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Strażackie święto
Druh Sebastian Chrapek, członek zarządu OP ZOSP RP w Cieszynie odebrał raport złożony przez dowódcę uroczystości
i przeprowadził przegląd pododdziału w Rudniku.

Na co dzień nasłuchują syren alarmowych by w każdej chwili biec na
ratunek. Do pożaru, wypadku, podtopienia. Bez względu na wszystko. Bo
najważniejsze dla strażaka jest niesienie odpowiedzialnej pomocy.
4 maja strażacy mieli swoje święto. Patronem strażaków jest święty Florian.
Gminne obchody strażackie święta zaplanowano na 5 maja w Rudniku. Uroczystości rozpoczęły się od mszy św.
Kaplicy pw. Imienia Maryi pod przewodnictwem ks. kanonika Andrzeja Wieliczki. Po mszy św. kompania strażacka wraz
z pocztami sztandarowymi, delegacjami
i reprezentacją czeskich strażaków SDH
Karvina-Raj, przy akompaniamencie
Orkiestry Dętej OSP Pogwizdów udała
się pod wiatę przy OSP w Rudniku, gdzie
odbyły się dalsze uroczystości.
W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Wójt
Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski, przewodnicząca Rady Gminy Hażlach Bożena Bury wraz z radną Katarzyną Czen-

dlik, dh Sebestian Chrapek – członek
zarządu OP ZOSP RP w Cieszynie, dh
Zdzisław Jarosz – członek Komisji Rewizyjnej OP ZOSP RP w Cieszynie, bryg.
Ryszard Kukuczka – zastępca komendanta powiatowego PSP w Cieszynie, dh
Mirosław Olszowy komendant gminny
ZOG ZOSP RP w Hażlachu i inni.
W czasie uroczystości wręczono odznaczenia. Podpisano też międzynarodową
współpracę pomiędzy druhami z OSP
Rudnik a druhami z Czeskiej Republiki
SDH Karvina-Raj.
Strażacy świętowali też w Pogwizdowie
i Hażlachu.
Relacja na stronie 2 i 3.

Wszystkim Rodzinom
Mamom, Tatom i Dzieciom
Życzymy dużo miłości,
przywiązania i radości z każdego
dnia spędzonego wspólnie.
Życzymy zdrowia, cierpliwości
i troski o siebie nawzajem.
W dniu Waszych Świąt
redakcja
Wiadomości Gminy Hażlach
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Bezpieczeństwo to nasz priorytet
Ponad 700 tys. zł. będzie kosztował wóz bojowy jaki trafi do jednostki OSP Pogwizdów. Gmina Hażlach otrzymała
ponad 200 tys. zł dofinansowania na zakup pojazdu.
17 maja 2018 r. w siedzibie OSP Gotartowice w Rybniku została uroczyście podpisana umowa z Marszałkiem Województwa
Śląskiego na dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP
Pogwizdów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej
V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów”
– Działanie 5.5 „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych”.
Oto kwoty dofinansowania dla gmin z Powiatu Cieszyńskiego:
Nazwa gminy
Gmina Wisła dla OSP Wisła Centrum
Gmina Brenna dla OSP Górki Wielkie
Gmina Hażlach dla OSP Pogwizdów

Wnioskowane
dofinansowanie
150 000,00
150 000,00
221 042,00

Koszt całkowity
801 000,00
819 180,00
721 042,00

Należy zauważyć, iż Gmina Hażlach przy pomocy środków zewnętrznych znacząco w bieżącej kadencji zwiększyła wydatki
na bezpieczeństwo swoich mieszkańców. Na przestrzeni czterech ostatnich lat całkowitę wydatki na OSP, łącznie z planowa-

nymi do zrealizowania w roku 2018, wyniosły 2 472 515,78 zł
(w tym 2 410 355,78 zł tytułem dotacji, wydatków na remonty, inwestycje, zakupy sprzętu ratowniczego, dwóch wozów
bojowych oraz 62 160 zł z Funduszu Sołeckiego); ponadto nasze straże otrzymąją do końca 2018 r. dodatkowo 39 800 zł
z Funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest to znaczący
wzrost nakładów w porównaniu z latami 2011-2014, kiedy na jednostki OSP gminy przeznaczono całkowitą kwotę
427 996,50 zł.
- W czasach dużych anomalii pogodowych bardzo poważnie traktujemy kwestie bezpieczeństwa naszych mieszkańców, dlatego zwiększamy nakłady inwestycyjne na modernizację jednostek OSP w naszej
gminie. Nowy wóz to niezawodny sprzęt, dzięki któremu nasi druhowie mają dostęp do nowoczesnych technologii ratujących życie i mienie – mówi Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski.
GK

