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Drodzy Mieszkańcy Gminy Hażlach 
Życzymy Wam świąt pełnych magii i rodzinnego ciepła.

Niech czas spędzony na wspólnym kolędowaniu stanie się
szczególnym momentem pojednania,

a Nowy Rok przyniesie miłość,
szczęście i dobro każdego dnia. 

Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski
wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Bożeną Bury

i radnymi. 
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11 listopada w kościele św. Bartłomieja  Apostoła w Hażlachu  odprawiona została  Msza św. w intencji Ojczyzny 
w 98 rocznicę odzyskania Niepodległości. Uczestniczyli w niej m.in. Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski oraz 

Przewodnicząca Rady Gminy Bożena Bury.

H A Ż L A C H

Dziękowali za niepodległość

Po Mszy Św. odbył się koncert pieśni patriotycznych zorga-
nizowany przez Gminny Ośrodek Kultury. Dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury zapowiadając występy uczniów szkół 
podstawowych w Pogwizdowie i Hażlachu oraz Gimnazjum 
w  Kończycach Wielkich przywołał słowa naszego Wielkiego 
Rodaka Św. Jana Pawła II. - Nic nie jest nam dane raz na zawsze, 
dotyczy to także wolności. Wolność trzeba ciągle zdobywać, ciągle 
o nią walczyć. My zaś pomni tych słów, a także historii naszego 
kraju - kontynuował dyrektor – dokładamy wszelkich starań , by 
kolejny dzień był świadectwem naszej troski o Ojczyznę, bo sztu-
ką jest umierać dla Ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze 
dla niej żyć. Dziś możemy odważnie i bez lęku śpiewać pieśni pa-
triotyczne, a Święto Niepodległości to doskonała okoliczność, aby 
pieśni - towarzyszki polskiej niedoli - przywołać w naszej pamięci. 
Powróćmy zatem do tradycji wspólnego śpiewania pieśni patrio-
tycznych, by uczcić tę co nie zginęła.
Dyrektor, zaprosił wszystkich do zadumy i refleksji nad 
dziejami naszej Ojczyzny poprzez wsłuchanie się w słowa 
śpiewanych pieśni patriotycznych” Przybyli ułani pod okien-
ko”, „Ułani, ułani”, „Jak to na wojence ładnie”, „Wojenko, 
wojenko”, Marsz Pierwszej Brygady” uznany w 2007 r posta-

nowieniem  przez Ministerstwo Obrony Narodowej za pieśń 
reprezentacyjną Wojska Polskiego i „Rozkwitały pąki białych 
róż” w wykonaniu Julii Kaczmarczyk solistki ze Szkoły Podsta-
wowej w Pogwizdowie.
Po koncercie dyrektor podziękował ks. prob. Andrzejowi Pa-
poniowi za umożliwienie zorganizowania spotkania, a wszyst-
kim zgromadzonym za aktywne uczestnictwo w koncercie.

W.K.

DO WSPÓLNEGO ŚPIEWANIA PRZYŁĄCZYŁY SIĘ DZIECI 
ZE SZKÓŁ W POGWIZDOWIE, HAŻLACHU I KOŃCZYCACH 
WIELKICH

Dużym zainteresowaniem cieszył się plastyczny 
konkurs mikołajkowy zorganizowany przez filię GOK-u 

w Pogwizdowie.

Finał konkursu

Do konkursu nadesłano 88 prac. Jury wyłoniło najlepsze pra-
ce w następujących kategoriach: 
Przedszkole: Nadia Kuster (Pogwizdów), Agata Banot (Brze-
zówka), Anna Gabzdyl (Rudnik)
Klasy 1-3: Igor Kędziera (Rudnik), Amelka Barańska (Pogwiz-
dów), Zuzanna Kajura (Kończyce Wielkie) 
Klasy 4-6 i gimnazjum: Natalia Hawełka (Kończyce Wielkie), 
Natalia Matwiejczyk (Pogwizdów), Klaudia Piórkowska (Po-
gwizdów). 
Wręczenie nagród odbyło się 6 grudnia w Mikołajki. 
Zwycięzcom gratulujemy!



SAMORZĄD

grudzień 2016 3

Wszyscy płacimy
za wysokie koszty oczyszczania 
ścieków komunalnych 

Pampersy, popiół, a nawet zabawki - pracownicy obsługi w studzienkach i przepompowniach znajdują czasem 
prawdziwe „skarby”. Jednak te wszystkie niechciane przedmioty skutecznie blokują sieć kanalizacyjną i powodują 

zatory, a to generuje dodatkowe koszty. Każdy z  nas może temu zapobiec. 

System kanalizacji sanitarnej w Gmi-
nie Hażlach funkcjonuje od 2004 roku. 
Eksploatujemy około 60 km sieci oraz 
7  przepompowni ścieków i 2 oczysz-
czalnie. Są one zaprojektowane na prze-
pustowość w wysokości 340 m3 ścieków 
na dobę dla oczyszczalni w Hażlachu 
i  600 m3 dla oczyszczalni w Pogwizdo-
wie. W porze suchej dobowe przepływy 
przez obie oczyszczalnie wahają się od 
60 do 70% ich maksymalnych prze-
pustowości. Podczas opadów i rozto-
pów przepływy wzrastają, przekraczając 
możliwości oczyszczalni 2-3 krotnie. 
Taki stan rzeczy rodzi podejrzenia, że 
do sieci kanalizacji sanitarnej podłączo-
ne są odpływy z rynien czy przydomo-
wych placów. Zgodnie z prawem takie 
rozwiązania są zabronione i zagrożone 
karą grzywny. Fakt ten powoduje wzrost 
kosztów eksploatacji oczyszczalni, bez-

pośrednio przekładając się na zużycie 
energii i zużycie poszczególnych urzą-
dzeń. To z kolei wpływa na koszt oczysz-
czenia ścieku i jego cenę, którą wszyscy 
korzystający uiszczają zgodnie z umową 
i uchwałą Rady Gminy. 

