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Członkowie zespołu wielkokońCzanie szkubali pierze i zbierali na wośp.

WOŚP rozpoczął się od bardzo 
regionalnego akcentu, jakim 

był występ Zespołu Regionalnego 
“Wielkokończanie” w widowisku 
“Szkubaczki”. Scenografia przypominała 
tradycyjną cieszyńską izbę, w której 
gospodynie zbierały się, by w zimowe 
wieczory szkubać pierze. Czynność 
ta zarezerwowana była dla kobiet 
i dziewcząt, które niebawem mogły wyjść 
za mąż. Szkubane pierze było podstawą 
pierzyny stanowiącej wiano dla przyszłej 
panny młodej. Przy śpiewach i gawędzie 
kończyckie gospodynie opowiadały, jak 
dawniej pierze szkubano. Nie zabrakło 
tańców i odwiedzin kolędników. 

Po przedstawieniu rozpoczęły się 
występy dzieci i młodzieży z chórów 
i zespołów działających na terenie 
placówek oświatowych gminy Hażlach. 
Pomiędzy występami licytowano 
kalendarze, koszulki WOŚP, książki. 
Można było zdobyć zdjęcie z autografem 
Roberta Kubicy, pyszny, orkiestrowy 
tort szwardzwaldzki i kawał solidnie 
wędzonego karczku.Organizatorzy 
prześcigali się w pomysłach. 
Na koniec wystąpił Patryk Demkowski 
z Wisły i Jonny Epsosito z Czechowic 
Dziedzic, którzy mocnym, rockowym 
brzmieniem zakończyli orkiestrową za-
bawę.                                                       HBB

Ponad 7,5 tys. zł zebrali wolontariusze podczas finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy jaki w niedzielę 15 stycznia odbył się w gimnazjum 

w Kończycach Wielkich. Zabawa rozpoczęła się o 14:30 i trwała do 
wieczora. Były koncerty, przedstawienie, nie zabrakło także licytacji. 

Złote i diamentowe 
jubileusze
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Więcej miejsc 
w przedszkolach
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INW E ST YCJE

Zgo dnie  z  p o dpis aną  24 
października 2016 r. pomiędzy 

Gmina Hażlach a Województwem 
Śląskim umową nasza gmina otrzymała 
dofinansowanie projektu „Rozbudowa 
przedszkola w Pogwizdowie” 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XII 
„Infrastruktura edukacyjna”, Działanie 
12.1 „Infrastruktura wychowania 
przedszkolnego”, Poddziałanie 
12.1.2 „Infrastruktura wychowania 
przedszkolnego – RIT”.
Projekt obejmuje rozbudowę 
istnie jące go 2-oddziałowe go 
przedszkola poprzez wykonanie 

p o ł ą c z o n e g o 
z istniejącym budynkiem 
przedszkola segmentu 
I z 3 oddziałami dla 
56 dzieci w wieku 3-4 
lat oraz II segmentu 
z blokiem żywieniowym 
i 2 oddziałami dla 50 dzieci w wieku 3-4 
lat. Projektowana rozbudowa budynku 
przedszkola nawiązuje formą i bryłą 
do istniejącej zabudowy i usytuowana 
jest w taki sposób, aby wszystkie 
trzy segmenty tworzyły jedną całość. 
Powstanie tego typu kompleksowego 
przedszkola zapewni miejsca 
i odpowiednią opiekę dla wszystkich 
dzieci w wieku przedszkolnym na 

terenie gminy Hażlach, w szczególności 
dla 3-4 latków.
W ramach projektu rozbudowy 
budynku przedszkola w Pogwizdowie 
w pierwszym etapie w latach 2014–
2015 wykonano I segment z trzema 
oddziałami przedszkolnymi dla 56 3-4- 
latków. W latach 2017-2018 zostanie 
wykonany II segment z 2 oddziałami 
dla 50 3-4 latków wraz z zapleczem 
kuchenno-jadalnianym.

W niedzielny poranek 18 grudnia 
2016 r. w parku rekreacyjno-

sportowym w Zamarskach odbył 
się Wiejski Jarmark Świąteczny. 
Na odwiedzających czekały stra-
gany z ręcznie robionymi ozdobami 
świątecznymi, miodem, jabłkami, 
jemiołą i przede wszystkim ciastecz-
kami KGW Zamarski, które jak zwykle 
rozeszły się w mig. W tym roku panie 
z KGW w ciągu dwóch tygodni upiekły 
ok. 140 kg drobnych ciasteczek, w 27 
rodzajach. Podczas Jarmarku można 
było spotkać Świętego Mikołaja, który 
częstował wszystkich cukierkami.

W imieniu Rady Sołeckiej serdecznie 
dziękuję za pomoc organizacyjną 
Panu Tomaszowi Bylokowi i jego 
synowi Krzyśkowi, Panu Michałowi 
Salamonowi i Dominikowi Brannemu 
za wypożyczenie namiotów, Panu 

Henrykowi Szkutek za podarowanie 
bukietów  jemioły oraz drukarni 
MODENA za wydruk plakatów.

pozdrawiam

 SOŁTYS Sołectwo Zamarski

Klaudiusz Zawada

pierwszy segment wykonany w lataCh 2014-2015

Przedszkole w Pogwizdowie będzie nadal 
powiększane. Ruszają prace nad kolejnymi oddziałami 
przedszkolnymi dla 3- i 4-latków. Dzięki tej inwestycji 

wszystkie najmłodsze dzieci w gminie Hażlach będą 
miały zapewnioną opiekę w przedszkolu.

Fo
t.
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Rozbudowa Przedszkola w Pogwizdowie

Wiejski jarmark świąteczny
Na Wiejskim Jarmarku Świątecznym furorę zrobiły ciasteczka miejscowych gospodyń. 

GOK POGWIZDÓW
Notatka
czy jest szansa by logotypy były w kolorze? 
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SAMORZąD

Podczas sesji w dniu 21 grudnia 
2016 roku Rada Gminy Hażlach 

jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 
X/77/2016, w której ustalono budżet 
Gminy Hażlach na 2017 rok: dochody 
budżetu w wysokości 38 397 245 zł, 
wydatki w wysokości 42 397 245lzł, 
w tym wydatki bieżące wynoszą             
34 138 827 zł, zaś na inwestycje i wy-
datki majątkowe przeznaczono kwotę 
8 258 418 zł. 

W zadaniach inwestycyjnych najwięk-
sze środki, tj. 2 847 076 zł, zostaną 
wydane na remont nawierzchni dróg 
gminnych: modernizację ulicy Jago-
dowej w Brzezówce, przebudowę ulicy 
Szkolnej w Pogwizdowie, ulicy Sadowej 
i Osiedlowej w Hażlachu, ulicy Sado-
wej w Zamarskach oraz ulicy Pilotów 
i Spacerowej w Kończycach Wielkich. 

