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Podstawowe zasady składu

Z chlebem i wieńcem dożynkowym Nadolzianie przyszli do gazdów dożynkowych Anny i Adama Budzińskich.

Z chlebem i wieńcem
41 ekip przejechało 2 września w uroczystym i barwnym korowodzie dożynkowym
jaki rozpoczął Dożynki Gminy Hażlach. Tegoroczne Święto Plonów odbyło się w Pogwizdowie
i mimo jesiennej aury mieszkańcy chętnie włączyli się w uroczystości.
Wszystko rozpoczęło się w domu gazdów
dożynkowych, państwa Adama i Anny
Budzińskich. Rodzina z wielopokoleniową
tradycją rolną od dziesiątek lat zajmuje
się uprawą ziemi. Wybór właśnie ich
na gazdów dożynkowych wydał się
organizatorom wydarzenia niemal
oczywisty.
- Plon niesiemy plon, w gospodarza dom –
od tej pieśni zespół Nadolzianie rozpoczął
tradycyjny obrzęd dożynkowy. Następnie
chleb i wieniec wręczono gospodarzom.
Oczekując na korowód zespół śpiewał

tradycyjne, okolicznościowe pieśni Śląska
Cieszyńskiego.
W korowodzie dożynkowym swoje
maszyny zaprezentowali rolnicy z całej
gminy, były pojazdy straży pożarnych,
platformy z mieszkańcami, promowały
się lokalne firmy. Korowód przejechał
od ulicy Stalmacha, następnie ulicami:
Północną, Cieszyńską, Wrzosów i Szkolną.
Uczestnicy dożynek dotarli do Kościoła
św. Jana Nepomucena w Pogwizdowie,
gdzie odbyła się uroczysta msza św.
o charakterze ekumenicznym.

Aleja Gwiazd w Zamarskach
str. 5
Lutnia Bike Marathon
str. 10

Ciąg dalszy na str. 2 i 3
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Z chlebem i wieńcem
Uroczystej dożynkowej mszy św.
o charakterze ekumenicznym
przewodniczył ks. proboszcz dr Karol
Macura, a homilię wygłosił ks. proboszcz
Janusz Sikora z parafii ewangelickoaugsburskiej w Cieszynie. Podczas mszy
św. chleby i wieniec dożynkowy zostały
pobłogosławione i rozdane uczestnikom
nabożeństwa.
Po mszy św. nastąpił obrzęd dożynkowy na
scenie przy boisku LKS „Olza” Pogwizdów.
Gazdowie dożynkowi przekazali chleby
Wójtowi Gminy Hażlach Grzegorzowi
Sikorskiemu i sołtysowi Pogwizdowa
Aleksandrowi Matysiakowi, a wieniec
przewodniczącej Rady Gminy Bożenie
Bury.
- Niech to dzielenie chleba będzie
wyrazem, że stanowimy jedną
wspólnotę samorządową, która wspólnie
i zgodnie działa na rzecz naszej Małej
Ojczyzny. Jedna gmina, sześć sołectw,
różne priorytety, ale zgoda buduje
i na tej zgodzie zbudowaliśmy boisko
wielofunkcyjne, odnowiliśmy bibliotekę,
budujemy przedszkole oraz chodniki
wzdłuż dróg powiatowych i gminnych,
termomodernizujemy szkołę, a także
systematycznie doświetlamy naszą gminę.
– mówił podczas dożynek wójt Grzegorz
Sikorski.
Słowa podziękowania do rolników
skierowali: Stanisław Szwed – sekretarz
stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej oraz Janusz Król –
starosta powiatu cieszyńskiego.
Na dożynkowej scenie zaprezentowali
się: orkiestra dęta Janusza Kani, zespół
Nadolzianie, zespół Toccata i zespół
Allegrija z Pogwizdowa oraz Zespół
Regionalny Wielkokończanie z Kończyc
Wielkich. Wystąpił również zespół Tyrolia
Band, który zachęcił do zabawy wszystkich
uczestników dożynek w Pogwizdowie.
Taneczną atmosferę podtrzymał DJ Savio,
który do 2:00 serwował najlepsze hity lata.
HBB
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(dokończenie ze str. 1)

