
NR 1 (146) STYCZEŃ 2018 ISSN 1643-0603

K O Ń C Z Y C E  W I E L K I E 

26 finał WOŚP gminy Hażlach
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz 

przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, 
czym dzieli się z innymi” – Jan Paweł II.

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Kończycach 
Wielkich dołączyła do 26. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Efekt przerósł oczekiwania. Zebrano prawie 10,5 tys. zł. 
Na sali gimnastycznej już od samego rana odbywał się Turniej 
Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Szkoły. W rozgrywkach 
brały udział drużyny strażaków, absolwentów gimnazjum, na-
uczycieli, LKS-u oraz uczniów kończyckiej szkoły. Najlepszym 
okazał się zespół absolwentów, drugie miejsce zdobyła drużyna 
strażaków, a trzecie miejsce – nauczyciele. Gratulujemy zwy-
cięzcom, a wszystkim dziękujemy za udział i kibicowanie!
Popołudniowy czas wypełniły występy przedszkolaków 
i uczniów z Rudnika, solistów ze Szkoły Podstawowej im. Orła 

Białego w Zamarskach. Zaprezentował się także chór „Tre-
ma” z Hażlacha, zespół regionalny „Wielkokończanie”, Gosia 
Wójtowicz – absolwentka gimnazjum, Julia Kuboszek oraz 
uczniowie z Kończyc Wielkich. Gwiazdą wieczoru był zespół 
„Lazy Leg” z Wisły. Ponadto w pokazie gimnastycznym wystą-
piły uczennice kl. VI kończyckiej szkoły. 
Nie zabrakło także licytacji przedmiotów WOŚP i przedmiotów 
innych darczyńców. Wolne datki można było wrzucić także do 
puszki w słodkim bufecie. W sumie podczas hażlaskiego fina-
łu WOŚP zebrano rekordową kwotę: 10.468 zł. To więcej niż 
w ubiegłym roku. 
Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczy-
nili się do wspierania leczenia noworodków, biorąc udział w 26. 
Finale WOŚP w naszej szkole. Po prostu …. „Kiedy pomagamy 
innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro , które daje-
my, zatacza koło i wraca do nas” – Flora Edwards
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Anielskie 
Jasełka
w Rudniku

Powszechna Szkoła Podstawowa 
w Rudniku wystawiła jasełka 

w Kaplicy Imienia Maryi 
w Rudniku, tradycyjnie jak co roku 

w dniu Święta Trzech Króli.

Tym razem wydarzenia związane z na-
rodzeniem Pana Jezusa opowiedziały 
anioły, które z niebios  relacjonowały to 
co dzieje się na Ziemi. Aniołowie przy-
pomniały jedno z najważniejszych prze-
słań, by widzieć Boga w drugim człowie-
ku i stworzeniu, by nieść im wsparcie 
oraz pomoc. 
Przygotowania do Jasełek rozpoczęły 
się już w listopadzie, wymagały olbrzy-
miego zaangażowania i pracy  nauczy-
cieli, uczniów (pamiętajmy, że udział 

w przedstawieniu biorą dzieci z całej 
szkoły w wieku od 3 do 10 lat) rodziców 
i rodzin wspierających przedsięwzięcie. 
Oczywiście za wszystko serdecznie dzię-
kujemy, również za wsparcie techniczne 
i przepyszne ciasteczka, którymi rodzi-
ce częstowali po wyjściu z kaplicy.
Swoją obecnością zaszczycił nas Wójt 
Gminy Hażlach – Grzegorz Sikorski 

wraz z małżonką. Jasełka zostały rów-
nież wystawione w Kończycach Wiel-
kich w ramach koncertów Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy.

Opracowanie : 
Sylwia Grzebień

Prezes Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik.

W PRZYGOTOWANIE JASEŁEK ZAANGAŻOWANO WSZYSTKICH UCZNIÓW 
RUDNICKIEJ SZKOŁY. 

Wiejski Jarmark Świąteczny
W niedzielę 17 grudnia ubiegłego roku po raz piąty w Zamarskach odbył się Wiej-
ski Jarmark Świąteczny. Od 9:00 na straganach wystawionych w Parku Rekreacyj-
no-Sportowym odwiedzający mogli zaopatrzyć się w tradycyjne kołacze, domowe 

wędliny, jabłka oraz wiele różnorakich 
ozdób świątecznych.  Furorę jak co roku 
zrobiły świąteczne drobne ciasteczka 
miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich, 
które rozeszły się w mig. 
Nie inaczej było z domowymi pierogami 
z kapustą i grzybami. Ten świąteczny 
przysmak przygotowały panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich „Cieszynianka” 
z Cieszyna-Marklowic, które po raz 
pierwszy zawitały na zamarski Jar-
mark. Niedzielny poranek upłynął więc 
w świątecznej atmosferze, wokół roz-
brzmiewały kolędy, a Mikołaj rozdawał 
wszystkim cukierki.  

Sołtys 
Sołectwa Zamarski  
Klaudiusz ZawadaŚW. MIKOŁAJ ROZDAWAŁ PODCZAS JARMARKU CUKIERKI.
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Budżet na rok 2018 
Podczas sesji 27 grudnia 2017 roku Rada Gminy Hażlach przyjęła uchwałę nr XII/77/2017, w której ustalono budżet 
Gminy Hażlach na 2018 rok: dochody budżetu w wysokości 42 036 970 zł, wydatki w wysokości 49 494 338 zł, w tym 

wydatki bieżące wynoszą 37 567 076 zł, zaś na zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 
11 927 262 zł. 

Wydatki na inwestycje

W zadaniach inwestycyjnych największe środki, tj. 2 700 000  zł, 
zostaną wydane na zagospodarowanie terenu wokół dawnego 
spichlerza w centrum Hażlacha, 2  500  000 zł na uporządko-
wanie gospodarki ściekowej na terenie gminy, 1 680 887 zł na 
remonty nawierzchni dróg gminnych - przebudowę ulicy Jasnej 
w Pogwizdowie, ulicy Rudowskiej w Hażlachu i Zamarskach oraz 
przygotowanie inwestycji na ulicy Gdańskiej w Pogwizdowie 
i ulicy Leśnej w Brzezówce, wykonanie dojścia do kładki na ulicy 
Sosnowej w Pogwizdowie oraz modernizację pozostałych dróg 
gminnych, 321 000 zł na dotację celową w ramach pomocy fi-
nansowej dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie przebudowy 
drogi powiatowej nr 2621S w Zamarskach (ulicy Cieszyńskiej 
i  Głównej) oraz drogi powiatowej nr 2616S (ulicy Dworcowej) 
w Kończycach Wielkich.

Ponadto w budżecie przewidziano między innymi: 
1 114 000 zł na kontynuowanie rozbudowy budynku Przed-
szkola w Pogwizdowie, 808 268 zł na dotację celową dla Gmin-
nej Biblioteki Publicznej na wykonanie modernizacji budynku 
w Hażlachu, 722  000 zł na zakup samochodu bojowego dla 
OSP Pogwizdów, 530 000 zł na poprawę efektywności energe-
tycznej placówek oświatowych (termomodernizacja budynku 
Szkoły Podstawowej w Hażlachu oraz budynku byłego Gimna-
zjum w Kończycach Wielkich).