Ponadto w budżecie przewidziano mię-
dzy innymi: 1 213 000 zł na ocieplenia 
i poprawę funkcjonalności budynków 
oświatowych w Hażlachu, Kończycach 
Wielkich, Pogwizdowie i wykonanie 
drogi przy Szkole Podstawowej w Za-
marskach, 1 155 000 zł na rozbudowę 
przedszkola w Pogwizdowie, 910 192lzł 
na dokończenie budowy obiektu dla 
sportowców w Kończycach Wielkich 
(III etap), 500 000 zł na dotację celową 
na zakup samochodu bojowego dla 
OSP Pogwizdów, 300 000 zł na budowę 
boiska wielofunkcyjnego w Kończycach 
Wielkich, 266 000 zł na rozbudowę 
kanalizacji sanitarnej w Pogwizdowie, 
Brzezówce i Hażlachu, 200 000 zł na 
wykonanie na terenie gminy oświetle-
nia ulicznego oraz 75 000 zł na rozbu-
dowę sieci wodociągowej w Zamarskach 
i Pogwizdowie. W 2017 r. za kwotę 

ponad 100 tys. zł, z wykorzystaniem 
funduszy unijnych, planowane jest do-
kończenie budowy wiaty przy remizie 
OSP w Rudniku. W planie jest także 
wykonanie w Kończycach Wielkich 
nakładem 142 180 zł ścieżki zdrowia 
hrabiny Thun-Hohenstein oraz opra-
cowanie dokumentacji technicznej na 
zagospodarowanie w centrum Hażlacha 
terenu wokół starego spichlerza, na co 
pozyskano środki zewnętrzne z Pro-
gramu Interreg V-A Republika Czeska 
- Polska w ramach projektu o całkowitej 
wartości ponad 1 600 000 euro.  
Z uchwałą budżetową można zapoznać 
się w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Hażlach www.hazlach.
samorzady.pl, na stronie internetowej 
Gminy Hażlach www.hazlach.pl oraz 
w Urzędzie Gminy Hażlach w pokoju 
nr 1.                                                       GK

Remonty dróg, ocieplanie budynków oświatowych, rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie – to tylko niektóre 
z inwestycji jakie gmina Hażlach zamierza wykonać w tym roku. Inwestycje i wydatki majątkowe pochłoną 

ponad 8 mln zł z gminnego budżetu.

Budżet na rok 2017 uchwalony
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Portal Informacji Finansowo-
-Podatkowej Gminy Hażlach

SAMORZąD

Natomiast Portal eUrząd (adres: https://eurzad.hazlach.pl/
eurzad/) umożliwia:
•	 dostęp do danych publicznych przechowywanych w bazach 

Urzędu, takich jak informacje o planie i wykonaniu dochodów 
i wydatków budżetu, i innych, do których dostęp nie wymaga 
rejestracji w portalu,

•	 dostęp do informacji o swoich zobowiązaniach odpadowych 
i opłatach oraz osób prawnych, które możemy reprezentować, 
jak również informacji z innych rejestrów urzędu, do których 
dostęp wymaga uwierzytelnienia i rejestracji w portalu,

•	 płatności zobowiązań,
•	 dostęp do formularzy elektronicznych udostępnianych 

przez Urząd,
•	 dostęp do innych usług elektronicznych świadczonych przez 

administrację publiczną różnych szczebli.
Portal eUrząd jest systemem informatycznym, którego celem 
jest stworzenie spójnego systemu dostępu do wszystkich usług 
elektronicznych świadczonych przez Gminę. Portal umożliwia 
również dostęp do usług elektronicznych świadczonych przez 
inne jednostki administracji publicznej różnych szczebli, które 
mogą być przydatne dla mieszkańców i przedsiębiorców.                          
Usługi świadczone poprzez portal eUrząd można podzielić 
na dostępne publicznie i niewymagające rejestracji w portalu 
oraz na wymagające rejestracji i sprawdzenia tożsamości osoby 
korzystającej z usługi.

Usługi dostępne publicznie to np. dostęp do informacji 
o planie i wykonaniu budżetu. Dostęp do tych usług można 
uzyskać wybierając odpowiednie pozycje z menu głównego 
systemu eUrząd.
Usługi wymagające rejestracji w portalu obejmują:
•	 dostęp do informacjioo swoich zobowiązaniach odpadowych 

(deklaracje, raty, zrealizowane płatności), opłatach, prowad-
zonych sprawach i wymienianej korespondencji oraz wpisach 
w rejestrach,

•	 możliwość realizacji płatności zobowiązań.
W portalu eUrząd można uzyskać dostęp do swoich danych, ale 
również do danych osób prawnych i fizycznych, które reprezen-
tujemy. Można również w ich imieniu realizować płatności. Żeby 

uzyskać dostęp do danych innych osób fizycznych lub prawnych, 
należy złożyć stosowne upoważnienie w momencie rejestracji.
Rejestracja na portalu eUrząd wymaga posiadania konta na 
platformie ePUAP i wypełnienia formularza wniosku o dostęp 
lub złożenia formularza papierowego w Urzędzie. Portal eUrząd 
jest zintegrowany z ogólnopolską elektroniczną platformą usług 
administracji publicznej ePUAP. Platforma ePUAP umożliwia 
obywatelom i przedsiębiorcom zakładanie na niej własnych kont 
i prowadzenie z nich korespondencji z urzędami administracji pub-
licznej. Urzędy administracji publicznej z kolei publikują na plat-
formie ePUAP elektroniczne formularze umożliwiające załatwianie 
spraw bez konieczności wizyty w urzędzie. Po wypełnieniu 
formularza i podpisaniu go podpisem kwalifikowanym lub pro-
filem zaufanym, można przesłać go elektronicznie do urzędu. 
Potwierdzeniem przesłania będzie Urzędowe Poświadczenie 
Odbioru (UPO), które wpłynie na konto na platformie ePUAP. 
Następnie niezwłocznie (jednak w terminie nie później niż do 
14 dni) zostanie wysłana informacja z Urzędu o rejestracji na 
portalu eUrząd. Do logowania do systemu eUrząd należy używać 
swojego konta z platformy ePUAP lub konta wygenerowanego 
przez Urząd Gminy. Jeżeli nie mamy jeszcze konta na platformie 
ePUAP a chcielibyśmy zapoznać się z funkcjonowaniem systemu, 
należy się zalogować używając konta: demo.
W Katalogu usług systemu eUrząd znajdują się odwołania do 
innych formularzy elektronicznych opublikowanych przez Gminę 
Hażlach. Można korzystać z nich analogicznie, jak z formularza 
wniosku o dostęp. 
Coraz więcej różnych instytucji administracji publicznej udostępnia 
usługi elektroniczne. Przykładem może być Centralna Ewid-
encja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona 
przez Ministerstwo Gospodarki. Wybierając pozycję Rejestr 
Przedsiębiorców w menu głównym portalu eUrząd uzyskujemy 
dostęp do wyszukiwarki w CEIDG.
W Katalogu usług będą sukcesywnie pojawiać się odsyłacze do 
innych, przydatnych dla naszych mieszkańców i przedsiębiorców 
usług, świadczonych przez różne jednostki administracji pub-
licznej.

