wyposażeniem
oraz zeszyty. Uczniowie tegorocznej klasy I odebrali prezent podczas
uroczystości zakończenia roku szkolnego w dniu 25 czerwca 2010 roku.
Jak nas poinformowano, GAZ-SYSTEM S.A. aktywnie angażuje się
w dialog z otoczeniem oraz wspiera inicjatywy między innymi z zakresu edukacji. Prowadzone przez spółkę inwestycje w zakresie rozbudowy
systemu przesyłowego, służące dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego
oraz bezpieczeństwu energetycznemu kraju, wzmacniają poczucie odpowiedzialności GAZ-SYSTEM S.A. za mieszkańców regionów oraz
wykorzystywane zasoby naturalne. Spółka dokłada wszelkich starań, aby
podejmowane działania były w pełni rozumiane i akceptowane, realizowane z poszanowaniem środowiska oraz stwarzały szansę na to, by dany
region stał się znaczącym beneficjentem wdrażanych projektów. Oprócz
rozbudowy krajowego systemu przesyłowego, spółka realizuje budowę
nowego połączenia międzysystemowego Polska - Czechy.
Spółka GAZ –SYSTEM rozpoczynającym naukę uczniom życzy
wielu ciekawych i kreatywnych chwil spędzonych w szkole.
Dyrektor SP Zamarski
Grażyna Babińska

„PIŁKA BEZ GRANIC”
W bieżącym roku Ludowy Klub Sportowy „Błyskawica” w
Kończycach Wielkich uzyskał dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska
-Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 na realizację projektu pt. „Piłka
nożna bez granic”. Naszym partnerem z czeskiej strony został klub
TJ Bystřice.
Głównym jego
celem jest nawiązanie współpracy,
wspólne spotkania,
wymiana doświadczeń
pomiędzy
klubami sportowymi po obu stronach
granicy. Poniżej
pokrótce chcemy
przedstawić najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane wspólnie z
naszym partnerem
w ramach w/w
Wójt Karol Folwarczny wręcza puchar prezesa projektu.
W miesiącach
LKS „Błyskawica” zwycięzcom turnieju,
luty, marzec nasza
gościom z Bystrzycy
drużyna seniorów
uczestniczyła przez trzy weekendy w turnieju piłki halowej „O pohar
předsedy TJ Bystřice”, rozgrywanym na hali sportowej w Bystrzycy.
Po wielogodzinnych zmaganiach i zaciętej walce w finale, po serii
rzutów karnych, spośród sześciu drużyn biorących w nim udział nasza
drużyna wywalczyła I miejsce.
W trzecim tygodniu marca w naszym klubie gościły na zgrupowaniu drużyny juniorów i trampkarzy z TJ Bystřice. Większość czasu
ich pobytu wypełniły wspólne zajęcia i treningi z naszymi drużynami juniorów i trampkarzy, które odbywały się w naszych obiektach
sportowych, hali przy Gimnazjum w Kończycach, boisku „Orlik” w
Hażlachu oraz malowniczym terenie naszej miejscowości. Nie obyło
się też bez niespodzianek, a mianowicie zjedliśmy wspólną kolację
u nas na zamku, podczas której wysłuchaliśmy opowiadań o historii, kulturze i tradycjach naszej miejscowości oraz uczestniczyliśmy
w wycieczce do Wisły i Ustronia, podczas których największymi
atrakcjami były nowo wybudowana skocznia w Wiśle Malince oraz
zwiedzanie Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu, połączone z
obejrzeniem lotów ptaków drapieżnych.
Całość pobytu zwieńczył Transgraniczny Turniej Piłki Halowej,
podczas którego drużyny TJ Bystřice wywalczyły pierwsze miejsca
w obu kategoriach wiekowych.
24 lipca na boisku sportowym naszego klubu odbył się międzynarodowy turniej „O Puchar Prezesa LKS Błyskawica Kończyce Wielkie”.
W turnieju wzięły udział następujące drużyny: TJ Bystřice, TJ Sokol
Nydek, ZKS Polifarb Cieszyn, LKS „Błyskawica” Kończyce Wielkie.
Po całodniowych zmaganiach i zaciętym pojedynku finałowym puchar
wywalczyła drużyna TJ Bystřice. Nasz zespół po meczu z ZKS Polifarb
Cieszyn zajął III miejsce. W przerwach pomiędzy pojedynkami pucharowymi wystąpiły drużyny oldboyów TJ Dobratice i LKS „Błyskawica”
Kończyce Wielkie. Po zaciętym pojedynku, zakończonym remisem, w
rzutach karnych lepszą okazała się drużyna z Kończyc. Główną atrak-
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cją turnieju był występ kobiecych drużyn piłki nożnej, podczas którego
panie z KKS Wisła Skoczów pokonały TJ Dobratice.
Na przełomie lipca i sierpnia nasze drużyny juniorów i trampkarzy
udały się na zgrupowanie do Bystrzycy. Większość czasu wypełniły
wspólne zajęcia i treningi które odbywały się na boiskach sportowych
TJ Bystřice, hali sportowej i basenie.
Całość pobytu zwieńczył Turniej Piłki Nożnej „O čantoryjský pohár” w którym oprócz naszych zespołów wzięły udział następujące
drużyny: FK Spartak Jablunkov, TJ Sokol Nydek, TJ Dobratice. W
kategoriach żaków i trampkarzy zwyciężyły drużyny z FK Spartak Jablunkov, natomiast w kategorii juniorów TJ Bystřice. Nasze drużyny
w kategorii żaków i trampkarzy zajęły III miejsca, natomiast drużyna
juniorów zajęła II miejsce.
MK

