
Jak co roku w lecie przygotowa-
liśmy dla Państwa podwójny numer 
WGH. Tym razem nieco o tym co już 
było i o tym co nas jeszcze czeka w naj-
bliższym czasie. Ponadto kilka słów 
o stanie naszej Gminy, absolutorium 
dla wójta i niekonwencjonalnym filmie.

Zapraszamy do korzystania z moż-
liwości szczenienia oraz przypomina-
my o Narodowym Spisie Powszechnym 
i innych ważnych deklaracjach.

Mamy także zaproszenia na cieka-
we imprezy – kulturalne i sportowe.

Wiadomości Gminy Hażlach są re-
dagowane z nadesłanych materiałów, 
zachęcamy do ich przesyłania, tym ra-
zem w terminie do 20 sierpnia 2021 r. 
na adres mailowy: wgh@hazlach.pl

Pod Kończyckimi dębami 

Imprezę rozpoczęto od odsłonięcia ta
blic upamiętniających husarię oraz postaci 
Króla Jana III Sobieskiego i Hetmana Wiel-
kiego Koronnego Mikołaja Sieniawskiego, 
których imionami nazwano dwa najdorod-
niejsze dęby rosnące wokół Pałacu. Gośćmi 
imprezy byli Starosta Powiatu Cieszyń-
skiego Mieczysław Szczurek, Wójt Gminy 
Hażlach Grzegorz Sikorski, przedstawiciel 
partnera Czeskiego Miasta Karwiny Josef 
Woźniak oraz radni z Gminy  Hażlach. 

Uczestnicy imprezy, którzy dotarli 
do nas z różnych stron, mieli możliwość 
zwiedzić obozowisko wojskowe z II poł. 
XVII wieku, przyjrzeć się życiu w takim 
obozowisku oraz zobaczyć stroje husar-
skie, łuki i armaty. Wystawa nie ograni-

czała się jednak do samego podziwiania, 
można było również poznać zastosowanie, 
a nawet przymierzyć się do używania nie-
których typów broni. Pokazy musztry i sal-
wy honorowe uświetniły weekend. 

Kolejną atrakcją był przemarsz husa
rów pod kończyckie dęby Mieszko i Prze-
mko. Sama historia dębów również 
oddziaływa ła na wyobraźnię i na postrze-
ganie historii. Klimat minionych wieków, 
pod jednymi z najstarszych dębów w kraju 
to coś nie do podrobienia. Gawęda o daw-
nych strojach, dworskich intrygach, czy bo-
haterskich walkach wprowadziła wszyst-
kich słuchaczy w nostalgiczny klimat, który 
finalnie został uwieńczony przez salwy 
z broni czranoprochowej. c.d. str. 4

W drugi weekend lipca (10-11.07) serce Kończyc Wielkich cofnęło się o kilka 
stuleci! Wszystko za sprawą imprezy „Pod Kończyckimi Dębami”, w której 
główną rolę odrywali rekonstruktorzy historyczni w strojach z epoki oraz 
legendy o królu Janie III Sobieskim i jego marszu na odsiecz Wiednia.

Dzieci miały szansę nauczyć się strze-
lania z łuku, a starsi dowiedzieć się wielu 
ciekawych informacji o elementach wypo-
sażenia husarii i strojach białogłów. Wie-
czorem, zmęczeni wojowie i niewiasty mo-
gli oddać się zabawie – wszystko za sprawą 
koncertu zespołu Wielkokończanie oraz 
ogniska ze wspólnym śpiewem. Nie zabra-
kło także ciekawostek przedstawianych 
przez rekonstruktorów ze Stowarzyszenia 
Chorągwi Wojska Staropolskiego Ziemi 
Lubelskiej i  przyjaciół.

W niedzielę poza obozowiskiem 
i atrakcjami z nim związanymi, organizato-
rzy zaproponowali w Kaplicy pw. Opatrz-
ności Bożej koncert „Muzyka łączy ponad 
granicami”. Wykonawcami byli: Marta 
Kaczmarczyk – wokal, Tomasz Pala – for-
tepian, instrumenty klawiszowe, Bartło-
miej Stuchlik – kontrabas i Łukasz Walczak 
– perkusja, instrumenty perkusyjne. Pod-
czas koncertu zabrzmiały głównie utwory 
polskiej muzyki popularnej i jazzowej. Nie 
zabrakło też perełek z zagranicznej piosen-
ki. A to wszystko w akustycznym składzie 
wykonawczym.

ZAPRASZAMY DO LEKTURY
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W Gminie Hażlach w ciągu kilku minio-
nych lat wykonano milowy krok w rozwo-
ju. Przebudowano lub są w przebudowie 
główne ciągi komunikacyjne, a zrewitali-
zowane centra miejscowości gminy umoż-
liwiają wypoczynek i międzysąsiedzkie 
spo tkania. Dalsze prace w zakresie rozbu-
dowy kanalizacji, sieci wodociągowej czy 
promocji gminy w oparciu o jej największe 
atuty, czyli przyrodę oraz kulturę, przyno-
szą efekty w postaci zwiększenia rozpo-
znawalności w kraju, a także wzrostu bu-
downictwa mieszkaniowego na jej terenie. 

W tegorocznym budżecie gminy zapla-
nowano znaczące wydatki na infrastruktu-
rę drogową, w tym na opracowanie wielu 
dokumentacji technicznych potrzebnych 
przy ubieganiu się o środki rządowe czy 

Gmina Hażlach pod znakiem nowych inicjatyw

unijne. Działania te stanowią podwaliny 
przy opracowaniu Gminnego Programu 
Rozwoju Infrastruktury Drogowej. 

Ostatnie lata to również czas dużej 
aktywności władz w dziedzinie polityki 
społecznej, skierowanej zwłaszcza do ludzi 
młodych i najstarszych mieszkańców. Nie-
dawno ukonstytuowała się Rada Seniorów 
oraz uruchomiony został Klub Seniora. 
Władze nie zapomniały też o młodszych 
mieszkańcach gminy. Oprócz stworzenia 
warunków do otwarcia żłobka, od nowe-
go roku szkolnego funkcjonować będzie 
bon żłobkowy, który zapewni wsparcie dla 
młodych rodzin w powrocie na rynek  pracy. 

Śmiało można powiedzieć, że hażlaski 
samorząd jest także gminą nastawioną 
na sport. W każdym sołectwie znajduje 

się siłownia plenerowa, rozbudowuje się 
boiska wielofunkcyjne czy wspiera miej-
scowe kluby sportowe oraz organizacje 
 pozarządowe.

– Kluczem do sukcesu naszej gminy nie 
jest to, ile razy przecinano wstęgę otwiera-
jąc drogi, boiska sportowe czy budynki wie-
lofunkcyjne, lecz to, jaką wartość mają te 
inwestycje dla mieszkańców. Lokalny lider to 
ktoś, kto chce i potrafi z ludźmi rozmawiać, 
rozumie, od czego zależy, czy żyje im się do-
brze. To ktoś, kto ma wizję rozwoju gminy 
jako miejsca do zamieszkania i zainwesto-
wania – mówi Grzegorz Sikorski, Wójt Gmi-
ny Hażlach. ARC

Środki zewnętrzne to „motor” naszych inwestycji. Swego 
czasu nawet usłyszałem, że mówią o mnie „Pan Dotacja”, ponie-
waż prawie każda inwestycja była współfinansowana ze środków 
unijnych czy rządowych. Może z uwagi na to zostałem „bohate-
rem” audycji telewizji TVS o tym, jak unijne środki zmieniły na-
sze życie?