Zapraszamy do korzystania z e-administracji!!!

Zachęcamy do korzystania z Portalu Informacji Finansowo-Podatkowej Gminy Hażlach. 
W Internetowym Serwerze Danych Przestrzennych Gminy Hażlach pod adresem http://79.187.246.188/

mapa/ można między innymi sprawdzić przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, działki ewidencyjne, szkoły, przedszkola, ortofotomapę itp. 



Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Hażlach nr V/33/2016 
z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia częstotliwości 

terminu i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi należy uiszczać kwartalnie z dołu bez wezwania, 
na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Gminy Hażlach, 
w następujących terminach:

1) za styczeń, luty, marzec – do dnia 15 kwietnia,
2) za kwiecień, maj, czerwiec – do dnia 15 lipca, 
3) za lipiec, sierpień, wrzesień – do dnia 15 października,
4) za październik, listopad, grudzień – do dnia 15 stycznia.  

W razie zagubienia numeru indywidualnego kon-
ta bankowego numer konta można uzyskać  
w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Mienia Urzędu Gminy Hażlach, tel. 33 85 69  492  
wew. 35, e-mail sm@hazlach.pl. 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących 
nieruchomość oraz stawki opłaty. Stawka opłaty 
wynosi 8,80 zł/osobę/miesiąc w przypadku zbierania 
odpadów w sposób selektywny i 15,00 zł/osobę/miesiąc  
w przypadku nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
Opłata kwartalna stanowi trzykrotność opłaty miesięcznej.

W ostatnim okresie podczas odbioru odpadów komunal-
nych z terenu Gminy Hażlach wystąpił problem odbioru 

zmieszanych odpadów komunalnych (kubłów), a dokładnie 
kubłów z popiołem. Do kubłów nie należy sypać gorącego 
popiołu. Pojemniki z gorącym popiołem nie będą odbierane 
przez naszą firmę, ponieważ taki popiół może spowodować 
zapalenie śmieciarki. Niedopuszczalne jest również zalanie 
gorącego popiołu w kuble zimną wodą, gdyż w związku z ujemną 
temperaturą powietrza na zewnątrz popiół ten zamarza, co może 
spowodować uszkodzenie pojemnika i uniemożliwić jego odbiór 

przez śmieciarkę. Przypominamy, że ilość oddawanych odpadów 
nie jest limitowana, można wystawiać więcej niż jeden kubeł.
W przypadku braku miejsca w kuble istnieje możliwość seg-
regacji popiołu - worki dostępne są w Urzędzie Gminy Hażlach, 
w Gminnej Biblioteki Publicznej oraz w siedzibie firmy Ekoplast 
- Produkt w Cieszynie przy ul. Frysztackiej 145. Wówczas 
wyselekcjonowany popiół odbierany jest wraz z segregacją. 
Worki z popiołem winny być szczelnie związane, aby 
popiół nie chłonął wilgoci.

EKOPLAST - PRODUKT S.C. Krzysztof Brandys, Ryszard Brandys

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie nowe ure-
gulowania prawne związane z usuwaniem drzew lub 

krzewów, wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. 
o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2249). Istotną zmianą jest zniesienie 
wymogu uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew lub 
krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących 
własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
Oznacza to, iż osoby fizyczne chcące usunąć drzewa lub 
krzewy rosnące na nieruchomościach stanowiących ich 
własność, nie muszą w tym celu składać wniosku o wydanie 
administracyjnego zezwolenia na wycinkę, o ile nie ma ona 
związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.
W przypadku gdy nieruchomość, na której rosną przewid-
ziane do usunięcia drzewa lub krzewy, stanowi własność 

innych podmiotów niż osoby fizyczne lub gdy wycinka 
ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
w dalszym ciągu istnieje wymóg uzyskania zezwolenia. 
Zgodnie jednak z aktualnym brzmieniem art. 83 f ust. 3 
zmienianej ustawy o ochronie przyrody, nie jest wymagane 
zezwolenie na usunięcie drzew, których obwód pnia na 
wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca 
zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, 
robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Nie jest również wymagane zezwolenie na usunięcie krzewu 
lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2 
oraz drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia 
gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Mienia

Apel do mieszkańców: ostrożnie z popiołem! 

Zmiany w przepisach dotyczących usuwania 
drzew i krzewów
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Opłata za wywóz śmieci

EKOLOGIA



Uprawnionymi do korzystania z nieodpłatnej pomocy 
prawnej są:
 » osoby, które nie ukończyły 26 roku życia,
 » osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego 

zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na 
podstawie ustawy o pomocy społecznej,

 » osoby, które ukończyły 65 lat,
 » osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 » kombatanci,
 » weterani,
 » zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską 

żywiołową lub awarią techniczną
 » kobiety w ciąży

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
 » prawa pracy,
 » przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 » prawa cywilnego,
 » prawa karnego,
 » prawa administracyjnego,
 » prawa ubezpieczeń społecznych,
 » prawa rodzinnego,
 » prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw z zakresu prawa 
celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, 
z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Pomoc prawna dla kobiet w ciąży udzielana jest w zakresie 
związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności 
dotyczącym praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Warunkiem skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej jest 
przedłożenie stosownego dokumentu potwierdzającego prawo 
do tej pomocy, a mianowicie: 
•	 oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z po-

mocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, 
o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej;

•	 Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 
grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

•	 zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 
1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących 
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

•	 ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana posz-
kodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 
2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

•	 dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz datę urodzenia;
•	 dokumentu potwierdzającego ciążę. 
Na terenie gminy Hażlach darmowa pomoc prawna jest udziela-
na w dalszym ciągu w poniedziałki, wtorki i czwartki w lokalu 
Gminnego Centrum Informacji w Urzędzie Gminy Hażlach przy 
ul. Głównej 57 (wejście od strony parkingu) oraz w środy i piątki 
w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pogwizdowie przy 
ul. Katowickiej 5 w następujących terminach: 
 » poniedziałek od 15.30 do 19.30 w Hażlachu
 » wtorek od 15.30 do 18.30 w Hażlachu
 » środa od 12.00 do 18.00 w Pogwizdowie
 » czwartek od 15.30 do 18.30 w Hażlachu
 » piątek od 12.00 do 16.00 w Pogwizdowie

W roku 2017 kontynuowana jest darmowa pomoc prawna, organizowana przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie 
w ramach ogólnopolskiego systemu nieodpłatnych porad prawnych. W powiecie cieszyńskim pomoc taka świadczona 
jest obecnie w gminach Brenna, Cieszyn, Chybie, Goleszów, Hażlach, Skoczów, Wisła i Zebrzydowice w pomieszczeni-

ach nieodpłatnie udostępnionych na ten cel przez samorządy gminne.

