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W uroczystościach brali udział: Wójt Gminy Hażlach Karol Folwarczny, Zastępca Wójta Wanda Sojka, przewodniczący Rady Gminy Karol
Czempiel, naczelnik Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji
Starostwa Powiatowego w Cieszynie Jerzy Stachowiak, duchowni obu
wyznań: ks. Andrzej Papoń i ks. Wojciech Pracki, gazdowie dożynek
z poprzednich lat oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Hażlacha. Dla
szerszej publiczności obrzędy dożynkowe powtórnie zaprezentowano
pod wiatą obok budynku Domu Ludowego. Tę część programu prowadził radny Czesław Konieczny. – Dożynkowa radość, którą dzisiaj
przeżywamy, to nie świadomość kresu naszego rolniczego trudu, ale głęboka potrzeba dziękczynienia za tegoroczne plony. Słowa wdzięczności
kierujemy dzisiaj ku Bogu i wszystkim sercom otwartym na rolniczy trud
– powiedział gazda dożynek Andrzej Kaleta.
(c.d. na str. 8)

Gazdowie hażlaskich dożynek, Anna i Andrzej Kaletowie • Fot. GK
Niedziela, 2 września, upłynęła w naszej gminie pod znakiem
obchodów dożynkowych. Uroczystości Święta Plonów odbyły się w
Hażlachu i Pogwizdowie.
Od Domu Ludowego w Hażlachu barwny korowód wyruszył do gospodarstwa Anny i Andrzeja Kaletów z ulicy Muroń, gospodarujących na
32 ha, specjalizujących się w hodowli trzody chlewnej i bydła mięsnego.
W ich gospodarstwie uprawia się także zboża, kukurydzę i ziemniaki.
Od 2000 roku prowadzą ubojnię trzody chlewnej i w ramach sprzedaży
bezpośredniej zapewniają mięso i przetwory z własnej hodowli.

LAUREAT SREBRNEJ CIESZYNIANKI
19 września Rada Gminy Hażlach podjęła uchwałę nr X/80/07 w
sprawie przyznania Lauru Srebrnej Cieszynianki Panu Teofilowi
Macurze z Hażlacha, którego kandydaturę zgłosił Wójt Gminy Hażlach. Wręczenie laurów odbędzie
się 11 listopada podczas uroczystej
Sesji Rad Gmin Ziemi Cieszyńskiej w Teatrze im. A. Mickiewicza
w Cieszynie.
Jak czytamy w uzasadnieniu:
„Pan Teofil Macura jest osobą zaTeofil Macura w mundurze leśsłużoną dla społeczności lokalnej,
niczego • Fot. GK
wnosi i propaguje nowe, pozytywne wartości, które niewątpliwie są godne naśladowania. Od 1971 roku
pracuje w Nadleśnictwie Ustroń jako leśniczy Leśnictwa Kalembice,
jest członkiem Koła Łowieckiego „Brzezie” w Hażlachu, gdzie pełni
funkcję łowczego koła. W swojej pracy zawodowej jak i społecznej
wniósł wiele w dziedzinie ekologii, ochrony środowiska, a przede
wszystkim ochrony lasów. Za działalność w Polskim Związku Łowieckim odznaczony został Brązowym i Srebrnym Medalem Zasługi

Powitanie Marty i Karola Folwarcznych podczas dożynek w Pogwizdowie • Fot. GK
Łowieckiej oraz Brązowym i Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Łowiectwa Bielskiego”.
Od 1999 roku Pan Teofil Macura pełni obowiązki przewodniczącego Cieszyńskiego Stowarzyszenia Oświatowego, działając na rzecz
edukacji i angażując się również w działalność sportową młodzieży.
Jest współorganizatorem wielu imprez szkolnych, zarówno dla młodzieży, jak również dla całego społeczeństwa Hażlacha. W czasie
pełnienia funkcji przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego przy
Szkole Podstawowej w Hażlachu przyczynił się do rozbudowy zaplecza sportowego przy SP Hażlach.
Pan Teofil Macura pełnił funkcję radnego Rady Gminy Hażlach przez 12 lat i w tym czasie był przez jedną kadencję członkiem
Zarządu Gminy, przez dwie kadencje wiceprzewodniczącym Rady
Gminy oraz przewodniczącym Komisji Komunalnej i Rozwoju
Gospodarczego. Był także członkiem Rady Sołeckiej w Hażlachu
przez dwie kadencje, a obecnie wspomaga jej działalność. Należy
również nadmienić, że w czasie gazyfikacji wsi Hażlach stał na
czele Społecznego Komitetu Gazyfikacyjnego jako jego przewodniczący.
Laureat działa również w Polskim Związku Hodowców Gołębi
Pocztowych Oddział w Cieszynie, gdzie pełnił funkcję prezesa ds.
finansowych, a obecnie jest jego członkiem.
Pan Teofil Macura za całokształt swojej dotychczasowej działalności odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi”.
GK
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SEKAP NA FINISZU

Jak informowaliśmy w poprzednim numerze „Wiadomości Gminy Hażlach” z dniem 1 stycznia 2008 roku nastąpi pełne wdrożenie
Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w
Województwie Śląskim (w skrócie SEKAP). W całym województwie
w projekcie uczestniczą 54 podmioty będące jednostkami samorządu
terytorialnego, w tym Powiat Cieszyński oraz kilka naszych gmin:
Cieszyn, Hażlach, Skoczów, Ustroń, Zebrzydowice.
Gmina Hażlach otrzymała już sprzęt komputerowy (w tym 5
komputerów, serwer, 2 skanery, 7 czytników) oraz oprogramowanie o
łącznej wartości 87 tys. zł. Zawarto umowę z firmą, która w ramach
systemu SEKAP umożliwi wskazanym przez Wójta Gminy osobom
składanie podpisu kwalifikowanego w dokumentach elektronicznych.
W celu uruchomienia systemu w budynku Urzędu Gminy przebudowano instalację elektryczną.
GK

DOM WIEJSKI W BRZEZÓWCE

wianka”. Z okazji oddania budynku do użytku rozegrano mecz piłki nożnej. Reprezentacja Brzezówki pokonała 4:3 drużynę firmy „Faktoria”.
Główny organizator imprezy, Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezówce, serdecznie dziękuję darczyńcom, Urszuli i Franciszkowi Owczarzym, Marianowi Szwedzie, Zygmuntowi Wawrzyczkowi, swoim
członkiniom, mieszkańcom sołectwa oraz Zakładom Mięsnym braci
Gawłowskich, Brackiemu Browarowi Zamkowemu i piekarni „INWEX” w Cieszynie za pomoc w organizacji uroczystości.
GK

