
I TURNIEJ SOŁECTW czyli Piknik z Jajem

Maj to nie tylko egzaminy dla 
uczniów, Obchody Dnia Św.  
Floriana, ale i sprawdzian dla  
Sołectw Gminy Hażlach. 

W numerze informacje  
o sprawach ważnych, które były 
omawiane na Radzie Gminy  
czyli bezpieczeństwo  
przeciwpożarowe i informacja o 
odpadach komunalnych.  
Podsumowanie konkursu   
projektu „Gminnym Szlakiem  
z Kicakiem”, informacje  
o inwestycjach prowadzonych  
w Gminie oraz inne wiadomości…

Kontynuujemy przedstawianie 
sylwetek radnych naszej Gminy, 
tym razem kolejnych 3 radnych.   
I tradycyjnie na stronie drugiej  
informacje z Prac Rady Gminy.

Zachęcamy do wspólnego  
redagowania naszych  
Wiadomości i nadsyłania  
materiałów do 10 czerwca 2019 r. na 
adres mailowy:  wgh@hazlach.pl

Wiadomości 
Gminy Hażlach 
zapraszają 
do lektury!

W sobotnie popołudnie 11 maja 2019 roku na boisku sportowym LKS-u Błyska-
wica Kończyce Wielkie odbyła się impreza zorganizowana przez Gminny Ośrodek 
Kultury we współpracy z KGW Kończyce Wielkie – I Turniej Sołectw o Przechod-
ni Puchar Wójta Gminy Hażlach w ramach którego zorganizowano Piknik z Jajem.
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Z prac Rady Gminy
Tradycyjnie już w ostatnią środę miesiąca – 24 kwietnia - odbyło się posiedzenie Rady Gminy Hażlach. Mate-

riały na posiedzenie zostały szeroko omówione na komisjach statutowych Rady – Komisji Budżetu, Spraw Ko-
munalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Sportu i Spraw Socjalnych.

Tematami omawianymi były jak zawsze 
sprawy formalne, informacja Wójta o pra-
cy w okresie pomiędzy sesjami, interpe-
lacje i zapytania oraz wnioski radnych w 
sprawach bieżących. Głównymi temata-
mi nad którymi debatowało tym razem 13 
radnych, były sprawy związane z analizą 
stanu gospodarki odpadami komunalny-
mi i ocena stanu ochrony przeciwpożaro-

wej w Gminie (o obu tych tematach pisze-
my szerzej w dalszej części WGH). Przyjęte 
zostały coroczne sprawozdania z realiza-
cji programów „Przeciwdziałania Przemo-
cy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemo-
cy w Rodzinie”, „Pomocy dla mieszkańców 
Gminy w zakresie dożywiania” oraz z reali-
zacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”.  
Radni podjęli uchwały dotyczące zmian  

w budżecie Gminy oraz udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu - na 
wykonanie projektu budowlanego budowy 
chodnika dla pieszych w ciągu drogi powia-
towej nr 2624S ul. Cieszyńskiej w Pogwiz-
dowie i ul. Frysztackiej w Cieszynie.

Przypominamy, że posiedzenia Rady 
Gminy odbywają się w ostatnią środę mie-
siąca i można je śledzić on-line.

I Turniej Sołectw czyli Piknik z Jajem
Na starcie rywalizacji „na wesoło” sta-

nęły drużyny reprezentujące wszystkie so-
łectwa naszej gminy z sołtysami na cze-
le. Drużyny dopingowane przez licznych 
kibiców rywalizowały w 12 konkuren-
cjach. Punkty zdobywano w konkurencjach 
sprawnościowych: slalom z jajkiem, nowe 
źródła finansowania (szukanie w zbo-
żu monet), wbijanie gwoździ, skok w bok, 
rzut do celu surowym jajem, przeciąganie 
liny, bicie piany, wyścig w workach, quiz 
„jak wiem to powiem”, super sołtys – kon-
kurencja na rowerku, najładniejsze stoisko, 
najsmaczniejsza potrawa na słono i słodko. 
Walka do ostatniej konkurencji była bar-
dzo zacięta. Każdej drużynie kibicowali 
mieszkańcy ich sołectw.

Tytuł Najlepszego Sołectwa  
i Przechodni Puchar Wójta Gmi-
ny zdobył – Pogwizdów z sołtysem 
Krzysztofem Tomalą.

Na kolejnych miejscach uplasowały się 
Sołectwa Rudnik (sołtys Urszula Lebio-
da), Zamarski (sołtys Klaudiusz Zawada), 
Brzezówka (sołtys Leszek Banot), Kończy-
ce Wielkie (sołtys Stanisław Żyła) i Hażlach 
(sołtys Mariusz Króliczek).

Po zakończonych konkurencjach odby-
ło się smażenie jajecznicy, nad którym czu-
wało KGW Kończyce Wielkie, a było ono 
możliwe dzięki wsparciu z projektu „Gmin-
nym Szlakiem z Kicakiem” projekt z Pro-
gramu Lokalne Partnerstwa PAFW realizo-

wanego przez Akademię Rozwoju Filantro-
pii w Polsce i Stowarzyszenie Cieszyńskiej 
Młodzieży Twórczej.

Część artystyczną wypełniła biesiada 
z zespołem Wielkokończanie oraz zabawa 
z DJ Adacho.

Piknik był również okazją do wręczenia 
nagród laureatom konkursu literackiego 
„Niezwykła przygoda Kicaka” zorganizo-
wanego przez Szkołę w Kończycach w ra-
mach projektu „Gminnym Szlakiem z Kica-
kiem”.

Imprezie towarzyszyły stoiska z wy-
robami artystycznymi oraz gastronomią. 
Fotorteportaż można zobaczyć na stronie 
www.gokhazlach.pl i naszym FB.

Gratulujemy i do zobaczenia za rok na 
kolejnych zmaganiach na wesoło.

cd. ze str. 1
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ZAPRASZAMY NA IMPREZY CZERWCOWE
• 1 czerwca – POGWIZDOŁKI
• 8 czerwca – 110 lat OSP w Hażlachu
• 15 czerwca – Gramy z Kicakiem   

w zielone i pomarańczowe – Brzezówka 

• 22 czerwca – Świynto Dziedziny -   
Zamarski

• 29 czerwca – Rodzinny Rajd Rowerowy 
w Rudniku

Szczegółów już wkrótce prosimy szukać na 
plakatach oraz stronie www.gokhazlach.pl 
i naszym FB. Atrakcji nie zabraknie, więc do 
zobaczenia ….!!!
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Od końca listopada 2018 roku w Radzie Gminy zasiadło kilku nowych radnych. Z przyjemnością przybliżamy ich sylwetki. A za-
pytaliśmy ich o to kim są, co - jako radnych  - jest dla nich ważne, jak Gmina Hażlach powinna funkcjonować i jaką by chcieli aby była 
po 5 latach kadencji.  W tym numerze trzecia część.