SPOSÓB NA GOSPODARCZE
SPOWOLNIENIE
Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego wraz z Cechem Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w
Wodzisławiu Śląskim realizują projekt pn. „Przekwalifikowanie i
otwarcie własnej działalności gospodarczej najlepszym lekarstwem
na spowolnienie gospodarcze”. Inicjatywa ta jest współfinansowana
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 8.1.2 „Wsparcie procesów
adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.
Celem projektu jest pobudzenie rozwoju województwa śląskiego
poprzez podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności beneficjentów projektu oraz aktywna promocja, wspieranie przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej www.cech.wodzislaw.pl/projekt812.
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości proszę o kontakt z następującymi osobami odpowiedzialnymi za realizację ww. projektu:
Mariolą Michalik, specjalistą ds. aktywizacji zawodowej (e-mail:
biuro@cech.wodzislaw.pl);
Martyną Owczarczyk, konsultantem Punktu Informacyjno-Doradczego (e-mail: martyna.owczarczyk@cech.wodzislaw.pl); tel. 32
455 49 85, 455 63 02, 455 69 14.
Z poważaniem
Kierownik Działu
Doradczo-Szkoleniowego
mgr Anna Orszulik-Oślizlok
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się dwie wizyty delegacji ze szkół partnerskich w naszej miejscowości. W kwietniu gościliśmy 17-osobową grupę z Anglii, która dzięki
uprzejmości rodzin polskich została zakwaterowana w ich domach.
Harmonogram wizyty dostosowaliśmy do sytuacji w naszym kraju
i na świecie (Żałoba Narodowa oraz rozciągający się nad kontynentem pył wulkaniczny). Dzięki pomocy Rodziców (dziękujemy
Państwu: Somerlikom, Dymitrom, Witoszkom, Halickim, Walkom,
Rychłym, Macurom, Biernatom, Kawikom, Pilchom, Foltynom, p.
Probst-Baszczyńskiej), przewodniczącej Rady Rodziców p. Bożenie Suwaj i Radzie Rodziców, nauczycielom, obsłudze szkoły,
przymusowe wydłużenie pobytu w Polsce upłynęło w sposób zorganizowany i bardzo atrakcyjny.
W maju natomiast odbyła się wizyta kończąca naszą współpracę, która zgromadziła 12-osobową grupę (7 osób z Turcji, 3 osoby
z Niemiec, 2 osoby z Anglii). Do obejrzenia efektów naszej dwuletniej współpracy zapraszam na stronę internetową szkoły (www.
sphazlach.esco.pl). Podsumowując nasz ponadnarodowy projekt
mogę z całą stanowczością stwierdzić, że wysiłek, ciężka praca i
zaangażowanie całej społeczności szkolnej przyniosły wiele efektów, zarówno materialnych jak i niematerialnych. Przekonałam się,
że w sytuacjach bardzo trudnych, niespodziewanych, mogę liczyć w
stu procentach na pomoc ze strony rodziców, nauczycieli, obsługi i
uczniów hażlaskiej szkoły.
Za wszystko serdecznie dziękuję.
Dyrektor SP im „Trzech Braci”
w Hażlachu
Agnieszka Pilch

NIEZWYKŁY GOŚĆ
Miesiące maj i czerwiec dla Gminnego Ośrodka Kultury oraz
Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu były pełne niespodzianek.
Przemierzający ziemię cieszyńską zielony bohater naszych milusińskich, żółwik Franklin, spotkał się ze swoimi fanami.

COMENIUS NA MECIE
Szkoła Podstawowa im. „Trzech Braci” w Hażlachu zbliża
się do zakończenia realizacji partnerskiego projektu Comenius –
„Uczenie się przez całe życie”. W ramach założeń projektu odbyły

Zielony żółwik Franklin wśród najmłodszych • Fot. GOK Hażlach
Pierwsze kroki skierował do hażlaskiego przedszkola, gdzie w
formie głośnego czytania przedstawił swoje przygody. Kolejnym
etapem jego podróży było spotkanie z Oddziałem Przedszkolnym
oraz pozostałymi czytelnikami i uczestnikami zajęć pozaszkolnych w
miejscowej czytelni Biblioteki Publicznej oraz placówce opiekuńczowychowawczej. Każdy z uczestników wykonał prezent urodzinowy
dla Franklina, a w zamian otrzymał upominek w postaci artykułów
papierniczych oraz słodkości ufundowanych przez filię Trumpf Mauxion Chocolates z siedzibą w Skoczowie. Spotkanie przebiegało w
miłej i przyjaznej atmosferze, a nasz bohater obiecał kolejną wizytę w
towarzystwie swojego przyjaciela.
Zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się w listopadzie!
Podczas wizyty zagranicznych gości

GOK Hażlach
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PRZYGODA W RAKOWCU

