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Szkoła bezpieczna
i rodzinna

Sukces łyżwiarki
z Hażlacha
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I MIEJSCE W KATEGORII 49 KG PODCZAS MISTRZOSTW POLSKI MŁODZIEŻOWCÓW JU-JITSU. 

P O G W I Z D Ó W.

Mamy brązową 
medalistkę

Małgorzata Błaszczyk (UKS Nakano Pogwizdów) zdobyła brązowy 
medal podczas Mistrzostw Świata Juniorów w ju-jitsu, jakie odbyły się 

w Madrycie. 

Zawodniczka stanęła na podium w ka-
tegorii wagowej do 49 kg. Pokonała 
swoje rywalki z Grecji i Austrii. Błasz-
czyk może się już pochwalić brązem 
zdobytym podczas Mistrzostw Europy, 
dwoma brązowymi medalami przywie-
zionymi z Pucharów Świata, tytułem 
mistrzyni Polski i złotym medalem Pu-
charu Europy, jednak to wyróżnienie 

jest dla niej szczególne. 
Małgorzata Błaszczyk trenuje od 6 roku 
życia. Zaczynała od judo, by potem 
przejść do ju-jitsu. Jej trenerem jest Jan 
Błaszczyk, prywatnie ojciec. Klub UKS 
Nakano Pogwizdów działa od trzech lat 
i skupia niemal 60 dziewcząt i chłopców 
podzielonych na trzy grupy wiekowe. 

HBB
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W Kończycach Wielkich i Pogwizdowie 
odbyły się wielkanocne warsztaty flory-
styczne. Pierwsze adresowane były do 

W konkursie zmierzyli się ze sobą uczniowie z gimnazjów 
z Pogwizdowa, Kończyc Wielkich, Dębowca, Strumienia, Ze-
brzydowic, Kaczyc i Gimnazjum nr 2 w Cieszynie. 
WYNIKI: 
Rozgrywki indywidualne: 
1. Mikołaj Szczypka – Gimnazjum im. Gabrieli hr. Thun-
-Hohenstein w Kończycach Wielkich 
2. Ewa Gaszczyk – Gimnazjum w Kaczycach
3. Natalia Bijok – Gimnazjum w Kaczycach 
Rozgrywki drużynowe: 
1. Gimnazjum w Pogwizdowie 
2. Gimnazjum im. Gabrieli hr. Thun-Hohenstein w Kończy-
cach Wielkich
3. Gimnazjum w Kaczycach
W przerwie między kolejnymi etapami grupa kończyckich 
uczniów zaprezentowała program artystyczny o życiu i dzia-
łalności patronki szkoły Gabrieli Thun–Hohenstein, a szkolny 

Warsztaty florystyczne
dla małych i dużych

dzieci z całej gminy. Uczestnicy pod okiem 
Katarzyny Warzechy przygotowali stroiki 
wielkanocne w kształcie bukszpanowych 

drzewek. Tydzień później dorośli szykowa-
li wielkanocne wianki na świąteczny stół. 
Pomagała im w tym Joanna Mazurek.

K O Ń C Z Y C E  W I E L K I E .

Powiatowy Konkurs 
Frazeologiczny „Tęga głowa”

Kończyckie gimnazjum zorganizowało po raz pierwszy na szczeblu powiatowym Konkurs Frazeologiczny „Tęga 
głowa”. Wydarzenie miało miejsce 23 marca. Gościem honorowym był Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski. 

chór wykonał kilka piosenek. W tym czasie nauczyciele, którzy 
przyjechali z uczniami, zostali poproszeni o ocenę prac. Zwy-
cięzcy otrzymali cenne nagrody książkowe. 
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy znów za rok.

Nadesłała Małgorzata Banot

KONKURS FRAZEOLOGICZNY NA SZCZEBLU POWIATOWYM 
ODBYŁ SIĘ W KOŃCZYCACH WIELKICH PO RAZ PIERWSZY. 
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Piotr Trzaskalski, radny Gminy Hażlach, został wyróżniony tytułem „Samorządowiec Roku”. 
Konkurs co roku organizują Oficyna Wydawnicza Regiony oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy 
RP. Konkurs przeprowadzany jest na szczeblu miejskim, gminnym i powiatowym. 
Piotr Trzaskalski jest radnym pierwszej kadencji z Pogwizdowa. W Radzie Gminy pełni funk-
cję zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Jest też członkiem Komisji Komunalnej 
i Rozwoju Gospodarczego. 

Złoty Klucz dla radnego 
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YAnna Chwolek

CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ
CZŁONEK KOMISJI OŚWIATY I KULTURY 
CZŁONEK KOMISJI KOMUNALNEJ I ROZWOJU GOSPODARCZEGO 
Data i miejsce urodzenia: 19 października 1967 r. w Zebrzydowicach
Miejsce zamieszkania: Kończyce Wielkie
Zawód: sekretarz Gimnazjum im. G. Thun-Hohenstein w Kończycach Wielkich
Kontakt przez Biuro Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Hażlachu 

Jako radnej Gminy Hażlach zależy mi w szczególności na wyrównywaniu szans edukacyjnych  dzieci i młodzieży. Chciałabym aby 
nasze szkoły i przedszkola były bezpieczne i dobrze wyposażone, żeby mogły przyjąć wszystkie dzieci, a młodzież nie odchodziła 
do placówek poza gminę. Uważam, że pozyskiwanie środków zewnętrznych na polepszenie bazy edukacyjnej, sportowej i kultu-
ralnej stanowi bardzo ważny element w rozwoju każdego sołectwa. Popieram każdą inicjatywę z tym związaną oraz te, które mają 
na celu poprawę życia mieszkańców Gminy. 

