
NR 5 (126) MAJ 2016 ISSN 1643-0603

s. 11
Wręczenie tego zaszczytnego wyróżnie-
nia nastąpiło podczas sesji Rady Gminy 
Hażlach w dniu 27 kwietnia. Aktu tego 
dokonała Sylwia Cieślar, wiceprzewodni-
cząca Sejmiku Województwa Śląskiego, 

Rudolf Mizia
- Zasłużony dla
Województwa Śląskiego 

Znany powszechnie ze swojej wieloletniej działalności społeczno-
kulturalnej mieszkaniec Zamarsk Pan Rudolf Mizia, który niedawno 

obchodził swoje 90 urodziny, został wyróżniony nadaniem Złotej Odznaki 
Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego. 

członkini Kapituły Odznaki Honorowej. 
Wcześniej laudację poświęconą osobie i za-
sługom laureata przedstawiła przewodni-
cząca Rady Gminy Hażlach Bożena Bury.
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,,Dzięki wspomnieniom – wracam”- pisze 
poeta. 17 kwietnia mieszkańcy Zamarsk 
i zaproszeni goście mieli okazję oddać 
się wspomnieniom wspólnie z szanow-
nym Jubilatem Panem Rudolfem Mizią 
podczas obchodów jego 90 urodzin. W 
naszym środowisku benefis jest rzadkim 
wydarzeniem, ale też jego bohater to nie-
zwykła osobowość. 
Swoje zawodowe życie Pan Rudolf zwią-
zał z nauczycielstwem. Najpiękniejsze 
lata spędził mieszkając w Dębowcu. W la-
tach 1955-1976 pełnił funkcję dyrektora 
szkoły podstawowej w tejże miejsco-
wości, bez reszty poświęcając swój czas 
miejscowej społeczności. Starsi miesz-
kańcy pamiętają wymagającego nauczy-
ciela geografii i biologii, dzięki któremu 
do dzisiaj świetnie znają mapę świata. 
Z  sentymentem wspominają przedsta-
wienia reżyserowane przez niego. W wie-
lu wychowankach Pan Rudolf zaszczepił 
bakcyla do teatru, do czytania, do filmu. 
Organizując wycieczki, rozbudzał w nich 
pasję do podróżowania. Po przeprowadz-
ce do swoich rodzinnych Zamarsk oddał 
swe serce tamtejszej społeczności, kon-
tynuując swe dotychczasowe działania. 

Pięknie żyć - znaczy kochać świat 
- dewizą życia Jubilata

17 kwietnia w Zamarskach odbył się Benefis z okazji 90 urodzin Pana Rudolfa Mizi. Poniżej publikujemy artykuł 
poświęcony temu niecodziennemu wydarzeniu a zwłaszcza osobie dostojnego Jubilata autorstwa Katarzyny 

Rymar, dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębowcu.

Zacny Jubilat znany jest z umiłowania 
ziemi cieszyńskiej, jej tradycji, kultu-
ry i  języka. Dowodem przywiązania do 
Małej Ojczyzny są jego liczne publikacje 
i zapiski kronikarskie dotyczące ważniej-
szych wydarzeń w naszym środowisku. 
W niedzielne popołudnie do zamarskiej 
strażnicy na zaproszenie prężnego soł-
tysa Zamarsk, pana Klaudiusza Zawa-
dy, przybyli przedstawiciele władz gmin 
Hażlach i Dębowiec, dyrektorzy szkół, 
strażacy, kobiety z KGW w pięknych lu-
dowych strojach, najbliżsi Jubilata, dzie-
ci i wszyscy, dla których dyrektor Mizia 
jest autorytetem. Od pierwszych chwil 
można było poczuć rodzinną atmosferę 
pełną serdeczności i spontaniczności. 
Goście mieli okazję zobaczyć scenki gwa-
rowe, wiele obrazków z życia szkoły, wy-
słuchać melodyjnych cieszyńskich pieśni. 
Dodatkową atrakcją był film, w którym 
mieszkańcy Zamarsk wypowiadali się 
o swoim długoletnim dyrektorze szkoły. 
W formie prezentacji zaś przedstawiono 
zebranym stare fotografie z Zamarsk. 
Przed licznie zgromadzoną publicznością 
zaprezentowało się wiele zespołów, od 
najmłodszych do najstarszych. Życze-

nia, gratulacje, słowa uznania padające 
z wielu ust brzmiały jednym głosem, 
mimo różnic pokoleniowych. Przykład 
życia Pana Rudolfa, żywy człowiek, stał 
się inspiracją do przeróżnych twórczych 
działań na rzecz środowiska wielu po-
koleń zamarszczan, którzy z wielką ser-
decznością i wzruszeniem wypowiadali 
się o swym Mistrzu. 
Podczas benefisu można było dostrzec, 
w  czym tkwi siła małej społeczności. 
Tam, gdzie każdy zna każdego, czuje się 
wspólnotę. Mieszkańcy Zamarsk pod 
kierunkiem sołtysa zorganizowali się, 
aby uhonorować zasługi jednego z naj-
starszych mieszkańców swojej miejsco-
wości, Pana Rudolfa Mizi.
Drogi Jubilacie!
Jesień życia… niech stanie się wiosną,
każdy dzień niech rozkwita na nowo.
Bo jesteś tą mądrością,
z której młodzi powinni czerpać,
pełnymi garściami…
Z okazji pięknych Urodzin
wciąż tak pięknego życia!