FHU MIGRA

zaprasza do korzystania ze swoich usług


Świadczymy usługi w zakresie wywozu nieczystości
płynnych z szamb, przydomowych oczyszczalni ścieków
i zbiorników bezodpływowych;



Polecamy biopreparaty i aktywatory do szamb
i przydomowych oczyszczalni, preparaty odtłuszczające
i udrażniające kanalizację zewnętrzną i wewnętrzną,
a także pro biotyczny neutralizator do piaskownic i kuwet.

SPRAWDŹ
NASZĄ OFERTĘ!
tel. 731

111 026

 U nas także możesz wypożyczyć przyczepę
samochodową jedno lub dwu osiową

FHU MIGRA, Kończyce Wielkie, ul. Olszowa 9
Tel. 731 111 026, mail: migra01@interia.pl
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Odbiór gabarytów

BRZEZÓWKA – 11 października 2017 r.
HAŻLACH CZ. I – 13 listopada 2017 r.
(Cieszyńska, Rudowska, Akacjowa, Czuchowska, Rolna, Długa,
Spokojna, Myśliwska, Główna, Osiedlowa, Krótka, Kościelna,
Ogrodowa, Siewna, Lipowa, Kręta, Cicha, Leśna, Kwiatowa,
Rzeczna).
HAŻLACH CZ. II – 10 października 2017 r.
(Boczna, Parchów, Wiejska, Źródlana, Skośna, Pogwizdowska,
Polna, Jastrzębska, Sadowa, Słoneczna, Kończycka, Brzozowa,
Skoczowska, Karnowiec, Kostkowicka, Dębowa, Graniczna,
Miodowa, Muroń, Rajska, Rybacka, Zagrodowa).
KOŃCZYCE WIELKIE CZ. I – 13 listopada 2017 r.
(Cieszyńska, Żwirowa, Lipowa, Statek, Świerkowa, Strażacka,
Ks. Kukli, Topolowa, Dworcowa, Wygoda, Podlesie, Spacerowa,
Stawowa, Kolejowa, Krótka, Kaczycka, Miła, Tęczowa, Leśna,
Willowa, Zamkowa, Górna, Dolna, Dworska, Dębina, Sośnie,
Wiśniowa).
KOŃCZYCE WIELKIE CZ. II – 24 października 2017 r.
(Centralna, Długa, Ks. Olszaka, Pilotów, Polna, Ogrodowa,
Karolinka, Prosta, Sosnowa, Miodowa, Truskawkowa, Młyńska,
Olszowa, Wierzbowa, Stroma, Szkolna, Kościelna, Graniczna,
Skoczowska, Wiejska, Zielona, Słoneczna, Katowicka).
KOŃCZYCE WIELKIE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
NR 360 – 13 listopada 2017 r.
POGWIZDÓW CZ. I – 12 października 2017 r.
(Cieszyńska, Wrzosów, Górna, Szkolna, Astrów, Akacjowa,
Ogrodowa, Urocza, Tulipanowa, Kwiatowa, Jaśminowa,
Krótka, Wierzbowa).
POGWIZDÓW CZ. II – 13 października 2017 r.
(Złota, Spacerowa, Wiśniowa, Cicha, Jasna, Dworska,
Kościelna, Katowicka, Myśliwska, Sosnowa, Kolejowa,
Krakowska, Gdańska, Warszawska, Zagrodowa, Wrocławska,
Opolska, Modrzewiowa, Rajska, Graniczna, Brzozowa,
Północna, Zachodnia, Zaleska).
POGWIZDÓW OSIEDLE GSM – 2 października i 11 grudnia
2017 r.
RUDNIK – 11 października 2017 r.
ZAMARSKI – 12 października 2017 r.
Odpady należy wystawić w dniu poprzedzającym dzień odbioru
na granicy nieruchomości, na utwardzonej powierzchni,
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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,
chemikalia, 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 zielone.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK) jest czynny w Cieszynie przy ul. Frysztackiej 145
w dniach:
poniedziałki w godz. 7.00 – 18.00,
środy w godz. 7.00 – 15.00,
soboty w godz. 7.00 – 12.00.
styczno-zręcznościowe.
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Mienia