- Na najdroższe inwestycje gmina stara się uzyskać finansowanie 
ze środków zewnętrznych. Dzięki montażowi finansowemu, to jest 
pozyskaniu środków unijnych, umorzeniu pożyczki z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
odzyskaniu VAT-u, budowa kolejnych 5 kilometrów kanalizacji 
sanitarnej, przewidziana na 2 mln 700 tys. zł, będzie kosztować 
nieco ponad 200 tys. zł. Umorzoną część pożyczek będziemy mo-
gli przeznaczyć na kolejne inwestycje ekologiczne: kontynuowanie 
rozbudowy kanalizacji czy dopłaty do wymiany kotłów centralne-
go ogrzewania – mówi Wójt Gminy Grzegorz Sikorski.

- Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Hażla-
chu zostanie dofinansowane do 85% kosztów kwalifikowalnych 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-

mach Programu Intereg V-A Republika Czeska – Polska 2014-
2020, co umożliwi następnie aplikowanie o środki zewnętrzne na 
planowaną budowę kładki dla pieszych nad Olzą w Pogwizdowie. 
Przebudowa ulicy Rudowskiej w Hażlachu i Zamarskach dofinan-
sowana jest w 63,63% ze środków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, zaś przebudowa ulicy Jasnej w Pogwizdowie w 50% 
z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogo-
wej na lata 2016-2019. Z kolei modernizacja ulicy Leśnej w Brze-
zówce ma dużą szansę na uzyskanie wsparcia z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych. Mam nadzieję, że zakup nowego wozu bojowe-
go dla OSP Pogwizdów, na który w budżecie gminy przeznaczono 
722 tys. zł, zostanie w kwocie 222 tys. zł dofinansowany ze środ-
ków Regionalnego Programu Operacyjnego – dodaje Wójt Grze-
gorz Sikorski.       

Fundusze sołeckie 

Zgodnie z wolą mieszkańców wyrażoną podczas zebrań wiej-
skich na zadania wyodrębnione w roku 2018 w funduszu sołec-
kim przeznaczono łącznie 192 267,61 zł, w tym 31 742,67 zł 
dla sołectwa Brzezówka (wykonanie punktów oświetlenio-
wych), 34 205,47 zł dla sołectwa Hażlach (wykonanie projek-
tu techniczno-budowlanego remizy strażackiej dla OSP Haż-
lach), 34 205 zł dla sołectwa Kończyce Wielkie (w tym  m.in. 
16 000 zł na przebudowę ulicy Kościelnej i Dębina, 8 000 zł na 
wyposażenie budynku sportowego), 34 205,47 zł dla sołectwa 
Pogwizdów (w tym m.in. 14 000 zł na zagospodarowanie tere-
nu przy Szkole Podstawowej poprzez budowę parku rekreacyj-
nego, 10  000 zł na dofinansowanie Szkoły Podstawowej po-
przez zakup 3 zadaszonych ławek dla zawodników), 23 704 zł 
dla sołectwa Rudnik (14 704 zł na doposażenie ogródka dzie-
cięcego przy Powszechnej Szkole Podstawowej, 9  000 zł na 
wykonanie dokumentacji i budowę nowego garażu dla Ochot-
niczej Straży Pożarnej), 34  205 zł dla sołectwa Zamarski na 
budowę zadaszonej sceny wraz z zapleczem. 

Z uchwałą budżetową można zapoznać się w Biuletynie In-
formacji Publicznej Urzędu Gminy Hażlach www.hazlach.
samorzady.pl, na stronie internetowej Gminy Hażlach www.
hazlach.pl oraz w Urzędzie Gminy Hażlach w pokoju nr 1.
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Stypendium za wybitne 
osiągnięcia w nauce

Podczas sesji Rady Gminy Hażlach w dniu 27 grudnia 2017 roku Aleksandrze Ruckiej, uczennicy Szkoły 
Podstawowej im. Orła Białego w Zamarskach, wręczono list gratulacyjny za wybitne osiągnięcia w nauce w roku 

szkolnym 2016/2017, podpisany przez przewodniczącą Rady Gminy Bożenę Bury, przewodniczącego Komisji 
Oświaty i Kultury Romana Haltofa oraz Wójta Gminy Grzegorza Sikorskiego. 

W minionym roku szkolnym zdolna uczennica, oprócz wyso-
kiej średniej ocen, zdobyła także tytuł laureata w Konkursie 
Przedmiotowym z Matematyki dla uczniów szkół podstawo-
wych województwa śląskiego. Gratulacje w formie listu zostały 
wystosowane również do jej rodziców, państwa Danuty i Bo-
gusława Ruckich. 
„Wójt Gminy Hażlach oraz Rada Gminy Hażlach serdecznie gra-
tulują Ci znakomitych wyników w nauce. Szczególne osiągnięcia 
świadczą nie tylko o ciężkiej i wytrwałej pracy, ale również o dużej 
dojrzałości i odpowiedzialności. Mamy nadzieję, że otrzymane sty-
pendium zmotywuje Cię do dalszego rozwoju oraz doskonalenia wie-
dzy i umiejętności. Stanie się także dla Ciebie impulsem do jeszcze 
większej pracy oraz umocni Cię w dążeniu do realizacji własnych 
marzeń i aspiracji. Niech nauka będzie dla Ciebie nie tylko formą 
spełniania ambicji, ale przede wszystkim życiową przygodą, dającą 
wiele zadowolenia i wyznaczającą cel. Mamy nadzieję, że w przy-
szłości usłyszymy jeszcze o Tobie za sprawą wspaniałych osiągnięć 
naukowych” – napisano w liście gratulacyjnym dla Aleksandry 
Ruckiej, która otrzymała także jednorazowe stypendium edu-
kacyjne Wójta Gminy Hażlach w wysokości 750 zł.  
Stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce przyznano w na-
szej gminie po raz pierwszy. Stało się to możliwe dzięki uchwa-
leniu w ubiegłym roku przez Radę Gminy Hażlach dwóch 
uchwał: w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania 
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży uczęszczających do 
szkół na terenie Gminy Hażlach oraz w sprawie szczegółowych 
warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i mło-
dzieży uczęszczającym do szkół na terenie Gminy Hażlach. 
Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzie-
ży jest skierowany do uczniów, których wiedza i edukacyjne 
osiągnięcia wykraczają poza wymagania programowe. Jego 
celem jest motywowanie młodzieży do podejmowania działań 
mających na celu odkrycie własnych uzdolnień oraz do ciągłej 
pracy nad rozwijaniem talentów i pogłębianiem wiedzy, za-
chęcenie do uczestnictwa w konkursach i olimpiadach a także 
popularyzowanie w środowisku lokalnym uczniów wybitnie 
uzdolnionych, ich szkół i nauczycieli. Program zakłada pracę 

z  takimi uczniami, promowanie ich wyników i nagradzanie 
osiągnięć. Formą nagrody są jednorazowe stypendia edukacyj-
ne Wójta Gminy Hażlach. 
Zgodnie z uchwałą w sprawie szczegółowych warunków udzie-
lania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży uczęszcza-
jącym do szkół na terenie Gminy Hażlach prawo do ubiegania 
się o stypendium za wybitne osiągnięcia przysługuje uczniom 
uzyskującym w szkole podstawowej oraz w klasach gimnazjal-
nych średnią ocen na świadectwie szkolnym potwierdzającym 
uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej co najmniej 
5,0 oraz tytuł laureata konkursu o zasięgu wojewódzkim lub 
ponadwojewódzkim, o którym mowa w rozporządzeniu Mini-
stra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. 
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkur-
sów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 ze 
zm.), uzyskany w minionym roku szkolnym. O przyznanie sty-
pendium może wnioskować rodzic lub inny ustawowy przed-
stawiciel ucznia. Warunkiem jego otrzymania jest jednoczesne 
spełnienie obu powyższych przesłanek w roku szkolnym po-
przedzającym złożenie wniosku. 