Znaczne koszty ponosimy również 
w  związku z nieprawidłowym ko-
rzystaniem z kanalizacji sanitarnej. 
Pracownicy obsługi w studzienkach 
i przepompowniach znajdują materiały 
higieniczne (patyczki do uszu, pamper-
sy, nawilżane chusteczki), resztki jedze-
nia, popiół czy pióra i odpady z  uboju 
drobiu. Pompy blokowane są przez 
mopy, części ubrań, części sprzętu RTV, 
a także zabawki i butelki PET. Odpady 
te nie powinny znaleźć się w sieci ka-
nalizacyjnej. Powodują one trudne do 
usunięcia zatory i uszkadzają pompy. 

Nie należy także wprowadzać do sie-
ci kanalizacyjnej tłuszczów, lekarstw 
czy innych środków chemicznych, gdyż 
jest to szkodliwe dla mikroorganizmów 
oczyszczających ścieki. 

Jak więc podano wyżej, koszt oczysz-
czania ścieków w dużej mierze zależy 
od nas samych, gdyż sposób korzysta-
nia z sieci kanalizacyjnej ma bezpo-
średni wpływ na wydatki, jakie wszyscy 
w związku z tym ponosimy. 

Ewentualne nieprawidłowości w opi-
sanej sprawie można zgłaszać do 
Urzędu Gminy Hażlach pod numerem 
tel. 33 8569 555, wew. 60 lub na Policję. 

Referat Gospodarki Komunalnej,

Inwestycji i Remontów 

Ogłoszenie
Wójta Gminy

Wójt Gmin Hażlach informuje, że 30 grudnia 2016 r. 
(piątek) z powodu inwentaryzacji kasa Urzędu Gminy Haż-
lach będzie czynna do godz. 12.00.

Ogłoszenie
Kierownika GOPS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haż-
lachu informuje, że 30 grudnia 2016 r. (piątek) z powodu 
inwentaryzacji kasa GOPS będzie czynna do godz. 12.00.
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EKOLOGIA

Ubezpieczenie NNW dla dzieci rolni-
ków nie ma ograniczeń terytorialnych 
i obowiązuje na całym świecie. Jest to 
pierwszy w Polsce tak duży program 
grupowego ubezpieczenia NNW.  Dzięki 
niemu 500 tysięcy dzieci z rodzin rolni-
czych w razie nieszczęśliwego wypadku 
ma gwarancję rekompensaty  doznane-
go uszczerbku na zdrowiu, zwrotu kosz-
tów leczenia, rehabilitacji i innych wy-
datków. Świadczenia są niezależne od 

KRUS informuje:
Dzieci rolników ubezpieczone
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że każde dziecko poniżej 16 roku życia, w rodzinie 

ubezpieczonej w KRUS, ma zapewnione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Uzyskaj ekologiczną dotację
Wójt Gminy Hażlach przypomina właścicielom nierucho-
mości położonych na terenie gminy Hażlach, którzy zgod-
nie z uchwałą Rady Gminy Hażlach nr X/80/2015 z dnia 25 
listopada 2015 roku chcą skorzystać z dotacji celowej na bu-
dowę indywidualnej, przydomowej oczyszczalni ścieków lub 
zgodnie z uchwałą Rady Gminy Hażlach nr III/28/2011 z dnia 
18 maja 2011 roku chcą skorzystać z dotacji celowej na mo-
dernizację obiektów budowlanych w zakresie usuwania wyro-
bów azbestowych, że warunkiem uzyskania tych dotacji jest 
złożenie pisemnego wniosku o przyznanie dotacji przed 
rozpoczęciem inwestycji, w terminie do 31 marca dane-
go roku. Po zebraniu i zweryfikowaniu wszystkich wniosków 
Wójt tworzy listę rankingową wniosków zakwalifikowanych 
do udzielenia dotacji według kolejności zgłoszeń. Następnie 
zostają zawarte umowy udzielenia dotacji celowej, które są 
podstawą do rozpoczęcia inwestycji. 

W przypadku dotacji celowej na budowę indywidualnej, przy-
domowej oczyszczalni ścieków pisemny wniosek o wypłatę 

dotacji należy złożyć po zrealizowaniu zadania, najpóźniej do 
15 listopada danego roku. Z kolei w przypadku dotacji celowej 
na modernizację obiektów budowlanych w zakresie usuwania 
wyrobów azbestowych pisemny wniosek o wypłatę dotacji na-
leży złożyć w terminie 15 dni od zakończenia zadania, lecz nie 
później niż do 15 listopada danego roku.          

Do refundacji będą brane pod uwagę koszty poniesione po 
zawarciu umowy dotacji pomiędzy Gminą Hażlach a właści-
cielem nieruchomości. Niespełnienie wymagań określonych 
w w/w uchwałach uniemożliwi wypłatę środków finansowych. 

Ponadto należy zauważyć, że osoby które ubiegały się w roku 
2016 o uzyskanie dotacji a nie rozpoczęły inwestycji, mogą 
w  roku 2017 ponownie wnioskować o przyznanie dotacji na 
budowę indywidualnej, przydomowej oczyszczalni ścieków 
lub na modernizację obiektów budowlanych w zakresie usu-
wania wyrobów azbestowych. 

innych polis grupowego ubezpieczenia. 
W zakresie świadczeń znajdują się m.in. 
takie punkty jak: zatrucie nieumyślne 
środkami chemicznymi, porażenia prą-
dem lub piorunem i pogryzienia przez 
owady lub zwierzęta.  O pełnym zakresie 
świadczeń odszkodowawczych i ich wy-
sokości, o postępowaniu w razie szkody 
powstałej wskutek wypadku dziecka, 
szczegółowo mogą państwo dowiedzieć 
się na stronie www.krus.gov.pl 
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Ogłoszenie
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodar-
ce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 z późn. 
zm.) Wójt Gminy Hażlach informuje, że zarządzeniem nr 0050.358.2016 z dnia 
29 listopada 2016 roku przeznaczył do oddania w najem, na okres trzech lat, 
w trybie bezprzetargowym, lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 114,21 m2, 
położony przy ulicy Głównej 2 w Hażlachu.
Wykaz o przeznaczeniu wyżej wymienionego lokalu zostanie wywieszony na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hażlach, ulica Główna 57, na okres 21 dni, 
tj. od dnia 29 grudnia 2016 roku do dnia 19 stycznia 2017 roku oraz na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Haż-
lach www.hazlach.samorzady.pl. 

