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OSP Rudnik otrzymało go dzięki środ-
kom z  Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i  Administracji, wojewódzkim oraz 
przekazanym przez Gminę Hażlach. 
Wszystko to dzięki staraniom strażaków 
z OSP Rudnik. 

Uroczystego przekazania dokonali: 
sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny 
i  Polityki Społecznej Stanisław Szwed, 
Przewodniczący Sejmiku Śląskiego VI ka-
dencji Jan Kawulok oraz Wójt Gminy Haż-
lach Grzegorz Sikorski. Samochód bojowy 
został także poświęcony przez Kapelana 
Powiatu Cieszyńskiego Ks. Kanonika An-
drzeja Wieliczkę.

Uroczystość przekazania samochodu 
połączono z obchodami 90-lecia istnienia 

90 lat OSP Rudnik
W sobotę (14.05) odbyło się uroczyste przekazanie nowego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rudnik. To kolejny nowy wóz strażacki 
w gminie w ostatnich latach. 

OSP Rudnik. Nie zabrakło podziękowań 
dla strażaków i  ciepłych słów na temat 
ich przygotowania – przedstawiciel PSP 
w Cieszynie, dowódca JRG 1 mł. bryg. Łu-
kasz Błaszczak podkreślał, że choć OSP 
Rudnik nie jest dużą jednostką, to godne 
podziwu jest ich zaangażowanie w  dzia-
łanie, umiejętność zaszczepienia tradycji 
strażackich w  najmłodszych, oraz przy-
gotowanie bojowe. Ta gotowość bojowa, 
która została potwierdzona podczas in-
spekcji PSP w jednostkach nienależących 
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga-
śniczego nie jest zawsze oczywista. 

Za swoje działania strażacy otrzymali 
odznaczenia (w ramce obok).

Złoty medal Za Zasługi 
dla Pożarnictwa otrzymali:  

Kędzior Jarosław,  
Mazurek Kazimierz.

 Srebrny medal Za zasługi 
dla Pożarnictwa otrzymali:  

Grzybek Jan, Parchański Mateusz,
 Parchański Bartosz.

 Brązowy medal Za Zasługi 
dla Pożarnictwa otrzymali:  

Machej Kamil, Pagieła Tomasz,  
Pagieła Adrian, Borowian 

Przemysław, Mędrek Jakub,  
Drobisz Marian.

Odznakę ,,Strażak Wzorowy”  
otrzymał Pietroszek Kamil. 

Złote Odznaki Młodzieżowej  
Drużyny Pożarniczej otrzymali: 

Kędzior Marcin, Tomica Bartłomiej,
 Czendlik Wojciech. 

Srebrne Odznaki Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej otrzymali: 
Borkowski Adam, Kubica Kacper.

Odznaki za Wysługę lat otrzymali:
60 lat – Tomica Edward,
50 lat – Żyła Franciszek,
40 lat – Spandel Roman,

40 lat – Parchański Mirosław,
25 lat – Kędzior Jarosław,
20 lat – Mazur Sławomir,
20 lat – Grzebień Andrzej.

ZAPRASZAMY DO LEKTURY

W kolejnym numerze stawiamy na ekologię – piszemy o segregacji oleju 
jadalnego, e-fakturach i sprzątaniu świata. Sporo miejsca poświęcamy działaniom 

w szkołach. Zapraszamy także na imprezy kulturalno-sportowe w Gminie.
Kolejny numer WGH planujemy w lipcu. Zachęcamy do przesyłania na bieżąco 

materiałów na adres mailowy: wgh@hazlach.pl 
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dokończenie ze str. 1

Odsłonięcie tablicy akurat tego dnia 
nie było przypadkowe. Dokładnie 88  lat 
temu, 3 maja roku 1934, członkowie haż-
laskiego oddziału Związku Strzeleckiego 
postawili w  centrum miejscowości mi-
niaturę cieszyńskiej Wieży Piastowskiej. 
Przyświecała im idea upamiętnienia 
w trwały sposób powrotu Śląska Cieszyń-
skiego do Polski po I wojnie światowej.

Inicjatorami budowy byli uczniowie 
Szkoły Powszechnej w Hażlachu na czele 
z  jej kierownikiem Rudolfem Bibro, po-
chodzącym z  Jabłonkowa byłym ochot-
nikiem Legionu Śląskiego, uczestnikiem 
wojny światowej i  późniejszych walk 
o  granice państwa polskiego. Pomysło-
dawcą i głównym wykonawcą konstrukcji 
miniatury był hażlaski społecznik i mistrz 
budowlany Walenty Kuchejda. Do wznie-
sienia wieżyczki posłużyły cegły z  roz-
biórki obory w  miejscowym folwarku. 
Hażlaską miniaturę zbudowano na chwa-
łę ziemi cieszyńskiej i II Rzeczypospolitej. 

Wspólnego odsłonięcia dokonali Wójt 
Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski, Sołtys 
Hażlacha Mariusz Króliczek, Wiceprezes 
Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cie-

szyńskiej Bronisław Brudny oraz Józef 
Stoszek, pasjonat historii regionu, ubie-
głoroczny laureat Srebrnej Cieszynianki. 
– Bardzo się cieszę, że hażlaskie dziedzictwo 
zostało zachowane, a  tym samym pamięć 
o  inicjatywie naszych przodków – podkre-
ślał w wypowiedzi dla Portalu Śląska Cie-
szyńskiego OX.pl Józef Stoszek. 

Prace nie były proste, wieżyczka była 
bowiem uszkodzona upływem czasu i znaj-
dowała się w bardzo złym stanie technicz-
nym. Jednak dzięki inicjatywie kilku osób, 
którzy pielęgnują historię regionu, ten stan 
rzeczy uległ diametralnej zmianie. Budow-
la została nie tylko odnowiona, ale również 
podświetlona światłami w  kolorach barw 
narodowych, aby jeszcze bardziej podkre-
ślić patriotyczny wymiar czynu młodzieży 
i społeczników sprzed 88 lat.

– Jestem pod wrażeniem wielu inicjatyw, 
jakie są realizowane w  Gminie Hażlach; ta 
odnowiona wieża świadczy o  polskości zie-
mi cieszyńskiej. Śląsk Cieszyński pomimo iż 
był ponad 600 lat poza Macierzą, zachował 
swoją tożsamość, kulturę i  język, o  czym 
świadczy inicjatywa podjęta prawie 90 lat 
temu przez miejscową młodzież – powie-

Wieżyczka jak nowa
3 maja, w przypadające w tym dniu święto narodowe, dokonano 
odsłonięcia nowej tablicy, która została wmurowana w przednią ścianę 
odnowionej wieżyczki znajdującej się przy ulicy Długiej w Hażlachu. 

Gospodarz Gminy Grzegorz Sikorski wraz z Panią Sołtys i Panią Prezes Stowarzyszenia oprowadzają 
po Parku Sensorycznym

dział Bronisław Brudny, Wiceprezes Ma-
cierzy Ziemi Cieszyńskiej. 

– Jestem bardzo zadowolony z  efektu 
finalnego, mam nadzieję, że nasz wysiłek 
zostanie pozytywnie odebrany przez miesz-
kańców. W  tym miejscu pragnę również 
podziękować Panu Wójtowi, bez pomocy 
którego inwestycja nie miałaby szans powo-
dzenia – podsumował Mariusz Króliczek, 
Sołtys Hażlacha.  ARC

Uroczystości przekazania nowego 
wo zu bojowego oraz wręczania nagród 
uświetnił występ orkiestry dętej pod kie-
rownictwem Grzegorza Ogrodzkiego.

Po zakończeniu części oficjalnej Wójt 
Gminy Hażlach w towarzystwie pań Soł-
tys Urszuli Lebiody i Prezes Stowarzysze-
nia na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik Sylwii 
Grzebień oprowadzili gości po parku sen-
sorycznym, który zdobył trzecie miejsce 
w kategorii najlepsze przedsięwzięcie od-

90 lat OSP 
Rudnik

Nowa tablica wmurowana w ścianę odnowionej 
miniatury Wieży Piastowskiej. Pod tablicą wiązanka 
kwiatów z biało-czerwoną wstęgą. Na szczycie 
wieżyczki powiewają flagi Księstwa Cieszyńskiego, 
Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej

PRZYPOMINAMY! To już ostatni dzwonek by złożyć deklarację o źródłach ogrzewania budynków do Centralnej Bazy 
Emisyjności Budynków (CEEB). Obowiązek ten dotyczy właścicieli nieruchomości, które posiadają źródło ciepła.  