Nowe władze OSP
Kontynuując temat z poprzedniego numeru „Wiadomości 
Gminy Hażlach”, podajemy władze wyłonione podczas tego-
rocznych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w pozostałych 
jednostkach Ochotniczej Straż Pożarnej z terenu gminy Haż-
lach, to jest w Brzezówce, Kończycach Wielkich, Pogwizdowie 
i Rudniku. Wcześniej zaprezentowano skład zarządów i komi-
sji rewizyjnych OSP Hażlach i OSP Zamarski.
OSP Brzezówka: Jan Wawrzyczek - prezes, Marek Foltyn - 
wiceprezes-naczelnik, Wiesław Karas - wiceprezes, Andrzej 
Kubicius - zastępca naczelnika, Rafał Machej - sekretarz, Le-
szek Spandel - skarbnik, Henryk Kałuża - gospodarz. Komisja 
Rewizyjna: Karol Żyła - przewodniczący, Józef Kwiczala - czło-
nek komisji, Arkadiusz Karas - członek komisji.
OSP Kończyce Wielkie: Krzysztof Czakon - prezes, Krzysz-
tof Kuchejda - wiceprezes-naczelnik, Mateusz Parchański 
- wiceprezes, Damian Czakon - zastępca naczelnika, Marcin 
Olszowy - sekretarz, Janusz Sztuchlik - skarbnik, Andrzej 
Czakon - gospodarz, Władysław Brachaczek - członek zarządu, 

Mirosław Olszowy - członek zarządu, Dariusz Król - członek 
zarządu. Komisja Rewizyjna: Marian Morawiec - przewodni-
czący, Janusz Podżorski - sekretarz komisji, Jarosław Czyż - 
członek komisji.
OSP Pogwizdów: Adam Budziński - prezes, Mariusz Kunc - 
wiceprezes-naczelnik, Przemysław Worek - wiceprezes, Lucjan 
Grzybek - zastępca naczelnika, Marek Tolasz - sekretarz, Zbi-
gniew Wiater - skarbnik, Tomasz Pagieła - gospodarz, Stani-
sław Pieczonka - kronikarz, Robert Pillich - członek zarządu, 
Jan Grzybek - członek zarządu, Przemysław Borowian - czło-
nek zarządu. Komisja Rewizyjna: Benedykt Przywara - prze-
wodniczący, Zbigniew Kuś - sekretarz komisji, Rafał Mazur 
- członek komisji.
OSP Rudnik: Roman Spandel - prezes, Zdzisław Jarosz - wice-
prezes-naczelnik, Jarosław Kędzior - zastępca naczelnika, An-
drzej Grzebień - sekretarz, Jolanta Szajter - skarbnik, Łukasz 
Machej - gospodarz, Krystian Jarosz - członek zarządu, Andrzej 
Kałuża - członek zarządu, Artur Grzebień - członek zarządu. Ko-
misja Rewizyjna: Edward Tomica - przewodniczący, Franciszek 
Żyła - członek komisji, Mirosław Parchański - członek komisji.

GK



Harmonogram przyjmowania wniosków o świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+)
 w poszczególnych sołectwach Gminy Hażlach

I roboczy poniedziałek
miesiąca: 

02.05.2016
06.06.2016

I roboczy 
wtorek

miesiąca:
10.05.2016
07.06.2016

I robocza 
środa

miesiąca:
04.05.2016
01.06.2016

I roboczy 
czwartek
miesiąca:

05.05.2016
02.06.2016

I roboczy 
piątek

miesiąca:
06.05.2016
03.06.2016

Biblioteka Pogwizdów
ul. Katowicka 5

7.30 – 14.30

Dom Wiejski
Brzezówka

ul. Jagodowa 3
7.30 – 14.30

OSP Zamarski
ul. Główna 1
7.30 – 14.30

Gminny Ośrodek
Kultury Hażlach 

ul. Główna 37 
7.30 – 14.30

Biblioteka Pogwizdów
ul. Katowicka 5
11.30 – 17.30

Dom Wiejski Rudnik
ul. Leśna 3

7.30 – 14.30

Biuro Sołtysa  Kończyce 
Wielkie

ul. Olszaka 8
7.30 – 14.30
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Informacja dotycząca składania wniosków 
o świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+).
Uwaga: od dnia 18 kwietnia 2016 r. uległ zmianie harmonogram przyjmowania wniosków o świadczenia wycho-
wawcze (Rodzina 500+) i obecnie przedstawia się następująco:

Osoby, które złożą wnioski o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych wraz z prawidłowo wypełnionymi dokumentami w ter-
minie od 1 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r., nabywają prawo do świadczeń wychowawczych z dniem 1 kwietnia 2016 r.
Osoby, które złożą wnioski o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych po dniu 1 lipca 2016 r., nabywają prawo do tych 
świadczeń od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu 33 856 96 00.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu

*          *          *

W poprzednim numerze „Wiadomości Gminy Hażlach” podano niewłaściwe godziny przyjmowania w piątki wniosków w Bi-
bliotece w Pogwizdowie przy ulicy Katowickiej 5. Aktualne, obowiązujące po zmianach, terminy znajdują się w pierwszej tabeli. 
Za zaistniałą pomyłkę bardzo naszych Czytelników i Mieszkańców Pogwizdowa przepraszamy.

