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W środę (26.02.2020) Starosta Mieczysław Szczurek podczas sesji Rady Gminy w Hażlachu
oficjalnie zapowiedział, iż dzięki działaniom wójta Grzegorz Sikorskiego, przy wsparciu
radnego powiatowego Marcina Ślęka, na marcowej sesji Rady Powiatu zapadnie decyzja
odnośnie kończyckiej działki, która aktualnie jest wystawiona przez Starostwo Powiatowe na
sprzedaż.

Starosta Mieczysław Szczurek i Wójt Hażlacha Grzegorz Sikorski przy działce w Kończycach Wielkich/ fot. mat. pras.

Już w 2016 roku Wójt Sikorski zwracał się pisemnie do cieszyńskiego Starosty z prośbą o darowiznę kończyckiej działki
na cele rekreacyjne. Wówczas swą prośbę uzasadniał tym, iż lokalne społeczeństwo jest zainteresowane jej
zagospodarowaniem. Dlaczego darowizna, a nie zakup? W uzasadnieniu swojego pisma wójt wskazuje, że działka
znajduje się na terenie osuwiskowym, co znacząco obniża jej wartość komercyjną, a tym samym możliwość jej zbycia
według cen rynkowych. Ponadto, zgodnie z danymi, corocznie starostwo musi ponosić koszty związane z
wykaszaniem wspomnianego terenu, co generuje dodatkowe koszty, dlatego nieodpłatne jej przekazanie na rzecz
Gminy Hażlach, zdaniem wójta, byłoby sensownym rozwiązaniem.
Kończycka działka, pomimo wspomnianych wad (teren osuwiskowy), posiada także ważną zaletę - a mianowicie
położenie. Leży wzdłuż wybudowanej ze środków unijnych oraz funduszu sołeckiego ścieżki zdrowia hrabiny Gabrieli

Thun-Hohenstein, w obrębie której powstała siłownia plenerowa oraz mała architektura w postaci ławek, koszy i
oświetlenia. Niedaleko działki znajduje się zabytkowy kościół pw. świętego Michała Archanioła, kompleks sportowy
wraz z Domem Sportowca, zespół szkolno-przedszkolny oraz zespół pałacowo- parkowy.
- Rozpatrując sprawę darowizny trzeba patrzeć w szerszym kontekście. Nie bez znaczenia jest tutaj pomoc
rzeczowa gminy Hażlach dla starostwa w kwocie ponad 800 tys. zł. na budowę chodnika w Pogwizdowie przy
ul. Cieszyńskiej. Ponadto podczas spotkania z wójtem dowiedziałem się, iż gmina Hażlach prowadzi prace
związane z przygotowaniem budowy boiska wielofunkcyjnego obok szkoły w Kończycach Wielkich. Tak
więc przekazanie gminie Hażlach wspomnianej działki w formie darowizny na cele publiczne, przy jej
przemyślanym zagospodarowaniu, stanowić będzie wartość dodaną dla wzrostu potencjału turystycznorekreacyjnego regionu cieszyńskiego. Dlatego będę prosił i przekonywał radnych do takiej formy
przekazania działki na rzecz gminy Hażlach – podsumował Mieczysław Szczurek Starosta Cieszyński.
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