Deklaracje należy złożyć do 30 czerwca 2022 r. w formie papierowej w Urzędzie Gminy lub elektronicznie poprzez stronę 
www.zone.gunb.gov.pl przy użyciu profilu zaufanego lub e-dowodu.

nowy wsi w roku 2021 w dorocznym kon-
kursie „Piękna wieś Województwa  Ślą-
skiego”. Dzięki sprzyjającej aurze Strażacy 

wraz z rodzinami oraz mieszkańcy Gminy 
bawili się na festynie do późnych go-
dzin wieczornych.
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znaczonego do segregacji olejów. Do po-
jemnika należy wrzucać wszystkie rodza-
je olejów i tłuszczy, które są używane do 
przygotowania jedzenia w twoim domu. 

Pozostałym mieszkańcom, chcącym 
oddawać bioodpady, przypominamy że 
zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Kli-
matu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. 
w sprawie sposobu selektywnego zbiera-
nia wybranych frakcji odpadów, należy 
wystawiać je w  przystosowanych po-
jemnikach z  oznaczeniem BIO, w  które 
każdy właściciel nieruchomości musi 
zaopatrzyć się we własnym zakresie. 
Odpady te należy wrzucać do pojemni-
ków  luzem.

Referat Gospodarki Komunalnej  
w Hażlachu

Od kilku lat hażlaski samorząd zabie-
ga o dokończenie budowy chodnika przy 
ulicy Jastrzębskiej w  Hażlachu. Droga 
wojewódzka nr 937 (DW 937), bo o  niej 
mowa, należy do dróg, gdzie obserwuje 
się znaczne natężenie ruchu samocho-
dów ciężarowych i osobowych, a z uwagi 
na duże zagęszczenie zabudowy miesz-
kaniowej duży ruch osób pieszych. Nie-
raz dochodziło tam do niebezpiecznych 
zdarzeń drogowych, co wielokrotnie 
mieszkańcy podnosili podczas zebrań 
wiejskich. Dostrzegając ten problem, 
opracowano dokumentację techniczną 
budowy chodnika, na realizację którego 
(zgodnie z  informacjami zarządcy drogi) 
ogłoszony zostanie przetarg. 

Chodnik przy Jastrzębskiej coraz bliżej
– Zarząd Województwa z p. Marszałkiem 

Jakubem Chełstowskim na czele dostrzega 
problemy zgłaszane przez naszych miesz-
kańców. Jest to bardzo cenne, ponieważ 
pokazuje to bliskość władzy w stosunku do 
mieszkańców i  ich potrzeb. W  tym miejscu 
bardzo dziękuję Panu Przewodniczącemu 
Sejmiku Województwa Śląskiego Janowi 
Kawulokowi za wsparcie i  lobbowanie za 
naszym regionem. Bez takiego wsparcia 
potrzeby naszych mieszkańców ginęłyby 
w  gąszczu wniosków dużych miast, takich 
jak Katowice, Częstochowa, Tychy czy Ja-
strzębie-Zdrój – podkreśla Grzegorz Sikor-
ski, Wójt Gminy Hażlach. 

Przetarg na budowę chodnika ma zo-
stać ogłoszony na przełomie II i III kwar-

tału bieżącego roku. Inwestycja będzie 
obejmować wykonanie około 830 metrów 
chodnika: od ronda przy Fukale w kierun-
ku już istniejącego chodnika. Szacowany 
koszt inwestycji to 3 mln zł. 

Wizja lokalna w terenie – Sławomir Kolondra, 
Jan Kawulok i Grzegorz Sikorski

JAK PRAWIDŁOWO 
SEGREGOWAĆ OLEJE JADALNE?
Czy wiesz, że praktycznie wszystkie oleje 
jadalne i tłuszcze używane w domu mogą 
być poddane recyklingowi, dzięki które-
mu mogą zostać wykorzystane ponow-
nie? Niestety, często spotykaną praktyką 
jest wylewanie zużytego oleju do zlewu 
– może to spowodować zatkanie się rury 
kanalizacyjnej, a  także jest to szkodliwe 
dla naszej planety.

JAKIE RODZAJE OLEJÓW 
POWINNIŚMY SEGREGOWAĆ?
Poddajemy recyklingowi każdy tłuszcz, 
którego używamy do żywności. Wszyst-
kie oleje i tłuszcze jadalne – odpowiednio 
zabezpieczone – powinniśmy wrzucać do 
pojemnika na olej. Bez względu na to, czy 
są to oleje słonecznikowe, rzepakowe, so-
jowe czy palmowe. Także oliwy z  oliwek 
oraz masła, margaryny czy smalce mogą 
zostać poddane recyklingowi.

DLACZEGO SEGREGACJA OLEJU 
JEST KORZYSTNA?
Olej zatyka zarówno rury w  domu, jak 
i  w  całej sieci kanalizacyjnej. Usuwanie 

Dołącz do akcji SEGREGUJ OLEJ
Gmina Hażlach dołączyła w maju do EKO projektu segregacji kolejnego 
odpadu jakim jest olej jadalny. W gminie pojawiło się 6 pojemników 
przeznaczonych do segregacji zużytego oleju i tłuszczu jadalnego. 

usterek spowodowanymi olejem w  ru-
rach, może być bardzo czasochłonne 
i kosztowne. Co więcej – oleje i  tłuszcze 
nie są całkowicie usuwane w oczyszczal-
niach ścieków.

Oczyszczony i  poddany recyklingowi 
olej ponownie staje się cennym surow-
cem do dalszego przetwórstwa przemy-
słowego. Służy jako dodatek do biopaliw 
drugiej generacji lub jako surowiec do 
produkcji paliwa lotniczego pochodzą-
cego wyłącznie z  recyklingu. Jeśli pod-
dajemy recyklingowi olej, zmniejsza się 
konieczność uprawy nasion oleistych do 
celów przemysłowych, ponieważ jeden 
olej jest używany dwukrotnie. Wreszcie, 
proces ten redukuje ilość CO2 emitowa-
nego do atmosfery.

JAK POPRAWNIE 
PRZYGOTOWAĆ OLEJE 
I TŁUSZCZE DO UTYLIZACJI?
Zużyte oleje i tłuszcze wystarczy zlać do 
jakiejkolwiek butelki typu PET. Nigdy nie 
wlewaj gorącego oleju do butelki PET, 
może się stopić i spalić!!

Pełną, szczelnie zamkniętą butelkę 
zanieś do najbliższego pojemnika prze-
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Oddziały regionalne ARiMR rozpoczęły przyjmowanie wnio-
sków o  wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw. 
O  uzyskanie 60 tys. zł bezzwrotnej premii finansowanej 
z budżetu PROW 2014 – 2020 można starać się od 16 maja 
do 14 lipca 2022 r.

Rolnicy, którzy są zainteresowani tą formą wsparcia powinni 
posiadać gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użyt-
ków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji 
w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekono-
miczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.

Osoby, które chcą ubiegać się o  premię, mogą być ubezpie-
czone w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. Nie ma również zakazu jedno-
czesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na 
etacie. Istotne jest, by co najmniej 25% dochodów lub przycho-
dów osiąganych przez zainteresowanego pochodziło z  działal-
ności rolniczej.

Na restrukturyzację małego gospodarstwa można otrzymać 
60 tys. zł. Kwota ta wypłacana jest w dwóch ratach – 80% rolnik 
dostaje po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przy-
znaniu pomocy i 20% – po poprawnej realizacji biznesplanu.

Wsparcie w całości należy przeznaczyć na prowadzoną w go-
spodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprze-
daży produktów rolnych wytwarzanych w  gospodarstwie. Co 
najmniej 80% kwoty musi być wydane na środki trwałe, m.in. na: 
zakup nowych maszyn rolniczych, urządzeń i wyposażenia oraz 
na budowę; nabycie gruntów rolnych lub stad podstawowych; 
zakładanie sadów albo plantacji roślin wieloletnich.