Sukcesy Agaty w OTWP

Po zdobyciu pierwszego miejsca w najmłodszej grupie wiekowej podczas eliminacji gminnych, które odbyły się 3 marca
w Zamarskach, przyszły kolejne sukcesy.
24 marca Agata wygrała rozegrane w Puńcowie eliminacje powiatowe. Ponownie najlepsza była 28 kwietnia podczas eliminacji wojewódzkich w Krzepicach. Druhna MDP wywalczyła tym
awans do finału ogólnopolskiego, który odbędzie się w dniach
od 1 do 3 czerwca w województwie kujawsko-pomorskim.
Z okazji tych sukcesów podczas gminnych obchodów Dnia
Strażaka, zorganizowanych 5 maja w Rudniku, Agata została uhonorowana listem gratulacyjnym wystosowanym przez
Wójta Grzegorza Sikorskiego, przewodniczącą Rady Gminy
Bożenę Bury i prezesa OSP Pogwizdów Adama Budzińskiego.
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Fot. Andrzej Mrowczyk (OSP Hażlach)

Z dużym powodzeniem w tegorocznych eliminacjach
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom” uczestniczy
13-letnia Agata Żurek z Pogwizdowa, uczennica
klasy VI miejscowej Szkoły Podstawowej im.
Księstwa Cieszyńskiego, od 2017 roku należąca do
pogwizdowskiej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Podczas Gminnego Dnia Strażaka w Rudniku Wójt Grzegorz
Sikorski wraz z prezesem OSP Pogwizdów Adamem Budzińskim
gratuluje Agacie Żurek sukcesów odniesionych w tegorocznej
edycji OTWP, przekazując między innymi list gratulacyjny
i pamiątkową statuetkę św. Floriana.

