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Budują boisko
w Pogwizdowie

s. 7

Jubileusz szkoły 
s. 2

Niech te Święta Bożego Narodzenia będą szczególnym 
czasem spędzonym w gronie najbliższych.  

By nikomu z nas nie zabrakło radości, bliskości 
drugiego człowieka i odpoczynku.  

A Nowy Rok niech przyniesie wiele dobrych chwil 
pełnych wzruszeń i pomyślności

życzą

Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski  
wraz z Przewodniczącą Rady Gminy  

Bożeną Bury oraz radnymi
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50 lat kończyckiej „tysiąclatki”
21 listopada swoje 50-lecie obchodziła Szkoła Podstawowa im. 

Bohaterów Westerplatte w Kończycach Wielkich, której budynek został 
oddany do użytku jako szkoła-pomnik w ramach ogólnopolskiej akcji 

„1000 szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego”

EDUK ACJA

U roczystości rozpoczęły się od 
mszy  św., podczas której poświę-

cono nowy szkolny sztandar. Symbol 
placówki ufundowała Rada Rodziców. 
Dalsza oficjalna część obchodów odbyła 
się na sali gimnastycznej. Brały w niej 
udział władze gminy na czele z wójtem 
Grzegorzem Sikorskim i przewodniczą-
cą Rady Gminy Bożeną Bury. Byli rów-
nież obecni dawni uczniowie i dyrekto-
rzy placówki. Gratulacje w  imieniu 
szkoły odbierała dyrektor Dorota Stoły. 
Były również podziękowania i upominki 
dla sponsorów i wszystkich wspierają-
cych działalność szkoły. Następnie dzie-
ci zaprezentowały krótki program arty-
styczny.
– Dziękuję Radzie Rodziców na czele 
z przewodniczącą Sylwią Kajsturą za ufun-
dowanie sztandaru szkoły oraz wszelkie 
prace włożone w przygotowanie uroczysto-
ści. Dziękuję pracownikom administracji 

DYREKTOR SZKOŁY DOROTA STOŁY  
ODEBRAŁA SZTANDAR Z RĄK 
RODZICIELSKIEGO POCZTU  
SZTANDAROWEGO

„Smaki Jesieni”

PODCZAS „SMAKÓW JESIENI” 
GOSPODYNIE POPISYWAŁY SIĘ 
PYSZNYMI DANIAMI

i  obsługi, w tym paniom kucharkom, za 
trud i ogrom wykonanej pracy. Na koniec 
pragnę podziękować wszystkim zaan-
gażowanym w opracowanie publikacji: 
zespołowi redakcyjnemu pod kierunkiem 
Doroty Lankocz oraz Danuty Zdarzyl oraz 
wszystkim nauczycielom, którzy podzielili 
się z nami swoimi wspomnieniami, przele-
wając je na papier. Dziękuję dyrektorowi 
GOK-u Wojciechowi Kaszturze za pomoc 
finansową przy organizacji tego niełatwe-
go przedsięwzięcia – powiedziała dyrek-
tor Dorota Stoły.
Z okazji jubileuszu wydano publikację 
pt.: „50 lat Szkoły Podstawowej im. Boha-
terów Westerplatte w Kończycach Wielkich 
1965 – 2015”. Ponadto podczas uroczy-
stości można było zakupić szkolne ka-
lendarze ścienne na 2016 r.
Pierwszą szkołę wybudowano w Koń-
czycach Wielkich w 1770 r. Nowy bu-
dynek utworzono w 1965  r. Wówczas 
kierownikiem szkoły był Wiktor Ma-
chej. Kolejnymi dyrektorami szkoły 
byli: Rudolf Machej, Ligia Natkaniec, 
Antonina Kryska, Jolanta Bochenek, 
Danuta Witoszek i Dorota Stoły, która 
funkcję tę pełni do dziś. HBB
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Jesienna kuchnia pełna smaków 
i aromatów zagościła w sobotę 

7 listopada w sali widowiskowej 
Gminnego Ośrodka Kultury.  

Stoły uginały się pod smakowitymi 
kulinarnymi propozycjami 

przygotowanymi przez gospodynie 
z wszystkich gminnych KGW.

W śród smakoszy znaleźli się m.in. 
poseł Małgorzata Pępek, Staro-

sta Cieszyński Janusz Król oraz Wójt 
Gminy Grzegorz Sikorski. Jurorzy wy-
brali najsmaczniejsze potrawy jesiennej 
edycji konkursu kulinarnego.

GOK Hażlach

– żeberka na słodko w kapuście 
i ciasto „Bounty” (KGW Brzezówka),

– pieczony pstrąg łososiowy z kapustą 
kiszoną i strudel francuski  
(KGW Hażlach),

– zupa krem z dyni i pączki 
ziemniaczane (KGW Kończyce 
Wielkie),

– bigos z cukinii i ciasto 
marchewkowe (KGW Pogwizdów),

– piramida na karczku i szarlotka 
z dynią (KGW Rudnik),

– krem żurawinowo-czosnkowy 
i sałatka z cukinii (KGW Zamarski).

W Y R Ó Ż N I O N E  P O T R AW Y
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Celem projektu było zwiększenie liczby 
oraz zakresu usług publicznych świad-
czonych w regionie drogą elektroniczną. 
W Gminie wdrożono następujące systemy:
• portal e-Urząd w zakresie podatków 

i opłat lokalnych dla przedsiębiorców 
i mieszkańców,

• portal konsultacji społecznych umoż-
liwiający konsultacje online z miesz-
kańcami,

• portal GIS prezentujący dane pocho-
dzące z systemów dochodowych i ewi-
dencyjnych na geoportalu gminy.

Gmina korzysta z elektronicznego sys-
temu zarządzania dokumentami wraz 
z centralnym repozytorium dokumentów 
dla systemów dziedzinowych, co umożli-
wia procedowanie spraw w sposób w peł-
ni elektroniczny z uwzględnieniem moż-
liwości obsługi formularzy pochodzących 
z platform ePUAP czy SEKAP złożonych 
przez interesantów urzędu.
Poprzez portal e-Urząd mieszkańcy 
mają możliwość podglądu stanu realiza-
cji swojej sprawy, a także wykazu prze-
słanej czy otrzymanej korespondencji 
i dokumentów.

W ramach projektu zostały uzupełnio-
ne funkcjonujące już w Gminie systemy 
dziedzinowe obsługujące sferę podatków 
i opłat lokalnych. Ich funkcjonalność 
poszerzona została o obsługę płatności 
masowych oraz współpracę z innymi 
elementami zintegrowanego pakietu 
oprogramowania w zakresie automaty-
zacji przesyłanych informacji. Wdrożone 
zostały systemy ewidencyjne dotyczące 
mienia gminy, zwrotu podatku akcyzo-
wego czy koncesji na sprzedaż alkoholu.
Dzięki realizacji projektu, decydenci 
w Gminie korzystają z dwóch portali in-
formacyjno-analitycznych:
• systemu informacji przestrzennej 

(GIS), w którym istnieje możliwość 
analizy danych pochodzących z syste-
mów dochodowych i ewidencyjnych 
na podkładzie mapy czy zdjęcia lot-
niczego,

• systemu raportowania i analiz (LI-
DER), który pozwala monitorować re-
alizację i przebieg głównych procesów 
zachodzących w urzędzie.

Oprócz oprogramowania, Gminie do-
starczono sprzęt, serwery, urządzenia 

peryferyjne, komputery, agregat prądo-
twórczy, a także dokonano niezbędnej 
adaptacji pomieszczeń serwerowni.
Realizacja projektu wpłynęła na podnie-
sienie potencjału technologicznego przy 
świadczeniu usług przez Urząd Gminy 
Hażlach. Wdrożone w urzędzie nowo-
czesne technologie pozwoliły zreorga-
nizować współpracę różnych instytucji 
publicznych, które od teraz będą mogły 
w swojej pracy wykorzystywać informa-
cje pozyskane np. dzięki systemowi in-
formacji przestrzennej. Zdobyta przez 
urzędników wiedza przełoży się z ko-
lei na usprawnienie obsługi klientów, 
co pozwoli zredukować czas zakończe-
nia danej sprawy.
Projekt pn.: „Portal Informacji Finan-
sowo-Podatkowej Gminy Hażlach”, jest 
współfinansowany ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Działania 2.2 „Rozwój 
elektronicznych usług publicznych”, 
Priorytet II „Społeczeństwo informa-
cyjne” Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego na lata 
 2007-2013.