DROGA DO WIEDZY

W dniach od 31 maja do 6 czerwca uczniowie i nauczyciele ze
Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich oraz Gimnazjum w Bystrzycy w ramach międzynarodowego projektu „Europejska podróż”
gościli w Rakowcu nad Ondavą na Słowacji. Głównym celem wyjazdu był udział w Międzynarodowej Olimpiadzie Sportowej.
Podróżowaliśmy pociągiem z Trzyńca przez Żylinę do Banowców
nad Ondavą, malowniczą 364-kilometrową trasą, podziwiając piękne
krajobrazy Tatr Wysokich w rejonie Szczerbskiego Plesa oraz rzekę
Wag, największą na Słowacji. Serdecznemu powitaniu przez gospodarzy na dworcu towarzyszył deszcz. Zostaliśmy zakwaterowani u rodzin. W trakcie pobytu uczniowie brali udział w różnorakich zajęciach
w szkole oraz poznawali najbliższą okolicę, co niestety odbywało się
w strugach deszczu. W Rakowcu zwiedziliśmy kościół katolicki, cerkiew greckokatolicką i „dom smutku”. W Urzędzie Gminy odbyło się
spotkanie ze starostą, ale polskim dzieciom w zadawaniu pytań przeszkodziła bariera językowa. W trzecim dniu pobytu odwiedziliśmy
Koszyce. Zabytkowe miasto, położone nad rzeką Hornad, zachwyciło
nas swoim pięknem, zwłaszcza, że zwiedzanie odbywało się w słoneczku, którego byliśmy bardzo spragnieni. Odnaleźliśmy tu polskie ślady,
m.in. miejsce kaźni Melchiora Grodzieckiego, jednego z błogosławionych męczenników, urodzonego w Cieszynie. W koszyckim kościele
św. Elżbiety znajduje się ołtarz jego imienia, zaś na zewnątrz tablica
upamiętniająca wizytę Jana Pawła II w Koszycach w roku 1993. Obejrzeliśmy również ciekawe ekspozycje w Muzeum Figur Woskowych i
Muzeum Archeologicznym. W trakcie zwiedzania Muzeum Techniki
Lotnictwa lunął deszcz. Na szczęście byliśmy pod wielkim namiotem i
mogliśmy do końca podziwiać eksponaty, samoloty darowane muzeum
przez różne państwa, w tym także polską „Iskrę”.

W roku szkolnym 2009/2010 w Szkole Podstawowej w Kończycach Wielkich odbywały się zajęcia w ramach projektu „Pierwsze
uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Jest to przedsięwzięcie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i
budżetu państwa. Projekt odbywa się w trzech etapach.

Przed wejsciem do zabytkowego kościoła • Fot. Mateusz Rozkosz
Czwartek był dniem olimpiady, której otwarcie było bardzo uroczyste. Były flagi, unijna i olimpijska, przemarsz ekip zawodników z Czech,
Polski oraz gospodarzy z flagą państwową. Zapłonął olimpijski znicz,
a po odśpiewaniu hymnów państwowych wypuszczono gołębie, znak
pokoju i walki fair play. Były przemówienia zaproszonych gości, a nawet wywiady z reporterem lokalnej stacji TV. Niestety z powodu ulewnego deszczu nie wszystkie zaplanowane konkurencje mogły się odbyć.
Mimo to zawodnicy walczyli dzielnie i dobrze się bawili. Najbardziej dla
nas egzotyczną konkurencją okazało się chodzenie na szczudłach. Zdobyliśmy medale w konkurencjach skoku w dal z miejsca i biegu na 60 m
w kategorii chłopców i dziewcząt (2 złote, 1 srebrny i 1 brązowy).
Piątek miał być ostatnim dniem pobytu. Po uroczystym ogłoszeniu wyników olimpiady i wręczeniu medali zwycięzcom, mieliśmy
po obiedzie wracać pociągiem z Koszyc. Niestety w rejonie Koszyc
ogłoszono stan zagrożenia powodziowego. Kursy pociągów wstrzymano. Nasz plan, aby odjechać w tym dniu autobusem, również „spalił na panewce”, bo drogi były miejscami nieprzejezdne. W efekcie
nasz pobyt przedłużył się o 2 dni. Rodziny, u których gościliśmy
przez pięć dni, bez wahania przyjęły nas z powrotem. Na szczęście
w sobotę pojawiło się słońce i woda szybko znikała. Mogliśmy także
pełniej nacieszyć oko piękną okolicą.
Do domu wróciliśmy w niedzielę 6 czerwca. Przygoda z „Europejska podróżą” jeszcze się nie skończyła. Za rok powitamy olimpijczyków w Kończycach Wielkich.
Dziękujemy Radzie Rodziców SP im. Bohaterów Westerplatte w
Kończycach Wielkich za sfinansowanie kosztów przejazdu.
Dyrektor Szkoły, Dorota Stoły

I etap realizowała od września do grudnia 2009 roku klasa II pod
kierunkiem p. D. Lankocz, II etap od lutego do czerwca 2010 roku
klasa I pod kierunkiem p. T. Staniek, zaś III etap będzie realizowała
kolejna klasa I od stycznia 2011 roku. Projekt opiera się na Teorii Wielorakich Inteligencji Howarda Gardnera, który wychodzi z założenia,
że każde dziecko jest zdolne, trzeba tylko umiejętnie zdiagnozować
jego profil inteligencji, a następnie dobrać właściwe metody, aby dotrzeć do każdego ucznia zgodnie z jego zainteresowaniami i potrzebami. Program realizuje się w ramach 50 godzin zajęć pozalekcyjnych
i jest on ukierunkowany na szeroko rozumianą aktywność dzieci. Są
to więc różne zabawy, występy w teatrzyku, doświadczenia, liczne
gry, zajęcia sportowe, muzyczne i plastyczne. Te wszystkie zajęcia
są wspomagane i uatrakcyjnione licznymi pomocami i materiałami,
które szkoła otrzymała w ramach projektu (za kwotę 8 tys. zł).
17 czerwca odbyły się zajęcia pokazowe kończące realizację II
etapu projektu. Uczniowie mogli pochwalić się efektami swojej półrocznej pracy przed rodzicami. Dzieci pracowały w ośrodkach zainteresowań wokół tematu „Moja rodzina”. Do pomocy w wykonaniu
zadań zaprosiły swoich rodziców. Na pamiątkę udziału w projekcie
każdy uczestnik otrzymał dyplom oraz myszkę palcynkę. Uczniowie
biorący udział w zajęciach w ramach projektu wyrazili opinię, że na
zajęciach świetnie się bawili i miło spędzali czas oraz zdobyli nowe
doświadczenia i wiedzę.
T. Staniek