Sylwetki radnych VIII kadencji 2018-2023

Mariusz Krzyżanek    Pogwizdów
Pełniąc funkcję Rad-

nego przede wszyst-
kim staram się słuchać 
mieszkańców i pomagać 
w rozwiązywaniu bieżą-
cych problemów lokal-
nej społeczności. W po-
przedniej kadencji Rady 
byłem członkiem Komisji 
Spraw Socjalnych, Zdro-
wia i Sportu co dało mi 
możliwość wspierania 

Piotr Krupa                       Pogwizdów
Emeryt. Radny Gminy 

Hażlach drugiej kaden-
cji. Wykształcenie wyższe 
- mgr inż. mechanik (w 
roku 1973 ukończył Poli-
technikę Łódzką). Miesz-
kaniec osiedla GSM w Po-
gwizdowie od 2003 roku. 
Żonaty. Reprezentuje 
sołectwo Pogwizdów, a 
konkretnie mieszkańców 
osiedla. 

Przed Gminą Haż-
lach stoi wiele zadań w 
tym „odwieczny” problem jakim jest poprawa stanu dróg gmin-
nych poprzez ich remonty i modernizację. Gmina powinna w spo-
sób racjonalny rozwijać infrastrukturę przez pozyskiwanie środ-
ków unijnych jak i z budżetu państwa a także powiększać swój 
majątek trwały. Władze gminy powinna charakteryzować dba-
łość o dobro mieszkańców we wszystkich aspektach życia. Aby re-
alizować w sposób zadowalający postawione zadania Rada Gmi-
ny musi być zintegrowana i rozwiązywać problemy zgodnie z in-
teresem społeczeństwa. Nie mniej jednak, każdy z radnych powi-
nien być reprezentantem swoich wyborców i zgłaszać na sesjach 
Rady ich potrzeby. Chciałbym, aby w tej kadencji zakończono re-
mont i optymalnie zagospodarowano (ku zadowoleniu społeczeń-
stwa Pogwizdowa) Dom Ludowy w Pogwizdowie. Będę również 
czynił starania, aby na linii Gmina-Górnicza Spółdzielnia Mieszka-
niowa powstała ściślejsza współpraca przynosząca wymierne ko-
rzyści dla Osiedla. Pewne tematy są już poruszane.

Monika Buczkowska   Pogwizdów

Jestem mamą Marii  
i Gabriela, żoną Piotra. Od 
2014 roku jestem Radną 
Gminy Hażlach. Zawodowo 
od 20 lat jestem funkcjo-
nariuszka Policji, od  2017 
roku Komendantem Komi-
sariatu Policji w Zebrzydo-
wicach. 

Najważniejsze w mo-
jej ocenie dla sołectwa Po-
gwizdów, jest bezpieczeń-
stwo mieszkańców, dlatego 
też swoją uwagę i możliwość 
oddania głosu na właściwe cele skupiam na uzupełnieniu oświe-
tlenia w Naszym Sołectwie, jak również budowę chodników, któ-
re zapewniają bezpieczeństwo pieszych, szczególnie przy drogach 
powiatowych. W bieżącym roku uzupełnione zostanie oświetlenie 
przy ul. Górnej oraz Kwiatowej, trwają również prace dotyczące 
uzupełnienia brakującej części chodnika przy ul. Cieszyńskiej. 

Ważna kwestią jest również pozyskiwanie funduszy zewnętrz-
nych, jak wiadomo budżet gminy nie udźwignie wszystkich po-
trzeb mieszkańców, dlatego tez pisanie projektów i próby pozy-
skiwania funduszy spoza budżetu są niezmiernie ważne.

rozwoju infrastruktury sportowej w mojej miejscowości oraz 
dbania o wystarczające środki na szkolenie sportowe dzieci i 
młodzieży. 

Moją intencją jest wspieranie organizacji działających w Po-
gwizdowie oraz współpraca w tym zakresie z Wójtem i Urzędem 
Gminy. W obecnej kadencji jestem przewodniczącym Komisji Bu-
dżetu, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz członkiem 
Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg i Wniosków. Ważnym celem 
dla mnie jest dążenie do poprawy infrastruktury drogowej, a tak-
że wspieranie inicjatywy pozyskiwania środków zewnętrznych. 
Jako Radny staram się dbać o zrównoważony rozwój całej gminy.

wiadomości  GMINY HAŻLACH
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Gminne Obchody Dnia Strażaka
Tegoroczne  obchody dnia strażaka gminy Hażlach odbywające się w Po-

gwizdowie, rozpoczęliśmy wymarszem spod strażnicy OSP Pogwizdów w stro-
nę kościoła parafialnego aby tam, o godzinie 15 celebrować strażackie święto.

Za pośrednictwem św. Floriana naszego patrona, modliliśmy 
się o potrzebne łaski, dla nas druhów i naszych rodzin.

Tuż po zakończeniu mszy świętej, przed kościołem, ksiądz pro-
boszcz dr. Karol Mozor, poświęcił ufundowany przez strażaków 
ochotników z Pogwizdowa oraz Brzezówki, pomnik świętego Flo-
riana, uroczyście złożono kwiaty oraz zapalono znicze. Maszerując 
udaliśmy się na plac Folvarku Klimosz, gdzie wciągnięto na maszt 
flagę RP, przywitano zaproszonych gości, wysłuchano przemówień 
gości. Kulminacyjnym punktem uroczystości było przekazanie klu-
czyków przez wójta gminy Hażlach Grzegorza Sikorskiego naczel-
nikowi OSP Pogwizdów Mariuszowi Kuncowi do fabrycznie nowe-
go samochodu ratowniczo - gaśniczego MAN. Następnie kluczyki 
trafiły w ręce kierowcy, który zademonstrował sygnały dźwięko-

we wozu. Ksiądz proboszcz 
w towarzystwie duchow-
nych - proboszcza parafii 
Ewangelicko Augsburskiej 
Marcina Brzózki oraz księ-
dza kanonika Andrzeja  Wie-
liczki – kapelana OSP, odmó-
wili modlitwę a następnie  
został poświęcony nowy wóz 
bojowy.  Po części oficjalnej 
druhowie wraz z rodzinami 
oraz zaproszeni rozpoczęli świętowanie dnia Św. Floriana w swo-
im gronie.             Krzysztof Kolek , druh OSP Pogwizdów

Bezpieczeństwo ppoż. 
w Gminie Hażlach za 2018 r.