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, bo o nim była mowa, 
inwestuje w obszary wiejskie. Generalnie obejmuje on dwa filary 
działań poprawiających infrastrukturę obszarów wiejskich, tj.: 
– budowę, przebudowę i modernizację dróg lokalnych oraz 
– budowę i przebudowę sieci i obiektów budowlanych służących 

do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
Na przestrzeni pięciu ostatnich lat (dzięki PROWowi) zre-

alizowaliśmy inwestycje za kwotę ponad 6 milionów złotych. 
Obejmowały one:

– przebudowę ul. Sadowej w Hażlachu i Pilotów w Kończycach 
Wielkich,

– przebudowę ul. Spacerowej w Kończycach Wielkich,
– przebudowę ul. Rudowskiej w Hażlachu i Zamarskach,
– przebudowę ul. Sadowej w Zamarskach,
– przebudowę ul. Szkolnej w Pogwizdowie (etap I),
– budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Hażlach i Zamarski 

w ramach zadania dotyczącego uporządkowania gospodarki 
ściekowej na terenie Gminy Hażlach,

– przebudowę drogi wewnętrznej ul. Dwor skiej w Pogwizdowie,

– przebudowę ul. Osiedlowej w Hażlachu,
– przebudowę infrastruktury rekreacyjnej – ogólnodostępnego 

placu zabaw w Pogwizdowie (zadanie w trakcie realizacji),
– uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie 

Gminy Hażlach. Przedmiotem zadania jest rozbudowa sie-
ci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Hażlach. 
W ramach zadania planowana jest rozbudowa sieci w rejonie 
ul. Zachodniej i Szkolnej w Pogwizdowie, budowa sieci w re-
jonie ul. Górnej w Kończycach Wielkich oraz rozbudowa sieci 
wodociągowej w Pogwizdowie i Zamarskach (zadanie w trak-
cie realizacji). 

Ktoś może zadać pytanie, czy kwota 6 milionów złotych to 
dużo? Odpowiem w ten sposób:
– cały budżet inwestycyjny gminy Hażlach w 2014 roku wyniósł: 

4,8 mln zł, w tym środki zewnętrzne: 0,65 mln zł,
– średnioroczny budżet inwestycyjny gminy Hażlach w latach 

2015 – 2020 wyniósł: 7,4 mln zł, w tym środki zewnętrzne: 
3,75 mln zł. 

Myślę, że wnioski nasuwają się same. Środki zewnętrzne 
to nasza lokomotywa rozwoju. Dlatego już opracowujemy kolej-
ne wnioski aplikacyjne, aby co najmniej podwoić wartość inwe-
stycji w naszej gminie! 

Grzegorz Sikorski Wójt Gminy Hażlach

Zrównoważony rozwój w Gminie Hażlach to od wielu lat podstawa działania władz 
samorządowych. Tę politykę wyróżnia przede wszystkim rozbudowa infrastruktury 
i duża aktywność społeczna.

PROW inwestuje w obszary wiejskie, 
czyli gmina Hażlach lokalnym liderem
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Podczas czerwcowej (30.06) sesji Rady 
Gminy Hażlach, radni mieli w programie 
m.in. rozpatrzenie raportu o stanie Gminy 
(pełna wersja – www.hazlach.samorzady.pl 
w zakładce raporty o stanie Gminy Haż-
lach), zapoznanie się ze sprawozdaniem 
finansowym i podjęcie decyzji o udzieleniu 
wójtowi Grzegorzowi Sikorskiemu wotum 
zaufania oraz absolutorium.

Absolutorium dla wójta
Radni przegłosowali udzielenie wotum 

zaufania i absolutorium wójtowi Grzego-
rzowi Sikorskiemu. Przyjęli również spra-
wozdanie finansowe za 2020 rok. 

– Reasumując był planowany deficyt, 
a jest nadwyżka w kwocie powyżej 5 mln zł. 
Źródłem finansowania inwestycji były przede 
wszystkim fundusze unijne, rządowe oraz 
środki własne gminy. Warto podkreślić, że 

wartość pozyskanych środków zewnętrz-
nych drugi raz z rzędu przekroczyło poziom 
wpływów z tytułu podatku rolnego, podatku 
leśnego, podatku od czynności cywilnopraw-
nych, podatków od spadków i darowizn oraz 
podatków od nieruchomości od osób praw-
nych i fizycznych – poinformował Sikorski, 
dziękując radnym za zaufanie.

W dniu 22 czerwca bieżącego roku 
Rada Seniorów Gminy Hażlach spotkała się 
na swojej pierwszej, historycznej sesji. Jej 
członkowie ze swojego grona wybrali pre-
zydium. Przewodniczącym rady został Jan 
Król, jego zastępcą Franciszek Gorol, nato-
miast sekretarzem Danuta Łysek. 

Celem działania Rady Seniorów w gmi-
nie Hażlach jest wspieranie i upowszech-
nianie solidarności międzypokoleniowej 
oraz tworzenie warunków do pobudzania 
aktywności obywatelskiej osób starszych. 

– Analizując przykłady funkcjonowania 
podobnych rad w innych gminach czy mia-
stach zaobserwowałem, że seniorzy mają nie-
zwykle ciekawe pomysły, a ich doświadczenie 
i wiedza są wartościami, z których mogą ko-
rzystać wszyscy mieszkańcy. Dlatego bardzo 

Pierwsza Rada  
Seniorów

się cieszę, że wynikający z potrzeb mieszkań-
ców pomysł, o którym wcześniej głośno mó-
wiłem, udało się wreszcie zrealizować! – mówi 
Grzegorz Sikorski, Wójt Gminy Hażlach.

Radę Seniorów w Gminie Hażlach two-
rzą: Jan Król – Przewodniczący, Franciszek 

Gorol – Zastępca Przewodniczącego, Da-
nuta Łysek – Sekretarz, Jadwiga Gutan, 
Henryk Hansel, Lidia Kumala, Tadeusz Ma-
chej, Tomasz Perchała, Stanisław Pieczon-
ka, Józef Stoszek, Leszek Wawrzyczek, 
Maria Żyła – Członkowie. ARC

Członkowie Rady Seniorów z przedstawicielami hażlaskiego samorządu

Pani Janina Macura z Hażlacha przez 
wiele lat była chyba najlepiej rozpoznawal-
nym pracownikiem tamtejszego oddziału 
cieszyńskiego Banku Spółdzielczego. Po 
35 latach i 5 miesiącach pracy, w ostatnim 
okresie na stanowisku doradcy klienta, 
odeszła na emeryturę. Wiele osób, korzy-
stających na co dzień z usług tej placówki, 
przyjęło jednak tę nieuniknioną wiado-
mość z pewnym niedowierzaniem…

– Przez wiele lat bardzo zżyłam się 
z klientami naszej placówki. Przeżywałam ra-
zem z nimi ich radości i smutki. Zawsze chcia-
łam pomagać innym, więc pracując w banku 
mogłam się w tym spełniać. Miałam także 
szczęście trafić na grono dobrych współpra-
cowników, żyliśmy jak w rodzinie. Bank stał 
się więc dla mnie drugim domem – mówi zna-

W banku jak w domu
na wszystkim Pani Janka. Do hażlaskiego 
banku trafiła w marcu 1986 roku po prze-
czytaniu ogłoszenia. Wcześniej pracowała 
jako księgowa w Zespole Szkół Ekonomicz-
noGastronomicznych w Cieszynie. 