LATO Z BIBLIOTEKĄ
Podczas tegorocznych wakacji mury bibliotek naszej gminy rozbrzmiewają gromkim śmiechem naszej młodzieży. Dużym zainteresowaniem cieszą się organizowane przez placówki biblioteczne różnego rodzaju warsztaty plastyczne.
W barwny i pełen fantazji świat chętnie udają się zarówno najmłodsi, jak i nieco starsi. Odbywające się spotkania, oprócz dobrej zabawy,
niosą ze sobą przesłanie edukacyjne, gdyż rozwijają wyobraźnię, kreatywność, zdolność twórczego myślenia, uczą współpracy oraz pracy w
grupach. Dotychczas uczestnicy naszych spotkań zmierzyli się z wykonaniem postaci kosmonauty, nurka, tworzeniem figurek z masy solnej,
zwierzaków wykonywanych techniką origami oraz z wieloma innymi,
równie interesującymi i absorbującymi pracami.
Nasze biblioteki oferowały także możliwość wzięcia udziału w
wakacyjnych konkursach: „Lato na Śląsku Cieszyńskim”, organizowanym przez Bibliotekę Miejską w Cieszynie oraz ogólnopolskim
konkursie czytelniczym „Kiedy zegar wybije dziesiątą”.
Wszystkim dotychczasowym uczestnikom naszych spotkań pragniemy podziękować za wspólną zabawę i zapraszamy do dalszej
współpracy.
Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu
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HAŻLASKIE TALENTY
Wiele emocji wzbudził w tym roku Szkolny Przegląd Zespołów
Artystycznych, który dzięki wysiłkowi rodziców został połączony z
festynem szkolnym. Na scenie Domu Ludowego w Hażlachu 29 maja
zaprezentowały się niemal wszystkie nasze pociechy. Mali i więksi
artyści przygotowani przez rzeszę kadry nauczycielskiej wykazali się
odporni na stres (widownia pękała w szwach), pokazując swoje talenty i umiejętności.
Wielkie brawa otrzymane od Wójta Gminy Hażlach p. Karola Folwarcznego, radnych z Hażlacha, nauczycieli i dzieci ze szkół
partnerskich, zaproszonych gości oraz społeczności lokalnej, rodzin i
absolwentów były nagrodą dla uczniów i pracowników. Do pełnego

Przegląd odbył się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu
szczęścia potrzebna była nam jedynie piękna pogoda, która także spisała się na medal. Dziękuję wszystkim rodzicom, nauczycielom, pracownikom obsługi, Ludowemu Klubowi Sportowemu w Hażlachu,
dyrektorowi GOK, sponsorom, a w szczególności Firmie JUR-GAST
z Wisły, Firmie Smrek (Lewiatan) z Hażlacha.
Dyrektor SP Hażlach
Agnieszka Pilch

NOWE ŻYCIE FOLWARKU
30 czerwca, korzystając z gościnności Folwarku „Karłowiec”,
w Kończycach Wielkich odbyła się konferencja podsumowująca
realizację projektu „INFOTUR-2”, dofinansowanego w ramach
Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska –
Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 ze środków Unii Europejskiej
(Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz budżetu
państwa. Projekt będący kontynuacją przedsięwzięcia pod nazwą
„Infotour – Aktywizacja systemu informacji turystycznej oraz
działalności promocyjnej na obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński –
Těšinske Slezsko” realizowało Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy
Regionalnej „Olza” wraz z partnerem, którym była Regionalni rada
rozvoje a spoluprace w Trzyńcu.
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia uczestników konferencji
podsumowującej projekt przywitał wójt naszej gminy, Karol
Folwarczny. Następnie głos zabrał Bogdan Małek, właściciel
niedawno odnowionego folwarku ziemiańskiego, który przybliżył jego
historię oraz opowiedział o swoich planach na najbliższą przyszłość.
W ostatnich latach „Karłowiec”, będący do lat 40. ubiegłego wieku
własnością hrabiny Gabrieli Thun-Hohenstein, popadał w coraz
większą ruinę. Bardzo więc cieszy fakt, że znalazł się nowy właściciel,
który zamierza tam prowadzić działalność gospodarczą, nastawioną
na obsługę firm oraz ruchu turystycznego (szerzej na ten temat w
drugiej części artykułu).
Jak informowali organizatorzy konferencji, „głównym celem
INFOTUR-2 było poszerzenie oferty turystycznej na pograniczu
polsko-czeskim poprzez włączenie istniejących usług i atrakcji
turystycznych do produktów turystycznych oraz zapewnienie
dostatecznej ilości informacji o tychże produktach i ich promocji”.
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W spotkaniu w Kończycach Wielkich uczestniczyła także Agnieszka
Sikorska, dyrektor Biura Śląskiej Organizacji Turystycznej. W
swoim wystąpieniu przedstawiła m.in. założenia tworzonego właśnie
Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej. W tym projekcie
uczestniczy również nasza gmina.
*

