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Stabilny rozwój, pozyskiwanie środ-
ków zewnętrznych i  rewitalizowanie 
Gminy Hażlach było głównymi celami 
samorządu w  latach 2019-2022. W  tym 
okresie udało się nie zaciągnąć żadnych 
kredytów i  systematycznie spłacać za-
dłużenie powstałe w  latach poprzed-
nich. Dzięki temu obecnie Gmina Hażlach 
jest jedną z  najmniej zadłużonych gmin 
w  Polsce. Ponieważ nieograniczone po-
trzeby „walczą” o  ograniczone środki fi-
nansowe, dlatego podkreślenia wymaga 
fakt, że w naszej gminie ponad 20 milio-
nów złotych wydatkowanych na inwesty-
cje to środki pozyskane z  zewnętrznego 
dofinansowania, m.in. z Unii Europejskiej 
czy dotacji rządowych, jak Rządowy 
Fundusz Polski Ład: Program Inwesty-
cji  Strategicznych.

Minione lata to czas realizacji po-
trzeb zgłaszanych przez mieszkańców. 
Wybudowano wiele kilometrów dróg, 
chodników, zmodernizowano placówki 
oświatowe czy rozbudowano kanalizację 
sa nitarną na terenie gminy Hażlach. To 
rów nież był czas inwestycji w sport i  re-
kreację. Znacząco poprawiono infrastruk-
turę sportową oraz zwiększono dotacje 
dla klubów, które szkolą młodzież w myśl 
zasady, że nie tylko smartfony czy używki 
są w głowach młodych ludzi. W centrum 
Hażlacha w  sąsiedztwie Domu Przyrod-
nika powstał plac zabaw, dostępny także 
dla osób z niepełnosprawnością. Następ-
nie obok niego zbudowano dwa tory do 
pumptracku o nawierzchni  asfaltowej. 

Ostatnie lata to również czas budo-
wania marki i zarazem wspólnoty gminy 

Hażlach. Dzięki inwestycjom stajemy 
się coraz bardziej rozpoznawalni w  kra-
ju i  na świecie. Otrzymujemy szereg na-
gród i  wyróżnień, w  tym w  konkursach 
na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Wo-
jewództwa Śląskiego i  na Innowacyjny 
Samorząd Serwisu Samorządowego 
Pol skiej Agencji Prasowej oraz za naj-
lepsze przedsięwzięcie popularyzujące 
tradycje, obrzędy i  zwyczaje ludowe na 
Śląsku Cieszyńskim. Pomimo niesprzyja-
jącego otoczenia makroekonomicznego 
hażlaski samorząd przez ogólnopolski 
dziennik „Rzeczpospolita” został uznany 
za najlepiej zarządzaną gminę w  powie-
cie  cieszyńskim. 

Tylko w 2022 roku przy wykorzystaniu 
środków zewnętrznych, przeznaczonych 
na prace w zakresie ochrony, rekultywacji 
i poprawy jakości gruntów rolnych, wyko-
nano przebudowę odcinków ulicy Pilotów 
w Kończycach Wielkich i Szkolnej w Rud-
niku, zaś w  całości z  własnych środków 
budżetowych sfinansowano moderniza-
cję odcinków ulicy Lipowej i Krętej w Haż-
lachu oraz ulicy Zielonej w  Zamarskach. 
W  drodze pomocy finansowej udzielonej 
powiatowi cieszyńskiemu przez gminę 
Hażlach wykonany został remont drogi 
powiatowej, ulicy Ks. Olszaka w Kończy-
cach Wielkich, na odcinku od mostu na 
Piotrówce do skrzyżowania z ulicą Kato-
wicką (Droga Wojewódzka nr 938). 

Przed nami piąty rok obecnej kadencji samorządu. Po czterech latach 
(2019-2022) nadszedł czas na podsumowania. To był trudny czas – 
wojna w Ukrainie, pandemia, inflacja, nowe wyzwania, przed którymi 
musiały stanąć samorządy. Na przekór sytuacji jednak Gmina Hażlach 
wciąż prze do przodu. Minione lata można nazwać czasem stabilnego 
rozwoju i cieszyć się z wykorzystanych możliwości – m.in. z realizacji 
wielu inwestycji na łączną kwotę ponad 38 milionów złotych.

Dożynki Powiatowe w Hażlachu

patrzymy w przyszłość
Z OPTYMIZMEM

W tym numerze podsumowujemy 
projekty, które są naszą dumą, 

a także informujemy o dotacjach 
ekologicznych, czy o sposobie 

postępowania ze zużytym olejem. 
Zapraszamy również na 800-lecie 

Zamarsk i 500-lecie Rudnika, a także 
podajemy plan imprez na 2023 rok.
Kolejny numer WGH planowany jest 

na przełomie marca i kwietnia. Teksty 
można przesyłać na adres mailowy:  

wgh@hazlach.pl
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wiadomości
GMINY HAŻLACH

Nr 1-2 (206-207) LUTY 2023 ISSN 1643-0603



2

W ramach uporządkowania gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie gminy Haż-
lach, dzięki dofinansowaniu ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, rozbudowano kanalizację sanitar-
ną w  rejonie ulicy Górnej w  Kończycach 
Wielkich. Inna ważna, proekologiczna 
inwestycja to modernizacja centralnego 
ogrzewania w  Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Kończycach  Wielkich.

Naszymi działaniami staramy się wy-
znaczać przyszłe kierunki rozwoju gminy. 

W tym celu rozpoczęto współpracę z Aka-
demią WSB oraz Akademią Śląską – współ-
praca dotyczy wypracowania strategii roz-
woju, w tym współpracy sektora biznesu, 
nauki i  samorządu. Owocem podjętych 
działań jest już m.in. pozyskanie środków 
na przebudowę budynku strażnicy OSP 
w  Zamarskach czy stworzenie wspólnie 
z  podmiotem prywatnym założeń pod 
enoturystykę, szerzej znaną jako projekt 
Winnica Château Kończyce Wielkie. 

Dziś coraz śmielej mówimy o połącze-
niu ścieżką rowerową Cieszyna z Jastrzę-
biem-Zdrojem przez kładkę rowerową 
w Pogwizdowie, planując tym samym od-
nogę, która pobiegnie przez Pogwizdów, 
Hażlach (Dom Przyrodnika), Kończyce 
Wielkie (Winnica Château Kończyce Wiel-
kie), Dębowiec (tężnia solankowa), aż do 
Skoczowa, włączającą się do Wiślanej 
Trasy Rowerowej.

Rewelacyjnie funkcjonuje Klub Senio-
ra, prowadzony przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną w  Hażlachu. To z  kolei dało 
impuls do rozważenia utworzenia Mło-

dzieżowej Rady Gminy. Z  dumą możemy 
powiedzieć, że w gminie Hażlach łączymy 
pokolenia, ponieważ stawiamy na relacje 
międzysąsiedzkie. Z kolei wydarzenia kul-
turalne organizowane przez Gminny Ośro-
dek Kultury przyciągają do naszej gminy 
mieszkańców nawet z innych  powiatów. 

– Ktoś kiedyś zapytał mnie, jaki jest nasz 
klucz do sukcesu? Po chwili namysłu odpo-
wiedziałem, że naszym kluczem do sukcesu 
nie jest to, ile razy przecinano wstęgę otwie-
rając drogi, boiska sportowe czy budynki 
wielofunkcyjne, lecz to, jaką wartość mają 
te inwestycje dla mieszkańców. Lokalny li-
der to ktoś, kto chce i potrafi z  ludźmi roz-
mawiać, rozumie, od czego zależy, czy żyje 
im się dobrze w  tym konkretnym miejscu, 
w  którym mieszkają. To ktoś, kto ma wizję 
rozwoju gminy jako miejsca do zamieszka-
nia i  zainwestowania. W  tym miejscu dzię-
kuję Radnym, Sołtysom z Radami Sołeckimi, 
pracownikom oraz mieszkańcom gminy 
Hażlach za wsparcie, zaufanie, dyskusje 
i konstruktywną krytykę – mówi Grzegorz 
Sikorski, Wójt Gminy Hażlach.

dokończenie ze str. 1

W  związku z  trwającym sezonem 
grzewczym przypominamy wszystkim 
Mieszkańcom Gminy Hażlach, że na ob-
szarze Województwa Śląskiego obowią-
zuje tzw. uchwała antysmogowa, która 
wprowadziła ZAKAZ PALENIA:
• węglem brunatnym oraz paliwami 

stałymi produkowanymi z wykorzy-
staniem tego węgla,

• mułem i  flotokoncentratem oraz 
mieszankami produkowanymi z  ich 
wykorzystaniem,

• paliwami, w których udział masowy 
węgla kamiennego o uziarnieniu po-
niżej 3 mm wynosi więcej niż 15%,

• biomasą stałą, której wilgotność 
w stanie roboczym przekracza 20%. 
Ponadto informujemy, że wszystkie 

nowe instalacje grzewcze na paliwa stałe 

muszą spełniać wymagania pod względem 
minimum standardu emisyjnego zgodnego 
z  5 klasą, a  dla instalacji których eksplo-
atacja rozpoczęła się przed 1  września 
2017 r. dopuszcza się następujące wyjątki:
• dla instalacji eksploatowanych w okre-

sie od 5 do 10 lat, obowiązek taki 
wchodzi z dniem 1 stycznia 2024 r.;

• dla instalacji eksploatowanych w okre-
sie poniżej 5 lat, obowiązek taki wcho-
dzi z dniem 1 stycznia 2026 r.;

• dla instalacji spełniających wymagania 
w zakresie emisji zanieczyszczeń okre-
ślonych dla klasy 3 lub 4, obowiązek 
taki wchodzi z dniem 1 stycznia 2028 r.
Z dniem 1 stycznia 2022 r. obowiązek 

taki wszedł dla instalacji eksploatowa-
nych w okresie powyżej 10 lat lub dla tych, 
które nie posiadają tabliczki  znamionowej.