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębowcu

Katarzyna Rymar

wraz z Gronem Pedagogicznym

ŻYCZENIA OD PRZEDSTAWICIELI WŁADZ GMINY HAŻLACH 
I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAMARSKACH. 

URODZINOWY TORT OD MIEJSCOWEGO KOŁA GOSPODYŃ 
WIEJSKICH. 
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PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ
CZŁONEK KOMISJI KOMUNALNEJ I ROZWOJU GOSPODARCZEGO 
Data i miejsce urodzenia: 21 sierpień 1990 r. w Cieszynie
Miejsce zamieszkania: Hażlach
Zawód: rolnik
Kontakt przez Biuro Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Hażlachu 

Najważniejszym według mnie dla rozwoju Gminy Hażlach jest poprawianie jakości życia mieszkańców i wzrost konkurencyjności 
naszej gminy. Jako radny szczególną uwagę kładę na rozwój infrastruktury drogowej oraz kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni 
indywidualnych. Aby rozwój był możliwy i zauważalny należy efektywnie wykorzystywać środki finansowe i inne zasoby gminne 
oraz pozyskiwać fundusze zewnętrzne. Zależy mi również na wspieraniu pozyskiwania pieniędzy unijnych przez przedsiębior-
ców i rolników.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu 
informuje, że realizacja świadczeń wychowawczych w ramach 

Wypłata świadczeń w ramach 
programu „Rodzina 500+”

PUNKT PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW W URZĘDZIE GMINY 
HAŻLACH (I PIĘTRO, POK. NR 6).
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Ogłoszenie Wójta Gminy Hażlach w sprawie
wyłożenia do wglądu protokołu inwentaryzacyjnego 

Wójt Gminy Hażlach uprzejmie informuje, że w okresie od dnia 31 maja 2016 roku do dnia 1 lipca 2016 roku wyłożony 
zostanie do publicznego wglądu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Hażlachu przy ul. Głównej 57 protokół inwen-
taryzacyjny dotyczący działek numer 287/9 o powierzchni 0,2202 ha, 299/21 o powierzchni 0,4968 ha, 299/24 o powierzchni 
0,0440 ha, 299/26 o powierzchni 0,0167 ha, 332/14 o powierzchni 0,5544 ha, 332/18 o powierzchni 0,0176 ha, 332/19 o po-
wierzchni 0,0283 ha, 332/22 o powierzchni 0,0230 ha, położonych w Pogwizdowie, stanowiących drogę gminną.
W wyżej wymienionym okresie osoby, których interesu prawnego dotyczą ustalenia zawarte w protokole inwentaryzacyj-
nym, mogą zgłosić zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej mającej swą siedzibę w tut. Urzędzie, pok. nr 12.

Hażlach, dnia 9 maja 2016 roku KS

rządowego programu „Rodzina 500+” przebiega w Gminie 
Hażlach sprawnie. Pierwsze wypłaty tych świadczeń trafiły do 
mieszkańców naszej Gminy w dniu 25 kwietnia 2016 roku. 
Wypłata świadczeń jest realizowana na bieżąco. Pracownicy 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu zajmujący się ob-
sługą świadczeń wychowawczych cały czas przyjmują wnioski 
i pomagają przy ich wypełnianiu, a także udzielają wszelkich 
niezbędnych informacji osobom zainteresowanym. Wniosek 
rzetelnie wypełniony przyśpiesza proces wydania decyzji, 
a  zarazem wypłacania świadczeń. Zainteresowanie progra-
mem jest spore, lecz przyjmowanie wniosków o ustalenie pra-
wa do świadczeń wychowawczych przebiega bez kolejek.

Monika Dziadek

Kierownik GOPS w Hażlachu
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22 kwietnia w otwarciu centrum dydaktycznego uczestniczy-
ły władze wojewódzkie kraju morawsko-śląskiego z wojewodą 
Miroslavem Novakiem na czele, a także dyrektor Biura Euro-

Archeopark
u sąsiadów

Znajdujący się po drugiej stronie Olzy 
w podcieszyńskim Kocobędzu Archeopark 

(Chotěbuz-Podobora) wzbogacił się o wybudowane 
z wykorzystaniem funduszy europejskich nowoczesne, 

kilkupiętrowe, wyposażone w windę centrum 
dydaktyczne wraz z zapleczem. 

NOWO POWSTAŁE CENTRUM DYDAKTYCZNE.