BL

ALEKSANDRA RUCKA ZE SWOJĄ MAMĄ DANUTĄ
I PRZEDSTAWICIELAMI WŁADZ GMINY HAŻLACH. 
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W roku 2018 kontynuowana jest nieodpłatna pomoc prawna, 
organizowana przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie w ra-
mach ogólnopolskiego systemu nieodpłatnych porad praw-
nych. W powiecie cieszyńskim pomoc taka świadczona jest 
obecnie w gminach Wisła, Goleszów, Brenna, Chybie, Hażlach 
(w Pogwizdowie i w Hażlachu), Skoczów, Zebrzydowice i Cie-
szyn w pomieszczeniach nieodpłatnie udostępnionych na ten 
cel przez samorządy gminne. 
Punkty w Wiśle, Brennej, Goleszowie, Chybiu oraz Skoczowie 
prowadzone są przez adwokatów i radców prawnych wska-
zanych odpowiednio przez Okręgową Radę Adwokacką oraz 
Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych. Natomiast punkty 
nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowane na terenie gmin 
Cieszyn, Hażlach oraz Zebrzydowice powierzone zostały or-
ganizacjom pozarządowym wyłonionym w otwartych konkur-
sach ofert.
Uprawnionymi do korzystania z nieodpłatnej pomocy 
prawnej są:
• 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
• kobiety w ciąży*
Uprawnieni mogą 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.
* Nieodpłatna pomoc prawna dla kobiet w ciąży udzielana 

jest w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, 
w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowni-
czych.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizo-
wego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem 
przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Bezpłatna pomoc prawna
Warunkiem skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej jest 
przedłożenie stosownego dokumentu potwierdzającego pra-
wo do tej pomocy, a mianowicie: 
• oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia 

z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świad-
czenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub

• Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny lub

• zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 
1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących 
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub

• ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana po-
szkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierp-
nia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa 
lub

• dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz datę urodzenia 
lub

• dokumentu potwierdzającego ciążę. 
Na terenie gminy Hażlach darmowa pomoc prawna jest udzie-
lana w dalszym ciągu w poniedziałki, wtorki i czwartki w lokalu 
Gminnego Centrum Informacji w Urzędzie Gminy Hażlach przy 
ul. Głównej 57, tel. 33 852 23 63 (wejście od strony parkingu) 
oraz w środy i piątki w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Pogwizdowie przy ul. Katowickiej 5, tel. 33 8568 360, wew. 21, 
w następujących terminach: 
poniedziałek od 15.30 do 19.30 w Hażlachu
wtorek od 15.30 do 18.30 w Hażlachu
środa od 12.00 do 18.00 w Pogwizdowie
czwartek od 15.30 do 18.30 w Hażlachu
piątek od 12.00 do 16.00 w Pogwizdowie

Wymiana dowodów 
osobistych

Wójt Gminy Hażlach informuje o konieczności wymiany 
dowodów osobistych, których termin ważności upłynął lub 
dobiega końca. W celu dokonania stosownych formalności 
należy zgłosić się z posiadanym dowodem osobistym oraz 
zdjęciem do dowolnego urzędu gminy lub miasta celem zło-
żenia wniosku. Brak ważnego dowodu osobistego skutkować 
może trudnościami w załatwieniu różnego rodzaju spraw oraz 
niemożnością potwierdzenia swojej tożsamości. Szczegółowe 
informacje dotyczące wymiany dowodów osobistych można 
uzyskać na stronie internetowej www.obywatel.gov.pl.
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INW E ST YCJE

K O Ń C Z Y C E  W I E L K I E 

Nowe pomieszczenia w przedszkolu 
Od początku 2018 roku dzieci 4 i 6-letnie z Przedszkola w Kończycach Wielkich mogą się cieszyć nowymi 

pomieszczeniami, które przygotowano dla nich na parterze budynku miejscowej Szkoły Podstawowej. 

11 stycznia ich poświęcenia w obecności Wójta Gminy Hażlach 
Grzegorza Sikorskiego, dyrektora szkoły Doroty Stoły, prze-
wodniczącego Komisji Oświaty i  Kultury Romana Haltofa, 
miejscowych radnych Franciszka Bierskiego i Józefa Piekara 
dokonał ks. proboszcz Andrzej Wieliczka. 
Tym samym zakończyła się prowadzona w latach 2016-2017 
przez Gminę Hażlach i Szkołę Podstawową w Kończycach 
Wielkich przebudowa budynku szkoły. 13 października 2017 
r. na poddaszu, w wyniku zmiany sposobu jego użytkowania 
na cele dydaktyczne, powstały pomieszczenia szkolnej biblio-
teki oraz pracownia komputerowa. Koszt tej części inwestycji, 

WIZYTA W ODDZIALE DLA 6-LATKÓW.
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GOŚCIE W ODDZIALE DLA 4-LATKÓW.
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W związku z tym, iż 1 stycznia 2018 r. rozpoczęła się akcja 
rozliczeń rocznych za rok 2017, informuję że zeznania po-
datkowe składane w siedzibie Urzędu Skarbowego w Cie-
szynie będą wprowadzane w całości do systemu kompute-
rowego bezpośrednio przy podatniku, co wiązać się będzie 
z wydłużonym czasem oczekiwania na obsługę. 
W związku z powyższym zapraszam i zachęcam do sko-
rzystania z najwygodniejszej formy składania zeznań za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej. Taka forma 
rozliczenia się z podatku to nie tylko oszczędność czasu, ale 
także większa pewność, że zeznanie jest poprawnie wypeł-
nione, ponieważ system sprawdza, czy we wszystkie pola 

Komunikat w sprawie akcji rozliczenia rocznego za 2017 rok
formularza zostały wpisane niezbędne informacje i czy nie 
ma w nim błędów rachunkowych. Ze strony internetowej 
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje można po-
brać aplikację e-Deklaracje Desktop do wysyłania zeznań 
podatkowych drogą elektroniczną.
Aby skorzystać z elektronicznego rozliczenia należy znać 
kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2016 
rok. Ponadto informuję, że w siedzibie Urzędu Skarbowego 
w Cieszynie dostępne są stanowiska komputerowe do wy-
syłania deklaracji podatkowych. Stanowiska te są ogólno-
dostępne na parterze - sala obsługi klienta.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie Marcin Pilich

prowadzonej i sfinansowanej przez Gminę Hażlach, wyniósł 
ponad 300 tys. zł. 
Z kolei inwestycja realizowana bezpośrednio przez szkołę 
składała się z dwóch etapów. W pierwszym wydzielono klatkę 
schodową, zaś budynek szkoły dostosowano do obowiązują-
cych przepisów przeciwpożarowych, w tym zmodernizowano 
hydranty i poszerzono drogę przeciwpożarową wokół budyn-
ku. Drugi etap przebudowy polegał na adaptacji parteru szko-
ły na pomieszczenia dla dwóch oddziałów przedszkolnych. 
Koszt tej części inwestycji wyniósł blisko 260 tys. zł.