Od 1 stycznia 2023 r. wchodzą w ży-
cie kolejne wymagania uchwały anty-
smogowej, dotyczące instalacji, które 
wydzielają ciepło lub wydzielają ciepło 
i  przenoszą je do innego nośnika. Mowa 
tu w szczególności o kominkach, piecach 
itp. Dopuszcza się wyłącznie eksploata-
cję instalacji, które spełniają minimalne 
poziomy sezonowej efektywności ener-
getycznej i  normy emisji zanieczyszczeń 
zgodne z  wymogami ekoprojektu dla 
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń 
na paliwo stałe. Wyjątek stanowią te in-
stalacje, które osiągają sprawność cieplną 
na poziomie co najmniej 80% lub zostaną 
wyposażone w  urządzenia zapewniające 
redukcję emisji pyłu, zgodnie z  normami 
zawartymi w ekoprojekcie. 

Dostosowanie się do powyższych wy-
magań ma na celu poprawę stanu jakości 
powietrza, które najbardziej zanieczysz-
czone jest w  naszym województwie. 
Powietrze, którym oddychamy bezpo-

Uchwała antysmogowa  
– nowe wymagania od 1 stycznia 2023 r.

Z optymizmem 
patrzymy 
w przyszłość

Wizualizacja strażnicy OSP w Zamarskach po przebudowie (widok od ulicy). Rys. „ARCHiTeKT” 

Tory do pumptracku i plac zabaw w sąsiedztwie 
Domu Przyrodnika
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Dotacji celowej z zakresu ograniczenia niskiej emisji udzie-
la się na dofinansowanie inwestycji realizowanych w  budyn-
kach mieszkalnych lub w  lokalach mieszkalnych figurujących 
w  ewidencji podatkowej Gminy Hażlach i  polegających na li-
kwidacji niskosprawnych i wysokoemisyjnych węglowych ko-
tłów ( pieców) centralnego ogrzewania i zastąpieniu ich:
1) kotłem gazowym c.o. przystosowanym do spalania wyłącz-

nie gazu ziemnego lub gazów węglowodorowych płynnych; 
2) kotłem węglowym lub na biomasę, który spełnia mini-

mum standard emisyjny zgodny z  5 klasą pod względem 
granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN EN 
303-5:2012, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez 
jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskie-
go Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej 
w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozu-
mienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European 
co-operation for Accreditation);

3) pompą ciepła.
Dotacji nie podlega wymiana kotłów niewęglowych na 

kotły węglowe lub opalane biomasą, a  także instalacje źró-
deł ciepła w  budynkach nowowybudowanych, oddanych do 
użytkowania w  okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia 
wniosku lub będących w trakcie budowy (tj. nie oddanych do 
użytku, w których nie było dotychczas zainstalowanego źró-
dła ciepła). Dotacją objęte są tylko urządzenia, które zostały 
zamontowane jako fabrycznie nowe, a także spełniają właści-
we normy.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji celowej 
jest likwidacja wszystkich dotychczas użytkowanych pie-
ców i  kotłów opalanych paliwem stałym, z  wyjątkiem na-
stępujących sytuacji:

1) piece ceramiczne (kaflowe) przystosowane zostaną do użyt-
kowania jako urządzenia akumulacyjne w  ramach ogrze-
wania elektrycznego;

2) w  budynku lub lokalu mieszkalnym użytkowany jest ko-
minek opalany drewnem spełniający wymagania przepi-
sów odrębnych. 
Nabór wniosków będzie prowadzony od dnia 20 lute-

go do 3 marca 2023 r. 
Wniosek wraz z  niezbędnymi załącznikami należy złożyć 

wyłącznie w  formie papierowej na przygotowanym specjal-
nym druku w  Sekretariacie Urzędu Gminy Hażlach w  godzi-
nach pracy Urzędu.

Wniosek można pobrać:
• ze strony: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-hazlach
• osobiście w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa 

i Mienia Urzędu Gminy Hażlach (boczne wejście do budyn-
ku, była siedziba GOPS),

• ze strony BIP: www.hazlach.samorzady.pl.
Dotacje przyznawane są zgodnie z  kolejnością składania 

wniosków (decyduje data wpływu kompletnego wniosku do 
Urzędu Gminy Hażlach), w  miarę posiadanych przez Gminę 
Hażlach i  zaplanowanych na ten cel środków finansowych – 
zgodnie z uchwaloną pulą środków przeznaczonych na ten cel 
przez Radę Gminy Hażlach.

Wysokość udzielonej dotacji celowej do inwestycji, 
wynosi 50% kwalifikowanych kosztów inwestycji, lecz 
nie więcej niż 4.000,00 zł. Zasady udzielania dotacji oraz 
formularz i pozostałe ważne informację dostępne są w Refe-
racie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i  Mienia Urzędu Gminy 
Hażlach (boczne wejście do budynku, była siedziba GOPS), 
na stronie internetowej Urzędu Gminy Hażlach. 

WÓJT GMINY HAŻLACH
ogłasza nabór wniosków na dotację celową na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła  

w budynkach mieszkalnych lub w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Hażlach

średnio, wpływa na nasze zdrowie i może 
wywołać choroby układu oddechowego 
oraz krążenia, astmę a nawet nowotwory. 
Grupami najbardziej narażonymi na za-
nieczyszczenie powietrza są dzieci, osoby 
starsze, osoby z przewlekłymi chorobami 
serca i układu oddechowego. 

Apelujemy w  szczególności o  po-
wstrzymanie się od spalania odpadów 
w piecach domowych, gdyż jest to naj-

bardziej szkodliwa dla zdrowia forma 
„zagospodarowania odpadów”, która 
powoduje uwalnianie się do powietrza 
trujących związków, szczególnie nega-
tywnie wpływających na zdrowie miesz-
kańców oraz otaczające środowisko. 

Informujemy również, że upoważnieni 
pracownicy Urzędu Gminy będą prowa-
dzić kontrole gospodarstw domowych 
w  zakresie realizacji postanowień okre-

ślonych w  uchwale antysmogowej. Nie-
stosowanie się do tych zasad może skut-
kować nałożeniem kary grzywny. Podczas 
kontroli pracownicy sprawdzą kocioł, 
kotłownię oraz opał i  poproszą o  okaza-
nie certyfikatu jakości węgla. Pracownicy 
dokonujący kontroli będą posiadać upo-
ważnienie Wójta Gminy Hażlach. 

Referat Ochrony Środowiska,  
Rolnictwa i Mienia

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Hażlach informuje, że pra-

ca inkasenta fakturującego należności 
za odprowadzanie ścieków do kanali-
zacji sanitarnej została wstrzymana. 
W  związku z  powyższym w  celu prawi-
dłowego naliczania należności, każdy 
odbiorca usług kanalizacyjnych  zobo-

wiązany jest przekazywać do Urzędu 
Gminy Hażlach w  okresach dwumie-
sięcznych informacji o  aktualnym stanie 
wodomierza,. Powyższe informacje moż-
na przekazywać osobiście w biurze nr 12 
w  godzinach pracy urzędu, telefonicznie 
pod nr 33 85 69 479 wew. 47, 59 lub za 

pomocą poczty elektronicznej na adres 
odczyt@hazlach.pl. Przekazując stan 
wodomierza należy podać adres budynku 
lub kod odbiorcy. Dodatkowych informa-
cji udzielają pracownicy Referatu Gospo-
darki Komunalnej pod numerem telefonu: 
33 85 69 479 wew. 47, 59.
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Wójt Gminy Hażlach przypomina 
właścicielom nieruchomości położo-
nych na terenie gminy Hażlach, którzy 
zgodnie z  uchwałą Rady Gminy Hażlach 
nr  X/80/2015 z  dnia 25 listopada 2015 r. 
chcą skorzystać z dotacji celowej na budo-
wę indywidualnej, przydomowej oczysz-
czalni ścieków lub zgodnie z  uchwałą 
Rady Gminy Hażlach nr II/16/2020 z dnia 
26 lutego 2020 r. chcą skorzystać z dota-
cji celowej na modernizację obiektów bu-
dowlanych w zakresie usuwania wyrobów 
azbestowych, że warunkiem uzyskania 
tych dotacji jest złożenie pisemnego 
wniosku o  przyznanie dotacji przed 
rozpoczęciem inwestycji, w  terminie 
do 31 marca danego roku. 

Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 
i na usuwanie wyrobów azbestowych

Po zebraniu i zweryfikowaniu wszyst-
kich wniosków Wójt tworzy listę ran-
kingową wniosków zakwalifikowanych 
do udzielenia dotacji według kolejności 
zgłoszeń. Następnie zostają zawarte 
umowy udzielenia dotacji celowej, które 
są podstawą do rozpoczęcia inwestycji. 

W przypadku dotacji celowej na budo-
wę indywidualnej, przydomowej oczysz-
czalni ścieków pisemny wniosek o wypła-
tę dotacji należy złożyć po zrealizowaniu 
zadania, najpóźniej do 15 listopada dane-
go roku. Z kolei w przypadku dotacji ce-
lowej na modernizację obiektów budow-
lanych w  zakresie usuwania wyrobów 
azbestowych pisemny wniosek o wypłatę 
dotacji należy złożyć w  terminie 15 dni 

od zakończenia zadania, lecz nie póź-
niej niż do 15 listopada danego roku. Do 
refundacji będą brane pod uwagę koszty 
poniesione po zawarciu umowy dotacji 
pomiędzy Gminą Hażlach a  właścicielem 
nieruchomości. 