Zjawiska zagrożeń dla życia ludzkiego i mienia w Gminie Haż-
lach mają bardzo zróżnicowany charakter.  Często spowodowa-
ne są przez niedbalstwo i lekkomyślność osób dorosłych, a także 
dzieci co wynika między innymi z braku przestrzegania przepisów 
p.pożarowych. Coraz częściej obserwuje się, także znacznie więk-
szą liczbę zagrożeń spowodowanych występującymi zjawiskami 
atmosferycznymi. 

Gmina Hażlach zaliczana jest do gmin rolniczych. Spora ilość 
zabudowań to zabudowa zagrodowo-obejściowa. Zagrożenia 
bezpieczeństwa pożarowego występują najczęściej w starym bu-
downictwie, gdzie instalacje elektryczne są często nadmiernie ob-
ciążone, a napraw tych instalacji dokonują osoby nieupoważnio-
ne. Przyczyną powstawania pożarów jest też  nieprawidłowa eks-
ploatacja urządzeń grzewczych i ich wady. Zaniedbania w okre-
sowym czyszczeniu przewodów kominowych oraz spalaniu w ko-
tłach nieodpowiedniego paliwa oraz odpadów komunalnych spra-
wiają, że coraz częściej dochodzi do zapalenia się w nich sadzy. 

Garażowanie pojazdów mechanicznych w miejscach do tego 
nie przeznaczonych stwarza znaczny wzrost zagrożenia. Jest 
ono szczególnie duże jeżeli miejsca postoju pojazdów  przylega-
ją bezpośrednio do zabudowań gospodarczych. Niestety nadal, 
choć w coraz mniejszym zakresie istnieje zjawisko wypalania su-
chych traw, co powoduje zagrożenie pożarowe i ekologiczne. Du-
żym zagrożeniem jest też sama natura, ekstremalne zjawiska po-
godowe coraz częściej zmuszają jednostki straży pożarnych do in-
terwencji. Występujące krótkotrwałe bardzo intensywne opady 
deszczu połączone z silnym wiatrem sprawiają, że drogi zataraso-
wane są połamanymi drzewami, a piwnice domów pełne są wody 
i mułu. Często tym zjawiskom towarzyszą wyładowania atmosfe-
ryczne, które są przyczyną pożarów. Silne opady deszczu na prze-
mian z okresowymi suszami występują na naszym terenie nieste-
ty coraz częściej. Do zjawisk tych należą, także występujące, okre-

sowo bardzo obfite opady śniegu. Mokry śnieg zagraża nie tylko 
budynkom  o dużej powierzchni dachów, ale przede wszystkim ła-
mie drzewa i konary, które tarasują drogi. Coraz  więcej interwen-
cji związane jest z usuwaniem gniazd owadów błonkoskrzydłych.

W roku ubiegłym jednostki OSP podjęły na terenie naszej 
gminy szereg interwencji związanych z likwidacją skutków po-
wodzi błyskawicznej, która nawiedziła naszą Gminę oraz powiat  
3 czerwca. Około 800 hektarów na terenie gminy to lasy, w któ-
rych podczas susz wilgotność ściółki nie przekracza 10%, a to po-
woduje bardzo duże niebezpieczeństwo pożaru. Niestety wspo-
mnieć należy, także o działalności podpalaczy oraz osób, które 
podpalają ściółkę w lesie czy wypalają trawy w bezpośrednim są-
siedztwie kompleksów leśnych. W tym zakresie przedstawione 
tendencje są niezmienne od lat.

Ilość występujących zdarzeń na terenie gminy Hażlach   
w latach 2016 do 2018.

Zdarzenia
Okres Razem za trzy lata

2016 2017 2018

Pożary 14 18 16 48

Miejscowe zagrożenia 83 103 156 342

Alarmy fałszywe 5 3 6 14

Razem 102 124 178 404

Jak wynika ze statystyki, ilość pożarów na terenie gminy  
w ubiegłym roku nieco się zwiększyła, natomiast ilość miejsco-
wych zagrożeń należy ściśle wiązać z występującymi zjawiskami 
pogodowymi w danym roku. Ilość miejscowych zagrożeń w sto-
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sunku do poprzednich lat  uległa zwiększeniu o 66,02%. Jednost-
ki likwidowały zdarzenia, w których  1 osoba została ranna pod-
czas pożaru, a 22 osób podczas miejscowych zagrożeń. W ubie-
głym roku nie odnotowano wypadku śmiertelnego. Dodać nale-
ży, że straty spowodowane pożarami w 2018 r. w Gminie Hażlach 
wyniosły 215 tys. zł, a uratowane mienie oszacowano na 575 tys. 
zł. Natomiast straty spowodowane miejscowymi zagrożeniami to 
352,6 tys. zł. a uratowane mienie wyniosło 3 mln. 

Ilość podjętych interwencji przez OSP gminy Hażlach   
w latach 2016 - 2018.

Zaznaczyć należy, że statystyka ta nie obejmuje działań dru-
żyn w zakresie zabezpieczania tras biegów, rajdów czy wyścigów 
kolarskich oraz zabezpieczenia ratownictwa medycznego pod-
czas różnego rodzaju imprez organizowanych na terenie naszej 
gminy. Jednostki wykazują również duże zaangażowanie w zabez-
pieczenie tras uroczystości kościelnych odbywających się na tere-
nie poszczególnych sołectw.

Ilość interwencji wszystkich jednostek OSP gminy Hażlach  
z uwzględnieniem ilości zdarzeń występujących   
w latach  2016 do 2018 na terenie gminy. 

Przyjmując statystycznie, że OSP wysyłane były do likwidacji 
zdarzeń tylko w gminie, a każde zdarzenie obsługiwała jedna OSP 
wówczas udział OSP w likwidacji zdarzeń występujących na tere-
nie gminy Hażlach wyniósłby aż 81,46%. 