GK
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Remont ulicy Szkolnej
w Pogwizdowie
Gmina Hażlach otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację w ramach 
poddziałania „Wsparcie wdrażania operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” pn. „Po-
prawa stanu infrastruktury drogowej w zakresie włącze-
nia społecznego - przebudowa odcinka drogi gminnej nr 
637003S ul. Szkolnej w Pogwizdowie (etap I)”.  
Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Szkolnej w Pogwizdo-
wie (etap I) miała na celu poprawę mobilności mieszkańców 
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Operacja została zrealizowana w ramach strategii rozwoju lo-
kalnego kierowanego przez społeczność, wdrażanej przez Lo-
kalną Grupę Działania „Cieszyńska Kraina”. 
Wartość operacji to 117 162,10 zł, w tym ze środków EFRROW 
74 550,00 zł. 

Ulica Osiedlowa 
będzie przebudowana
Gmina Hażlach otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację w ramach 
poddziałania „Wsparcie wdrażania operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” pn. „Popra-
wa stanu infrastruktury drogowej – przebudowa drogi 
gminnej 637028S ul. Osiedlowej w Hażlachu”. 

Fo
t. 

G
K

ULICA SZKOLNA.

ULICA OSIEDLOWA.
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Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w Hażlachu miała na 
celu poprawę dostępności do boiska i budynków mieszkalnych. 
Operacja została zrealizowana w ramach strategii rozwoju lo-
kalnego kierowanego przez społeczność, wdrażanej przez Lo-
kalną Grupę Działania „Cieszyńska Kraina”. Wartość operacji to 
233 993,06 zł, w tym ze środków EFRROW 148 557,00 zł. 

OGŁOSZENIE
Koordynacja świadczeń rodzinnych

i wychowawczych od 1 stycznia 2018r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu informuje, że z dniem 1 stycznia 2018r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lip-
ca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017r. poz. 1428),  Marszałek Wojewódz-
twa Śląskiego przekazał Wojewodzie Śląskiemu zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze 
świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych. 
W związku z tym, zadanie koordynacji w/w świadczeń od 1 stycznia 2018r. realizuje Wydział Polityki Społecznej Ślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Powstańców 41a tel. 32 606 33 56, 32 606 33 65, 32 207 78 28.
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Jubileuszowy rok w Zamarskach
Sołectwo Zamarski to jedna z najstarszych wsi na śląsku cieszyńskim. W tym roku Zamarski świętują 795-lecie, 

tak więc powoli rozpoczęło się odliczanie do wielkiego jubileuszu 800-lecia, które już za 5 lat. W tym roku 
również miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna w Zamarskach obchodzi swoje urodziny. Mija 110 lat od powstania 

jednostki.

Na ten rok organizacje społeczne zaplanowały szereg cieka-
wych imprez i wydarzeń. Już 17 lutego Koło Gospodyń Wiej-
skich zaprasza na „Starodowne Szkubaczki” . W lutym rusza 
również projekt „Szwung Młodych”, na który Stowarzyszenie 
Miłośników Zamarsk pozyskało środki z programu Równać 
Szanse. Marzec to obchody Dnia Kobiet oraz akcja „Posprzątaj 
Świat na Wiosnę” (24.03) organizowana przez Radę Sołecką. 
W kwietniu po raz kolejny zatańczą „Roztańczone przedszko-
laki”, a w maju uczniowie wezmą udział w rajdzie górskim. 
Z okazji Dnia Matki Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk 
i Rada Sołecka zaprosi wszystkie mamy na mini targi kosme-
tyczno-pielęgnacyjne w ramach imprezy „Przystań Mamo” 
(27.05). Czerwiec to główne obchody jubileuszu Ochotniczej 
Straży Pożarnej, które odbędą się podczas „Świynta Dziedzi-

ny 2018”. Imprezę zaplanowano na rozpoczęcie wakacji czyli 
sobotę 23 czerwca br. Nie zabraknie akcentów strażackich jak 
również koncertów znanych gwiazd. Lipiec i sierpień to czas 
wakacji i podsumowań projektu „Szwung młodych” z wyciecz-
ką do Warszawy na czele. We wrześniu zaplanowano 10 edy-
cję Bike Maratonu (9.09) oraz tradycyjne „Zamarskie Biesia-
dowanie” (16.09) połączone z odsłonięciem kolejnej gwiazdy 
w Alei Gwiazd Miłośników Cieszyńskiej Pieśniczki Ludowej. W 
październiku odbędzie się tradycyjne „Spotkanie Seniorów”, a 
w listopadzie wielkie obchody 100 rocznicy odzyskania nie-
podległości. Grudzień to przede wszystkim „Spotkanie z Mi-
kołajem” połączone z rozświetleniem iluminacji na choince 
(6.12) oraz kolejna edycja „Wiejskiego Jarmarku Świąteczne-
go” (16.12).

Oprócz imprez ten rok dla Zamarsk to czas przełomowych 
inwestycji. Droga powiatowa biegnąca przez centrum wioski 
ma zyskać nową nakładkę i wyremontowane pobocza. W  lu-
tym mają zostać ogłoszone wyniki mikroprojektów, które 
gmina złożyła w ramach Programu Interreg V-A Republika 
Czeska – Polska. Jeden z nich dotyczy pozyskania środków 
na budowę zadaszonej sceny w Parku rekreacyjno-sporto-
wym. Jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli to już w połowie 
roku Zamarski cieszyć się będą z małego amfiteatru. W lutym 
rozstrzygnie się również konkurs fundacji BGK „Moja mała 
ojczyzna”, w którym Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk 
stara się pozyskać środki na organizacje kina letniego w Par-
ku. Natomiast w marcu dowiemy się czy udało się pozyskać 
środki w ramach  Programu Interreg V-A Republika Czeska - 
Polska na przebudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 
na Muzeum Żywiołów. Wniosek wspólnie złożyła Gmina Haż-
lach wraz z miastem Karwina z Czech. Wartość inwestycji to 
prawie 3,5 mln. zł.

Jeśli wszystkie plany uda się zrealizować, a wyniki konkursów 
zakończą się dla nas pomyślnie to będzie to piękny pierwszy 
krok zbliżający nas do 800-lecia naszej małej ojczyzny Zamar-
ski. Trzymajcie zatem z nami kciuki.
 

Klaudiusz Zawada
Sołtys Sołectwa ZamarskiPROJEKT MUZEUM ŻYWIOŁÓW W BUDYNKU OSP. 

PROJEKT ZADASZONEJ SCENY W PARKU
REKREACYJNO-SPORTOWYM.



SPOŁECZEŃ ST WO

styczeń 2018 9

Projekt „Szwung Młodych”
Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk złożyło wniosek w konkursie grantowym Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży 

w ramach Programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 12 grudnia nastąpiło oficjalne 
rozstrzygnięcie. Na 379  złożonych  wniosków z całej Polski, dotacje otrzymało tylko 97 projektów, w tym jedynie 

4 z Województwa Śląskiego.  Pośród nich znalazł się projekt z Zamarsk pod nazwą „Szwung Młodych”. 