ARiMR nabór wniosków

W  Polsce zaczyna brakować papieru. Powodem są 
czynniki globalne – zmniejszenie importu papieru z  Azji 
oraz rosnące ceny celulozy. Hurtownie i  dystrybutorzy 
wyczerpują swoje stany magazynowe. A to, co pozostało 
na rynku drożeje z dnia na dzień. Żaden z ekspertów nie 
jest w  stanie przewidzieć, kiedy sytuacja wróci do nor-
my. Oszczędzanie papieru to jedyne rozwiązanie, które 
w tym momencie możemy wprowadzić. Dlatego też WZC 
zwracają się swoich do klientów z apelem o ograniczenie 
papierowego obiegu dokumentów na rzecz dokumentów 
 elektronicznych. 

Zużycie papieru można bowiem ograniczyć 
rezygnując z papierowych faktur WZC,  

które zostaną zastąpione  e-fakturą. 
• e-faktura zawiera dokładnie te same dane, co faktura 

papierowa, tyle że przesyłana jest bezpośrednio 
na adres e-mailowy Klienta.

• e-fakturę otrzymuje się w dniu jej wystawienia.
• e-fakturę można kontrolować, przeglądać, analizować 

wszędzie tam, gdzie jest dostęp do Internetu.
Argumentów za tym, aby zastąpić tradycyjne 

faktury e-fakturami jest więc naprawdę wiele!
Po szczegóły, jak przejść na e-fakturę, zachęcamy do 

odwiedzenia strony internetowej Wodociągów Ziemi 
Cieszyńskiej: www.wzc.com.pl

POLECAMY nowe formy rozliczeń.

3
Zgłaszasz i budujesz
#DomBezFormalności

Zbuduj dom
mieszkalny lub rekreacyjny

szybciej i łatwiej niż kiedykolwiek

Wystarczą 3     kroki

Dowiedz się więcej na
www.dombezformalnosci.gov.pl

33Wystarczą 3     kroki
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Klub Seniora okazał się trafioną inicjatywą, cieszącą się powodzeniem w Gminie 
Hażlach. W związku z pytaniami, informujemy, że GBP w Hażlachu ogłasza kolejny na-
bór chętnych seniorów w  wieku 60+ do udziału w  proponowanych zajęciach. Każdy 
znajdzie coś interesującego i miło spędzi wolny czas. Więcej informacji pod numerem 
telefonu 33 445 20 07.

Zapraszam
Opiekun Klubu Seniora

Klub Seniora zaprasza

W 2022 roku w ramach Programu Mi-
nisterstwa Rodziny i  Polityki Społecznej 
realizowany jest Program pn. „Asystent 
osobisty osoby niepełnosprawnej” – edy-
cja 2022, który jest finansowany ze środ-
ków pochodzących z  Solidarnościowego 
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnospraw-
nych, obecnie „środki Funduszu Solidar-
nościowego”. Realizatorem zadania jest 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Hażlachu.

Całkowita wartość dofinansowania 
wynosi: 33 507,00 zł.

Głównym celem programu jest wpro-
wadzenie usługi asystenta jako formy 
ogólnodostępnego wsparcia dla pełnolet-
nich osób niepełnosprawnych, posiada-
jących orzeczenie o  znacznym lub umiar-
kowanym stopniu niepełnosprawności. 
Program daje możliwość skorzystania 
przez osoby niepełnosprawne z  po-
mocy asystenta przy wykonywaniu 
codziennych czynności oraz funkcjo-
nowania w  życiu społecznym. Program 
jest elementem polityki społecznej pań-
stwa w  zakresie poprawy jakości życia 
osób niepełnosprawnych, w szczególności 
poprzez umożliwienie im jak najbardziej 
niezależnego życia a  także zapewnienie 
osobom niepełnosprawnym wsparcie oraz 
pomoc adekwatną do ich potrzeb. Program 
umożliwia zaangażowanie osób niepełno-
sprawnych w  wydarzeniach społecznych, 
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.

Usługi asystenta w  szczególności 
mogą polegać na pomocy asystenta w:
– wykonywaniu czynności dnia codzien-

nego dla uczestnika Programu,
– załatwieniu spraw urzędowych, 
– korzystaniu z  dóbr kultury (np. mu-

zeum, teatr, kino),
– wyjściu, powrocie lub dojazdach 

z  uczestnikiem Programu w  wybrane 
przez uczestnika miejsca. 
Program adresowany jest do osób 

niepełnosprawnych posiadających orze-
czenie o  znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, zgodnie 
z  ustawą z  dnia 27 sierpnia 1997r. o  re-
habilitacji zawodowej i  społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
albo orzeczenie równoważne do wyżej 
wymienionych, które wymagają usługi 
asystenta w  wykonywaniu codziennych 
czynności oraz funkcjonowaniu w  życiu 
społecznym. 

Szczegółowe informacje na temat Pro-
gramu uzyskać można w Gminnym Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w  Hażlachu pod 
adresem: 43-419 Hażlach, ul. Główna 37 
lub pod numerem telefonu 33 8569 600. 

Więcej informacji dostępnych jest na 
stronie Ministerstwa oraz w mediach spo-
łecznościowych: 
https://www.gov.pl/web/rodzina 
i https://pl-pl.facebook.com/mripsRP

Program „ Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” – edycja 2022

zaprasza na  

OBIADY  
ABONAMENTOWE  

dostarczone do domu

ZUPA  
+ DRUGIE DANIE 

18 zł

Kontakt 537 357 077
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W czasie pandemii zawieszono zajęcia 
dydaktyczno-wychowawcze, a zdalne na-
uczanie było bardzo dużym wyzwaniem 
dla wszystkich. Podstawą edukacji jest 
bowiem relacja i nawiązywanie kontaktu 
z  drugim człowiekiem. Gdy pozwolo-
no nam wrócić do szkoły, to starali-
śmy się w miarę możliwości nadrobić 
„stracony” czas. Przepisy na szczęście 
były elastyczne i  pozwalały nauczy-
cielom i uczniom na organizację szkol-
nych imprez i  konkursów. A  to nasze 
niektóre wydarzenia! 

WARSZTATY Z PSYCHOLOGIEM
We wrześniu uczniowie naszej szkoły 
wzięli udział w  warsztatach terapeu-
tycznych prowadzonych przez panią 
psycholog z  poradni psychologiczno-pe-
dagogicznej w  Cieszynie. Tematem prze-
wodnim były „EMOCJE”. Dzieci i młodzież 
przy pomocy ciekawych technik w umie-
jętny sposób ćwiczyły metody komuni-
kacji za pomocą gestów i mimiki, a także 
ćwiczyły umiejętność współpracy w gru-
pie, co po tak długiej przerwie było niesa-
mowicie ważne.

BICIE REKORDU W CZYTANIU 
NA PRZERWIE
W  październiku nasza szkoła zamieniła 
się w  wielką czytelnię... 28 października 
klasy I-VIII biły rekord podczas II Mię-
dzynarodowej Edycji VI Ogólnopolskiej 
akcji bicia rekordu w czytaniu na prze-
rwie. W klasach młodszych uczniom czy-
tali nauczyciele w specjalnie przygotowa-
nych i  przystrojonych strefach czytania. 
Niektóre klasy nawet przebrały się na tę 
okazję. Było klimatycznie i  nastrojowo. 
Uczniowie klas starszych, nauczyciele 
i pracownicy obsługi, którzy także wzięli 
udział w  biciu rekordu, czytali na prze-
rwach gdzie się dało. Za udział w  biciu 
rekordu otrzymaliśmy dyplom od organi-
zatorów ogólnopolskiej akcji.