W roku 2018 przeprowadzono kontrolę sprawności sprzętu 
oraz gotowości bojowej  OSP na terenie Gminy przez Komendę 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie. We wszyst-
kich jednostkach podczas kontroli sprawdzono dokumentację, 
a także gotowość poszczególnych drużyn do wyjazdu alarmowe-
go. Ocenę podczas tej kontroli wystawiono bardzo dobrą dla jed-
nostek z Hażlacha, Kończyc Wielkich, Pogwizdowa oraz Rudnika. 

Natomiast ocenę niedostateczną otrzymały jednostki z Brze-
zówki i Zamarsk.

Na terenie gminy działa 6 jednostek OSP. Jedna jest włączo-
na do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wchodzi ona 
także w skład kompani odwodowej komendanta wojewódzkiego. 
Wszystkie straże zrzeszone są w Zarządzie Oddziału Gminnego 
ZOSP RP. Obecnie nasza gminna organizacja skupiająca 6 jedno-
stek terenowych  liczy w sumie: 237 członków czynnych, członków 
wspierających jest 74, członków honorowych jest 13, a członków 
MDP 67- w tym 29 dziewczyn. Na ogólną  liczbę wszystkich 391 
członków jest 36 kobiet.  Przy OSP w Hażlachu, Kończycach Wiel-
kich, Rudniku i Pogwizdowie skupione są członkowie MDP. Należy 
podkreślić że tylko  trzy  pierwsze wymienione jednostki są aktyw-
ne pod względem prowadzenia działań operacyjnych z młodzieżą.  

Celem wykonywania określonych działań jednostki OSP wypo-
sażono w odpowiedni sprzęt. Ochotnicze straże pożarne w gmi-
nie Hażlach dysponują 8 samochodami pożarniczymi, z których 
5 przystosowanych jest do przewozu wody do celów gaśniczych. 
OSP w Pogwizdowie wyposażona jest w sprzęt do ratownictwa 
ekologicznego i technicznego. Jednostki w Hażlachu i Kończy-
cach Wielkich dysponują zaporami powodziowymi wypełniany-
mi wodą. Ta druga z jednostek posiada przyczepę z 600 metra-
mi węży strażackich, zestawem do ratownictwa technicznego. 
Wszystkie jednostki oprócz OSP Brzezówka posiadają także ze-
staw do ratownictwa  medycznego z tlenoterapią. OSP posiada-
ją, także niezbędną armaturę.  Wszystkie jednostki posiadają łącz-
ność bezprzewodową ze stanowiskiem kierowania w komendzie 
PSP w Cieszynie, trzy posiadają system selektywnego wywoływa-
nia, a pięć ma zainstalowane terminale GSM pozwalające na prze-
słanie strażakom informacji o alarmie. W OSP Kończyce Wielkie 
i Pogwizdów zabudowana jest radiostacja stacjonarna. 

W ubiegły roku Urząd Gminy w Hażlachu złożył wniosek o do-
finansowanie z funduszu sprawiedliwości. Nasza Gmina otrzyma-
ła dotację z ministerstwa w wysokości i z tych środków zostało za-
kupione 3 zestawy ratownictwa medycznego PSP R1 oraz 4 defi-
brylatory IPAD SP1. Zestawy ratownictwa medycznego otrzyma-
ły jednostki z Pogwizdowa, Rudnika oraz Zamarsk, natomiast  de-
fibrylatory zostały przekazane jednostkom z Hażlacha, Kończyc 
Wielkich, Pogwizdowa i Zamarsk.

Członkowie ochotniczych straży pożarnych wykazują stałą go-
towość do wszelkich działań ratowniczych. Ich udział w systemie 
bezpieczeństwa gminy i powiatu jest ogromny. Zaznaczyć nale-
ży, iż każda złotówka wydana na wzmocnienie OSP to inwestycja 
w bezpieczeństwo Gminy Hażlach i powiatu cieszyńskiego.

Prezes Zarządu OG ZOSP RP w Hażlachu
dh Sebastian Chrapek

Ilość interwencji ogółem  poszczególnych jednostek OSP  
w latach 2016 do 2018.

OSP

Ilość interwencji w latach

2016 2017 2018
Razem 

za 3 
lata

Pożary
Miejscowe 
zagrożenia Pożary

Miejscowe 
zagrożenia Pożary

Miejscowe 
zagrożenia

Brzezówka 0 1 0 2 1 2 6

Hażlach 4 15 0 22 2 22 65

Kończyce 
Wielkie

5 26 10 48 11 56 156

Pogwizdów 4 2 6 26 4 22 64

Rudnik 1 3 1 3 2 7 17

Zamarski 0 2 1 2 0 11 16

Razem 14 49 18 103 20 120 324

wiadomości  GMINY HAŻLACH
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Gospodarka odpadami komunalnymi – 
podsumowanie roku 2018

W roku 2018r. na terenie Gminy Hażlach zadania z zakresu odbierania i zagospodarowania odpadów komu-
nalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komu-
nalnych realizowała firma PPHU Ekoplast – Produkt S.C. K. Brandys, R. Brandys.   

Tabela 1. Rodzaje odpadów odbieranych bezpośrednio z nieruchomości oraz zbieranych w PSZOKu

Papier, 
tektura

Tworzywa 
sztuczne Szkło

Odpady ulegające 
biodegradacji              

i zielone
Popiół

Zużyty sprzęt 
elektroniczny  
i elektryczny

Meble 
i inne wiel-
ko-gaba-

ryty

Zużyte  
opony

Zmieszane 
odpady  

komunalne

Nieruchomość 
zamieszkała

 
worki

  
worki

 
worki

 worki/ 
kompostowanie

 
worki/ 
kubły

  
wystawka

  
wystawka

  
wystawka 

PSZOK         -

Tabela 2. Rodzaje odpadów zbieranych w PSZOKu oraz w szkołach / aptekach / Urzędzie Gminy

Przeterminowane leki / 
opakowania po nich

Zużyte baterie   
i akumulatory

Chemikalia Opakowania po  
farbach, lakierach

Odpady budowlane i rozbiórkowe 
(max 500 kg / rok / nieruchomość)

PSZOK      

Pojemniki  w SP i w UG -   - - -

Konfiskatory w aptekach   - - - -

Właściciele pozostałych nieruchomości niezamieszkałych zo-
bowiązani byli do posiadania umowy na odbiór odpadów komu-
nalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regu-
lowanej (RDR) prowadzonego przez Wójta Gminy Hażlach.

W analizowanym roku na terenie Gminy Hażlach obowiązywał 
mieszany system zbiórki odpadów komunalnych (worki, pojemni-
ki, tzw. wystawki oraz bezpłatne oddawanie odpadów do PSZOK 
-tabele 1 i 2). 