Bezpłatna pomoc prawna
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Nowy dzielnicowy

Komisariat Policji w Zebrzydowicach informuje, że 
nastąpiła zmiana na stanowisku dzielnicowego odpow-

iedzialnego za rejon miejscowości Zamarski, Rudnik i Hażlach. 
Pełniącą tę funkcję przez kilka ostatnich lat mł. asp. Edytę 
Maciejczyk zastąpił obecnie mł. asp. Rafał Ponikiewski. 
Z nowym dzielnicowym można się kontaktować w godzin-
ach służbowych pod numerem komórkowym 727 032 317 
lub stacjonarnym 32 4783 936. W razie potrzeby, po 
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, będzie on do 
dyspozycji mieszkańców w budynku Urzędu Gminy Hażlach, 
ul. Główna 57, pok. 14 (II piętro).                                      GK mł. asp. rafał ponikiewski
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W roku 2017 w pierwszym oraz 
drugim kwartale ARiMR planuje 

nabory wniosków o charakterze 
inwestycyjnym: 

1. Restrukturyzacja małych 
gospodarstw rolnych
Działanie to skierowane jest 
do rolników, którzy posiadają 
gospodarstwo rolne, którego wielkość 
ekonomiczna jest mniejsza niż 10 
tyś euro, ubezpieczony jest w KRUS 
nieprzerwanie przez co najmniej 
24 miesiące poprzedzające miesiąc 

złożenia wniosku, nie przyznano mu 
wcześniej pomocy finansowej w ramach 
działań: Ułatwianie startu młodym 
rolnikom, Modernizacja gospodarstw 
rolnych, Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej z PROW 2007-
2013 oraz Modernizacja gospodarstw 
rolnych, Premie dla młodych rolników, 

Premie na rozpoczęcie działalności 
pozarolniczej z PROW 2014-2020
Pomoc będzie wypłacana w dwóch 
ratach, pierwsza w wysokości 80% 
całkowitej wartości (48 tyś) i druga 
20 % (12 tyś). Kolejność rozpatrywania 
wniosków uzależniona jest od 
punktacji wniosku.

2. Premie na rozpoczęcie działal-
ności pozarolniczej 
Działanie to skierowane jest do 
rolników którzy są ubezpieczeni 
w KRUS nie przerwanie od 24 

miesięcy od dnia złożenia wniosku, 
nie prowadzą działalności gospodarczej, 
gospodarstwo rolne ma wielkość 
ekonomiczną nie większą niż 15 
tyś euro, w roku poprzedzającym 
złożenie wniosku przyznano mu 
płatność do gruntów rolnych (dopłaty 
bezpośrednie), może być beneficjentem 

działania „ Płatność na rzecz rolników 
kwalifikujących się do systemu dla 
małych gospodarstw, którzy na trwałe 
przekazali swoje gospodarstwo innemu 
rolnikowi” Rolnik w/w działaniu 
decyduje się na założenie działalności 
gospodarczej na okres min. 5 lat od 
wypłaty pierwszej raty, utworzyć min. 
jedno miejsce pracy na okres min 5 
lat od wypłaty pierwszej raty oraz 
być ubezpieczonym w ZUS na czas 
prowadzenia działalności gospodarczej 
(min 5 lat). Kwota pomocy to 100 tyś 
zł wypłacana w dwóch ratach: 80 tyś 
i 20 tyś.

3. Modernizacja gospodarstw 
rolnych – drugi nabór. 
Obszary: A, B, C, D (rozwój produkcji 
prosiąt, rozwój produkcji mleka 
krowiego, rozwój produkcji bydła 
mięsnego i inne operacje związane 
z produkcją rolniczą. Beneficjentem 
może zostać rolnik, grupa rolników. 
Kwota dotacji to 60%-30% kosztów 
kwalifiko-wanych operacji i od 900 tyś. 
do 200 tyś.  w zależności od spełnianych 
warunków i obszaru (A, B, C czy  D) 
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Częstochowie, Powiatowy Zespół 
Doradczy w Cieszynie planuje 
zorganizować w pierwszym kwartale 
2017 roku szkolenie dla rolników 
związane z w/w działaniami oraz 
szkolenie specjalistyczne związane 
z e  s p r z e d a ż ą  b e z p o ś re d n i ą 
w gos p o d arst wach ro lnych.  
Serdecznie zapraszamy.

ARMiR

Harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 
przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz plan pracy 

doradcy rolnego w Gminie Hażlach na rok 2017
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ARMiR ogłasza nabory 
wniosków



Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. 
U. z 2016 roku, poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Hażlach 
informuje, że zarządzeniem nr 0050.22.2017 z dnia 10 styc-
znia 2017 roku przeznaczył do dzierżawy, na okres trzech lat, 
w trybie bezprzetargowym, parcele gruntowe numer 65/2 
o powierzchni 0,1240 ha i 65/3 o powierzchni 0,0439 ha, 
położone przy ulicy Głównej w Hażlachu.
Wykaz o przeznaczeniu wyżej wymienionych nieruchomości 
zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Hażlach, ulica Główna 57, na okres 21 dni, tj. od dnia 7 lutego 
2017 roku do dnia 28 lutego 2017 roku oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hażlach www.hazlach.
samorzady.pl. 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. 
U. z 2016 roku, poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Hażlach 
informuje, że zarządzeniem nr 0050.23.2017 z dnia 10 styc-
znia 2017 roku przeznaczył do dzierżawy, na okres trzech lat, 
w trybie bezprzetargowym, część parceli gruntowej numer 
1621/11 o powierzchni 0,0848 ha, położonej przy ulicy Ks. 
Kukli w Kończycach Wielkich.
Wykaz o przeznaczeniu wyżej wymienionej nieruchomości 
zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Hażlach, ulica Główna 57, na okres 21 dni, tj. od dnia 7 lutego 
2017 roku do dnia 28 lutego 2017 roku oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hażlach www.hazlach.
samorzady.pl.

8 Wiadomości Gminy Hażlach

EDUK ACJA

Dofinansowanie do edukacji

Celem projektu jest: 
- zwiększenie dostępu do wysokiej jakości zajęć w public-

znym Przedszkolu w Pogwizdowie (Gmina Hażlach) poprzez 
utworzenie nowego oddziału przedszkolnego zapewniającego 
25 miejsc dla dzieci 3-4 letnich, co przełoży się na osiągnięcie 
celów wskazanych w Strategii Regionalnych Inwestycji 
Terytorialnych Subregionu Południowego: Cel szczegółowy 
4.1.1 - zwiększona liczba miejsc w placówkach wychowania 
przedszkolnego oraz Cel szczegółowy 4.1.2 - wzrost dostępu 
do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w subregionie 
południowym województwa śląskiego;

- wyrównanie szans edukacyjnych dzieci przez prowadzenia 
zajęć dodatkowych dla 30 dzieci w zakresie stwierdzo-
nych deficytów,
- poprawa jakości edukacji przedszkolnej m.in. dzięki 
doposażeniu nowego oddziału Przedszkola w Pogwizdowie, 
rozszerzeniu oferty zajęć dodatkowych realizowanych poza 
bezpłatnym czasem działania OWP.  
Dofinansowanie projektu z UE wynosi 139 466,94 zł
Realizacja projektu przewidziana jest od lipca 2018 roku 
do 31 sierpnia 2019 roku.