„DZIEŃ MISIA”
Co roku 25 listopada przypada Dzień Plu-
szowego Misia i nie jest to przypadkowa 
data, bo właśnie tego dnia przypada rocz-
nica powstania tej maskotki. Misiowy 

tydzień był również z  nami. Odbyły się 
konkursy, wystawy prac plastycznych 
i  wspólne zabawy. Na świetlicy śpiewa-
no piosenki, dzieci bawiły się w „misiowe 
zabawy”, a na koniec wykonały „misiowy 
medal”. Misie były również bohaterami 
czytanych opowieści. Było pluszowo, cie-
pło i radośnie. Spośród niezliczonej ilości 
misiaczków w konkursie na najmniejsze-
go, największego, najsympatyczniejszego 
oraz najstarszego misia specjalną nagro-
dę otrzymał „miś Borys”, który ma 40 
lat i  należał do wujka Maćka, do mamy 
Wojtka – Agaty i do samego Wojtka. Teraz 
odpoczywa na misiowej emeryturze, oto-
czony szacunkiem całej rodziny.

PROFILAKTYKA CZERNIAKA
25 stycznia w klasie VIII b odbyły się za-
jęcia profilaktyczne „Co musisz wiedzieć 
o  czerniaku skóry?” w  ramach ogólnopol-
skiej akcji „Znamię, znam je?”. Uczniowie 
pod kierunkiem nauczyciela biologii mgr 
Marioli Twardowskiej zapoznali się z  in-
formacjami na temat czerniaka, przede 
wszystkim gdzie szukać, jak szybko ro-
śnie czerniak, kto jest w grupie podwyż-
szonego ryzyka, które zachowania należą 
do ryzykownych. Uczniowie obejrzeli film 
edukacyjny, wysłuchali pogadanki tema-
tycznej, wykonali plakaty i ich wystawę.

30 FINAŁ WOŚP
Od wielu już lat Finałom WOŚP towa-
rzyszy nasza dzielna młodzież. Zawsze 
chcemy być blisko, więc w  finałową nie-
dzielę po raz kolejny nasi wolontariusze 
kwestowali w  tym dniu w  Pogwizdowie, 
Marklowicach i Cieszynie. Dzięki dzielnym 
wolontariuszom naszej szkoły: Ani Szku-
tek, Dianie Kurpanik, Natalii Filipczak, 
Jagodzie Walicy, Ani Pieczonce, Milenie 
Chrapek, Alicji Bąkowskiej, Natalii Wilk 
oraz Ani Rutkowskiej pobiliśmy zeszło-
roczny rekord i zebraliśmy ogromną kwotę 
9150,51 zł. na wspaniały cel „zapewnie-
nia najwyższych standardów diagnostyki 
i  leczenia wzroku u  dzieci”. Wielkie dzięki 
dziewczyny! Dziękujemy również wszyst-
kim mieszkańcom za wsparcie, miłe słowa 
i  udział w  ratowaniu zdrowia dzieci. Do 
zobaczenia za rok! 

SOLIDARNI Z UKRAINĄ
Sercem, duszą i myślami cała społeczność 
naszej szkoły była, jest i będzie z Ukrainą :).

DZIEŃ BEZ PLECAKA
Czy pierwszy dzień wiosny może być 
śmieszny i ciekawy? U nas zawsze! Samo-
rząd Uczniowski zaproponował „dzień bez 
plecaka”! Kreatywność uczniów przeszła 
nasze najśmielsze oczekiwania. Czego 
uczniowie nie zamienią na plecak :) były 
transportery dla zwierząt, walizki, wózki, 
kosze, sanki, a  nawet pralka czy opona. 
Było trudno wybrać najlepszy pomysł, 
no ale udało się!!! I miejsce zdobył uczeń, 
który plecak zastąpił starą pralką Franią, 
II miejsce uczeń, który zamienił tornister 
na rury PCV, a  III miejsce uczeń z  oponą 
samochodową. Ale sie działo :)) Czekamy 
na kolejny taki „zwariowany dzień”. 

Wiadomości Szkoły Podstawowej  
im. Księstwa Cieszyńskiego w Pogwizdowie
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AKCJA „ZAPALMY SIĘ 
NA NIEBIESKO”
2 kwietnia nasza szkoła jak i wiele innych 
szkół i  instytucji przyłączyła się do akcji 
„Zapalmy się na niebiesko”. Uczniowie 
wszystkich klas ubrani na niebiesko, z em-
blematami swoich dłoni, wsparli Świato-
wy Dzień Świadomości Autyzmu. Jego 
głównym przesłaniem jest podnoszenie 
świadomości społeczeństwa na temat 
problemów osób zmagających się z  tym 
schorzeniem. Dziękujemy wszystkim za 
przyłączenie się do akcji.

AKCJA ŻONKILE
Podobnie jak w  roku ubiegłym włączyli-
śmy się w ogólnopolską akcję Żonkile. Ma 
ona w  symboliczny sposób upamiętnić 
rocznicę powstania w getcie warszawskim 
19 kwietnia 1943 roku. Żonkile symbolizu-
ją pamięć, nadzieję i szacunek... Klasy I-III 
wysłuchały słuchowiska „Pamięć drobinek”. 
Klasy IV-VIII na godzinach wychowaw-
czych wysłuchały opowiadania w  wersji 
audio, pt. „Prawdziwi przyjaciele” Mariusza 
Szczygielskiego lub obejrzały film „Będę 
pisać”. Przedstawia on losy żydowskich 
nastolatków przed wojną i  po jej wybu-
chu... Hasło tegorocznych obchodów to 
– MIŁOŚĆ. Zwieńczeniem akcji było przy-
niesienie własnoręcznie zrobionych żonkili 
w wyznaczone miejsce na korytarzu.

„Łączy nas pamięć” – to hasło, z którym 
również utożsamiają się nasi uczniowie...

DZIEŃ ZIEMI
Każdego roku Dzień Ziemi obchodzo-
ny jest pod konkretnym hasłem prze-
wodnim. W  tym roku hasło przewodnie 
brzmiało: „Inwestujmy w  naszą planetę”. 
My inwestujemy w  naszych uczniów!!! 
W tym szczególnym dniu odbyły się więc 
lekcje o  charakterze ekologicznym, zaję-
cia plastyczne i występy klas młodszych. 
Było trochę zielono, trochę kolorowo, ale 
również wesoło i słonecznie ... Hasła, któ-
re towarzyszyły w tym dniu to: „ Zmiana 
zaczyna się od działania”, „ Nasza Planeta 
– nasz dom”, „ Każdy dzień niech będzie 
dniem Ziemi.”

W  ramach dbania o  Planetę nasza 
szkoła przystąpiła do akcji „Wszystkie 
dzieci zbierają elektrośmieci”. W  dniach 
od 25 kwietnia do 6 maja 2022 roku moż-
na było przynieść do szkoły zużyty sprzęt 
RTV i  AGD. Akcja cieszyła się dużym za-
interesowaniem wśród społeczeństwa 
lokalnego.

SĄD NAD KSIĄŻKĄ...
W  klasie IV a  28 kwietnia odbyła się 
niezwykła lekcja języka polskiego. 
Uczniowie zamienili bowiem swoją kla-
sę lekcyjną na... salę sądową! Na ławie 
oskarżonych zasiadła książka. Oskar-
życiele (Wiktor Banot i  Karol Grzybek) 
zarzucili jej osłabienie wzroku, nudę i za-
bieranie wolnego czasu. Obrona (Jędrzej 
Zagóra i Nikodem Bijok) wytoczyła swoje 

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE:
• I miejsce dziewcząt w koszykówce wśród szkół Gminy Hażlach
• awans dziewcząt do finału powiatu w koszykówce
• I miejsce w gminie zarówno dziewczęta jak i chłopcy w piłce ręcznej 
• II miejsce w powiecie naszych szczypiornistek 
• III miejsce w powiecie chłopców w piłce ręcznej
• III miejsce w powiecie naszych koszykarek 
• Mistrzostwo powiatu w Igrzyskach Dzieci w piłce ręcznej chłopców 
• I miejsce w piłce nożnej w rozgrywkach gminnych i grupowych
• I miejsce w powiecie w piłce nożnej chłopców z rocznika 2009
• II miejsce w finale powiatowym piłki nożnej chłopcy z rocznika 2007–2008 
• V miejsce w powiecie zdobyły nasze piłkarki
• I miejsce powiatu w czwórboju lekkoatletycznym chłopców i tym samym 

awans do zawodów rejonowych
• V miejsce powiatu w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt
• I miejsce w turnieju rejonowym chłopców w piłce ręcznej oraz awans na 

kolejny etap rozgrywek – półfinał województwa śląskiego

argumenty, udowadniając, że rola książki 
w życiu człowieka jest ogromna, a jej czy-
tanie odstresowuje i rozwija wyobraźnię. 
Na salę sądową zostali powołani również 
świadkowie obu stron (Milena Bartko-
wiak i  Nina Legierska). Reszta uczniów 
zasiadła na sali rozpraw jako ławnicy, 
którzy po wysłuchaniu burzliwej wymia-
ny argumentów zagłosowali za lub prze-
ciw książce. Po wygłoszeniu mów końco-
wych sędzia (Remik Pilak) wydał werdykt 
i książka została uniewinniona!