II ETAP KANALIZACJI
Pod koniec września 2007 roku zakończyła się realizacja II etapu kanalizacji sanitarnej w Hażlachu. W ramach inwestycji wykonano 4.033 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 526 m kanalizacji
tłocznej oraz przepompownię ścieków przy ul. Głównej. Do kanalizacji podłączono 66 budynków i działek budowlanych w obrębie ulic
Głównej, Kościelnej, Długiej i Karnowiec.
Inwestycja została zrealizowana ze środków pochodzących z
umorzenia pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Koszt robót budowlanych wyniósł 770 tys zł.
StG

25 sierpnia w Brzezówce uroczyście oddano do użytku budynek
wielofunkcyjny obok boiska sportowego, nazwany Domem Wiejskim. Nowy obiekt będzie służył głównie działalności sportowej i
rekreacyjnej w tym sołectwie, chociaż nie tylko.
W otwarciu budynku uczestniczyli przedstawiciele władz Gminy
Hażlach, radni, pracownicy wykonawcy – Biura Inwestycyjno-Handlowego „Faktoria” wraz z prezesem Henrykiem Szafarczykiem, społeczeństwo Brzezówki. Wspólne modlitwy przed poświęceniem budynku odmówili księża obu wyznań, ks. dr Karol Mozor, ks. Janusz Sikora
i ks. Wojciech Pracki. Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali wspólnie
Wójt Gminy Karol Folwarczny oraz sołtys Brzezówki Beata Kaleta.
Przepompownia ścieków przy ulicy Głównej • Fot. GK

KOPKA NA MEDAL

Otwarcie Domu Wiejskiego w Brzezówce • Fot. GK
– Nowy obiekt, którego do tej pory brakowało w Brzezówce, otworzy przed jej mieszkańcami nowe możliwości. Będzie pobudzał do
działania, nie tylko na polu sportowym, ale także w dziedzinie kulturalnej, czego najlepszym przykładem wznowienie działalności przez
miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich z panią przewodniczącą Gertrudą Foltyn – powiedział podczas otwarcia wójt Karol Folwarczny.
Przypomniał też starania, którego wokół powstania w Brzezówce
zaplecza rekreacyjno-sportowego czynił wieloletni przewodniczący
Rady Gminy, Jan Król z Brzezówki. Jego ideę kontynuował następnie
obecny radny z Brzezówki Jerzy Zawiślak.
Uczestnicy uroczystości żartowali w „kuluarach”, że to pierwszy
obiekt sportowy, który powstał w Polsce przed mistrzostwami w piłce
nożnej Euro 2012. Prace trwały od końca września 2006 roku do lipca
tego roku. W ich efekcie wykonano budynek o 222 m kw. powierzchni użytkowej. Mieszczą się w nim: sala zebrań, dwie szatnie dla sportowców wraz z natryskami, ubikacje, w tym jedna przystosowana dla
potrzeb osób niepełnosprawnych, kuchnia wraz z zapleczem, magazyn sprzętu sportowego, pokój dla sędziego, biuro, pomieszczenie
gospodarcze i kotłownia.
Dom Wiejski posiada już własną kronikę. Jako pierwsi wpisali się do
niej przedstawiciele władz Gminy Hażlach, wykonawców oraz uczestniczący w uroczystości mieszkańcy Brzezówki. Uroczystości towarzyszył
festyn, podczas którego przygrywała orkiestra dęta OSP „Pogwizdo-

9 września w Rajczy odbyły się Dożynki Diecezjalne, w których
uczestniczyły panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Hażlachu i Zamarskach. Jak wielokrotnie w poprzednich latach pierwszą nagrodę, tym
razem za wieniec w formie kopki, zdobyła Ewa Gazurek z Hażlacha.
3 października pani Ewa odwiedziła Szkołę Podstawową w Hażlachu i zaprezentowała młodzieży szkolnej swoją nagrodzoną kopkę
oraz opowiedziała jak ją wykonała. – Wszystko w kopce musi być naturalne, nie ma miejsca na sztuczne ozdoby. Niektóre zioła i rośliny
trzeba odpowiednio wcześniej zasiać, później wysuszyć i zabarwić.
Jedynie szkielet, który zrobił dla mnie Piotr Kałuża, jest wykonany z
drutu. Dużo osób co prawda interesuje, jak powstają kopki i wieńce
dożynkowe, ale niestety chętnych do nauki brakuje – podczas spotkania z dziatwą szkolną przyznała pani Gazurek.
Po jej wizycie w szkole pozostaje jednak mieć nadzieję, że sztuka
wykonywania tych wspaniałych ozdób dożynkowych w Hażlachu nie
zaginie.
GK

Ewa Gazurek i jej kopka w hażlaskiej szkole • Fot. GK
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WYMIEŃ DOWÓD OSOBISTY
DO KOŃCA ROKU
Wójt Gminy Hażlach przypomina mieszkańcom, że z dniem
31 grudnia 2007 roku upływa ostatecznie określony ustawą termin
złożenia wniosku o wymianę książeczkowego dowodu osobistego,
które były wydawane w Polsce do końca 2000 roku. Jednocześnie
informuję, że termin ważności starych dowodów osobistych został
przedłużony do 31 marca 2008 roku.
Po tym terminie osoby, które nie wymieniły książeczkowych
dowodów osobistych na nowe, nie będą mogły załatwić wielu spraw: kupić lub sprzedać nieruchomość, samochód, odebrać
przesyłkę na poczcie, zawrzeć z bankiem umowę, sporządzić akt
notarialny oraz załatwić formalności w urzędach.
Zatem zwracam się do mieszkańców Gminy Hażlach z prośbą
o niezwłoczne przystąpienie do wymiany dowodów osobistych na
nowe. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego wymaga
osobistego stawiennictwa wnioskodawcy. Druki wniosków można wypełnić na miejscu w Urzędzie Gminy Hażlach, pokój nr 9,
w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku od 7.30 do
15.30.
Szczegółowe informacje na temat składania wniosków o wymianę dowodu zostały zamieszczone w numerze 4/2007 „Wiadomości Gminy Hażlach”.
WÓJT GMINY
Karol Folwarczny