6 grudnia 2016 r. została podpisała umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 
pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Hażlach – utworzenie nowego oddziału 

w rozbudowywanym przedszkolu w Pogwizdowie” pomiędzy Gminą Hażlach a Województwem Śląskim 
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Rywalizacja odbywała się wśród dzieci 
-

nisistom kibicował wójt Grzegorz Sikor-
ski oraz radna Katarzyna Czendlik. 
Oto wyniki turnieju. 
Dzieci i młodzież: 1. Kamil Matuszek, 

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 

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. 

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.

-
nicy Olzy Pogwizdów, którzy bez straty 
bramki z trzema zwycięstwami zostali 
najlepszą drużyną turnieju.

WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH
MECZÓW: 

-
czyce Wielkie 2:2, Rudnik - Hażlach 1:1, 

Pogwizdów - Kończyce Wielkie 3:0, Haż- Organizatorami turnieju byli GOK 

Andrzej Kłoda, prezes LKS Olza Pogwizdów

Ogłoszenie
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Więcej miejsc w przedszkolach

Celem projektu jest: 
- zwiększenie dostępu do wysokiej 

jakości zajęć w 4 ośrodkach wychowania 
przedszkolnego w Gminie Hażlach (tj. 
Przedszkolu w Kończycach Wielkich                                     
i w Pogwizdowie, oddziałach przed-
szkolnych w Szkole Podstawowej 
w Hażlachu i Zamarskach) przez 
utworzenie 34 miejsc, co przełoży się 
na zwiększenie dostępu do wychowania 
przedszkolnego, w tym zwłaszcza dzieci 
3-4 letnich oraz na osiągnięcie celów 
wskazanych w Strategii Regionalnych 
Inwestycji Terytorialnych Subregionu 
Południowego: Cel szczegółowy 4.1.1 - 
zwiększona liczba miejsc w placówkach 
wychowania przedszkolnego oraz Cel 
szczegółowy 4.1.2 - wzrost dostępu do 
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 
w subregionie południowym wojewódz-
twa śląskiego 
- wyrównanie szans edukacyjnych dzieci 
przez prowadzenia zajęć dodatkowych 
dla 187 dzieci w zakresie stwierdzo-
nych deficytów,
- poprawa jakości edukacji przedszkol-
nej m.in. dzięki doposażeniu 4 OWP, 
rozszerzeniu oferty zajęć dodatkowych 
realizowanych poza bezpłatnym 
czasem działania OWP, podniesienie 
kwalifikacji zawodowych nauczycieli 
wychowania przedszkolnego.
Dofinansowanie projektu z UE wynosi 
555 681,76 zł.
W ramach projektu w Przedszkolu 
w Kończycach Wielkich został utwor-
zony dodatkowy oddział przedszkolnych 

i powstało 8 nowych miejsc wychowania 
przedszkolnego. W celu podniesienia 
jakości nauczania zostanie zakupione 
wyposażenie oddziału przedszkolnego 
oraz pomoce dydaktyczne. W przedsz-
kolu w ramach projektu odbywają się 
zajęcia dodatkowe: gimnastyka korek-
cyjna, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia 
terapeutyczne z psychologiem. Nauczycie 
przedszkola podniosą swoje kwalifikacje 
zawodowe poprzez podjęcie studiów 
podyplomowych w zakresie surdopeda-
gogiki oraz wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka niepełnosprawnego. 
W Przedszkolu w Pogwizdowie 
zostało utworzonych 12 dodatkowych 
miejsc wychowania przedszkolnego, 
odbywają się zajęcia dodatkowe: gimnas-
tyka korekcyjna i zajęcia terapeutyczne 
z psychologiem oraz zostaną zakupione 
pomoce dydaktyczne i urządzenia placu 
zabaw.  
W oddziałach przedszkolnych 
w Szkole Podstawowej w Hażlachu 
w ramach projektu został utworzony 
dodatkowy oddział przedszkolnych 

i powstało 13 nowych miejsc wychowania 
przedszkolnego. Ponadto dzieci 
z oddziałów przedszkolnych biorą udział 
w zajęciach dodatkowych: zajęciach 
kompensacyjnych, terapeutycznych, 
arteterapii, gimnastyce korekcyjnej, 
zajęciach z psychologiem rozwijających 
kompetencje społeczno-emocjonalne 
oraz zajęciach prowadzonych Metodą 
Krakowską. Ponadto w ramach projektu 
zostanie zakupione wyposażenie oraz 
pomoce dydaktyczne.

W oddziałach przedszkolnych w Sz-
kole Podstawowej w Zamarskach 
w ramach projektu powstało dodatkowe 
miejsce oraz została podniesiona jakość 
edukacji przedszkolnej. Oddziały zostaną 
doposażone w pomoce dydaktyczne 
oraz urządzenia placu zabaw. Dzieci 
z oddziałów przedszkolnych biorą udział 
w zajęciach dodatkowych z gimnastyki 
korekcyjnej oraz w zajęciach terapeu-
tycznych z psychologiem. Od stycznia 
2017 r. prowadzone są również zajęcia 
terapeutyczne i logopedyczne.

14 grudnia 2016 r. została podpisała umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 
pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Hażlach – zwiększenie liczby miejsc 

w przedszkolach w Kończycach Wielkich i Pogwizdowie oraz oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej 
w Hażlachu i Zamarskach” pomiędzy Gminą Hażlach a Województwem Śląskim. 
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Nowe książki w gminnej 
bibliotece

Nowe komputery w bibliotece

Dzięki dotacji zakupiono 393 książki 
z zakresu literatury dziecięcej, 618 

powieści dla dorosłych oraz 254 książki 
popularnonaukowe, w tym również kilka 
pozycji o tematyce regionalnej. W sumie 
biblioteki wzbogaciły się o 1265 pozycji 
książkowych z których każdy nasz 
czytelnik znajdzie coś ciekawego dla 
siebie. 
Zakupiliśmy książki popularnych 
autorów, w wyborze kierowaliśmy 
się na gustami naszych czytelników, 
jak również śledziliśmy bacznie listy 
bestsellerów. Kładliśmy nacisk na ul-
ubione gatunki czytelnicze. Z polecenia 
psychologa dziecięcego – prowadzącego 
w jednej z naszych placówek warsz-
taty, zakupiliśmy literaturę fachową 
dotyczącą problemów wychowawczych 
dzieci i młodzieży. Wszystkie zakupy 
zrealizowano ze środków finansow-
ych Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Ponadto biblioteki Gminy Hażlach 
oferują swoim użytkownikom szereg 
czasopism, które można wypożyczyć 
nieodpłatnie. W swojej ofercie posi-
adamy takie tytuły jak: Zwierciadło, 
Twój Styl, Dobre Wnętrze, Pasieka, Top 
Agrar, Przepis na Ogród, Przedszkolak, 
Szydełkowanie, Moje robótki, Hobby, 

Świerszczyk i wiele innych tytułów. 
Posiadamy również prasę regionalną.  
Serdecznie zapraszamy do korzystania 
że zbiorów naszych bibliotek, bo warto. 
Zajrzyj na naszą stronę internetową: 
www.naszabiblioteka.com i skorzystaj 
z katalogu on- line.