PO UROCZYSTYM OTWARCIU NOWEGO OBIEKTU 
ARCHEOPARKU (OD LEWEJ): DYREKTOR MUZEUM 
TĚSINSKA ZBYŠEK ONDŘEKA, WOJEWODA MORAWSKO-
ŚLĄSKI MIROSLAV NOVAK I WÓJT GMINY HAŻLACH 
GRZEGORZ SIKORSKI.

regionu Śląsk Cieszyński Bogdan Kasperek i Wójt Gminy Haż-
lach Grzegorz Sikorski. Gmina Hażlach współpracuje bowiem 
z Muzeum Těsinska z Czeskiego Cieszyna, które prowadzi 
Archeopark. Obaj partnerzy wspólnie uczestniczą w projek-
cie „Wędrówki Doliną Olzy”, zgłoszonym do dofinansowania 
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, 
mającym na celu między innymi odnowę centrum Hażlacha 
i poprawę jego estetyki.Archeopark w Kocobędzu istnieje od 
2006 roku, kiedy na podstawie pierwotnych znalezisk powsta-
ła tam replika osady wczesnosłowiańskiej. Po trwającej dwa 
lata przebudowie obiekt ponownie został otwarty dla zwie-
dzających z  końcem kwietnia. Centrum dydaktyczne w nie-
konwencjonalny, ale przystępny sposób prezentuje dziedzic-
two archeologiczne, historyczne i przyrodnicze doliny Olzy. 
Warto udać się w to niedaleko położone od nas miejsce, zwane 
Starym Cieszynem, aby zobaczyć jak przed wiekami żyli nasi 
słowiańscy przodkowie. 
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Szanowni Jubilaci
Uprzejmie proszę pary małżeńskie, które w 2016 
roku obchodzą jubileusz 50-lecia pożycia małżeń-
skiego, o zgłaszanie się do Urzędu Stanu Cywil-
nego w Hażlachu w związku z przygotowywaniem 
wniosków o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie.

W bieżącym roku odznaczenia nadane zostaną parom małżeńskim, 
tóre zgłoszą się do USC Hażlach do dnia 30 czerwca 2016 roku. 

Kierownik USC Hażlach

Liliana Matloch

R E K L A M A

Produkcja i montaż
bram garażowych

- na wymiar 

Oferujemy wykonanie i montaż
bram uchylnych

lub dwuskrzydłowych,
ocieplanych i nieocieplanych. 

Cena od 200 zł za m kw.
z montażem i dowozem. 

Możliwość pomiaru - 50 zł

-----------------------------------------

FHU ORKAN
Hażlach, ul. Rudowska 31

tel.  501-527-857 / 33 85-67-541
www. bramy-orkan.pl
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Chcesz
by to miejsce 

należało
do ciebie? 

Zamów reklamę 
na łamach 

„Wiadomości 
Gminy Hażlach”

wgh@hazlach.pl
502-270-137

Wielkokończanie docenieni
w Zebrzydowicach

Wielkokończanie – zespół folklorystyczny z Kończyc Wielkich – otrzymał 
wyróżnienie podczas XXIII  Międzynarodowego Przeglądu Zespołów 
Regionalnych Złoty Kłos, jaki co roku odbywa się w Zebrzydowicach. 

Impreza przyciąga od lat tłumy miło-
śników folkloru, którzy mają możliwość 
zobaczyć zespoły z różnych zakątków. 
Przez dwa dni jury przesłuchiwało wy-
konawców, a na scenie wystąpiło ponad 
1200 osób.  Występy oceniali: prof. zw. 

Z tej okazji członkowie kółka teatralnego „Maska” wysta-
wili dla gości przedstawienie pt.  „SENtymentalne bzdury” 

MŁODZIEŻ PRZYGOTOWAŁA SZEREG DOŚWIADCZEŃ 
CHEMICZNO-FIZYCZNYCH DLA MŁODSZYCH KOLEGÓW.

K O Ń C Z Y C E  W I E L K I E .

Dzień Otwarty w Gimnazjum
Szóstoklasiści z Kończyc Wielkich, Hażlacha i Zamarsk odwiedzili Gimnazjum im. Gabrieli hr. Thun-Hohenstein 

podczas dnia otwartego szkoły. 

dr hab. Daniel Kadłubiec – przewodni-
czący jury, prof. zw. dr hab. Alojzy Ko-
poczek i dr Magdalena Szyndler.  Zespół 
Wielkokończanie został wyróżniony 
w  kategorii „Zespoły taneczne”. Gratu-
lujemy !

urozmaicone piosenkami wykonanymi przez szkolny chór. 
Następnie gimnazjaliści zaprezentowali ciekawe i efektowne 
doświadczenia z chemii i fizyki przygotowane pod opieką na-
uczycieli. Uczniowie szkół podstawowych zapoznali się także 
ze stroną internetową naszego gimnazjum. Na koniec zosta-
li oprowadzeni po wszystkich klasach w celu zapoznania się 
z budynkiem naszej szkoły. 
Warto dodać, że uczniowie klas 6. mieli również okazję wziąć 
udział w rozgrywkach piłki siatkowej. - Mieliśmy przyjem-
ność gościć przyszłych uczniów naszego gimnazjum, których, 
mamy nadzieję, będzie jak najwięcej. Mamy nadzieję, że miło 
spędzili z nami ten dzień i wierzymy, że zechcą się tu uczyć 
i rozwijać swoje pasje – powiedziała dyrektor szkoły Anna Szy-
puła.