Segregacja się opłaca
Każdy z nas codziennie wyrzuca mnóstwo śmieci. Niesegregowane 

i niezagospodarowane odpady muszą być wywożone na ciągle 
powiększające się składowiska odpadów. Wszyscy jesteśmy obciążani 
kosztami ich utrzymania. Warto się zastanowić jak postępować, żeby 
śmieci powstawało jak najmniej, dzięki czemu nasze otoczenie będzie 

ładniejsze, a my zaoszczędzimy na opłatach.

Dlatego każdy z nas powinien umieć 
prawidłowo gospodarować odpadami 
i podejmować starania, aby minimalizo-
wać ich wytwarzanie. Produkt staje się 
odpadem wtedy, kiedy przestaje być nam 
użyteczny. Należy go wówczas wyrzucić 
w odpowiednie miejsce, aby nie stanowił 
dla nas żadnego zagrożenia, dając mu 
jednocześnie drugie życie, tj. szansę na 
to, że znów stanie się użyteczny. 

Powinniśmy zatem starać się prowa-
dzić selektywną zbiórkę odpadów, aby 
następnie odpady mogły zostać po-
nownie użyte lub przetworzone. Se-
gregując odpady przyczyniamy się do 
ochrony środowiska i oszczędzamy 
pieniądze. Powtórne wykorzystanie czy 
przetwarzanie posegregowanych odpa-
dów znajduje coraz szersze zastosowa-
nie w  produktach codziennego użytku. 

Segregując odpady oszczędzamy zasoby 
naturalne, w tym wodę i energię. 

Wyselekcjonowane odpady wykorzystu-
je się do produkcji nowych materiałów, 
dzięki czemu zmniejsza się zużycie no-
wych surowców do produkcji, oszczędza 
się miejsce na składowanie odpadów 
oraz ogranicza ilość szkodliwych sub-
stancji powstających podczas ich rozkła-
du. Z odpadów można wyprodukować 
np. chusteczki higieniczne, papier toa-
letowy, kubki, doniczki, kosze, torebki, 
a nawet meble czy ubrania. Od nas sa-
mych zależy, czy będziemy żyć w czy-
stym i bezpiecznym środowisku.
 
Pamiętaj:

• Kupuj tyle, ile naprawdę potrzebujesz.
• Wybieraj produkty trwałe.

• Wybieraj produkty w dużych opakowa-
niach.
• Idziesz na zakupy? Weź torbę z domu. 
Torba wielokrotnego użytku jest pojem-
na, wytrzymała i będzie służyć całe lata, 
a po zwinięciu zajmuje tak mało miejsca, 
że zmieści się w każdej damskiej toreb-
ce. Każda torba jednorazowa w sklepie 
to dodatkowy koszt i dodatkowy śmieć. 
Jednorazowe torebki służą nam tylko 
chwilę, a po powrocie do domu lądują 
w koszu, przyczyniając się do produkcji 
ogromnej ilości śmieci.
• Zamiast zwykłych, jednorazowych ba-
terii, stosuj akumulatorki, które można 
wielokrotnie ładować.
• Wybierz szklaną butelkę zwrotną za-
miast butelki plastikowej (szklana bu-
telka może być wykorzystana powtórnie 
nawet 15 razy, podczas gdy butelka pla-
stikowa jest jednorazowa).
• Unikaj produktów zapakowanych w wie-
le warstw opakowań.
• Jeśli masz przydomowy ogródek, kom-
postuj odpady spożywcze, które stano-
wią 31% wytwarzanych przez Ciebie od-
padów. Posłużą do nawożenia Twojego 
ogrodu. Obecna technologia pozwala 
przechowywać kompost w sposób bez-
pieczny i nieuciążliwy.
• Zwracaj uwagę na daty przydatności 
do spożycia.
• Unikaj jednorazowych produktów, np. 
plastikowych sztućców na grilla czy pa-
pierowych talerzyków.
• Zawsze zgniataj puszki, kartony i bu-
telki plastikowe przed wrzuceniem do 
pojemnika.
• Wyrzucaj butelki bez nakrętek i kor-
ków.
• Zwróć uwagę, co producent proponu-
je zrobić z opakowaniem po wykorzy-
staniu jego zawartości (zobacz znak na 
opakowaniu).
• Do wycierania używaj szmatek wielo-
krotnego użycia zamiast papierowych 
ręczników.

Referat Ochrony Środowiska,

Rolnictwa i Mienia
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SPOŁECZEŃ ST WO

Zasłużeni
dla Województwa Śląskiego 

Kolejni mieszkańcy naszej gminy 
zostali wyróżnieni nadaniem 

Złotej Odznaki Honorowej 
za Zasługi dla Województwa 

Śląskiego. W kwietniu 2016 roku 
tym honorowym odznaczeniem 
wyróżniono pana Rudolfa Mizię 

z Zamarsk, zaś obecnie panów 
Czesława Stuchlika z Pogwizdowa 
i Karola Folwarcznego z Hażlacha. 

Dekoracji pana Czesława Stuchlika pod-
czas sesji Rady Gminy Hażlach w dniu 
23 listopada dokonała Sylwia Cieślar, 
wiceprzewodnicząca Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego. Wcześniej zasługi 
laureata przedstawiła przewodnicząca 
Rady Gminy Hażlach Bożena Bury. Cze-
sław Stuchlik to laureat Srebrnej Cieszy-
nianki z 2006 roku, członek Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Pogwizdowie, miło-
śnik regionu, folkloru i gwary cieszyń-
skiej, znawca i propagator medycyny 
naturalnej, niekonwencjonalnej i zio-
łolecznictwa, radiesteta i piramidolog, 
autor wielu artykułów z tej dziedziny 
w miesięcznikach ezoterycznych, publi-
kujący regularnie na temat historii na-
szego regionu w „Wiadomościach Gmi-
ny Hażlach” oraz w gazecie parafialnej 
„Nepomuc”. 