GBP w Hażlachu

Z początkiem nowego roku 
Biblioteka Publiczna wzboga-

ciła się o nowy nabytek – są to 
dwa nowoczesne komputer y 
z dotykowymi ekranami Asus All-in-
One PC. Specjalny interfejs pozwala 
na możliwość nawigowania za pomocą 

gestów. Komputer posiada również 
całą gamę funkcji, które ułatwiają 
surfowanie po sieci, oglądanie filmów, 
słuchanie muzyki i edytowanie zdjęć.
Korzystanie ze sprzętu kompu-
terowego w naszej bibliotece jest 
bezpłatne. Oferujemy dostęp do 

szerokopasmowego Internetu, skaner, 
drukarkę. W swojej ofercie posiadamy 
również bindowanie oraz laminowanie. 
Zapraszamy do korzystania z tych 
urządzeń które ułatwią naszym 
czytelnikom dostęp do informacji 
i wiedzy.                                  GBP Hażlach

KULTUR A

8 tys. zł na nowe książki wydała Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu. Zakupy były możliwe dzięki 
dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
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Dziękujemy za bal

Organizatorzy balu pragną złożyć serdeczne 
podziękowania Wszystkim, dzięki którym można 

było uatrakcyjnić zabawę. Każda para otrzymała w prezen-
cie jakiś upominek – niespodziankę, zaś Rodzice naszych 
uczniów zadbali, aby na stołach nie zabrakło doskonałego 
posiłku oraz pysznych domowych ciast. Całości atmos-
fery dopełnił pokaz sztucznych ogni, a o dobrą oprawę 
muzyczną zadbał zespół „Fortis”, który bawił gości do 
białego rana. 
Rada Rodziców Gimnazjum oraz Sportowcy serdec-
znie dziękują:
•	 Firmie komputerowej „Progres”  – Panu Radosławowi 

MIKLAR
•	 Stacji Paliw Babilon  – Państwu Marii i Józefowi  

GAWŁOWSKIM
•	 Piekarni w Kończycach W.  -  Panu  Markowi  HANDZEL
•	 Wulkanizatorstwu – Panu Tomaszowi HANDZEL
•	 Państwu Annie i Andrzejowi KALETOM
•	 Instalatorstwu Sanitarnemu – Panu Marianowi 

KAMIŃSKIEMU
•	 Ogrodnictwu z Hażlacha - Pani  Ewie CIENCIAŁA
•	 Zakładowi Fryzjerskiemu „Styl” w Kończycach Wielkich 
•	 Hurtowni  Mat. Budowlanych – Panu Jerzemu KOTER-

BICKIEMU
•	 Fermie Drobiu z Hażlacha – Panu  FOJCIK
•	 Panu Teofilowi MACURA z Hażlacha
•	 Bankowi  Spółdzielczemu w Hażlachu
•	 Fotografii – Pani Ewie GREMLIK-FOLTYN
•	 Kosmetyczce – Pani Katarzynie ŻYŁA – ROM
•	 Kwiaciarni „Dekoriss” – Pani Katarzynie Warzecha
•	 Herbaty i Kawy „Fusy” – Pani Sylwii Kajsturze 
•	 Gościńcowi Zamkowemu w Kończycach Małych
•	 KOH- I-NOOR Cieszyn
•	 Punktowi Aptecznemu  – Kończyce Wielkie
•	 Auto Myjnii – Przemjan – Kończyce Wielkie
•	 Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Skoczowie
•	 Firmie „MOROSZCZUK”
•	 Firmie „BRAPTA” z Dębowca
•	 Firmie „Mirmax” 
•	 Jubilerowi „Kleopatra” - Cieszyn
•	 Sponsorom anonimowym 
•	 Rodzicom Uczniów Gimnazjum oraz Członkom i Sym-

patykom LKS „Błyskawica”

Żywa lekcja biologii
Kończyce Wielkie. 21 
grudnia gimnazjaliści mieli 
okazję uczestniczyć w żywej 
lekcji biologii. Majestatyczne 
chrabąszcze, kolorowe 
motyle i nieruchome 
patyczaki budziły ogólne 
zainteresowanie. Zobaczyć, 
dotknąć, sprawdzić – 
w taki sposób zawsze 
łatwiej zapamiętujemy.

Biskupia wizyta
Pogwizdów. 7 grudnia ks. bp 
ordynariusz Roman Pindel 
odwiedził Gimnazjum im. 
Ziemi Cieszyńskiej i Szkołę 
Podstawową im. Księstwa 
Cieszyńskiego. W trakcie 
wizyty kanonicznej biskup 
spotkał się z uczniami, 
gronem pedagogicznym 
i obejrzał spektakle 
„Z uśmiechu Boga” oraz „Garncarz z Jerycha”. 

„Obudź się – możesz więcej”
Kończyce Wielkie. „Obudź się – możesz więcej, by mieć 
wpływ na swoje życie” – to jedna z wielu myśli przewodnich 
spotkania uczniów z ojcem Łukaszem, które miało miejsce 19 
grudnia. Zakonnik mówił o problemach dzisiejszej młodzieży, 
przytaczał interesujące historie i urozmaicił spotkanie, 
śpiewając autorskie piosenki.

Wyjątkowa lekcja historii
Zamarski. W Szkole Podstawowej im. Orła Białego zor-
ganizowano prelekcję o cichociemnych - legendarnych 
polskich żołnierzach szkolonych podczas II wojny światowej 
w Wielkiej Brytanii i desantowanych do okupowanej ojczyzny 
by walczyć z nazistami. Wykład wygłosiła Magdalena Bregin, 
przedstawicielka ZHP Hufca Ziemi Cieszyńskiej. 

Profilaktyki nigdy dość
Kończyce Wielkie. 16 grudnia gimnazjaliści uzyskali infor-
macje na temat odpowiedzialności karnej nieletnich oraz 
dowiedzieli się jak działa prawo karne w stosunku do każdego 
obywatela. Spotkanie z panem Eugeniuszem Brachaczkiem 
otworzyło oczy młodym ludziom na to trudne zagadnienie.