Niespełnienie wymagań określonych 
w  ww. uchwałach uniemożliwi wypłatę 
środków finansowych. Ponadto należy 
zauważyć, że osoby które ubiegały się 
w roku 2022 o uzyskanie dotacji a nie roz-
poczęły inwestycji, mogą w roku 2023 po-
nownie wnioskować o przyznanie dotacji 
na budowę indywidualnej, przydomowej 
oczyszczalni ścieków lub na modernizację 
obiektów budowlanych w  zakresie usu-
wania wyrobów azbestowych.

Rada Gminy Hażlach 14 grudnia 2022 r. 
podjęła uchwałę nr XII/78/2022 w sprawie 

zniesienia opłaty od posiadania psów, 
z ważnością od stycznia 2023 r. 

W związku z powyższym informujemy 
i prosimy naszych mieszkańców  

o niedokonywanie dalszych wpłat  
z tego tytułu.

Zniesienie od 2023 r.  
opłaty od posiadania psów

Powiatowy Zespół Doradztwa 
Rolniczego w Cieszynie  

zaprasza rolników gminy Hażlach 
na szkolenie informacyjne z tematów:
„Dopłaty bezpośrednio w roku 2023 

ze szczególnym uwzględnieniem 
Ekoschematów”  

– wykład Aneta Stanek-Sikora  
(doradca rolny);

„Bezpieczne praca  
w gospodarstwie rolnym”  

– wykładowca Karina Balcar (KRUS).
Szkolenie odbędzie się  
w „Zielonym Domku”,  

Brzezówka ul. Jagodowa 3  
w dniu 9 marca 2023 r.  

od godziny 9.00 do 11.00.

ZAPRASZAMY ROLNIKÓW  
NA SZKOLENIA
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PODMIOT DANE KONTAKTOWE
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Spółka z o.o.
43-400 Cieszyn, ul. Słowicza 59

33 4794 100

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Goleszowie
43-440 Goleszów, ul. 1 Maja 13

33 8521 972
609 829 453

Gmina Hażlach; 43-419 Hażlach, ul. Główna 57 33 8569 555
Firma Handlowo Usługowa Migra Mieczysław Bierski
43-416 Kończyce Wielkie, ul. Olszowa 9

731 111 026

WC Serwis Śląsk Spółka z o.o.
41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 10

32 278 45 31

Firma Handlowo Usługowa VOL-TRANS Jastrzębski Zbigniew 
43-430 Skoczów , ul. Jana Ewangelisty Mocko 12/2

502 374 416

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
43-410 Zebrzydowice, ul. Ks. Antoniego Janusza 6

32 469 36 54

Transport Towarowy Eksport-Import Marzoll Mirosław
43-400 Cieszyn, ul. Sienkiewicza 4 

32 475 80 83

Wywóz ścieków Dariusz Franek 
43-430 Skoczów, Ochaby Małe, ul. Dębowiecka 103 

781 335 250

W  związku ze zmianą przepisów 
i obowiązkiem przeprowadzania przez 
pracowników Urzędu kontroli czę-
stotliwości i  sposobu pozbywania się 
nieczystości ciekłych, przypominamy 
o  obowiązku posiadania umowy i  do-
wodów uiszczania opłat za wywóz 
w/w nieczystości.

Właściciele nieruchomości niepodłą-
czonych do kanalizacji sanitarnej mają 
obowiązek odprowadzania nieczystości 
ciekłych do szczelnego zbiornika bez-
odpływowego lub przydomowej oczysz-
czalni ścieków. W związku z powyższym, 
muszą posiadać umowę z  podmiotem 
uprawnionym, posiadającym stosowne 
zezwolenie oraz dowody uiszczania opłat 
za te usługi. Tym samym wypełnianie 
w/w  obowiązków i  posiadanie powyż-
szych dokumentów będzie kontrolowane 
przez pracowników Urzędu.

Zgodnie z  Regulaminem utrzymania 
czystości i  porządku na terenie gmi-
ny Hażlach, właściciel budynku obo-
wiązany jest do opróżniania zbiornika 
bezodpływowego w  odstępach czasu 
uniemożliwiających jego przepełnienie, 
nie rzadziej jednak, niż raz na pół roku. 
W  przypadku nieruchomości wyposażo-

nych w przydomową oczyszczalnię ście-
ków częstotliwość wywozu nieczystości 
musi być zgodna z  instrukcją eksploato-
wanego urządzenia. Pamiętać należy 
przy tym, iż zgodnie z art. 10 ust. 2 usta-

wy o  utrzymaniu czystości i  porządku 
w  gminach za brak umowy i/lub brak 
potwierdzeń wywozu nieczystości 
ciekłych właścicielowi nieruchomości 
grozi kara grzywny.

WYKAZ PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO WYKONYWANIA USŁUG 
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PŁYNNYCH) 

NA TERENIE GMINY HAŻLACH

INFORMACJA DOTYCZĄCA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Z  głębokim żalem przyjęliśmy in-
formację, że w  dniu 13 stycznia 2023 
roku zmarł Radny Gminy Hażlach Piotr 
 Krupa, który członkiem Rady Gminy zo-
stał wybrany na kadencję lat 2014-2018 
oraz 2018-2023. W  obecnie urzędującej 

WSPOMNIENIE

Radzie Gminy przewodniczył Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji.

Świętej pamięci Piotr był osobą nietu-
zinkową, cieszącą się poważaniem i  za-
ufaniem, zarazem człowiekiem mądrym 
i  rozważnym, posiadającym olbrzymi 
bagaż doświadczeń, które potrafił wy-
korzystać w  celu poprawy jakości życia 
mieszkańców, bezpieczeństwa publicz-
nego, rozwoju infrastruktury i  usług pu-
blicznych. W  Radzie Gminy dbał o  spra-
wy mieszkańców, żywo interesował się 
sportem. To za jego czasów, gdy zasiadał 
w  Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych 
i Sportu, powstało boisko wielofunkcyjne 
w Pogwizdowie, siłownia plenerowa, plac 
do street workoutu. Obecnie jesteśmy 
w przededniu powstania skateparku wraz 
z przebudową boiska Olzy Pogwizdów.

Śp. Piotra poznałem ponad 8 lat temu, 
gdy zostałem wójtem, a  on radnym. Po-
mimo, że początkowo reprezentowaliśmy 

różne komitety, szybko znaleźliśmy wspól-
ny język. Łączyła nas nić porozumienia, 
jaką jest dobro mieszkańców naszej gminy. 

Pomimo szybko postępującej choro-
by, do końca interesował się problemami 
i osiągnięciami naszej gminy, życząc nam 
dalszych, spektakularnych sukcesów.

Ks. Jan Twardowski napisał: „Można 
odejść na zawsze, by stale być blisko”. Je-
dyne, co jest w  stanie przeżyć śmierć 
człowieka, to dobro, które dało się innym. 
Pozostanie to na zawsze wyryte w naszej 
pamięci, jak czułość, miłość i  przyjaźń. 
Nigdy nie umierają Ci, którzy w  pamięci 
żyją. Powtórzę więc za antycznym poetą 
Horacym: „Nie wszystek umrę”. 

Śp. Piotr na zawsze pozostanie w  na-
szych sercach jako osoba niezwykle za-
służona dla Pogwizdowa oraz Gminy Haż-
lach. Cześć Jego Pamięci! 

Grzegorz Sikorski
Wójt Gminy Hażlach

Piotr Krupa 
(1948-2023)
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W rok jubileuszowy Zamarski wkroczyły z hymnem wsi, który 
ukazał się na płycie CD wraz z cieszyńskimi pieśniczkami ludo-
wymi. „Pochwała Zamarsk” to pieśń do wiersza Erwina Cienciały 
i muzyki Michała Wodza, a wykonał ją chór ewangelicki Hażlach-
-Zamarski, dzieci szkolne oraz orkiestra pod dyrygenturą Krysty-
ny Penkały. Płytę będzie można otrzymać podczas wszystkich 
wydarzeń kulturalnych w  sołectwie Zamarski. A  co będzie się 
działo w  tym jubileuszowym roku? Organizatorzy, czyli Rada 
Sołecka, Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk, Amatorski Klub 
Futbolu Stołowego, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż 
Pożarna i przede wszystkim zamarscy społecznicy zaplanowali 
wiele wydarzeń kulturalnych i sportowych.

W marcu tradycyjnie odbędzie się akcja sprzątania wsi, czyli 
„Posprzątaj świat na wiosnę”. Przy okazji tego wydarzenia cały 
miesiąc trwać będzie zbiórka złomu na poczet zorganizowania 
tegorocznego Świynta Dziedziny. Wystarczy zadzwonić do Soł-
tysa (tel.: 794 055 520), a złom zostanie odebrany spod wskaza-
nego adresu. Z góry serdecznie dziękujemy za wsparcie.

1 kwietnia do Zamarsk przyjadą najlepsi z najlepszych z Pol-
ski i zagranicy w tzw. piłkarzykach. To za sprawą organizowane-
go w tym dniu Turnieju Futbolu Stołowego o Puchar Sołtysa. Tym 
razem, ze względu na przebudowę strażnicy, impreza odbędzie 
się w „Dworku  Uroczysko”.