Od 1985 roku udziela się w Kole Radie-
stetów w Cieszynie, gdzie od 25 lat peł-
ni funkcję przewodniczącego. W latach 
1986-1994 pełnił obowiązki prezesa 
Koła Polskiego Związku Hodowców 
Koni w Bielsku-Białej, zaś w latach 1986-
1998 sekretarza Okręgowego Związku 
Hodowców Koni w Katowicach. W tym 
czasie zaangażował się w ratowanie gi-
nącej rasy konika polskiego, za co mię-
dzy innymi został odznaczony Srebrną 
i Złotą Odznaką Polskiego Związku Ho-
dowców Koni. W latach 1991-1994 był 
radnym Gminy Hażlach, przewodniczą-
cym Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia 
Komunalnego oraz członkiem Zarządu 
Gminy. Przez kilka kadencji udzielał 
się w Radzie Sołeckiej w Pogwizdowie. 
Nadal pozostaje działaczem tamtejszej 
OSP oraz Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. 
Ostatnio zorganizował Koło Miłośni-
ków Gwary w Cieszynie i Pogwizdowie.    
Jest inicjatorem i organizatorem wielu 
wystaw przy strażnicy OSP oraz w filii 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Po-
gwizdowie. W 2008 roku z okazji jubile-
uszu 100-lecia istnienia OSP Pogwizdów 
napisał monografię „100 lat strażackiej 
służby dla społeczności Pogwizdowa”. 
W ramach Sekcji Ludoznawczej przy 
Polskim Związku Kulturalno-Oświato-
wym w Republice Czeskiej bierze udział 
w pracach komisji sędziowskich Kon-
kursu Gwarowego dla Dzieci i Młodzie-
ży „Po obu stronach Olzy”.   
Pan Karol Folwarczny został odzna-
czony przez radnych wojewódzkich, 
Danutę Kożusznik i Jana Kawuloka, 
26  listopada podczas obchodów jubile-
uszu 70-lecia Koła Łowieckiego „Brze-
zie” w Hażlachu, którego prezesem jest 
od 1995 roku. Do Polskiego Związku 
Łowieckiego należy od roku 1989. W la-

tach 2002-2014 sprawował urząd Wójta 
Gminy Hażlach. Wcześniej był radnym 
Gminnej Rady Narodowej w Hażlachu 
i ławnikiem Sądu Rejonowego w Cieszy-
nie, radnym województwa bielskiego, 
zaś w latach 1998-2002 radnym Rady 
Gminy Hażlach. Od 2000 roku jest 
członkiem Beskidzkiej Okręgowej Rady 
Łowieckiej, od roku 2015 jej wicepreze-
sem. W latach 2000-2006 był członkiem 
Wojewódzkiego Sejmiku Łowieckiego. 
Wyróżniony wieloma odznaczeniami 
łowieckimi, a także Odznaką Ministra 
Kultury i Sztuki „Zasłużony Działacz 
Kultury”, Brązowym i Złotym Krzyżem 
Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski oraz Medalem Komi-
sji Edukacji Narodowej.
Jako nauczyciel muzyki wychował wie-
lu absolwentów, którzy podjęli dalszą 
edukację artystyczną. Był członkiem or-
kiestry cieszyńskich Zakładów Elektro-
-Maszynowych „Celma”, Big-Bandu przy 
Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie, zaś 
w latach 1971-2005 kapeli Zespołu Pie-
śni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej, a także 
członkiem oraz solistą Miejskiej Orkie-
stry Symfonicznej w Cieszynie.

GK

KAROL FOLWARCZNY ZOSTAŁ 
ODZNACZONY PRZEZ RADNYCH 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, 
DANUTĘ KOŻUSZNIK I JANA 
KAWULOKA
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SYLWIA CIEŚLAR, 
WICEPRZEWODNICZĄCA SEJMIKU 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, 
DEKORUJE CZESŁAWA STUCHLIKA
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Uczą od 230 lat
Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie ma swojego patrona. Jest nim Księstwo Cieszyńskie. Taką decyzję podjęli 

rodzice, nauczyciele i uczniowie w 2015 r. Uroczyste nadanie szkole imienia odbyło się w znamiennym momencie – 
gdy szkolnictwo w Pogwizdowie obchodziło swoje 230-lecie. 

Nadanie szkole imienia i sztandaru jako symboli dumnej 
przynależności do małej i dużej ojczyzny to wydarzenia nieco-
dzienne przypadające raz na 50, a nawet więcej lat. Przygoto-
wania do uroczystości rozpoczęto wiosną 2015 r. 

W toku burzliwych dyskusji wyłoniono „kandydatów” na pa-
trona szkoły. Podczas festynu w maju 2015 r. podczas plebi-
scytu nadzorowanego przez Radę Rodziców, nauczycieli i Sa-
morząd Uczniowski wyłoniono patrona szkoły – Księstwo 
Cieszyńskie. Na wniosek trzech głównych organów szkoły 
– Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniow-
skiego 30 grudnia 2015 r. Rada Gminy Hażlach nadała naszej 
szkole imię Księstwa Cieszyńskiego.

Jesienią ubiegłego roku zaproszono samorządowców, nauczy-
cieli  i Samorząd Uczniowski z udziałem ks. proboszcza dr Ka-
rola Mozora do udziału w spotkaniu z doc. dr. hab. Krzysz-
tofem Nowakiem – historykiem – ekspertem w  dziedzinie 
historii Śląska Cieszyńskiego podczas, którego potwierdzono, 
ponad wszelką wątpliwość, że 230 lat temu we wsi Pogwizdów 
dzieci były nauczane w szkole katolickiej.

Uroczysty jubileusz rozpoczął się 10 listopada podczas nabożeń-
stwa ekumenicznego w kościele pw. Św. Jana Nepomucena. Tam 
poświęcony sztandar szkoły. 

- Jesteśmy tu dzisiaj wszyscy razem, bo sztandar zawsze łączył lu-
dzi, a nie dzielił, był wyrazem wspólnoty celów, marzeń i wartości. 
Szkoło trwaj i wychowuj zgodnie z myślą Cypriana Kamila Nor-
wida „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek” – mówiła podczas 
uroczystości dyrektor szkoły Ewa Cieńciała. 