Z rąk wójta naszej gminy odebrała pamiątkową statuetkę św.
Floriana, zaś od pogwizdowskich strażaków nagrodę rzeczową
i strażacką pluszową maskotkę.
Wszyscy trzymajmy kciuki za jak najlepszy udział młodej
mieszkanki Pogwizdowa w krajowym finale OTWP!
GK
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Strażackie święto
W czasie gminnych obchodów Międzynarodowego Dnia Strażaka wręczono następujące odznaczenia.
MEDAL BRĄZOWY ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA:
dh Andrzej Kałuża
ODZNAKA STRAŻAK WZOROWY: dh Krystian Jarosz, dh Artur Grzebień oraz dh Piotr Macura.
ODZNAKI ZA WYSŁUGĘ LAT
dh Franciszek Machej – 55 lat służby w OSP,
dh Aleksander Machej – 25 lat służby w OSP,
dh Andrzej Kałuża – 25 lat służby w OSP,
Kamil Machej – 10 lat służby w OSP.
ZŁOTA ODZNAKA MDP: Sebastian Chrapek, Kazimierz Orszulik, Kamil Giza.
W dowód uznania za zajęcie pierwszego miejsca podczas wojewódzkich eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i awansu do eliminacji krajowych, które miało miejsce
w Krzepicach 28 kwietnia br. uhonorowana została druhna
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP Pogwizdów Agata
Żurek.
2 maja świętowali strażacy z Pogwizdowa, Brzezówki i delegacja strażaków z zaolziańskich Łąk. O 15.30 przed strażnicą
koncert rozpoczęła orkiestra dęta „Pogwizdowianka” pod dyrekcją Benedykta Przywary. Następnie w kolumnie marszowej
druhowie wraz z pocztem sztandarowym, drużyną młodzieżową i zaproszonymi gośćmi przemaszerowali do kościoła.
Uroczystą mszę świętą odprawił proboszcz ks. dr Karol Mozor.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. delegacja SHD Karvina Łąki,
Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski, sołtys Pogwizdowa
Aleksander Matysiak oraz radny powiatowy Karol Folwarczny.
Po mszy św. orkiestra dęta odprowadziła poczet sztandarowy wraz z gośćmi pod strażnicę, a po rozwiązaniu kolumny
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marszowej prezes OSP Pogwizdów Adam Brudziński zaprosił
wszystkich na poczęstunek. Podczas powitania dh Brudziński
poinformował o zaplanowanych na 14 lipca obchodach 110-lecia jednostki oraz o zakupie nowego sztandaru i samochodu.
Z okazji strażackiego święta dh Czesław Stuchlik przygotował
okolicznościową wystawę fotograficzną o pogwizdowskiej
straży kobiecej drużyny sanitarnej.
W Hażlachu obchody zorganizowano 3 maja. Mszy św. w intencji strażaków przewodniczył ks. Kanonik Andrzej Papoń.
Po uroczystościach kościelnych dowódca uroczystości dh Kazimierz Orszulik przeprowadził poczet sztandarowy wraz z całą
kompanią na główne miejsce uroczystości jakim był Dom Parafialny w Hażlachu. Uczestniczyli w nich m.in. Wójt Gminy
Hażlach Grzegorz Sikorski, dh Sebastian Chrapek – członek
zarządu OP ZOSP RP w Cieszynie, prezes Zarządu OG ZOSP
RP w Hażlachu oraz dh Andrzej Mrowczyk – członek zarządu
OG ZOSP RP,
W czasie uroczystości odznaczono druhów miejscowej remizy
m.in.:
ODZNAKA ZA WYSŁUGĘ LAT
Józef Witoszek – 50 lat służby w OSP,
Jarosław Zontek – 25 lat służby w OSP,
Michał Witoszek – 20 lat służby w OSP,
Jacek Ciupka – 10 lat służby w OSP,
Kamil Giza – 10 lat służby w OSP,
Dawid Mendrok – 5 lat służby w OSP.
ZŁOTA ODZNAKA MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ: Seweryn Gabzdyl, Kinga Chrapek, Paulina Chrapek,
Kamil Chrapek.
SREBRNA ODZNAKA MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ: Olga Gaszczyk, Daniel Kiedroń, Marta Macura, Monika Orszulik, Wojciech Podstawny, Julian Pupek, Jakub Waltar, Maksymilian Waltar, Alan Wawrzyczek.
BRĄZOWA ODZNAKA MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ: Martyna Kałuża, Justyna Kiedroń, Anna Mirocha,
Karolina Walek.
HBB
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Zdobyli puchar
SAMBO Team Zamarski brali udział w kolejnych międzynarodowych turniejach - w Pucharze Austrii Filip Szewczenko zajął 2, a Borys Szewczenko 3 miejsce. W Czechach - drużynowo zdobyli Puchar, a indywidualnie obaj złote medale. Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne starty, oby były tak samo udane dla naszych zawodników reprezentujących
Gminę.

Darmowe szkolenia
komputerowe
Już 80 mieszkańców gminy Hażlach wzięło
udział w bezpłatnych szkoleniach komputerowych organizowanych przez Gminna Bibliotekę Publiczną. Trwa realizacja projektu „e-Mocni – cyfrowe umiejętności realne korzyści”.
Jak robić zakupy w Internecie, obsługiwać
portale społecznościowe, składać e-deklaracje czy też obrabiać i porządkować zdjęcia – to
tylko niektóre zagadnienia poruszane podczas szkoleń komputerowych realizowanych
w gminnych bibliotekach. Zajęcia odbywają
się w Pogwizdowie, Hażlachu, Zamarskach i
Kończycach Wielkich.
Projekt finansowany jest ze środków programu „e-Mocni – cyfrowe umiejętności, realne
korzyści”. Uczestniczyć może w nim każdy.
Bliższe informacje udzielane są pod numerem
telefonu 33 85 68 360, w placówkach bibliotecznych gminy oraz w Gminnym Centrum
Informacji.
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Pierwsza wizyta przedszkolaków
11 maja Urząd Gminy w Hażlachu odwiedziła grupa
35 dzieci w wieku lat 5 i 6 z oddziałów przedszkolnych
przy Szkole Podstawowej w Hażlachu, którym
towarzyszyły dwie wychowawczynie.