7 maja zapraszamy wszystkich na boisko szkolne, by wykonać 
pamiątkowe zdjęcie do kapsuły czasu. Akcja „Zdjęcie 800/800” to 
jedyna okazja, by zapisać się na kartach historii wsi Zamarski. Każ-
dy uczestnik wydarzenia otrzyma swój przydzielony numer, a lista 
uczestników wraz ze zdjęciem i innymi pamiątkami z jubileuszo-
wego roku zostanie zakopana w kapsule czasu na 100 lat w Parku.

W tym roku Zielone Świątki przypadają w niedzielę 28 maja, 
dlatego już teraz zapraszamy na Wielką Jubileuszową Jajecznicę. 
Kto wie, może będzie ona z 800 jajek.

800-lecie 
wsi Zamarski
Kiedy w dokumencie protekcyjnym biskupa 
wrocławskiego Wawrzyńca z dnia 25 maja 1223 roku 
znalazła się wzmianka o jednej z najstarszych 
miejscowości na Śląsku Cieszyńskim, rozpoczęła 
się wówczas niesamowita historia wsi, która 
trwa do dzisiaj, a my jesteśmy świadkami jej 
nieustannego rozwoju.

10 czerwca to Jubileuszowe Świynto Dziedziny. Tego dnia nie 
zabraknie barwnego korowodu, który wyruszy z Parku na boisko 
szkolne, gdzie odbędą się główne uroczystości. Świynto Dzie-
dziny rozpocznie się hymnem wsi, a następnie po przemowach 
i podziękowaniach na wielkiej scenie ruszą występy artystyczne 
i koncerty. Główną gwiazdą obchodów 800-lecia będzie zespół 
Golec uOrkiestra, który zaprezentuje prawie 2-godzinne widowi-
sko. Świynto Dziedziny zakończy disco ściernisko w Parku.

W okresie wakacyjnym w sobotnie wieczory odbędą się pro-
jekcje filmowe, czyli „W starym kinie na dziedzinie”. Tym razem 
na wielkim ekranie wyświetlone zostaną archiwalne sztuki te-
atralne Amatorskiego Zespołu Teatralnego, który kiedyś działał 
w naszej wsi.

Na 10 września zaplanowano „Turniej Przysiółków”. To nic 
innego jak piknik rodzinny połączony z turniejem wiedzy o Za-
marskach.

24 września już po raz 13. odbędzie się „Zamarskie Biesia-
dowanie”. Tego dnia oprócz uroczystego odsłonięcia gwiazdy 
Rudolfa Mizi w Alei Gwiazd Miłośników Cieszyńskiej Pieśniczki 
Ludowej, tuż przy fontannie zostanie zakopana kapsuła  czasu.

Początkiem października (7.10) odbędzie się Amatorski Tur-
niej Futbolu Stołowego. Tym razem każdy będzie mógł powal-
czyć o Puchar Sołtysa i cenne nagrody.

Miesiąc grudzień to tradycyjnie „Spotkanie z Mikołajem” (6.12), 
Wiejski Jarmark Świąteczny (17.12) i po raz pierwszy „Sylwester 
pod chmurką”, kończący obchody jubileuszu 800-lecia wsi.

Już teraz zapraszamy wszystkich do Zamarsk, by przez cały 
rok świętować ten niezwykły jubileusz jednej z najstarszych wsi 
na Śląsku Cieszyńskim. Do  zobaczenia.

Sołtys Sołectwa Zamarski Klaudiusz Zawada

Fo
t. 

M
. S
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GOLEC UORKIESTRA



7

Święta Bożego Narodzenia to wy-
jątkowy czas pełen rodzinnego ciepła, 
wzajemnej serdeczności oraz wszech-
ogarniającej radości. Dzieci z  niecierpli-
wością odliczają dni, które pozostały do 
Gwiazdki. W  przedszkolu okres poprze-
dzający ten niezwykły czas, jest bardzo 
pracowity. „Sarenki”, „Zajączki” i „Sówki” 
już od pierwszych dni grudnia wykonywa-
ły zadania, wylosowane z Kalendarza Ad-
wentowego. Z  wielkim zaangażowaniem 
stroiły choinkę, przygotowywały kartki 
świąteczne, tworzyły piękne ozdoby na 
zielone drzewko, a także wykonywały zi-
mowe prace plastyczne, by w salach zapa-
nował świąteczny nastrój. Przedszkolaki 
przywitały Świętego Mikołaja z szerokimi 
uśmiechami na buziach i  zaśpiewały ra-
dosne piosenki dla tak wyjątkowego go-
ścia. Dzieci zmieniły się także w  małych 
kucharzy i  upiekły pierniczki, których 
zapach roznosił się po całym przedszkolu. 
Cudowny, grudniowy czas szybko mijał 

Za pan brat z tradycją  
– świąteczny występ 
Przedszkolaków z Zamarsk

i nadeszła pora na przygotowanie wystę-
pu jasełkowego… 

15 grudnia na scenie sali widowi-
skowej w  Zamarskach pojawili się: 
Maryja, Józef, Aniołowie, Trzej Królowie 
oraz Pastuszkowie. Dzieci z  przedszkola 
w  Zamarskach przedstawiły historię na-
rodzin Pana Jezusa, oprawioną kolędami, 
pastorałkami i  tańcem. Mali aktorzy po-
konali tremę i  z  zaangażowaniem wczuli 
się w  odgrywane role. Gwieździsta sce-
nografia oraz nastrojowa muzyka nadała 
temu spotkaniu magiczny klimat. Rodzi-
ce, dziadkowie, a także zaproszeni goście 
z  zachwytem podziwiali przedszkolaków 
występujących na scenie i razem z dzieć-
mi wybrali się na wędrówkę do odległego 
Betlejem. Towarzyszyły im kolędy i  pa-
storałki: Dzisiaj w  Betlejem, Skrzypi wóz, 
Przybieżeli do Betlejem, Wśród nocnej ci-
szy, Świeć, gwiazdeczko. Wszyscy mogli 
zobaczyć szopkę z  Maryją i  Józefem, do 
której, w  rytm góralskiej melodii, przy-

byli pasterze. Najmłodsze przedszkolaki 
zaniosły Dzieciątku liczne dary, Królowie 
z  wdzięcznością złożyli pokłony, a  Anio-
łowie radośnie zwiastowali narodzenie 
Pańskie. Dorośli wczuli się w świąteczną 
atmosferę i  wspólnie ze swoimi pocie-
chami zakończyli przedstawienie kolędą 
Pójdźmy wszyscy do stajenki. 

Dziecięca interpretacja narodzin Pana 
Jezusa Chrystusa, kolędy, pastorałki, na-
strojowa dekoracja, pozwoliły wszyst-
kim poczuć atmosferę zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia, przepełnioną 
spokojem, radością i  miłością. Mali arty-
ści stanęli na wysokości zadania i zostali 
docenieni gromkimi brawami. Występ na 
długo pozostanie w  pamięci dzieci oraz 
zaproszonych gości. 

ZASADY PONOWNEGO 
UŻYCIA OLEJU

Olej po smażeniu należy schłodzić, prze-
filtrować np. przez gazę i  przelać do nie-
przezroczystego, zamykanego naczynia. 
Taki olej można przechowywać w  ciem-
nym, chłodnym miejscu lub  lodówce. 

Warto mieć na uwadze spadek jako-
ści oleju po każdym smażeniu oraz to, że 
obecność dodatków, np. przypraw, powo-
duje szybsze psucie.

JAK ROZPOZNAĆ, ŻE OLEJ 
JEST ZUŻYTY?

Wskazywać może na to ciemny kolor 
produktu – to może oznaczać, że jest on 
już przepalony, nieprzyjemny zapach, 

brak małych bąbelków, które powinny po-
wstawać podczas smażenia, dymienie czy 
powstawanie piany w czasie podgrzewa-
nia na patelni. W takim tłuszczu powstają 
toksyczne związki, które mogą stanowić 
przyczynę chorób nowotworowych, neu-
rologicznych, serca czy wątroby. Taki olej 
nie nadaje się już do przygotowywania 
potraw i należy go zutylizować. 

JAK UTYLIZOWAĆ ZUŻYTY 
OLEJ W KUCHNI?

Olej posmażalniczy jest traktowa-
ny jako odpad komunalny. Nie może 
on trafiać do kanalizacji, być spalany 
czy też wylewany w  przypadkowych 
miejscach. W  naszej gminie możemy 

Ponowne wykorzystanie oleju w kuchni

oddać go do specjalnych pojemników 
na zużyty olej i  tłuszcz jadalny. Ich roz-
mieszczenie można sprawdzić na mapie: 
www.segregujolej.pl/mapa. Zużyty olej 
zostanie oczyszczony i  ponownie wyko-
rzystany do produkcji biopaliw.