Na dzień 31 grudnia 2018r. liczba mieszkańców objęta syste-
mem gospodarowania odpadami komunalnymi wynosiła 10084 
osoby, z czego 9756 osoby prowadzą selektywną zbiórkę odpa-
dów komunalnych, natomiast 328 osób nie segreguje odpadów. 

Łączna ilość odpadów z terenu Gminy Hażlach w 2018 roku 
wyniosła 2591,537 Mg, z czego: 

• 1756,447 Mg czyli 67,78% wszystkich odpadów zebranych 
było selektywnie;

• 884,528 Mg czyli 34,13% wszystkich odpadów zostało 
przygotowanych do ponownego użycia i poddanych zo-
stało recyklingowi.

Osiągnięty przez Gminę poziom ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do skła-
dowania wyniósł 18,58%; natomiast osiągnięte poziomy recyklin-

gu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi me-
todami niektórych frakcji odpadów komunalnych wyniosły od-
powiednio: w przypadku papieru, metali, tworzyw sztucznych 
i szkła: 46,66%, a w przypadku innych niż niebezpieczne odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych 100%.

Podsumowując rok 2018 należy stwierdzić, że Gmina Haż-
lach osiągnęła wszystkie wymagane przepisami poziomy. Staw-
ka opłaty utrzymana została na dotychczasowym poziomie, któ-
ry wynosił 8,80 zł od osoby / miesiąc i należał do najniższych w po-
wiecie cieszyńskim. 
Szczegółowa analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 
za rok 2018 dostępna jest na stronie Urzędu Gminy Hażlach oraz 
na stronie BIP. 

Referat Gospodarki Komunalnej

Drukarski chochlik
W poprzednim numerze WGH wkradły się błędy przy informacjach dotyczących wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich. Źle zostały okre-

ślone ilości osób uczestniczący w Zebraniach. Frekwencja była następująca: Brzezówka – 30, Hażlach – 157, Kończyce Wlk. – 99, Pogwiz-
dów – 89, Rudnik – 25, Zamarski – 45 osób. Wkradł się również błąd w podpisie pod zdjęciem w Zamarskach – Anna Kozieł, a nie jak po-
dano Kozioł oraz pod zdjęciem w Kończycach Wlk. Franciszek Gorol , a nie Francieszek. Przepraszamy!
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Erasmus+ 
We wrześniu 2017 roku Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Kończycach Wielkich przystąpi-

ła do projektu „The explorers of the nature” (EXON) w ramach programu Erasmus+ polegającym na współpra-
cy ze szkołami w Bystrzycy w Czechach, Rakovcu na Słowacji oraz Resende w Portugalii.

Celem projektu są dzia-
łania związane z ochroną 
środowiska naturalnego, 
zwiększenie świadomości 
związanej z naturą, wymia-
na doświadczeń uczniów, 
nawiązanie nowych znajo-
mości oraz podszlifowanie 
języka angielskiego. Bieżący 
- zbliżający się już ku końco-
wi - rok szkolny jest drugim, 
a zarazem przedostatnim 
rokiem współpracy szkół. 
W jego trakcie skrupulatnie 
realizowane są zadania pro-
jektowe, takie jak:
• przeprowadzanie lekcji 
metodą CLIL (Content and 
Language Integrated Lear-
ning) na temat ludzi, zdro-
wia i powietrza,

• promowanie zdrowego odżywania, organizowanie kier-
maszy ze zdrowymi przekąskami,

• dokarmianie zwierząt w schronisku oraz ptaków w czasie 
zimy,

• tworzenie z odpadów dekoracji bożonarodzeniowych oraz 
wielkanocnych,

• segregacja śmieci w salach lekcyjnych oraz wiążący się 
z tym całoroczny konkurs na najlepszą ekoklasę,

• organizowanie obchodów Światowego Dnia Wody oraz 
Światowego Dnia Ziemi,

• miesięczny pomiar pogody w specjalnie przygotowanej 
stacji meteorologicznej,

• wycieczki nad zbiorniki wodne, sprzątanie śmieci w ich 
okolicy,

• tworzenie krótkich filmików na temat otoczenia szkoły,
• tworzenie modelu elektrowni.
Największymi wydarzeniami związanymi z realizacją projek-

tu są natomiast wyjazdy za granicę do szkół partnerskich. W paź-
dzierniku 2018 roku wybrani uczniowie klasy VI wyjechali na ty-
dzień do Bystrzycy w Czechach, gdzie wszelkie wycieczki oraz za-
dania projektowe skupiały się na temacie powietrza oraz ruchu 
ulicznego. Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem w maju jest 
tygodniowy wyjazd uczniów do Rakovca na Słowacji. W czerw-
cu zaś, zaraz przed zakończeniem roku szkolnego 2018/2019, na-
sza szkoła gościć będzie przedstawicieli wszystkich szkół partner-
skich (dyrektorów oraz koordynatorów projektu). Podczas tego 
trzydniowego spotkania omawiana będzie realizacja bieżących 
zadań oraz ustalone zostaną zadania na ostatni rok współpracy 
w ramach projektu EXON.

Więcej informacji znajduje się na szkolnej stronie interneto-
wej: https://spkw.superszkolna.pl/

Michał Dąbrowski
Szkolny koordynator projektu EXON 

w ramach programu Erasmus+,
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte 

w Kończycach Wielkich

Wakacyjne dyżury przedszkoli
Wójt Gminy Hażlach informuje, że w okresie tegorocznych wakacji letnich dyżury pełnić będą trzy przedszkola oraz jeden oddział 

przedszkolny, do których zapisywać można dzieci z terenu gminy. Zgłoszenia w poszczególnych placówkach należy dokonać w terminie 
do dnia 14 czerwca 2019 roku włącznie. 

TERMIN PRZEDSZKOLE PEŁNIĄCE DYŻUR KONTAKT, TEL.