HBB

WIELKOKOŃCZANIE WYSTĄPILI W AMFITEATRZE W ZEBRZYDOWICACH PODCZAS 
PRZEGLĄDU ZŁOTY KŁOS.
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W ciągu trwającego roku szkolnego  w naszej placówce podej-
mowane są różnorodne akcje i działania   promujące zdrowie 
i ekologię. Spotykamy się z ciekawymi ludźmi, zbieramy zużyte 
baterie i plastikowe nakrętki. Braliśmy udział w akcji „Mamo, 
Tato wolę wodę”, „Jem owoce i warzywa”, „Zdrowa kanapka”. 
22 kwietnia, w ramach Dnia Ziemi, przedszkolaki wraz z Radą 
Sołecką Hażlacha, uczestniczyły w sprzątaniu naszej pięknej 
miejscowości. Nasze 3 i 4 - latki z przejęciem i zaangażowa-
niem zbierały śmieci wokół przedszkola i Orlika, a następnie  
na zaproszenie sołtysa  i rady sołeckiej   bawiły się na boisku 
przy Domu Ludowym, gdzie czekał na nich poczęstunek - za 
który bardzo dziękujemy.   Razem z paniami dzieci oddały 
także do kontenera niepotrzebne już elektro-śmieci. Po po-
wrocie do przedszkola dzieci zasadziły przy przedszkolu ma-
łego świerka oraz otrzymały dyplom „Małego Ekologa” będący 
podsumowaniem akcji i całorocznej realizacji programu. 

Przedszkole w Hażlachu

Co roku na wiosnę młodzież z szóstej klasy Szkoły Podstawo-
wej w Kończycach Wielkich prowadzi sprzątanie tamtejszej 
ścieżki edukacyjno-przyrodniczej. Każdorazowym efektem 
tej akcji jest zebranie porzuconych w rowach, na poboczach 
i wśród roślinności różnych śmieci. Po tych praktycznych za-
jęciach z troski o przyrodę i środowisko naturalne 27 kwiet-
nia odbył się konkurs z wiedzy przyrodniczo-krajoznawczej, 
w  którym uczestniczyli uczniowie z klas starszych IV-VI. 
Największym zasobem informacji popisała się tym razem Ju-
lia Legierska (kl. VI), drugie miejsce zdobył Jakub Kędziera 
(kl. IV), zaś trzecie - Maria Kopala (kl. V). Konkurs prowadził 
Jan Machała, przewodniczący Komisji Ochrony Przyrody Od-
działu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 

K O Ń C Z Y C E  W I E L K I E .

Ćwiczenia
z przyrody

„Beskid Śląski” w Cieszynie. Obecny był również prezes Zarzą-
du Oddziału PTTK Jacek Tyczkowski.
Uczestnicy akcji otrzymali ufundowane ze środków promocji 
Gminy Hażlach pamiątkowe odznaki.

GK

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH 
WIELKICH ZE SWOIMI NAUCZYCIELAMI I ORGANIZATORAMI 
AKCJI PODCZAS SPRZĄTANIA OKOLICY.
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Dbają o swoje 
otoczenie

Przedszkole w Hażlachu realizuje autorski program 
profilaktyki prozdrowotnej i proekologicznej pod 

nazwą „Zdrowy przedszkolak w zdrowym środowisku’.

Letnie dyżury 
przedszkoli
Wójt Gminy Hażlach informuje, że w okresie tegorocznych wa-
kacji letnich dyżury pełnić będą trzy przedszkola oraz jeden 
oddział przedszkolny, do których zapisywać można dzieci z te-
renu całej gminy. Zgłoszenia w poszczególnych placówkach 
należy dokonać w terminie do dnia 13 czerwca 2016 roku 
(poniedziałek) włącznie.
Dyżury przedszkoli i oddziału przedszkolnego w czasie waka-
cji letnich w 2016 roku

Termin 
Przedszkole

pełniące dyżur
Kontakt

1 lipiec 2016
 - 17 lipiec 2016

Przedszkole
Pogwizdów,

ul. Kościelna 21
33 8568 257

18 lipiec 2016
- 31 lipiec 2016

Przedszkole
Kończyce Wielkie,

ul. Szkolna 5
33 8569 394

1 sierpień 2016
- 16 sierpień 2016

Przedszkole Hażlach,          
ul. Długa 25

33 8569 487

17 sierpień 2016
- 31 sierpień 2016

Oddz. przedszkolny 
w SP Zamarski,

ul. Szkolna 1
33 8569 591
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K O Ń C Z Y C E  W I E L K I E .
Warsztaty pierwszej 
pomocy. 

W ramach projektu „Bezpieczna +” w  Gim-

nazjum w Kończycach Wielkich   zostały 

zorganizowane warsztaty udzielania pierw-

szej pomocy przedmedycznej. Wzięli w nich 

udział uczniowie klas trzecich, którzy w ra-

mach przedmiotu: „Edukacja dla bezpie-

czeństwa” uczyli się ratować ludzkie życie 

i zdrowie. Szczególne podziękowania należą 

się strażakom z OSP Kończyce Wielkie, któ-

rzy prowadzili praktyczne zajęcia.