Bez oleju trudno wyobrazić sobie gotowanie. Większość z nas 
prawdopodobnie pozbywa się go po jednym smażeniu, niektórzy 
decydują się na jego ponowne użycie. Jak przechowywać olej po 
smażeniu i dlaczego powinien później trafić do utylizacji? 
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Głównymi celami naszego projektu 
jest promowanie równości i  tolerancji 
wśród uczniów, zapobieganie uzależ-
nieniom cyfrowym wśród uczniów oraz 
przeciwdziałanie wypaleniu zawodowe-
mu kadry naszej szkoły. Cele te chcemy 
osiągnąć podnosząc kwalifikacje na-

Różni lecz równie ważni
Od stycznia 2023 rozpoczęliśmy w ZSP w Kończycach Wielkich 
realizację kolejnego projektu pt. Różni lecz równie ważni 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu 
Erasmus+ KA122 – mobilność kadry edukacji szkolnej. 

uczycieli w  zdefiniowanych obszarach 
poprzez udział w kursach zagranicznych. 
Zaplanowaliśmy udział w  18 mobilno-
ściach zagranicznych dla nauczycieli 
szkoły i  przedszkola oraz pracowników 
administracji szkoły. Ponadto nową formą 
doskonalenia będzie dla nas obserwacja 

W związku z realizacją programu Era-
smus+ dofinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej, w  Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w  Kończycach Wielkich 
stopniowo wdrażamy w  działaniach 
szkoły i  przedszkola standardy Erasmu-
sa związane z  ekologią, postawami oby-
watelskimi, włączaniem społecznym, 
upowszechnianiem wiedzy na tematy 
związane z krajami Unii Europejskiej oraz 
aktywnym udziałem w sieci Erasmusa. 

W  ramach realizacji działań projekto-
wych w  naszej szkole i  przedszkolu zre-
alizowaliśmy w pierwszym półroczu sze-
reg inicjatyw proekologicznych – zbiórkę 
karmy dla Pokazowej Zagrody Żubrów 
w  Pszczynie, segregujemy odpady, zbie-
ramy surowce które można poddać recy-

Ekologia, postawy obywatelskie i włączanie 
społeczne – wychowujemy dla przyszłości

klingowi, uczniowie tworzyli eko-ozdoby 
świąteczne z  materiałów do recyklingu, 
uczymy się zdrowo odżywiać. Poznali-
śmy bogactwo przyrody podczas spotkań 
z Panem Pająkiem i jego gadami. 

W  ramach rozwijania postaw obywa-
telskich uczniowie naszej szkoły wzięli 
udział w cyklu spotkań online we współ-
pracy z Polską Akcją Humanitarną na te-
mat edukacji globalnej, w  grze logiczno-
-matematycznej „Gdzie jest Mikołaj?” oraz 
w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej. 
Uczniowie mieli także okazję zaśpiewać 
kolędy w  różnych językach europejskich 
oraz poznać tradycje polskie i  europej-
skie podczas uroczystego Europejskiego 
Spotkania Kolędowego, które odbyło się 
przed przerwą świąteczną. Brali także 
udział w Europejskim Dniu  Języków.

Stale edukujemy naszych podopiecz-
nych na tematy związane z  tolerancją, 
szacunkiem, wsparciem osób w  trudnej 
sytuacji. W pierwszym półroczu zorgani-
zowaliśmy Dzień Białej Laski poświęcony 
problematyce osób niewidomych, Dzień 
Praw Dziecka, Dzień Uśmiechu, Dzień 
Tolerancji w  trakcie którego odbyły się 
lekcje wychowawcze we wszystkich od-
działach szkoły i  przedszkola. Wsparli-
śmy darami akcję pomocy dla Szymonka. 
Uczniowie klas starszych wzięli udział 
w  prelekcji fundacji Brama Nadziei na 

temat Holocaustu. Dzieci wzięły udział 
w  zajęciach z  zakresu pierwszej pomocy 
w  ramach Dnia Ratownictwa Medyczne-
go. Zorganizowaliśmy także zajęcia profi-
laktyczne ze Strażą Pożarną. 

Przygotowujemy się także do pierw-
szych mobilności – kadra szkoły wzięła 
udział w  kursie języka angielskiego oraz 
w przygotowaniu kulturowym. Wszystkie 
nasze działania można śledzić na naszym 
szkolnym Facebooku i  stronie interneto-
wej naszej szkoły.

pracy nauczycieli w zaprzyjaźnionej szko-
le w Resende, z którą współpracowaliśmy 
we wcześniejszym projekcie. W  ramach 
obserwacji pracy zaplanowaliśmy wy-
jazdy na 6 mobilności, które umożliwią 
naszej kadrze wymianę dobrych praktyk 
z  nauczycielami z  Portugalii. Realizacja 
projektu przyczyni się także do podtrzy-
mania i  utrwalenia europejskiego poten-
cjału naszej placówki. O postępach w re-
alizacji działań projektowych będziemy 
informować na naszej stronie interneto-
wej oraz szkolnym Facebooku. Projekt 
zakończy się w czerwcu 2024 roku.

Podczas koncertu rozbrzmiewały kolędy  
w różnych językach

Zajęcia z tolerancji są ważnym elementem edukacji
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W  aplikacji wystarczy wybrać opcję 
„Dodaj dokument” i  na wyświetlonej li-
ście dokumentów wskazać Legitymacja 
 emeryta-rencisty.

Dla emerytów i rencistów, którzy przed 
1 stycznia 2023 r. otrzymali legitymację 
w formie plastikowej karty identyfikacyj-
nej, ZUS wyda automatycznie legitymację 
w wersji elektronicznej. Takie osoby będą 
mogły korzystać z obu wersji dokumentu 
– tradycyjnej i elektronicznej. 

Elektroniczna legitymacja, czyli mLe-
gitymacja, działa tak samo jak tradycyj-
ny dokument. Pokazując ją na ekranie 
smartfona, osoba uprawniona potwierdzi, 
że jest emerytem lub rencistą i skorzysta 
z  ulg i  uprawnień jej przysługujących, 
np. zniżek do biletów. 

ZUS INFORMUJE

Od stycznia 2023 r. 
można korzystać 
z mLegitymacji 
emeryta-rencisty

Emeryci lub renciści, którzy będą 
chcieli otrzymać tradycyjną legitymację 
w formie karty, będą musieli złożyć w tej 
sprawie wniosek (formularz ERL).

Ważne! Legitymacje emerytów i  ren-
cistów, które zostały wydane przed 2023 

rokiem, są aktualne, zgodnie z  nadanym 
terminem ważności.

Więcej informacji na naszej stronie: 
www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/

mlegitymacja

Seniorzy naszej Gminy mają wiele za-
interesowań, dlatego biblioteki postano-
wili stworzyć dla nich Klub Książki. Pod-
czas pierwszych zajęć nasi klubowicze 
rozmawiali o  swoich zainteresowaniach 
czytelniczych oraz podzielili się tytułami 
swoich ulubionych powieści. 

To nie jedyne nowiny z  naszego klu-
bu. Uczestnicy w  tym roku odwiedzili 
również teatr, kino oraz uczestniczyli 
w zajęciach zorganizowanych przez straż 
pożarną, a także brali udział w zajęciach 
z rękodzieła. 

Klub Seniora nie zwalnia! 
Zawitali również do Dom Przyrodni-

ka, po którym oprowadził nieoceniony 
przyjaciel muzeum Pan Józef Stoszek. Jak 
zwykle barwnie i  z  dbałością o  szczegó-
ły przybliżył Seniorom historię starego 
spichlerza oraz zwyczaje ludowe Zie-
mi  Cieszyńskiej.

Seniorzy w  Gminie mają czas wypeł-
niony wieloma atrakcjami, z  których, co 
nas niezwykle cieszy, chętnie korzystają.

Zainteresowanych uczestniczeniem 
w za jęciach Klubu Seniora zapraszamy 
do kontaktu z Biblioteką w Hażlachu.

Od 1 stycznia 2023 r. legitymacje 
emeryta-rencisty będą wydawane 
przez ZUS w formie elektronicznej. 
Będzie można z nich korzystać na 
własnym urządzeniu mobilnym, 
np. na telefonie, przy użyciu bezpłat-
nej aplikacji mobilnej mObywatel.
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PRZEMOC.  
JAK PRZERWAĆ BŁĘDNE KOŁO

Przyjmuje różną formę, dotyczy za-
równo kobiet jak i  mężczyzn. To agresja, 
bicie, szturchanie, popychanie, ale także 
krzyk, kontrola, zakazy, karanie, odcina-
nie od pieniędzy, wymuszanie stosunku 
seksualnego, zazdrość, to zaniedbanie 
podstawowych potrzeb dzieci, ale i osób 
starszych, chorych. Przemoc zawsze boli.

– Można to zmienić, można to zakończyć. 
Pomagamy w  tym, jesteśmy wyjątkowym 
miejscem na mapie województwa śląskiego 
– prowadzimy Powiatowy Ośrodek Wsparcia 
dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie. 
Pobyt u nas daje czas, by dojść do siebie, po-
myśleć, co można zmienić i uwierzyć, że jest 
to możliwe. Tu także wspieramy dążenie do 
samodzielności – mówi Anna Kot, Prezes 
Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Wza-
jemnej „Być Razem” w Cieszynie.

MYŚLAŁAM, ŻE STWORZYMY 
LEPSZĄ RODZINĘ

Mąż po zmianie pracy zaczął mnie poni-
żać, odreagowywał na mnie. Zajmowałam 
się domem i  małymi dziećmi, tylko on pra-
cował, cały czas był problem z  pieniędzmi, 
miał długi. Pierwszy raz uciekłam na ty-
dzień, straszył mnie wtedy policją, że zabie-
rze mi dzieci. Wróciłam. Decyzja o  rozwo-
dzie zapadła, gdy miałam potwierdzenie, że 
ma także problem z narkotykami. Nie tylko 
je zażywał, ale także sprzedawał – wyznaje 
Dominika (imię zostało zmienione dla za-
pewnienia bezpieczeństwa rozmówczyni 
– przy. red.). Pomoc okazali sąsiedzi. Były 
także interwencje policji, co doprowa-
dziło, że wszczęto procedurę Niebieskiej 
Karty. O  miejsce w  Ośrodku dla Domini-
ki z  dwójką dzieci wnioskował Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Nie trzeba 
było na nie czekać.