Hanna Blokesz-Bacza, redaktor naczelna „WGH”

PROGR AM RODZINA 500+

Ponadto wnioski o świadczenie wychowawcze można także składać w Urzędzie Gminy Hażlach zgodnie z poniższym 
harmonogramem:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Urząd Gminy Hażlach
ul. Główna 57
1 piętro pok. 6
7.30 – 14.30

Urząd Gminy Hażlach
ul. Główna 57
1 piętro pok. 6
7.30 – 14.30

Urząd Gminy Hażlach                        
ul. Główna 57
1 piętro pok. 6
7.30 – 15.30

Urząd Gminy Hażlach                          
ul. Główna 57
1 piętro pok. 6
7.30 – 14.30

Urząd Gminy Hażlach                   
ul. Główna 57 
1 piętro pok. 6
7.30 – 17.30
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Już drugi raz szkole udało się zdobyć grant w ramach programu 
„Młody obywatel na sportowo”. Tym razem uczniowie zdecy-
dowali, że zorganizują wieczór gier. Punktem kulminacyjnym 
będą zawody w układaniu na czas kostki Rubika. Ponadto odbę-
dzie się sztafeta dyskusji, czyli debata na temat sportu w Haż-
lachu.  W całym działaniu nie zabraknie wymiaru charytatyw-
nego. Tym razem uczestnicy akcji pomogą dzieciom z Zespołu 
Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnego w Cieszynie. 
„Młody obywatel” to ogólnopolski program promujący wiedzę 
na temat społeczności lokalnej. W tym roku motywem prze-

H A Ż L A C H .

Szkoła wygrała grant 

Projekt Szkoły Podstawowej im. „Trzech Braci” 
w Hażlachu znalazł się w dziesiątce najlepszych 

projektów w Polsce i tym samym placówka otrzyma 
dofinansowanie na realizację szeregu działań. 

Zarówno reprezentacja kończyckiej 
podstawówki, jak i gimnazjum wygrały 
na szczeblu powiatowym w XXXIX Ogól-
nopolskim Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym. Drużyny przeszły 
do finału turnieju okręgowego. 
W Turnieju BRD zmierzyły się ze sobą 
reprezentacje 6 szkół podstawowych 
i 6  gimnazjów powiatu cieszyńskiego. 
Turniej odbył się w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Ustroniu. Przed zawodnikami 
postawiono cztery zadania. Musieli zdać 
test ze znajomości przepisów ruchu dro-
gowego, prawidłowo udzielić pierwszej 
pomocy, przejechać przez tor przeszkód 
i zaliczyć miasteczko ruchu drogowego. 
Nad sprawnym przebiegiem turnieju 
czuwali policjanci wydziału ruchu dro-
gowego: kom. Jarosław Puchałka oraz 
aspiranci: Łukasz Godula, Grzegorz 
Hanzel i Tomasz Szczypka. Konkurencje 
pierwszej pomocy przedmedycznej prze-
prowadził ratownik Janusz Głaz. Konku-
rencję  „Miasteczko ruchu drogowego” 
oceniał asp. sztab. w st. spocz. Jerzy 

PUNKTEM KULMINACYJNYM TEGOROCZNEJ EDYCJI 
PROJEKTU BĘDĄ ZAWODY W UKŁADANIU KOSTKI RUBIKA NA 
CZAS. 

UCZESTNICY POWIATOWYCH 
ELIMINACJI TURNIEJU BRD MIELI DO 
POKONANIA TOR PRZESZKÓD NA 
ROWERZE. 

K O Ń C Z Y C E  W I E L K I E .

Potrafią się zachować na drodze. 

wodnim jest sport. Według założeń promując sport można 
zintegrować lokalną społeczność. Dotychczas w minionych 
edycjach programu uczestniczyło ponad 850 szkół, niemal 
1000 nauczycieli i 9300 uczniów. 

HBB

Górny. Sędzią Głównym turnieju był asp. 
sztab. w st. spocz. Ireneusz Korzonek.
Podczas turnieju bezkonkurencyjne 
okazały się drużyny ze szkoły podsta-
wowej i gimnazjum z Kończyc Wielkich, 
które wygrały konkurs na szczeblu po-
wiatowym. Zwycięzcy odebrali puchary 
i upominki z rąk Naczelnika Wydziału 
Ruchu Drogowego i jego zastępcy, Pre-
zesa i członków Zarządu Fundacji na 
Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowe-
go, przedstawicieli WORD w Bielsku-
-Białej oraz przedstawiciela UM Ustroń.
Zwycięskie drużyny z Kończyc Wielkich 
awansowały do kolejnego etapu - okrę-
gowego, który odbędzie się 23 kwietnia 
w Gimnazjum w Mazańcowicach.
Gratulujemy. 
Skład drużyny ze Szkoły Podstawowej 
w  Kończycach Wielkich: Julia Stawar-
czyk, Aleksander Szczypka, Sylwia Se-
rafin, Józef Handzel i opiekun Grzegorz 
Kuboszek.
Skład drużyny z Gimnazjum w Kończy-
cach Wielkich: Artur Cieślar, Marcin To-

mica, Tomasz Raszka i opiekun Sabina 
Stec-Peter.
Wyniki turnieju powiatowego:
Szkoły Podstawowe:
1. Kończyce Wielkie
2. Ustroń SP 2
3. Wisła SP nr 4
4. SP Zebrzydowice
5. Chybie SP 2
6. SP Bąków
Gimnazjum:
1. Kończyce Wielkie
2. Ustroń nr 2
3. Wisła
4. Dębowiec
5. Cieszyn nr 3
6. Górki Wielkie
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W Y WIAD