KONKURSY OFERT POWIATU
Pragnę poinformować, że Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłosił
konkursy ofert:
- na realizację zadań powiatu w roku 2008 w zakresie kultury,
kultury fizycznej i sportu, turystyki i promocji powiatu, edukacji,
ochrony środowiska, promocji i ochrony zdrowia, rozwoju przedsiębiorczości i integracji europejskiej. Podmiotami uprawnionymi
są organizacje pozarządowe oraz podmioty z nimi zrównane w
zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie – Dz.U. nr 96 z 2003 r. poz. 873),
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez
nie nadzorowane.
- na realizację zadań powiatu w roku 2008 w zakresie pomocy
społecznej. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są organizacje pozarządowe, prowadzące działalność w zakresie pomocy
społecznej oraz podmioty z nimi zrównane w zakresie prowadzenia
tej działalności (w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz.U. nr 64, poz. 593).
- na realizację zadań powiatu w roku 2008 w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. Podmiotami uprawnionymi są organizację pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką rynku pracy, organizacje pracodawców, związki zawodowe, instytucje szkoleniowe,
agencje zatrudnienia, jednostki samorządu terytorialnego. Wymienione podmioty nie mogą prowadzić działalności w celu osiągnięcia
zysku.
Oferty należy składać w terminie do dnia 16 listopada br. w kancelarii Starostwa Powiatowego w Cieszynie (przy ul. Bobreckiej 29)
lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego).
Szczegółowa treść ogłoszeń, druki wniosków oraz regulaminy
konkursów dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Cieszynie: www.powiat.cieszyn.pl i w siedzibie Starostwa
Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29, pok. 222 lub 212 (tel. 033
4447212 lub 033 4447222, fax. 4777333, e-mail: sp@powiat.cieszyn.pl).
Z poważaniem
STAROSTA
Mirosław Kożdoń
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OGŁOSZENIA
Wójt Gminy Hażlach informuje, że w dniu 24 grudnia 2007 r.
Urząd Gminy Hażlach będzie nieczynny.
Wójt Gminy Hażlach
Karol Folwarczny
*
*
*
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu
informuje, że w dniu 24 grudnia 2007 r. GOPS będzie nieczynny.
Kierownik GOPS w Hażlachu
Monika Dziadek
*
*
*
Wójt Gminy Hażlach informuje, że w dniu 31 grudnia 2007 r. z
powodu inwentaryzacji kasa Urzędu Gminy będzie nieczynna.
Wójt Gminy Hażlach
Karol Folwarczny
*
*
*
Wójt Gminy Hażlach informuje, że w związku z zaleceniami pokontrolnymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Referat
Podatków Urzędu Gminy w Hażlachu prowadzi postępowania zmierzające do wyjaśnienia stanu prawnego nieruchomości, dla których do
dnia dzisiejszego nie przeprowadzono postępowania spadkowego po
zmarłych właścicielach.
W związku z powyższym proszę o przedkładanie w Urzędzie
Gminy Hażlach dokumentów związanych z posiadaniem nieruchomości, a w przypadku braku posiadania orzeczenia o stwierdzeniu
nabycia spadku należy występować z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku do Sądu Rejonowego Wydział I Cywilny w Cieszynie
ul. Garncarska 8.
Jednocześnie informuję, że w przypadku posiadania prawomocnego postanowienia sądowego o nabyciu spadku, należy złożyć wniosek do Starostwa Powiatowego w Cieszynie o aktualizację danych w
Ewidencji gruntów i budynków w Cieszynie ul. Szeroka 13. Złożenie
wniosku nie wymaga ponoszenia dodatkowych opłat.
Wójt Gminy Hażlach
Karol Folwarczny

HARMONOGRAM ZBIÓRKI SZKŁA I PLASTIKU
NA TERENIE GMINY HAŻLACH DO KOŃCA 2007 R.
Rejony

Listopad

Rudnik
Kończyce Wielkie

07.11.2007 r.

Brzezówka
Pogwizdów

14.11.2007 r.

Hażlach
Zamarski

21.11.2007 r.
Zbiórkę odpadów prowadzi:
Zakład Oczyszczania Miasta
„TROS – EKO” Spółka z o.o.
ul. Bażantów 17, 43-450 Ustroń
telefon 033 854 29 75

WSZELKIE UWAGI DOTYCZĄCE PRZEBIEGU ZBIÓRKI
PROSIMY KIEROWAĆ BEZPOŚREDNIO DO W/W FIRMY LUB
DO URZĘDU GMINY HAŻLACH – REFERAT GOSPODARKI
KOMUNALNEJ – TEL. 033 8569 555.

SPROSTOWANIE

Organizatorem spotkania seniorów w dniu 17 czerwca br. w Zamarskach (artykuł „Pieśń serdeczna dla seniorów” w „WGH” nr 4
(71)/2007) była Rada Sołecka we współpracy z radnym Andrzejem
Chrapkiem, Kołem Gospodyń Wiejskich i Filią Świetlicy Gminnej
w Zamarskach. Impreza była współfinansowana przez Świetlicę
Gminną w Hażlachu.
Rudolf Mizia
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AKTUALNOŚCI ROLNICZE
Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina, że z dniem 1 stycznia
2008 roku mija termin złożenia oświadczeń przez wszystkie podmioty
działające na rynku pasz. Dotyczy to również rolników indywidualnych
wytwarzających produkty, które mogą być wykorzystane w żywieniu
zwierząt, bądź rolników, którzy stosują pasze w żywieniu zwierząt
przeznaczonych do produkcji żywności bez względu na to, czy pasze
wyprodukowali sami, czy też w całości je zakupili. Druki oświadczeń
są dostępne w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Cieszynie, ul.
Bielska 3a, oraz w Internecie pod adresem http://katowice.wiw.gov.pl.
Z dniem 1 stycznia 2008 roku rozpocznie się realizacja wieloletniego programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń na terytorium Rzeczypospolitej. Koszt programu będzie w całości pokrywany
z budżetu państwa. Elementem programu będzie pobranie i przebadanie próbek krwi od wszystkich świń, w związku z czym Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej zwraca się z apelem
do wszystkich rolników hodowców i producentów trzody chlewnej o
życzliwe podchodzenie do współpracy z lekarzami weterynarii, aby
w maksymalnym stopniu umożliwić im wykonywanie urzędowych
działań. Trzeba będzie również bezwzględnie przestrzegać zaleceń
związanych z transportem zwierząt. Wdrożenie programu jest warunkiem eksportu żywych zwierząt, a w przyszłości również mięsa do
krajów wolnych od tej choroby.
Inspektor ds. Rolnictwa
Mieczysław Goras