Przemoc boli 
niezależnie od wieku

– Byłam bita przez ojca, mama nie 
reagowała. Myślałam, że z  mężem stwo-
rzymy lepszą rodzinę – przyznaje i  doda-
je: – Bez Ośrodka nie dałabym sobie rady. 
Spędziliśmy tam 4 miesiące. Czułam się 
bezpieczna. Dzieci także poczuły się tam 
dobrze, nazywały to miejsce domem. Ani 
razu nie zapytały o tatę. Tam zrozumiałam, 
że to nie była moja wina. Przemoc psychicz-
na bardzo boli i długo – podkreśla Domini-
ka. W tym przypadku impulsem, by to co 
dzieje się w domu przestać traktować, za 
coś normalnego, był artykuł w  gazecie. 
– Zobaczyłam, jak bardzo mnie to dotyczy. 
Miłość nie krzywdzi. Trzeba uciekać, szcze-
gólnie jak ma się dzieci. One wszystko wi-
dzą, czują. Warto prosić o  pomoc, pomimo 
obaw i wstydu. Dla nas Ośrodek okazał się 
najlepszym rozwiązaniem, u mamy mąż by 
mnie nachodzi, tu nie miał wstępu. Otrzy-
małam pomoc nie tylko psychologiczną, 
ale także prawną. Mąż już ma ograniczone 
prawa rodzicielskie. Przed nami rozpra-
wa  rozwodowa.

ZATRZYMAĆ I MINIMALIZOWAĆ 
SKUTKI PRZEMOCY

Co roku w Powiatowym Ośrodku Wspar-
cia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzi-
nie schronienie otrzymuje 20-40 mieszkań-
ców powiatu cieszyńskiego. Pomoc można 
otrzymać o  każdej porze dnia i  nocy, 7 dni 
w  tygodniu. Nie trzeba się umawiać, nie 
trzeba mieć skierowania. Pomoc udziela-
na jest bezpłatnie. Udzielana jest pomoc 
psychologiczna, terapeutyczna, ale także 
prawna. W każdy wtorek spotyka się grupa 
wsparcia dla osób doświadczających prze-
mocy. Wystarczy przyjść na godzinę 16.00 
– mówi Anna Miech – kierownik POW 
i  dodaje: Pobyt w  Ośrodku, to czas, w  któ-
rym osoba doświadczająca przemocy może 
odzyskać poczucie bezpieczeństwa i godno-

ści. Każdej osobie towarzyszymy w  drodze 
do uzyskania samodzielności.

Pomocą objęci są nie tylko dorośli. 
Osobne wsparcie skierowane jest do dzie-
ci. Dostępna jest terapia psychologiczno-
-terapeutyczna, praca w  grupach socjo-
terapeutycznych. – Dziś już nikt nie ma 
wątpliwości, że dzieci obserwujące przemoc 
w  domu, także jej doświadczają – podkre-
śla Magdalena Krużołek, przewodnicząca 
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie, dzia-
łającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Cieszynie.

Przy Ośrodku działa także Punkt In-
terwencji Kryzysowej (ul. Ks. Janusza 3), 
gdzie od poniedziałku do piątku w godz. 
8.00-16.00 można uzyskać wsparcie. In-
terwent rozpoznaje sytuację i podejmuje 
działania adekwatne do potrzeb osoby 
znajdującej się w  kryzysie. Zaprasza na 
spotkanie, umawia psychologa, prawnika. 

WSPÓŁPRACA 
INSTYTUCJONALNA

Prowadzenie Ośrodka zleca Powiat 
Cieszyński, nadzór nad jego działalnością 
prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie. Funkcjonowanie tego miejsca 
współfinansują samorządy gminne. Co 
wyróżnia to miejsce? – Współpraca pomię-
dzy wieloma instytucjami, specjaliści z  za-
kresu przeciwdziałania przemocy w  rodzi-
nie, szeroki zakres usług – wyjaśnia Aneta 
Ogierman z PCPR.

W  tym roku 10 z  12 gmin powiatu 
cieszyńskiego współfinansuje funkcjo-
nowanie tego zadania. Powiadomione in-
stytucje mają wypracowane różne, w za-
leżności od sytuacji, ścieżki działania, 
mogą być elastyczni. – Współpraca odby-
wa się także z asystentami rodziny, kurato-
rami, z  dzielnicowymi a  także policyjnymi 

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” 
przekazuje informacje dotyczące funkcjonowania 
Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych 
Przemocą w Rodzinie, który prowadzi na rzecz Powiatu 
Cieszyńskiego. W artykule poruszono temat reagowania 
na każdą widzianą formę przemocy i zawarto niezbędne 
informacje, gdzie można uzyskać pomoc.
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L.P. NAZWA ORGANIZACJI NR KRS CEL SZCZEGÓŁOWY DO WPISANIA
1 LKS „Błyskawica”

Kończyce Wielkie
0000135021 

2 LKS „Victoria” Hażlach 0000116161
3 Stowarzyszenie „Lutnia” Zamarski 0000118947
4 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi 

Rudnik w Rudniku
0000063162

5 Związek Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP

0000116212 Do wyboru
OSP Brzezówka, 
OSP Hażlach
OSP Kończyce Wielkie, 
OSP Pogwizdów 
OSP Rudnik
OSP Zamarski

6 Fundacja Serce Dziecka 0000266644 Ze wskazaniem na rzecz dzieci z naszej Gminy 
7 Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 0000037904

patrolami. Zaangażowane są sądy rodzinne, 
pracownicy socjalni także ci zajmujący się 
pieczą zastępczą, usługami opiekuńczymi – 
dodaje Magdalena Krużołek.

REAGUJ!
Od ponad 26 lat Stowarzyszenie Po-

mocy Wzajemnej „Być Razem” działa na 
rzecz osób dotkniętych przemocą. O  ile 
przemoc fizyczna rodzi reakcje – interwe-
niuje rodzina, sąsiedzi. Przemoc psychicz-
na, seksualna, zaniedbania wobec osób 
chorych, starszych wciąż nie są oczywi-

PUNKT INTERWENCJI 
KRYZYSOWEJ

Cieszyn  
ul. ks. Antoniego 

Janusza 3 
tel. 33 479 53 54

POMOC I NIEZBĘDNE INFORMACJE UZYSKASZ

POWIATOWY OŚRODEK 
WSPARCIA DLA OSÓB 

DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ 
W RODZINIE 

Cieszyn  
ul. Mała Łąka 17 a  
tel. 33 851 29 29

TELEFON ZAUFANIA 
ANONIMOWO DLA OSÓB 

DOŚWIADCZAJĄCYCH 
PRZEMOCY W RODZINIE 

– codziennie  
od 19.00 do 7.00 
tel. 33 851 29 29

ste. Warto reagować. Jeśli masz podejrze-
nie, że temat przemocy dotyczy ciebie lub 
kogoś z bliskiego otoczenia, pytaj, podej-
mij działania. 

Możliwość przekazywania. 1,5% po-
datku dochodowego od osób fizy cznych 
wprowadziła ustawa o działalności po ży-
tku publicznego i o wolontariacie w 2003 
roku. Ze  społecznego punktu widzenia 
możliwość przekazywania 1,5% podatku 
organizacjom OPP jest przejawem demo-
kracji bezpośredniej. Dzięki niemu każdy 

– jest jednym z przywilejów,  
nie jest darowizną ani ulgą1,5%

polski podatnik może samodzielnie zade-
cydować, do kogo trafi część jego podatku 
dochodowego, który powinien zapłacić 
państwu. Korzystając z  tej możliwości, 
„wspomagamy” ministra finansów w dys-
trybucji środków publicznych. 

Jeśli nie zdecydujemy się na przekaza-
nie 1,5% organizacji pożytku publicznego, 

podatek za dany rok trafi do „wspólnego 
worka”, o którego przeznaczeniu decydu-
je rząd.

Tak naprawdę podatnik nie zyska nic – 
ale też nic nie straci – a może bezpośred-
nio wpłynąć na to, do kogo trafią pienią-
dze z jego podatków. Zysk podatnika jest 
więc bardziej moralny.

WYKAZ OPP Z TERENU GMINY HAŻLACH ORAZ ORGANIZACJI, 
 NA KTÓRE MOŻNA PRZEKAZAĆ 1,5% 

Zachęcamy do przekazania 1,5 % na rzecz organizacji pożytku publicznego z naszej Gminy.  
Te środki na pewno zostaną bardzo dobrze wykorzystane.

DZIĘKUJEMY!

Stowarzyszenie 
Pomocy Wzajemnej  

„Być Razem”
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Zawodnicy UKS Nakano Pogwizdów 
zaliczyli bardzo pracowity koniec 2022 
i  początek 2023 roku. Doskonale zapre-
zentowali się podczas Mistrzostw Polski 
Ju-Jitsu, które odbywały się w Katowi-
cach. Po zaciętych walkach udało im się 
sięgnąć po następujące pozycje (patrz 
ramka obok).

Świetnie zaprezentowali się również 
najmłodsi zawodnicy Nakano Pogwizdów 
podczas zawodów judo, które odbywa-
ły się w  Sosnowcu (patrz ramka obok). 
W zawodach bardzo dzielnie walczył rów-
nież Tobiasz Knap.