Zespół „Trema” działający w Szkole Podstawowej w Hażlachu 
wyśpiewał pierwsze miejsce na szczeblu diecezjalnym XVI 
Przeglądu Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek. Prze-
gląd odbył się 11-12 marca w Domu Kultury w Hałcnowie. 
W eliminacjach uczestniczyło niemal tysiąc dzieci i młodzieży 
z diecezji bielsko-żywieckiej. 
Zespół „Trema” zaprezentował dwa utwory: „Pamięć w nas” i „Eu-
ropo, nie możesz żyć bez Boga”. Do występu grupa została przy-
gotowana przez nauczycielkę Anetę Milanowską-Trojszczak. 
Utwory dawnej i współczesnej pieśni patriotycznej oceniało 
jury w składzie: przewodnicząca Urszula Miarczyńska-Mico-

Trwa rekrutacja do gimnazjów. 
Czym kierują się rodzice wybierając 
szkołę dla swoich dzieci? 
Rodzice bardzo często patrzą tylko i wy-
łącznie na poziom nauczania i wyniki eg-
zaminów. To bardzo nieobiektywne dane.
Na poziom nauczania składają się czyn-
niki niezależne od szkoły: środowisko-
we, indywidualne ucznia, przygotowa-
nie wyniesione z poprzedniego etapu 
edukacji, więc staramy się pracować 
z  uczniami na najlepszym dla nich po-
ziomie, ale również zdajemy sobie spra-
wę z faktu, że średnia z egzaminu nie 
jest dla nas dobrym wskaźnikiem. Każ-
dy rodzic powinien wziąć pod uwagę 
faktyczny przyrost wiedzy ucznia 
w gimnazjum.
Na co więc zwrócić uwagę? 
Proponuję sprawdzić wskaźnik zwany 
Edukacyjną Wartością Dodaną (ewd.
edu.pl - wybrać daną szkołę). 
Jest to analiza, dzięki której można 
sprawdzić, jaki jest rzeczywisty przyrost 
wiedzy ucznia. 
Szkoła może uzyskać miano szkoły suk-
cesu, szkoły wspierającej, szkoły wyma-

Gimnazjum w Kończycach Wielkich to jedna z dwóch tego typu placówek 
w gminie Hażlach. To ją wybierają ci uczniowie, którzy pragną uczyć się 

w kameralnych warunkach i blisko współpracować z nauczycielem, by móc 
osiągnąć upragniony sukces. Z dyrektor szkoły Anną Szypułą rozmawiała 

Hanna Blokesz-Bacza. 

Szkoła bezpieczna i rodzinna

gającej pomocy oraz niewykorzystanych 
szans. My znajdujemy się w obszarze 
szkoły sukcesu oraz szkoły wspierającej. 
Nasza Edukacyjna Wartość Dodana  ro-
śnie z roku na rok. 
Jak się mierzy Edukacyjną Wartość 
Dodaną?
Jest brany pod uwagę wynik sprawdzia-
nu po szkole podstawowej i indywidu-
alizacja nauki – dzięki temu, że mamy 
zaledwie 141 uczniów, do każdego pod-
chodzimy indywidualnie. Mamy wiele 
zajęć wyrównujących szanse edukacyjne 
oraz wiele dodatkowych zajęć rozwija-
jących zainteresowania uczniów. Poma-
gamy im w opanowaniu wszelkich trud-
ności oraz proponujemy uczestniczenie 
w ciekawych zajęciach pozalekcyjnych. 
Szkoła jest przyjazna dla każdego 
ucznia? 
Nasze gimnazjum jest bezpieczną szko-
łą. Jest to mała szkoła, więc potrafimy 
natychmiast wyłapać wszelkie pro-
blemy. Ponadto bardzo intensywnie 
działają tu pedagog i psycholog, którzy 
prowadzą z młodzieżą szereg zajęć oraz 
działa doradca zawodowy, który wspiera 

Pierwsze miejsce „Tremy”

rek, Jadwiga Sikora, Barbara Ficoń-Szewczyk, Barbara Kazi-
mierowicz i ks. Marek Borowiec. 

HBB

NAGRODZONA „TREMA” PODCZAS PRZEGLĄDU W DOMU 
KULTURY W HAŁCNOWIE

i pomaga dobrze wybrać szkołę ponad-
gimnazjalną. 
Mamy nie tylko dobry poziom, ale też 
wspaniałą, rodzinną atmosferę. Wszyscy 
znamy  uczniów i jego środowisko, mamy 
też dobry kontakt z rodzicami. Ucznio-
wie mają komfortowe warunki pracy. 
Sale wyposażone są w rzutniki, kompu-
tery, mamy dwie tablice interaktywne, 
świetnie wyposażoną salę przyrodniczą, 
językową i dużą halę sportową. Do tego 
małoliczne klasy, w których średnio uczy 
się 18 osób. Plan lekcji jest tak ułożony, 
że zajęcia trwają od 8:00 do 15:00. Poło-
wa uczniów dojeżdża autobusami, ale też 
rozkład jazdy jest dostosowany do planu 
lekcji. W szkole uczy dobrze wykwalifi-
kowana kadra nauczycieli. Podręczniki 
wypożyczamy w bibliotece, są bezpłatne. 
W gimnazjum działa również dyskusyjny 
klub czytelniczy.
A sukcesy? Ich też pewnie nie brakuje. 
Powiem tylko o tych ostatnich. W tym 
roku szkolnym drużyna chłopców zdoby-
ła tytuł mistrzów siatkówki w powiecie. 
Zdobyliśmy też w powiecie mistrzostwo 
w turnieju Bezpieczeństwo Ruchu Drogo-
wego. Jedna z naszych uczennic – Justyna 
Cyrzyk – została laureatką Wojewódzkie-
go Konkursu Przedmiotowego z Języka 
Polskiego. Mamy również finalistę biblij-
nego konkursu JONASZ oraz mistrza po-
wiatu konkursu frazeologicznego ,,Tęga 
głowa” i drużynowo II miejsce w tym kon-
kursie frazeologicznym.
Dziękuję za rozmowę
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Dzieci ubrane w stroje folkowe zaprezentowały program arty-
styczny złożony z tańców i piosenek ludowych. Choć dla nie-
których przedszkolaków był to pierwszy występ dla tak dużej 
publiczności, to po małych artystach tremy nie było widać. 
Na tle wiosennych dekoracji przygotowanych przez personel 
przedszkola dzieci zaprezentowały się wspaniale. Brawom nie 
było końca.