Zaproszeni goście ze starostą cieszyńskim Januszem Królem 
na czele wzięli udział w części oficjalnej w szkole. W wydarze-
niu nie zabrakło obecności władz Gminy Hażlach w osobie 
Wójta Gminy Hażlach Grzegorza Sikorskiego, przewodniczą-
cej Rady Gminy Bożeny Bury, radnych. 

- Sztandar jest dla nas – uczniów – symbolem Polski, Narodu, Ma-
łej Ojczyzny, przypomina historię i tradycję naszego kraju i regio-
nu. W szkole to znak, który łączy uczniów obecnych z tymi, którzy 
opuścili już progi naszej szkoły bądź z tymi, którzy do niej przybę-
dą – powiedział Michał Chybiorz, przewodniczący Samorządu 
Uczniowskiego. 

Część artystyczna ujęła wdziękiem, świeżością, pomysłowo-
ścią, a przede wszystkim tym, że na scenie wystąpiły 3 poko-
lenia aktorów, emerytowany nauczyciel – drogi kolega Stani-
sław Putyra, nauczyciele uczący obecnie w naszej szkole oraz 
uczniowie.

HBB

PATRONEM SZKOŁY JEST TERAZ KSIĘSTWO CIESZYŃSKIE

UROCZYSTOŚCI UŚWIETNIŁY BARWNE I POMYSŁOWE 
WYSTĘPY UCZNIÓW, NAUCZYCIELI
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Biblioteki szkolne rządzą!
Konkursy, wspólne czytanie i zabawa z książką to wszystko działo się podczas Międzynarodowego Miesiąca 

Bibliotek Szkolnych jaki trwał przez cały październik. Biblioteczne święto obchodzone jest już od 16 lat na całym 
świecie. Tegoroczne hasło przewodnie to: „Biblioteki szkolne rządzą”

W Szkole Podstawowej im. Trzech Bra-
ci w Hażlachu w szczególny sposób 
uczczono pamięć Henryka Sienkiewicza 
przygotowując gazetkę na korytarzu 
i  wystawę o jego dziełach. Uczniowie 
z klas IV – VI wzięli udział w konkursie 
na poprawnie rozwiązaną krzyżówkę 
o Henryku Sienkiewiczu. Bibliotekarka, 
Agnieszka Danowska-Nowak, przygoto-
wała dla uczniów ciekawą prelekcję o ży-
ciu i twórczości Sienkiewicza. Zaprezen-
towano także krótki film biograficzny 
o życiu noblisty. 
W trakcie wielkiego święta bibliotek 
szkolnych uczniowie młodszych klas 
i wychowankowie przedszkola spraw-
dzali swoje umiejętności w konkursie 
plastycznym i plastyczno-językowym. 
Dzieci przygotowały też niezwykłe 
ozdoby na drzwi pod hasłem „Jesteśmy 
zaczytani”. Powstało jedenaście unika-
towych prac zdobiących korytarz szkol-
ny. Jurorom najbardziej podobały się 
efekty pracy klasy II a i V b. 
Uczniowie dostali też czerwone i zielone 
kartki za wypożyczenia książek. Biblio-
tekarki zieloną kartką wyróżniły tych, 
którzy wypożyczyli już co najmniej sześć 
książek od początku roku szkolnego. Ci 
którym się nie udało na razie odwiedzić 
szkolnej biblioteki dostali ostrzegawczą 
czerwoną kartkę. 

HBB

PROPOZYCJA KLASY 2B NA OZDOBĘ DRZWI POD HASŁEM "JESTEŚMY ZACZYTANI"
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Jubileusz hażlaskich myśliwych
Uroczysty przebieg miały w sobotę 26 listopada obchody jubileuszu 70-lecia hażlaskiego Koła Łowieckiego 

„Brzezie”. Myśliwi uczestniczyli w nabożeństwie ekumenicznym, a potem otrzymali okolicznościowe odznaczenia 
i medale. 

Obchody rozpoczęły się od nabożeń-
stwa ekumenicznego z elementami 
mszy hubertowskiej w miejscowym 
kościele pw.  św. Bartłomieja Apostoła 
w Hażlachu, które prowadził proboszcz 
parafii, ks. kanonik Andrzej Papoń. To-
warzyszyli mu księża Tomasz Wojtyła 
i Stanisław Binda oraz ks. Dariusz Ma-
dzia, kapelan myśliwych cieszyńskiej 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, który 
wygłosił Słowo Boże. O oprawę muzycz-
ną zadbał Chór Parafii Katolickiej pod 
kierunkiem Mieczysława Gorasa oraz 
grający na instrumentach dętych człon-
kowie „Brzezia”: prezes Koła Karol Fol-
warczny oraz Jan Pierchała. 
Dalsza część obchodów jubileuszu od-
bywała się w ozdobionej myśliwskimi 
trofeami sali widowiskowej Gminnego 
Ośrodka Kultury w Hażlachu. Wyeks-
ponowano tam nie tylko okazy rodzimej 
fauny, lecz także egzotycznych zwierząt, 
które kilku członków „Brzezia” pozyska-
ło podczas polowań przeprowadzonych 
na innych kontynentach.      
W jubileuszowych uroczystościach wzięło 
udział wielu znakomitych gości, w tym 
posłanka na Sejm RP Małgorzata Pępek, 
radni Sejmiku Województwa Śląskiego 
Danuta Kożusznik i Jan Kawulok, Sta-
rosta Cieszyński Janusz Król, przewod-
niczący Rady Powiatu Cieszyńskiego 
Ludwik Kuboszek, radny Rady Powiatu 
Cieszyńskiego Grzegorz Konieczny, Bur-
mistrz Miasta Cieszyna Ryszard Macura, 
Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar, 
nadleśniczy Nadleśnictwa Ustroń Leon 
Mijal. Władze Gminy Hażlach reprezen-
towali: Wójt Grzegorz Sikorski, wiceprze-
wodniczący Rady Gminy Hażlach Józef 
Piekar oraz Sekretarz Gminy Wanda Soj-
ka. Obecni byli przedstawiciele Zarządu 