W  połowie stycznia zawodnicy z  Po-
gwizdowa wystartowali w  Mysłowicach 
na Mistrzostwach Śląska Ju-Jitsu gdzie 
po wspaniałych walkach udało się uzy-
skać wspaniałe wyniki. Mistrzami Śląska 
zostali Filip Czupil, Jakub Drewek ne-
-waza i  fighting oraz Patryk Węglorz. 
Po  V-ce Mistrzostwo Śląska sięgnę-
li Natalka Filipczak i  Jacek Drewek. 
III  miejsce zdobył Paweł Kołder, a  tuż 
za podium znalazł się Samuel Szczuka. 

GARTULUJEMY!

UKS NAKANO 
z sukcesami

MISTRZAMI POLSKI zostali: 
Ola Kubicius

Ania Wasiołek 
Natalia Filipczak

Adam Kwiecieński 
Piotr Cieślar 

Kuba Drewek 
Jacek Drewek

V-CE MISTRZOSTWO POLSKI 
wywalczyli:
Agata Banot 

Dawid Łętowski 
Krzysztof Wojaczek 

Patryk Węglorz 
Filip Czupil 

BRĄZOWY MEDAL zdobyli:
Julia Kwiecieńska
Samuel Szczuka 

Paweł Kołder
Tuż za podium uplasowali się:

Amelka Benek 
Marlena Szkorupa 

Gosia Tomsia 
Estera Łętowska 

Drugie miejsca zajęli: Kuba Piksa, Adaś Zawada, Filip Szkorupa
Na trzecim stopniu podium uplasowali się: Lila Zomerlik, Tosia Farana, 

Iga Kacyrz, Pola Padło, Piotrek Grześlak, Staś Zomerlik, Franek Mażarski, 
Bartek Szopa, Szymek Karczmarz, Antek Fiałek

MISTRZOSTWA POLSKI  
JU-JITSU

ZAWODY JUDO w Sosnowcu

ZAPRASZAMY!
Zajęcia odbywać się będą w  godzi-

nach od 18:00 do 19:00 pod czujnym 
okiem czynnego zawodnika SK Stonava 
oraz LKS Olza Pogwizdów pana Piotra 
Tomczyka i adresowane będą dla wszyst-
kich chcących rozpocząć przygodę z kró-
lewską grą. Piątkowe spotkania skupione 
będą przede wszystkim na opanowaniu 
podstawowych umiejętności rozgrywania 
partii, budowania własnych repertuarów 
debiutowych i  oceny skutków podejmo-
wanych decyzji. Do końca lutego uczest-

nictwo w zajęciach będzie nieodpłatne, 
a w późniejszym okresie koszt ich pro-
wadzenia wynosić będzie 30 zł za mie-
siąc. Serdecznie zapraszamy. 

Ponadto przypominamy, że już od 
dłuższego czasu w  poniedziałki od 
17:00 do 20:00 w  ramach wielopoko-
leniowej grupy LKS Olza Pogwizdów 
we współpracy z  GOK organizuje za-
jęcia szachowe przeznaczone dla osób 
średnio i  bardziej zaawansowanych. 
W ramach tych spotkań zawodnicy dzielą 

się doświadczeniem, analizują rozegrane 
w turniejach partie oraz pomagają w roz-
wijaniu zmysłu taktycznego i planowaniu 
strategii, a  przede wszystkim zarażają 
własną pasją. 

W  sprawach organizacyjnych prosimy 
o  kontaktowanie się bezpośrednio z  kie-
rownikiem sekcji szachowej Panem Irene-
uszem Glajc nr tel. 731 135 187.

SZACHY w Pogwizdowie
Od 17 lutego włącznie w każdy piątek zapraszamy wszystkie dzieci 
w wieku od piątego roku życia na zajęcia szachowe organizowane 
w budynku GOK przy ulicy Północnej 5 w Pogwizdowie. 

Jan Błaszczyk z Dawidem Łętowskim

Zawodnicy UKS Nakano na Mistrzostwach Polski
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Wójt Gminy Hażlach 
ogłasza nabór wniosków 

o przyznanie nagrody 
sportowej i wyróżnienia dla 
zawodników oraz trenerów, 

którzy osiągnęli wysokie 
wyniki we współzawodnictwie 

międzynarodowym lub 
krajowym w roku 2022.

Termin składania wniosków:  
do dnia 28 kwietnia 2023 roku.

Sposób złożenia wniosku: 
w Sekretariacie Urzędu Gminy 

Hażlach w godzinach pracy.
Ogłoszenie o naborze wniosków, 

druk wniosku, informację 
o przetwarzaniu danych 

osobowych oraz regulamin 
przyznawania nagród i wyróżnień 

można pobrać:
 • ze strony internetowej  

https://samorzad.gov.pl.web/
gmina-hazlach,

 • ze strony Biuletynu Informacji 
Publicznej  

www.hazlach.samorzady.pl,
 • osobiście  

w Referacie Oświaty, Sportu 
i Zdrowia Urzędu Gminy Hażlach  

(I piętro, pokój nr 6).

Kategoria do 65 lat włącznie: 
1. Adrian Wiecheć  

2. Łukasz Pomiećko  
3. Wojciech Boczoń

Kategoria powyżej 65 lat:
1. Bronisław Hławiczka  

2. Józef Michalik  
3. Bogusław Siekierka

WYNIKI

Wypełniając tę pasję, przez 9 sezo-
nów startowali w  rajdach amatorskich 
Fiatem 126p oraz Cinquecento, odnosząc 
w  tym czasie kilka małych sukcesów. 
Sezon 2022 to wielki przełom w  ich raj-
dowej karierze. Wyrobienie licencji raj-
dowej Polskiego Związku Motorowego 
poskutkowało awansem do Rajdowych 
Mistrzostw Śląska. 

Nastąpiła przesiadka do Peugeota 
206 i  starty w  klasie PPC (Puchar Peu-
geot & Citroen). Cykl składał się z pięciu 
rund. Były to: Rajd Festiwalowy ( Opole), 

Rajdowi Mistrzowie Śląska 

Rajd Małopolski (Maków Podhalański), 
Rajd Mikołowski (Chorzów), Rajd Wi-
sły (Istebna) i Rajd Cieszyńska Barbór-
ka. Hażlaska załoga wystartowała we 
wszystkich rundach, wygrywając najważ-
niejszą z nich, czyli Cieszyńską Barbórkę, 
czym przypieczętowała zdobycie tytułu 
Mistrza Śląska w  swoim debiutanc-
kim sezonie! 

Marcin i  Alicja Biernat serdecznie 
dziękują za wsparcie swoim sponsorom 
i  zapraszają kolejnych do współpracy 
w  sezonie 2023. Rajdowców z  Hażlacha 

Marcin i Alicja Biernat po zwycięskim dla nich Rajdzie 
Cieszyńskiej Barbórki w roku 2022

Oprócz zmarłego w 2004 roku zawod-
nika Ludowego Klubu Tenisa Stołowego 
Victoria Hażlach, chwilą ciszy uczczono 
także pamięć dwóch tenisistów, którzy 
odeszli w ubiegłym roku: Wiktora Kachno 
i Andrzeja Macheja.

Zawody rozegrano w  dwóch kate-
goriach wiekowych: do 65 lat włącznie 
i weteranów powyżej 65 lat. Wyniki klasy-
fikacji końcowej zaprezentowano w ram-
ce obok. 

Finaliści zawodów, w  tym najstarszy 
ich uczestnik i zarazem współorganizator 
Józef Michalik, z  rąk Wójta Gminy Grze-
gorza Sikorskiego oraz Przewodniczącej 

Tenisowy Memoriał
Uczestnicy turnieju wraz z przedstawicielami władz Gminy Hażlach

Komisji Oświaty, Sportu i  Spraw Socjal-
nych Rady Gminy Hażlach Anny Chwolek 
odebrali puchary i  dyplomy ufundowane 
ze środków promocji Gminy Hażlach. GK
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Marcin i Alicja Biernat, małżonkowie z Hażlacha, od 2012 roku realizują 
swoje marzenie o wspólnym uprawianiu sportu motorowego.

wspierają: GT Workshop, Travel Shop 
Ustroń, Garden Skoczów, RaFin Finanse 
& Rachunkowość, Dar-Tynk Dariusz Men-
drok, Bascar Pruchna, Kardamonn Maków 
Podhalański, Pixel-art, Kupchuck Records.

ARC

15 amatorów tenisa stołowego spotkało się 17 grudnia 2022 roku w sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Trzech Braci w Hażlachu, aby 
rozegrać XVIII Memoriał Jana Pomiećki, czyli Turniej Tenisa Stołowego 
o Puchar Wójta Gminy Hażlach. 

WÓJT GMINY HAŻLACH 
OGŁASZA



14

Nakład: 1.500 egz.
Wydawca:  
Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu  
ul. Północna 5, 43-418 Pogwizdów,  
tel. 735 130 801

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i zmian w nadesłanych materiałach. Materiałów redakcja nie zwraca.  
Dziękujemy za udostępnienie zdjęć. Materiały do kolejnego numeru należy nadsyłać do dnia 10.03.2023 r. na adres mailowy: wgh@hazlach.pl

Redaktor naczelny:  
Cecylia Gasz-Płońska
Skład i druk:  
Przedsiębiorstwo Poligraficzne 
MODENA Sp. z o.o.