16 marca Przedszkole w Hażlachu zorganizowało wiosenne spotkanie z babcią i dziadkiem pod hasłem „Kocham 
babcię i dziadka”. Dom Ludowy był tego dnia pełen dostojnych gości.

Po części artystycznej na babcie i dziadków czekał słodki po-
częstunek. Podczas spotkania odbył się również Kiermasz 
Ozdób Wielkanocnych przygotowany przez panie z przed-
szkola.
Całe przedszkole serdecznie dziękuje za pomoc w zorganizo-
waniu uroczystości dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury 
w Hażlachu za nieodpłatne udostępnienie sali, pani Wandzie 
Skudrzyk z Koła Gospodyń Wiejskich w Hażlachu za nieod-
płatne udostępnienie naczyń oraz rodzicom i dziadkom, któ-
rzy pomagali przy porządkach po uroczystości, mamusiom, 
które upiekły pyszne ciasta i pomagały w kuchni oraz fir-
mom transportowym panów S. Michałka, G. Węglarzego oraz 
S.  i  M.  Szewieczków za ufundowanie kawy, herbaty, cukru 
i soczków, panu M. Handzlowi (Piekarnia Kończyce Wielkie) 
za przekazanie pączków i kołaczyków oraz za kupony raba-
towe dla każdego dziecka na zakupy w Sklepie przy Dębach. 
Bardzo dziękujemy.   

Przedszkole w Hażlachu

Przygotowały one koszyczki, zajączki, kurczaki, pisanki i stro-
iki, które można było podziwiać na szkolnym korytarzu. Przy 
wyborze najlepszych prac brano pod uwagę: oryginalność po-
mysłu, wkład pracy oraz ogólne wrażenie estetyczne. 
WYNIKI: 
1. Kamila Łyczko – II b
2. Marlena Tymon – III 
3. Martyna Mikołajczyk - II b
Wyróżnienia: 
• Emilia Foltyn i Grzegorz Hanzel – II a
• Patryk Żyła i Maja Szewczyk – I 
• Julia Tomica -  II b
• Kacper Czendlik – V 
Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

Nadesłała Teresa Staniek

K O Ń C Z Y C E  W I E L K I E .

Konkurs plastyczny
Szkoła Podstawowa w Kończycach Wielkich zorganizowała konkurs plastyczny na dowolną wielkanocna ozdobę 

z motywem SKO, czyli Szkolnej Kasy Oszczędzania. W konkursie wystartowało 21 osób. 

ZWYCIĘŻCZYNIE ODEBRAŁY NAGRODY RZECZOWE 
I DYPLOMY. 

Kochają babcie i dziadków

DZIECI PODCZAS SWOJEGO WYSTĘPU.
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BRZEZÓWKA – 11 maja 2016 r.

HAŻLACH CZ. I – 9 maja 2016 r.
(Cieszyńska, Rudowska, Akacjowa, Czuchowska, Rolna, Dłu-
ga, Spokojna, Myśliwska, Główna, Osiedlowa, Krótka, Kościel-
na, Ogrodowa, Siewna, Lipowa, Kręta, Cicha, Leśna, Kwiato-
wa, Rzeczna).

HAŻLACH CZ. II – 24 maja 2016 r.
(Boczna, Parchów, Wiejska, Źródlana, Skośna, Pogwizdowska, 
Polna, Jastrzębska, Sadowa, Słoneczna, Kończycka, Brzozo-
wa, Skoczowska, Karnowiec, Kostkowicka, Dębowa, Granicz-
na, Miodowa, Muroń, Rajska, Rybacka, Zagrodowa). 

KOŃCZYCE WIELKIE CZ. I – 9 maja 2016 r.
(Cieszyńska, Żwirowa, Lipowa, Statek, Świerkowa, Strażacka, 
Ks. Kukli, Topolowa, Dworcowa, Wygoda, Podlesie, Spacero-
wa, Stawowa, Kolejowa, Krótka, Kaczycka, Miła, Tęczowa, 
Leśna, Willowa, Zamkowa, Górna, Dolna, Dworska, Dębina, 
Sośnie, Wiśniowa).

KOŃCZYCE WIELKIE CZ. II – 24 maja 2016 r.
(Długa, Ks. Olszaka, Pilotów, Polna, Ogrodowa, Karolinka, 
Prosta, Sosnowa, Miodowa, Truskawkowa, Młyńska, Olszo-
wa, Wierzbowa, Stroma, Szkolna, Kościelna, Graniczna, Sko-
czowska, Wiejska, Zielona, Słoneczna, Katowicka, Centralna).

POGWIZDÓW CZ. I – 12 maja 2016 r.
(Cieszyńska, Wrzosów, Górna, Szkolna, Astrów, Akacjowa, 
Ogrodowa, Urocza, Tulipanowa, Kwiatowa, Jaśminowa, Krót-
ka, Wierzbowa).