LISTY Z AFRYKI
W  ekscytującą podróż do Afryki wybrali 
się uczniowie klas III. Spotkanie z  po-
dróżnikiem Kazimierzem Nowakiem za-
fundowała im biblioteka szkolna. W  for-
mie teatru kamishibai zwiedzili Afrykę, 
poznając zwierzęta, roślinność, ludność 
i  zwyczaje. Wszystko w  ramach czytanej 
właśnie książki „Afryka Kazika” Łukasza 
Wierzbickiego...

Wielkie brawa dla Natalii!!! Długo czeka-
liśmy na ten moment. Uczennica klasy VIII A, 
Natalia Filipczak, została finalistką kon-
kursu matematycznego organizowane-
go przez Kuratorium Oświaty w  Kato-
wicach. Natalko, serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów!!! Dziękujemy 
również za wspaniałe reprezentowanie na-
szej szkoły.

NASZE OSIĄGNIĘCIA I SUKCESY 

Duże brawa za piękną walkę! Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
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Projekt, który realizowany jest w  ra-
mach unijnego programu Erasmus+, roz-
począł się w październiku 2021 r. i trwał 
będzie do kwietnia 2023 r. Dzięki projek-
towi pozyskano grant w wysokości ponad 
35 tysięcy euro.

Głównymi celami projektu jest rozwija-
nie myślenia krytycznego, dbałość o  śro-
dowisko naturalne oraz kształtowanie 

Program Erasmus+ w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Hażlachu

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Kończycach Wielkich brali udział w naj-
większym w Polsce sportowym konkursie 
dla szkół, organizowanym przez Fundacje 
Phoenix. Pho3nix Active School to akcja 
sportowa, która miała na celu poruszyć 
dzieci z całej Polski oraz zaangażować je 
w inspirujące inicjatywy sportowe. 

Akcja trwała od 30 kwietnia do 
15 maja 2022  roku. Zadaniem szkół 
i  uczniów było przygotowanie jak naj-

Konkurs 
dla szkół

Zawodnicy UKS Nakano Pogwizdów 
wspaniale zaprezentowali się na Pu-
charze Polski Ju-Jitsu, który odbywał 
się 07.05.2022 w  Katowicach. Dosko-
nałe walki pozwoliły im na powrót do 
Pogwizdowa z samy złotymi medalami. 

Młodsi zawodnicy klubu startowali 
w  Ogólnopolskiej Lidze Dzieci i  Mło-
dzieży, która odbywała się 23.04.2022 
w Katowicach, a także reprezentowali 
Pogwizdów na turnieju judo w  So-
snowcu, który odbywał się 10.04.2022 
w Sosnowcu (na zdjęciu). 

Sukcesy 
w Nakano

postawy świadomego Europejczyka. Po-
zyskane fundusze pozwolą na korzystanie 
z bogatej oferty kursów odbywających się 
na terenie Unii Europejskiej oraz na reali-
zację małych projektów w szkole na pod-
stawie zdobytej wiedzy i doświadczenia.

Do tej pory szkoła zrealizowała 3 wy-
jazdy szkoleniowe, a wkrótce odbędą się 
kolejne.

W bieżącym roku szkolnym Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hażlachu 
realizuje projekt „Widzę – Myślę – Zastanawiam się czyli świadomi 
siebie Europejczycy”.

PUCHAR POLSKI JU-JITSU
I miejsca: Natalia Filipczak, 

Adam Kwiecieński, Kuba Drewek, 
Jacek Drewek, Filip Czupil, 

Patryk Węglorz. 

OGÓLNOPOLSKAJ LIGA JU-JITSU 
I miejsca: Ania Wasiołek, 

Amelka Benek, Wera Boruta, 
Igor Jagielski, Adam Łysek, 

Adam Kwieciński, Adam 
Stefani, Kuba Drewek, Szymon 

Bartnicki, Wiktor Waszak, 
Krzysiu Wojaczek 

II miejsca: Ola Kubicius, 
Jula Tomosz, Marlena Szkorupa, 

Oli Benek, Stefan Błaszczyk, 
Piotr Cieślar, Maksiu Foltyn. 

W zawodach wzięli  
również udział: Stasiu Foltyn, 
Olaf Jagielski i Rafał Szkorupa. 

TURNIEJ JUDO W SOSNOWCU
I miejsca: Filip Szkorupa, 

Tobiasz Knap, Franek Markuzel, 
Kuba Piksa, Adaś Zawada 
II miejsca: Ignaś Zientek, 

Antos Fiałek, Piotruś Grześlak 
III miejsca: Iga Kacyrz, 

Kamil Kwiczala

większej liczby różnorodnych inicjatyw 
sportowych (zawodów, biegów, turniejów 
etc.) I  zaangażowanie do nich jak naj-
większej liczby dzieci ze szkoły i okolicy, 
tak aby następnie poprzez relacje foto 
i  wideo jury i  publiczność mogły wyło-
nić zwycięzców konkursu na najbardziej 
inspirującą szkołę. Obecnie uczniowie 
klasy ósmej montują film który poka-
że aktywności w  których brali udział 
nasi  uczniowie.

WYNIKI
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Joanna Jurgała-Jureczka opowiada o nowej książce

Serwety Pani Bronisławy

W dniu 28 kwietnia 2022 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Hażlachu zorganizowano spotkanie autorskie z Panią dr Joan-
ną Jurgała – Jureczką. Pretekstem do jego zorganizowania było 
ukazanie się na rynku wydawniczym jej nowej książki pod intrygu-
jącym tytułem „Na gorącym uczynku”. W książce autorka zamiesz-
cza szereg felietonów z życia wybitnych postaci polskiej kultury 
„przyłapanych” w sytuacjach często konfliktowych z ich wadami, 
przywarami i słabościami. Bo przy swojej wielkości byli oni zwy-
kłymi ludźmi. Prelegentka podzieliła się również z publicznością 
osobistymi refleksjami na temat życia ponadzmysłowego, ducho-
wego. Na zakończenie spotkania można było zakupić egzemplarz 
publikacji opatrzony autografem autorki. Był też moment na dys-
kusję o tematach będących treścią spotkania. 

„ Na gorącym uczynku”

Gminna Biblioteka Publiczna w  Hażlachu wyraża podzięko-
wanie Pani Bro nisławie, która po raz kolejny udostępniła swoje 
prace szydełkowe na wystawę kwietniową. Rękodzieła cieszyły 
się ogromnym zainteresowaniem.

Wiosenna wystawa

Naszym celem jest zbudowanie miej-
sca aktywnego przyrodniczo, które 
wspiera społeczność lokalną w edukacji 
ekologicznej i  troszczy się o  bioróżno-
rodność. Miejsca, które będzie przyjazne 
rozwojowi dzieci, uczniów. Nasze działa-
nia wspierają: Rada Rodziców, uczniowie, 
zainteresowani rodzice, nauczyciele i pra-
cownicy szkoły. Przewidziany całkowity 
koszt przedsięwzięcia, według koszto-

Pozwólmy Ziemi Oddychać

rysu to 26 884 zł. Zakończenie projektu: 
31.01.2023 r.

Już na starcie dziękuję uczniom kla-
sy 7B, uczniom kl. 8 za zaangażowanie 
i  pierwsze prace. Dziękuję rodzicom, na-
uczycielom i pracownikom szkoły. Razem 
dla Ziemi.

Dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Hażlachu

Agnieszka Pilch

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Hażlachu rozpoczęliśmy 
prace projektowe zmieniające teren zielony wokół szkoły. Na ten 
cel pozyskaliśmy wsparcie finansowe (grant) z Fundacji PKOBP 
w wysokości 10 000 zł.

Uczniowie kl. 7B budują hotel dla owadów

WYDARZENIA  
W GBP
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Jak co roku wraz z nadejściem wiosny 
zamarscy społecznicy zabrali się za po-
sprzątanie poboczy wzdłuż dróg gmin-
nych i  powiatowych. Pomimo corocznej 
akcji zebranych śmieci było sporo. Do 
worków trafiło najwięcej butelek tzw. 
małpek, opakowań po chipsach, lodach 
i papierosach. Zdarzył się również „praw-
dziwy skarb”, czyli muszla klozetowa. 

Posprzątali Zamarski na wiosnę

Inhalacja solankowa przy fontannie

Przeprowadzona akcja jest żywą lekcją 
uczącą postaw proekologicznych.

Dziękuję wszystkim uczestnikom akcji 
„Posprzątaj Świat na Wiosnę” – dziecia-
kom i młodzieży, a także naszym sponso-
rom, tj.: Piekarni Zebrzydowice Romana 
Somerlika, Ewie Kalecie, Sebastianowi Ku-
bieniowi (firma BHP DORO), Gminie Haż-
lach oraz Paniom Radnym z  Zamarsk Ka-

Mieszkańcy wsi, gminy oraz goście 
mogą znów korzystać ze zdrowotnych 
inhalacji solankowych w  parku w  Zamar-
skach. W fontannie, znajdującej się w cen-
tralnym puncie głównej alejki, zastosowa-
no oryginalną solankę z Zabłocia, która jest 
wyjątkowa na skalę światową ze względu 
na stabilną, przebadaną i udokumentowa-
ną zawartość biogenicznego jodu. Inha-
lacje wspomagają profilaktykę i  leczenie 
schorzeń dróg oddechowych, m.in.: zapa-

lenie oskrzeli, zatok, pylicę płuc, astmę 
oskrzelową, alergię górnych dróg odde-
chowych, itp. Z  wszelkimi wskazówkami 
dotyczącymi inhalacji można zapoznać się 
na specjalnej tablicy zamontowanej obok 
fontanny, która włącza się automatycznie 
dzięki czujnikowi ruchu. Wieczorną porą 
włącza się urokliwe, kolorowe oświetlenie. 
Serdecznie zapraszamy do Zamarsk.

Sołtys Sołectwa Zamarski
Klaudiusz Zawada

tarzynie Palac i Grażynie Szczypce. W akcji 
wzięła udział również młodzież z Ukrainy.

Sołtys Sołectwa Zamarski
Klaudiusz Zawada

Honorowy patronat nad tą godną 
pochwały inicjatywą objął Wójt Gminy 
Hażlach Grzegorz Sikorski. Naszym węd-
karzom udało się zgromadzić całkiem po-
kaźną kwotę 2100 zł.

Wędkarze dzieciom z Ukrainy
7 maja Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Pogwizdowie 
zorganizowało na swoim łowisku Charytatywne Zawody Wędkarskie, 
których celem było zebranie środków na pomoc dla dzieci z Ukrainy.

Finaliści Charytatywnych Zawodów Wędkarskich z ich organizatorami

– Wszyscy wiemy, jaka obecnie bardzo 
trudna sytuacja panuje na naszej wschod-
niej granicy. W kraju mamy już ponad 3 mln 
uchodźców z  Ukrainy, w  tym bardzo dużo 
dzieci. Zorganizowaliśmy zawody charyta-

tywne, bo chcieliśmy im jakoś pomóc – wy-
jaśnia Prezes Koła Jan Cieślar.

Chociaż pogoda trochę nie dopisała, 
na wysokości zadania stanęli jednak to 
pasjonaci sportu wędkarskiego, którzy 
zanotowali całkiem dobre wyniki. W  za-
wodach zwyciężyła Nina Szweda, naj-
młodsza ich uczestniczka, która zdobyła 
9070 punktów. Drugie miejsce zajął Ma-
rek Winiarski (6700 pkt.), trzeci był Hen-
ryk Rosiński (4500 pkt.). 

Jak informuje prezes Cieślar, pogwiz-
dowskie koło poszerza zakres swojej 
działalności. – Szukamy następców, dlatego 
staramy się pozyskać dla sportu wędkarskie-
go młodzież. Uaktywniliśmy naszą szkółkę 
wędkarską. Wszyscy chętni powinni się skon-
taktować z  naszym wiceprezesem do spraw 
sportu. Po szkoleniu będą mogli brać udział 
w  zawodach wędkarskich, wyjazdowych lub 
organizowanych przez nasze koło – mówi 
Jan Cieślar. Dodaje, że drużyna młodzieżo-
wa z Pogwizdowa, czyli zawodnicy w prze-
dziale wiekowym od 15 do 21 lat, ma bar-
dzo dobre notowania. W  ostatnich latach 
kilkakrotnie zdobywała mistrzostwo lub 
wicemistrzostwo Okręgu PZW.  GK
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Jeden stół, 20 drużyn i Muminki w fina-
le. Tak wyglądała pierwsza edycja turnie-
ju o Puchar Sołtysa w futbolu stołowym. 
Kilka edycji później jedyną rzeczą, która 
się powtórzyła to udział Muminków w fi-
nale, notabene wygranym. Reszta zna-
cząco uległa zmianie. 10 profesjonalnych 
stołów firm Rosengart, Leonhart, Garlan-
do oraz Roberto Sport zlokalizowanych 
w strażnicy OSP Zamarski, ponad 60 zgło-
szonych drużyn w  czterech konkuren-
cjach i wysoki poziom sportowy sprawiły, 
że 4 edycja turnieju to jedne z  najwięk-
szych wydarzeń sportowych ostatnich lat 
w Gminie Hażlach. Dumą napawa fakt, że 
ciężka praca Amatorskiego Klubu Futbolu 
Stołowego Zamarski, społeczników oraz 
Sołtysa wpłynęła znacząco na rozwój 
turnieju. Dzięki Stowarzyszeniu Miłośni-
ków Zamarsk, pozyskanym Sponsorom 
oraz środkom prywatnym, łączna pula 
nagród przerosła najśmieszniejsze ocze-
kiwania. Turniej, który odbył się 14 maja 
br., zgromadził nie tylko najlepszych za-
wodników z  Polski ale również z  Czech 
i Słowacji. Podczas wydarzenia stworzo-
na została strefa grilla, relaksu oraz retro 

Zebranie Walne strażaków
W  sobotę 12 marca 2022 r. w  sali wi-

dowiskowej odbyło się coroczne Zebranie 
Walne Ochotniczej Straży Pożarnej w Za-
marskach. Obecnych druhów i przybyłych 
gości, tj.: wójta Gminy Hażlach Grzego-
rza Sikorskiego, sekretarza gminnego 
Zarządu ZOSP RP w  Hażlachu Zdzisława 
Jarosza, sołtysa Zamarsk Klaudiusza Za-
wadę, radną Gminy Hażlach Katarzynę 
Palac, przywitał Prezes OSP Zamarski 
Daniel Jarek. Głównym punktem zebrania 

games. Całość dopełniły niezwykle emo-
cjonujące mecze. O  turnieju jest głośno 
a oczekiwania względem kolejnych edycji 
są  ogromne.