Zadaniem konkursu jest wsparcie pro-
jektów rozwijających u młodych ludzi 
umiejętności społeczne, przydatne za-
równo w ich obecnym, jak i dorosłym 
życiu. O dotacje  do 8500 zł  na projekty 
co najmniej 6-miesięczne, rozpoczyna-
jące się nie wcześniej niż 1 lutego 2018 
r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 
2018 r., mogą ubiegać się organizacje 
pozarządowe (zarejestrowane w KRS 
lub w ewidencji prowadzonej przez sta-
rostów), miejskie i gminne domy kultu-
ry, powiatowe, miejskie i gminne biblio-
teki oraz nieformalne grupy dorosłych 

z miejscowości do 20 000 mieszkańców. 
Adresatami (beneficjentami) projek-
tów powinna być  młodzież w wieku od 
13 do 19 lat  (uczniowie klas siódmych 
szkół podstawowych,  uczniowie szkół  
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) 
z terenów wiejskich i małych miast (do 
20 000 mieszkańców) . Zalecana liczeb-
ność grupy projektowej to 12-20 osób.  
„Szwung Młodych” to działania, które 
będą skierowane do młodzieży i przede 
wszystkim realizowane przez młodzież, 
m.in. szereg spotkań twórczych w za-
marskim Parku oraz kilka warsztatów. 

W ramach projektu młodzież pozna 
i  będzie tworzyć nowoczesny dizajn 
w przestrzeni publicznej. Powstaną me-
ble z palet, nietypowe doniczki, hamaki 
itp. Przez pół roku ukazywać się będzie 
gazetka pod nazwą „Szwung Młodych”, 
opisująca działania młodych oraz wyda-
rzenia kulturalne z Zamarsk. Podsumo-
waniem projektu będzie wycieczka do 
Warszawy. Mamy nadzieję, że będziemy 
mogli liczyć na wsparcie mieszkańców 
podczas realizacji naszego projektu.  

Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk  
Klaudiusz Zawada

PRACA – JESTEM NA TAK.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku, jako partner  

Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych z Jeleniej Góry od 
czerwca 2017 do lutego 2018 realizowało  projekt pt.:  „Praca? Jestem na 
TAK!: aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Projekt był 
współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

Swoje działania rozpoczęliśmy od współ-
pracy z ośrodkami pomocy społecznej 
zarówno w gminie Hażlach, jak również 
w gminach Zebrzydowice i Dębowiec.  
O  naborze do projektu informowaliśmy 
także na portalu OX.pl. Mimo szeroko za-
krojonej akcji informacyjnej nie spotkali-
śmy się ze zbyt dużym zainteresowaniem 
osób niepełnosprawnych. Przyczynami 
zjawiska były zapewne najniższy od lat 

poziom bezrobocia oraz równolegle pro-
wadzone działania o podobnym charak-
terze w PCPR w Cieszynie. 
Projekt miał  charakter ponadregional-
ny i obejmował woj. dolnośląskie, śląskie 
i  mazowieckie. W ramach działań pro-
jektowych  przeprowadziliśmy wspólnie 
z  Karkonoskim Sejmikiem Osób Nie-
pełnosprawnych z  Jeleniej Góry szkole-
nia i wyjazdy dla uczestników projektu: 
w czerwcu kilkudniowy wyjazd integracyj-
ny do Brennej, szkolenia trwające od  lipca 
do września: Kurs Podstawy e-marketin-
gu oraz Obsługi recepcji z podstawami 
hotelarstwa. Szkolenia zakończone były 
egzaminem i uzyskaniem certyfikatu. 

Beneficjenci uczestniczyli w płatnych sta-
żach trwających 2,5 miesiąca, a obecnie 
niektórzy z nich kontynuują pracę zawo-
dową,  z czego jesteśmy niezmiernie dum-
ni. Ponieważ do Rudnika ciężko się dostać 
bez własnego samochodu, a uczestnicy 
projektu nie posiadali takiego środka ko-
munikacji, w celu realizacji  działań korzy-
staliśmy z uprzejmości Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego w Cieszynie oraz Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Pogwizdowie, za 
co serdecznie dziękujemy. 
Uczestnicy projektu w czasie jego trwania 
otoczeni byli wsparciem Trenera Pracy, 
Pośrednika Pracy, Psychologa i Prawnika. 
Wszystkie działania były dla naszej orga-
nizacji nowym wyzwaniem, po raz pierw-
szy realizowaliśmy projekt skierowany 
do dorosłych osób niepełnosprawnych, 
zdobyliśmy nowe doświadczenia  i posze-
rzyliśmy horyzonty,  co w rozwoju stowa-
rzyszenia jest nieocenione. 

Opracowanie:  Sylwia Grzebień
Prezes Zarządu Stowarzyszenia na 

Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik
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Medale i gratulacje
dla małżeńskich Jubilatów

W sobotę 9 grudnia 2017 roku w Domu Wiejskim w Brzezówce spotkały się małżeńskie pary z naszej gminy, które 
w ubiegłym roku świętowały swoje Złote i Diamentowe Gody, czyli jubileusze 50 lat i 60 lat wspólnego pożycia. 

Wójt Gminy Grzegorz Sikorski, w towarzystwie Bożeny Bury, 
przewodniczącej Rady Gminy Hażlach, kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego Liliany Matloch i nowej dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury Cecylii Gasz-Płońskiej udekorował dostoj-
nych Jubilatów medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie”, przyznanymi postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy.

Wśród mieszkańców Gminy Hażlach uhonorowanych w tym 
roku tymi medalami znaleźli się: Małgorzata i Stanisław Ka-
biesz oraz Bronisława i Władysław Załupski z Brzezówki, 
Maria i Julian Gembala oraz Krystyna i Włodzimierz Koliń-
ski z Hażlacha, Anna i Edward Matuszek, Bronisława i Józef 
Skórkiewicz, Irena i Rudolf Sztymon, Anna i Franciszek To-
mica oraz Anna i Władysław Żyła z Kończyc Wielkich, Danu-
ta i  Tadeusz Gorczyca, Cecylia i Bolesław Granica, Krystyna 

i Bronisław Foltyn, Krystyna i Antoni Kowalski oraz Krystyna 
i Stanisław Pieczonka z Pogwizdowa, Maria i Adolf Wawrzy-
czek z Rudnika, Zofia i Andrzej Cieślar oraz Elżbieta i Józef 
Sabela z Zamarsk.            
      
Z kolei jubileusz 60 lat pożycia małżeńskiego obchodziły 
w ubiegłym roku trzy pary, które związek małżeński zawarły 
w roku 1957. Listami gratulacyjnymi przez Wójta Gminy Haż-
lach zostali wyróżnieni: Joanna i Józef Siekierka z Brzezówki, 
Elżbieta i Józef Stoły z Kończyc Wielkich oraz Maria i Franci-
szek Machej z Rudnika.      
     
Oprócz życzeń zdrowia i wszelkiej pomyślności Jubilaci ode-
brali z rąk wójta i przewodniczącej Rady Gminy także paczki 
ze słodyczami. 