Wśród osób żegnających odchodzącą 
na zasłużoną emeryturę wieloletnią pra-
cownicę znalazł się wójt Grzegorz Sikorski. 
– Korzystając z okazji chciałbym podzięko-
wać Pani Jance za współpracę, za okazaną 
życzliwość i pomoc wtedy, kiedy jej potrzebo-
wałem. Praca z Panią w hażlaskim Oddziale 
Banku Spółdzielczego była czystą przyjem-
nością! Niech teraz w Twoim życiu nastanie 
czas spokoju, radości, beztroski i spełnienia 
marzeń. Proszę nie zapominać, że wiek eme-
rytalny jest po to nam dany, by realizować 
niespełnione plany! – podkreśla włodarz na-

szej gminy, który pracę zawodową rozpo-
czynał w tym samym Banku Spółdzielczym. 

Pani Janka, ujęta przekazanymi życze-
niami i okazanymi jej dowodami sympatii, 
przyznaje że rzeczywiście zamierza odpo-
cząć, ale tylko na chwilę. Czeka na nią pra-
ca w ogrodzie z kwiatami i warzywami oraz 
mieszkający w Szkocji starszy syn.

GK 

Janina Macura przepracowała w hażlaskim banku 
 ponad 35 lat

wiadomości  GMINY HAŻLACH



4

Gmina Hażlach i Miasto Karwina to 
sąsiadujące ze sobą gminy z Polski i Czech, 
które mają także wiele wspólnych korzeni 
historycznokulturowych. Fakt ten po-
stanowiono wykorzystać, aby opracować 
wspólną ofertę turystyczną mającą na celu 
promocję polskoczeskiego pogranicza. Fi-
larem pomysłu jest postać hrabiny Gabrieli 
von Thun und Hohenstein z rodu Larisch 
von Mönnich. Przez Mieszkańców Śląska 
Cieszyńskiego została zapamiętana, jako 
„Dobra Pani”, ze względu na swoje wielkie 
serce – filantropka ufundowała m.in. jeden 
z pawilonów cieszyńskiego szpitala. 

Należy przypomnieć, iż to dzięki współ-
pracy polskoczeskiej hażlaski samorząd 
mógł uhonorować hrabinę pomnikiem 
w kształcie ławeczki, a Miasto Karwina na-
kręciło film przybliżający postać „Dobrej 
Pani” z Kończyc Wielkich. 

Samorządy po obu stronach Olzy za-
chęcają, aby wybrać się w rodzinną podróż 
śladami hrabiny. Pałac Frysztat, Rynek Ma-
saryka czy „Ścieżka zdrowia hrabiny Ga-
brieli Thun – Hohenstein” wraz z kończyc-
kimi pomnikami przyrody to tylko niektóre 
atrakcje, które warto odwiedzić. 

Pogranicze polskoczeskie jest nie tyl-
ko pełne atrakcji turystycznych, ale rów-
nież ciekawych podań i legend. Jedną z nich 
spisała pani Helena Stoszek, a dotyczy ona 
wyprawy króla Jana III Sobieskiego pod ob-
lężony Wiedeń. Kiedy w 1683 roku część 
polskiej husarii przechodziła przez tere-
ny Śląska Cieszyńskiego, jeden z etapów 
marszu zakończono właśnie w Kończycach 
Wielkich. Wokół pałacu rozbito żołnierskie 

namioty, konie wypasano na położonych 
obok łąkach i pojono w przepływającej 
przez wieś Piotrówce. W trakcie długiego 
i ciężkiego marszu padło kilka najlepszych 
rumaków, więc zwierzęta pochowano 
w pobliżu starych dębów, które rosną wo-
kół pałacu. Lokalny hrabia, chcąc zrekom-
pensować żołnierzom tę stratę, podarował 
im kilka rumaków ze swojego stada. Kolej-
nego dnia husaria ruszyła w dalszą podróż, 
a kiedy opuszczała granice Kończyc, miesz-
kańcy ponoć słyszeli tęskne rżenie koni po-
chowanych w cieniu majestatycznych dę-
bów. Wieść przekazywana z pokolenia na 
pokolenie niesie, że od tamtego wydarze-
nia, w rejonie rozległych dębów wokół pa-
łacu co jakiś czas można było usłyszeć ciche 
uderzenia końskich kopyt i pełne żalu rże-
nie… Ludzie w strachu zaczęli więc omijać 
to miejsce i szeptali, że w przypałacowym 
parku wciąż straszą duchy husarskich ru-

maków. Wreszcie znalazł się śmiałek, któ-
ry postanowił zadać temu kres i na jednym 
z dębów zawiesił wystrugany w drewnie 
obrazek Matki Boskiej. Następnie miejsce 
skropiono również wodą święconą. Zabie-
gi poskutkowały, ponieważ od tego czasu 
w parku słychać tylko szum drzew i brzę-
czenie owadów… 

Na podstawie powyższej legendy posta
nowiono zorganizować wydarzenie kul  tu
ralne „Pod Kończyckimi Dębami”, przybliża-
jące piękno pogranicza, jak również kultury 
i historii, które łączą nas ponad  granicami. 

– W tym miejscu bardzo dziękuję Państwu 
Ewie i Marcinowi Lipskim za udostepnienie 
pałacu wraz z otoczeniem. Podziękowania 
kieruję również pod adresem wszystkich or-
ganizacji oraz osób, które aktywnie włączyły 
się w zorganizowanie wydarzenia „Pod Koń-
czyckimi Dębami”– mówi Wójt Gminy Haż-
lach Grzegorz Sikorski. ARC

Dziedzictwo, które łączy ponad granicami
czyli współpraca, która przynosi wymierne efekty

Dużą atrakcją pikniku „Pod Kończyc-
kimi Dębami” były kramy, przygotowane 
przez organizacje oraz firmy z regionu. 
Na miłośników pszczelarstwa czekał miód 
i oczywiście pszczoły z wyeksponowaną 
królową. Pszczelarze z koła „Hażlach” 
chętnie opowiadali o życiu pszczół, ich 
zwyczajach oraz o miodach. 

Na stoisku Domu Przyrodnika w ra-
mach darmowych warsztatów można było 
upleść wianki, zrobić sól do kąpieli czy 
przygotować kadzidełka, które zapewnią 
nam ochronę przed insektami w czasie let-
nich wieczorów. Stowarzyszenie „Nasza 
Wieś Kończyce Wielkie” chwaliło się swo-
imi osiągnięciami i zapewniało animacje 

dla najmłodszych. Jak na Piknik przystało, 
znalazła się i strawa dla ciała – głodni mo-
gli skorzystać ze strefy gastronomicznej, 
a żądni wiedzy ochoczo wdawali się w dys-
kusję z rekonstruktorami historycznymi. 
Imprezę zakończyła „Legenda Husarska” 
przygotowana przez właścicieli Pałacu 
Ewę i Marcina  Lipskich.

Uczestniczący w imprezie „Pod Kończyckimi Dębami” rekonstruktorzy polskiego rycerstwa przed „Mieszkiem”, 
najstarszym kończyckim dębem

dok. ze str. 1Pod Kończyckimi dębami 

Impreza odbyła się w ramach projektu „Dziedzictwo, które łączy ponad granicami” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach 
Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko, Programu Interreg VA Republika Czeska – Polska realizowanego przez Gminę Hażlach w partnerstwie z miastem Karviná.
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Urząd Gminy Hażlach informuje, że od 1 lipca 2021 
roku każdy Właściciel lub Zarządca będzie ma obowiązek 
złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spa-
lania paliw.

Deklarację można złożyć w prosty sposób przez 
Internet – www.zone.gunb.gov.pl – nie wychodząc 
z domu. Wystarczy, że posiada się Profil zaufany/banko-
wość elektroniczną/edowód. Jeżeli nie masz dostępu do 
Internetu deklarację możesz złożyć osobiście w Urzędzie 
Gminy Hażlach albo wysłać pocztą.

