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Gminne zawody
sportowo-pożarniczeUroczystości dożynkowe rozpoczęły się 

w domu gazdów. W tym roku wyróżnio-
ną parą byli Katarzyna i Grzegorz Par-
chańscy, właściciele wielohektarowego 
gospodarstwa, którzy specjalizują się 
w uprawie zbóż, rzepaku i kukurydzy. 
Gazdowie powitali tradycyjnie przyby-
łych gości i wszyscy wspólnie wyruszyli 
do kościoła p.w. św. Michała Archanioła 
na dożynkową mszę św. dziękczynną. 
Po zakończonej mszy barwny korowód, 
na czele z Januszem Królem Starostą 
Cieszyńskim i Grzegorzem Sikorskim 
Wójtem Gminy Hażlach, dotarł na bo-
isko LKS „Błyskawica”. Tam odbyły się 
dalsze, oficjalne uroczystości. Trady-
cyjny obrzęd dożynkowy przygotował 
miejscowy zespół Wielkokończanie. 

KS. ANDRZEJ WIELICZKA, PROBOSZCZ PARAFII ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W KOŃCZYCACH WIELKICH ŚWIĘCI CHLEB 
DOŻYNKOWY TRZYMANY PRZEZ GAZDÓW KATARZYNĘ I GRZEGORZA PARCHAŃSKICH. 

Gazdowie dożynkowi przekazali chleb 
z tegorocznych plonów włodarzowi gmi-
ny z zaleceniem, by zawsze go sprawie-
dliwie dzielił. 
Na scenie wystąpiły dzieci z kończyckiej 
szkoły podstawowej i gimnazjum. Za-
śpiewali także Wielkokończanie. Zespół 
działa przy Gminnym Ośrodku Kultury 
i od lat niezmiennie przyciąga kilka po-
koleń miłośników tradycyjnego cieszyń-
skiego śpiewania. Gościem specjalnym 
był zaprzyjaźniony z organizatorami Ze-
spół Regionalny „Strumień”. Po części 
oficjalnej rozpoczęła się zabawa w  ryt-
mach najnowszych hitów. 

HBB

Fotoreportaż z dożynek na 7 stronie 
„Wiadomości Gminy Hażlach” 

Była tradycja, była dobra zabawa – tegoroczne dożynki Gminy Hażlach 
odbyły się w sołectwie Kończyce Wielkie w sobotę 3 września. 
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WÓJT GMINY GRZEGORZ SIKORSKI I ZASTĘPCA 
PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY JÓZEF PIEKAR 
UCZESTNICZYLI W ROZPOCZĘCIU ROKU SZKOLNEGO 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE 
W KOŃCZYCACH WIELKICH.

 PORAŻKI PRZEKUWAJCIE W CENNE 
DOŚWIADCZENIE, A Z SUKCESÓW CZERPCIE 
RADOŚĆ I ENERGIĘ DO KOLEJNYCH DZIAŁAŃ 
– MÓWIŁA PODCZAS ROZPOCZĘCIA ROKU 
SZKOLNEGO ANNA SZYPUŁA, DYREKTOR 
GIMNAZJUM IM. GABRIELI HR. THUN-HOHENSTEIN 
W KOŃCZYCACH WIELKICH.

GIMNAZJALIŚCI Z KOŃCZYC WIELKICH 
Z UŚMIECHEM NA TWARZY WESZLI 
W NOWY ROK SZKOLNY.

Fo
t. 

A
rc

hi
w

um
 s

zk
oł

y

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W POWSZECHNEJ SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W RUDNIKU. 

W nowy rok szkolny 

DZIECI I DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W ZAMARSKACH – GRAŻYNA 
BABIŃSKA – ROZPOCZĘLI ROK SZKOLNY W DOBRYCH NASTROJACH. 
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„e-Urząd - Dodaj do ulubionych!”

Starosta Cieszyński informuje
1 stycznia 2016 roku weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot 

gruntowych. 