H A Ż L A C H .
Recytowały w języku 
Shakespeare’a.

Julia Pniok ze Szkoły Podstawowej w Haż-

lachu zdobyła III miejsce podczas XVI Po-

wiatowego Konkursu Recytatorskiego pod 

hasłem „Poezja i proza w języku Shakespe-

are’a”. Julia została tym samym zakwalifi-

kowana do wojewódzkiego etapu konkursu.

Gimnazjaliści
w Urzędzie Gminy

Uczniowie gimnazjum w Kończycach Wiel-

kich uczestniczyli w posiedzeniu Rady 

Gminy Hażlach 27 kwietnia. Gimnazjaliści 

mieli okazję być świadkami nie tylko pra-

cy radnych naszej gminy i wójta, ale także 

uhonorowania Złotą Odznaką Honorową 

za Zasługi dla Województwa Śląskiego pana 

Rudolfa Mizi. Dziękujemy za możliwość 

uczestniczenia w sesji i obserwowania   co-

dziennego funkcjonowania Urzędu Gminy.

„Mam Talent” w Gimnazjum
w Kończycach Wielkich

27 kwietnia 2016r. w murach Gimnazjum w Kończycach Wielkich, jak co 
roku, odbył się przegląd „Mam Talent”, przygotowany przez klasę 1b pod 
opieką p. Małgorzaty Banot. Uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje 

umiejętności. Nasza szkoła jest niewielka, ale mnóstwo w niej talentów! 
Uczestnicy wykazali się wyjątkową oryginalnością, pomysłowością 

i profesjonalizmem.

Sara Kopoczek z kl. 1b żonglowała tale-
rzami, Kacper Dalach z kl. 1c zagrał kilka 
melodii na gitarze elektrycznej, Magda-
lena Stawarska oraz grupa z kl. 2a (We-
ronika Brychcy, Sylwia Kania, Daria Sur-
miak, Karolina Szweda, Patryk Hanzel 
i  Dawid Kolondra) pokazali talenty wo-

kalne, Julia Bylok także z kl. 2a śpiewała 
i grała na ukulele, Krzysztof Bylok  z kl. 
2a wykonał efektowne sztuczki z  piłką 
do koszykówki, Natalia Szcześniak 
z  kl. 3a pochwaliła się swoimi pracami 
plastycznymi, a Julia Podgórska z kl. 2b 
pracami stworzonymi za pomocą grafiki 
komputerowej. Każdy otrzymał gromkie 
brawa i pozytywne opinie jurorów. 
- Gratulujemy naszym utalentowanym 
gimnazjalistom udanych występów i ży-
czymy dalszego rozwijania swoich zdolno-
ści, a pozostałych uczniów zapraszamy do 
udziału w „Mam Talent” za rok, bo prze-
cież każdy jest w czymś dobry i warto się 
tym chwalić – mówi Anna Szypuła, dy-
rektor szkoły.

MŁODZIEŻ Z KOŃCZYCKIEGO 
GIMNAZJUM PREZENTOWAŁA TO, CO 
POTRAFI ROBIĆ NAJLEPIEJ. 

H A Ż L A C H .

Trema znowu wygrywa!
Szkolny chór „Trema” zdobył I miejsce w Przeglądzie Dziecięcych 

i Młodzieżowych Zespołów Artystycznych Śląska Cieszyńskiego. 

Organizatorami Przeglądu były Miasto 
Cieszyn oraz Stowarzyszenie Samo-
rządowe Ziemi Cieszyńskiej. W jury 
konkursu zasiedli: Jadwiga Sikora, Ewa 
Bogdanowicz, Maria Foltyn, Danuta 

Kenig oraz Karol Suszka. Jury dokona-
ło oceny 30 zespołów startujących w 4 
kategoriach: muzycznej, tanecznej, te-
atralnej oraz folklorystycznej i dokona-
ło wyboru laureatów tegorocznej edycji. 
Hażlaska „Trema” wygrała w kategorii 
„Zespoły muzyczne”. Podczas Przeglądu 
chór przygotowany przez Anetę Mila-
nowską-Trojszczak zaśpiewał piosenki 
„Szalona klasa” oraz „Orkiestry dęte”. 
Gratulujemy !

HBB
CHÓR SZKOŁY PODSTAWOWEJ TREMA 
ZACHWYCIŁ JURORÓW PRZEGLĄDU. 
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04.06 
- POGWIZDOŁKI – festyn w Pogwizdowie, organizator: 
Rada Sołecka
- ŚWIYNTO DZIEDZINY – festyn w Zamarskach, organiza-
tor: Rada Sołecka
- FESTYN SZKOLNY  - Organizator: Szkoła Podstawowa 
w Kończycach Wielkich 
- HAŻLASKI DZIEŃ DZIECKA - organizator Rada Sołecka
25 – 26.06 RODZINNE SPOTKANIA Z HISTORIĄ, czyli 
Piknik Militarny 2016, Hażlach
02.07 RAJD ROWEROWY, Rudnik, organizator: Rada So-
łecka
03.07 RAJD ROWEROWY NA ORIENTACJĘ, Hażlach, or-
ganizator: Amatorska Grupa Rowerowa
04.09 DOŻYNKI GMINNE, Kończyce Wielkie
11.09 LUTNIA BIKE MARATHON, Zamarski, organizator: 
Stowarzyszenie „Lutnia” w Zamarskach

Szanowni Państwo.
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam na 

ŚWIYNTO DZIEDZINY 2016,
które odbędzie się w sobotę 4 czerwca br.

w Parku Rekreacyjno-Sportowym
w Zamarskach, ul. Główna 1.