Fot. Pixabay.com

Przypominamy o terminach odbioru odpadów
wielkogabarytowych, zużytych opon z samochodów
osobowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego sprzed nieruchomości w następujących
terminach:

Zużyte opony będą odbierane jesienią sprzed
nieruchomości w gminie Hażlach.
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Aleja Gwiazd w Zamarskach
stowarzyszenie Miłośników zamarsk, w ramach przyznanych
grantów programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej
Fundacji wolności, od lipca realizuje projekt „Śladami Cieszyńskiej
Pieśniczki Ludowej”. Dzięki projektowi od lipca do września
odbywały się warsztaty muzyczne czyli spotkania z cieszyńską
pieśniczką ludową. Międzypokoleniowe śpiewanie było zarazem
okazją, by starsi mogli powspominać dawne czasy i pieśni
z dzieciństwa, a młodsi mogli poznać muzyczną tradycję ludową.
Przygotowano również publikację, w której opisano realizowany
projekt, przypomniano sylwetki stanisława i Jerzego Hadyny
oraz zamieszczono pieśniczki ludowe. Jednak głównym celem
projektu było utworzenie Alei Gwiazd. W ten sposób chcieliśmy
docenić osoby, które większość swojego życia poświęciły propagowaniu
i pielęgnowaniu pieśni ludowych Śląska Cieszyńskiego- mówi
Klaudiusz zawada, sołtys zamarsk.
Niewiele osób zapewne wie, że korzenie rodzinne stanisława
Hadyny – założyciela, kompozytora, dyrygenta, pisarza i dyrektora
Państwowego zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Śląsk”, są
właśnie w zamarskach. w zamarskach urodził się i mieszkał
w dzieciństwie ojciec stanisława, Jerzy Hadyna. Był nauczycielem
”od wszystkiego”, bo takie wtedy były czasy. Jako muzyk zbierał
i notował wszystkie zasłyszane melodie, które pielęgnował
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Fot. s. Konopka ox.pl

W zamarskim Parku Rekreacyjno-Sportowym, dzięki złożonemu projektowi,
powstała Aleja Gwiazd Miłośników Cieszyńskiej Pieśniczki Ludowej.

sołtys klaudiusZ Zawada wraZ Z rodZiną
hadynów urocZyście odsłonił aleję gwiaZd
miłośników ciesZyńskiej pieśnicZki ludowej.

i przekazał swoim dzieciom. Te dwie zasłużone postaci jako
pierwsze mają swoje gwiazdy w zamarskim Parku. Uroczyste
odsłonięcie nastąpiło podczas „zamarskiego Biesiadowania”
w niedzielę 17 września.
Dzięki wsparciu otrzymanemu podczas
„Świynta Dziedziny 2017” udało się
zakupić kostkę brukową, którą została
wyłożona główna alejka w Parku. Prace
społeczne, w które zaangażowała się
młodzież oraz dorośli mieszkańcy
zamarsk, trwały półtora tygodnia.
W imieniu Stowarzyszenia Miłośników
Zamarsk serdecznie dziękuję zamarskim
społecznikom za prace społeczne w parku
przy pracach brukarskich, porządkowych
i organizacyjnych oraz Firmie WRZOS
Bogusławy i Sławomira Witalis za
wykonanie granitowych gwiazd - dodaje
Klaudiusz zawada.
Kz
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Sale
do
wynajęcia