W związku z tym właściciele gospo-
darstw rolnych, którzy w okresie przy-
najmniej roku przed dniem wejścia 
w życie ustawy o zagospodarowaniu 
wspólnot gruntowych, tj. w okresie od 
5  lipca 1962 r. do 5 lipca 1963 r. ko-
rzystali ze wspólnoty gruntowej o nie-
uregulowanym stanie prawnym, mogą 
składać do Starosty Cieszyńskiego 
wnioski o ustalenie, które nieruchomo-
ści stanowią wspólnotę gruntową, usta-

lenie wykazu uprawnionych do udziału 
we wspólnocie oraz wykazu obszarów 
gospodarstw rolnych przez nich posia-
danych i wielkości przysługujących im 
udziałów we wspólnocie.
Termin składania wniosków upływa 
31 grudnia 2016 r.
Wniosek musi zawierać: określenie nie-
ruchomości, która stanowi wspólnotę 
gruntową, imię i nazwisko osoby fizycz-
nej albo firmę osoby prawnej, upraw-

nionych do udziału we wspólnocie 
gruntowej, nazwę miejscowości, w któ-
rej położone jest gospodarstwo rolne 
uprawnionego do udziału we wspólno-
cie gruntowej, adres do doręczeń pism.
Do wniosku należy dołączyć lub wska-
zać dowody, które świadczą, że dana 
nieruchomość stanowi wspólnotę grun-
tową, a wnioskodawca spełnia warunki 
do nabycia uprawnień do udziału we 
wspólnocie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Hażlach w ramach Osi Prioryte-
towej V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. 
Wzmocnienie potencjału administracji 
samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Mo-
dernizacja zarządzania w administracji 
samorządowej Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki realizowała wspólny 
projekt: „e-Urząd - dodaj do ulubionych! 
Wsparcie elektronicznej administra-
cji Gmin: Strumień, Brenna, Hażlach, 
Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast 
Ustroń i Wodzisław Śląski”. Głównym 
jego celem było upowszechnienie i po-
prawa jakości elektronicznych usług 

Przypominamy, że mieszkańcy Gminy Hażlach mogą bezpłatnie 
potwierdzić w Urzędzie Gminy profil zaufany ePUAP, będący bezpłatną 

metodą uwierzytelniania obywateli w e-administracji, m.in. w ePUAP, ZUS, 
CEIDG, urzędach. Taki Profil działa jak odręczny podpis.

publicznych świadczonych przez siedem 
jednostek samorządu terytorialnego 
województwa śląskiego i usprawnie-
nie działania tych JST przez wdrożenie 
standardów świadczenia elektronicz-
nych usług publicznych i elektronizację 
wymiany korespondencji za pomocą 
systemów ePUAP/SEKAP.  
Ważnym elementem projektu jest 
umożliwienie mieszkańcom potwier-
dzania w Urzędzie Gminy Hażlach profi-
lu zaufanego ePUAP, będącego bezpłat-
ną metodą uwierzytelniania obywateli 
w e-administracji, m.in. w ePUAP, ZUS, 

CEIDG, urzędach. Właściciel loguje się 
na stronie www.epuap.gov.pl, wybiera 
usługę, którą chce zrealizować, wypełnia 
wniosek, podpisuje go profilem zaufa-
nym ePUAP, a następnie wysyła wniosek 
do urzędu. Wcześniej konieczne jest za-
łożenie konta użytkownika na portalu 
ePUAP. 
Założenie profilu zaufanego ePUAP jest 
bezpłatne. Aby go uwierzytelnić należy 
udać się osobiście do Urzędu Gminy, 
gdzie nastąpi potwierdzenie tożsamości 
danej osoby na podstawie ważnego do-
wodu osobistego lub paszportu. 
Zapraszamy zatem do punktu po-
twierdzającego profil zaufany ePU-
AP w godzinach pracy Urzędu Gmi-
ny Hażlach przy ulicy Głównej 57, 
I piętro, pokój nr 2. 
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INW E ST YCJE

W sobotę 10 września na boisku spor-
towym w Brzezówce odbyły się Gminne 
Zawody Sportowo-Pożarnicze. Trady-
cyjnie uczestniczyły w nich jednostki 
Ochotniczych Straży Pożarnych z są-
siednich gmin Hażlach i Dębowiec. 
W obecności Wójta Gminy Grzegorza 
Sikorskiego i wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy Józefa Piekara nasi stra-
żacy rywalizowali w sztafecie na torze 
przeszkód oraz w ćwiczeniach bojo-
wych z rozwinięciem linii gaśniczej i 