*

*

Pierwszy historyczny dokument o folwarku ziemskim w
Kończycach Wielkich na Karłowcu jest datowany na rok 1760.
Określono w nim folwark jako murowany, chociaż wiadomo, że
wcześniej w tym miejscu istniał folwark o zabudowie drewnianej.
Można zatem przyjąć, że w obecnym kształcie „Karłowiec” istnieje
już 250 lat. W tym roku, dzięki nowemu właścicielowi, folwark
powrócił do życia.
W minionych wiekach „Karłowiec”, wraz z innymi folwarkami,
„Pudłowcem”, „Drzewiańcem” oraz „Rudnikiem”, należał do pałacu
w Kończycach Wielkich, który od XIX wieku był siedzibą jednej z
linii hrabiowskiego rodu Laryszów (Larisch von Mönnich) z Karwiny.
Cały majątek obejmował 580 hektarów. Ostatnią właścicielką pałacu
była szeroko znana ze swojej działalności społecznej i filantropijnej
hrabina Gabriela von Thun-Hohenstein (1872-1957), zwana „Dobrą
Panią”, której komunistyczne władze po 1945 roku odebrały majątek.
Od tego czasu „Karłowiec” doświadczał zmiennych kolei losu. Po
wojnie przez krótki okres znajdowało się tam gospodarstwo rolne
Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego, której wyznaczono
siedzibę w pobliskim pałacu. Dalsza historia folwarku jest związana
z powstałą w 1952 roku Stadniną Koni w Pruchnej, która zajmowała
się nie tylko hodowlą koni angloarabskich, ale również prowadziła
zakrojoną na szeroką skalę produkcję rolniczą. W gospodarstwie w
Kończycach Wielkich hodowano bydło mleczne, a także w mniejszym
zakresie konie. Zakład funkcjonował nieprzerwanie aż do likwidacji,
która na mocy odgórnej decyzji nastąpiła z końcem 1997 roku. Od
tego czasu, na przestrzeni kilkunastu lat, „Karłowiec” miał kilku
właścicieli, mimo to stan wymagających remontu budynków stale się
pogarszał. Na szczęście znalazł się inwestor zdecydowany uratować
zabytkowe obiekty przed dalszą dewastacją, by w ich murach
uruchomić działalność gospodarczą.

Spotkanie podsumowujące „INFOTUR-2” w sali konferencyjnej
„Karłowca” • Fot. GK
- W 2007 roku, dzięki namowie pochodzącego z Kończyc
Jerzego Chudka, zainteresowałem się wystawionym do sprzedaży
pałacem Thunów. Niestety, kiedy przyjechałem ma miejsce, okazało
się, że przetarg został już rozstrzygnięty dwa tygodnie wcześniej.
Przypadkiem zwróciłem jednak uwagę na folwark na Karłowcu.
Chociaż nie znajdował się wówczas w najlepszym stanie, spodobał
mi się jego typ zabudowy. Rozpocząłem starania o ustalenie jego
ówczesnego właściciela w celu zakupu, do czego ostatecznie doszło
pod koniec 2008 roku - wspomina Bogdan Małek, obecny właściciel
zabudowań „Karłowca” i jego blisko dwuhektarowego terenu.
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Pan Bogdan z wykształcenia jest inżynierem-elektrotechnikiem,
emerytowanym dyrektorem i nauczycielem szkół średnich w
Żorach i Rybniku. W 1992 roku nabył w Warszowicach koło Żor
zrujnowany dom ziemiański, tak zwaną „Cyprianówkę”, odbudował
go, później rozbudował, z sukcesem rozwijając tam działalność
agroturystyczną. W 2005 roku „Cyprianówka” zajęła I miejsce w
ogólnopolskim konkursie na najlepszy obiekt turystyki wiejskiej.
Po kilkunastu latach przedsiębiorca postanowił rozszerzyć zakres
swojej dotychczasowej działalności. Jego pierwsze kroki w folwarku
polegały na zabezpieczeniu i uporządkowaniu terenu. Wiosną 2009
roku przystąpił do prac remontowych i modernizacyjnych. Ich skalę
może zobrazować fakt, iż wywieziono wówczas aż 42 ciężarowe
wywrotki gruzu, śmieci oraz materiału wypełniającego przestrzeń
pomiędzy łukowym sklepieniem a podłogą strychu w jednym z
obiektów.
Pierwszy etap prac w „Karłowcu” został zakończony w połowie
obecnego roku. Prace remontowe i budowlane przebiegały pod
nadzorem konserwatora zabytków. Dzięki współpracy inwestora z
Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. na przebudowę
folwarku uzyskano niskooprocentowany kredyt ze środków unijnych
(250 tys. zł oprocentowanych na 2,5 proc. w stosunku rocznym).
Pod koniec 2009 roku Wójt Gminy Hażlach, za zgodą właściciela
„Karłowca”, zgłosił inwestycję do XIV edycji Ogólnopolskiego
Konkursu „Modernizacja Roku”.