dodatkową opłatą. Budynek zlokalizowany jest w sąsiedztwie
do wynajmowania sal na wydarzenia zarówno prywatne, osiedla mieszkaniowego. Bardzo dobry dojazd. Parking.
9 kwietnia Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu zorganizował kolejny Turniej Tenisa Stołowego Gminy Hażlach
jak i firmowe. Dysponujemy aktualnie trzema salami Cena wynajmu: 100 zł/1 dzień+ media
przeznaczonymi do wynajęcia:
W celu dokonania rezerwacji obiektu prosimy o kontakt
z gospodarzem budynku:
Rywalizacja odbywała się wśród dzieci
Zielony domek w Brzezówce (ul. Jagodowa
3)
Maria Dawczyk tel. 573-066-004/ 662-096-182
Położony
z
dala
od
głównej
drogi
budynek
jest
doskonałym
Sala bankietowo-widowiskowa w Zamarskach
nisistom kibicował wójt Grzegorz Sikormiejscem
na rodzinne
imprezy.
Wokół budynku zlokalizowany (ul. Główna 1)
ski
oraz radna
Katarzyna
Czendlik.
jest
wygodny
parking,
plac
zabaw
z piaskownicą, boisko oraz Sala jest położona w sercu Zamarsk, w bezpośrednim sąsiedztwie
Oto wyniki turnieju.
zewnętrzna
siłownia.
ogrodzie
ustawiony jest także grill.
kościoła parafialnego i parku rekreacyjno-sportowego. W budynku
Dzieci
i młodzież:
1. W
Kamil
Matuszek,
Sala przystosowana jest dla 40-50 osób. Do dyspozycji gości znajduje się filia GOK w Hażlachu, swoje miejsce ma tu także sołtys
z radą sołecką i strażacy. Sala posiada scenę i ma pojemność ok.
Szymon Matuszek, 5. Wojciech Czendlik.
100 osób. Odbywają się tu różnego rodzaju imprezy i spotkania,
Seniorzy: 1. Józef Matuszek, 2. Józef
koncerty Istnieje możliwość wynajmu naczyń za dodatkową
Michalik, 3. Tomasz Matuszek, 4. Piotr
opłatą., biesiady i wspólne zabawy mieszkańców.
Gawłowski, 5. Ryszard Cebula, 6. RoW Zamarskach można skorzystać z dobrze wyposażonej kuchni
man Mazur.
profesjonalny sprzęt gastronomiczny.
NAJLEPSI ZAWODNICYwyposażonej
W KATEGORIIwSENIORÓW.
GK
Cena wynajmu:
sala bankietowo-widowiskowa z zapleczem kuchennym - 150
Pogwizdów - Kończyce Wielkie 3:0, Haż- Organizatorami turnieju byli GOK
P O G W I Z D Ó W.
zł/1 dzień + media
W Brzezówce kameralna sala mieści ok. 40 osób.
sala bankietowo-widowiskowa bez zaplecza kuchennego - 100
Andrzej Kłoda, prezes LKS Olza Pogwizdów
oddajemy kuchnię wyposażoną w sprzęt AGD (lodówka, piece, zł/1 dzień + media
gastronomiczne patelnie elektryczne). Istnieje możliwość zaplecze kuchenne bez sali - 100 zł/1 dzień + media
Z okazji święta Konstytucji 3 Maja na
wynajmu naczyń za dodatkową opłatą. W budynku jest także
boisku w Pogwizdowie odbył się turdostęp do toalet.
niej piłki nożnej żaków (rocznik 2005
Cena wynajmu:
i młodsi). W zawodach uczestniczyły
sala bankietowa wraz z zapleczem kuchennym - 150 zł/1 dzień
cztery drużyny: Olza Pogwizdów, Victo+ media
ria Hażlach, LKS Rudnik oraz Błyskawikuchnia - 100 zł/dzień + media
ca Kończyce Wielkie. Grano systemem
W celu dokonania rezerwacji obiektu prosimy o kontakt
każdy
z każdymbudynku:
1x20 minut.
z gospodarzem
Krzysztof Kazimierczak - 505-124-936 nicy
Pogwizdów,
którzy
straty
W Zamarskach mieści się aktualnie jedyna sala
Sala Olzy
bankietowa
w filii
GOKbez
w Pogwizdowie
bramki
z
trzema
zwycięstwami
zostali
widowiskowa w gminie Hażlach.
(ul. Północna 5)
najlepszą
drużyną
turnieju.
Jedna ze ścian sali jest zabudowana lustrami, co umożliwia
przeprowadzanie wszelkiego rodzaju zajęć tanecznych itp. Miejsce W celu dokonania rezerwacji obiektu prosimy o kontakt
DRUŻYNA OLZY POGWIZDÓW
WYNIKI
POSZCZEGÓLNYCH
wyposażone
jest także w klimatyzację. SalaKLĘCZĄ
nie maOD
zaplecza
z gospodarzem
LEWEJ: MATEUSZ
NOWAK,budynku:
BŁAŻEJ TENGLER, KACPER KROCHMAL,
MECZÓW:
kuchennego stąd preferowany jest wynajem
z zewnętrzną
Grażyna
Szczypka tel.
510 335
640 MACIEJ KACZMARCZYK.
MIŁOSZ
KOWALSKI, MAREK
URZĘDOWSKI,
KACPER
WIATER,
- wynajmu naczyń za
usługą cateringową. Istnieje możliwość
HBB
czyce Wielkie 2:2, Rudnik - Hażlach 1:1, MOLASY, OKTAWIAN KURPANIK, FILIP NANKE, MARTA SŁOWIK, ROBERT BANOT.