Na wysłanie deklaracji obywatele mają:
• 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła lub spalania pa-

liw kiedykolwiek uruchomionych przed 1 lipca 2021 r.
• 14 dni w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw 

uruchomionych po 1 lipca 2021 r. 

Więcej informacji na stronie GUNB: 

CENTRALNA EWIDENCJA 
EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)

Już 1 lipca rozpocznie się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących
źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy
budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić
wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez
wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis
elektroniczny.  

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl , 
naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij. 

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania
paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli
źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację musisz
złożyć w terminie 14 dni.
 
Nie masz dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego? Deklarację możesz
złożyć we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie gminy osobiście lub listownie. 

 

1  L I P C A  2 0 2 1
Z ŁÓŻ  D E K L A R A C JĘ

 W W W . Z O N E . G U N B . G O V . P L  

Szanowni Państwo!
Gminne Biuro Spisowe w Hażlachu 

informuje, że 15.08.2021 r. (niedziela) 
w godzinach 12.00–18.00, podczas Sta-
ropolskiego Jarmarku Słowiańskiego 
w Hażlachu (Plac prof. W. Wawrzyczka 
przy Domu Przyrodnika) będzie dostępny 
mobilny punkt spisowy, gdzie będzie moż-
na dokonać spisu w ramach trwającego 
Narodowego Spisu Powszechnego Ludno-
ści i Mieszkań 2021 r.

W przypadku chęci skorzystania z mo-
bilnego punktu spisowego prosimy o przy-
gotowanie numerów PESEL domowników 
zamieszkujących na dzień 31.03.2021 r. pod 
spisywanym adresem. Rachmistrzowie py-
tają ponadto m.in. o liczbę pomieszczeń, 
powierzchnię mieszkania, typ ogrzewania, 
o zawód i miejsce wykonywanej pracy. 

Spisanie się nie jest trudne i zajmuje od 
kilku do kilkunastu minut.

Przypominamy, że do 30 września 
2021 r. Główny Urząd Statystyczny prze-
prowadza Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021. Obowiązkową 
metodą jest samospis internetowy. Można 
to dokonać na stronie spis.gov.pl i wypeł-
nić formularz spisowy.

Dokonując spisu należy wykazać 
wszystkie osoby, które 31.03.2021 r. o go-
dzinie 24:00 mieszkały pod danym ad-
resem. Wszystkie dodane i prawidłowo 
spisane osoby są zwolnione z obowiązku 
samospisu. Oznacza to, że osoby te nie 
muszą samodzielnie logować się do aplika-
cji spisowej, aby dokonać samospisu.

Spisu dokonuje również Rachmistrz 
Gminny, telefonicznie z numeru 22 828 88 
88 lub w wywiadzie bezpośrednim. Mo-
żesz potwierdzić tożsamość rachmistrza 
spisowego, dzwoniąc na infolinię spisową: 
22 279 99 99.

OBOWIĄZKOWY 
SPIS POWSZECHNY

Już 1 lipca rozpocznie się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących
źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy
budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić
wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez
wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis
elektroniczny.  

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl , 
naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij. 

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania
paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli
źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację musisz
złożyć w terminie 14 dni.
 
Nie masz dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego? Deklarację możesz
złożyć we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie gminy osobiście lub listownie. 
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Serdecznie zapraszamy do udziału 
w zorganizowanej akcji wypełnienia 

obowiązku spisowego.

Pamiętaj, że udział w spisie to Twój 
obowiązek wynikający z ustawy 

o narodowym spisie powszechnym 
ludności i mieszkań w 2021 r. 

Odmowa udziału w spisie 
powszechnym grozi karą grzywny 

na podstawie art. 57 ustawy 
o statystyce  publicznej.

www.gunb.gov.pl/strona/
centralnaewidencjaemisyjnosci
budynkowfaq

wiadomości  GMINY HAŻLACH
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Miło nam poinformować, że projekt 
„Śląsk Cieszyński w Wikipedii” uzyskał po-
zytywną opinię w Kongresie Polaków i już 
w sierpniu 2021 r. rozpoczniemy współ-
pracę z wikipedystami, ze światem wol-
nej wiedzy! Nasi uczniowie m.in stworzą 
dokumentację fotograficzną swojej miej-
scowości, a najlepsze prace zamieszczą na 
Wikimedia Commons. 

Od września sześcioro nauczycieli roz-
poczyna współpracę z Fundacją Marka 
Kamińskiego w ramach programu LifePla-
nAcademy po to, by poprowadzić zajęcia 
z naszymi uczniami.

Również od września w ramach do-
radztwa zawodowego rozpoczniemy Pro-
gram Hybrydowej Szkoły dla najstarszych 
uczniów i uczennic pt. „Miękkie kompe-
tencje w twardym świecie – trening auto-
prezentacji”.

Kacper Kraus w roku szkolnym 2020/21 
wziął udział w konkursie przedmiotowym 
z matematyki. Prężnie pracując pod okiem 
swojego nauczyciela, przeszedł etap szkol-
ny, później rejonowy oraz wojewódzki uzy-
skując tytuł finalisty. Zmierzył się również 
z trzema etapami Wojewódzkiego Konkur-
su Przedmiotowego z Języka Polskiego.

Kacper reprezentował również hażla-
ską podstawówkę w Konkursie Językowym 
„Jestem Poliglotą” organizowanym przez 
KLO w Cieszynie. Wykazał się znajomością 
języka angielskiego oraz kultury krajów 
anglojęzycznych na wysokim poziomie zaj-
mując pierwsze miejsce w konkursie. 

Martyna Czakon zdobyła Nagrodę 
w XXI Ogólnopolskim Konkursie Plastycz-
nym Ja i Król Maciuś Pierwszy organizowa-
nym przez Młodzieżowy Dom Kultury im. 
Króla Maciusia Pierwszego w Płocku oraz 
Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie 
plastycznym „Bezpieczny w sieci” poświę-
conym problematyce handlu ludźmi orga-
nizowanym przez Śląski Urząd Wojewódzki 
w Katowicach we współpracy z Wojewódz-
kim Zespołem ds. Przeciwdziałania Han-
dlowi Ludźmi.

Zdań kilka z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Hażlachu

Zuzanna Mucha aplikowała, została 
przyjęta i uczestniczyła w warsztatach hi-
storycznych im. prof. Bronisława Geremka 
organizowanych przez miasto stołeczne 
Warszawa. W warsztatach brało udział kil-
kanaścioro uczniów z całej Polski oraz zza 
granicy w wieku od 13 do 17 lat. 

Nasze przedszkolaki – Justynka Ma-
chej i Oskar Trajdos brały udział w Między-
przedszkolnym Konkursie Plastycznym pt. 
„O czym marzę...o czym śnię...”organizo-
wanym przez przedszkole przy SP6 w Cie-
szynie. Justynka zdobyła 1 miejsce, a Oskar 
– wyróżnienie.

Uczniowie klasy 8 osiągnęli zamierzo-
ny cel, biorąc udział w projekcie Nowej Ery„ 
Dobrze zaPROJEKTowana szkoła” zmienili 
przestrzeń szkolną, wykonując meble z pa-
let, według ich własnych pomysłów. 

„Sksiaki” nasi sportowcy wzięli udział 
w sportowych wyzwaniach nagrywając fil-
my i biorąc udział w konkursach.