Beskidzkiej Okręgowej Rady Łowieckiej 
na czele z jej przewodniczącym, łowczym 
okręgowym Michałem Jordanem oraz 
delegacje współpracujących z „Brzeziem” 
kół łowieckich.
Po powitaniu gości prezes hażlaskiego 
Koła przedstawił jego historię. Oficjal-
ne powstało ono w 1946 roku, lecz jego 
początki sięgają okresu międzywojen-
nego. Wówczas na terenie dzisiejszej 
Gminy Hażlach istniały dzierżawione 
przez osoby prywatne obwody łowieckie 
o łącznej powierzchni 1000 ha. 
Później nastąpiło wręczenie odznaczeń 
łowieckich. Najpierw jednak prezes „Brze-
zia” Karol Folwarczny został odznaczony 
przez radnych wojewódzkich, Danutę 
Kożusznik i Jana Kawuloka, przyznaną 
mu niedawno Złotą Odznaką Honorową 
za Zasługi dla Województwa Śląskiego. 
Następnie Koło Łowieckie „Brzezie” uho-
norowano Złotym Medalem z Laurem 
za Zasługi dla Łowiectwa Bielskiego, zaś 
Karola Folwarcznego przyznanym przez 
Kapitułę Odznaczeń Naczelnej Rady Ło-

wieckiej w Warszawie „Złomem”, czyli 
najwyższym polskim odznaczeniem ło-
wieckim. Złoty Medal Zasługi Łowiec-
kiej odebrali Karol Fober, Teofil Macura 
i  Zbigniew Posmyk, Srebrny Medal Za-
sługi Łowieckiej - Stanisław Szczyrba, zaś 
Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej - Jan 
Teleśnicki. Beskidzka Okręgowa Rada Ło-
wiecka odznaczyła: Jana Delonga, Jana 
Łabuza i Klemensa Młodzianowskiego 
Złotym Medalem za Zasługi dla Łowiec-
twa Bielskiego, Sylwię Lebiodę-Spandel, 
Mirosława Klimosza, Romana Mokrzyc-
kiego, Andrzeja Pierchałę, Pawła Pnioka 
i Stanisława Szajtera Srebrnym Medalem 
za Zasługi dla Łowiectwa Bielskiego oraz 
Jacka Firlę Brązowym Medalem za Zasłu-
gi dla Łowiectwa Bielskiego.
W części artystycznej zaprezentowa-
ła się kapela i tancerze Zespołu Pieśni 
i  Tańca Ziemi Cieszyńskiej oraz Zespół 
Śpiewaczy „Kwiczoły” Koła Łowieckiego 
„Jarząbek” z Wisły.

GK
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Doceniono starania

UCZNIOWIE W RAMACH PROJEKTU PRZESYŁALI
ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA W JĘZYKU ANGIELSKIM 
ZAGRANICZNYM SZKOŁOM

Lucyna Jakubiec i Bożena Rendaszka, nauczycielki ze Szkoły Podstawowej im. Księstwa Cieszyńskiego 
w Pogwizdowie otrzymały międzynarodowe wyróżnienia, tzw. Europejskie Odznaki Jakości.

Wyróżnienie zostało przyznane za realizację w ubiegłym roku 
szkolnym z klasą 3 a projektu pt. „The world around us - se-
ason”.  
W liście z eTwinning czytamy: „Gratulacje! Państwa szkoła 
otrzymała  Europejską Odznakę Jakości eTwinning  za wspa-
niałą pracę w projekcie eTwinning „The world around us - 
season”. Oznacza to, że praca nauczycieli biorących udział 
w projekcie, praca uczniów i szkoły została oceniona jako re-
prezentująca najwyższy europejski poziom. Ponadto,  projekt 
zostanie pokazany w specjalnym miejscu na Europejskim Por-
talu:   www.etwinning.net. Jeszcze raz gratulujemy tego nie-
zwykłego osiągnięcia …”
- Jesteśmy dumne z nagrody i ogromnie się cieszymy, że ciężka 
całoroczna praca została doceniona przez międzynarodowe jury – 
podkreślają nagrodzone nauczycielki. 
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Uczniowie o wojnie
Znana i lubiana autorka książek dla dzieci – Renata Piątkowska – była gościem spotkania autorskiego 

zorganizowanego przez nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Trzech Braci w Hażlachu. To już drugie takie 
spotkanie z dziećmi tamtejszej szkoły. 

Tematem spotkania były poruszające zdarzenia opisane w cy-
klu „Wojny dorosłych – historie dzieci”. Są to opowieści o dzie-
ciach z czasów wojny napisane w formie powieści. Podczas 
spotkania lektorka Malwina Kożurno czytała fragmenty ksią-
żek. Klasy 4 i 5a wysłuchały prelekcji o książce „Czyja to Mala-
la?”, a dzieci z 5b i 6 poznały trudną historię małego uchodźcy 
Omenki z książki „Hebanowe serce”. 

Renata Piątkowska rozmawiała z dziećmi i rozdawała autogra-
fy. Spotkanie odbyło się w siedzibie Centrum Kultury i Sztuki 
„Dwór Kossaków”. 

HBB
RENATA PIĄTKOWSKA ROZDAWAŁA UCZNIOM AUTOGRAFY
I OPOWIADAŁA O WOJENNYCH LOSACH DZIECI
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Ferie z GOK-iem
Wycieczki, atrakcje i dużo dobrej zabawy czeka na uczestników zajęć 

organizowanych w ramach ferii w Gminnym Ośrodku Kultury. 

Pierwszy tydzień (16 – 20.01) upłynie 
pod znakiem wyjazdów. Instruktorzy 
zaplanowali wycieczkę do Książnicy 
Cieszyńskiej, wyjazd na lodowisko i na 
basen.  Po powrocie dzieci dostaną też 
ciepły posiłek. Pod opieką instruktorów 
będą do 15:00.  Ze względu na liczne 
atrakcje wyjazdowe za wyjazdy i posił-
ki będzie pobierana opłata w wysokości 

70 zł/tydzień.  Zapisy w filiach GOK 
w  Kończycach Wielkich, Pogwizdowie 
i Zamarskach. 
W drugim tygodniu ferii (23-27.01) 
w  świetlicach będą realizowane warsz-
taty plastyczne, turnieje gier planszo-
wych, karaoke party i wiele innych 
atrakcji. Fillia GOK w Kończycach Wiel-
kich i Zamarskach będzie czynna od 

9:00 do 15:00, natomiast w Pogwizdo-
wie od 9:00 do 17:00 
Zapraszamy!