EKOPOZYTYWNI
W piątek 14 września uczniowie Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich pod opieką swoich wychowawców wzięli udział
w akcji „Sprzątanie Świata”, organizowanej w tym roku pod hasłem
„Oszczędzaj, wyłączaj, odzyskuj, świeć przykładem”. Wyjście w teren poprzedził apel przygotowany przez szkolne koło Ligi Ochrony
Przyrody.
Na apelu zwrócono uwagę na problem ochrony środowiska. Zasygnalizowano, że „hałas to także śmieć” - niewidoczny, ale otaczający nas wszędzie i powodujący choroby słuchu i układu nerwowego.
Uczniowie dowiedzieli się, ilu lat potrzeba, by foliowe torebki uległy
degradacji. Dlatego hasło: „Reklamówka - mam własną siatkę” znajduje coraz więcej naśladowców. Minie jednak jeszcze kilka lat zanim
wszyscy zaczną walczyć z plagą reklamówek. Członkowie LOP dali
kilka rad, jak ze śmieciem wojować. Wprowadzenie nowego zwyczaju podnoszenia śmieci i wrzucania ich do kosza sprawi, że będzie
czysto i zmieni to polski nawyk śmiecenia gdzie popadnie. Przedstawiony też został: „Dekalog Ekopozytywnych”.
W szkole już trzeci rok z rzędu trwa akcja: „Szukaj zysku w odzysku”. Co dwa miesiące przeprowadzana jest zbiórka makulatury i
opakowań plastikowych. Zbieramy też zużyte baterie. W tym roku
szkolnym pragniemy, by dorośli przyłączyli się do akcji odprowadzania przeterminowanych leków do aptek w Cieszynie. Będzie to kolejny krok w stronę ochrony środowiska.
Grażyna Mazgaj

OGŁOSZENIE
DLA OSÓB SEGREGUJĄCYCH ODPADY
W GMINIE HAŻLACH
Zakład Oczyszczania Miasta ,,Tros-eko” Sp. z o.o. zwraca się do
mieszkańców Gminy Hażlach o przestrzeganie zasad segregowania
odpadów. Duża część zbieranych od Państwa odpadów segregowanych nie nadaje się do powtórnego przetworzenia. Zdarzają się worki
pełne śmieci zmieszanych z odpadami segregowalnymi. Prosimy, by
opakowania z plastiku były gromadzone luzem w jednym worku (nie
pakowane do kilku mniejszych woreczków).
Do worków na plastiki wrzucamy tylko CZYSTE:
1. Opakowania po płynach i napojach – PET (BUTELKĘ PET
ZGNIEŚĆ !!!)
2. Pojemniki po produktach mlecznych – tylko czyste, bez kartonów z mleka i innych napojów, które nie są odpadami plastikowymi,
są to opakowania wielomateriałowe (papierowo – plastikowe, z dodatkiem folii, aluminium),
3. Pojemniki po artykułach sypkich,
4. Artykuły gospodarstwa domowego – chemia gospodarcza bez
twardego plastiku np.: zabawek, skrzynek, mebli ogrodowych itp.,
5. Folie, reklamówki, woreczki – tylko czyste, nie zabrudzone.
Nie wrzucamy:
UWAGA – odpadami z plastiku NIE są: pieluchy jednorazowe
typu pampers, tapicerka samochodowa, zderzaki samochodowe, gąbki, dezodoranty, lekarstwa, wykładziny, wiaderka po farbach i klejach, opakowania po klejach montażowych i silikonach, opakowania
po materiałach budowlanych, folie budowlane zabrudzone, rurki z
kanalizacji, worki po nawozach sztucznych i kiszonkach, styropian,
opakowania z olejów i smarów (oraz inne motoryzacyjne), sztućce i
naczynia plastikowe jednorazowego użytku, sprzęt AGD i RTV, komputery itp., papier.
Do worków na szkło wrzucamy tylko CZYSTE:
1. Opakowania szklane bezbarwne i kolorowe, tj. butelki, słoiki
wolne od zanieczyszczeń metalami i tworzywami.
Nie wrzucamy:
UWAGA – odpadami ze szkła nie są: lustra i szkło zbrojone, fajans i porcelana, zużyte żarówki, lampy jarzeniowe, szyby okienne,
szkło nietłuczone typu duralex, arcorok, vereco.
W przypadku nie przestrzegania powyższych wytycznych worki
nie będą przez kierowców odbierane, będziemy je mogli przyjąć wyłącznie jako śmieci.
ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA
„TROS-EKO” Spółka z o.o.
DYREKTOR
mgr Katarzyna Kurowska