Wolontariuszki z kl. 5 Maja Grypińska 
i Barbara Kolondra poprowadziły( z towa-
rzyszącym im nauczycielem i koleżankami 
również z kl. 5) zajęcia jazdy na rolkach dla 
przedszkolaków i oddzielnie dla uczniów 
kl. 13. 

Mając na uwadze kompetencje XXI wie-
ku wdrażamy projekt Myślenia krytycz-
nego, pierwszy rok za nami, przed nami 
jeszcze trzy lata. Moglibyśmy zapisać wiele 
stron przedstawiając uczniowskie talenty, 
które obserwujemy, promujemy i jeśli jest 
na to przestrzeń – rozwijamy. Zapraszamy 
do zapoznania się z działalnością uczniów, 
do śledzenia strony na Facebooku, strony 
naszej szkoły i przedszkola. Chętnie dzie-
limy się wiedzą, przedstawiamy odpowie-
dzialną edukację opartą o synergię Uczeń 
– Nauczyciel – Rodzic. Z pewnością nie bra-
kuje nam pasji i ciekawości świata. Podąża-
my z uczniami wierząc, że każdy z nich ma 
MOC zmieniania świata.

Rada Pedagogiczna  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

w Hażlachu

Końcem czerwca w Domu Ludowym 
w Pogwizdowie odbyło się spotkanie 
autorskie Czesława Stuchlika, który za
prezentował swoją najnowszą publikację 
„Cieszyńskie nazewnictwo ziół”.

Książka to zbiór roślin, które występują 
na naszym terenie i które mają swoje gwa-
rowe nazwy – podczas spotkania z miesz-
kańcami Zaolzia próbowaliśmy rozmawiać 
o ziołach. Niestety, nazwy po polsku i po 
czesku się różnią, jednak te gwarowe często 
są uniwersalne. Teraz jednak często są rów-
nież zapomniane. Ta publikacja ma szansę 
to zmienić – mówił Czesław Stuchlik pod-
czas spotkania.

Gwara Śląska Cieszyńskiego jest zróż-
nicowana – w poszczególnych miejscowo-
ściach nazwy mogą różnić się między sobą, 
jednak zwykle są do siebie podobne. Często 
wzięły się od dawnego zastosowania da-
nej rośliny.

Na spotkaniu zaprezentowane zostały 
popularne zioła oraz ich gwarowe nazwy. 
W książce, poza samym słowniczkiem, 
można znaleźć również zdjęcia i opisy, 
w związku z czym ta pozycja doskona-
le nadaje się dla początkujących zielarzy. 
Książkę można kupić w Domu Przyrodnika 
w Hażlachu.

Spotkanie autorskie 
z Czesławem Stuchlikiem

Odnajdując błysk w oczach uczniów, widząc chęć rozwoju, potrzebę działania 
nauczyciele dają z siebie wiele, tak jest w hażlaskiej placówce. Ostatni rok to 
nie tylko nauczanie zdalne to również świadomie współpracujący uczniowie 
i ich nauczyciele. Wiele się działo, zespołowo i  indywidualnie. 

Czesław Stuchlik prezentuje umiejętności muzyczne
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Z okazji Dnia Dziecka, dzięki uprzejmo-
ści Pani Beaty Białowąs, Członka Zarządu 
Województwa Śląskiego, dzieci i młodzież 
z LKS Victoria Hażlach miały okazję nie-
odpłatnie zwiedzić Stadion Śląski w Cho-
rzowie, a następnie przejechać się Kolejką 
Linową „Elka”. 

Zwiedzaniu towarzyszyła piękna po-
goda oraz fantastyczna atmosfera. Na 
młodych hażlaskich piłkarzach chorzow-
ski obiekt zrobił piorunujące wrażenie. 

Nikt ze zwiedzających nie spodziewał się, 
że stadion jest tak ogromny i nowocze-
sny. Wycieczkę oprowadzał profesjonal-
ny przewodnik, który przedstawił jego 
najciekawsze miejsca. Największy chyba 
entuzjazm wśród uczestników wyjazdu 
wzbudziły loże dla VIPów oraz szatnie za-
wodników, choć widok z najwyższych rzę-
dów obiektu też był niezapomniany. 

Wśród dzieci dało się słyszeć opinie, że 
to ich najlepszy Dzień Dziecka w życiu. Na 

zakończenie wycieczki wszyscy jej uczest-
nicy otrzymali z rąk Pani Beaty Białowąs, 
reprezentującej Zarząd Województwa Ślą-
skiego, drobne upominki.

– W tym miejscu chciałbym bardzo po-
dziękować Pani Beacie Białowąs oraz Pani 
Prezes Agnieszce Bożek za zorganizowanie 
dla hażlaskiej młodzieży niezapomnianego 
Dnia Dziecka. Mam nadzieję, że takich spo-
tkań będzie więcej – podsumował wyjazd 
Grzegorz Sikorski, Wójt Gminy Hażlach. 

Na Stadionie Śląskim w Chorzowie 

Ruszyła plenerowa biblioteczka czyli 
przywróćmy książkom drugie życie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Hażla-
chu uruchomiła biblioteczkę plenerową, 
która znajduje się pod wiatą na tyłach 
obiektu biblioteki. Znajdują się tam książ-
ki o różnej tematyce, które mogą zaintere-
sować każdego odbiorcę. Książki te można 

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kończycach Wielkich w ramach Krajo-
wego Systemu RatowniczoGaśniczego 
w dniu 4 czerwca br. wspierali funkcjono-
wanie Punktu Szczepień Powszechnych 
w Skoczowie przy ul. Góreckiej 65. 

Tego dnia ze szczepień skorzystało kil-
kaset osób. Działania druhów trwały od 
godz. 7.00 do 16.00. Zadaniem strażaków 

Plenerowa biblioteka

zabrać ze sobą do domu bez konieczności 
wypożyczenia jej w bibliotece. 

Dodatkowo informujemy, że podobne 
stanowisko z książkami znajduje się rów-
nież w holu budynku Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Hażlachu. 

Zachęcamy państwa do skorzystania 
z stanowisk wystawienniczych.

Strażacy pomagają w szczepieniach

Wymarzony Dzień Dziecka

było m.in. kierowanie ruchem na parkin-
gach, pomiar temperatury przy wejściu 
do punktu szczepień wraz ze wstępną 
weryfikacją dokumentacji oraz dozoro-
wanie osób znajdujących się w poczekalni 
po szczepieniu. Zadania te realizowane 
były przez 7 druhów w ramach działań, 
o których wsparcie wnioskował Staro-
sta  Cieszyński. 

wiadomości  GMINY HAŻLACH
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W powiecie cieszyńskim rozstrzygnięta została kolejna edycja konkursu grantowego DZIAŁAJ LOKALNIE 
2021 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży 
Twórczej przez  Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. W Naszej Gminie grany otrzymały stowarzyszenia 
z Kończyc Wielkich, Rudnika i Zamarsk. Oto co proponują:

Działaj Lokalnie 2021 w Gminie Hażlach

OJ, W RUDNIKU SIĘ DZIEJE…
Rozpoczęły się wakacje, a w naszym 

sołectwie ruszyły pełną parą projekty. 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi 
Rudnik realizuje 3 działania skierowane 
do wszystkich niemalże grup społecznych. 
Mamy półkolonie dla dzieci, warsztaty 
z młodzieżą, a także działania skierowane 
do całych rodzin.