Portal Informacji Finansowo-Podatkowej Gminy Hażlach

Chcesz wiedzieć ile trzeba zapłacić podatku gminie? Wystarczy że wejdziesz na stronę  
https://eurzad.hazlach.pl/eurzad. Tam w Portalu Informacji Finansowo-Podatkowej Gminy Hażlach znajdziesz 

wszelkie potrzebne ci informacje. Gmina Hażlach właśnie zakończyła realizację unijnego projektu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 

Franciszek Bierski
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Data i miejsce urodzenia:
23.01.1953 r. w Kończycach Wielkich
Miejsce zamieszkania:  
Kończyce Wielkie
Doświadczenie społeczne:
były prezes LKS Kończyce Wielkie, 
członek Śląskiej Rady Wojewódzkiej LZS 
w Katowicach, wiceprezes Powiatowego 
Zrzeszenia LZS w Cieszynie
Kontakt: 506 370 421

„Od lat jestem związany ze sportem. 
Przez 17 lat byłem prezesem Ludowego 
Klubu Sportowego w Kończycach Wiel-
kich. Dziś jako radny stawiam na rozwój 
sportu i infrastruktury sportowej w naszej 
gminie. Budując kolejne obiekty na mia-
rę XXI w. chcę, by mieszkańcy odnaleźli 
tu przestrzeń do realizacji swoich pasji. 
Stawiam również na poprawę infrastruk-
tury drogowej.”

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH I SPORTU
CZŁONEK KOMISJI KOMUNALNEJ I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
CZŁONEK KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
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że w dniu 24 grudnia 2015 r. (czwartek) 
Urząd Gminy Hażlach będzie nieczynny.

 Wójt Gminy Hażlach informuje, 
że w dniu 31 grudnia 2015 r. (czwartek) 
kasa Urzędu Gminy Hażlach będzie nie-
czynna.

 Kierownik Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Hażlachu informuje, 
że w dniu 24 grudnia 2015 r. (czwartek) 
GOPS będzie nieczynny.

 Kierownik Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Hażlachu informuje, 
że w dniu 31 grudnia 2015 r. (czwartek) 
kasa GOPS będzie nieczynna.

 Dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Hażlachu informuje, że w dniu 
24 grudnia 2015 r. (czwartek) GOK bę-
dzie nieczynny

 Przypominamy mieszkańcom o ko-
nieczności odśnieżania prywatnych dojaz-
dów do posesji i posypania ich piaskiem 

celem umożliwienia dojazdu samochodu 
odbierającego odpady komunalne lub do-
starczania pojemników (kubła, worków) 
z odpadami do drogi publicznej.

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospo-
darce nieruchomościami (tekst jednolity 
– Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 z późn. 
zm.) Wójt Gminy Hażlach informuje, 
że zarządzeniem nr  0050.356.2015 
z dnia 2 grudnia 2015 roku przeznaczył 
do oddania w najem, na okres trzech 
lat, w trybie bezprzetargowym, lokal 
użytkowy o powierzchni użytkowej 
59,07 m2, położony przy ulicy Głów-
nej 2 w Hażlachu. 
Wykaz o przeznaczeniu wyżej wymie-
nionego lokalu zostanie wywieszony 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Haż-
lach, ulica Główna 57, na okres 21 dni, tj. 
od dnia 5 stycznia 2016 roku do dnia 26 
stycznia 2016 roku oraz na stronie in-
ternetowej www.hazlach.samorzady.pl.

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospo-

darce nieruchomościami (tekst jednolity 
– Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 z późn. 
zm.) Wójt Gminy Hażlach informuje, 
że zarządzeniem nr 0050.358.2015 
z dnia 2 grudnia 2015 roku przezna-
czył do dzierżawy, na okres do siedmiu 
lat, w trybie bezprzetargowym, parcelę 
gruntową numer 73/10 o powierzchni 
0,0523 ha, położoną w Hażlachu.
Wykaz o przeznaczeniu wyżej wymienio-
nej nieruchomości zostanie wywieszony 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Haż-
lach, ulica Główna 57, na okres 21 dni, 
tj. od dnia 5 stycznia 2016 roku do dnia 
26 stycznia 2016 roku oraz na stronie in-
ternetowej www.hazlach.samorzady.pl.

 Podczas ostatniej sesji radni 
nadali nazwę ulicy w Kończycach Wiel-
kich, która znajduje się na odcinku 
od ulicy Wiejskiej w Kończycach Wiel-
kich do granicy z Rudnikiem. Ulica bę-
dzie nazywać się CENTRALNA.

 Najbliższa sesja Rady Gminy 
została zaplanowana na 30 grudnia 
o 15:30 w Urzędzie Gminy w Hażlachu. 

Gmina przyjazna przedsiębiorcy

U chwała reguluje zwolnienia z po-
datku od nieruchomości związane 

ze zrealizowaniem nowej inwestycji 
i tworzeniem nowych miejsc pracy przez 
podatników podatku od nieruchomości 
będących przedsiębiorcami, stanowiące 
pomoc de minimis, udzielaną zgodnie 
z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 
w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Euro-
pejskiej do pomocy de minimis (Dz. 
Urz. UE L nr 352 z 24.12.2013 r.).
Pomoc de minimis na zasadach uchwa-
ły może być udzielana przedsiębior-
com we wszystkich sektorach, z wy-

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców Rada Gminy 
Hażlach w dniu 25 listopada 2015 r. przyjęła uchwałę nr X/82/2015 

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla podatników 
będących przedsiębiorcami w ramach pomocy de minimis.

jątkiem sektorów określonych w art. 1 
ust. 1 lit. a-e Rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 1407/2013, z zastrzeżeniem 
art. 1 ust. 2.
Wartość pomocy de minimis przy-
znanej przedsiębiorcy na podstawie 
uchwały wraz z wartością pomocy de 

minimis udzielonej w innych formach 
i z innych źródeł w okresie 3 lat podat-
kowych nie może przekroczyć kwoty 
stanowiącej równowartość 200.000 
(dwieście tysięcy) euro brutto.
Wartość pomocy de minimis przyznanej 
przedsiębiorcy prowadzącemu działal-
ność gospodarczą w sektorze drogowe-
go transportu towarów na podstawie 
uchwały wraz z wartością pomocy de 
minimis udzielonej w innych formach 
i z innych źródeł w okresie 3 lat podat-
kowych nie może przekroczyć kwoty 
stanowiącej równowartość 100.000 (sto 
tysięcy) euro brutto. 

GK
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Uchwała nr IX/68/2015 Rady Gminy 
Hażlach z dnia 28 października 2015 r. 
w sprawie określenia na rok 2016 wyso-
kości stawek podatku od nieruchomości 
od budynków, budowli i gruntów oraz 
uchwała nr X/71/2015 Rady Gminy Haż-
lach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie 
zmiany uchwały nr IX/68/2015 wprowa-
dziła następujące stawki:
1. OD GRUNTÓW:
a) związanych z prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej, bez względu 
na sposób zakwalifikowania w ewi-
dencji gruntów i budynków – 0,89 zł 
od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stoją-
cymi lub wodami powierzchniowymi 
płynącymi jezior i zbiorników sztucz-
nych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego – 
0,34 zł od 1 m2 powierzchni, z za-
strzeżeniem lit. d,

d) pozostałych, określonych w ewidencji 
gruntów i budynków symbolem dr, 
z wyjątkiem dróg nie podlegających 
opodatkowaniu na podstawie art. 2 
ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opła-
tach lokalnych i związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej – 
0,10 zł od 1 m2 powierzchni,

e) niezabudowanych objętych obszarem 
rewitalizacji, o którym mowa w ustawie 
z dnia 9 października 2015 r. o rewita-
lizacji (Dz. U. poz. 1777) i położonych 
na terenach, dla których miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzen-
nego przewiduje przeznaczenie pod 
zabudowę mieszkaniową, usługową 
albo zabudowę o przeznaczeniu mie-
szanym obejmującym wyłącznie te 
rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wej-
ścia w życie tego planu w odniesieniu 
do tych gruntów upłynął okres 4 lat, 
a w tym czasie nie zakończono budowy 
zgodnie z przepisami prawa budowla-
nego – 1,00 zł od 1 m2 powierzchni.

2. OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI:
a) mieszkalnych – 0,73 zł od 1 m2 po-

wierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej oraz od bu-
dynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej – 22,50 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwa-
lifikowanym materiałem siewnym 
– 10,68 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świad-
czeń zdrowotnych w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające 
tych świadczeń – 4,65 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego – 
5,85 zł od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej.

3. OD BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI 
ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – 
2% ich wartości określonej na podsta-
wie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych.
Podczas sesji Rady Gminy Hażlach 
w dniu 25 listopada 2015 r. uchwalono 
także nowe wzory formularzy: „Infor-
macja o nieruchomościach i obiektach 
budowlanych, gruntach i lasach”, „De-
klaracja na podatek leśny”, „Deklaracja 
na podatek rolny” i „Deklaracja na po-
datek od nieruchomości”. Nowe wzory 
druków formularzy będą obowiązywać 
od 1 stycznia 2016 r.
Straciła moc uchwała nr VI/60/2011 
Rady Gminy Hażlach z dnia 23 listopada 
2011 r. w sprawie określenia wysokości 
stawki opłaty targowej na terenie Gmi-
ny Hażlach, zasad jej ustalania i poboru 
oraz terminów płatności.

GK

Stawki bez zmian, 
a nawet w dół
Informacja dla podatników Szanowni Państwo, zbliża się okres 

rozliczeń podatkowych z fiskusem 
za 2015 rok. Dlatego zachęcamy 
zainteresowane osoby do wypeł-
niania formularza zgłoszeniowego, 
w  którym można podawać infor-
macje o  organizacjach pożytku pu-
blicznego z  terenu gminy Hażlach 
lub o  takich organizacjach, których 
podopieczni są mieszkańcami na-
szej gminy. Przy wypełnianiu for-
mularza należy pamiętać o poda-
niu nazwy organizacji, numeru 
KRS oraz informacji dodatkowych, 
takich jak: przypisany numer i  na-
zwisko wybranego podopiecznego. 
Powyższe informacje można do-
starczyć osobiście do Gminnego 
Centrum Informacji Urzędu Gminy 
Hażlach, ul.  Główna 57 (wejście od 
strony parkingu) lub przesłać mailo-
wo na adres: gci@hazlach.pl.
Przekazane za pośrednictwem for-
mu larzy informacje zostaną w naj-
bliż szym czasie opublikowane na 
stronie internetowej Gminy Haż-
lach w specjalnej zakładce „Przekaż 
1% podatku”.

Wójt Grzegorz Sikorski

Wesprzyj osoby 
lub organizacje 
z terenu swojej 
gminy 1% podatku

Chcesz  
się zareklamować?
Skontaktuj się z nami 

wgh@hazlach.pl
tel. 502 270 137

od stycznia 
co miesiąc 

w Twoim domu 
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EKOLOGIA

28 sierpnia 2015 r. weszły w życie 
długo oczekiwane zmiany 

w ustawie o ochronie przyrody, które wy-
musił wyrok Trybunału Konstytucyjne-
go dotyczący zbyt wysokich i niepropor-
cjonalnych kar za usunięcie drzew lub 
krzewów bez wymaganego zezwolenia.
W wyniku nowelizacji ustawy zosta-
ły określone wielkości obwodów pni 
drzew (a nie jak dotychczas ich wiek), 
które podlegają obowiązkowi uzyskania 
zezwolenia. W ten sposób każda osoba 
będzie mogła sprawdzić, czy konieczne 
jest zezwolenie na usunięcie drzewa. 
Obowiązkowi uzyskania zezwolenia 
nie będzie podlegać usuwanie drzew, 
których obwód pnia na wysokości 5 cm 
od podłoża nie przekracza:
a) 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, 

kasztanowca zwyczajnego, klonu jesio-
nolistnego, klonu srebrzystego, robinii 
akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 25 cm – w przypadku pozostałych ga-
tunków drzew.

Na podstawie obwodu pnia drzewa będzie można sprawdzić 
czy do jego usunięcia wymagane jest zezwolenie.  

Ponadto zniesiono obowiązek uzyskania zezwolenia 
na usuwanie krzewów z ogrodów przydomowych oraz 

powalonych i złamanych przez wiatr drzew.

Nowe przepisy dotyczące 
usuwania drzew

W celu uproszczenia systemu ochrony 
zadrzewień zniesiono także obowiązek 
uzyskania zezwolenia na usuwanie krze-
wów z ogrodów przydomowych i powa-
lonych lub złamanych przez wiatr drzew, 
które będą mogły być usunięte przez 
właściwe służby po wcześniejszych oglę-
dzinach pracownika Urzędu Gminy.
Rozwiązano również zagadnienie nie-
właściwie prowadzonej pielęgnacji ko-
ron drzew, czyli ogławiania (pozbawia-
nia drzew koron), która niszczy drzewa. 
Zgodnie z nowymi przepisami usunięcie 
powyżej 30% korony będzie podlegało 
karze za uszkodzenie drzewa w wyso-
kości 60% opłaty za usunięcie drzewa, 
a usunięcie powyżej 50% korony będzie 
uznawane jako zniszczenie drzewa, 
za co kara wyniesie 2-krotność opłaty.
Wobec powyższego informuję, że opra-
cowano nowy wzór wniosku o wydanie 
zezwolenia na usunięcie drzew lub krze-
wów z terenu nieruchomości, który moż-
na pobrać ze strony internetowej Gminy 

Hażlach z adresu www.hazlach.pl/pli-
ki-do-pobrania lub otrzymać osobiście 
w Urzędzie Gminy Hażlach, pok. nr 17.

Kierownik Referatu Planowania 
Przestrzennego, Rozwoju Gospodarczego 

i Zamówień Publicznych
Marek Gabzdyl 

15 stycznia 2016 roku mija termin 
zapłaty opłaty za gospodarowanie od-
padami za IV kwartał 2015 roku (paź-
dziernik, listopad, grudzień). Opłatę 
bez wezwania należy uiszczać w kasie 
Urzędu Gminy lub na indywidualny ra-
chunek bankowy. W przypadku zagubie-
nia indywidualnego numeru konta ban-
kowego można go uzyskać w referacie 
Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy 
Hażlach (pok. 12b) lub pod nr tel. 33 85 
69 492, wew. 59, e-mail gk@hazlach.pl.
Opłata za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi stanowi iloczyn liczby miesz-
kańców zamieszkujących nieruchomość 

W styczniu zapłać za wywóz śmieci 
oraz stawki opłaty. Stawka opłaty wy-
nosi 8,80 zł/osobę/miesiąc w przypadku 
zbierania i odbierania odpadów w spo-
sób selektywny i 15,00 zł/osobę/miesiąc 
w przypadku nieselektywnego zbierania 
i odbierania odpadów. Natomiast opłata 
kwartalna stanowi trzykrotność opłaty 
miesięcznej.Harmonogram odbioru od-
padów na pierwsze półrocze 2016 roku 
zostanie dostarczony do wszystkich nie-
ruchomości zamieszkanych przez wyko-
nawcę odbierającego odpady komunalne 
oraz będzie dostępny na stronie inter-
netowej Gminy Hażlach www.hazlach.pl 
w zakładce „Odpady komunalne”.

Nieodebranie odpadów, niepozostawie-
nie worków na wymianę należy zgłaszać 
w ciągu dwóch dni od terminu zbiórki 
określonego w harmonogramie do Refe-
ratu Gospodarki Komunalnej, tel. 33 85 
69 555, wew. 59 lub mailowo na adres 
gk@hazlach.pl. Nie podlega reklamacji 
nieodebranie kubła lub worków z odpa-
dami segregowanymi, które zostały wy-
stawione w dniu odbioru po godz. 7.00 
oraz nieodebranie kubła wystawionego 
z ciepłym popiołem.