Turniej żaków

Nakład: 1.500 egz.
Wydawca
Redaktor naczelna: Hanna Blokesz-Bacza, wgh@hazlach.pl
Skład i druk: Drukarnia Szmydt, ul. Legionów Polskich 27A, 09-500 Gostynin

bezpłatny informator
samorządowy

Dziękujemy za udostępnianie zdjęć.
lutego 2017 r.2017
pod r.adresem
wgh@hazlach.pl
Materiały do następnego numeru przyjmujemy do 10 października
pod adresem
wgh@hazlach.pl
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Fot. GOK
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Amatorzy
tenisa stołowego
Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu zachęca i zaprasza

s P Oł e Cz e ń s T wO

Smaki lata w Rudniku
Schyłek lata i charakterystyczne dla niego smaki były tematem przewodnim kolejnej edycji
prezentacji kulinarnych Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Hażlach, które odbyły się tym razem
w miejscowości Rudnik. Podczas sierpniowego przedpołudnia do Rudnika zjechały nie tylko
gospodynie z lokalnych KGW, ale także goście z zaprzyjaźnionej, czeskiej Karwiny.
Panie już od rana szykowały stoły, które uginały się pod
przeróżnymi daniami. Były zarówno dania główne, różnego
rodzaju mięsa, dania jednogarnkowe, sałatki, ale nie brakowało
również słodyczy. wszystko pięknie podane i zachwycająco
przyozdobione. Były bukiety pełne kwiatów schyłku lata,
słoiki w których zamknięte były najlepsze smaki i nieodłączny
atrybut zbliżającej się jesieni, czyli różne odmiany dyń.
Prezentowane przez gospodynie potrawy tym razem oceniali
dziennikarze. w skład jury weszli: Magdalena stokłosa z Radia
Bielsko, Marta szymik z portalu ox.pl i Andrzej Drobik
z Dziennika zachodniego. To do nich należało wybranie
najlepszych potraw z każdego KGw. wybór nie było prosty – jak
mówili podczas ogłoszenia wyników – ale musieli go dokonać.
i tak w poszczególnych koła zwyciężyły:
KGw Brzezówka – Kaczka z jabłkami
KGw Hażlach – żeberka w miodzie i sosie sojowym
KGw Kończyce wielkie – żur na wędzonce
KGw Pogwizdów – Rolada szpinakowa
KGw Rudnik – Karczek w sosie pomidorowo-majonezowym
KGw zamarski – Ciasto Morcinek
Gospodynie z Karwiny – Karvinske Venecky
Kulinarne spotkanie gospodyń zakończyło się otwartą dla
wszystkich degustacją, w której oprócz mieszkańców gminy