Gminne Zawody
Sportowo-Pożarnicze

podaniem wody. Końcowa klasyfika-
cja dla Gminy Hażlach przedstawia się 
następująco: 1. OSP Kończyce Wielkie 
(107 punktów), 2. OSP Hażlach (137 
pkt.), 3. OSP Brzezówka (138 pkt.), 4. 
OSP Pogwizdów (148 pkt.), 5. OSP Za-
marski (także 148 pkt., lecz drużyna z 
Pogwizdowa miała lepszy czas w „bo-
jówce”). Jednostka z Rudnika w zawo-
dach udziału nie wzięła. 
Warto podkreślić, że jednostka z Koń-
czyc Wielkich wygrała zawody już piąty 

rok z rzędu, gdyż tamtejsi strażacy Pu-
char Wójta Gminy Hażlach zdobywają 
jak dotąd nieprzerwanie od 2012 roku. 
W Gminie Dębowiec pierwsze miejsca 
zajęła OSP Dębowiec.
Oprócz konkurencji pożarniczych prze-
prowadzono także konkurs musztry. W 
tej rywalizacji zwyciężyła jednostka OSP 
Hażlach, przed OSP Kończyce Wielkie, 
OSP Pogwizdów i OSP Zamarski.

GK

DOWÓDCY ZASTĘPÓW Z NASZEJ GMINY Z PUCHARAMI
I DYPLOMAMI PO OGŁOSZENIU WYNIKÓW ZAWODÓW.
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NAJLEPSZY W KONKURENCJACH POŻARNICZYCH ZASTĘP
Z OSP KOŃCZYCE WIELKIE.
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ĆWICZENIA BOJOWE Z PODANIEM WODY.

Zapraszamy: 

30.09 FINAŁ KONKURSU „PIĘKNE OGRODY WIZYTÓW-

KĄ GMINY HAŻLACH” – miejsce: sala widowiskowa GOK

22.10 KULINARNY PRZEGLĄD KGW „O ZŁOTĄ MAR-

CHEWKĘ KICAKA” – miejsce: sala widowiskowa GOK

29.10 BIEG O ZŁOTY LIŚĆ DĘBU

10.11 JUBILEUSZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KSIĘ-

STWA CIESZYŃSKIEGO W POGWIZDOWIE 

11.11 PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH – miej-

sce: sala widowiskowa GOK
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Piknik przebiegał pod znakiem wielkiego 
zaangażowania wolontariuszy w dzieło 
pomocy Sebastianowi. Udało się zebrać 
ponad 4 tys. zł, które zostaną przezna-
czone na tak potrzebny i niezbędny Se-
bastianowi sprzęt rehabilitacyjny. Orga-
nizatorzy, czyli Rada Sołecka Hażlacha, 
Młodzieżowa Rada Sołecka Hażlacha, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Hażlachu, 
Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Haż-
lach oraz Gminny Ośrodek Kultury i 
Koło Gospodyń Wiejskich w Hażlachu, 
zapewnili wiele atrakcji dla jego uczest-
ników. Były zatem wspaniałe występy 
klauna, pokazy strażackie Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych z Hażlacha i 
Chybia oraz pokazy gaszenia płonącego 
oleju w wykonaniu OSP Hażlach. 
Jednym z punktów programu było ogło-
szenie wyników wakacyjnego konkursu 
plastycznego OSP Hażlach, który prze-
biegał pod hasłem „Nowa remiza OSP 
Hażlach oczyma dziecka”. Nie zabrakło 
pokazów mieszanych sztuk walki MMA 
i ratownictwa medycznego. Dzięki Tu-
roń Rally Team, BBB Rally Team, Opio-
ła Rally Team oraz Bartkowi Gieckowi 
i Dariuszowi Heczce odbyła się prezen-

H A Ż L A C H .

Kolejny Rodzinny Piknik Charytatywny

Podczas II Rodzinnego Pikniku Charytatywnego, który odbył się w Hażlachu 20 sierpnia pomagano Sebastianowi 
Sojce z Hażlacha. 10-letni chłopak cierpiący od urodzenia na zespół wad wrodzonych został kolejnym dzieckiem z 

Sołectwa Hażlach, które otrzymało wsparcie od lokalnej społeczności. 