HBB

P O G W I Z D Ó W

Najlepsza filia w powiecie
Pogwizdowska filia Gminnej 

Biblioteki Publicznej okazała 
się Najlepszą Filią w Powiecie 

Cieszyńskim. To wyniki konkursu, 
który po raz trzeci zorganizowało 
Starostwo Powiatowe i Biblioteka 

Miejska w Cieszynie. 

Filia w Pogwizdowie została komplek-
sowo wyremontowana i oddana do 
użytku rok temu. W budynku zainsta-
lowano windę z myślą o osobach star-
szych i  niepełnosprawnych. Biblioteka 
jest wyposażona w nowoczesny sprzęt 
multimedialny, można w niej skorzystać 
z  bezpłatnego wi-fi. Stanowi też cen-
trum integracji mieszkańców. Moderni-
zacja pogwizdowskiej filii była możliwa 
dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego, która wy-
niosła ponad 1,2 mln zł. 
W konkursie na Najlepszą Filię w Powie-
cie wystartowało 12 placówek. W skład 
jury weszli: Ryszard Latusek (Biblioteka 

Śląska), Łukasz Konarzewski (Staro-
stwo Powiatowe w Cieszynie) i Beata 
Parchańska (Biblioteka Miejska w Cie-
szynie). 
Celem konkursu była poprawa funkcjo-
nowania i konkurencyjności usług filii 

bibliotecznych. Konkurs ma także z jed-
nej strony aktywizować bibliotekarzy, 
a z drugiej zwrócić uwagę władz samo-
rządowych na problemy z jakimi biblio-
teki się borykają. 

HBB

FILIA W POGWIZDOWIE OKAZAŁA SIĘ NAJLEPSZĄ PLACÓWKĄ W POWIECIE 
CIESZYŃSKIM. 
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Osoby dotknięte przemocą w rodzinie 
zamieszkałe na terenie Gminy Hażlach  
mogą uzyskać pomoc w następujących 
instytucjach:
- w Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Hażlachu (tel. 33  8569600)– 
w sprawach socjalnych, bytowych, praw-
nych i psychologicznych (zapisy osób 
chcących skorzystać z porad prawnych 
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Hażlachu tel. 33865 96 00  i psycholo-
gicznych – Urząd Gminy w Hażlachu tel. 
33 8569555 lub 33 8569492),
- w Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Gminie 
Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Haż-
lach – jeżeli przemocy towarzyszy picie 
alkoholu, można złożyć wniosek o zmo-
tywowanie do zaprzestania picia alko-
holu lub uzyskać inną pomoc związaną 
z nadużywaniem alkoholu,
-  w Punkcie Konsultacyjno – Informa-
cyjnym ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie z Problemem Alkoholowym 
w Hażlachu, ul. Główna 57 (Urząd Gmi-
ny Hażlach pok. nr 14)  – w sprawach 
uzyskania informacji  i wsparcia osobom 
i rodzinom, u których występuje prze-
moc w rodzinie i problem alkoholowy,
 - w Komisariacie Policji w Zebrzydowi-
cach (tel. 32 4783930 lub 112– w spra-
wach zapewnienia ochrony życia, zdro-
wia i mienia osób, co do których istnieje 
podejrzenie, że doznają przemocy w ro-
dzinie, można też złożyć wniosek do po-
licji o przestępstwie znęcania się nad 
rodziną, 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Hażlach informuje, iż 
wsparcie, pomoc psychologiczną i informacje o możliwościach uzyskania pomocy  otrzymać można dzwoniąc 

pod nr OGÓLNOPOLSKIEGO TELEFONU DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „Niebieska Linia” - 801 120 002 
– od poniedziałku do soboty – w godz. 800 do 2200, w niedzielę i święta – w godz. od 800 do 1600 oraz pod 

nr tel.: 116 111 – w sprawach dot. dzieci.

Przemoc domowa?
Nie jesteś sam - uzyskaj pomoc

- w Sądzie Rejonowym w Cieszynie, 
ul.  Garncarska 8 tel. 33  4794611 - 
w  sprawach dotyczących alimentów, 
kurateli, ograniczenia bądź pozbawienia 
praw rodzicielskich i innych dot. spraw 
rodzinnych, 
- w  Prokuraturze Rejonowej w Cieszy-
nie, ul. Garncarska 8 tel. 33 8514614 -  
w sprawach dotyczących ścigania spraw-
cy przemocy w rodzinie,
- w  placówkach oświaty - w sprawach 
dotyczących pomocy dzieciom doznają-
cym przemocy w rodzinie (pomoc psy-
chologiczna i pedagogiczna),
- w placówkach ochrony zdrowia – uzy-
skanie pomocy lekarskiej, uzyskanie 
bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego 
o przyczynach i  rodzajach uszkodzenia 

ciała związanych z przemocą w rodzinie.
W Powiecie Cieszyńskim prowadzony 
jest przez Stowarzyszenie Pomocy Wza-
jemnej „Być Razem” Powiatowy Ośro-
dek Wsparcia dla Osób Dotkniętych 
Przemocą w Rodzinie ul. Mała Łąka 17a, 
43-400 Cieszyn, tel. 33 8512929, które-
go zadaniem jest:
- zapewnienie całodobowego schronie-
nia ofierze przemocy w rodzinie oraz 
dzieciom pozostającym pod jej opieką,
- udzielanie szeroko rozumianego po-
radnictwa psychologicznego, prawnego 
i socjalnego,
- prowadzenie grup wsparcia i terapii 
indywidualnych ukierunkowanych na 
wsparcie ofiar przemocy w rodzinie.

GZI

Chcesz, 
by to miejsce należało do Ciebie?