Już od początku lipca, w ramach pro-
jektu pn. „Siła Młodości”, na które Sto-
warzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik 
otrzymało dotację z Urzędu Gminy (wspar-
cie realizacji zadania publicznego z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom i patolo-
giom społecznym – organizacja i przepro-
wadzanie profilaktyczno-sportowych zajęć 
popołudniowych, organizacja wypoczynku 
letniego dla dzieci i młodzieży Gminy Haż-
lach), wraz z młodzieżą pracujemy w par-
ku sensorycznym, troszcząc się o piękno 
trawników, rabatek w naszym małym 
„Raju na ziemi”. Wbrew temu, co mówi się 
o młodych ludziach, młodzież z Rudnika 
jest po prostu cudowna, kreatywna i za-
wsze chętna do pomocy.

Kolejny projekt również trwa od po-
czątku lipca i jest działaniem realizowanym 
z konkursu grantowego „Działaj Lokalnie 
2021”. Projekt pt. „Strachy na Lachy” jest 
skierowany do wszystkich mieszkańców 

i będzie obejmował warsztaty, spotkania, 
nocny bieg terenowy, kino plenerowe i wy-
cieczkę w góry. Będzie się działo…

Trzeci projekt pt. „Mały przyrodnik” 
również dofinansowany jest przez Urząd 
Gminy w Hażlachu (wsparcie realizacji za-
dania publicznego z zakresu przeciwdziała-
nia uzależnieniom i patologiom społecznym 
– organizacja i przeprowadzanie profilak-
tyczno-sportowych zajęć popołudniowych, 
organizacja wypoczynku letniego dla dzieci, 
i młodzieży Gminy Hażlach) dotyczy półko-
lonii dla dzieci, organizowanej przez Po-
wszechną Szkołę Podstawową w Rudniku. 

Harmonogram tych dwóch tygodni 
jest bardzo napięty: dzieci będą się ba-
wiły, uczestniczyły w warsztatach, spo-
tkaniach, będą wyjeżdżały na wycieczki. 
W planach mamy też majsterkowanie, za-
bawy sensoryczne, dzień sportu, wędrują-
ce  kamienie itp.

Opracowała: 
Katarzyna Czendlik

„DZIAŁAJMY RAZEM” 
W KOŃCZYCACH WIELKICH

W tym roku po raz pierwszy nasze 
stowarzyszenie spróbowało swoich sił 
w pozyskaniu środków z Działaj Lokalnie. 
Cieszymy się, że udało nam się pozyskać 
środki grantowe na kolejne działania skie-
rowane dla mieszkańców Kończyc Wiel-
kich. Nasz projekt „Działamy razem” to 
m.in. zorganizowanie dla dzieci i młodzieży 
szeregu warsztatów i spotkań. Uczestnicy 

pod okiem Pań z miejscowego Koła Go-
spodyń Wiejskich będą mogli przygotować 
kulinarne smakołyki. Ciekawie zapowiada 
się spotkanie ze specjalistą ds. edukacji le-
śnej zakończone pieczeniem kiełbasek nad 
ogniskiem oraz warsztaty fotograficzne, 
których rezultaty będzie można obejrzeć 
na wrześniowej wystawie fotografii.

Kończycki projekt to również KINO 
POD CHMURKĄ NA DZIEDZINIE. W re-
pertuarze znajdą się kultowe bajki ze Stu-
dia Filmów Rysunkowych w BielskuBiałej. 
W ramach współracy ze Stowarzyszeniem 
Miłośników Zamarsk seanse filmowe od-
będą się na terenie Folwarku, w Parku 
Zamkowym w Kończycach Wielkich oraz 
w Parku w Zamarskach. 

Jednak to nie jedyny projekt, który reali-
zuje kończyckie Stowarzyszenie. W ramach 
otrzymanych środków z gminny w ramach 
wsparcia realizacji zadania publicznego 
z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym – organizacja 
i przeprowadzenie profilaktycznosporto-
wych zajęć popołudniowych, organizacja 
wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 
gminy Hażlach, Stowarzyszenie realizuje 
zadanie publiczne pn. „Kończyckie Wakacje 
bez nudy”. To nic innego jak wakacyjne gry, 
zabawy i warsztaty. Natomiast 14 sierpnia 
w parku przy Kończyckim Pałacu planuje-

Kino pod chmurką na Dziedzinie

Prace upiększające w Parku
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Tym razem partnerzy, czyli organiza-
cje społeczne działające w Gminie Hażlach 
(KGW, OSP, LKS, Stowarzyszenia, itp.), 
Szkoły, Sołtysi, Rady Sołeckie, Gminny 
Ośrodek Kultury oraz Gminna Bibliote-
ka Publiczna skupili się nad stworzeniem 
turystycznej strony internetowej gminy: 
www.visithazlach.pl. Na stronie można 
znaleźć opisy wszystkich Kicaków – czyli 
miejsc oznaczonych grawerowanymi ta-
bliczkami. Dzięki umiejscowieniu Kicaków 
na GoogleMaps łatwiej będzie wędrować 
kicakowym szlakiem, a co za tym idzie zdo-
być kolorowe chusty i inne gadżety z podo-
bizną gminnej maskotki.

Drugim wyzwaniem, z którym zmie-
rzyli się partnerzy było nakręcenie filmi-
ków promujących poszczególne sołectwa. 
Oprowadza po nich gminna maskotka – 
KICAK. Zajączkowi towarzyszy rodzinka, 
która odkrywa niezwykłe miejsca w na-
szych sołectwach. Światowa premiera 

filmu odbyła się w sobotę 31 lipca 2021 r. 
w Zamarskim parku, podczas imprezy pod-
sumowującej projekt. Wzięli w nim udział 
zaproszeni goście, par tnerzy i dobroczyń-
cy projektu oraz aktorzy czyli rodzinka 
z Rudnika – Oliwia, Franek, Agata i Mate-
usz Machejowie. W ramach imprezy odbył 
się Turniej Rodzinny w piłce nożnej ulicznej 
o Puchar Sołtysa. Nie zabrakło konkursów 
i animacji dla  najmłodszych.

Dzięki projektowi wszyscy mogą po-
znać miejscowych liderów, którzy podzie-

„Wędruj szlakiem za Kicakiem”
Na terenie Gminy Hażlach od początku roku realizowany był projekt pn. „Wędruj szlakiem 
za Kicakiem”. To kontynuacja projektu z 2018 roku, dzięki któremu powstał m.in. kicakowy 
szlak po magicznych zakątkach Gminy Hażlach.

my zorganizować Piknik Rodzinny, na który 
serdecznie zapraszamy. W programie będą 
animacje dla najmłodszych, występ zespołu 
Wielkokończanie, kilka niespodzianek oraz 
mała gastronomia przygotowana przez 
miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. Na 
koniec odbędzie się ostatnia już projekcja 
kina pod chmurką na dziedzinie.

FOOTBALLOWY KOPIEC 
W ZAMARSKACH

Projekt „Stowarzyszenia Miłośników 
Zamarsk” postawiło na piłkę. „Footballo-
wy kopiec” to nic innego jak organizacja 
Turniejów w piłkę nożną uliczną oraz pił-
karzyki o Puchar Sołtysa. Swoich sił mogą 

spróbować zarówno dzieciaki, młodzież, 
jak i dorośli.

Kilka lat temu w Zamarskach przestał 
działać Ludowy Klub Sportowy „Lutnia”, 
który miał istotny wpływ na rozwój fizyczny 
dzieci i młodzieży, a rozgrywki przyczyniały 
się do integracji mieszkańców, którzy licznie 
kibicowali swojej ukochanej drużynie. Czasu 
jednak nie da się cofnąć, więc postanowili-
śmy w jakiś sposób zachęcić zarówno dzieci, 
młodzież oraz dorosłych do aktywności na 
świeżym powietrzu. Świetną okazją ku temu 
będą rozgrywki na boisku do gry w piłkę 
uliczną, które od kilku miesięcy znajduje się 
w Parku rekreacyjno-sportowym – opowia-
da Sołtys Klaudiusz Zawada.