tacja samochodów rajdowych. Ponadto 
można było uczestniczyć w konkursach 
rodzinnych, malowaniu twarzy, plece-
niu kolorowych warkoczyków oraz sza-
leństwach na dmuchańcach. Ciekawą 
atrakcją był kącik pszczelarski z żywymi 
pszczołami i słodziutkim miodem. 
Jednym z ważniejszych elementów so-
botniego pikniku były zawody zdalnie 
sterowanych modeli samochodów pod-
czas I Rajdu Hażlaskiego RC w ramach 
Śląskiej Ligi Rajdowej RC, które odbyły 

się na parkingu przed Urzędem Gminy 
Hażlach.
Nieodzowne wsparcie przy organizacji 
Pikniku okazali sponsorzy: Bank Spół-
dzielczy w Cieszynie Oddział w Hażla-
chu, Ubezpieczenia „Kania” Cieszyn, 
InterMarche, Lasy Państwowe, Caritas, 
Leroy Merlin, Bar Europa w Hażlachu 
oraz wielu innych darczyńców, bez któ-
rych nie byłoby możliwe jego przepro-
wadzenie. 

Andrzej Mrowczyk

DZIECI PODCZAS PIKNIKU BAWIŁY SIĘ WYŚMIENICIE
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MĘŻCZYŹNI PODZIWIALI SZYBKIE SAMOCHODY RAJDOWE.
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MIESZKAŃCY GMINY POMAGALI SEBASTIANOWI SOJCE 
Z HAŻLACHA.
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EDUK ACJA /  INW E ST YCJE

Dzieci ze Szkoły Podstawowej przyłączyły się do akcji Narodo-
wego Czytania Sienkiewicza. Uczniowie wysłuchali wykładu 
Anety Milanowskiej-Trojszczak nt. idei narodowego czytania 
oraz postaci samego Henryka Sienkiewicza. 

H A Ż L A C H . 

Czytali Sienkiewicza

Wakacyjne remonty w placówkach 
oświatowych

Wakacje to dla jednych czas wypoczynku, dla innych wytężonej pracy. 
W placówkach oświatowych Gminy Hażlach przeprowadzono szereg 

remontów i prac porządkowych. 

Drobne prace remontowe, malowanie 
i  odświeżanie pomieszczeń, wykonano 
w przedszkolach w Kończycach Wiel-
kich, Hażlachu, Pogwizdowie. Sale ma-
lowano także w szkołach podstawowych 

bezpłatny informator 
samorządowy
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w Hażlachu, Pogwizdowie i w gimna-
zjum w Pogwizdowie. 
W szkole podstawowej w Kończycach 
Wielkich zaadaptowano pomieszczenia 
na szatnię dla personelu, trwa również 

adaptacja poddasza na pomieszczenia 
biblioteki i pracowni komputerowej. 
Będzie ona prowadzona do końca paź-
dziernika. 
W szkole w Hażlachu wyremontowano 
rynny. W pogwizdowskiej podstawów-
ce  zamontowano pochłaniacz w kuch-
ni i prysznic w łazience dla personelu. 
W  Zamarskach i Rudniku i  w gimna-
zjum w Kończycach Wielkich przepro-
wadzono prace konserwacyjno-porząd-
kowe. 

HBB

GOK otwarty dla 
każdego

Codziennie po południu filie 
Gminnego Ośrodka Kultury 

zapraszają dzieci i młodzież na 
zajęcia. Jeśli chcesz wziąć udział 

w fajnej zabawie i spotkać ze 
znajomymi, koniecznie wpadnij 

do filii Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kończycach Wielkich, 

Pogwizdowie i Zamarskach. 

Kończyce Wielkie proponują w ponie-
działki zajęcia plastyczne i turnieje gier 
planszowych. We wtorki odbywają się 

zajęcia z biblioteką, a w środy wielkie 
gotowanie. W czwartek można pod-
szkolić swój angielski, a w piątek poba-
wić na świeżym powietrzu. 
W Zamarskach tydzień rozpoczynają 
zajęcia plastyczne i zumba dla doro-
słych o 18:00, którą prowadzi Tomasz 
Matula. We wtorki odbywają się zajęcia 
na sali gimnastycznej, a w środy warsz-
taty kulinarne. W czwartki – rozgrywki 
MTG i zajęcia profilaktyczno-wycho-
wawcze dla gimnazjalistów prowadzone 
przez Joannę Sabelę. W piątek każdy 
może sprawdzić się w tenisie stołowym.
Zapraszamy.

HBB
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DOŻYNKI GMINNE 2016

Zdjęcia: Mirosław Bierski
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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

R E K L A M A

Chcesz, 
by to miejsce należało do Ciebie?

Zamów reklamę na łamach
„Wiadomości  Gminy Hażlach”

wgh@hazlach.pl
502 270 137   