Kierownik Referatu  
Gospodarki Komunalnej 

Stanisława Pelczar

USUNIĘCIE DRZEWA NIE ZAWSZE 
BĘDZIE WYMAGAŁO POZWOLENIA
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Budują 
boisko

W gotowym obiekcie będzie do dys-
pozycji rozbudowane zaplecze 

sportowe o nawierzchni poliuretano-
wej: boisko główne do gry w piłkę ręcz-
ną, halową piłkę nożną i koszykówkę 
o wymiarach 44 x 30 m, boisko dodat-
kowe w półkolu do gry w siatkówkę, te-
nisa ziemnego i badmintona, w drugim 
półkolu pojedyncze stanowisko do gry 
w koszykówkę oraz dwutorowa bieżnia 
okólna o długości 200 m dla jednego 
okrążenia wraz ze skocznią do skoku 

PLAC BUDOWY PRZY ULICY SZKOLNEJ W SĄSIEDZTWIE HALI SPORTOWEJ

Zmiany w Centrum 
i wokół Borgońki

N a terenie hażlaskiego uroczyska 
Czarne Doły, gdzie w bukowym 

lesie znajduje się źródełko Borgońka, 
Nadleśnictwo Ustroń wspólnie z Gminą 
Hażlach przeprowadziło niedawno pra-
ce porządkowe. Wykonano także ścież-
kę wraz ze schodami oraz poprawiono 
odpływ wody od strony ujęcia.

P O G W I Z D Ó W

H A Ż L A C H

W Pogwizdowie przy Szkole 
Podstawowej i Gimnazjum 

rozpoczęła się budowa boiska 
wielofunkcyjnego, bieżni 

okrężnej 200-metrowej i skoczni 
do skoku w dal. Inwestycja jest 
dofinansowana przez Ministra 
Sportu i Turystyki ze środków 

Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej (FRKF) w ramach 

Programu Rozwoju Regionalnej 
Infrastruktury Sportowej.  

Zadanie zostanie ukończone  
do 30 czerwca 2016 roku.

ZAKUPIONY PRZEZ GMINĘ TEREN 
W CENTRUM HAŻLACHA

WÓJT GRZEGORZ SIKORSKI 
Z LEŚNICZYM LEŚNICTWA HAŻLACH 
TEOFILEM MACURĄ PRZY „BORGOŃCE”

Fo
t. 
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Park rekreacyjno-wypoczynkowy 
powstanie w centrum Hażlacha. 

Władze gminy wykupiły w tym celu 
dwie parcele przy skrzyżowaniu 

ulic Głównej i Długiej. Parcele 
zajmują w sumie 1865 m.kw. 

Pomiędzy nimi znajduje się zatoka 
autobusowa, zaś na „wysepce” 

kiosk handlowy.

Temu miejscu dodatkowego uroku na-
daje stara legenda. Zgodnie z opowie-
ścią sprzed lat, którą zapisał pan Rudolf 
Mizia z Zamarsk: „Dawno temu pojawił 
się w Czarnych Dołach pojazd z piękną 
hrabiną i z konnym orszakiem dworzan. 
Hrabina chorowała na oczy. Przypadkiem 
przemyła ona oczy w napotkanym źródeł-
ku i wyzdrowiała. Podobno z wdzięczności 
za cud wyleczenia zamierzała w tym miej-
scu założyć uzdrowisko, ale jakaś wojna 
temu przeszkodziła. W przekazie ustnym 
tajemniczą hrabinę nazwano Borgońką”.
Stosunkowo niedaleko od tego miejsca, 
naprzeciwko ufundowanego przez Koło 
Łowieckie „Brzezie” obelisku przy ulicy 
Myśliwskiej, planowana jest przez Nad-
leśnictwo Ustroń budowa wiaty wraz 
z zapleczem do grillowania. GK 

w dal. Ponadto zostanie wykonane 
ogrodzenie, piłkochwyty, ławki, opaski 
chodnikowe, odwodnienie do we-
wnętrznej kanalizacji deszczowej oraz 
oświetlenie boiska.
W związku z powyższą inwestycją po-
wstały pewne utrudnienia i niedogodno-
ści, za które władze gminy przepraszają 
mieszkańców oraz przedsiębiorców 
z najbliższego sąsiedztwa, prosząc zara-
zem o cierpliwość i wyrozumiałość.

GK
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W ramach inwestycji prowadzo-
nych ze środków wyodrębnio-

nych w budżecie gminy na fundusz so-
łecki, plac zabaw przy kompleksie 
„Orlik” w Hażlachu został wyposażony 
w siłownię na wolnym powietrzu. Za-
montowano tam na pylonach cztery 
urządzenia, na których jednocześnie 
mogą ćwiczyć po dwie osoby, czyli: dra-
binkę i podciąg, talię i wahadło, wyci-
skanie i ściąganie oraz biegacz i stepper. 
Ponadto projekt techniczny przewiduje 
w przyszłości montaż na placu zabaw 
długo wyczekiwanego zadaszenia nad 
piaskownicą, linarium w kształcie stoż-
ka, huśtawki typu „bocianie gniazdo” 

Gmina inwestuje w sołectwa

URZĄDZENIA SIŁOWNI NA HAŻLASKIM 
„ORLIKU”

oraz bujaka na sprężynie w kształcie 
motoru, przez co atrakcyjność placu 
znacząco wzrośnie. Termin realizacji tej 

R E K L A M A

Fo
t.

 G
K

W całej gminie trwają mniejsze i większe prace inwestycyjne. 
Do czołowych należy modernizacja filii Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Pogwizdowie. W Hażlachu powstała siłownia 

na wolnym powietrzu, a w Kończycach Wielkich, Pogwizdowie 
i Zamarskach są remontowane chodniki. 

inwestycji uzależniony jest od dostęp-
ności środków z Lokalnej Grupy Działa-
nia „Cieszyńska Kraina”.
Z kolei w Zamarskach rozpoczął się re-
mont chodnika koło zabytkowego ko-
ścioła św. Rocha, co niewątpliwie wpły-
nie na wzrost poprawy bezpieczeństwa 
w tym rejonie. W przyszłości planowa-
na jest realizacja poszerzenia pobocza 
od kościoła aż do ulicy Gumieńskiej.
W Pogwizdowie kończy się generalny 
remont biblioteki. Wraz z remontem 
prowadzone są prace porządkowe wo-
kół biblioteki, w tym układanie nowego 
chodnika. W przyszłości z tyłu budynku 
również powstanie siłownia na wolnym 
powietrzu.
Do połowy grudnia wykonano brakują-
cy odcinek chodnika przy ulicy Księdza 
Olszaka w Kończycach Wielkich. Z kolei 
powstający budynek sportowców   zo-
stał wyposażony w okna.

GK
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SPOŁECZEŃ ST WO

Przemoc w rodzinie to jedno z najbar-
dziej przemilczanych zjawisk społecz-
nych. Zarówno ofiary, jak i sprawcy 
nie chcą się do niej przyznać. Specjali-
ści mówią o przemocy fizycznej, psy-
chicznej, seksualnej i ekonomicznej. 
Do dwóch ostatnich przyznać się naj-
trudniej. W Gminie Hażlach od czterech 
lat działa Gminny Zespół Interdyscypli-
narny ds.  Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie.
Zespół Interdyscyplinarny składa się 
z przedstawicieli Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych, policji, oświaty, ochrony zdro-
wia, organizacji pozarządowych. Zespół 
współtworzą także kuratorzy sądowi. 
Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarne-
go jest integrowanie i koordynowanie 
działań tych instytucji i specjalistów 
w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie.

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ POMOC?

OFIARY PRZEMOCY W RODZINIE 
(zamieszkałe na terenie Gminy Hażlach):
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-

nej w Hażlachu (tel. 33 856 96 00) 
– w sprawach socjalnych, bytowych, 
prawnych i psychologicznych (zapi-
sy osób chcących skorzystać z porad 
prawnych i psychologicznych – Urząd 
Gminy w Hażlachu tel. 33 856 95 55 
lub 33 856 94 92),

• Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych – jeżeli 
przemocy towarzyszy picie alkoholu, 
można złożyć wniosek o zmotywowa-
nie do zaprzestania picia alkoholu lub 
uzyskać inną pomoc związaną z nad-
używaniem alkoholu,

• Punkt Konsultacyjno-Informacyj-
ny ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie z Problemem Alkoho-
lowym w Hażlachu, ul. Główna  57 
– w sprawach uzyskania informacji 
i wsparcia osobom i rodzinom, u któ-
rych występuje przemoc w rodzinie 
i problem alkoholowy,

„Przeciw przemocy w rodzinie”
 – 2015 rok

• Komisariat Policji w Zebrzydo-
wicach (tel. 32 478 39 30 lub 112 
– w sprawach zapewnienia ochrony 
życia, zdrowia i mienia osób, co do któ-
rych istnieje podejrzenie, że doznają 
przemocy w rodzinie. Można też zło-
żyć wniosek do policji o przestępstwie 
znęcania się nad rodziną,