EDUK ACJA

Krótko ze szkół 
W ostatnim dniu 2016 roku w pięknej sali 

kończyckiego Folwarku odbył się bal sylwestrowy 
zorganizowany przez Radę Rodziców Gimnazjum 

w Kończycach Wielkich oraz LKS  „Błyskawica” 
Kończyce Wielkie.
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KULTUR A

Muzyczny spektakl w gimnazjum

Gospodynie wybrały zarząd

„Zapominamy, że życie jest kruche, delikatne, że nie trwa wiecznie. Zachowujemy się wszyscy jakbyśmy byli nieśmiertelni.”

W zimowy wieczór 12 grudnia powitaliśmy bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych w sali gimnastycznej. 
Zaproszeni goście, rodzice, absolwenci oraz uczniowie i nauczyciele Gimnazjum im. Hr. Thun-Hohonstein 

w Kończycach Wielkich przybyli, by obejrzeć spektakl muzyczny oparty na znanej opowieści „Oskar i pani 
Róża” Erica Emmanuela Schmitta.

Gospodynie z KGW Hażlach spotkały się 10 stycznia na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Hażlachu.  W spotkaniu uczestniczył m.in. Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski. 

Pracowaliśmy nad tym przedsię-
wzięciem od października. 

Stworzyliśmy scenariusz, przygoto-
waliśmy piosenki, scenografię, aby 
wszystkim zgromadzonym w tym 
dniu w naszej szkole przekazać, że 
czasem warto się zatrzymać i zasta-
nowić nad życiem, przemijaniem, 
przyjaźnią, miłością, czyli tym co 
ważne. Równocześnie spektakl był 

kolejnym wydarzeniem w naszej 
gimnazjalnej tradycji, ponieważ 
rokrocznie organizowaliśmy koncerty 
charytatywne, z których dochód 
przeznaczony był na wsparcie rodzin 
naszych uczniów mających trudną 
sytuację finansową.
Nasi zdolni uczniowie wspaniale 
odegrali swoje role. Szczególne 
wyrazy uznania należą się Justynie 

Cyrzyk (pani Róży) i Klaudynie 
Handzel (tytułowemu Oskarowi), 
które profesjonalnie wcieliły się 
w odtwarzane postaci. Pięknie wykonał 
piosenki szkolny chór. Na twarzach 
publiczności widać było wzruszenie, 
a owacje na stojąco potwierdziły, 
że warto w ten sposób pracować 
z młodzieżą.

Małgorzata Banot

Anna Konieczna – przewodnicząca 
KGW Hażlach – powitała zaproszonych 
gości i członkinie KGW. Przedstawiła 
sprawozdanie z działalności Koła za 
rok 2016. Najważniejszym celem na 
2017 r. jest odmłodzenie szeregów kół 
gospodyń i zaktywizowanie nowych 
członków. To zadanie ma wypełnić 

nowy zarząd, który wybrano podczas 
spotkania. 

Skład zarządu KGW w Hażlachu:
Beata Kuś – przewodnicząca
Joanna Wilczek – zastępca przewo-
dniczącej
Malwina Dawczyk-Neblik – skarbnik 

Helena Hanus
Jadwiga Pszczółka
Kazimiera Hansel
Maria Małysz
Genowefa Szajter
Maria Galeja 
Jolanta Lipsa
Hanna Blokesz-Bacza

anna konieCzna była przewodniCząCą kgw 

w hażlaChu przez kilkadziesiąt lat. 

beata kuś została wybrana nową przewodniCząCą 

kgw w hażlaChu. 
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Projekt Kicak zakończony
Odwiedzał przedszkola i szkoły, spotykał się z mieszkańcami, próbował lokalnych potraw i sprawdzał się 

w biegach. Nowy mieszkaniec gminy Hażlach – zając Kicak – został ciepło przyjęty przez wszystkich. 

Komitet Organizacyjny Kicaka, 
działający pod patronatem 

Gminnego Ośrodka Kultur y 
w Hażlachu podsumował działania 
projektu „Rzecz o społeczności lokalnej 
gminy Hażlach – czyli Hażlaski Kicak”. 
W ramach projektu dofinansowanego 
z Programu Działaj Lokalnie IX Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności, 
realizowanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz 
Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży 
Twórczej,  zakupiono strój Hażlaskiego 
Kicaka, który jest rodzajem dużej 
maskotki. 
Kicak uczestniczył w wydarzeniach 
na terenie całej gminy, odwiedzał 
szkoły oraz przedszkola oraz spotyka 
się z mieszkańcami. Maskotka 

stanowi pomost między legendą, 
a współczesnością
Program był realizowany  od 1 
lipca 2016  do 20 grudnia 2016 r.  
Otrzymana kwota dotacji z programu 
Działaj Lokalnie to 3.600 zł 

Działania: 
•	 stworzenie dużego stroju Hażlaskiego 

Kicaka w rozmiarze człowieka,
•	 opracowanie legendy o Hażlaskim 

Kicaku przez Józefa Stoszka, 
•	 animacje inspirowane zają-

czkowymi legendami,
•	 bezpłatne wypożyczanie stroju na 

imprezy i wydarzenia w gminie, 
•	 organizacja warsztatów z Hażlaskim 

Kicakiem w roli głównej (warsztaty 
plastyczne, kulinarne).

Na zakończenie programu powstał 
krótki film, który został zgłoszony 
do konkursu pt. „Opowiedz”, 
organizowanego przez lokalne Ośrodki 
Działaj Lokalnie. 
Autorzy filmu składają gorące 
podziękowania Dyrektor Gimna-
zjum im. Ziemi Cieszyńskiej 
w Pogwizdowie mgr inż. Barbarze 
Saneckiej, mgr Tomaszowi 
Walicy, wychowawcy kl. I B,  mgr 
Sylwii Labie, pedagog szkolnej, 
całej klasie I B, uczennicom: Eli 
Tengler oraz Maryni Pieczonce za 
pomoc, wsparcie oraz szczególne 
zaangażowanie przy realizacji tego 
projektu.  

Wojciech Kasztura 

Sylwia i Jarosław Pieczonka

KULTUR A
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HARMONOGRAM WYDARZEŃ
W GMINIE HAŻLACH w 2017 r.

Konkurs fotograficzny 
„Cztery pory roku”

Spotkania miłośników 
regionu

Kwiecień 
Wiosenne prezentacje kulinarne KGW 

6 maj 
110-lecie OSP w Kończycach Wielkich

3 czerwca 
Hażlaski Dzień Dziecka  

Pogwizdołki
24 czerwca 

Świynto Dziedziny
70-lecie LKS Olza Pogwizdów 

1-2 lipca 
Piknik militarny

15 lipca
Pokaż nam swoje zwierzątko - Brzezówka

Lipiec
Rodzinny Rajd Rowerowy w Rudniku

Rajd Rowerowy na Orientację w Hażlachu
12 sierpnia

85-lecie OSP w Rudniku 
sierpień 

Turniej sołectw w Brzezówce
Bieg na Orientację w Zamarskach 

2 września
Dożynki Gminne w Pogwizdowie

17 września – Zamarskie Biesiadowania
Wrzesień

Bieg o złoty liść dębu 
Lutnia Bike Marathon

Listopad 
Memoriał im. J. Pomiećki – tenis stołowy

Przegląd twórczości regionalnej 
Grudzień 

Fabryka św.Mikołaja, 
czyli warsztaty, animacje, jarmark świąteczny

ZAPRASZAMY!