Bogdan Małek oraz Zofia Feluś z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Cieszynie przed wejściem do Folwarku „Kaarłowiec”• Fot. GK
Docelowo w „Karłowcu” ma powstać centrum konferencyjnorekreacyjne, dysponujące czterema salami do spotkań, bankietów i
konferencji (w tym jedną w stylu myśliwskim) oraz oferujące 104
miejsca noclegowe. Zakończenie całości inwestycji jest planowane
na 2013 rok. Kiedy ośrodek ruszy „pełną parą”, pracę w „Karłowcu”
będzie mogło znaleźć nawet do 50 osób.
- Projektant ogólny koszt przebudowy folwarku oszacował na
milion euro. Nakład pracy okazał się jednak większy, niż pierwotnie
zakładano i już teraz mogę powiedzieć, że ta suma nie wystarczy
– przyznaje B. Małek. – Dwie inne sprawy, które wymagają
pozytywnego rozstrzygnięcia przez władze gminy Hażlach, to
dokonanie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, która umożliwi wdrożenie kolejnego etapu
modernizacji, a także wykonanie asfaltowej nawierzchni na
półtorakilometrowym odcinku ulicy Zamkowej, od folwarku do
ulicy Katowickiej. Kiedy te dwie ostatnie przeszkody zostaną
usunięte, będę mógł dokończyć inwestycję. Oprócz prowadzenia
na naszym terenie działalności szkoleniowej przez firmy, chcemy
aby odnowiony folwark służył przede wszystkim mieszkańcom
gminy Hażlach, a także był miejscem noclegu dla wycieczek
autokarowych jadących z północy Polski na południe Europy
i z powrotem. Położone 12 km od granicy Kończyce Wielkie to
najlepszy przystanek w drodze do Włoch i Chorwacji – dodaje.
GK
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POSTAWIĆ STOPĘ NA KAŻDYM
KONTYNENCIE
Tadeusz Machej z Rudnika jest dobrze znany ze swojej
działalności społecznej. Przez trzy kadencje, w latach 1990-2002, był
radnym Rady Gminy Hażlach. Od 1986 roku, kiedy powstał Ludowy
Zespół Sportowy (obecnie Ludowy Klub Sportowy) w Rudniku,
nieprzerwanie działa w jego zarządzie. Pan Tadeusz ma także ciekawe
hobby, jakim jest podróżowanie po całym świecie. Wymyślił sobie
ambitny cel: postawić swoją stopę na każdym z sześciu kontynentów
kuli ziemskiej (nie licząc Antarktydy) i jest na najlepszej drodze, aby
zrealizować to marzenie, jeśli tylko uda mu się jeszcze odwiedzić
Australię i Nową Zelandię.
Oto jak sam opowiada o swojej pasji, o tym, jak zaczął
podróżować:
„W szkole podstawowej lubiłem geografię, zwłaszcza odnajdywać
coś na mapie. W czasach socjalizmu nie było specjalnych możliwości
podróży, poza wyjazdami do krajów tak zwanej demokracji ludowej.
Możliwości podróży po szerokim świecie pojawiły się dopiero wraz ze
zmianą systemu politycznego w 1989 roku. W kilka lat później zacząłem
spełniać swoje marzenia o podróżach, najpierw po Europie, później
także po innych kontynentach świata. Jeżdżę głównie na wycieczki
objazdowe z biurami podróży. Najpierw wybieram kierunek wyjazdu,
później najlepszy program wycieczki spośród niemal wszystkich
programów biur podróży, które organizują wycieczki do danego kraju.
Następnie sprawdzam wiarygodność biura. Do każdego wyjazdu
starannie się przygotowuję; kiedyś studiowałem przewodniki, obecnie
przeczesuję internet. Na pierwszą wycieczkę zagraniczną pojechałem
do Włoch w listopadzie 1993 roku. Była to pięciodniowa wyprawa
po północnych Włoszech. Od tego czasu udawało mi się każdego
roku gdzieś pojechać, a były lata, że wyjeżdżałem nawet dwa razy w
roku. Dotychczas odbyłem dziewiętnaście wycieczek zagranicznych,
organizowanych przez biura podróży, cztery zakładowe wycieczki
zagraniczne i kilka krajowych. Lubię też jeździć na pielgrzymki z
naszej kończyckiej parafii, których mamy sporo, odkąd proboszczem
został ks. kan. Andrzej Wieliczka. Millenium roku 2000, czyli dwóch
tysięcy lat chrześcijaństwa, uczciłem wizytą w Ziemi Świętej w czasie
podróży na trasie Egipt - Izrael.
Mój podróżniczy dorobek to zwiedzenie czterdziestu sześciu państw,
w tym dziesięciu częściowo. Najwięcej razy byłem w Azji, którą uważam
za najciekawszy kontynent dla turystów. Obliczyłem, że na wycieczkach
zagranicznych w minionych osiemnastu latach przebywałem w sumie
267 dni. Podróżowałem różnymi środkami lokomocji; przyznam, że
nawet - w przeciwieństwie do niektórych osób - lubię latać samolotami.
W powietrzu, podczas przelotów, spędziłem ponad 168 godzin.
Zaliczyłem także kilkanaście minut lotu na pokładzie helikoptera.
Najdłuższą moją wycieczkę odbyłem do Chin; trwała 27 dni, zaś w
ciągu 23 dni odwiedziłem Indie i Nepal. Zawsze lubiłem egzotykę.
Wszystkie moje wycieczki oceniam jako udane i ciekawe. Z podróży
po krajach europejskich wyróżniłbym wycieczki do Włoch, Hiszpanii
i Portugalii, a także Grecji i Francji. Spośród tych egzotycznych
najciekawsze były: Tajlandia, Brazylia (z wycieczkami do Argentyny
i Paragwaju) oraz wspomniane Indie i Nepal. Z siedmiu istniejących
obecnie współczesnych cudów świata zobaczyłem dotychczas pięć:
Wielki Mur Chiński, Pomnik Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro,