Podziękowania dla firm i  osób pry-
watnych: OlzaLogistic, Rosengart stolní 
fotbal Rosengart, Polska Browar Zamkowy 
Cieszyn, Okno-Styl, WIK – the best amuse-
ment equipment, Floating – Nowoczesne 
SPA – Kosmetyka Cieszyn, Drukarnia Mo-
dena, Pew-Bud – Usługi Ogólnobudowlane, 
Willa Jerzykówka, Hamaki Potenza, POG 
NET internet światłowodowy i  telewizja, 
Piekarnia Zebrzydowice, Burger Brothers 
Cieszyn, Domowa Wędzarnia, Subaru 555 
Rally Team, SkyFun Skoki Spadochronowe 
i  Loty Widokowe, MW Technology, Michał 
Brzęczek, Piotrek Palac, Klaudiusz Zawada, 
Tomasz Koliński, Natalia Pustówka, Łukasz 
Kowalczuk, Adrian Wiecheć, Daniel Jarek, 
Grzegorz Zawiłowicz, Radosław Rychły, To-
mek Mizia, OSP Zamarski, Katarzyna Palac, 
Sebastian Palac, Łukasz Bombol, Paulina 
Śliwka, Barbara i  Ireneusz Koliński, Małgo-
rzata Kawulok, Marek Zwierko, Grzegorz 
Zamarski, Kamil Żebrok Krycha (Rybnik), 
Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk, Za-

w futbolu stołowym
IV Puchar SołtysaIV Puchar Sołtysa

KAT. AMATOR
I miejsce: Lysica / Michał Holienka, 

Mario Kovac
II miejsce: Pędzące Ślimaki / 

Wojciech Skupień, Patryk Henek
III miejsce: C19 / Radosław Rychły, 

Tomasz Mizia
KAT. CLASSIC

I miejsce: Nie ma lipy / Krzysztof 
Warzecha, Michał Lipiński

II miejsce: JaTo WaLe / Tomasz 
Lesiński, Jarosław Wanatowicz

III miejsce: 2U2 / Michal Stasiov, 
Jaroslav Holik

KAT. OPEN DOUBLES
I miejsce: Muminki / Tomasz 

Lesiński, Michał Lipiński
II miejsce: 2U2 / Michal Stasiov, 

Jaroslav Holik
III miejsce: Tyranozaury / Mateusz 

Mazur, Jarosław Oreszuk
KAT. GOALIE WAR

I miejsce: Michal Stasiov
II miejsce: Grzegorz Zawiłowicz

marskiTv, Krzysztof Warzecha i  wszystkim, 
którzy pomogli w  organizacji IV Pucharu 
Sołtysa w futbolu stołowym.

Prezes AKFS, Marcin Ścibik

było udzielenie absolutorium zarządowi 
miejscowej jednostki, a także omówienie 
planów przebudowy strażnicy w  Zamar-
skach. Jak podkreślił wójt Sikorski nowy 
obiekt w znacznym stopniu poprawi wa-
runki lokalowe zamarskim strażakom, 
a  także służyć będzie całej społeczno-
ści gminy. Jeśli wszystko pójdzie zgod-
nie z  planem nowa strażnica powstanie 
w  przeciągu 3 lat. Sołtys Zamarsk po-
dziękował strażakom za wszelkie zaanga-

żowanie na rzecz lokalnej społeczności, 
a także za podejmowanie wszelkich dzia-
łań związanych z pomocą dla Ukrainy.

OSP Zamarski

WYNIKI
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WAKACJE
CYBERPODKOWIEC

27.06 - 1.07
zajęcia dla młodzieży 

w wieku 10-14 lat z Gminy Hażlach

Dom Przyrodnika od 9.00 do 15.00

w programie m.in.:

 zajęcia dla ekspertów cyfrowych (programowanie robotów)

spotkanie z Podkowcem Małym (nietoperz) - wycieczka 

niespodzianki

Koszt  zajęć 

100 zł

OGRODZIENIEC
08.08 poniedziałek

WYCIECZKA RODZINNA

zapewniamy w cenie: przejazd autokarem, 

zwiedzanie Zamku i Grodu na Górze Birów z przewodnikiem

sporo czasu do własnego zagospodarowania.
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Koszt  wycieczki

70 zł - dorosły  

30 zł - dzieci

z Gminy Hażlach

65 zł - pozostałe dzieci

w
w
w

.
g
o
k
h
a
z
l
a
c
h
.
p
l

UWAGA
ilość miejsc ograniczona - zapisy tel. 735 130 801

2022

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

plakat 1.pdf   3   1.05.2022   21:06



13

Sukces Hażlaskiej Nocy Muzeów

Noc Muzeów w  Domu Przyrodnika 
przyciągnęła wielu odwiedzających. 
Poza standardową ekspozycją, goście 
wydarzenia mieli szansę skorzystać 
z  warsztatów artystycznych, przygoto-
wanych przez Agnieszkę Pawlitko, po-
słuchać gwary cieszyńskiej w wykonaniu 
Tómka Sochackiego i  Urszuli Wierzgoń, 
a także dzięki atrakcjom przygotowanym 

W piątek 13 maja w Domu Przyrodnika odbyła się kolejna Hażlaska Noc 
Muzeów. Od 18:00 do 20:00 zainteresowani mogli nieodpłatnie zwiedzić 
ekspozycję Domu Przyrodnika i skorzystać z przygotowanych warsztatów, 
a o 20.00 wystartowała gra terenowa – do źródełka Borgońka.

Dzień Matki, to wyjątkowe świę-
to – dzień, w  którym chcemy uczcić 
osoby, bez których nie byłoby nas na 
świecie. Mamy to wyjątkowe osoby. 
Osoby, bez których świat byłby inny. 
Bez których nigdy nie poznalibyśmy 
czym jest bezwarunkowa miłość. Nie 
poznalibyśmy, jak to jest stawiać na 
pierwszym miejscu kogoś, a nie siebie.

Dzieci nie zawsze uświadamiają sobie 
dlaczego mamy są tak wyjątkowe, jednak 
wyczuwają to instynktownie, chcąc spra-
wiać mamom drobne (a czasem również 
nieco większe) przyjemności. Dlatego 
właśnie z okazji Dnia Matki zorganizowa-
liśmy w Domu Przyrodnika warsztaty ar-
tystyczne, na których dzieci przygotowa-
ły wykonane z gliny wisiorki, z odbitym 

(m.in. krzyżówka, czy zadnie polegające 
na znalezieniu i zabraniu z sobą kawałka 
kory). Całość zakończyła się wspólnym 
ogniskiem, wraz z  poczęstunkiem oraz 
upominkami dla uczestników.

Dziękujemy wszystkim gościom naszej 
imprezy oraz osobom, które pomogły nam 
w zapewnieniu atrakcji! Mamy nadzieję, że 
tradycja Nocy Muzeów w Gminie Hażlach 
przetrwa i co roku będzie przyciągała wie-
lu mieszkańców oraz turystów. To jedyna 
taka noc w  roku, jednak śledźcie naszą 
stronę internetową oraz media społeczno-
ściowe – atrakcji planujemy jeszcze sporo!

W HAŻLACHU KOCHAMY MAMY!
w nich motywem roślinnym, udekorowa-
ne własnoręcznie. Wszystkie prace były 
wspaniałe – zarówno z  naszego punktu 
widzenia, jak i  z  punktu widzenia mam 
– które dostały w  prezencie wyjątkową 
ozdobę, wykonaną własnoręcznie, z my-
ślą o nich, przez ich pociechy.

Cieszymy się, że na naszych warszta-
tach frekwencja dopisała. Cieszymy się, że 
dzieci, wykonując swoje prace dały z sie-
bie wszystko i  gratulujemy mamom tak 
wspaniałych, zaangażowanych pociech!

W  tym miejscu również chcemy 
złożyć wszystkim mamom najlepsze 
życzenia! Pamiętajcie, że jesteście 
wspaniałe i  niesamowite! Życzymy 
Wam, abyście każdego dnia miały 
dużo siły i odczuwały radość z macie-

rzyństwa! Życzymy samych sukcesów 
– zarówno wychowawczych, jak i tych 
osiąganych w  innych dziedzinach! 
Samych szczęśliwych dni życzy ekipa 
Gminnego Ośrodka Kultury w  Hażla-
chu oraz Domu Przyrodnika!

przez Koło Pszczelarzy z Hażlacha, zgłę-
bić tajniki życia pszczół.

Punktem kulminacyjnym programu 
była gra terenowa, która wystartowa-
ła z  placu prof. Wiktora Wawrzyczka. 
Uczestnicy tej niecodziennej formy pod-
chodów otrzymali quiz oraz mapę, z któ-
rymi ruszyli w teren. Na trasie czekały na 
nich drogowskazy oraz kolejne zadania 
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Jak pandemia COVID 19 wpłynęła na 
codzienne życie mieszkańców Hażlacha 
i okolic? W jakim stopniu skomplikowała 
im sprawy zawodowe, rodzinne, ograni-
czyła dostęp do opieki zdrowotnej i ofer-
ty kulturalnej? 