GK

PAMIĄTKOWA FOTOGRAFIA DOSTOJNYCH JUBILATÓW Z WŁADZAMI GMINY.
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Od stycznia 2018r. na terenie miejscowości Hażlach działają 
cztery monitory pyłu, które sfinansowane zostały w ramach 
Funduszu Wyszehradzkiego, a skonstruowane zostały przez 
uczniów hażlaskiej podstawówki i naukowców Akademii Gór-
niczo-Hutniczej z Krakowa. 
Uczniowie przygotowali monitory pyłu pod okiem dr inż. Mi-
rosława Zimnocha oraz dr inż. Jakuba Bartyzela z krakowskiej 
AGH. Dzięki urządzeniom dokonywane są pomiary pyłów za-
wieszonych PM10 oraz PM2,5 (dane na stronie internetowej 
szkoły). 
- Mamy nadzieję, że projekt „Weź głęboki oddech” realizowany 
w naszej hażlaskiej placówce i w czeskiej szkole w Detmarovicach 
przyczyni się do podniesienia świadomości ekologicznej mieszkań-
ców obu miejscowości oraz przyniesie konkretne efekty w postaci 
większej dbałości o czystość powietrza – podkreślają koordyna-
torzy projektu. Już niebawem partnerzy projektu spotkają się, 
by porównać wyniki pomiarów, a następnie przekażą miesz-
kańcom rezultaty projektu.

W okresie zimowym szczególnie dają się 
nam wszystkim we znaki skutki spalania 
w piecach i kominkach różnych szkodli-
wych odpadów. Nieprzyjemne zapachy 
i  gryząco-szczypiący dym, odczuwalne 
w różnych porach dnia, szczególnie uciąż-
liwe stają się w nocy, gdy chcąc podnieść 
temperaturę w domach intensywniej pa-
limy w piecach. Mniejszy niż w dzień ruch 
powietrza powoduje, że zabójczy dym 
unosi się nisko, tuż nad dachami domów.
W okresie grzewczym w powietrzu at-
mosferycznym rejestrowany jest wyraź-
ny wzrost poziomów stężeń związków 
takich jak dwutlenek siarki, tlenek wę-
gla, tlenek azotu, benzoalfapiren, jak 
również zanieczyszczenia pyłowe (tzw. 
PM10 i PM2,5). Jedną z głównych przy-
czyn takiego stanu naukowcy dopatru-
ją się m.in. w niewłaściwej gospodarce 
domowymi odpadami – spalaniu ich 
w  przydomowych kotłowniach, bezpo-
średnio w paleniskach pieców, obok wę-
gla, drewna. 

Nie trujmy się – nie spalajmy śmieci
Spalanie w nieprzystosowanych do tego 
celu paleniskach domowych  opakowań 
z tworzyw sztucznych, różnego rodzaju 
foli, laminatów, odpadów z płyt wióro-
wych, mebli, opon i innych odpadów 
z  gumy czy tkanin, powoduje uwalnia-
nie się do powietrza szkodliwych związ-
ków, m.in dioksyn, furanów, które już 
w bardzo niewielkich stężeniach mają 
negatywny wpływ na środowisko oraz 
zdrowie ludzi, a przede wszystkim na 
wzrost liczby chorób nowotworowych.
Spalanie odpadów może być prowadzone 
wyłącznie w spalarniach lub we współ-
spalarniach odpadów, spełniających 
wymagania dla instalacji termicznego 
przekształcania odpadów i umożliwiają-
cych osiągnięcie poziomu termicznego 
przekształcania odpadów bezpiecznego 
dla życia i zdrowia człowieka oraz dla 
środowiska. Instalacje spalające odpady, 
w przeciwieństwie do instalacji grzew-
czych w naszych domach, wyposażone 
są w skomplikowane urządzenia oczysz-

Świadomi zanieczyszczeń

czające gazy odlotowe, zaś ich kominy 
budowane są na znacznej wysokości 
w celu rozrzedzenia pozostałych zanie-
czyszczeń przed dotarciem do gruntu. 
Zanieczyszczenia emitowane ze stosun-
kowo niskich kominów naszych domów, 
które nie są wyposażone w żadne filtry, 
gromadzą się w najbliższym sąsiedztwie 
takiego emitora, opadają na pobliskie 
ogródki, trawniki, zbiorniki wodne, osa-
dzają się w płucach.
Powstrzymanie się od spalania odpa-
dów to bardzo ważny element naszego 
wzajemnego szacunku do siebie. Spa-
lając odpady nie poczynimy wielkich 
oszczędności na opale, za to bardzo 
szybko możemy te oszczędności stracić 
z nawiązką, wydając pieniądze na leki 
i leczenie. Powinniśmy też mieć świado-
mość, że spalając odpady możemy przy-
czynić się do choroby lub przedwczesnej 
śmierci kogoś bardzo nam bliskiego.

Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Mienia

TAKIMI MONITORAMI UCZNIOWIE BADAJĄ STĘŻENIE PYŁÓW 
W POWIETRZU W GMINIE HAŻLACH. 

Fo
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EDUK ACJA

H A Ż L A C H .

Kto nie lubi smaku papierówek?
Zespół siedmiorga uczniów z klasy 6a pod opieką dyrektora 
szkoły walczy o grant Fundacji Banku Ochrony Środowiska. 
Z pomocą radnego Pawła Cienciały grupa przygotowała plan 
zagospodarowania terenu, na którym mógłby powstać tra-
dycyjny sad. Jeśli fundacja zaakceptuje kosztorys i wysoko 
oceni działania młodzieży, to rodzime gatunki jabłoni mają 
szansę zagościć na stałe w krajobrazie Hażlacha. „Papierów-
ki z Hażlacha” zapraszają na stronę:   https://www.facebook.
com/6ASPH/, gdzie można prześledzić działania zespołu.

Agnieszka Pilch 

H A Ż L A C H 

Projekt „mPotęga”
w szkole podstawowej 

Cztery miesiące trwał projekt 
matematyczny w Szkole 

Podstawowej im. Trzech Braci 
w Hażlachu pod hasłem „Każdego 

w życiu spotyka królowa nauk 
matematyka”. Uczniowie rozwijali 
swoje umiejętności matematyczne 

nie tylko rozwiązując zadania, 
ale także organizując wspólnie 

z nauczycielami tematyczne 
wydarzenia. 

Piknik matematyczny, wieczór gier czy 
też Escape Room – pomysłów na to 
jak inaczej poznać matematykę było 
naprawdę dużo. Dzięki podjętym dzia-
łaniom udało się przede wszystkim 
rozwijać kompetencje matematyczne, 
logiczne i strategiczne uczniów. Uczest-
nicy projektu kreatywnie spojrzeli na 
rozwiązywanie zaistniałych problemów 
i doskonalili swoje umiejętności rachun-

Chcesz, 
by to miejsce należało do Ciebie?

Zamów reklamę na łamach
„Wiadomości  Gminy Hażlach”

wgh@hazlach.pl 

Gminna Biblioteka Publiczna, Śląski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego  raz BP ARiMR Międzyświeć
zapraszają na na szkolenie dla rolników z tematów

1. „Wypełnianie e- wniosków z dopłat bezpośrednich w roku 
2018” wykład przedstawiciela BP ARiMR Międzyświeć
2. „Działania z PROW 2014-2020 uruchamiane w roku 2018” 
wykład przedstawiciela PZDR Cieszyn

Szkolenie odbędzie się 28.02.2018 (środa) w budynku Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Pogwizdowie, ul. Katowicka 5, 
o godz. 10.00 w sali wykładowej (II piętro).