W programie m.in.
kolorowy pochód, występy artystyczne, koncerty,
zabawa taneczna, strefa kulinarna i rekreacyjna.

Tego dnia na zamarskiej scenie wystąpią m.in. 
• zespół TYROLIA BAND - znany z występów w Niem-

czech i Austrii podczas słynnych Oktoberfestów, 
• KAPELA STELA - młody zespół grający ludową muzykę, 

• ZESPÓŁ REGIONARNY „ROVNAN” ze Słowacji 
- kolorowe i energetyczne tańce ludowe.

Szczegóły wkrótce na plakatach
Klaudiusz Zawada 

Sołtys Zamarsk

Z A M A R S K I .

Taneczne święto dzieci
W Zamarskach już po raz drugi 27 kwietnia odbył się festiwal 

„Roztańczone przedszkolaki 2016”. W ten sposób obchodzon Światowy 
Dzień Tańca. 

Do OSP Zamarski przyjechały dzieci 
z  przedszkoli w Hażlachu, Kończycach 

Wielkich, Pogwizdowie, Puńcowie, Rud-
niku, z oddziałów przedszkolnych przy 

UCZESTNICY FESTIWALU „ROZTAŃCZONE PRZEDSZKOLAKI 2016” WYBRALI SIĘ 
W TANECZNĄ PODRÓŻ PO ŚWIECIE.

Fo
t. 

A
P

SP Hażlach, SP nr 6 w Cieszynie oraz SP 
Zamarski – gospodarze imprezy. 
W tym roku taneczne spotkanie odbywa-
ło się w myśl „Podróż dookoła świata”. Po-
szczególne grupy zaprezentowały tańce 
różnych krajów w charakterystycznych, 
pięknych strojach w rytm egzotycznej 
muzyki. Przedszkolaki tanecznie „od-
wiedziły” Brazylię, Słowację, Japonię, 
USA, Indie, Rosję i Hiszpanię. Wszystkie 
grupy wykazały się ogromnym zaanga-
żowaniem, kreatywnością i talentem. Po 
scenicznych zmaganiach i poczęstunku 
na dzieci czekała niespodzianka – wy-
stęp Teatrzyku Rodzicielskiego działa-
jącego przy Przedszkolu w Zamarskach, 
w sztuce „Szewczyk Dratewka”, gdzie 
dzieci z entuzjazmem śledziły losy bo-
haterów. Rozdanie nagród było zakoń-
czeniem tanecznego święta. Serdecznie 
dziękujemy dzieciom za radosny udział, 
nauczycielom za pomysłowość a rodzi-
com za włożone serce i poświęcony czas. 
Mamy nadzieję kontynuować to przed-
sięwzięcie. 

Agnieszka Pisiut

Przedszkole w Zamarskach

Z A P R A S Z A M Y
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Rozpoczynamy 25 czerwca 2016 roku 
o godzinie 9.00 na cieszyńskim rynku, 
gdzie na zaproszenia Burmistrza Mia-
sta Cieszyna zaprezentują się pojazdy 
i rekonstruktorzy. W samym Hażlachu 
program zaczynamy o godzinie 12.00 
pokazami dynamicznymi pojazdów woj-
skowych. 
W programie: pokazy grup rekonstruk-
cyjnych, dioramy, prelekcje, wystawy, 
przejazdy pojazdów militarnych oraz re-
konstrukcje działań wojennych prowa-
dzonych w wieku XVI i XVII w wykona-

Zapraszamy na weekend z historią
„Rodzinne Spotkania z Historią” w Hażlachu są kontynuacją wcześniejszych Pikników Militarnych, rozpoczętych 

w roku 2006. Organizatorem tegorocznego spotkania jest Wójt Gminy Hażlach i Gminny Ośrodek Kultury 
w Hażlachu. 

niu Kockiej Chorągwi Pancernej. Dzięki 
wielu grupom rekonstrukcji historycz-
nej przybliżymy działania drugowojen-
ne. Pierwszy dzień zakończymy o godz. 
20.00 zabawą taneczną. 
W niedzielę 26 czerwca zapraszamy już 
o godzinie 11.00. Poza pokazami i  re-
konstrukcją działań wojennych, zoba-
czymy działania Błękitnych Hełmów, 
które zaprezentują posterunek kontro-
lny na drodze Kair-Suez w wykonaniu 
Stowarzyszenia Kombatantów Misji 
Pokojowych ONZ. Grupa rekonstruk-

cyjna 3 batalionu brytyjskiej 16 Brygady 
Powietrzno-Desantowej przybliży misje 
z lat 2003-2008 w Iraku i Afganistanie.
W tym roku wiele dodatkowych atrakcji 
dla całych rodzin. Gastronomia, strzel-
nice, pole do strzelanek, paintball, qua-
dy, mini poligon dla dzieci, plac zabaw 
dla najmłodszych, możliwość przejazdu 
pojazdami wojskowymi. 
Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś 
dla siebie i uda nam się przybliżyć Pań-
stwu historię, którą przeżywali nasi 
przodkowie.