Zwiedzanie dzieci rozpoczęły od lokalu Gminnego Centrum
Informacji, w którym od lipca ubiegłego roku na czas przebudowy budynku Gminnej Biblioteki Publicznej mieści się
tymczasowo jej siedziba. Następnie nasi mali goście odwiedzili pozostałe komórki urzędu, w tym Urząd Stanu Cywilnego,
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Remontów, księgowość podatkową i sekretariat. Na zakończenie zwiedzono

Fot. GK

Najmłodszych, dla których była to pierwsza wizyta w naszym
urzędzie, osobiście oprowadził po budynku Wójt Gminy Grzegorz Sikorski, wyjaśniając zarazem, co mieści się w poszczególnych pomieszczeniach.

W gabinecie Wójta przed planem Gminy Hażlach.

gabinet wójta, gdzie każdy chętny mógł „przymierzyć się” do
jego fotela oraz obejrzano salę sesyjną wraz ze znajdującymi
się w niej herbami poszczególnych sołectw gminy.
GK

Letnie dyżury przedszkoli
Wójt Gminy Hażlach informuje, że w okresie tegorocznych wakacji letnich dyżury pełnić będą trzy przedszkola oraz jeden oddział przedszkolny, do których zapisywać można dzieci z terenu całej gminy. Zgłoszenia w poszczególnych placówkach należy
dokonać w terminie do dnia 15 czerwca 2018 roku włącznie.
Dyżury przedszkoli i oddziału przedszkolnego w czasie wakacji letnich w 2018 roku
Termin

Przedszkole pełniące dyżur

Kontakt tel.

1 lipiec 2018 - 15 lipiec 2018

Przedszkole Hażlach,
ul. Długa 25

33 8569 487

16 lipiec 2018 - 29 lipiec 2018

Oddział przedszkolny w SP Zamarski,
ul. Szkolna 1

33 8569 591

30 lipiec 2018 - 14 sierpień 2018

Przedszkole Pogwizdów, ul. Katowicka 34
(oddziały w SP)

33 8568 257

16 sierpień 2018 - 31 sierpień 2018

Przedszkole Kończyce Wielkie,
ul. Szkolna 5

33 8569 394

Nakład: 1.500 egz.
Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu, ul. Główna 37, 43-419 Hażlach , tel. 33 85 69 768
Projekt graficzny: Przedsiębiorstwo Poligraficzne „MODENA” Sp. z o.o., ul. Mała Łąka 17, 43-400 Cieszyn,
Skład i druk: Digital Art Studio Gała Przemysław, ul. Szkolna 40, 26-026 Bilcza, tel. 41 348 00 13, www.digitalartstudio.pl

bezpłatny informator
samorządowy

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 10 czerwca 2018 r. pod adresem wgh@hazlach.pl
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Goście z Erasmusa
Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte
w Kończycach Wielkich uczestniczą w międzynarodowym programie
Unii Europejskiej Erasmus+ na lata 2014-2020, rozwijającym współpracę
w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu.
Z tej okazji do naszej gminy przybyli
przedstawiciele pozostałych partnerów

ekologicznego projektu „The Explorers
of the Nature” („Badacze przyrody”),

Uczestnicy programu na schodach przed wejściem do budynku Urzędu Gminy Hażlach
w towarzystwie Wójta Grzegorza Sikorskiego.

to jest z Bystřicy w Republice Czeskiej,
Rakovca nad Ondavou na Słowacji oraz
Resende w Portugalii. 23 kwietnia w sali
sesyjnej Urzędu Gminy Hażlach zagranicznych gości przywitał Wójt Grzegorz
Sikorski, któremu towarzyszył wiceprzewodniczący Rady Gminy Józef Piekar oraz dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury Cecylia Gasz-Płońska.
Spotkanie było okazją do przybliżenia
młodzieży i jej opiekunom historii i teraźniejszości naszej gminy. W swoim
wystąpieniu wójt przedstawił szczególnie licznie obecne w Kończycach Wielkich zabytki historyczne i przyrodnicze,
jak najstarsze dęby „Mieszko” i „Przemko”, drewniany barokowy kościół
pw. św. Michała Archanioła oraz pałac
rodziny Thun-Hohenstein i pobliską kaplicę Opatrzności Bożej.
Pobyt gości z zagranicy w Polsce trwał od
21 do 26 kwietnia. Wspólnie odwiedzono
Ojcowski Park Narodowy oraz Zabytkową Kopalnię Srebra i Sztolnię Czarnego
Pstrąga w Tarnowskich Górach.
GK