DZIEŃ WSPOMNIEŃ
14 października w sali Domu Wiejskiego w Brzezówce najstarsi mieszkańcy sołectwa spotkali się podczas Dnia Wspomnień. Do
nowo powstałego obiektu przybyło ponad 40 osób.
W spotkaniu z seniorami uczestniczyli Wójt Gminy Hażlach
Karol Folwarczny, dyrektor Świetlicy Gminnej Wojciech Kasztura,
sołtys Brzezówki Beata Kaleta, radny Jerzy Zawiślak, ks. Krzysztof
Legut z Pogwizdowa oraz ks. Wojciech Pracki z Hażlacha. Spotkanie
przebiegało w miłej i wesołej atmosferze. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie przedstawiły tańce i wiersze w gwarze cieszyńskiej. Pan Czesław Stuchlik, uczestnik działającego w Cieszynie
Uniwersytetu III Wieku, motywował starszych do działania, podając
przykłady form aktywności dla seniorów. Przy ciastku i kawie wspominano wydarzenia i uroczystości, które odbywały się w przeszłości
w Brzezówce. Z akompaniamentem akordeonu, na którym wygrywał
pan Benedykt Przywara, wspólnie śpiewano cieszyńskie „pieśniczki”.
Poczęstunek dla uczestników spotkania przygotowały panie z
Koła Gospodyń Wiejskich w Brzezówce.
Gertruda Foltyn
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WYBORY 2007
W niedzielę 21 października odbyły się wybory parlamentarne. W
Gminie Hażlach uprawnionych do głosowania było 7.506 wyborców,
zaś frekwencja wyniosła 53,65 proc.
W bielskim okręgu wyborczym nr 27, obejmującym powiaty
bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki i miasto Bielsko-Biała, do
zdobycia było 9 mandatów poselskich. Wyniki wyborów do Sejmu
w Gminie Hażlach: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
– 35,47 proc. ważnych głosów, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – 31,80 proc., Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i
Demokraci – 18,93 proc., Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa
Ludowego – 9,37 proc., Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy – 2,03
proc., Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
– 1,62 proc., Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin – 0,78 proc.
Oto 9 najlepszych wyników kandydatów na posłów zanotowanych w Gminie Hażlach: Tadeusz Wiktor Kopeć (KW PO RP) – 450
głosów, Stanisław Szwed (KW PiS) – 331, Janusz Król (KW PiS)
– 322, Alfred Brudny (KKW LiD) – 319, Tomasz Kazimierz Tomczykiewicz (KW PO RP) – 263, Bożena Teresa Kotkowska (KKW LiD)
– 169, Kazimierz Władysław Matuszny (KW PiS) – 164, Sylwester
Władysław Foltyn (KKW LiD) – 144, Katarzyna Magdalena RaszkaSodzawiczny (KW PO RP) – 134.
W okręgu wyborczym nr 27 do zdobycia były 2 mandaty senatorskie. Oto wyniki wyborów do Senatu w Gminie Hażlach: Sławomir
Kowalski (KW PO RP) – 1.306 głosów (33,11 proc.), Janusz Piotr
Gałkowski (KW PiS) – 1.051 głosów (26,65 proc.), Rafał Klemens
Muchacki (KW PO RP) – 1.006 głosów (25,51 proc.), Ryszard Chodorowski (KKW LiD) – 920 głosów (23,33 proc.), Ewa Maria Ranosz
(KW PiS) – 904 głosy (22,92 proc.), Jerzy Roman Kliś (KW Polskiego Stronnictwa Ludowego) – 711 głosów (18,03 proc.), Antoni Waleczek (KW Obrona Narodu Polskiego) – 180 głosów (4,56 proc.).
GK
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na warsztatach artystycznych w świetlicy szkolnej pod kierunkiem
pani Ewy Gazurek) oraz ciekawe okazy różnych warzyw i owoców
przyniesione przez uczniów. Dodatkowych informacji dostarczała
specjalna gazetka - wystawka nt. tradycji Śląska Cieszyńskiego. Na
zakończenie imprezy każdy gość i uczeń został poczęstowany tradycyjnym „kołoczym” (upieczonym dzień wcześniej przez dzieci z klas
I-IV „pod okiem” pań kucharek ).
Mamy nadzieję, że wszyscy, którzy odwiedzili naszą szkołę w
sobotnie przedpołudnie miło spędzili czas, odświeżyli wiadomości o
tym, jak to „kiejsi” bywało na jesieni na „dziedzinach” Śląska Cieszyńskiego oraz zaspokoili swoje gusta kulinarne i estetyczne. Dziękujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy na kolejne imprezy
środowiskowe.
Lidia Branny
*
*
*
W środę 19 września uczniowie hażlaskiej szkoły mieli okazję
spotkać się z zasłużonym działaczem społecznym gminy Hażlach p.
Rudolfem Mizią (m.in. laureatem Srebrnej Cieszynianki, odznaczonym Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką „Przyjaciel Dziecka” i wieloma innymi wyróżnieniami).
Pan Mizia niezwykle interesująco opowiadał uczniom jak to „Hań
downi bywało” w szkole i „na dziedzinie”. Spotkanie połączone było
z recytacją tekstów gwarowych i konkursem ze znajomości gwary
regionalnej. Społeczność szkolna serdecznie dziękuje za wspaniałą
lekcję historii i poświęcony czas.
Lidia Branny

CZWARTY TURNIEJ SOŁECTW
Gospodarzem tegorocznego IV Turnieju Sołectw Gminy Hażlach
była Brzezówka. Impreza organizowana przez Stowarzyszenie „Meritum” i Wójta Gminy odbyła się w sobotę 15 września na terenie
boiska sportowego obok nowo powstałego Domu Wiejskiego.
Przy nienajlepszej aurze do rywalizacji przystąpiły reprezentacje
tylko czterech sołectw, zabrakło bowiem przedstawicieli Kończyc
Wielkich i Zamarsk. Do rozegrania było siedem konkurencji zabawowych: strzał z połowy boiska do bramki, toczenie opony, specjalnie dla
sołtysów – rzut butem gumowym, przenoszenie wody w rękach, jazda
„tragaczem” z pasażerem, zbieranie ziemniaków i holowanie małego
fiata. Aż do czwartej konkurencji prowadzenie należało do reprezentantów gospodarzy, którzy wygrali wcześniej dwa turnieje i mieli dużą
szansę zdobyć przechodni Puchar Wójta Gminy na własność. Jednak
końcówka należała do zawodników z Hażlacha, którzy w ostatnich
czterech konkurencjach zdobyli maksymalne ilości punktów.
Końcowa klasyfikacja turnieju przedstawia się następująco: 1.
Hażlach (36 pkt.), 2. Brzezówka (32 pkt.), 3. Rudnik (30 pkt.), 4. Pogwizdów (26 pkt.). W zwycięskiej drużynie barw Hażlacha bronili:
Teofil Macura junior (kapitan), Jan Małysz (sołtys), Karolina Trybuś,
Sylwester Morawiec, Kazimierz Orszulik i Łukasz Stuchlik. W zorganizowaniu imprezy pomogli sponsorzy: firma „Fotograf” Marzeny
Delong oraz serwis „Folgum” Pierchała & Kolondra.
GK

Poczęstunek „kołoczami”.
W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa w Hażlachu realizuje projekt pod hasłem „Talenty drzemią w nas wszystkich” (finansowany przez Rządowy Program Wyrównywania Szans Dzieci
i Młodzieży). W ramach podjętych działań uczniowie i pracownicy
szkoły zaprosili w dniu 6 października bieżącego roku miejscową
społeczność na imprezę środowiskową związaną z jesiennymi obrzędami Śląska Cieszyńskiego. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: przedstawiciele władz samorządowych, panie z Koła Gospodyń
Wiejskich oraz rodzice, dziadkowie i uczniowie.
Za pomocą wiersza, piosenki i tańca młodzi artyści przypomnieli
wszystkim zebranym wybrane zwyczaje i obrzędy związane z jesiennymi pracami polowymi na „dziedzinie”. „Dziołuszki i syncy obleczeni byli w szumne lonty”, czyli piękne stroje cieszyńskie i mówili
oczywiście „po naszymu”. Barwną jesienną scenografię tworzyły
kompozycje suchych zbóż, kwiatów i traw (przygotowane wcześniej

„Malucha” ciągnie dwójka z Hażlacha • Fot. GK
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„O ZŁOTY LIŚĆ DĘBU”
Blisko stu biegaczy stanęło na starcie czwartej edycji Gminnego
Biegu Przełajowego „O Złoty Liść Dębu”, który przeprowadzono 29
września w Zamarskach. W tym roku impreza, zorganizowana przez
Świetlicę Gminną pod patronatem Wójta Gminny Hażlach, odbywała
się w ramach Biegu Jesieni akcji „Polska biega”, prowadzonej przez
„Gazetę Wyborczą”, TVP Sport i Radio Zet.