Chichén Itzá w Meksyku, Koloseum w Rzymie i Tadż Mahal w Indiach.
Do zwiedzenia zostały zatem jeszcze dwa: zaginione miasto Inków,
Machu Picchu w Peru oraz ruiny miasta Petra w Jordanii.
Chyba najciekawszym widokiem, cudem przyrody, który miałem
okazję podziwiać, był najpotężniejszy wodospad na ziemi, Iguaçu
na granicy Brazylii i Argentyny. W Europie wrażenie zrobił na mnie
zwłaszcza zespół prawosławnych monastyrów w greckich Meteorach.
Od 1996 roku moje wycieczki filmuję kamerą, posiadam też dużo
zdjęć, wcześniej przywoziłem sporo widokówek. Kręcenie filmów to
moja druga, wielka pasja, gdyż nagranie zatrzymuje w pamięci ludzi,
miejsca i zdarzenia.
Pragnę podkreślić, że w czasie tych wyjazdów, oprócz zwiedzania
ciekawych miejsc, poznaje się sporo ciekawych ludzi, zawiązują się
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Widok na położone w dole Rio de Janeiro
przyjaźnie. W takich wycieczkach uczestniczą ludzie różnych zawodów
i profesji, w tym biznesmeni, lekarze i prawnicy. Na przykład podczas
jednej z wycieczek w naszym gronie znalazł się były wiceminister
zdrowia”.
Pan Tadeusz przyznaje, że wojaże po świecie potrafią dostarczyć
wiele emocji i to nie zawsze przyjemnych, a czasem wręcz „mrożących
krew w żyłach”. - Staram się wykąpać w każdym morzu, nad którym
jestem, a już koniecznie w oceanie. W 2002 roku w Durbanie w
Republice Południowej Afryki mogło to się jednak skończyć tragicznie.
Co prawda słyszałem o silnych odpływach w oceanie, ale nie sądziłem,
że są one aż tak silne. Więc jestem w wodzie i w pewnym momencie
słyszę, że pływający niedaleko Murzyn zaczyna wołać „help”. Też
zacząłem krzyczeć, żeby zwrócić uwagę ratowników na brzegu.
Próbowałem płynąć do przodu, ale stałem w miejscu. Silny odpływ
spychał nas w kierunku otwartego morza. Na szczęście nasze wołania
usłyszeli ratownicy i wyjęli nas z wody. Dalej w kierunku oceanu była
już tylko sieć chroniąca plażę przed rekinami oraz stojące na redzie
tankowce... - dodaje.
Inna niebezpieczna przygoda podczas tej samej wycieczki
wydarzyła się podczas spływu, czyli tak zwanego „raftingu”,
na rzece Zambezi na granicy pomiędzy Zambią a Zimbabwe w
Afryce w rejonie Wodospadów Wiktorii. W czasie pokonywania
progów na rwącej rzece ponton dwukrotnie wywrócił się do
góry dnem. - Za drugim razem jako jedyny znalazłem się pod
pontonem. Rzeka w tym miejscu miała 15 m głębokości, oprócz
tego tworzyły się silne wiry. Chociaż miałem na sobie kamizelkę
ratunkową, nie mogłem się doczekać, kiedy wreszcie wydostanę
się spod pontonu i zobaczę nad sobą niebo – wspomina. - Mimo
wszystko warto było zaliczyć tę atrakcję, chociaż jedna z pań,
której mąż też wylądował w wodzie, stwierdziła, że już nigdy
więcej nie skorzysta z takiej oferty!
Niecodzienny przebieg miał pobyt w Meksyku w 2009 roku. Plan
wycieczki zakłócił wybuch epidemii świńskiej grypy w stolicy tego
kraju, w mieście Meksyk (Mexico City). Jakby tych atrakcji było
mało, goście z Polski przeżyli w Acapulco trzęsienie ziemi o sile 3,6
w skali Richtera. Epicentrum (5,7 stopni w skali Richtera) znajdowało
się w stolicy kraju, którą opuścili zaledwie dzień wcześniej!
Już mniej dramatycznie, nawet z uśmiechem, mieszkaniec
Rudnika wspomina zdarzenie na lotnisku w Mediolanie w 2007
roku, kiedy wycieczka czekała na odlot samolotem włoskich linii
lotniczych Alitalia do Delhi w Indiach. - Start samolotu miał być
opóźniony o godzinę, więc żeby nie czekać bezczynnie zrobiłem
sobie mały spacer. W pewnym momencie dzwoni na moją komórkę
przewodniczka i mówi, że wszyscy pasażerowie są już od pół godziny
w samolocie i załoga chce startować! Okazało się, że wzywali mnie
przez głośniki do odprawy, tylko że wymawiali moje nazwisko
z angielska „Macz-ej”. Dzięki temu wydarzeniu byłem przez
wszystkich rozpoznawany już do końca wycieczki – przywołuje ten
epizod T. Machej.
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Dodaje też, że dalekie wyjazdy do tanich nie należą, jednak
zawsze udaje mu się zgromadzić potrzebne środki na wymarzoną
wycieczkę. - Nie mam samochodu, nie palę, żyję skromnie, po prostu
odkładam tak długo, aż uzbieram potrzebną sumę. Kiedyś, zwłaszcza
podczas krótszych wycieczek, żywiłem się tym, co zabrałem ze sobą z
Polski – stwierdza.
Jednak Pan Tadeusz nie był jeszcze wszędzie tam, gdzie warto
jego zdaniem być. Swoje plany wyjazdowe, jak na pasjonata piłki
nożnej przystało, dzieli na „ligi”. I tak do I ligi potencjalnych
wyjazdów zalicza: Wietnam, Laos, Birmę i Kambodżę, USA (ale pod
warunkiem, że wreszcie zniosą wizy dla Polaków!), Australię i Nową
Zelandię, Japonię, Kenię i Tanzanię, Peru i Boliwię. Jego II liga to:
Kanada, Iran, Wenezuela i Ekwador, Arabia Saudyjska oraz inne kraje
nad Zatoką Perską, a także Ameryka Środkowa.
W najbliższych planach mieszkańca Rudnika jest kolejny długi
wyjazd, tym razem do Indonezji. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z
planem, na Daleki Wschód wyruszy on już 4 września.
GK