Znajdź swojego wymarzonego zwierzaka:
nie kupuj – adoptuj.
Pragniesz adoptować bezdomne, porzucone zwierzę, zadzwoń:
Psy: Schronisko „Azyl” w Cieszynie, tel. 33 851 55 11
Koty: Fundacja „Lepszy Świat” w Cieszynie, tel. 782 717 771.

POGWIZDÓW CZ. II – 13 maja 2016 r.
(Złota, Spacerowa, Wiśniowa, Cicha, Jasna, Dworska, Kościel-
na, Katowicka, Myśliwska, Sosnowa, Kolejowa, Krakowska, 
Gdańska, Warszawska, Zagrodowa, Wrocławska, Opolska, 
Modrzewiowa, Rajska, Graniczna, Brzozowa, Północna, Za-
chodnia, Zaleska).

OSIEDLE GSM W POGWIZDOWIE – 15 kwietnia, 17 czerw-
ca 2016 r.

RUDNIK – 11 maja 2016 r.

ZAMARSKI – 27 maja 2016 r.
Odpady należy wystawić w dniu poprzedzającym dzień odbio-
ru na granicy nieruchomości, na utwardzonej powierzchni, 
w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dojazd sprzętem 
specjalistycznym.
Podczas zbiórki nie będą odbierane odpady budowlane.
Ponadto przypominamy, że w Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) bezpłatnie od mieszkańców 
Gminy Hażlach odbierane są: przeterminowane leki, chemika-
lia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektroniczny 
i elektryczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte 
opony, opakowania po farbach, lakierach, tworzywa sztuczne, 
szkło, papier i tektura, popiół, odpady ulegające biodegradacji 
i odpady zielone. 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
jest czynny w:
poniedziałki: Brzezówka, ul. Żniwna 9, w godz. 8.00-13.00,
środy: Cieszyn, ul. Frysztacka 145, w godz. 11.00-16.00,
soboty: Cieszyn, ul. Frysztacka 145, w godz. 7.00-12.00.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Stanisława Pelczar

Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych, 
zużytych opon z samochodów osobowych oraz zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego
z nieruchomości w roku 2016:
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Jak zapowiadaliśmy w poprzednim numerze „Wiadomości 
Gminy Hażlach”, 2 kwietnia bieżącego roku 90 rocznicę swo-
ich urodzin obchodził Pan Rudolf Mizia z Zamarsk, znany 
społecznik, kronikarz swojej rodzinnej miejscowości, laureat 
„Srebrnej Cieszynianki” z roku 1998. Z tej okazji odwiedzili 
go w miejscu zamieszkania przedstawiciele władz Gminy Haż-
lach: Wójt Gminy Grzegorz Sikorski, przewodnicząca Rady 
Gminy Bożena Bury, Sekretarz Gminy Wanda Sojka oraz kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego Liliana Matloch.
Zacnemu Jubilatowi przekazano życzenia zdrowia i pogody 
ducha oraz złożono serdeczne podziękowania za jego dokona-
nia, które osiągnął podczas wielu lat działalności społeczno-
-kulturalnej. 

GK

90 urodziny
Pana
Rudolfa Mizi

Szanowni Państwo. 

Wielkimi krokami zbliża się „ŚWIYNTO DZIEDZINY 

2016” w Zamarskach. Impreza odbędzie się 4 czerwca 

w  parku rekreacyjno-sportowym i podobnie jak w ubie-

głych latach w programie znajdzie się kolorowy pochód, 

występy artystyczne, koncerty zespołów folkowych. Tym 

razem zaproszenie do Zamarsk przyjęły zespoły: Tyrolia 

Band, FS „Rownan” ze Słowacji i Kapela Stela. Nie zabrak-

nie pysznej strefy kulinarnej oraz rekreacyjnej. 

Ponieważ zorganizowanie tak wielkiej imprezy nie jest 

łatwym przedsięwzięciem, zapraszamy wszystkich chęt-

nych do współpracy przy jej organizacji.

Bliższych informacji udziela: Klaudiusz Zawada, 

nr tel. 794 055 520, e-mail: zamarski1223@wp.pl.

W imieniu Rady Sołeckiej

Sołtys Sołectwa Zamarski

Klaudiusz Zawada 

Bezpłatne 
badania
dla kobiet  
Przychodnia Akademicka w Cieszynie w dniu 5 maja 2016 
roku w godzinach od 10 do 12 oraz w dniu 6 maja 2016 
roku w godzinach od 14 do 16 przeprowadzi bezpłatne ba-
dania mammograficzne dla kobiet w wieku między 50 a 69 
rokiem życia, które nie wykonywały ich przez ostatnie dwa 
lata. Badania odbędą się w mammobusie na parkingu obok 
Domu Ludowego w Hażlachu przy ulicy Głównej 37. Należy 
ze sobą zabrać dowód tożsamości z numerem PESEL oraz 
w miarę możliwości zdjęcie z poprzedniego badania.
Rejestracji można dokonać osobiście w Urzędzie Gminy 
Hażlach w lokalu Gminnego Centrum Informacji (wejście 
od parkingu) lub telefonicznie pod numerem 33 852 23 63, 
do dnia 2 maja włącznie, w godzinach otwarcia GCI: po-
niedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30, zaś 
w środę od 7.30 do 17.00.

KS

ZACNY JUBILAT W OTOCZENIU PRZEDSTAWICIELI NASZEJ GMINY. 

Fo
t. 