• Sąd Rejonowy w Cieszynie, 
ul. Garn carska 8 tel. 33 479 46 00 – 
w sprawach dotyczących alimentów, 
kurateli, ograniczenia bądź pozbawie-
nia praw rodzicielskich i innych dot. 
spraw rodzinnych,

• Prokuratura Rejonowa w Cieszy-
nie, ul. Garncarska 8, tel. 33 851 46 
14 – w sprawach dotyczących ścigania 
sprawcy przemocy w rodzinie,

• placówki oświaty – w sprawach do-
tyczących pomocy dzieciom dozna-
jącym przemocy w rodzinie (pomoc 
psychologiczna i pedagogiczna),

• placówki ochrony zdrowia – uzy-
skanie pomocy lekarskiej, uzyskanie 
bezpłatnego zaświadczenia lekarskie-
go o przyczynach i rodzajach uszko-
dzenia 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. 33 851 29 29, 
którego zadaniem jest:
– zapewnienie całodobowego schronie-

nia ofierze przemocy w rodzinie oraz 
dzieciom pozostającym pod jej opieką,

– udzielanie szeroko rozumianego po-
radnictwa psychologicznego, prawne-
go i socjalnego,

– prowadzenie grup wsparcia i terapii 
indywidualnych ukierunkowanych na 
wsparcie ofiar przemocy w rodzinie.

Ponadto wsparcie, pomoc psychologicz-
ną i informacje o możliwościach uzyska-
nia pomocy otrzymać można dzwoniąc 
na „Niebieską Linię” – ogólnopolski te-
lefon dla ofiar przemocy w rodzinie.

SPRAWCY PRZEMOCY W RODZINIE 
(zamieszkali na terenie Gminy Hażlach):
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-

nej w Hażlachu (tel. 33 8569600) 
– w sprawach socjalnych, bytowych, 
prawnych i psychologicznych (zapi-
sy osób chcących skorzystać z porad 
prawnych i psychologicznych – Urząd 
Gminy w Hażlachu tel. 33 856 95 55 
lub 33 856 94 92),

• Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych – jeżeli 
przemocy towarzyszy picie alkoholu, 
można uzyskać poradę, związaną z za-
przestaniem nadużywania alkoholu,

• Punkt Konsultacyjno-Informacyj
ny ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie z Problemem Alkoho-
lowym w Hażlachu, ul. Główna  57 
– w sprawach uzyskania informacji 
i wsparcia osobom i rodzinom, u któ-
rych występuje przemoc w rodzinie 
i problem alkoholowy.

W Powiecie Cieszyńskim Stowarzysze-
nie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” 
Centrum Profilaktyki i Terapii „Kon-
takt” Cieszyn, ul. Ks. Janusza 3 prowa-
dzi Program Korekcyjno-Edukacyj-
ny dla Osób Stosujących Przemoc 
w Rodzinie (tel. 33 479 54 55).

OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA 
OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

od poniedziałku do soboty
8.00 do 22.00

w niedzielę i święta
od 8.00 do 16.00

1 1 6  1 1 1
W SPRAWACH DOT. DZIECI

„ N I E B I E S K A  L I N I A”
8 0 1  1 2 0  0 0 2
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EDUK ACJA

J ednym z gości podczas spotkania była Joanna Jurga-
ła-Jureczka, która przeniosła wszystkich w magiczną 

podróż do przeszłości. Uroczystość rozpoczęła pani dyrek-
tor Anna Szypuła przywitaniem gości, a następnie wystą-
pił szkolny chór. W liryczną atmosferę wprowadziła recy-
tacja wierszy autorstwa naszych absolwentów oraz 
utalentowanej uczennicy Justyny Cyrzyk dotycząca posta-
ci hrabiny Thun. W ten sposób przypomnieliśmy wyjątko-
wą postać z Kończyc Wielkich, która swoim życiem poka-
zała, że trzeba pomagać innym, jeśli ma się ku temu 
możliwości.
W ten wyjątkowo ciepły listopadowy wieczór w sali gim-
nastycznej kończyckiego gimnazjum było przytulnie 
od wspomnień, poetycko i nostalgicznie.

Małgorzata Banot

Święto szkoły
K O Ń C Z Y C E  W I E L K I E

Rokrocznie Gimnazjum w Kończycach Wielkich 
obchodzi 10 listopada Święto Szkoły. Tym razem 

nauczyciele i uczniowie przygotowali program 
artystyczny o życiu i działalności swojej patronki 

Gabrieli hrabiny Thun-Hohenstein.

Bezpłatna 
pomoc prawna

Od początku 2016 r. mieszkańcy powiatu 
cieszyńskiego będą mogli skorzystać z bezpłatnych 

porad prawnych. Organizacją tej pomocy zajmuje 
się Starostwo Powiatowe w Cieszynie.

SPOŁECZEŃ ST WO

MŁODZIEŻ PRZYGOTOWAŁA PROGRAM ARTYSTYCZNY 
DLA CAŁEJ SZKOŁY

JOANNA JURGAŁA-JURECZKA WZRUSZYŁA SWOJĄ 
OPOWIEŚCIĄ O HRABINIE

O Od 1 stycznia 2016 roku na terenie całej Polski urucho-
miony zostanie system darmowej pomocy prawnej. 

Łącznie utworzonych zostanie ponad 1,5 tys. punktów na te-
renie całego kraju. W powiecie cieszyńskim bezpłatna pomoc 
prawna udzielana będzie w Wiśle, Goleszowie, Brennej, Chy-
biu, Hażlachu, Skoczowie, Dębowcu i w Cieszynie. Część punk-
tów prowadzona będzie przez adwokatów i radców prawnych, 
a część przez organizacje pozarządowe, które zajmują się 
udzielaniem porad prawnych.
Darmową pomoc prawną otrzymają:
· osoby, które nie ukończyły 26 roku życia,
· osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zo-

stało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na pod-
stawie ustawy o pomocy społecznej,

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

żywiołową lub awarią techniczną.
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
· prawa pracy,
· przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
· prawa cywilnego,
· prawa karnego,
· prawa administracyjnego,
· prawa ubezpieczeń społecznych,
· prawa rodzinnego,
· prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu pra-
wa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodar-
czej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Na terenie gminy Hażlach bezpłatna pomoc prawna będzie 
udzielana w lokalu Gminnego Centrum Informacji w Urzędzie 
Gminy Hażlach przy ul. Głównej 57 (wejście od strony par-
kingu) oraz w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Po-
gwizdowie przy ul. Katowickiej 5 w następujących terminach:

poniedziałek 12.00 – 18.00 w Pogwizdowie
wtorek 15.30 – 18.30 w Hażlachu
środa 12.00 – 16.00 w Pogwizdowie
czwartek 15.30 – 18.30 w Hażlachu
piątek 12.00 – 16.00 w Pogwizdowie

Starostwo Powiatowe w Cieszynie
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SAMODZIELNIE PRZYGOTOWANE 
KANAPKI DZIECI ZJADŁY 
Z PRZYJEMNOŚCIĄ

Z A M A R S K I

Moc na śniadanie

W październiku Szkoła Podstawowa 
im. Orła Białego w Zamarskach uzy-
skała wsparcie finansowe na zakup 
książek do biblioteki szkolnej w ra-
mach rządowego programu „Książki 
naszych marzeń”.
Za otrzymane dofinansowanie w wy-
sokości 1.625 zł zakupionych zostało 
105 książek niebędących podręczni-
kami. Są to książki wybrane w dużej 
mierze przez uczniów, a więc lektu-
ry, którymi są oni zainteresowani, 
bliskie ich doświadczeniom w pozna-
waniu i rozumieniu współczesnego 
świata. Książki swoją fabułą na pew-
no rozbudzą ciekawość młodego czy-
telnika i zainspirują do twórczego 
działania. Zakupione egzemplarze 
rozwiną kompetencje, zaintereso-
wania i wyobraźnię dzieci, a  także 
wspomogą naukę czytania.
Dzięki dołączeniu naszej szko-
ły do programu „Książki naszych 
marzeń”, znacznie wzbogacił się 
księgozbiór biblioteki szkolnej, 
która z dnia na dzień jest coraz czę-
ściej odwiedzana przez młodych 
 czytelników. 