Start najmłodszych uczestników biegu • Fot. GK
Trasę biegu wyznaczono ulicą Rudowską i dalej, w górę, ulicą
Kamienną. Na najkrótszym dystansie 800 m wystartowała młodzież
klas I-III szkół podstawowych. Uczniowie klas IV-VI mieli do pokonania odcinek 1.400 m. Najdłuższy dystans, 3.300 m od ulicy Rudowskiej, pobiegli gimnazjaliści oraz starsi uczestnicy.
Wyniki biegu. Chłopcy z klas I-III: 1. Arkadiusz Pawłowicz, 2.
Błażej Gabzdyl,, 3. Aleks Gil. Dziewczęta z klas I-III: 1. Paulina
Kruk, 2. Martyna Kłoda, 3. Aleksandra Ćmiel. Chłopcy z klas IV-VI:
1. Michał Pydych, 2. Mateusz Josiek, 3. Przemysław Bujak. Dziewczęta z klas IV-VI: 1. Klaudia Mendrok, 2 Kaja Łanda, 3. Angelika Kubiak. Gimnazjaliści: 1. Jakub Kasztura, 2. Sebastian Janisz, 3.
Dawid Szulik. Gimnazjalistki: 1. Patrycja Wawrzyńska, 2. Katarzyna
Palonka, 3. Adrianna Pszczółka. Mężczyźni 16-30 lat: 1. Krystian
Szulik. Mężczyźni: 30-50 lat: 1. Andrzej Łukasiak.
Najlepsi w swoich kategoriach otrzymali pamiątkowe puchary,
zaś wszyscy finaliści medale i dyplomy, które wręczał reprezentujący
Wójta Gminy radny Grzegorz Sikorski. Podsumowanie wyników biegu i rozdanie wyróżnień odbyło się w sali remizy OSP w Zamarskach,
gdzie na uczestników czekał także gorący posiłek.
W organizacji imprezy pomogli: Wójt Gminy Hażlach, Bank
Spółdzielczy w Cieszynie, Rejonowa Spółdzielnia „Samopomoc” w
Cieszynie, Zakłady Mięsne Braci Gawłowskich w Cieszynie, Piekarstwo-Ciastkarstwo Handzel w Kończycach Wielkich, spółka „Ustronianka” w Ustroniu, firma „Stabol” z Cieszyna-Pastwisk, „Ubojnia”
w Zamarskach, Starostwo Powiatowe w Cieszynie, spółka „PEX” w
Kończycach Wielkich, sklep „Zamarszczanka” w Zamarskach oraz
Komisariat Policji w Zebrzydowicach, strażacy z OSP Zamarski i panie z KGW Zamarski.
GK

TUTAJ JEST NASZ DOM
Od 2000 roku w sołectwie Hażlach mieszka pochodzące z Ukrainy małżeństwo: Wiktor Kachno i Natalia Marińska. Tę sympatyczną
rodzinę zaprosił na spotkanie w Urzędzie Gminy wójt Karol Folwarczny.
- Mieszkacie państwo u nas już od kilku lat, ale dotąd nie było
okazji, aby się spotkać, porozmawiać i lepiej poznać. Zdaję sobie
sprawę, że cudzoziemcom nie jest łatwo rozpocząć nowe życie w innym miejscu. Wam się to jednak udało, kupiliście dom, założyliście
nawet własną firmę, czyli można was nazwać ludźmi sukcesu, z czego
bardzo się cieszymy – zwrócił się do swoich gości wójt Folwarczny.
Pan Wiktor urodził się w okolicach Tarnopola na Zachodniej
Ukrainie. Jego matka jest z pochodzenia Polką z Gorlic w Beskidzie
Niskim, która po wojnie zamieszkała na terenie ZSRR. Właśnie od

niej, od dziecka, uczył się języka polskiego. W 1980 roku jego rodzice
wyjechali z Zachodniej Ukrainy na Krym. Pan Wiktor dołączył do
nich po powrocie ze służby wojskowej. Podjął pracę w fabryce produkującej linie do pakowania konserw na statkach rybackich. W 1986
roku ukończył w Moskwie Instytut Przemysłu Spożywczego, gdzie
studiował zaocznie i zdobył dyplom inżyniera-mechanika produkcji
spożywczej. – Kiedy już było można, zacząłem jeździć turystycznie do
kraju mojej matki, który zawsze chciałem odwiedzić. Byłem w Poznaniu, Białymstoku, Warszawie. Wspólnie z grupą znajomych trafiłem
ostatecznie na Śląsk Cieszyński, do Ustronia. Następnie zamieszkałem
w Goleszowie, gdzie poznałem moją żonę – mówi.
Pani Natalia także jest inżynierem z wykształcenia, dokładnie inżynierem-mechanikiem obróbki skrawaniem. W przeciwieństwie do
męża nie ma polskich korzeni. Jej rodzina pochodzi z Kirowogradu
na Środkowej Ukrainie. – Do Polski najpierw jeździłam turystycznie i
nie myślałam wtedy o pozostaniu na stałe, ale stało się inaczej – mówi
ładną polszczyzną. Podobnie jak mąż, na Ukrainie mieszkała w bloku
na osiedlu mieszkaniowym. – W 1993 roku założyliśmy własną firmę,
a w 1999 roku kupiliśmy do wykończenia dom w Hażlachu. Nigdy nie
myślałam, że będę mieszkać w domu z ogrodem, w ładnym krajobrazie
i blisko natury. Z każdym rokiem coraz bardziej wrastaliśmy w Polskę
i teraz mogę powiedzieć, że tutaj jest nasz dom – dodaje.
Przybysze z Ukrainy prowadzą rodzinną firmę handlową „Alda”
sp. z o.o. Przyznają, że w interesach powodziło im się raz lepiej, raz
gorzej. Ciągle szukają nowych możliwości rozwoju. – Z początku
mieliśmy dużo trudności ze śledzeniem zmian w przepisach. Mimo że
mieliśmy własną firmę, dodatkowo trzeba było posiadać zezwolenie
na pracę. Teraz jest już nam łatwiej. Ludzie w Hażlachu byli i są dla
nas bardzo życzliwi, zwłaszcza nasi sąsiedzi – podkreśla pan Wiktor,
który od 2005 roku posiada polskie obywatelstwo. Jego małżonka
przebywa w Polsce z kartą stałego pobytu i w przyszłości także będzie
się starać o nasze obywatelstwo.
GK