RAMOWY PROGRAM PIKNIKU
SOBOTA 25.06.2016
12.00 Pokazy dynamiczne pojazdów 
wojskowych 
14.00 Prezentacja grup
rekonstrukcyjnych 
15.00 Oficjalne otwarcie Spotkania 
przez Wójta Gminy Hażlach 
15.15 Występ Kockiej Chorągwi
Pancernej - wiek XVI 
16.15 Rekonstrukcja działań
wojennych 
17.15 Pokazy dynamiczne pojazdów 
wojskowych 
20.00 Zakończenie pierwszego dnia
i zabawa taneczna
NIEDZIELA 26.06.2016 
11.00 Pokazy dynamiczne pojazdów 
wojskowych 
13.00 Scenki i pokazy grup
rekonstrukcyjnych 
14.30 Rekonstrukcja działań
wojennych (partyzantka) 
15.15 Występ Kockiej Chorągwi
Pancernej - wiek XVII 
16.00 Pokazy dynamiczne pojazdów 
wojskowych 
17.00 Zakończenie 
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Rywalizacja odbywała się wśród dzieci 
i młodzieży oraz w grupie seniorów. Te-
nisistom kibicował wójt Grzegorz Sikor-
ski oraz radna Katarzyna Czendlik. 
Oto wyniki turnieju. 
Dzieci i młodzież: 1. Kamil Matuszek, 
2. Dawid Tomica, 3. Kacper Czendlik, 4. 
Szymon Matuszek, 5. Wojciech Czendlik. 
Seniorzy: 1. Józef Matuszek, 2. Józef 
Michalik, 3. Tomasz Matuszek, 4. Piotr 
Gawłowski, 5. Ryszard Cebula, 6. Ro-
man Mazur.

GK

H A Ż L A C H .

Amatorzy tenisa stołowego
9 kwietnia Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu zorganizował kolejny Turniej Tenisa Stołowego Gminy Hażlach 

Amatorów. Rozgrywki przeprowadzono w Domu Kultury w Pogwizdowie. 

NAJLEPSI ZAWODNICY W KATEGORII SENIORÓW. 

P O G W I Z D Ó W.

Turniej żaków

DRUŻYNA OLZY POGWIZDÓW 
KLĘCZĄ OD LEWEJ: MATEUSZ NOWAK, BŁAŻEJ TENGLER, KACPER KROCHMAL, 
MIŁOSZ KOWALSKI, MAREK URZĘDOWSKI, KACPER WIATER, MACIEJ KACZMARCZYK. 
STOJĄ OD LEWEJ: CEZARY KAŁUŻNY - TRENER, KAMIL KŁODA, OLGA KREHUT, ADAM 
MOLASY, OKTAWIAN KURPANIK, FILIP NANKE, MARTA SŁOWIK, ROBERT BANOT.

Z okazji święta Konstytucji 3 Maja na 
boisku w Pogwizdowie odbył się tur-
niej piłki nożnej żaków (rocznik 2005 
i młodsi). W zawodach uczestniczyły 
cztery drużyny: Olza Pogwizdów, Victo-
ria Hażlach, LKS Rudnik  oraz Błyskawi-
ca Kończyce Wielkie. Grano systemem 
każdy z każdym 1x20 minut.
Z końcowej wygranej  cieszyli się zawod-
nicy Olzy Pogwizdów, którzy bez straty 
bramki z trzema zwycięstwami zostali 
najlepszą drużyną turnieju.

WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH
MECZÓW: 
Pogwizdów - Hażlach  3:0, Rudnik - Koń-
czyce Wielkie 2:2, Rudnik - Hażlach 1:1, 

Pogwizdów - Kończyce Wielkie 3:0, Haż-
lach - Kończyce Wielkie  1:1, Pogwizdów 
- Rudnik  5:0. 

Organizatorami turnieju byli GOK 
w Hażlachu oraz LKS Olza Pogwizdów.

Andrzej Kłoda, prezes LKS Olza Pogwizdów
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Gronu jurorskiemu szczególnie zasmakowały następujące po-
trawy: 
• Zupa z pieca i tort mięsny (KGW Brzezówka), 
• Roladki z suszonymi pomidorami i naleśniki orzechowe 
(KGW Hażlach), 
• Żurek na wędzonce z białą kiełbasą i piernik z jabłuszkiem 
(KGW Kończyce Wielkie),
• Wiosenne roladki z szynki i babka szpinakowa (KGW Po-
gwizdow),
• Polędwiczki w sosie grzybowym i słodkie wariacje (KGW 
Rudnik),
• Zupa rzodkiewkowa ze szczypiorkiem i roladki z piersi kur-
czaka z brokułem i kalafiorem (KGW Zamarski). 