Serdecznie zapraszamy. 

kowe. Wdrożone również zostały nowo-
czesne technologie ICT do nauczania 
matematyki. 
Projekt finansowany był ze środków Fun-
dacji mBanku. Szkoła pozyskała na jego 
realizację 5.000 zł. W projekcie zaanga-
żowanych było wielu nauczycieli i pra-
cowników szkoły, natomiast koordynacją 
całości zajęła się nauczycielka matematyki 
Aneta Żyła.
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Księgozbiór jeszcze bogatszy
Setki nowych książek trafią do Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu. Placówka otrzymała dotację z Biblioteki 

Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w wysokości 6.450 zł.

Nowości wydawnicze z różnych dziedzin 
tematycznych będzie można znaleźć na 
bibliotecznych półkach. Podczas zaku-
pów kierowano się zarówno preferencja-
mi czytelników, jak i listami bestsellerów. 
W sumie zakupiono 405 nowych pozycji 
książkowych. Ale biblioteka w gminie 
Hażlach to nie tylko książki. Bezpłatnie 
można wypożyczać także czasopisma. 
Działalność biblioteki w Hażlachu przy-
biera różne formy. Od sierpnia 2017 r. 
prowadzone są szkolenia komputerowe 
dla pełnoletnich mieszkańców gminy. 
Są one realizowane w ramach programu 
„e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne 
korzyści”. Podczas szkoleń można dowie-
dzieć się m.in. jak wykorzystywać inter-

net na co dzień, płacić rachunki, rozma-
wiać  przez wideo-komunikatory czy też 
robić zakupy.  Chętni do udziału w szko-
leniach mogą się zapisać i otrzymać 
wszelkie informacje na temat projektu we 
wszystkich placówkach bibliotecznych na 
terenie naszej gminy oraz telefonicznie 
pod nr tel.: 33 8568 360 (nr. wew. 22).
Ponadto, jeśli ktoś posiada przeczytane, 
nikomu niepotrzebne książki i nie ma po-
jęcia, co z nimi zrobić może się z nimi udać 
do najbliższej biblioteki. Placówki biblio-
teczne z otwartymi ramionami przyjmą 
każdy taki dar do swoich zbiorów. Dzięki 
darczyńcom nasze biblioteki zostały już 
wzbogacone w wiele ciekawych pozycji 
książkowych, za co dziękujemy.

Pogwizdowski Kalendarz
Jubileusze stanowią okazję, aby na chwilę się zatrzymać, spojrzeć wstecz, 

podsumować dokonania i to co wydarzyło się na przestrzeni minionych 
lat. W roku 2017 Pogwizdów obchodził 570 rocznicę pisanej historii. Z tej 

okazji ukazał się „Kalendarz Pogwizdowski 2018”. 

„Cieszyniok bez kalyndorza, to jak farorz 
bez brewiorza” - mówi cieszyńskie po-
wiedzenie. Wydawanie przez różne or-
ganizacje i niektóre miasta, a ostatnio 
i  gminy własnych kalendarzy stało się 
już cieszyńską tradycją. Dla upamiętnie-
nia 570 lat Pogwizdowa, wspólnie z Dy-
rektor Gminnej Biblioteki w Hażlachu 
z siedzibą w Pogwizdowie Danutą Łysek 
powzięliśmy decyzję, aby na tę histo-
ryczną okoliczność wydać pamiątkowy 
kalendarz. Z bezinteresowną pomocą 
dołączyli się Agata Kula i Henryk Paster-
ny z  Cieszyna. A jako że drzewa, Olza 
i osiem dolin z  ich potokami są niemy-
mi świadkami historii, właśnie ich foto-
grafiami przyozdobiliśmy kalendarium.

Przedstawione fotografie wykonane 
przez Czesława Stuchlika, bądź z jego 
zbiorów, są ściśle związane z cyklem 
artykułów zamieszczonych w gazecie 
parafialnej „Nepomuc”. 
Niech ta skromna praca będzie pamiąt-
ką tego co na przestrzeni dziejów wyda-
rzyło się w naszej Małej Ojczyźnie, bo: 
„Swój kraj nie kochamy za to, że jest wiel-
ki, ale za to, że jest swój” – przed wiekami 
napisał Seneka.   
A na Nowy 2018 Rok wszystkim miesz-
kańcom Pogwizdowa, a także nabyw-
com tego kalendarza życzymy zdrowia, 
szczęścia, pomyślności i wszystkiego co 
najlepsze, a także dostrzeżenia piękna 
jakie nas otacza, wspomnienia i wyraże-

CZESŁAW STUCHLIK W OBECNOŚCI 
WÓJTA GRZEGORZA SIKORSKIEGO 
PREZENTUJE „KALENDARZ 
POGWIZDOWSKI” NA 2018 ROK

nia wdzięczności dla naszych przodków, 
którzy tu żyli i pracowali dla przyszłych 
pokoleń.

Autorzy Kalendarza 

Obecnie trwa remont Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Hażlachu. Na czas remontu 
biblioteka została przeniesiona do Gmin-
nego Centrum Informacji (budynek Urzę-
du Gminy, wejście od strony parkingu).
Aktualne godziny otwarcia biblioteki:
Poniedziałek 7.00 – 15.00
Wtorek 7.00 – 15.00
Środa 11.00 – 18.00
Czwartek Nieczynne
Piątek 7.00 – 15.00

Wszelkie informacje
na temat placówek bibliotecznych

naszej gminy można znaleźć
na stronie internetowej

www.hazlach.naszabiblioteka.com.
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Publikacja „Graj i wygraj”
 już dostępna!

W długie zimowe wieczory, ale także w słoneczne, letnie dni – okazja do wspólnej gry i zabawy znajdzie się 
niezależnie od pogody. Jeśli brakuje pomysłów wystarczy sięgnąć po internetową publikację „Graj i wygraj. Zbiór 

gier dla młodszych i starszych”. To efekt ubiegłorocznego projektu „Wygrajmy wakacje”. 

Projekt był realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Haż-
lachu od lipca 2017 r. Przez kilka miesięcy młodzi mieszkańcy 
gminy uczestniczyli w zajęciach proponowanych przez instruk-
torów GOK w Hażlachu w ramach których mogli zapoznać się 
z  grami i zabawami z dawnych lat , o których opowiadali za-
proszeni starsi mieszkańcy. Brali również udział w grach tere-
nowych. Razem z instruktorami dzieci przygotowywały własne 
gry, w których pełniły rolę „żywych pionków”.
Produktem finalnym projektu jest publikacja „Graj i wygraj. 
Zbiór gier dla młodszych i starszych” dostępna jest  na bezpłat-
nej licencji CC na stronie internetowej www.gokhazlach.pl. 
W publikacji zamieszczone i opisane są najstarsze gry, zabawy 
i przyśpiewki dla dzieci z terenu Śląska Cieszyńskiego zebrane 
i opracowane przez  Czesława Stuchlika- regionalistę i miłośni-
ka lokalnej tradycji z Pogwizdowa. Ponadto znajdują się w niej 
opracowania gier terenowych przygotowanych dla  Kończyc 
Wielkich, Hażlacha, Pogwizdowa i Zamarsk. Dzięki tak skon-
struowanym grom terenowym można zapoznać się z najciekaw-
szymi miejscami każdego z tych sołectw.

Agnieszka Machej 
Bernadeta Grygierek

Wojciech Kasztura 
Edyta Siekierka

Agata Kula 
Czesław Stuchlik  

Autorzy:

Zbiór gier dla młodszych i starszych 

Wydawnictwo jest częścią projektu „Wygrajmy wakacje” realizowanego w ramach Programu Działaj Lokalnie 
IX Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce 

oraz Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się 
z publikacją. Można ją pobrać, wydrukować, a dzięki zawartym 
w niej opisom gier i zabaw atrakcyjnie spędzić wolny czas. Pro-
jekt „Wygrajmy wakacje” był dofinansowany w ramach Progra-
mu Działaj Lokalnie IX Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolno-
ści realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce 
oraz Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej.