Odpowiedzi na te i  podobne pytania 
szukają naukowcy Akademii WSB w part-
nerstwie z  Regionální sdružení územní 

spolupráce Těšínského Slezska, Stowa-
rzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regio-
nalnej „Olza” oraz Śląskim Uniwersytetem 
w Opavie. Realizują oni kompleksowe ba-
dania w naszej gminie w ramach projektu 
„Euregio-Info”, współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej. Celem badania 
jest także poznanie wpływu przyjętych 
środków epidemiologicznych na życie 

Badania mieszkańców Hażlacha

Dożynki powiatowe

w lokalnej społeczności oraz współpracę 
polsko-czeską na pograniczu.

Zachęcamy wszystkich dorosłych 
mieszkańców do wzięcia udziału 
w  tych badaniach i  wypełnienia elek-
tronicznej ankiety. Link do ankiety: 
https://bit.ly/Euregio-Info-ankieta

Badanie – realizowane na próbie 1000 
mieszkańców – jest anonimowe, jego wy-
niki zostaną opracowane i następnie udo-
stępnione wszystkim zainteresowanym.

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 22.07.2022 r. na adres mailowy: wgh@hazlach.pl

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

WIADOMOŚCI GMINY HAŻLACH – BEZPŁATNY INFORMATOR SAMORZĄDOWY

W  Gminie Hażlach, w  miejscowości 
Hażlach odbędą się 3 września Dożyn-
ki Powiatowe. Będzie to największa 
impreza w  Gminie. Informujemy, że 
w  związku z  tym istnieje możliwość 
wykupienia powierzchni reklamowej 
na eksponowanym miejscu przy scenie. 
Reklama zostanie także umieszczona 
na specjalnym plakacie oraz w  filmie 
stanowiącym zaproszenie do udziału 
w dożynkach.

W związku z planowanymi koncertami 
przewidujemy dużą frekwencję w  prze-
ciągu całych dożynek. Wśród występu-
jących m.in. Zespół Pieśni i  Tańca Ziemi 
Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej, 
Kabaret Rak, zespół coverowy Stylowy 
Band, a  gwiazdą wieczoru będzie rozpo-
znawalny i lubiany zespół muzyczny, wy-
konujący muzykę popularną. 

Oferujemy możliwość umieszczenia 
reklamy o  wymiarach: szerokość 1 metr, 

wy sokość 0,5 metra, lub wielokrotności 
tego wymiaru (np. 3 metry x 0,5 metra). 
Koszt umieszczenia jednej jednostki re-
klamy wynosi 500 zł (reklama na scenie, 
plakacie i w zapowiedzi filmowej). Banery 
reklamowe dostarcza reklamodawca lub 
przygotowuje firma reklamowa za dodat-
kową opłatą.

Oferty umieszczenia reklamy będą 
przyjmowane do 31.07.2022 r. lub do wy-
czerpania miejsca. Zainteresowane Fir-
my zapraszamy do kontaktu z  Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Hażlachu – tel. 735 
130 801 lub mail gok@hazlach.pl

Uczestnicy Konkursu powinni wysłać 
pocztówkę z wizerunkiem Hrabiny, zdję-
ciami z naszej Gminy i Karwiny w świat, 
z  zaproszeniem do od wiedzenia Śląs ka 
Cieszyńskiego. Bezpłatne pocztówki są 
dostępne do pobrania w  Urzędzie Gminy, 
w Domu Przyrodnika i GOK-u oraz w Gmin-
nej  Bibliotece. 

W konkursie zostaną wyłonieni laure-
aci w dwóch kategoriach:
1. Najdalsze miejsce od Domu Przyrodni-

ka – wg odległości wyliczonej na pod-
stawie mapy Google

2. Najciekawsza treść zaproszenia do od-
wiedzenia Gminy Hażlach i  Karwiny – 
wybrana w głosowaniu internautów.
Laureaci mogą liczyć na równie nie-

zwykłe nagrody – trzy miejsca w  każdej 
kategorii. Nagrody zostaną wręczone 
podczas Dożynek Powiatowych 3 wrze-
śnia 2022 r. Termin nadsyłania zgłoszeń 
do Konkursu upływa 15.08.2022 r.

Szczegółowy Regulamin Konkursu i kar-
tę zgłoszenia można pobrać ze strony Gmi-
ny Hażlach (www.hazlach.pl) i  Gminnego 
Ośrodka Kultury (www.gokhazlach.pl).

ZAPRASZAMY!

KONKURS 
POCZTÓWKOWY

Wójt Gminy Hażlach wraz 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury 

ogłaszają niezwykły konkurs na
WAKACYJNE POZDROWIENIA 

Z GMINY HAŻLACH
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PROŚBA
Szanowni Państwo!

W  imieniu organizatorów zwracam się z  wielką 
prośbą o wsparcie finansowe potrzebne do zorgani-
zowania tegorocznego ŚWIYNTA DZIEDZINY w Za-
marskach, które zaplanowane jest na 18 czerwca 
2022 r. Jest to jedna z większych imprez w Gminie Haż-
lach organizowana przez zamarskich społeczników.

Impreza wraca po dwuletniej przerwie. Zdajemy so-
bie sprawę z  trudnych i nieprzewidywalnych czasów, 
w  których żyjemy. W  związku z  czym program tego-
rocznego „Świynta Dziedziny” będzie skromniejszy. 
Niemniej bardzo zależy nam na tym, by impreza się 
odbyła. Na deskach zamarskiego amfiteatru zaprezen-
tują się przedszkolaki i  uczniowie SP w  Zamarskach 
oraz kapela góralska. Główną gwiazdą imprezy będzie 
zespół „TACE COVER” grający hity lat 60, 70, 80-tych. 
Wieczorem rozpocznie się zabawa taneczna z DJ. Po-
nadto nie zabraknie pysznej strefy kulinarnej z daniami 
ukraińskimi i  regionalnymi, a  także strefy dziecięcej 
z dmuchaną zjeżdżalnią i animacjami. Miejscowa jed-
nostka OSP zaprezentuje musztrę Młodzieżowej Dru-
żyny Pożarniczej i pokaz strażacki.

Ten różnorodny wachlarz atrakcji jest możliwy do 
zrealizowanie wyłącznie przy wsparciu sponsorów, 
dlatego zwracamy się właśnie do Państwa. Nawet naj-
mniejsza wpłata będzie dla nas wielkim wsparciem, 
bo tylko wspólnymi siłami można osiągnąć więcej. Za 
okazaną pomoc z  góry dziękujemy, a  z  naszej strony 
gwarantujemy reklamę Państwa firmy.

Zapraszamy serdecznie na nasze wspólne „Świynto 
Dziedziny” – 18 czerwca 2022 r.

Sołtys Sołectwa Zamarski
Klaudiusz Zawada

INFORMACJE DLA SPONSORA:
1. Wpłatę można dokonać na konto  

Stowarzyszenia Miłośników Zamarsk:
nr konta: 56 8113 1017 2003 0176 5391 0001, 

Bank Spółdzielczy w Hażlachu,
adresat: Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk, 

ul. Główna 1, 43-419 Zamarski,
tytuł przelewu: „świynto Dziedziny 2022”.

2. Ostateczny termin dokonywania wpłat: 
10.06.2022. Dokonując wpłat prosimy o przesłanie 

LOGA lub innych materiałów potrzebnych do 
przygotowaniu plakatu i spotu reklamowego imprezy.

3. Organizator zobowiązuje się do zamieszczenia 
LOGO (bądź inne dane) na plakatach i na specjalnie 

przygotowanym filmiku promującym imprezę, 
a także udstępnić miejsce na baner reklamowy 

podczas  imprezy.
4. Szczegółowe informacje można uzyskać: 
Klaudiusz Zawada, nr tel: 794 055 520,  

mail: zamarski1223@wp.pl
 