Hażlach uczestniczyli m.in. wójt Gminy Hażlach Grzegorz
sikorski oraz przewodnicząca Rady Gminy Bożena Bury.
swoje stoisko miała również Powszechna szkoła Podstawowa
z Rudnika, która serwowała soki i koktajle przyrządzane na
bieżąco ze świeżych warzyw i owoców.
Organizatorem prezentacji kulinarnych był Gminny Ośrodek
Kultury w Hażlachu wraz z Urzędem Gminy w Hażlachu.Letnia
edycja prezentacji kulinarnych była zrealizowana w ramach
projektu „Czech i Polak dwa bratanki” współfinansowanego
ze środków europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Programu interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach
Funduszu Mikroprojektów euroregionu Śląsk Cieszyński –
Těšínské slezsko i budżetu państwa.
HBB

Prosta droga nadziei
Chcą pomagać tym, którzy pomocy najbardziej potrzebują. Wspierają bezdomnych,
samotnych i borykających się z trudami codziennego życia. W Hażlachu działa Fundacja
„Prosta Droga Nadziei”. Jej hasłem przewodnim jest wspieranie zadań polityki
społecznej opartych na chrześcijańskich wartościach wierze, nadziei i miłości.
Fundacja działa od niedawna, ale na
swoim koncie ma już pierwsze akcje
pomocowe głównie dla mieszkańców
gminy. Potrzebującym dostarczyli
drewno opałowe na zimę, a zakupiony samochód ma być
podstawowym narzędziem by nieść pomoc.
- Mamy bardzo wiele planów, wśród nich ogromne pragnienie, by
w Hażlachu zaczął działać Bank Żywności i miejsce tymczasowego
schronienia dla osób w potrzebie – mówi władysław Nawieśniak,
prezes zarządu fundacji. Jednak, by to marzenie udało się
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zrealizować, potrzebne jest lokum. Fundacja ma już na oku
konkretną nieruchomość. Teraz potrzebne są tylko pieniądze.
- Prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie tej inicjatywy,
bo razem mamy szanse zrobić coś dobrego i pięknego – dodaje
prezes. Dom z jednej strony pełniłby funkcję magazynu
żywności, który jest niezbędny, jeśli chce się uruchomić Bank
żywności. z drugiej strony w domu fundacji swoje miejsce
znajdą ci, którzy z różnych przyczyn stracą dach nad głową.
wszelkie informacje na temat działalności fundacji znajdują
się na stronie: www.prostadroganadziei.org
HBB

7

e dukacja

Dodatkowy nabór do Publicznego
Studium Medycznego
Dyrekcja Publicznego Studium Medycznego ogłasza
dodatkowy nabór na następując kierunki: asystentka
stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, technik
masażysta, technik farmaceutyczny, terapeuta zajęciowy,
opiekun medyczny.
Publiczne Studium Medyczne jest jedyną szkołą publiczną
na terenie powiatu cieszyńskiego kształcącą na kierunkach
medycznych w systemie dziennym, stacjonarnym i zaocznym.
Wszyscy absolwenci pomyślnie zdają egzaminy zawodowe
uzyskując bardzo dobre wyniki i zdobywając dyplomy

i certyfikaty w języku polskim
i angielskim.Absolwenci PSM
znajdują zatrudnienie nie tylko
na lokalnym rynku pracy.
Warto również podkreślić, że nauka
w PSM przez cały cykl kształcenia
jest bezpłatna. Oferta skierowana
jest do wszystkich osób, które chcą
podwyższyć posiadane kwalifikacje
lub zdobyć nowy zawód.

GOK zaprasza
W październiku Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu
startuje z zajęciami artystyczno-sportowymi dla dzieci
i dorosłych, na które serdecznie wszystkich zapraszamy.

Prosimy o wcześniejsze zapisy w filii GOK w Pogwizdowie
przy ul. Północnej 5 lub mailowo pod adresem gok@hazlach.pl

Informacje na bieżąco na www.gokhazlach.pl

ZAJĘCIA TWÓRCZE
Miejsce
POGWIZDÓW
Ul. Północna 5

ZAMARSKI
Ul. Główna 1

KOŃCZYCE WIELKIE
Ul. Ks. Olszaka 5

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Termin zajęć

Odpłatność

Dancehall, 6-13 r. ż.