ZAMARSKI MTB Lutnia Bike Marathon 
Kolejne ściganie się na rowerach po bezdrożach naszej Gminy zaplanowane zostało na 5 września 2021 r. 

Start o godzinie 13.00.  Zapisy i zgłoszenia na stronie nieodwracajsie.pl

Uwaga! nastąpiły niewielkie zmiany w regulaminie, ale trasa pozostaje ta sama, jak zawsze trudna i wymagająca.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!  więcej na www.gokhazlach.pl

lili się swoją wie-
dzą, talentem i pasją 
w filmowym cyklu „Lider 
radzi”. Wszystkie materiały dostępne są na 
kicakowej stronie internetowej.

Projekt „Wędruj szlakiem za Kicakiem” 
uzyskał dofinansowanie z programu Lo-
kalne Partnerstwa PolskoAmerykańskiej 
Fundacji Wolności, który jest realizowany 
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Pol-
sce oraz Stowarzyszenie Cieszyńskiej Mło-
dzieży Twórczej.

Serdeczne podziękowania dla wszyst-
kich osób, które brały udział w realizacji 
działań projektowych oraz dla partnerów, 
którzy wspierali, dzielili się wiedzą, do-
świadczeniem, interesującymi pomysłami 
i marzeniami. Mamy nadzieję na dalszą 
współpracę w przyszłości. Bo tylko wspól-
nymi siłami można osiągnąć więcej.

Sławomira Godek  
i Klaudiusz Zawada

Od 24 lipca br. zaplanowano rozgrywki 
dla młodzieży, dzień później dla dorosłych, 
31 lipca na zakończenie projektu „Wędruj 
szlakiem za Kicakiem” odbył się turniej dla 
rodzin. 7 sierpnia piłkarskie emocje dostar-
czą najmłodsi.

W ramach projektu zakupione zosta-
ną piłki do gry w piłkę nożną oraz stół do 
gry w piłkarzyki. Nowy stół pozwoli jesz-
cze bardzie wypromować grę w piłkarzyki 
i Turniej o Puchar Sołtysa Zamarsk, który 
powoli wpisuje się już w rangę Mistrzostw 
Polski. Kolejna edycja odbędzie się już 
25 września 2021 r.

Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk

wiadomości  GMINY HAŻLACH
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Z PRZESZŁOŚCI  
DO PRZYSZŁOŚCI 

Historia jest w naszym życiu bardzo 
ważna, ponieważ to dzięki niej możemy 
poznać dawne dzieje miejsca, w którym 
żyjemy lub odkryć jak wiele łączy polską 
gminę Hażlach i czeskie miasto Karvi-

Technologia blisko ludzi w powiecie cieszyńskim

na. Choć wydarzenie w ramach projektu 
„Dziedzictwo, które łączy ponad granica-
mi” powstało w wyniku legendy, która była 
przekazywana z pokolenia na pokolenie, 
to współcześnie wystarczy dobry Internet, 
aby poznawać i eksplorować otaczający 
nas świat. Między innymi z tego właśnie 

Co się wydarzy, gdy tradycję połączymy z technologią? O tym przekonali 
się uczestnicy wydarzenia „Pod kończyckimi dębami”, które odbyło się 
w weekend 10-11 lipca br. Choć głównym celem tej imprezy było poznanie 
zaplecza historyczno-kulturowego regionu cieszyńskiego, to okazała 
się ona również doskonałą sposobnością do integracji mieszańców 
okolicy oraz poznania możliwości jakie dają nowoczesne rozwiązania 
telekomunikacyjne firmy SferaNET. 

względu SferaNET pojawiła się na organi-
zowanym wydarzeniu „Pod kończyckimi 
dębami”, aby zaprezentować mieszkańcom 
gminy Hażlach oraz powiatu cieszyńskiego 
możliwości, jakie niesie za sobą szybki in-
ternet i odpowiednio dobrane urządzenia, 
dające możliwość bezpiecznego korzysta-
nia z Internetu oraz kontroli rodzicielskiej 
naszych pociech przed szkodliwymi tre-
ściami czy zbyt długim czasem korzystania 
z serwisów w ramach wbudowanej usługi 
Home Care. Stoisko lokalnego dostawcy 
usług komunikacyjnych było swego rodza-
ju portalem pomiędzy rekonstruowanymi 
wydarzeniami z XVII wieku, a współcze-
snym światem nowoczesnych technologii. 

NAJLEPSZY INTERNET 
DLA KAŻDEGO

SferaNET od początku swojej dzia-
łalności pokazuje jak ważne jest dla nich 
dostarczenie klientom nowoczesnych 
i bezpiecznych rozwiązań telekomunika-
cyjnych. To właśnie oni stoją za pojawie-
niem się na terenie powiatu cieszyńskie-
go infrastruktury światłowodowej, która 
pozwala każdemu mieszkańcowi, na po-
siadanie szybkiego i niezawodnego łącza 
internetowego. SferaNET chętnie obsłu-
guje klientów indywidualnych jak również 
biznesowych. Każdy kto pojawił się na wy-
darzeniu „Pod kończyckimi dębami” i za-
witał do Strefy, z pewnością zauważył jak 
ogromnym doświadczeniem i profesjonal-
ną wiedzą wykazują się osoby, które two-
rzą tę firmę. To zaledwie kilka z powodów, 
dla których coraz więcej mieszkańców 
Hażlach oraz powiatu cieszyńskiego ko-
rzysta z rozwiązań jakie oferuje SferaNET. 

NIESPODZIANKA DLA 
UCZESTNIKÓW WYDARZENIA 

Lokalna firma telekomunikacyjna przy
gotowała także niezwykle ciekawe losowa-
nie, w ramach którego uczestnicy wydarze-
nia mogli zwyciężyć bardzo wartościowe 
nagrody. Wśród nich pojawiły się nie tylko 
zestawy wartościowych routerów bez-
przewodowych, ale również vouchery na 
dowolny pakiet usług z oferty za 1 zł przez 
12 miesięcy! Uczestnicy wydarzenia mogli 
również porozmawiać z konsultantem, czy 
sprawdzić możliwości podłączenia swo-
jej posesji na miejscu, natomiast Ci mniej 
zdecydowani mogli wypróbować moc jaką 
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oferuje SferaNET, dzięki udostępnieniu na stoisku wystawcy 
punktu dostępu do Internetu. 

Wielu mieszkańców już podczas organizowanego wy-
darzenia stwierdziło, że oferta SferaNET jest bardzo kon-
kurencyjna dlanich bardzo dobra jeszcze głębszego wnik-
nięcia w korzenie kulturowe i historyczne miejscowości 
pogranicza. Aby poznać szczegółową ofertę SferaNET lub 
umówić się z konsultantem na spotkanie, odwiedź witrynę: 
https://www.sferanet.pl/ 

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
www.kaniafinanse.pl

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

wiadomości  GMINY HAŻLACH
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Wiadomości  
z Domu 

Przyrodnika
W lipcu i sierpniu Dom Przyrodnika po-

stanowił zadbać o zorganizowanie czasu 
wolnego, zarówno dorosłym, jak i dzieciom. 
Wakacje, sezon urlopowy, długi dzień i dużo 
słońca sprzyja chęci poznawania świata, roz-
wijaniu własnych zainteresowań i zdobywa-
niu nowych umiejętności, dlatego może czas 
rozpocząć swoją przygodę z ziołami?