M. Krzyżowska

„Książki naszych 
marzeń”

KONKURS SPRAWDZAŁ WIEDZĘ 
UCZNIÓW ZARÓWNO W TEŚCIE 
PISEMNYM JAK I USTNYM

H A Ż L A C H

Czytelnicze zmagania

O tym jak ważne jest śniadanie 
uczyły się dzieci z klas I-III Szkoły 

Podstawowej w Zamarskach. 
W listopadzie odbyła się 

ogólnopolska akcja pod hasłem 
„Śniadanie daje moc”.

Stu uczniów z 30 szkół  
podstawowych powiatu 

cieszyńskiego wzięło udział 
w IV Powiatowym Konkursie 

Czytelniczym „Kto czyta książki 
żyje podwójnie”. Konkurs odbył 

się w sali widowiskowej GOK, 
a jego organizatorem była Szkoła 

Podstawowa w Hażlachu.
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W szystko rozpoczęło się od wykła-
du o tym jak powstaje książka, 

który przedstawiła Joanna Jurgała-Ju-
reczka. Następnie uczestnicy konkursu 
przystąpili do zmagań nad powieścią 
Krystyny Siesickiej „Zapałka na zakrę-
cie”. Uczniowie w 40 minut musieli od-
powiedzieć na 40 pytań.
Jury w składzie Anna Podżorna-Tomi-
czek, Joanna Jurgała-Jureczka, Hali-
na Morawiec z Książnicy Cieszyńskiej 
i Stefan Król z Biblioteki Pedagogicznej 
po trudnych obradach wyłoniło zwy-
cięzców i przyznało wyróżnienia.

HBB 

N ajpierw dzieci poznały teorię, po-
tem zaczęła się smaczna praktyka 

na szkolnej stołówce. Apetyczne kanap-
ki pełne kolorowych warzyw uczniowie 
przygotowali osobiście. Sól i cukier 
ograniczono do minimum, dzięki czemu 
kanapki były zdrowe i pyszne. Witami-

nowe bomby zniknęły w dziecięcych bu-
ziach w jednej chwili.
Akcja „ Śniadanie daje moc” ma zwięk-
szać świadomość na temat roli śniadania 
w diecie dziecka. Dane jakie przynoszą 
statystyki są bowiem nadal niezadowala-
jące. Prawie ćwierć miliona dzieci polskich 
szkół podstawowych odżywia się w spo-
sób niewystarczający dla ich prawidłowe-
go rozwoju. W blisko 40% klas 1-6 dzieci 
nie jedzą drugiego śniadania. Ponadto 
24% dzieci w wieku od 6 do 11  lat nie 
je codziennie śniadania, a 95% nie je co-
dziennie drugiego śniadania.

Ilona Kohut-Heller

1. Zuzanna Łodzińska  
(SP Dzięgielów);
2. Wiktor Brudny  
(SP Cisownica);

3. Małgorzata Szalbot  
(SP Wisła Malinka).

Wyróżnienia otrzymało siedmiu 
finalistów: Luiza Roman (SP Ustroń 

Lipowiec), Bartosz Lipiński 
(SP Dzięgielów), Julia Hołubek 

(SP Hażlach), Ewa Kulik (SP Istebna), 
Oliwia Kaczmarczyk (SP Dzięgielów), 

Natalia Król (SP 2 Cieszyn)  
i Julia Pieczonka (SP Hażlach)

W Y N I K I  K O N K U R S U
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Z A P R A S Z A M Y
P R Z E Z  C A ŁY  2 0 1 6  R O K

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Hażlachu zapraszają do 
udziału w imprezie sportowo- charytatywnej „Młody 
obywatel na sportowo” w ramach projektu „Razem dla 
psiaka”. 
7 stycznia od 18:00 do 22:00 będzie można zagrać w szkole 
w gry planszowe i ruchowe. – Wskrzesimy zapomniane gry, 
przy których można się świetnie bawić. Przyprowadź swoją ro-
dzinę i spędźcie razem czas wolny – zachęcają organizatorzy.
Biletem wstępu na wydarzenie jest karma dla zwierząt, me-
talowa miska lub koc. Produkty będą przekazane dla zwierza-
ków ze schroniska Azyl w Cieszynie. Projekt powstał w ramach 
programu „Młody Obywatel”, którego organizatorami są Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej i Fundacja BGK.

Styczeń
10.01: Wieczór kolęd w ramach WOŚP – Zamarski,

23.01: Prezentacja filmu „Bolko Kantor – prawy prosty”  
i spotkanie z reżyserem – Hażlach,

31.01: Koncert kolęd i pastorałek – Kończyce Wielkie
Luty

Bal karnawałowy dla dzieci pod hasłem  
„Na dzikim zachodzie” – Brzezówka,

Powiatowy turniej szachowy młodzieży  
szkół podstawowych – Pogwizdów,

Eliminacje środowiskowe Ogólnopolskiego  
Turnieju Wiedzy Pożarniczej – Zamarski, Hażlach,

Spotkanie z historią – Hażlach,
Turniej żaków – Kończyce Wielkie,

Turniej dzikich drużyn – Kończyce Wielkie
Marzec – Kwiecień

Turniej tenisa stołowego – Pogwizdów,
Konkurs kulinarny – Hażlach,

Roztańczone przedszkolaki – Zamarski,
Artystyczne warsztaty świąteczne – Pogwizdów,

Turniej juniorów w piłce nożnej – Pogwizdów
Maj

Festyn patriotyczny – Hażlach,
„Cała Polska Biega” – Rudnik,

„Piękne ogrody wizytówką Gminy Hażlach” – edycja wiosenna
Czerwiec

Piknikowe spotkanie z historią – Hażlach,
Święto Dziedziny – Zamarski,

II Rodzinny Rajd Rowerowy na Orientację – Hażlach,
Piknik rodzinny – Pogwizdów,

Gminny Turniej Szachowy – Hażlach,
Wystawa dawnych zabawek – Hażlach, galeria

Lipiec
Pokaż nam swoje zwierzątko – Brzezówka,

Konkurs fotograficzny „Nasza gmina”,
Turniej trampkarzy i turniej oldboys – Kończyce Wielkie

Sierpień
Piknik charytatywny – Hażlach,

Konkurs plastyczny „Lato w gminie”
Wrzesień

Dożynki gminne – Kończyce Wielkie,
„Bieg o Złoty Liść Dębu” – Rudnik – Kończyce Wielkie,

Bike Marathon Lutnia – Zamarski,
„Piękne ogrody wizytówką gminy Hażlach” – edycja jesienna

Październik
Konkurs kulinarny – Hażlach,

Jubileusz 230 lat Szkoły Podstawowej – Pogwizdów,
Zamarska biesiada – Zamarski,

Konkurs na „Przebój pieśniczki regionalnej” – Hażlach,
Jubileusz chóru Allegrija – Pogwizdów

Listopad
Koncert pieśni patriotycznych i wystawa  

patriotyczna – Hażlach,
Turniej halowy piłki nożnej juniorów – Pogwizdów

Grudzień
Wystawa Mikołajów – Pogwizdów,

Warsztaty świąteczne dla dzieci – Pogwizdów, 
Mikołajki – Hażlach

UBIEGŁOROCZNY JARMARK CIESZYŁ SIĘ ZAINTERESOWANIEM 
MIESZKAŃCÓW

Pograjmy w planszówki

Anioły z piernika, szydełkowane i malowane pojawią się 
w grudniu w pogwizdowskiej filii Gminnej Biblioteki Publicz-
nej. Prace wykonane ręcznie i kolekcje mieszkańców można 
oglądać od 14 grudnia w godzinach funkcjonowania placówki.