Mateusz Nowak

Środy 16:30 (od 04.10)

8 zł/ zajęcia
90 zł/kwartał

Grupa „Coś z niczego”
- zajęcia artystyczne

Agnieszka Machej

Wtorki 16:00 - 17:30

bezpłatne

Dancehall, 6-13 r. ż.

Mateusz Nowak

Środy 15:00 (od 04.10)

8 zł/ zajęcia
90 zł/kwartał

Grupa „Zaczarowany ołówek”
- zajęcia artystyczne

Bernadeta Grygierek Poniedziałki 15:00 -16:30

Warsztaty muzyczne dla dzieci

Sabina Broda

szczegóły na www.gokhazlach.pl
lub w siedzibie

Zespół Regionalny
„Wielkokończanie”

Stanisław Żyła

Czwartki 18:00

bezpłatne

bezpłatnie

ZAJĘCIA SPORTOWE
Miejsce

POGWIZDÓW
Ul. Północna 5

ZAMARSKI
Ul. Główna 1
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Rodzaj zajęć

Prowadzący

Aerobik

Barbara
Budzińska-Lipka

Tenis stołowy

Józef Matuszek

Szachy, 6-12 r. ż.

Łukasz Foltyn

Zumba

Tomasz Matula

Sambo, od 5 r. ż.

KS Cieszyn

Kurs samoobrony dla kobiet

KS Cieszyn

Termin zajęć
Poniedziałki i środy 18:30
Pierwsze zajęcia 02.10
Wtorki i czwartki
16:00-19:00
Wtorki 16:30
Pierwsze zajęcia 03.10
Poniedziałki , 18:00
2 razy/tydzień
Pierwsze zajęcia 02.10
8 zajęć
Weekendy
Spotkanie organizacyjne
02.10

Odpłatność
8 zł/zajęcia
60 zł/miesiąc
bezpłatne
5 zł/miesiąc
50 zł/kwartał
10 zł/zajęcia
30 zł/miesiąc

130 zł/kurs

Wiadomości Gminy Hażlach
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Krótko ze szkół
H a ż l a c h . C z yś c i e j wo kó ł n a s
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Trzech Braci
w Hażlachu wzięli udział w akcji „Sprzątanie świata”

pod opieką Bożeny Rendaszki i Aleksandry Szypuły.
Gratulujemy!

H a ż l a c h . N a s p o r towo
Szkoła w Hażlachu dołączyła 9 września do
ogólnopolskiej akcji „Dzień Sportu na Orliku”. Wielka
impreza sportowo-rekreacyjna odbyła się na orlikach
w całej Polsce. Wszyscy wspólnie wystartowali o 11:00
zabawami i grami ruchowymi. Honorowy patronat
nad wydarzeniem sprawowało Ministerstwo Sportu
i Turystyki oraz Polski Komitet Olimpijski.

Po g w i zd ów. N a g ro d a d l a s z ko ł y
Międzynarodowy projekt e-Twinning „Czytanie rozwija
wyobraźnię” realizowany przez Szkołę Podstawową
im. Księstwa Cieszyńskiego w Pogwizdowie otrzymał
Krajową Odznakę Jakości. Projekt był realizowany
w ubiegłym roku szkolnym przez uczniów klasy 3c