Uroczysty jubileusz
80 rocznicę urodzin świętował znany w gminie Hażlach
społecznik – pan Czesław Stuchlik. Z tej okazji ukazała
się jedna z publikacji jubilata. Tym razem dotycząca
ziołolecznictwa.
„Pogwarki o zielinach, jodle i nimocach” to tytuł najnowszej
książki napisanej przez pana Czesława Stuchlika. Jest to zbiór
recept i ciekawych porad z zakresu ziołolecznictwa i życia bliżej natury. Książkę można nabyć w filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Pogwizdowie.
Promocja wydawnictwa zbiegła się w czasie z obchodami uroczystego jubileuszu 80-lecia autora i miała miejsce 27 kwietnia 2018 roku w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie. Spotkanie zaszczyciło wielu znamienitych gości z Wójtem
Gminy Hażlach Grzegorzem Sikorskim na czele.
Pan Czesław Stuchlik to człowiek wielu pasji. Od ziołolecznictwa, przez radiestezję, rozpowszechnianie gwary i historii
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Pan Czesław Stuchlik wraz z małżonką, Wójtem Grzegorzem
Sikorskim i przewodniczącą Rady Gminy Bożeną Bury.

regionu, po hodowlę koni i fotografię. Działa w wielu stowarzyszeniach i organizacjach. Jest inicjatorem i pomysłodawcą
licznych inicjatyw realizowanych w gminie, a swoją wiedzą
służy działającym na tym terenie jednostkom.
HBB
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Jak co roku na przełomie czerwca i lipca
do gminy Hażlach zjadą miłośnicy militariów z całego kraju. 30 czerwca rusza
dwudniowy Piknik Militarny, czyli „Rodzinne spotkania z historią”.
Wydarzenie zostanie zorganizowane na
terenie Folwarku 1760 w Kończycach
Wielkich. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy wszystkich, a szczególnie tych
zainteresowanych historią i techniką
wojskową.
Organizatorzy zapewniają, że dobrej
zabawy i smacznych potraw kuchni
polowej nie zabraknie. Każdy uczestnik znajdzie na imprezie coś dla siebie. Dla rozpoczynających wakacje
i urlopy będą to dni niezapomnianych
wrażeń. Szczegółowy plan imprezy
już wkrótce zostanie opublikowany na
www.gokhazlach.pl oraz na plakatach.
Pamiętajcie! Startujemy 30 czerwca
o 14.00.

Fot. GOK

Piknik Militarny już za miesiąc

Podczas Pikniku Militarnego nie brakuje atrakcyjnych pokazów i rekonstrukcji.

Gmina Hażlach zaprasza
Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu jest organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez zarówno kulturalnych,
jak i sportowych. W najbliższych miesiącach zapraszamy na następujące wydarzenia:
• 2 czerwca – POGWIZDOŁKI – Pogwizdów – gwiazda
wieczoru – Jacek Silski
• 9 czerwca – Brzezówka – Prezentacje kulinarne Kół
Gospodyń Wiejskich Gminy Hażlach – godz. 11.00
• 23 czerwca – Świynto Dziedziny i 110 lat OSP – Zamarski
– gwiazda wieczoru – Postman czyli Beatlesi z Polkowic
• 30 czerwca – 1 lipca – PIKNIK MILITARNY czyli
rodzinne spotkania z historią – Kończyce Wielkie
Folwark 1760

• 7 lipca – Hażlach – otwarcie ogólnodostępnych
obiektów rekreacyjnych „Uroczysko Czarne Doły”
• 8 lipca – Rudnik – III Polsko-Czeski Rodzinny Rajd
Rowerowy
• 14 lipca – 110 lat OSP Pogwizdów
• 21 lipca - 70-lecie Ludowego Klubu Sportowego
„Błyskawica” i uroczyste otwarcie Domu Sportowca
Kończyce Wielkie
• 1 września – Dożynki Gminne - Rudnik