Natalia Marińska i Wiktor Kachno, goście Wójta Gminy • Fot. GK

WARTO SIĘ SZKOLIĆ
O tym, że warto brać udział w różnych szkoleniach przekonały się
niedawno nauczycielki Szkoły Podstawowej w Zamarskach, uczestnicząc 18 września w ciekawych, a przede wszystkim bardzo praktycznych zajęciach. Było to szkolenie zorganizowane przez Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy w ramach ogólnopolskiego programu
„Ratujemy i uczymy ratować”.
Głównym celem zajęć było zdobycie podstawowych wiadomości a głównie umiejętności dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy kursu oprócz certyfikatów otrzymali
wspaniałe wyposażenie, służące do przeprowadzania ćwiczeń praktycznych z uczniami o wartości 5.000 zł (fantomy, podręczniki, filmy,
tekturowe telefony). Pozwoli to na pełną realizację tego programu w
naszej szkole i umożliwi nam przeprowadzenie ciekawych ćwiczeń
praktycznych z naszymi uczniami.
Zajęcia te wzorowane są na podobnych, prowadzonych w szkołach norweskich. Forma zabawy oraz odpowiednie pomoce pozwolą
skutecznie przekazywać i przyswajać wiedzę.
Urszula Parma
Dagmara Niemczyk
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w Warszawie, Akademii Muzycznej w Katowicach i Państwowej
Szkoły Muzycznej w Cieszynie. Kończycki koncert prowadziła Marta Śliż, która przypomniała historię kaplicy, od kilku lat sukcesywnie odnawianej staraniem miejscowej parafii. Na zakończenie wójt
Folwarczny zapewnił zgromadzonych, że była to pierwsza, ale bynajmniej nie ostatnia okazja do wysłuchania w zabytkowych murach
Kaplicy Zamkowej koncertu muzyki poważnej.
Od maja do końca sierpnia trwał kolejny etap remontu kaplicy.
Pomalowany został dach oraz wykonano renowację tynków zewnętrznych, na co Gmina Hażlach udzieliła dotacji celowej w wysokości 20 tys. zł.
GK

OSP Hażlach w akcji • Fot. GK
Organizowane co roku wspólnie z Gminą Dębowiec Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w tym roku odbyły się 22 września na
boisku sportowym w Gumnach. Z naszej gminy uczestniczyło w nich
6 jednostek OSP oraz 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.
Członkowie MDP brali udział tylko w ćwiczeniach bojowych.
Starsi druhowie rywalizowali w dwóch konkurencjach rozgrywanych
na czas: sztafecie pożarniczej i ćwiczeniach bojowych. Najlepsza
okazała się jednostka z Hażlacha, która otrzymała Puchar Przechodni
Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Hażlachu i puchar za pierwsze
miejsce ufundowany przez Wójta Gminy Hażlach. Strażacy z Kończyc Wielkich (triumfatorzy zawodów w ubiegłym roku) chociaż
otrzymali identyczną ilość punktów co Hażlach, wypadli gorzej w
konkurencji bojowej i w efekcie zajęli drugie miejsce.
Oto kolejność wszystkich drużyn łącznie z punktacją za czas wykonania: 1. Hażlach (127 pkt.), 2. Kończyce Wielkie (127 pkt.), 3.
Brzezówka (132 pkt.), 4. Zamarski (147 pkt.), 5. Pogwizdów (154
pkt.). 6. Rudnik (165 pkt.). Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze: 1.
Zamarski (48 pkt.), 2. Hażlach (49 pkt.), 3. Kończyce Wielkie (bez
punktów po awarii pompy motorowej).
*
*
*
OSP Hażlach i OSP Kończyce Wielkie reprezentowały naszą gminę
podczas Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, które odbyły
się 29 września w Ustroniu. Do rywalizacji przystąpiły ostatecznie 23
straże. Jednostka z Kończyc Wielkich zajęła 10 miejsce, zaś jednostka z
Hażlacha – 16. Zwycięstwo przypadło strażakom z Mnicha.
GK

WIECZÓR Z BAROKIEM
28 sierpnia w Kaplicy Zamkowej Opatrzności Bożej w Kończycach Wielkich gościł koncert muzyki barokowej, odbywający się w
ramach I Śląskiego Zlotu Trębaczy. Trwający godzinę koncert odbył
się z udziałem licznie zgromadzonej publiczności, wśród której znaleźli się m.in. Wójt Gminy Dębowiec Tomasz Branny oraz Krzysztof
Durlow, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Cieszynie.
Kilkanaście utworów z repertuaru muzyki barokowej wykonało
dwóch artystów najwyższej klasy, wykładowców Akademii Muzycznej w Katowicach: prof. Stanisław Dziewior (trąbka) oraz dr Władysław Szymański (organy). Gości przywitali ks. Andrzej Wieliczka,
proboszcz kończyckiej parafii oraz Wójt Gminy Karol Folwarczny.
– Niezwykła atmosfera tego miejsca, znakomita akustyka, świetni wykonawcy. To będzie wieczór, który na długo zapamiętamy – stwierdził
przed koncertem nasz wójt.
Miał rację. Koncert spotkał się z gorącym przyjęciem. Wnętrze
barokowej, powstałej w 1767 roku kaplicy, zamieniło się w kameralną
salę koncertową. Publiczność gorącymi brawami nagradzała kolejne
popisy wykonawców. Na koniec zabrzmiała „Ave Maria”, specjalnie
dedykowana mieszkańcom Kończyc Wielkich.
I Śląski Zlot Trębaczy odbywał się pod auspicjami Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Artystycznej

Dr Władysław Szymański (organy) i prof. Stanisław Dziewior (trąbka) • Fot. GK

SOCRATES W HAŻLACHU
Początkiem października Szkoła Podstawowa w Hażlachu gościła
nauczycieli ze szkół z Anglii i Niemiec. Celem spotkania było opracowanie projektu do realizacji w ramach programu Socrates Comenius.
Wspólnie zdecydowaliśmy, że będziemy zajmować się muzyką. Używając różnych technik i sposobów będziemy pracować nad twórczością wybitnych kompozytorów z naszych krajów.
Oprócz intensywnej pracy nad projektem goście zwiedzili ciekawe zakątki naszego regionu. Zobaczyli m.in. zabytki Cieszyna,
Wzgórze Zamkowe, muzeum w Pszczynie oraz malowniczą o tej porze roku Równicę. Odwiedzili także Urząd Gminy w Hażlachu, gdzie
spotkali się z Zastępcą Wójta Wandą Sojką i inspektor ds. oświaty
Danutą Witoszek.
Mamy nadzieję, że nasi goście byli równie zadowoleni ze spotkania jak my, a nasza współpraca przyniesie zadowalające wszystkich
efekty.
Anna Kawik

Spotkanie w Urzędzie Gminy Hażlach • Fot. GK
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ŚWIĘTO PLONÓW

(dok. ze str. 1)
Program części artystycznej przygotowali: Mieczysław Goras i
Krystyna Penkała. Wystąpił Chór Mieszany Parafii Rzymsko-Katolickiej w Hażlachu, który m.in. po raz pierwszy wykonał „Piosenkę o
rolniku” autorstwa Emilii Pilch oraz Chór Ewangelicki Hażlach–Zamarski. Następnie dwukrotnie zaprezentowała się grupa taneczna z
kapelą ludową z istniejącego nieprzerwanie od ponad 55 lat Zespołu
Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej.