G
K

  

ZAPRASZAMY
27.04 godz.: 9:30 – OSP Zamarski – III Przedszkolny Prze-
gląd Artystyczny ROZTAŃCZONE PRZEDSZKOLAKI 2016 
(współorganizator: Przedszkole w Zamarskach)
10.05 godz.: 10:00 – GOK Hażlach – POWIATOWY KON-
KURS RECYTATORSKI (współorganizator SP w Hażlachu) 
04.06
- Zamarski - ŚWIYNTO DZIEDZINY 
- Pogwizdów – PIKNIK RODZINNY
25-26.06 – GOK Hażlach – RODZINNE SPOTKANIA 
Z HISTORIĄ 
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Mocna 18-osobowa ekipa z Nakano Pogwizdów zagościła 
12 marca w Pawłowicach na turnieju Judo. W kategorii dzieci 
i młodzików nasi zawodnicy pokazali wysoki poziom i stoczyli 
emocjonujące walki:

Michalina Holek - I miejsce 
Martyna Holek - I miejsce 
Patrycja Kłoda - I miejsce 
Sebestian Kruk - I miejsce 
Adaś Kwieciński - I miejsce 
Adaś Nominaniuk - I miejsce 
Sylwester Mazurek - I miejsce 
Dawid Piekar - I miejsce 
Kuba Herman - I miejsce 
Oskar Kasperczyk - I miejsce 
Kuba Drewek - II miejsce 
Natalka Stoły - III miejsce 
Natalka Filipczak - III miejsce 
Weronika Filipczak - III miejsce 
Jacek Drewek - III miejsce 
Filip Czupil - III miejsce 
Anna Szkutek - IV miejsce 
Mateusz Nowak - IV miejsce

Andrzej Kłoda 

v-ce prezes UKS Nakano Pogwizdów

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, tel. 33 852 36 65 
www.drukarniamodena.pl
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 5 maja 2016 r.  
pod adresem wgh@hazlach.pl

Międzynarodowy Turniej 
Młodzików i Dzieci w Judo

Dyrektor SP im. „Trzech Braci” w Hażlachu informuje, że 
Kompleks Boisk Sportowych Orlik jest otwarty w dni po-
wszednie do godz. 21.00, w soboty i niedziele od godz. 
13.00 do 19.00.

W sobotę 19 marca 2016 r. o godz. 10.00 spod strażnicy wy-
ruszyły dwie ekipy uzbrojone w rękawiczki i worki na śmieci. 
Z każdym kilometrem worki napełniały się śmieciami, które 
zalegały w przydrożnych rowach i zagajnikach. Najwięcej było 
szklanych butelek po napojach wyskokowych, puszek i opako-
wań z papierosów. Nie brakowało też opakowań po batonach 
i chipsach. Natrafiono na dwa dzikie wysypiska śmieci. „Po-
gromcom śmieci” udało się zebrać ponad 25 worków śmieci 
sprzątając 13 ulic.
Akcja zakończyła się po trzech godzinach wspólnym piecze-
niem kiełbasy w Parku rekreacyjno-sportowym.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którym chciało się poświęcić 
swój wolny czas na posprzątanie naszych Zamarsk, tj. Dzie-
ciakom: Justynce, Korneli, Madzi, Nikoli, Stasiowi, Arkowi, 
Tomkowi, Kubie, Dawidowi i Filipkowi. Dorosłym: Ani Głowa, 
Łukaszowi Kozieł i Sebastianowi Palac.
Dziękuję również rodzince Henryka i Lucyny Szkutek, którzy 
już dzień wcześniej wysprzątali rejon ul. Szerokiej.

SOŁTYS

Sołectwa Zamarski

Klaudiusz Zawada

Posprzątali 
Zamarski

Już po raz trzeci Sołtys Zamarsk zaprosił wszystkich 
chętnych do włączenia się w akcję „Posprzątaj Świat na 

Wiosnę”. W ten niezwykły sposób uczczono nadejście 
wiosny.

W SPRZĄTANIU ZAMARSK UCZESTNICZYŁY ZARÓWNO 
DZIECI, JAK I DOROŚLI.
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19 marca w hali sportowej w Pogwizdowie odbył się Wielka-
nocny Halowy Turniej w Piłce Nożnej Żaków (roczniki 2005 
i młodsi).Turniej finansowany ze środków Gminnego Ośrodka 
Kultury w Hażlachu zgromadził 6 drużyn, które systemem gry 
każdy z każdym rywalizowały o  miano najlepszej drużyny. 

H A Ż L A C H .

Sukces łyżwiarki
12-letnia Justyna Wawrzacz 

z Hażlacha zdobyła piąte miejsce 
podczas Mistrzostw Polski NOVICE 

2016 jakie odbyły się w marcu 
w Warszawie. Justyna swoimi 

umiejętnościami zachwyciła 
jurorów i okazała się najlepszą 

zawodniczką reprezentującą 
KS MOSiR Cieszyn. 