WK
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Tenisowy Memoriał 
Jana Pomiećki

Ponad 20 zawodników z terenu gminy oraz 
zaproszonych gości wzięło udział w Turnieju Tenisa 

Stołowego o Puchar Wójta Gminy Hażlach, rozegranym 
w sobotę 2 grudnia 2017 r. w ramach XIII Memoriału 
Jana Pomiećki. Organizatorem zawodów był Ludowy 

Klub Tenisa Stołowego Victoria Hażlach wraz z Gminą 
Hażlach.

Turniej odbył się w sali sportowej hażlaskiej Szkoły Podsta-
wowej im. Trzech Braci w dwóch kategoriach wiekowych: do 
lat 60 oraz weteranów powyżej 60 lat. W gronie zawodników, 
którzy przystąpili do sportowej rywalizacji, znalazł się m.in. 
Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski oraz Starosta Cieszyń-
ski Janusz Król.   

Plan imprez
w Gminie Hażlach 

2018 r. 

Gminny Ośrodek Kultury w ciągu roku będzie organizował za-
jęcia w ramach cykli tematycznych:
• Spotkanie z człowiekiem z pasją – cykl prelekcji dla wszyst-
kich zainteresowanych. Spotkania będą się odbywały raz 
w  miesiącu w różnych miejscach gminy; formuła otwartych 
wykładów; wstęp wolny
• Dotknij kultury – wyjazdy zorganizowane dla mieszkańców – 
np. na wystawy, spektakle teatralne. Wyjazdy będą odpłatne, 
w zależności od miejsca docelowego.
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Oto wyniki Turnieju Tenisa Stołowego. Zawodnicy do lat 60: 
1. Łukasz Pomiećko (Hażlach), 2. Piotr Gawłowski (Pogwiz-
dów), 3. Ryszard Cebula (Pogwizdów). Weterani: 1. Bronisław 
Hławiczka (Dębowiec), 2. Janusz Kożusznik (Cieszyn), 3. Jó-
zef Michalik (Hażlach).   
Sędzią głównym turnieju był Józef Matuszek. Najlepsi zawod-
nicy otrzymali puchary i dyplomy ufundowane ze środków 
promocji Gminy Hażlach.

GK

PAMIĄTKOWA FOTOGRAFIA UCZESTNIKÓW TURNIEJU.

PRZY PIERWSZYM STOLE WÓJT GRZEGORZ SIKORSKI GRA ZE 
STAROSTĄ JANUSZEM KRÓLEM. 
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DATA IMPREZA ORGANIZATOR MIEJSCE

21 stycznia Koncert Kolęd
GOK, Parafia 

Ewangelicko-Augs-
burska

Hażlach

Styczeń/luty Ferie dla dzieci GOK
Pogwizdów, 

Kończyce Wlk., 
Zamarski

09 luty
Powiatowy Turniej 
Szachowy Szkół Podsta-
wowych

GOK Pogwizdów

17 luty Tradycyjne Szkubaczki Sołtys Zamarski
9 marca Dzień Kobiet - koncert GOK Zamarski

24 kwiecień
Roztańczone przed-
szkolaki

GOK, SP Zamarski Zamarski

05 maja
Gminne Obchody Dnia 
Strażaka

OSP Rudnik

18 maja Noc muzeów GOK Kończyce Wlk.
27 maja Przystań Mamo Sołtys, GOK Zamarski
03 czerwca Pogwizdołki Sołtys, GOK Pogwizdów

09 czerwca
Prezentacje kulinarne 
KGW

GOK Brzezówka

23 czerwca
Świynto Dziedziny i 110 
lat OSP Zamarski

Sołtys, GOK Zamarski

29.06 – 1.07 Piknik Militarny GOK Kończyce Wlk.

07 lipca
Uroczysko Czarne Doły
III Rodzinny Rajd 
Rowerowy

Sołtysi, GOK 
Hażlach
Rudnik

Lipiec
/sierpień

Wakacje z GOK-iem GOK

14 lipca 110 lat OSP Pogwizdów OSP, GOK Pogwizdów
1 września Dożynki Gminne Sołtys, GOK Rudnik
09 września Lutnia Bike Marathon GOK

16 września
Zamarskie Biesiado-
wanie

Sołtys, GOK Zamarski

29 września
Bieg o złotą marchewkę 
Kicaka

GOK Brzezówka

Październik
Turniej Tenisa Stoło-
wego

GOK Pogwizdów

20 października Jesienny Bal Kicaka GOK, Sołtys Brzezówka

Październik 
2018
Kwiecień 2019

Wszechstronny Kon-
kurs Sołectw 
o przechodni puchar 
Kicaka

GOK

09.11.2018 
Święto Niepodległości 
Gminne obchody 
100-lecia

GOK

Grudzień
Gminny Jarmark 
Świąteczny

GOK Hażlach
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W każdy  drugi  wtorek  miesiąca w Filii GOK 
w Zamarskach od godz. 17.00 zapraszamy na 

„Babskie wieczory z …”

Zajęcia będą prowadzone przez Ingę Gańcza rodowitą 
Wiliniankę, obecnie mieszkankę Zamarsk, kobietę z pa-
sją,  plastyczkę z wykształcenia i zamiłowania. - Każdy  
mój wytwór zawiera cząstkę  mnie z otaczającego świata 
z  kolorów…..niekoniecznie  równe…. Czasem wygładzone 
i  dopieszczone….fantazyjne…..pstrokate….szare. Moje ręce 
nienawidzą bezczynności, dlatego tworzę z pasją. Staram 
się, aby w każdej pracy znalazło się jak najwięcej serca. To 
co robię - robię dla przyjemności i jestem szczęśliwa jeśli wy-
twory mojej wyobraźni sprawiają komuś przyjemność – tak 
artystka mówi o sobie.      

13 lutego zapraszamy na warsztaty z malarstwa.  Każda 
z uczestniczek będzie miała  możliwość namalowania ob-
razu i wyrażenia w nim swoich emocji. Zapisy prowadzi 
i informacji udziela instruktor Filii GOK w Zamarskach 
Bernadeta Grygierek w godz. od 13.00-19.00 pod nume-
rem 33 856-70-73. 

ZAPRASZAMY!

Malarski 
wieczór 

Dotknij kultury… 
teatralnie
Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu rozpoczyna nowy cykl imprez 

„DOTKNIJ KULTURY”. Na początek zapraszamy mieszkańców gminy 

do Teatru Korez w Katowicach. Podczas wyjazdu 24 lutego 2018  r. 

(sobota) obejrzymy spektakl komediowy pt. „Kto nie ma nie płaci”. Koszt 

wyjazdu 70 zł. W programie wyjazdu przewidujemy czas wolny w oko-

licach centrum handlowego. Wyjazd o 12.00 sprzed Urzędu Gminy 

w Hażlachu, powrót planowany jest około godziny 19.30.

Ilość miejsc ograniczona! Zainteresowanych zachęcamy do zapisów 

do 8 lutego pod numerami telefonu: 33 8567 073 lub 721 329 158

R E K L A M A