Występ grupy tanecznej z Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
• Fot. Grzegorz Fizek

PRZEBOJOWE „PIEŚNICZKI”
20 października 2007 roku w sali widowiskowej Świetlicy Gminnej w Hażlachu odbył się I Gminny Konkurs na Przebój Pieśniczki
Regionalnej. Spotkanie to poprzedziło opracowanie regulaminu konkursu oraz zaproszenie wszystkich chórów i zespołów śpiewaczych w
gminie. Z zaproszenia skorzystały trzy zespoły śpiewacze: z Zamarsk,
Kończyc Wielkich i Hażlacha. Organizatorem konkursu była Świetlica Gminna w Hażlachu.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: Danuta Witoszek, prof. dr hab. Alojzy Kopoczek (przewodniczący jury), Franciszek Kłoda i Jan Chmiel. Konkurs prowadziła jak
zwykle z humorem, piękną gwarą cieszyńską dr Joanna Jurgała-Jureczka, nadając spotkaniu ciepłą, rodzinną atmosferę. O kolejności
wykonywania repertuaru przez zespoły śpiewacze zgodnie z regulaminem zadecydowało głosowanie.
Jako pierwszy wystąpił zespół śpiewaczy z Hażlacha pod kierunkiem Mieczysława Gorasa, który wykonał „pieśniczki” w opracowaniu muzycznym Władysława Rakowskiego i samego dyrygenta: „Od
tego dwora”, „Posłuchajcie siostrzyczki”, „Taki czasy nastowają”,
„Olszynka” i „ Szła liseczka”.
Drugi w kolejności zaprezentował się zespół śpiewaczy z Kończyc
Wielkich z ciekawym repertuarem. Były to utwory nie tylko znane i
śpiewane w regionie cieszyńskim, ale także „pieśniczki” opracowane
muzycznie przez Jadwigę i Zbigniewa Pysznych i byłego kierownika
szkoły Wiktora Macheja do słów poetki kończyckiej Heleny Stoszek,
a także nieżyjącego już Adolfa Czempiela. Były to następujące utwory: „Co sie stało w kóńczyckiej dziedzinie”, „To kóńczycki pole”,
„Nasza wieś Kończyce Wielkie”, „Trzista buczków we dworze” i „Od
Cieszyna sypana dróżeczka”.
Na końcu wystąpił męski zespół śpiewaczy z Zamarsk z repertuarem bardzo pięknych ludowych pieśni: „O, Cieszynie, Cieszynie”,
„Kiej jo chodził ku Marynie”, „Mamuliczko moja”, „Staro chałupina”, „Pokochałem se Marysie” i „Wiym jo w Cieszynie jedyn dóm” .
Przerwy pomiędzy wykonywaniem przez zespoły repertuaru wypełniły recytacje wierszy znanego w regionie cieszyńskim poety ludowego Jana Chmiela, a także śpiewane wspólnie z widownią „pieśniczki” cieszyńskie.

Wiadomości Gminy Hażlach, wrzesień/październik 2007
Jedną z atrakcji dożynek był samochód rajdowy mitsubishi Kajetana Kajetanowicza, który przyjechał do Hażlacha na zaproszenie
wójta Folwarcznego. Kierowca rajdowy z Ustronia czuje do Hażlacha
duży sentyment, ponieważ debiutował u nas podczas rajdu samochodowego w 2000 roku. Wielkim powodzeniem cieszyła się także loteria
fantowa. Na boisku rozegrano mecz żaków LKS „Victoria” Hażlach z
rodzicami, podczas którego wychowankowie Piotra Haratyka i Grzegorza Koniecznego pokonali swoich tatów 6:5. Po meczu piłkarska
młodzież odebrała nowe stroje ufundowane przez Jacka Ciupkę (bar
„Europa”), firmę kamieniarską „Obelisk” i rodziców.
Po części oficjalnej dożynki przekształciły się w zabawę taneczną. Ich organizatorami byli: Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich, zaś sponsorami hażlascy rolnicy i rzemieślnicy.
*
*
*
Dożynki w Pogwizdowie miały nieco odmienny charakter. Co
roku przygotowuje je inna organizacja. W tym roku nad ich przebiegiem czuwały panie z Koła Gospodyń Wiejskich.
Wójt Gminy Karol Folwarczny, wraz z towarzyszącą mu małżonką,
ubraną w strój cieszyński, zostali przywitani dożynkowym wieńcem i
chlebem. – Jest czas pracy i czas radości, zabawy. Ogromnie się cieszę,
iż tegoroczne święto plonów obchodzimy zgodnie z bogatą tradycją naszej ziemi. Podziękujmy Bogu i rolnikom, że chleb z udanych zbiorów
będzie na każdym stole. Będę się starał, aby w naszej gminie ten chleb
był dzielony równo i sprawiedliwie – powiedział wójt Folwarczny.
W części artystycznej wystąpił Zespół Regionalny „Nadolzianie”
z Kaczyc, zbierając zasłużone brawa.
GK
Werdykt jury był następujący: przebojem 2007 roku została ogłoszona „pieśniczka” wykonana przez Zespół Śpiewaczy z Kończyc
Wielkich „Trzista buczków we dworze”. Zespół otrzymał okolicznościowy puchar oraz dyplom za udział w konkursie, podobnie jak
zespół z Zamarsk. Jury konkursowe poza regulaminem postanowiło
przyznać nagrodę specjalną za wysoki poziom artystyczny wykonywanego repertuaru Zespołowi Śpiewaczemu z Hażlacha.
Puchary i dyplomy z wiązankami kwiatów dyrygentom zespołów
wręczył w imieniu organizatora Wojciech Kasztura, dziękując wszystkim wykonawcom i publiczności za udział w I Gminnym Konkursie i
zapraszając na kolejne w latach następnych. W podsumowaniu imprezy prof. A. Kopoczek wysoko ocenił wszystkich wykonawców oraz
pomysł zapoczątkowania cyklu tego rodzaju konkursów, aby przebogate w treść i urok pieśni regionalne nie zostały zapomniane.
Na koniec Franciszek Kłoda, znany folklorysta, miłośnik regionalizmu, zaprosił wszystkich do obejrzenia wystawy swoich zbiorów
starych wydawnictw i śpiewników regionalnych.
Wojciech Kasztura

Nagrodzony pucharem zespół z Kończyc Wielkich • Fot. Józef Stoszek
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