Szczegóły imprez na naszej stronie www.gokhazlach.pl
ZAPRASZAMY NA IMPREZY!
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Ruszyła ZamarskiTV
Początkiem kwietnia wystartowała telewizja
internetowa Zamarski TV. Za nami już dwa odcinki.
W projekt zaangażowali się mieszkańcy Zamarsk.
Głównym inicjatorem, jak również realizatorem całego przedsięwzięcia jest Marcin Ścibik – od dwóch lat mieszkaniec Zamarsk.
Telewizja internetowa skierowana jest do każdego mieszkańca wsi Zamarski, Gminy Hażlach, ale nie tylko. Każdy możne

znaleźć coś dla siebie. W telewizji można zobaczyć wydarzenia
i wiadomości z życia wsi, relacje z imprez oraz reportaże. Projekt
wspiera Sołtys Zamarsk, a prezenterką jest Elżbieta Stuchlik.
Projekt na pewno będzie się rozwijać dlatego realizatorzy serdecznie zapraszają do współpracy wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w tworzenie ZamarskiTV. Internetową telewizję można śledzić pod adresem: www.zamarskitv.pl oraz na:
www.facebook.com/zamarskitv/

ZAMARSKI

Przedszkolaki
zatańczyły czwarty raz
Blisko 150 przedszkolaków z siedmiu placówek
prezentowało swoje umiejętności taneczno-aktorskie
podczas czwartej edycji festiwalu „Roztańczone
przedszkolaki 2018”. W finałowym występie
niespodziankę dla dzieci przygotowali ich rodzice.
Patronem honorowym wydarzenia był Wójt Gminy Hażlach,
który osobiście uczestniczył w popisach najmłodszych mieszkańców. Imprezę poprowadziły Cecylia Gasz-Płońska- dyrektor GOK w Hażlachu i Agnieszka Pisiut – dyrektor SP im. Orła
Białego w Zamarskach. Na widowni zasiedli dyrektorzy placówek oświatowych, rodzice, dziadkowie i zaproszeni goście.
Nie zabrakło także Kicaka, czyli gminnej maskotki uwielbianej
przez dzieci.
- Dzieci udowodniły, że drzemią w nich prawdziwe talenty. Poziom
artystyczny wydarzenia rośnie z roku na rok i wciąż zadziwia!
Nauczycielki włożyły wiele serca o czym świadczyły dopracowane
popisy i piękne kostiumy, a rodzice jak zawsze nie zawiedli – cieszy
się Agnieszka Pisiut, organizatorka i pomysłodawczyni przedsięwzięcia.
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Tegorocznym tematem przewodnim były kolory świata. Na
scenie zaprezentowały się przedszkolaki z Hażlacha, Rudnika, Kończyc Wielkich, Pogwizdowa, Puńcowa i Zamarsk. Na
uczestników czekała tez niespodzianka - „Bajka o mądrej królewnie i smoku ze Złotej Góry” w wykonaniu Teatrzyku Rodzicielskiego działającego od 5 lat przy szkole i przedszkolu
w Zamarskach.
Organizatorzy dziękują sponsorom: PPG Polifarb Cieszyn SA
- za ufundowanie nagród rzeczowych, TRUMPF MAUXION
CHOCOLATES Sp. z o.o. oraz PSS Społem „Konsum Robotniczy” Cieszyn - za słodki poczęstunek.

Wiadomości Gminy Hażlach
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Czuwają nad czystym powietrzem
Sezon grzewczy już za nami, ale czujniki jakości powietrza
przez cały rok monitorują stan powietrza w gminie. Czujniki
zainstalowane są w Hażlachu w oczyszczalni Karnowiec oraz
w Pogwizdowie na budynku biblioteki. Gmina podejmuje szereg działań poprawiających jakość życia mieszkańców.
Przez całą zimę ze smogiem próbowali walczyć uczniowie
hażlaskiej podstawówki. Pod okiem naukowców z Akademii
Górniczo-Hutniczej zbudowali własne czujniki powietrza, na
których można było na bieżąco sprawdzać wyniki pomiarów.
Kolejne dwa profesjonalne czujniki zainstalowała gmina. Sensory jakości powietrza pobierają dane pomiarowe takie jak
temperatura powietrza, wilgotność, ciśnienie i przede wszyst-

kim stężenie pyłów zawieszonych. Ich zapisy można sprawdzać na bieżąco na stronie www.map.airly.eu Po odszukaniu
Hażlacha i Pogwizdowa automatycznie otrzymujemy wyniki
badania.