1 lipiec 2019 - 14 lipiec 2019 Przedszkole Kończyce Wielkie, ul. Szkolna 5 33 8569 394

15 lipiec 2019 - 28 lipiec 2019 Przedszkole Hażlach, ul. Długa 25 33 8569 487

29 lipiec 2019 - 18 sierpień 2019 Oddział przedszkolny w SP Zamarski, ul. Szkolna 1 33 8569 591

19 sierpień 2019 - 31 sierpień 2019 Przedszkole Pogwizdów, ul. Kościelna 21 33 8568 257

wiadomości  GMINY HAŻLACH



8

Niezwykła przygoda Kicaka
W ramach projektu „Gminnym szlakiem z Kicakiem”  Szkoła Podstawowa w Kończycach Wielkich przepro-

wadziła konkurs literacki  „Niezwykła przygoda  Kicaka”. W kategorii żartobliwy wierszyk jury postanowiło  
przyznać  7 równorzędnych  wyróżnień. Poniżej prezentujemy autorów i  ich nagrodzone prace:
Kamil BIERSKI kl. I  – SP Kończyce Wielkie 

KICAK
W gminie Hażlach sobie kica
fajny zając Kicak.
Hażlach, Kończyce Wielkie, Rudnik,
Zamarski, Pogwizdów i Brzezówka
to jego wizytówka.
Kicak  dużo  podróżuje  i  naszą  gminę  reprezen-
tuje.
O żadnym sołectwie nie zapomina,
Bo nasze sołectwa to jedna rodzina !

Julia SAMOL kl. II a –SP Pogwizdów

KICAK
Kicak królikiem jest wyjątkowym
długie ma uszy na czubku głowy.
Swymi uszami śmiesznie wachluje,
ślicznymi oczkami nas zawsze czaruje.
Skacze wesoło nasz kicak milutki, 
biega, ćwiczy taki wesolutki.
Bryka po lesie i bryka po łące, 
nadepnął na nóżkę małej biedronce.
Szybko przeprosił i dalej zmyka, 
Bo taki słodziak z naszego królika.

Dominik MAŚLIŃSKI  kl. IIa –  SP Pogwizdów

Z KICAKIEM  RAŹNIEJ !
Z czego gmina Hażlach słynie?

W Pogwizdowie Olza płynie.
Zajączki na polach Brzezówki hasają,
Na spotkanie z Kickiem (być może) czekają.
W Kończycach zamek stoi  hrabiny, 
W Zamarskach są: Park i „Świynto Dziedziny”.
Rudnik chce  nietoperze ocalić
I wszelkie mity o nich obalić.
Sołectwo Hażlach Borgońką się chwali, 
Nie wierzycie? Sprawdźcie  sami !
 Moi drodzy,  już niedługo
Kicak będzie Waszym sługą.
Po naszej gminie chętnie oprowadzi.
A obecność turystów mu nie wadzi.

Kim jest Kicak, moi mili?

To zajączek bardzo słodki, 
Podobny do mej ulubionej maskotki.
Ma biały brzuszek i uszko klapnięte,
Z kicakiem dzieci są uśmiechnięte.
Mama i tata, ciocia i wujek, 
A także mój dobry kolega Julek
Chętnie naszego poznają Kicaka.
Bo gmina Hażlach jest nie byle jaka ! 

Aleksandra KRET kl. II a – SP Pogwizdów

KICAK
Kicak zając z naszej Gminy
Skacze, biega robi miny.
Wszystkim dzieciom opowiada, 
co tam w Gminie się porabia.

Kicak ucho ma wiszące,
Biały brzuszek, futro lśniące.
Słodki pyszczek, uśmiech szczery
I zawsze dobre maniery.

Dzieci w szkołach inspiruje,
Do konkursów dopinguje.
To jest bardzo ważna sprawa, 
niech połączy nas zabawa !

Kicak znany wszystkim w Gminie
I na górkach i w dolinie.
Skacze zwinnie i wesoło,
dając ludziom uśmiech wkoło.

Ten nasz kicak jest kochany
I przez wszystkich uwielbiany.
Każdy powie z tej krainy,
Niech nam żyje duma Gminy.

Oliwia SZMYŁA kl. II a – SP Pogwizdów

Zajączek  jest  z  tego  znany,  że  ciągle  musi  być 
rozfikany.
Od rana tylko fika i fika, raz jest przy krzaczku, 
raz za krzak znika.
Skacze bez przerwy w  lewo  i w prawo  i  nie ma 
końca takim zabawom.
Uszka mu  kłapią w  górę  i w  dół, wokół  polanki 
zrobił pięć kół.
Fika do przodu, fika do tyłu, kica przez  trawkę, 
aż patrzeć miło.
Fika po  łące we wszystkie  strony, fika  i fika ni-
czym szalony.
Gdy słonko zaszło, poszedł na spanie, bo strasz-
nie zmęczył się tym fikaniem.

Julia SZMYŁA kl. II a – SP Pogwizdów

Piękna maskotkę w naszej gminie mamy, którą 
jako kicak wszyscy znamy.
Uroczy to zając, wszystkich rozwesela, do sportu 
zachęca, wcale się nie wykręca.
Oczka ma  śliczne, ogon mięciutki  i  zawsze  lubi 
być wesolutki.
Pewnego razu brzuszek miał pusty, więc poszedł 
na pole młodej kapusty.
O pozwolenie wcale nie pytał, jadł ile zdołał byle 
do syta.

Martwi  się  teraz  gospodarz  pola  –  „Muszę  na 
nowo pole zaorać”.
Zajączek uciekł, kapusty nie ma, zostały po niej 
tylko wspomnienia. 
Posadził nową, zrobił pułapkę – „Trzeba szaraka 
złapać  za łapkę.
Codziennie  będę  pola  pilnował,  aby  zajączek 
w nim nie buszował”
Ale nasz Kicak mądrala wielka   na pułapkę  zza 
miedzy zerka.
Śmieje się, cieszy, łapki oblizuje i na młodą kapu-
stę miejsce w brzuszku szykuje.
Lubimy  Kicaka  tego  spryciaka,  który  w  głowie 
pomysły wciąż nakręca i do pracy dzieci zachęca. 