ZAPR A SZAMY

P O G W I Z D Ó W

Anielska wystawa

H A Ż L A C H

Z A M A R S K I

Jarmark świąteczny
W niedzielę 20 grudnia gospodynie z KGW Zamarski oraz 
miejscowa Rada Sołecka zapraszają na III Wiejski Jarmark 
Świąteczny. W przededniu świąt będzie można zaopatrzyć 
się w drobne ciasteczka domowej roboty, regionalne potra-
wy i oryginalne dekoracje. Jarmark odbędzie się między 9:00 
a 14:00 w Parku Rekreacyjno-Sportowym.
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K onkurs jest organizowany przez hażlaski GOK już od 
2007 r. Tegoroczna edycja odbyła się 28 listopada. Do ry-

walizacji o puchar za wylansowanie przeboju roku zgłosiło się 
sześć zespołów śpiewaczych. Ponadto po raz pierwszy gościli-
śmy jako solistkę 6-letnią Hankę Gabzdyl z Hażlacha. Każdy 
uczestnik wykonał po kilka „pieśniczek”. W sumie jurorzy wy-
słuchali 22 utwory ludowe.
Zespół z Pogwizdowa, po odśpiewaniu wylansowanego w ubie-
głym roku przeboju „Szumiała leszczyna”, wykonał następnie 
cztery pieśni konkursowe: „Szóstke dała”, „Ciecze woda spod 
jawora”, „Kulało się kulało” i „Swoboda”. Dziecięcy Zespół Wo-
kalno-Instrumentalny Szkoły Podstawowej w Hażlachu zapre-
zentował: „Listeczku dymbowy” i „Pognała wołki”. Solistka 
Hanka Gabzdyl zaśpiewała „Gaiku zielóny” i „Krziwy Jón”. Dzie-
cięcy Zespół Śpiewaczy „Świetliki” z Zamarsk przedstawił: „Hej 
na moście”, „Listeczku dymbowy”, „Pognała wołki” i „Na onej 
górze”, zaś Grupa Śpiewacza z Gimnazjum w Kończycach Wiel-
kich: „A nie ta ptaszyna” i „Trzista buczków”. Męski Zespół Śpie-
waczy z Zamarsk wykonał: „Zasiołach kapuste”, „Nie mielym, nie 
mielym”, „Siwo gołąbeczko” i „Od tego dwora”. Zespół Regionalny 
„Wielkokończanie” z Kończyc Wielkich zaśpiewał: „To kóńczycki 
pole”, „Zagrej mi muzyko”, „Łączko, łączko” i „Czorno chmurka”.
Spośród zaprezentowanych utworów ludowych komisja kon-
kursowa w składzie Urszula Olszewska, Karol Folwarczny 
i Mieczysław Goras wybrała utwór, który został ogłoszony 
przebojem 2015 roku. Została nim pieśń „Zagrej mi muzy-
ko” w wykonaniu Zespołu Regionalnego „Wielkokończanie” 
z Kończyc Wielkich. I to im wręczony został puchar za wylan-
sowanie tegorocznego przeboju.

WK

Przebój z Kończyc 
Wielkich

Utwór „Zagrej mi muzyko” w wykonaniu 
Zespołu Regionalnego „Wielkokończanie” 

z Kończyc Wielkich stał się przebojem 
podczas VIII edycji konkursu na przebój 

pieśniczki regionalnej 2015 r.

WYSTĘP UCZENNIC ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W HAŻLACHU
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P ierwsza wzmianka o „roli szkolnej” znajduje się w pro-
tokole powizytacyjnym z 1679 roku. Ks. Londzin 

w swej rozprawce „Początki szkolnictwa w Księstwie Cieszyń-
skim” dochodzi do wniosku, że rolę szkolną wydzielono 
z łanów proboszczowskich w czasie kolonizacji. W takim 
razie szkoła mogła już istnieć w wieku XIII. Nie ma jednak 
dokumentów, które potwierdzałyby ten fakt. Jedynym śla-
dem istnienia szkoły w Kończycach jest pole szkolne.
Najstarsze dokumenty dotyczące szkoły uległy zniszcze-
niu w czasie pożaru plebanii w 1770 r. (…) Wiemy jednak, 
że szkoła istniała wcześniej, ponie-
waż metryki parafialne zanotowały 
nazwiska prawie wszystkich nauczy-
cieli od 1713 r. to jest od czasu zapro-
wadzenia metryk. Wówczas nie było 
jeszcze nauczycieli w dzisiejszym tego 
słowa znaczeniu. W szkołach uczyli tzw. bakałarze. Posia-
dali oni zaledwie podstawowe wiadomości z nauki pisania, 
czytania i rachunków. Zapłatę nauczyciele otrzymywali 
w naturze i w gotówce uiszczanej przez chłopów.
Edward Pasek pisze, że pierwszy nauczyciel wymieniony 
w metrykach parafialnych – Andrzej Rechut – dostawał 
rocznie 72 chleby na św. Michała i św. Jerzego. Na Nowy 
Rok otrzymywał od siedlaków po 2 grosze, od zagrodni-
ków po krajcarze, od chałupników po 4,5 halerza. W odpust 
św. Michała obchodził chaty i otrzymywał w każdej cały pla-
cek albo pół, na Wielkanoc zaś dostawał tyle jaj co proboszcz.
Przed reformą szkolną cesarzowej Marii Teresy uczono 
w szkole w języku polskim, korzystając z podręczników 
czeskich. Po przeprowadzeniu reformy szkolnej Kończy-
ce otrzymały szkołę najniższego stopnia, tzw. trywialną, 
do której w starszych klasach wprowadzono język niemiecki.
Wiadomo, że szkoła stała w północno-wschodniej części 
ogrodu szkolnego poniżej stodoły szkolnej. Był to partero-
wy, drewniany, skromny budynek mieszczący jedną klasę 
oraz mieszkanie nauczyciela i organisty. W 1770 r. przy nu-

meracji domów otrzymał 
numer ósmy. Około roku 
1800, kiedy nauczycielem 
był Jan Szymaszko, wy-
budowano nową szkołę, 
przy pomocy finansowej 
właściciela Kończyc – 
 Harassowskiego.

Na podstawie:  
„50 lat Szkoły Podstawowej 

im. Bohaterów Westerplatte w Kończycach 
Wielkich 1965 – 2015”

Początki 
szkolnictwa
w Kończycach Wielkich

KULTUR A DAWNIEJ W GMINIE

Zapłatę nauczyciele 
otrzymywali w naturze 
i w gotówce uiszczanej 
przez chłopów.



14 Wiadomości Gminy Hażlach

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 i skład:  
Przedsiębiorstwo Poligraficzne „MODENA” 
Sp. z o.o., ul. Mała Łąka 17 
43-400 Cieszyn, tel. 33 852 36 65 
www.drukarniamodena.pl
Druk: Interfon Sp. z o.o., ul. Olszaka 5  
43-400 Cieszyn, tel. 33 85 10 543

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 6 stycznia 2016 r.  
pod adresem wgh@hazlach.pl

SPORT

U fundowany przez Gminę Hażlach 
Puchar Wójta Gminy dla najlep-

szego zawodnika w kategorii weteranów 
zdobył Henryk Pietrzak z Ustronia. Spe-
cjalnym gościem zawodów była pani Te-
resa Pomiećko. Przybył także wójt Grze-
gorz Sikorski. Oto wyniki Memoriału 
w poszczególnych kategoriach: 
Dziewczęta do lat 13: 1. Celina  Rucka 
(Fundacja Talent Cieszyn), 2. Emilia Kret 
(Fundacja Talent Cieszyn), 3. Weronika 
Machej (LKTS Victoria Hażlach), 4. Pau-
lina Machej (LKTS Victoria Hażlach). 
Młodzież do lat  15: 1. Michał Toman 

NAJLEPSZE ZAWODNICZKI 
W KATEGORII DO LAT 13

XI Memoriał Jana Pomiećki

29 października w sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej im. „Trzech Bra-
ci” w Hażlachu rozegrano turniej te-
nisa stołowego. Wzięło w nim udział 
36 uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjów naszej gminy.
Dziękuję prezesowi LKTS Victoria Haż-
lach panu Józefowi Michalikowi za po-
moc w przygotowaniu turnieju.