Głosujmy na Mieszka
Ma 750 lat i jest najstarszym dębem szypułkowym w województwie śląskim. Kończycki Mieszko i Zielona Gruszka
z 1848 startują w konkursie „Drzewo Roku” organizowanym przez Klub Gaja. Głosowanie trwa przez cały
czerwiec.
W konkursie uczestniczy 16 drzew. Najstarsze okazy gminy Hażlach zostały wytypowane przez Komisję Ochrony Przyrody, Krajoznawstwa i Turystyki Pieszej
Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie. Dąb Mieszko nazwany został na cześć

pierwszego księcia cieszyńskiego. Gruszka została zasadzona dla upamiętnienia
zniesienia w całej Austrii, w tym także na
Śląsku Cieszyńskim, pańszczyzny.
„Drzewo roku” można wybierać za pośrednictwem strony internetowej www.

drzeworoku.pl przez cały czerwiec. Spośród wszystkich propozycji kończycki
dąb ma największe szanse na wygraną,
dlatego zachęcamy wszystkich do oddawania głosów.
GK

Przyroda im nie obca
30 zadań przyrodniczych rozwiązali uczniowie uczestniczący w Międzyszkolnym Konkursie Przyrodniczym
organizowanym w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zamarskach. Swoje umiejętności sprawdzili 24 kwietnia
uczniowie szkół z Hażlacha, Kończyc Wielkich, Pogwizdowa, Zamarsk oraz Cieszyna.
Młodzi przyrodnicy wykazali się doskonałą wiedzą z przyrody.
Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz piękne albumy przyrodnicze. Nagrody wręczył Pan Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski.
WYNIKI
KATEGORIA KLASY 4
1. M.Śmietana (SP Pogwizdów), J.Nowak (SP Hażlach)
2. J.Kuczera (SP6 Cieszyn), M.Pisiut (SP Zamarski)
3. E.Foltyn (SP Kończyce Wielkie)
KATEGORIA KLASY 5

maj 2018

1. A.Szary (SP Pogwizdów)
2. P. Cyrzyk (SP Kończyce Wielkie), A.Dorda (SP6 Cieszyn)
3. K.Kraus (SP Hażlach), P.Boczoń (SP Zamarski)
KATEGORIA KLASY 6
1. D.Nowak (SP Pogwizdów), Ł.Pilch (SP Hazlach)
2. K. Zawada (SP Kończyce Wielkie), M.Podstawny (SP Zamarski)
3. W. Chroboczek (SP6 Cieszyn)
Dziękujemy nauczycielom, którzy zainteresowali uczniów
różnorodnością, bogactwem i pięknem świata przyrody oraz
przygotowali dzieci i młodzież do konkursu.
mgr Alicja Łukasiak
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Obchodzono
Dzień Ziemi
W dniach 23-24 kwietnia 2018 roku z okazji
Międzynarodowego Dnia Ziemi dzieci w filiach
Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu wzięły
liczny udział w zorganizowanych przez instruktorów
zajęciach związanych tematycznie z tym dniem.
Uczestnicy zajmowali się sadzeniem wiosennych kwiatków
w ozdobionych przez siebie doniczkach, rozwiązywali rebusy
i eko-zagadki, wysłuchali również pogadanki na temat właściwej segregacji śmieci oraz współczesnych zagrożeń dla środowiska naturalnegoi powietrza w postaci smogu i innych szkodliwych czynników zewnętrznych.
WK

Ogniskowy
krąg
w Zamarskach
Przez kilkanaście dni w zamarskim parku młodzież
budowała ogniskowy krąg. Mobilizacją do działania
jest projekt SZWUNG MŁODYCH, realizowany od
lutego w ramach dofinansowania z programu
Równać Szanse.
Młodzi ludzie w projekcie “wzięli na tapetę” design przestrzeni publicznej, tak więc z wielkim zaangażowaniem podjęli
wyzwanie budowy miejsca na ognisko. Dodatkowe środki na
budowę młodzież zdobyła w styczniu biorąc udział w wydarzeniu GIVING CIRCLE zorganizowanym przez Stowarzyszenie
Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej. W połowie kwietnia ruszyła
budowa, więc w ruch poszły łopaty, szpadle i taczki. Po wy-