Zamów reklamę na łamach
„Wiadomości  Gminy Hażlach”

wgh@hazlach.pl
502 270 137   
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Dzieci bardzo żywo reagowały na wydarzenia rozgrywające się 
na scenie: wraz z Franią i Hanką śpiewały piosenkę o św. Miko-
łaju, udzielały rad niesfornemu łakomczuchowi Zenobiuszowi 
oraz reniferowi Stanisławowi  czym pomogły w ich uwolnieniu 
i pokonaniu złej wiedźmy.
Całość przedstawienia prezentowała się niezwykle barwnie, 
a wyrazu dopełniały piosenki   i  melodie 

„Cudowna Podróż”
z Teatrem Trip

W grudniowe popołudnie  (09.12.2016) w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu zebrała 
się liczna grupa najmłodszych mieszkańców Gminy Hażlach, których w „Cudowną Podróż” w poszukiwaniu 

św.Mikołaja zaprosili aktorzy Teatru Trip Marcin Lieber z Katowic.

związane z okresem świątecznym. Ostatecznie św.Mikołaj 
został odnaleziony!  Przybył w towarzystwie Zająca Kicaka 
i  wspólnie rozdali uczestnikom spektaklu słodkie upominki. 
Na zakończenie zrobiono pamiątkowe grupowe zdjęcie ze 
św.Mikołajem i Zającem Kicakiem. 

WK

H A Ż L A C H

Wyśpiewali zwycięstwo
Zespół wokalno-instrumentalny Trema i klasa III b Szkoły Podstawowej im. „Trzech 
Braci” w Hażlachu wyśpiewały pierwsze miejsca w swoich kategoriach w XVII Prze-
glądzie Pieśni Patriotycznej w Cieszynie. Klasa III b pod opieką Beaty Foltyn wyko-
nała utwory pt.: „Cztery córki miał tata” oraz „Na Nowej Górze”. Natomiast zespół 
Trema zaśpiewał „Serce w plecaku” i „Taki kraj” autorstwa Jana Pietrzaka. Wiosną 
zwycięzcy wezmą udział w finale konkursu w Bielsku-Białej. Organizatorem konkur-
su jest Akcja Katolicka Diecezji Bielsko-Żywieckiej. 

OGŁOSZENIE
GOK informuje, że w okresie świą-
tecznym, tj. od 22.12 do 31.12 filie 
GOK będą nieczynne. 
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SPORT

XII Memoriał Jana Pomiećki
26 listopada w sali sportowej 

Szkoły Podstawowej w Hażlachu 
Ludowy Klub Tenisa Sportowego 

Victoria Hażlach w ramach 
Memoriału Pamięci Jana Pomiećki 

przeprowadził doroczny turniej 
tenisa stołowego. Rywalizowano w 

czterech kategoriach wiekowych. 

Oto wyniki turnieju. Dzieci: 1. Grzegorz 
Libiszewski, 2. Paweł Jendrulek, 3. Kac-
per Czendlik, 4. Piotr Waszut. Seniorzy 
(do 60 roku życia): 1. Dariusz Walarus, 
2. Michał Toman, 3. Wacław Mitręga, 
4. Sylwester Rucki. Weterani (powy-
żej 60 roku życia): 1. Henryk Pietrzak, 
2.  Janusz Kożusznik, 3. Jerzy Hojnac-
ki, 4. Jerzy Prochaczek. Gra podwójna 
(debel): 1. Dariusz Walarus i Grzegorz 
Libiszewski, 2. Adam Roszkowski i Syl-
wester Rucki, 3.  Michał Toman i Patryk 
Rucki, 4. Andrzej Machej i Piotr Dymitr.

Uczestnikom turnieju kibicowała dy-
rektor Szkoły Podstawowej im. Trzech 
Braci w Hażlachu Agnieszka Pilch. Za-
wodników odwiedził także Wójt Gminy 
Grzegorz Sikorski. Obowiązki sędziego 
głównego turnieju pełnił Łukasz Po-
miećko. Najlepsi zawodnicy otrzymali 
puchary i statuetki zakupione ze środ-
ków promocji Gminy Hażlach oraz 
nagrody rzeczowe od organizatorów 
i sponsorów turnieju.    

GK  

bezpłatny informator 
samorządowy

Nakład: 1.500 egz.
Wydawca:  Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu, ul. Główna 37, 43-419 Hażlach , tel. 33 85 69 768
Redaktor naczelna:  Hanna Blokesz-Bacza, wgh@hazlach.pl
Projekt graficzny:  Przedsiębiorstwo Poligraficzne „MODENA” Sp. z o.o., ul. Mała Łąka 17, 43-400 Cieszyn, 
Skład i druk: Digital Art Studio Gała Przemysław, ul. Szkolna 40, 26-026 Bilcza, tel. 41 348 00 13, www.digitalartstudio.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian w nadesłanych materiałach. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca.
Dziękujemy za udostępnianie zdjęć. 
Materiały do następnego numeru przyjmujemy do 10 stycznia 2017 r.  pod adresem wgh@hazlach.pl

NAJLEPSI WETERANI Z WÓJTEM GRZEGORZEM SIKORSKIM

NAJMŁODSI UCZESTNICY TURNIEJU Z SĘDZIĄ GŁÓWNYM ZAWODÓW ŁUKASZEM 
POMIEĆKĄ
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Jubileusz 
hażlaskich 
myśliwych

EKUMENICZNE NABOŻEŃSTWO
W HAŻLASKIM KOŚCIELE

ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA

KŁ „BRZEZIE” ZOSTAŁO UHONOROWANE
ZŁOTYM MEDALEM Z LAUREM ZA ZASŁUGI
DLA ŁOWIECTWA BIELSKIEGO

JUBILEUSZOWE ŻYCZENIA
OD WŁADZ GMINY HAŻLACH
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WYDARZENIE UŚWIETNIŁ ZESPÓŁ 
PIEŚNI I TAŃCA ZIEMI CIESZYŃSKIEJ 

PODCZAS UROCZYSTOŚCI WRĘCZONO 
MEDALE NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYM 

CZŁONKOM KŁ "BRZEZIE" 

MYŚLIWI UHONOROWANI
PODCZAS JUBILEUSZU
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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
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