Do konkursu może przystąpić każdy pełnoletni miłośnik 
fotografii, który w Hażlachu, Kończycach Wielkich, 

Pogwizdowie, Rudniku, Brzezówce i Zamarskach widzi pełne 
uroku miejsca, a takich w gminie nie brakuje. 
- Zależy nam by uchwycić charaktery-styczne miejsca w różnych 
porach roku. Mam nadzieję, że nie będą to tylko zdjęcia z ciepłych, 
letnich dni, choć i na takie czekamy. W gminie Hażlach piękna 
jest także wiosna, zima i jesień – mówi Hanna Blokesz-Bacza 
p.o dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu. 
Fotografie nadsyłać można do końca października. Spośród 
wszystkich prac jury wyłoni najlepsze, które trafią m.in. do 
kalendarza promocyjnego gminy na 2018 r. Zdjęcia będą 
również zaprezentowane podczas wystawy podsumowującej 
konkurs. 
Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na www.
gokhazlach.pl 

Zapraszamy do udziału w konkursie.

KULTUR A

Zlodowaciały staw, drewniany kościółek na tle 
przyrody budzącej się do życia, pałacowe ścieżki 

pełne słońca, jesienne drzewa w uroczysku Borgońka 
– pomysłów na ciekawą fotografię promującą gminę 

Hażlach jest wiele. Gminny Ośrodek Kultury ogłasza 
konkurs fotograficzny „Cztery pory roku”.

Jeśli historia gminy Hażlach nie jest ci obojętna zaprasza-
my na cykl spotkań o regionie, jego historii i legendach. 

Spotkania będą odbywać się raz w miesiącu, w środy 
o 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Hażlachu. 

Pierwsze spotkanie już 15 lutego. Pan Józef Stoszek, 
miłośnik regionu, opowie o początkach wsi Hażlach.

Zapraszamy
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Szkubaczki na Wielkiej Orkiestrze 
Świątecznej Pomocy

FOTOREPORTAŻ

Fot. Tadeusz Machej
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Złote i Diamentowe Jubileusze

Dostojnych gości powitała pełniąca obowiązki dyrektora 
GOK Hanna Blokesz-Bacza. Po wspólnym obiedzie 
Wójt Gminy Grzegorz Sikorski, w towarzystwie 
wiceprzewodniczącego Rady Gminy Hażlach Józefa 
Piekara oraz kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Liliany 
Matloch, udekorował Złotych Jubilatów medalami 
„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, przyznanymi 
postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Wśród mieszkańców gminy Hażlach uhonorowanych tymi 
medalami znaleźli się: Maria i Jan Kaleta z Brzezówki, 
Anna i Karol Kantor, Marta i Józef Mazurek z Hażlacha, 
Józefa i Ryszard Bartoszewski, Anna i Rudolf Bijok, 
Maria i Franciszek Wawrzyczek z Kończyc Wielkich, 
Otylia i Franciszek Dobosz, Łucja i Bogusław Grendel, 
Władysława i Wilhelm Handzel, Anna i Rudolf Matloch, 
Anna i Józef Piszczek, Alfreda i Czesław Stuchlik oraz 
Irena i Kazimierz Włódecki z Pogwizdowa. 
Z kolei jubileusz 60 lat pożycia małżeńskiego obchodziły 
w 2016 roku dwie pary, które związek małżeński zawarły 
w roku 1956. Listami gratulacyjnymi przez Wójta Gminy 
Hażlach zostali wyróżnieni: Aurelia i Jan Mikuła oraz 
Emilia i Edward Świętek z Brzezówki.          

     GK

W sobotę, 14 stycznia, do sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu przybyły małżeńskie 
pary z naszej gminy, które w ubiegłym roku obchodziły swoje Złote i Diamentowe Gody, czyli jubileusze       

50 lat i 60 lat wspólnego pożycia. 

R E K L A M A
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Pełnych radości i spokoju

Świąt Bożego Narodzenia

oraz pomyślności i wielu sukcesów

w nadchodzącym

Nowym Roku 2017

życzy 

Rada Nadzorcza,

Zarząd oraz pracownicy

Banku Spółdzielczego w Cieszynie 

Gdy do Parku zajechał zaprzęg Mikołaja 
dzieci ogarnęła wielka radość. Wszyscy 
razem odliczyli sekundy, by uroczyście 
zaświecić iluminacje świetlne na choin-
ce. Następnie orszak dzieci i dorosłych 
w radości udał się do sali OSP, gdzie 
czekały na wszystkich kolejne niespo-
dzianki. 
Zadaniem uczestników było przygo-
towanie jak najdłuższego łańcucha na 
choinkę. Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Zamarskach, pod okiem pani Jo-
anny Sabeli, przygotowali świąteczny 
program artystyczny, który został do-
ceniony gromkimi brawami. Po pracach 
artystycznych przyszedł najważniejszy 

Z A M A R S K I

Święty Mikołaj odwiedził dzieci
We wtorkowy wieczór, 6 grudnia br., w zamarskim Parku tłumnie zjawiły się dzieci wraz z rodzicami 

w oczekiwaniu na Świętego Mikołaja. Punktualnie o 18.00 z daleka słychać było znajomy dzwonek, który 
oznajmiał, że oczekiwany gość jest już coraz bliżej. 

punkt programu - prezenty. Dzieci z nie-
śmiałością i wypiekami na twarzy pod-
chodziły do Świętego Mikołaja, który 
przyniósł dla nich wielki wór prezentów. 
Oczywiście nie mogło zabraknąć wspól-
nych zdjęć z „Siwym dziadkiem” i jego 
bardzo pomocnym Aniołkiem. 
W imieniu dzieci serdecznie dziękuję 

Mikołajowi za odwiedziny, rodzicom za 
doskonałą 
współpracę z Mikołajem, wszystkim 
sponsorom słodkiego poczęstunku - 
tj. Radzie Sołeckiej, 
Gminnemu Ośrodkowi Kultury oraz 
właścicielom sklepu LEWIATAN w Za-
marskach, Aniołkowi - pani Elżbiecie 
Stuchlik za sfinansowanie materiałów 
plastycznych oraz instruktor filii GOK 
w  Zamarskach - pani Bernadecie Gry-
gierek wraz z młodzieżą za pomoc orga-
nizacyjną. 

SOŁTYS 

Sołectwa Zamarski 

Klaudiusz Zawada

R E K L A M A R E K L A M A