POGWIZDÓW

Dzień ziemi
przez cały rok
W przedszkolu zrealizowano też scenariusz „Jak zrobić coś
z niczego, czyli recyklingowy zawrót głowy” oraz przeprowadzono konkursu dla dzieci i rodziców pt. „Nie wyrzucajcie
śmieci, zróbcie z nich coś dla dzieci”. Konkurs przerósł nasze
najśmielsze oczekiwania. Rodzice i dzieci wykazali się dużym
zaangażowaniem i kreatywnością. Głosami rodziców i dzieci
I miejsce zdobyła Iga Kubisz z grupy „Pszczółki” i jej zabawka
„Krokodyl”, II miejsce zajęła Maja Drózd z grupy „Biedroneczki” i zabawka „Wąż”, III miejsce to praca Pawła Teis z grupy
„Pszczółki”, który wykonał „Kręgle”.
Przedszkolaki z Pogwizdowa postępują tak, jakby Dzień Ziemi
trwał cały rok. Dzieci uczestniczą bowiem w realizacji programu edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Kształtuje
on postawy proekologiczne oraz przekonanie, że każdy z nas
może być przyjacielem przyrody.
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Fot. KZ

Światowy Dzień Ziemi obchodzimy 22 kwietnia.
Dzieci z przedszkola w Pogwizdowie posadziły z tej
okazji jodły.

Młodzież już wypróbowała ogniskowy krąg przygotowując
wspólne spotkanie w parku w Zamarskach.

konaniu i utwardzeniu wykopu przyszedł czas na układanie
kostki brukowej. Z tym zadaniem młodzież poradziła sobie
doskonale. W dwie godziny cały krąg był już gotowy. W kolejnych dniach wykonano prace wykończeniowe i na majówkę
wszytko było już gotowe.
Teraz wszyscy odwiedzający zamarski park mogą sobie zrobić
ognisko (oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, odpowiedzialności i przestrzegania regulaminu Parku). W imieniu młodzieży serdecznie dziękuję za pomoc panu
Sebastianowi Palac oraz panu Bogdanowi Zagóra z Brzezówki
za bezpłatne wypożyczenie sprzętu.
Klaudiusz Zawada
koordynator projektu

Wiadomości Gminy Hażlach
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Strażackie święto

Świynto Dziedziny
z Beatlesami
Tegoroczne zamarskie „Świynto Dziedziny”, które
odbędzie się w sobotę 23 czerwca br. połączone
będzie z obchodami 110-lecia istnienia Ochotniczej
Straży Pożarnej w Zamarskach. Nie zabraknie mszy
świętej w intencji strażaków, raportu oraz odznaczeń.
Uroczystości te rozpoczną się o godz. 12.00
O godz. 16.00 w Parku rekreacyjno-sportowym ruszy tegoroczne „Świynto Dziedziny”. W programie nie zabraknie jak
co roku występów artystycznych przedszkolaków i uczniów SP,
Męskiego Zespołu Śpiewaczego przy OSP oraz Przedszkolnego Teatrzyku Rodzicielskiego. Od godz. 18.00 ruszą koncerty.
W tym roku na zamarskiej scenie wystąpi zespół z Czech LEGENDY SE VRACI grający gitarowe covery hitów lat 80-tych.
Po nich wystąpi gwiazda tegorocznego świętowania – zespół
THE POSTMAN czyli polscy Beatlesi z Polkowic. O godz.
20.00 rozpocznie się zabawa taneczna z DJ ALVARO.
W czasie trwania imprezy odbędą się zawody w wyciskaniu leżąc,
które przeprowadzi 3-krotny Mistrz Świata i 7-krotny Mistrz
Europy Grzegorz Wałga. Całkowity dochód z zawodów zostanie
przekazany na rzecz chorego Kubusia Pagieły z Hażlacha.
Organizatorzy zapewniają pyszną strefę kulinarną oraz strefę
rekreacyjną dla najmłodszych. Warto więc rozpocząć pierwszy
dzień Wakacji w Zamarskach.
Klaudiusz Zawada, Sołtys Zamarsk
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