MOUNT BLANC ZDOBYTY
Jak zapowiadaliśmy w poprzednim numerze, Marcin Wróbel z
Hażlacha, pomysłodawca i członek projektu „Letnie Alpejskie Tournee” oraz Robert Kwieciński 21 lipca tego roku stanęli na najwyższym szczycie Europy Mount Blanc (4810 m n.p.m.).
Cała wyprawa przebiegła sprawnie i w dobrym stylu. Zejście nie
obyło się bez problemów, gdyż schodzili w niebezpiecznych warunkach, w szalejącej zamieci śnieżnej oraz bardzo gęstej mgle. Dwa
dni wcześniej alpiniści próbowali zdobyć Gran Paradiso, ale niestety
przez zmęczenie podróżą dotarli tylko do 3900 m n.p.m.
GK

ŚPIEWNIKI NA WYSTAWIE

Część zgromadzonych na wystawie śpiewników
Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała w Pogwizdowie
wystawę śpiewników pochodzących z kolekcji mieszkańca tej miejscowości, Pana Franciszka Kłody. Od najmłodszych lat interesował
się on muzyką, tańcem, folklorystyką oraz należał do Zespołu Pieśni
i Tańca Ziemi Cieszyńskiej. Wtedy narodziła się jego pasja, a z nią
zbieranie śpiewników. Przez czterdzieści lat zebrał ich aż 1218.
Na czynnej od 22 lipca wystawie można obejrzeć śpiewniki o
tematyce górniczej, góralskiej, pirackiej, weselnej, kościelnej, regionalnej (polsko-czeskie), żołnierskiej oraz wiele innych. W kolekcji
znajdują się także śpiewniki lokalnych autorów, między innymi: Stanisława Hadyny, Józefa Ondrusza, Pawła Łyska, Andrzeja Hławiczki
oraz Aliny Kopoczek.
Zapraszamy do oglądania wystawy w godzinach otwarcia biblioteki.
Gminna Biblioteka Publiczna
w Hażlachu
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ZIELONA PRZYGODA

Tradycją Szkoły Podstawowej
w Zamarskach od wielu lat jest
wyjazd uczniów klasy III na „Zieloną Szkołę” do Kołobrzegu. W
tym roku, w czerwcu, na „Zieloną
Przygodę” wybrało się 9 uczniów
wraz z opiekunami.
W Kołobrzegu spędziliśmy 10
wspaniałych dni, pełnych przygód
i niespodzianek. Dopisała nam
nawet pogoda!!! Opalaliśmy się,
kapaliśmy się w zimnym Morzu
Bałtyckim (dla niektórych było
ciepłe), budowaliśmy budowle z
piasku, robiliśmy różne akrobacje,
skakaliśmy na trampolinie, szukaliśmy muszelek i bursztynów.
Mieszkaliśmy w pięknym domku
z zielonym ogrodem. Korzystaliśmy z placu zabaw i boiska. Pyszne
posiłki spożywaliśmy w „Domu Rybaka”. W
ramach „Zielonej Szkoły” płynęliśmy statkiem „Pirat”, kąpaliśmy się w pięknym basenie „Milenium”, gdzie korzystaliśmy z sauny
i jakuzzi. Codziennie urządzaliśmy piesze
wędrówki brzegiem morza, zwiedzaliśmy
wiele pięknych miejsc, poznawaliśmy krajobraz nadmorski. Zawsze towarzyszył nam
dobry humor. Zwiedziliśmy starówkę, Mu-

Na bałtyckiej plaży
zeum Oręża Polskiego, kołobrzeską bazylikę,
port i molo. Na plaży zobaczyliśmy piękne
łabędzie. Weszliśmy na latarnię morską. Odwiedziliśmy wioskę piratów, gdzie uczestniczyliśmy w różnych konkursach, śpiewaniu
szant i uczyliśmy się tańców folkowych. Wybraliśmy się także na „Dziki Zachód”, gdzie
spotkaliśmy Indian, poznaliśmy ich historię
i tańce, strzelaliśmy z łuku i szukaliśmy za-

ginionego skarbu. W wiosce
Indian zwiedziliśmy małe zoo i
każdy przejechał się na indiańskim koniu oraz dyliżansem.
Bardzo podobały nam się pokazy jazdy konnej. Wielką frajdą
dla nas była wieczorna podróż
kolejką po pięknym Kołobrzegu.
Byliśmy w wielkiej sali zabaw,
gdzie czekały na nas labirynty,
zjeżdżalnie i tunele.
„Zielona Szkoła” była dla
nas szkołą życia. Bez pomocy
mam sami sprzątaliśmy, ścieliliśmy łóżka i dbaliśmy o porządek
w naszych pokojach, za co zdobywaliśmy punkty w „Konkursie czystości”. Bardzo smakowały nam lody, gofry, kiełbaska z
wieczornego grilla. Każdy dzień
zabierał nam wiele sił, więc wieczorem padaliśmy do swoich łóżek. Na długo zostanie
w naszych wspomnieniach wyjazd całej klasy, przepiękne widoki, śmieszne przygody i
piękny zachód słońca na kołobrzeskiej plaży.
Bardzo dziękuję wszystkim rodzicom
oraz sponsorom, że umożliwili dzieciom wyjazd na „Zieloną Szkołę”.
wych. klasy Grażyna Babińska
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