Ferie z GOK wystartowały w poniedzia-
łek i rozpoczęły się od wizyty w Bibliotece 
i  zabawy w  Piratów. Dzieci miały okazję 
szukać skarbu pirata, a do tego prowadziło 
szereg zadań od sportowych przez tanecz-
ne do zagadek logicznych. Panie z  GBP 
przygotowały ciekawą wyprawę po skrab, 
który oczywiście dzieci znalazły. Kolejnym 
punktem były zajęcia kulinarne i  lepienie 
pierogów – nauka nie była jednak tylko 
poglądowa, ale jak najbardziej praktyczna 
i zakończyła się degustacją efektów pracy. 
Dzieci, pod okiem Łukasza Kocura – ku-
charza i  właściciela Bistro Żarełko, przy-
gotowały słodka wersję pierogów – far-
szem były: ser, nutella oraz żelki – Dzisiaj 
mieliśmy zaszczyt przygotować dla małych 
znawców kulinarnych warsztaty pierogowe. 
Wiecie, że dzieciom ciężko dogodzić, jednak 

Ferie zimowe pod znakiem 
atrakcji wyjazdowych

chyba się udało! Podczas warsztatów dzieci 
poznały nowe smaki i  zapachy, rozwinęły 
również swoje umiejętności kulinarne, na-
uczyły się higieny i bezpieczeństwa w kuchni 
– mówił Łukasz Kocur.

Kolejne dni ferii upłynęły pod znakiem 
wyjazdów. Dzieci odwiedziły Centrum 
Edukacji Ekologicznej w  Wiśle, Teatr Ba-
nialuka, salę zabaw GoJump w  Bielsku, 
ośrodek „Bajka Pana Kleksa” w  Katowi-
cach, czy FUNZEUM w Gliwicach. Wszyst-
kie atrakcje były tak zaplanowane, aby 
jednocześnie bawić i uczyć. Dzieci z ferii 
przywiozły nie tylko fantastyczne wspo-
mnienia, ale również sporą dawkę wiedzy, 
oczywiście przekazaną w przystępnej for-
mie. Cieszymy się ze spędzonego wspól-
nie czasu i już powoli planujemy atrakcje 
na wakacje. 

Ferie zimowe 2023 za nami, nadszedł więc czas na podsumowania 
i wspomnienia. Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu zorganizował 
zajęcia w dniach  16-20 stycznia, dzięki czemu dzieci z naszej 
Gminy miały okazję aktywnie spędzić pierwszy tydzień wolnego. 
A atrakcji było wiele!

szeroka gama ubezpieczeń, 
w tym 

ubezpieczeń nieruchomości 
rolnych wraz z ubezpieczeniem 

medycznym w zakresie  
(bez dodatkowej opłaty)

ul. Bobrecka 29, Cieszyn
tel. 503 085 915, 33 857 81 46

U BE Z P I E C Z E N I A

www.kaniafinanse.pl

zaprasza na  

OBIADY  
ABONAMENTOWE  

dostarczone do domu

ZUPA  
+ DRUGIE DANIE 

20 zł

Kontakt 537 357 077

BEZPŁATNY INFORMATOR SAMORZĄDOWY
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Planów warsztatowych jest sporo – 
co miesiąc publikowane są propozycje 
warsztatów, na które może przyjść każdy 
zainteresowany. To jednak nie wszyst-
ko – specjalnie dla Was staramy się do-
stosować ofertę warsztatową (którą 
można znaleźć na stronie internetowej 
dolinaolzy.eu w  zakładce „Warsztaty 
w Domu Przyrodnika”). 

W  ofercie na stałe zagościły m.in. 
wspomniane „obrazy z  natury”, które 
doskonale oddają porę roku, w  której 
zostały wykonane. Przypominamy rów-
nież, że wciąż można korzystać z warsz-

tatów takich jak: wykonanie naturalnych 
świec sojowych lub z wosku pszczelego, 
wykonanie naturalnych mydełek, czy 
soli kąpielowych. Dla zainteresowanych 
polecamy również warsztaty florystycz-
ne, tworzenie naturalnych kadzidełek, 
czy spacery ziołowe, dzięki którym 
każdy może rozpocząć swoją przygodę 
z  wykorzystywaniem leczniczych wła-
ściwości ziół (nasza zielarka nie tylko 
pokaże rośliny i  opowie o  ich zasto-
sowaniu, ale również poleci miejsca, 
w  których można je zbierać, bez obaw 
o  zanieczyszczenia).

W Domu Przyrodnika (jak zwykle) dzieje się dużo! Na tyle dużo, że 
oferta warsztatów jest stale rozszerzana i aktualizowana. Zajęcia są 
również dostosowane do pory roku. Tak więc w miesiącach zimowych 
mieliśmy szansę m.in. wspólnie przygotować naturalne (ekologiczne) 
karmniki dla ptaków, czy wykonać „obrazy z natury”, w których 
materiałem plastycznym jest to, co obecnie można znaleźć w lesie.

Koniec roku to czas życzeń, podsumowań, ale również snucia 
planów na przyszły rok. W grudniu 2022 roku Koło Pszczelarzy 
w  Hażlachu oficjalnie zakończyło kolejny sezon pszczelarski. 
Podczas uroczystej kolacji, która odbyła się w  Domu Wiejskim 
w  Brzezówce, Prezes Koła Adam Zawada podziękował wszyst-
kim zgromadzonym za wspólną pracę na jego rzecz. – Miniony rok 

Hażlascy pszczelarze podsumowali sezon

Członkowie Koła Pszczelarzy w Domu Wiejskim w Brzezówce

można określić jako dobry, zarówno pod względem ilości zebranego 
miodu, jak również ilości prac wykonanych na rzecz pasieki związko-
wej, za co serdecznie dziękuję – powiedział Prezes Zawada.

Mijający rok był czasem wytężonej pracy, do czego nawiązał 
Pan Leszek Wawrzyczek – W 2022 roku oczyszczono teren wokół 
pasieki związkowej oraz wykonano ogrodzenie wraz z bramą wjaz-
dową. Pomalowano dach na całej wiacie, wymieniono rynny oraz 
umieszczono tablicę informacyjną z  napisem Koło Pszczelarskie 
Hażlach. W  planach na przyszły rok jest sadzenie nowych drzew 
i krzewów miododajnych oraz zakup nowych uli.

Na spotkaniu obecny był również Wójt Gminy Hażlach Grze-
gorz Sikorski, który złożył wszystkim zgromadzonym świątecz-
ne życzenia i  podsumował mijający rok. – Miło słyszeć, że dla 
wielu miniony sezon jest bardzo dobry. Pszczoły są skarbem, jako 
jedne z kluczowych organizmów w ekosystemie zasługują na szcze-
gólną ochronę i  wsparcie. Dlatego bardzo się cieszę, że hażlaski 
samorząd wspiera pszczelarzy, że pojawiają się nowe płaszczyzny 
współpracy i ciekawe pomysły, które są wcielane w życie, jak choćby 
wspólne jarmarki ze zdrową, lokalną żywnością – podkreślił wło-
darz  gminy. ARC

Pamiętajmy, że obecnie wiele produk-
tów dostępnych w  sklepach ma bardzo 
złożone składy, w  których można zna-
leźć różne szkodliwe substancje. Dzięki 
zastosowaniu ziół, wykonanie własnych 
mydełek, czy kosmetyków kąpielowych, 
dezodorantów, czy kremów, możemy nie 
tylko zadbać o swoją skórę i poprawić jej 
kondycję, ale również uniknąć stosowa-
nia substancji, które zamiast pomagać – 
szkodzą. 

Co więcej, w przypadku dzieci, warsz-
taty takie rozwijają zainteresowania oraz 
poprawiają zdolności manualne.

DOM PRZYRODNIKA 
– zapraszamy  
na nowe warsztaty



PLAN IMPREZ
DATA IMPREZA MIEJSCE

2 kwietnia JARMARK WIELKANOCNY Hażlach 
Dom Przyrodnika

12 maja NOC MUZEÓW Dom Przyrodnika

27 maja

2. MIĘDZYNARODOWY RAJD 
ZABYTKOWYCH POJAZDÓW SZLAKIEM
„ZAMKÓW NAD PIOTRÓWKĄ”
i LAMPKA WINA Z HRABINĄ

Kończyce Wielkie

3 czerwca POGWIZDOŁKI, BIEG O ZŁOTY GWIZDEK Pogwizdów

10 czerwca 800-LECIE ZAMARSK
ŚWIYNTO DZIEDZINY Zamarski

24 czerwca 500-LECIE RUDNIKA
RUDNIK WE WSPOMNIENIACH Rudnik

1-2 lipca TRAKTOR POWER Hażlach

9 lipca RODZINNY RAJD ROWEROWY Rudnik

15 sierpnia JARMARK SŁOWIAŃSKI Dom Przyrodnika

18 sierpnia ŚWIĘTO ZIÓŁ Dom Przyrodnika

3 września DOŻYNKI GMINNE Brzezówka

24 września ZAMARSKIE BIESIADOWANIE Zamarski

6 grudnia MIKOŁAJ I ROZŚWIETLENIE CHOINEK Hażlach i sołectwa

10 grudnia VI GMINNY JARMARK ŚWIĄTECZNY Hażlach

17 grudnia WIEJSKI JARMARK ŚWIĄTECZNY Zamarski

31 grudnia SYLWESTER POD CHMURKĄ Zamarski

Drodzy mieszkańcy Gminy Hażlach, serdecznie zapraszamy do uczestniczenia 
w przedstawionych imprezach. Na prawdę warto zarezerwować czas, bo atrakcji czeka nas niemało.
Rok 2023 jest rokiem w którym Zamarski świętują swoje 800-lecie, a Rudnik – 500-lecie. Te daty 

są nieprzypadkowe, gdyż właśnie wówczas po raz pierwszy nazwy tych miejscowości pojawiły 
się w dokumentach historycznych. Szczegółowe programy poszczególnych imprez na plakatach 

i w mediach elektronicznych oraz w Wiadomościach Gminy Hażlach. Do zobaczenia…