H A Ż L A C H .

Wiosna
na talerzach

Warzywa na setki sposobów serwowały podczas 
wiosennych prezentacji kulinarnych panie z wszystkich kół 
gospodyń wiejskich działających w gminie Hażlach. Jurorzy 

wybierali po dwie najciekawsze potrawy z każdego koła. 

W gronie jurorów znaleźli się: Małgorzata Pępek (poseł na Sejm 
RP), Sylwia Cieślar (Wiceprzewodnicząca Sejmiku Wojewódz-
twa Śląskiego), Janusz Król (Starosta Cieszyński), Grzegorz 
Sikorski (Wójt Gminy Hażlach), Bożena Bury (przewodniczą-
ca Rady Gminy Hażlach), Barbara Kuchta (radna Rady Gminy 
Hażlach), Krzysztof Szymura (prezes Zarządu Lokalnej Grupy 
Rybackiej „Żabi Kraj”), Sylwia Grzebień (prezes Zarządu Sto-
warzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik), Zofia Kwiczala 
(przewodnicząca KGW Brzezówka), Maria Żyła (przewodni-
cząca KGW Kończyce Wielkie), Renata Małek (KGW Kończyce 
Wielkie), Grażyna Krehut (liderka środowiskowa). 
Jurorzy wybrali także cztery najbardziej estetyczne stanowi-
ska. Nagrodę w tej kategorii ufundował poseł Jan Olbrycht, 
który zaprosił przedstawicielki kół na wycieczkę do Parla-
mentu Europejskiego.  Nagrody rzeczowe ufundowała gospo-
dyniom także poseł Małgorzata Pępek oraz Gminny Ośrodek 
Kultury. 

HBB



12 Wiadomości Gminy Hażlach

SPOŁECZEŃ ST WO

R E K L A M A

H A Ż L A C H .

Patriotyczne święto i Dzień Strażaka
Zgodnie z nakazem tradycji, jak co roku obchodzono w gminie Hażlach doroczny Dzień Strażaka. Tym razem 

święto to było połączone z obchodami Święta Konstytucji 3 Maja. 

Uroczystości z udziałem pocztów sztan-
darowych jednostek strażackich oraz gór-
ników rozpoczęto w miejscowym kościele 
pw. św. Bartłomieja Apostoła mszą świętą 
za Ojczyznę oraz strażaków i ich rodziny. 
Współprowadzącym liturgię wraz z pro-
boszczem, księdzem kanonikiem Andrze-
jem Paponiem, był kapelan ochotniczych 
straży pożarnych w powiecie cieszyńskim 
ksiądz kanonik Andrzej Wieliczka. 
Następnie w pięknym, majowym pochodzie 
uczestnicy uroczystości przeszli ulicami 
Hażlacha na plac przy Gminnym Ośrodku 
Kultury, gdzie odbyły się, otwarte także dla 
publiczności, podniosłe ceremoniały pożar-
nicze. Rozpoczęto od meldunku prezesa OSP 

PRZEMARSZ PRZEZ CENTRUM HAŻLACHA. 

PRZYJĘCIE NOWYCH CZŁONKÓW DO HAŻLASKIEJ 
MDP.

Hażlach Sebastiana Chrapka zło-
żonego wiceprezesowi Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w Cieszynie brygadierowi Da-
mianowi Legierskiemu, po czym 
uroczyście wciągnięto na maszt 
flagę państwową i odśpiewano 
hymn narodowy. Następnie zo-
stali przywitani wszyscy goście 
jak i mieszkańcy Hażlacha oraz 
zgromadzeni na uroczystościach 
druhowie. Odczytano ponadto 
kilka wspomnień historycznych 
dotyczących istnienia straży 
pożarnych w naszym regionie. Kolejnym 
punktem uroczystości był ceremoniał wrę-

czenia medali „Za 
Zasługi dla Pożarnic-
twa”, odznak „Strażak 
Wzorowy”, odznak za 
wysługę lat w OSP oraz 
brązowych odznak 
młodzieżowych dru-
żyn pożarniczych. Po-
nadto w szeregi MDP 
OSP Hażlach przyjęto 
poprzez ślubowanie 
i wręczenie legitymacji 
członkowskich sied-
miu nowych druhów. 

Po zakończeniu ceremoniałów wręczania 
uhonorowań dla strażaków o zabranie głosu 
zostali poproszeni zaproszeni goście, m.in. 
przewodnicząca Rady Gminy Hażlach Boże-
na Bury, Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Si-
korski, prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Hażlachu Krzysztof Czakon oraz 
wiceprezes ZOP ZOSP RP w Cieszynie bryg. 
Damian Legierski. 
Ceremoniały strażackie zakończono wy-
prowadzeniem z placu sztandaru oraz 
kompanii honorowej OSP. Miłym akcen-
tem był również występy orkiestr dętych 
przy OSP Stara Wieś i OSP Pogwizdów.

Andrzej Mrowczyk 

Sekretarz OSP Hażlach
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