Agata BANOT kl. II a – SP Pogwizdów

Dieta Kicaka
Chodzi  Kicak  koło  drogi,  ma  dwie  ręce  i  dwie 
nogi.
Nagle patrzy:  „Toż  to  szkoła”  i  już zaraz dzieci 
woła.
Dzieci szybko przybiegają, pięknie gościa tu wi-
tają.
Ale co to? Co się dzieje?  Czemu Kicak nasz smut-
nieje?
„Drogie  dzieci”  –  mówi  zając  prawie  łzy  już 
w oczach mając.
„Po tej zimie parę kilo mi przybyło, co mam zro-
bić by ubyło?
Bym znów zgrabny był  i  gibki, w gminnych  raj-
dach znowu szybki?”
Dzieci na to radę mają i na trening zapraszają.
„Jaki  trening?!”  –  zając  w  stresie,  nagle  czyta 
w smsie:
-  Nasz  zajączku  ukochany  propozycję  dla  Cię 
mamy.
Trening  judo  w  naszej  sali  –  ćwiczą  tutaj  duzi, 
mali.
Będziesz silny i powabny, ful wigoru oraz zgrab-
ny.
Tu  przyjaciół  znajdziesz  wnet,  kilogramy  stra-
cisz też.
Nigdy  już  nie  będziesz  sam,  podpisano  Błasz-
czyk Jan”.
Kicak po treningach kilku ma przyjaciół  już bez 
liku.
Ciało  pięknie  wysmuklone,  a  i  mięśnie  uwypu-
klone.
Gdy  się  zając  w  Gminie  zjawił,  wszystkich  na 
podłogę zwalił.
Odkąd Kicak judo ćwiczy, to na niego każdy liczy.
Już nie tylko jest pluszakiem i lubianym tak sło-
dziakiem.
Lecz naszego wójta chroni, od złych przygód za-
wsze broni…

Projekt dofinansowany z Programu „Lokalne Partnerstwo PAFW” Polsko-Amerykńskiej Fundacji Wolności realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
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SZWUNGOWCY ruszyli na przystanki
Młodzież z projektu „SZWUNG MŁODYCH 2 - ZAMARSKI PRZYSTANEK KULTURALNY” od lutego realizuje  

swoje działania. Tym razem młodzi skupili się na przygotowaniu oferty kulturalnej dla mieszkańców oraz od-
nowieniem przystanków autobusowych.

W kwietniu słoneczna pogoda pozwoliła na wykonywanie 
prac w terenie. W ruch poszły więc szczotki,  papier ścierny, 
pędzle i farby. Jako pierwszy został odnowiony przystanek  
w centrum wsi , kolejny w przysiółku Krzepty. Każdy przy-
stanek będzie wyróżniał się swoim kolorem. W czerwcu na 
szybach pojawią się specjalne naklejki z różnymi pozytywny-
mi hasłami, a obok designerskie doniczki. 

Projekt młodzieży wspiera gmina Hażlach oraz market 
budowlany Leroy Merlin z Cieszyna, który podarował farby  
i narzędzia. W wakacje w Parku młodzież ruszy z kinem ple-
nerowym i koncertami. Serdecznie zapraszamy.

Scena na finiszu
Wreszcie można już zobaczyć rzeczywisty postęp prac przy budowie sceny widowiskowej wraz zapleczem 

w Zamarskach. Jest to efekt realizacji projektu „Płynie muzyka z zamarskiego kopca na olziańską dolinę” (nu-
mer rejestracyjny projektu CZ.11.4.120./0.0/0.0/16_010/0001480), fi-
nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Fun-
duszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko 
i budżetu państwa.

Prace budowlane zbliżają się do ukończenia. Dodatnie temperatury na dworze po-
zwoliły przyspieszyć prace wykończeniowe. Wewnętrzne ściany zostały otynkowane 
i wykończone silikonowym białym tynkiem. W pomieszczeniach gospodarczych pod-
łogi zostały wyłożone płytkami gresowymi. Zakończyły się również prace przy insta-
lacji elektrycznej.  Na zewnętrznych ścianach pojawiły się  ozdobne tynki z odciśnięty-
mi kwiatami cieszynianki. Teren wokół sceny zostanie zagospodarowany przez zamar-
skich społeczników, którzy wyłożą plac i alejki kostką brukową. Oficjalne otwarcie sce-
ny nastąpi podczas tegorocznego ŚWIYNTA DZIEDZINY, które odbędzie się w sobotę 22 
czerwca br. Startujemy o godz. 14.00.

Tenisowe zmagania w Pogwizdowie
6 kwietnia 2019 roku w GOK-u w Po-

gwizdowie odbył się po raz kolejny, trady-
cyjnie w okresie przedświątecznym Gmin-
ny Turniej Tenisa Stołowego. W rozgryw-
kach mogli uczestniczyć mieszkańcy Gmi-
ny Hażlach uprawiający amatorsko tę dys-
cyplinę sportu. Nad prawidłowym przebie-

giem turnieju czuwał pan Józef Matuszek 
- pasjonat i wieloletni prowadzący sekcję 
tenisa stołowego w Pogwizdowie. W ry-
walizacji przy stołach uczestnicy wykazali 
się sporymi umiejętnościami. Ostatecznie 
zwycięzcą turnieju został Andrzej Machej                                      
z Hażlacha, miejsce drugie  przypadło Ry-

szardowi Cebuli a trzecie Piotrowi Gaw-
łowskiemu. Kolejne miejsca zajęli: Marcin 
Żyła, Robert Nowak, Bronisław Kwiczala, 
Marcin Morawiec, Piotr Cebula.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy  
i zapraszamy za rok!

wiadomości  GMINY HAŻLACH
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Biblioteka w Hażlachu,
remontu ciąg dalszy

Wszyscy z zapartym tchem obserwu-
jemy dynamiczne zmiany które następu-
ją w związku z remontami obiektów uży-
teczności publicznej w naszej gminie. Jed-
nym z nich jest budynek Gminnej Biblio-
teki Publicznej który został odbudowany 
na nowo od podstaw i przedstawia zupeł-
nie inną bryłę niż w okresie przed remon-
tem. Budynek jest remontowany ze środ-
ków Ministerstwa Kultury jednakże fun-
dusze przyznane na realizację tego projek-
tu okazały się niewystarczające i konieczne 

było pozyskanie dal-
szych środków. 

Pieniądze udało 
się pozyskać w ramach 
Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Śląskie-
go na lata 2014-2020 a dotacja wyniesie 1 
218 529,62. 

W ramach projektu zostanie sfinan-
sowane wyposażenie kuchni przy sali wi-
dowiskowej, pomieszczeń Biblioteki Pu-
blicznej oraz zagospodarowanie terenu 

wokół budynku. Po zakończeniu remon-
tu budynek stanie się miejscem przezna-
czonym do promowania kultury w zupeł-
nie nowym standardzie. Zajęcia oferowane 
przez bibliotekę staną się bardziej atrak-
cyjne poprzez wdrożenie nowych techno-
logii a przestrzeń publiczna będzie atrak-
cyjna wizualnie.