Agnieszka Pilch

(Fundacja Talent Cieszyn), 2. Patryk 
Rucki (Fundacja Talent Cieszyn), 3. Ad-
rian Wiecheć (LKS Lesznianka Leszna 
Górna), 4. Ilona Sztwiertnia (LKS Lesz-
nianka Leszna Górna).  Seniorzy: 1. Da-
riusz Walarus (LKS Lesznianka Leszna 
Górna), 2. Adam  Roszkowski (LKS Po-
górze), 3. Jakub Tomiczek (LUKS Wę-
gierska Górka), 4. Joanna Krzok (LKTS 
Victoria Hażlach). Gra podwójna: 
1. Dariusz Walarus i Adam Roszkowski 
(LKS Lesznianka i LKS Pogórze), 2. Jo-
anna Krzok i Wacław Mitręga (LKTS 
Victoria Hażlach), 3. Wojciech Łosiński 
i Grzegorz Libiszewski (UKTS Sokół 
Zebrzydowice), 4. Patryk Rucki i Mi-
chał Toman (Fundacja  Talent Cieszyn). 
Weterani: 1. Henryk Pietrzak (Sko-
czów), 2. Władysław  Paszek (Ustroń), 
3. Józef Michalik (LKTS Victoria Haż-
lach), 4. Janusz Kożusznik (Cieszyn). 
Gra podwójna open: 1. Sylwester 
Rucki i Adam  Roszkowski (Fundacja 

Szkolne zawody tenisa stołowego

Talent i LKS Pogórze), 2. Dorota Kaniec-
ka i Marek Kądziela (MUKS Jedynka 
Pszów i PKS Opoka Trzebinia), 3. Ad-
rian Machej i Dariusz Walarus (Funda-
cja Talent i LKS Lesznianka), 4. Ilona 
Sztwiertnia i Andrzej  Sztwiertnia (LKS 
Lesznianka Leszna Górna). Open: 
1. Marek  Kądziela (PKS Opoka Trze-
binia), 2. Adam Roszkowski (LKS Po-
górze), 3. Dariusz Walarus (LKS Lesz-
nianka Leszna Górna), 4. Adrian Machej 
(Fundacja Talent Cieszyn). GK

W dniach 14-15 listopada w sali 
sportowej Szkoły Podstawowej 

w Hażlachu odbyła się jedenasta 
edycja Memoriału Pamięci Jana 

Pomiećki, organizowanego przez 
Ludowy Klub Tenisa Stołowego 

Victoria Hażlach. Fo
t. 
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OGŁOSZENIE WYNIKÓW TURNIEJU 
I UHONOROWANIE NAJLEPSZYCH 
ZAWODNIKÓW

Szkoły podstawowe
Dziewczęta: 

1. Justyna Macura (SP Pogwizdów), 
2. Klaudia Śmietana (SP Pogwizdów), 

3. Anastazja Dymitr (SP Hażlach), 
4. Oliwia Wątroba (SP Kończyce Wielkie)

Chłopcy: 
1. Marcin Tomcia (SP Kończyce 

Wielkie), 2. Kacper Czendlik 
(SP Kończyce Wielkie), 3. Mateusz 

Machej (SP Kończyce Wielkie), 
4. Denis Chroboczek (SP Hażlach) 

Szkoły gimnazjalne 
Dziewczęta: 

1. Sandra Wiecheć (Gimnazjum 
Kończyce Wielkie), 2. Dominika 

Lelakowska (Gimnazjum Kończyce 
Wielkie), 3. Weronika Machej 

(Gimnazjum Kończyce Wielkie)
Chłopcy:

 1. Adrian Wiecheć (Gimnazjum 
Kończyce Wielkie), 2. Dawid Tomica 

(Gimnazjum Kończyce Wielkie), 
3. Tomasz Raszka (Gimnazjum 

Kończyce Wielkie)
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Były elfy i czerwone kapturki, super-
bohaterowie i królewny – zamarskie 
przedszkolaki obchodziły Światowy 
Dzień Postaci z Bajek. Wszyscy świetnie 
się bawili przy dźwiękach ulubionych 
piosenek, rozwiązywali zagadki, z zacie-
kawieniem słuchali czytanej bajki, roz-
poznawali rekwizyty, a także na chwilę 
przenieśli się do domu Kopciuszka i po-
mogli mu w oddzielaniu grochu od faso-
li. Przedszkolaki były aktywne, otwarte 
i wesołe – to najważniejsze!

A. Kozieł

Klub Żeglarski „Sternik”, działający 
od prawie 50 lat w Cieszynie, zakończył 
kolejny 49 sezon żeglarski. Z tej okazji 
wręczono Żeglarskie Odznaki Tury-
styczne, dyplomy i wyróżnienia. Roz-
strzygnięto także konkurs fotograficzny 
na najlepsze zdjęcie o tematyce żeglar-
skiej wykonane w sezonie w 2015 r. Zwy-
cięskie zdjęcia są opublikowane na stro-
nie www.sternik-cieszyn.tk.
Klub „Sternik” skupia żeglarzy i sym-
patyków żeglarstwa z Cieszyna, Cze-

KONIEC SEZONU ZWIEŃCZYŁY 
NAGRODY DLA CZŁONKÓW KLUBU

Żeglarze zakończyli sezon

POMYSŁÓW NA BAJKOWE PRZEBRANIE NIKOMU NIE BRAKOWAŁO

Z A M A R S K I

Zaklęte w bajce

Seniorzy spotkali się w Hażlachu
Tradycją stało się, że jesienią seniorzy 
z poszczególnych sołectw spotykają się, 
by wspólnie spędzić czas. Tak było rów-
nież 14 listopada w Hażlachu. Podczas 
spotkania obecni byli duszpasterze oraz 
przedstawiciele samorządu. Na ręce 
Herminy Mazurek przekazano życzenia 
zdrowia oraz pomyślności dla wszyst-
kich zebranych.
Seniorom czas umilał występ chóru 
szkolnego „Trema” pod kierunkiem Ane-
ty Milanowskiej ze Szkoły Podstawowej 
im. Trzech Braci w Hażlachu. Na scenie 
pojawiła się także sześcioletnia Natalka 
Urbańska, która wystąpiła wraz z mamą 
Dorotą. O śpiew na sali zadbali Marian 
Jurgała, Mieczysław Goras i Czesław 
Morawiec.
Rada Sołecka, dzięki finansowemu 
wsparciu z Gminnego Ośrodka Kultury, SENIORZY BAWILI SIĘ W RYTM REGIONALNYCH PRZYŚPIEWEK
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skiego Cieszyna, Ustronia, Hażlacha, 
Skoczowa i Goleszowa. W minionym 
sezonie żeglarze i sympatycy żeglar-
stwa uczestniczyli w rejsach po Adria-
tyku, Solinie i Wielkich Jeziorach Ma-
zurskich. 
Odbywały się również krótkie rejsy 
po zalewie Cierlicko w Czechach. Trzech 
członków klubu uzyskało uprawnienia 
Instruktora Turystyki Żeglarskiej. 

Krzysztof Kasztura

postarała się o to, by na stole nie zabra-
kło poczęstunku, który wybornie przy-
gotowały panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Hażlachu.

To już kolejne takie spotkanie w sołec-
twach gminy Hażlach. Podobne odbyły 
się także w Zamarskach, Kończycach 
Wielkich, Brzezówce i Rudniku. HBB
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Jeszcze tylko do 20 stycznia można zapisywać się 
do Publicznego Studium Medycznego w Cieszynie. 
Nauka w Studium jest bezpłatna przez cały cykl kształ-
cenia. Absolwenci zdają egzamin zawodowy i otrzymują 
dyplom danej specjalności oraz certyfikat uprawniający 
do pracy na terenie Unii Europejskiej.
Aktualnie po raz ostatni ogłoszono nabór na dwa kierunki: 
opiekunka dziecięca i asystentka stomatologiczna. Słucha-
cze kierunku „opiekunka dziecięca” dowiadują się nie tylko 
jak się z dzieckiem bawić, ale również poznają tajniki ana-
tomii i fizjologii dziecka oraz medycyny zapobiegawczej. 
Absolwenci mogą pracować w charakterze niani nie tylko 
w domach, ale także żłobkach czy domach opieki.
Kierunek „asystentka stomatologiczna” uczy jak przygo-
tować pacjenta do zabiegu oraz jak asystować dentyście. 
Ponadto szkoła uruchamia nowy kierunek kształcenia 
„technik sterylizacji medycznej”. Pracujący w tym zawo-
dzie ma zapewnić czystość mikrobiologiczną sprzętu uży-
wanego do diagnozowania i leczenia. 
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 33 851 46 88 
lub na www.soiz.pl.

Opiekunka  
z kwalifikacjami

www.obracaj.pl
43-385 Jasienica, ul. Cieszyńska 291

tel. 33 814 03 44, kom. 601 818 841, 697 915 676 
e-mail: leszekobracaj@wp.pl

Godziny otwarcia: 
pon. - pt. 9.00 - 17.00, sobota 9.00 - 13.00

Filia: 43-419 Hażlach, ul. Długa 23 A

Oferujemy:

Import samochodów i motocykli 
na zamówienie

Pożyczki ekspresowe, kredyty hipoteczne, 
samochodowe

Ubezpieczenia majątkowe, na życie

Ubezpieczenia komunikacyjne 
- samochody i motocykle

AUTORYZOWANY PARTNER 
NAJWIĘKSZYCH FIRM

 UBEZPIECZENIOWYCH I BANKÓW
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