Justyna trenuje łyżwiarstwo figurowe 
od 6 roku życia, od powstania sekcji 
łyżwiarstwa figurowego w Cieszynie. 
Jej pierwsze kroki na lodzie to liczne 
upadki. Dziś upadków jest coraz mniej, 
a ćwiczone figury są coraz bardziej 
skomplikowane. – W sezonie mam 
12  godzin treningów tygodniowo, 
a sezon trwa praktycznie od lipca do 
kwietnia. Mniej pracy mam jedynie 
w maju i czerwcu, ale to nie znaczy 
że wtedy nie ćwiczę. Są zajęcia, tyl-
ko rzadziej – mówi Justyna Wawrzacz. 
W treningach wspierają dziewczyn-
kę rodzice Marzena i Adam, którzy są 

z nią także w czasie zawodów i zgrupo-
wań. – Początkowo to ja częściej jeź-
dziłam z córką na łyżwy. Wiązanie 
twardych i sztywnych łyżew to dla 
sześciolatki niewykonalne zadanie. 
Trzeba było dopilnować, dowieźć 
i wspierać. Dziś obowiązki przejął 
mąż, który jest najważniejszym 
wsparciem. Wie już o łyżwiarstwie 
niemal wszystko i zbiera wycinki 
o sukcesach córki – mówi Marzena 
Wawrzacz, matka łyżwiarki. 
Na Mistrzostwach Polski w Warszawie 
Justyna Wawrzacz musiała zaprezento-
wać program krótki i dowolny. W kilka 
minut na lodzie łyżwiarka zaprezento-
wała wiele bardzo trudnych i wymagają-
cych precyzji figur. Jej występ można w 
całości zobaczyć na youtube.com. – Ju-
styna przygotowywała występ kilka 
miesięcy. Na mistrzostwach już nie 
ma miejsca na żadną wpadkę. Figu-
ry muszą być perfekcyjnie wykona-
ne. Jest to bardzo ciekawy sport, bo 
ciągle dzieje się w nim coś nowego – 
dodaje Adam Wawrzacz, ojciec Justyny. 
Dziewczynka, by osiągnąć tak dobre wy-

niki, musiała zrezygnować z wszelkich do-
datkowych zabaw i aktywności typowych 
dla jej wieku, ale jak podkreśla - nie żałuje 
i bardzo chciałaby dalej ćwiczyć łyżwiar-
stwo. – Jestem przekonany, że w gim-
nazjum uda jej się połączyć treningi 
z nauką. To bardzo zdolna dziewczy-
na – dodaje tata Justyny. By jednak było 
to w pełni możliwe nie wystarczą tylko 
dobre chęci. Potrzebne jest także wsparcie 
finansowe, bo samo zgrupowanie to koszt 
kilku tysięcy złotych. Justyna Wawrzacz 
trenuje pod okiem Czesława Ściskały 
i Małgorzaty Osypińskiej. 

HBB 

JUSTYNA WAWRZACZ PODCZAS 
MISTRZOSTW POLSKI NOVICE 2016 

Wielkanocny Turniej Żaków

DRUŻYNA OLZY POGWIZDÓW - SIEDZĄ OD LEWEJ : ADAM 
MOLASY, KACPER KROCHMAL, MACIEJ KACZMARCZYK, FILIP 
NANKE, MARTA SŁOWIK, BŁAŻEJ TENGLER, KLĘCZY OD LEWEJ: 
DAWID SKÓRKIEWICZ –BRAMKARZ, STOJĄ OD LEWEJ: OLGA 
KREHUT , OKTAWIAN KURPANIK, ROBERT BANOT, MATEUSZ 
NOWAK, KAMIL KŁODA

Wyniki rozegranych meczów :
Zebrzydowice - Kończyce Wielkie 4:0, Pielgrzymowice - Rudnik 
1:0, Hażlach - Pogwizdów 0:2, Zebrzydowice - Rudnik 3:0, Koń-
czyce Wielkie - Pogwizdów 0:1, Pielgrzymowice - Hażlach 0:1, 
Zebrzydowice - Pogwizdów 4:0, Rudnik - Hażlach 2:0, Kończyce 
Wielkie - Pielgrzymowice 0:1, Zebrzydowice - Hażlach 5:0, Po-
gwizdów - Pielgrzymowice 0:1, Rudnik - Kończyce Wielkie 0:1, 
Zebrzydowice - Pielgrzymowice 2:0, Hażlach - Kończyce Wielkie 
1:2, Pogwizdów - Rudnik 0:0
KOŃCOWA TABELA :
1.Spójnia Zebrzydowice 15 pkt  18:0
2.Strażak Pielgrzymowice 9 pkt  3:4
3.Olza Pogwizdów 7 pkt  3:5
4.Błyskawica Kończyce Wielkie 6 pkt  3:7
5.LKS Rudnik 4 pkt  2:5
6.Victoria Hażlach  3 pkt  2:11

Andrzej Kłoda

– prezes LKS Olza Pogwizdów
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KULTUR A

Najważniejszym gościem wieczoru była 
oczywiście Żabka Kumka, która bawiła 
się z dziećmi i uczestniczyła w konkur-
sach. Pomagały jej instruktorki z Gmin-
nego Ośrodka Kultury, które razem 
z dziećmi tańczyły i bawiły się rozdając 

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

B R Z E Z Ó W K A .

Spotkanie z Żabką Kumką
Tańce, zabawa i mnóstwo pyszności – w Brzezówce dzieci bawiły się podczas Spotkania z Żabką Kumką, 

jakie odbyło się w Domu Wiejskim w Brzezówce.

podczas konkursów mnóstwo słodkich 
nagród. Szczególne upominki – plu-
szowe żabki – ufundowała poseł Mał-
gorzata Pępek, która otwarła dziecięce 
spotkanie. 
Podczas przedniej zabawy można było 
się posilić smakołykami wprost z fon-
tanny czekoladowej albo frytkami 
przygotowanymi przez Koło Gospodyń 
Wiejskich. Wśród gości nie zabrakło 
również Wójta Gminy Hażlach Grzego-
rza Sikorskiego z rodziną. 
Pomysłodawczynią zabawy dla dzieci 
była Sylwia Pieczonka, gospodyni Domu 
Wiejskiego w Brzezówce.  

HBB

R E K L A M A