Biblioteka w Hażlachu w nowym projekcie 
„Mała książka – wielki człowiek” wśród ponad 5200 bibliotek w Polsce 

Są takie wydarzenia i rytuały w życiu dziecka, które nie tylko pozostają na długo w pamięci, ale mają też 
istotny wpływ na jego dorosłe życie. Badania wykazują, że dzieci wychowywane pośród książek są bardziej 
pewne siebie, mają większy niż rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Pożytki z czyta-
nia mają także konkretny wymiar materialny: czytające dzieci osiągają sukcesy i zarabiają więcej od tych, któ-
re nie czytają. 

Ważną rolę w kształtowaniu Małego 
Czytelnika odgrywa biblioteka: uczy go sa-
modzielności, podejmowania pierwszych 
własnych wyborów, rozwija myślenie oraz 
nawyk czytania i pogłębiania wiedzy. Bi-
blioteka to miejsce, gdzie rodzic wspól-
nie z dzieckiem może spędzić czas w spo-
sób twórczy oraz przeżyć nową, fanta-
styczną przygodę z wypożyczoną książką. 
A wszystko to za darmo!

Chcielibyśmy, aby jednym z tych waż-
nych doświadczeń w dzieciństwie były 
pierwsze wizyty w bibliotece, dlatego przy-
gotowaliśmy prawdziwą gratkę dla naj-
młodszych miłośników książek i ich ro-

dziców w ramach ogólnopolskiej kampa-
nii „Mała książka – wielki człowiek”. Od 
września 2019 r. w ponad 5200 bibliote-
kach w całej Polsce będzie czekać na nich 
wyjątkowy prezent – Wyprawka Czytelni-
cza na dobry czytelniczy start.

W wyprawce dzieci znajdą książkę, do-
stosowaną pod względem formy i treści do 
potrzeb przedszkolaka i spełniającą naj-
wyższe standardy w projektowaniu pięk-
nych i mądrych książek dla najmłodszych, 
a także Kartę Małego Czytelnika. Za każ-
dą wizytę w bibliotece, zakończoną wypo-
życzeniem minimum jednej książki z księgo-

zbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzy-
ma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zosta-
nie uhonorowany imiennym dyplomem po-
twierdzającym jego czytelnicze zaintere-
sowania. W Wyprawce znajdą coś dla sie-
bie także rodzice – przygotowana dla nich 
broszura informacyjna przypomni o nie-
ocenionej roli czytania w rozwoju ich dziec-
ka oraz o rozmaitych korzyściach wynikają-
cych z częstego odwiedzania biblioteki. 

Udział w projekcie jest całkowi-
cie bezpłatny. Więcej informacji na 
stronie: www-wielki-czlowiek.pl

Bibliotekarze zapraszają

Jubileusz 110 lat OSP w Hażlachu
Zarząd OSP w Hażlachu zaprasza na 

Jubileusz 110 lat powstania Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Hażlachu, który odbę-
dzie się 8 czerwca br. od godziny 1400 na 

boisku sportowym. Podczas Jubileuszu, 
odbędzie się I zlot starych motocykli, na 
którym wybierzemy najstarszy oraz naj-
ładniejszy zabytkowy motocykl. Dla dzie-

ci atrakcje - zjeżdżalnie i warsztaty mu-
zyczne. O 2000 występ zespołu perkusyjne-
go „WALIMY W KOCIOŁ” i festyn strażac-
ki. Zapraszamy !
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Jak co roku brało w nim udział osiem 
grup przedszkolnych, reprezentujących 
przedszkola z Pogwizdowa, Kończyc Wiel-
kich, Hażlacha, Rudni-
ka, Puńcowa oraz z od-
działów przedszkolnych 
SP 6 w Cieszynie, SP 
w Hażlachu i SP w Za-
marskach. Tematem 
przewodnim tegorocz-
nej edycji były CZTE-
RY PORY ROKU, któ-
re zostały pięknie i po-
mysłowo przedstawio-
ne w ciekawych chore-
ografiach. Patronat ho-

norowy nad festiwalem objął Wójt Gminy 
Hażlach Pan Grzegorz Sikorski a na widow-
ni zasiedli także dyrektorzy placówek bio-

rących udział w wydarzeniu, Sołtys i Rad-
ni z Zamarsk, rodzice, dziadkowie i nasz 
gminny Kicak. Po tanecznych zmaganiach 

przedszkolaki obejrza-
ły „Wielkie zamieszanie 
w Krainie Bajek” w wy-
konaniu Teatrzyku Ro-
dzicielskiego. 

Dziękujemy  
sponsorom nagród 

firmom: Trumpf 
Mauxion Chocolates 
oraz PPG Polifarb 

Cieszyn S.A.  

ŚWIYNTO  
DZIEDZINY 2019

Tradycyjnie już na rozpoczęcie wakacji (22 czerwca br.) w Za-
marskach odbędzie się ŚWIYNTO DZIEDZINY 2019. 

Jak co roku tego dnia nie zabraknie atrakcji. 
O godz. 14.00 nastąpi uroczyste otwarcie nowej sceny wy-

budowanej z funduszu mikroprojektu „Płynie muzyka z zamar-
skiego kopca na olziańską dolinę”.

Na scenie pojawią się przedszkolacy, uczniowie szkoły pod-
stawowej, goście ze szkoły w Czechach oraz Zespół WIELKOKOŃ-
CZANIE.

W programie ŚWIYNTA  ponadto:
• 1700 – czeska grupa coverowa  „ABBA REVIVAL BAND”.
• 1900 – gwiazda ŚWIYNTA DZIEDZINY grupa skifflowa 

„NO TO CO” znana z przebojów  m.in. „Te Opolskie dzio-
uhy” czy „Po ten kwiat czerwony”.

• 20.00 rusza zabawa taneczna z DJ ALVARO. 

Zamarskie święto to również pyszna strefa kulinarna, a także 
rekreacyjna dla najmłodszych. Imprezę organizują wszystkie or-
ganizacje społeczne wsi, a środki finansowe pochodzą od sponso-
rów oraz GOK-u w Hażlachu.

Serdecznie zapraszamy!

V FESTIWAL „Roztańczone przedszkolaki’ 2019”
W przeddzień Światowego Dnia Tańca - 26 kwietnia 2019 na scenie w Zamarskach miał miejsce festiwal tań-

czących przedszkolaków organizowany przez Radę Rodziców działającą przy SP i oddziałach przedszkolnych 
w Zamarskach oraz GOK w Hażlachu.

wiadomości  GMINY HAŻLACH
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