Witaj szkoło

Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci w Hażlachu
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Lutnia Bike Marathon
Filip Pegrim z TJ TŻ Trinec zwyciężył w 9. Lutnia Bike Marathon, który przejechał w niedzielę
10 września przez Zamarski. W wyścigu wzięło udział 116 zawodników i prawie setka dzieci.
Lutnia Bike Marathon odbywa się
już po raz dziewiąty w Zamarskach.
Zawodnicy startujący w wyścigu muszą
pokonać 39-kilometrową trasę, czyli
trzy okrążenia wyznaczonym szlakiem
wokół Zamarsk. Droga wiedzie leśnymi
ścieżkami, przesmykami i trudnymi
podjazdami. W zawodach uczestniczą
miłośnicy wymagającej jazdy na rowerze.
Podczas imprezy swoje zawody mają
również dzieci. Najmłodsi ścigają się
na rowerkach-popychaczach. Starsi jadą
trasą 100 m i 300 m. Nagrody, puchary
i medale tegorocznego Lutnia Bike
Marathon ufundował Gminny Ośrodek
Kultury w Hażlachu.
Wyniki Lutnia Bike Marathon:
Przedszkolaki. Wyścig rowerków
– popychaczy:
1. Kacper Szajter
2. Gabriel Fic
3. Karol Górniak
4. Antonina Bieryt
5. Jan Kropka
6. Karol Knapik
Kategoria: Przedszkolaki
dziewczęta 100 m
1. Emilia Sikora
2. Julia Chmielewska
3. Nadia Nalepa
Kategoria: Przedszkolaki chłopcy
100 m

Kategoria
Gimnazjum,
dziewczęta 13 km
Gimnazjum,
chłopcy 13 km
Mini,
13 km
Open Kobiet,
13 km
Open Mężczyzn,
39 km

Miejsce
1
2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1

Imię i nazwisko

Miasto

Wynik

Julia Chromik
Skoczów
Justyna Macura
Pogwizdów
Ignacy Chmielewski Jaworze
Wojciech Węglorz
Bielsko-Biała
Szymon Hodura
Cieszyn
Marcin Wróbel
Pawłowice
Leszek Małyjurek
Ustroń
Łukasz Firla
Ustroń
Natalia Staniewicz
Gliwice
Maria Rakus
Kisielów
Dorota Serafinowska Skoczów
Filip Pegrim
Czeski Cieszyn

1:56:33,92

2

Filip Owczarek

Chorzów

1:57:28,54

3

Arkadiusz Wawrzyczek

Kończyce Małe

2:00:29,10

1. Dawid Bierski
2. Jan Janik
3. Mateusz Marcinkowski
Kategoria: Szkoły Podstawowe,
klasy I-II dziewczęta 300 m
1. Malwina Urbaś
2. Julia Anthony
3. Aleksandra Klimosz
Kategoria: Szkoły Podstawowe,
klasy I-II chłopcy 300 m
1. Antoni Bluszcz
2. Bartosz Kohut
3. Łukasz Balcer
Kategoria: Szkoły Podstawowe,
klasy III-IV dziewczęta 600 m
1. Małgorzata Gorgosz
2. Estera Kochan

1:04:09,29
1:06:15,32
0:45:50,39
0:50:03,14
0:56:06,92
0:41:49,51
0:43:23,16
0:43:36,75
0:56:39,42
0:59:20,97
1:01:08,72

3. Maja Skipioł
Kategoria Szkoły Podstawowe, klasy
III-IV chłopcy 600 m
1. Dawid Balcer
2. Jakub Skipioł
3. Mikołaj Urbaś
Kategoria: Szkoły Podstawowe,
klasy V-VI dziewczęta 1000 m
1. Anna Wątroba
2. Zofia Bluszcz
3. Julia Krzok
Kategoria: Szkoły Podstawowe,
klasy V-VI chłopcy 1000 m
1. Łukasz Gorgosz
2. Tadeusz Bluszcz
3. Piotr Boczoń

Orlik w Hażlachu zaprasza
Zapraszamy do korzystania z kompleksu boisk sportowych w Hażlachu. W październiku Orlik czynny jest
w następujących godzinach:
Poniedziałek – piątek 14:00 – 21:00
sobota – niedziela 14:00 – 20:00
Instruktorzy/ animatorzy sportu:
Łukasz Zieja tel. 697 414 354
Piotr Haratyk tel. 508 289 752
Gospodarz obiektu:
Gabzdyl Piotr tel. 500 200 542
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Lutnia Bike Marathon

Fot. Krzysztof Kazimierczak

Więcej zdjęć na www.gokhazlach.pl
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