W wakacyjne wtorki o 16:30 spotkania 
z naturalnymi kosmetykami, rękodziełem 
i ziołami mają dzieci. Pod czujnym okiem 
specjalistek z Domu Przyrodnika najmłodsi 
mieszkańcy gminy mieli okazję m.in. przy-
gotować naturalne mydełka, czy też sole 
kąpielowe. Dla dorosłych z kolei skierowane 
są warsztaty takie jak spacer ziołowy, czy 
też nauka przygotowania własnych kremów 
i maści.

Zioła mają olbrzymią moc, dlatego war-
to je wykorzystywać. W Domu Przyrodnika 
można nie tylko nauczyć się rozpoznawać 
zioła, ale również stosować je w kreatywny 
sposób. Trudny dzień? Może pomoże napar 
z melisy albo kąpiel z dodatkiem lawendy? 
Sucha skóra? Doskonale sprawdzi się chaber 
bławatek. Ukoi nasze zmysły również trawa 
cytrynowa, czy też róża. 

Podczas warsztatów dzieci i dorośli 
pracują nie tylko z naturalnymi ziołami, ale 
również z zapachami – dzięki temu można 
w naturalny sposób poprawić swoje zdrowie 
i samopoczucie.

– Z własnego doświadczenia wynikającego z wielu lat działalności w różnych orga-
nizacjach pozarządowych wiem, jak ważną kwestią jest wsparcie i dobra współpraca 
na linii organizacje pozarządowe – samorząd. Dlatego w bieżącym roku zwiększono 
pulę środków na organizację zajęć dla naszych dzieci o 50%, ponieważ nasz wspólny cel 
to brak nudy w gminie Hażlach – wyjaśnia Grzegorz Sikorski, Wójt Gminy Hażlach. 

To nie jedyne wsparcie lokalnych organizacji. W bieżącym roku hażlaski samo-
rząd przeznaczył na sport o 15% więcej środków finansowych niż w roku ubiegłym, 
czyli 191 tys. zł. Tyle otrzymały w 2021 roku na swoją działalność kluby sportowe 
z terenu gminy Hażlach. Jeśli uwzględni się dotację rzeczową to mowa już o kwocie 
prawie 230 tys. zł. Do tego należałoby dodać jeszcze środki pochodzące z fundu-
szu sołeckiego, wtedy kwota wsparcia rośnie do poziomu prawie 290 tys. zł. 

– Krótko mówiąc, inwestujemy w naszą młodzież, zapewniając jej możliwość 
realizacji własnych pasji i zainteresowań. Oczywiście wszystkiego tego by nie było, 
gdyby nie działacze społecznicy. To oni są filarem i motorem działań. Bez nich nie 
dalibyśmy rady! W tym miejscu dziękuję Im za owocną współpracę – podsumowuje 
Grzegorz Sikorski.  ARC

Wakacje bez nudy
Wakacje bez nudy? Czy to możliwe? Tak, a wszystko to dzięki 
współpracy hażlaskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi. 
W miesiącu czerwcu przyznano dotacje na organizację 
i przeprowadzenie profilaktyczno-sportowych zajęć popołudniowych 
dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Hażlach.
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Wakacje, to w Hażlachu szansa na ro-
dzinne spędzania czasu w aktywny sposób! 
Umożliwiają to Familijne Piątki – cykliczna 
impreza, dofinansowana ze środków Mi-
nistra Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu, pochodzących z Funduszu Pro-
mocji Kultury!

Za nami już warsztaty zdobienia pier-
niczków, warsztaty wyplatania krajek, za-
jęcia plastyczne i fotograficzne oraz kon-
cert z piosenkami Osieckiej i Młynarskiego 
w wykonaniu aktorów z teatru w Bielsku-
Białej. To jednak nie koniec atrakcji – aż 
do końca wakacji będą czekać na Państwa 
kolejne propozycje – m.in. zabawy z kula-
mi Bamper Ball, czy też spotkanie z autor-

ką kryminałów – Hanną 
Greń oraz gra kryminalna 
dla rodzin z nagrodami. 

Na zakończenie wakacji zaplanowane 
zostało 27 sierpnia przedstawienie teatral-
ne dla dzieci „Kasia i Diabeł” oraz warszta-
ty teatralne dla najmłodszych.

Familijne Piątki to szansa na przeży-
cie rodzinnej przygody. Na miejscu cze-
kają atrakcje, zarówno dla dorosłych, jak 
i dla dzieci. Jeżeli w natłoku atrakcji ktoś 
poczuje się głodny – nie trzeba wracać do 
domu! Małą gastronomię zapewniają Koła 
Gospodyń Wiejskich z Hażlacha i Koń-
czyc  Wielkich. 

Warto przyjść i świetnie się bawić!

FAMILIJNE PIĄTKI

 Pisarka ta jest związana z naszym re-
gionem, gdyż urodziła się w Wiśle, a obec-
nie mieszka w BielskuBiałej. Absolwentka 
Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 
całe życie zawodowe związała z ekono-
mią. Jak na autorkę mrocznych kryminałów 
i thrillerów jest osobą niezwykle pogodną, 
dowcipną, z dużym dystansem do siebie.

Debiutowała w 2014 roku książką  
„Cień sprzedawcy snów” – aktualnie znane 
pod tytułem  „Uśpione królowe” (zmienio-
ne wydanie 2019), która zapoczątkowała 
serię „W Trójkącie Beskidzkim”. Pasjonuje 

się kryminalistyką, a Jej mąż – emerytowa-
ny policjant – jest pierwszym recenzentem 
jej książek, stąd ich wiarygodność i dopra-
cowanie merytoryczne.

W swoim dorobku ma także inne cykle 
– ale o tym porozmawiamy na spotkaniu 
z Panią Hanną Greń, które odbędzie się 
20 sierpnia o 17.00 w Sali Biblioteki 
w Hażlachu.

Także w piątek od 17.00 zapraszamy 
całe rodziny do udziału w grze kryminalnej 
specjalnie przygotowanej dla naszej Gminy 
przez firmę Silesia Events. 

ZAPRASZAMY 20 SIERPNIA

Kryminalny piątek w Hażlachu

Zapraszamy, bo warto spędzić to po-
południe i zmierzyć się z zagadkami krymi-
nalnymi. Dla najskuteczniejszych detekty-
wów przygotowaliśmy nagrody.

Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu zaprasza 20 sierpnia w ramach 
Familijnych Piątków na spotkanie z pisarką Hanną Greń. 

Hanna Greń, autorka kryminałów
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Szczepienia przeciw 
COVID-19 

przy Domu Przyrodnika 
w Hażlachu

Urząd Gminy Hażlach informuje 
o możliwości zaszczepienia się osób 

pełnoletnich w wieku 18–70 lat 
dedykowaną, jednodawkową 

szczepionką Johnson & Johnson.
Szczepienia odbędą się podczas 

imprezy „Staropolski Jarmark 
Słowiański” w dniu 15.08.2021 roku 

(niedziela) – godz. 12:00 – 18:00 
(w przypadku dużej ilości chętnych 

możliwość przedłużenia szczepienia).

W Mobilnym Punkcie Szczepień 
nie jest konieczna wcześniejsza 

rejestracja, wystarczy pojawić się 
na miejscu i zgłosić chęć szczepienia 

– wszelkie formalności zostaną 
dopełnione na miejscu w Mobilnej 
Jednostce Szczepień. Należy mieć 

przy sobie dowód osobisty lub inny 
dokument potwierdzający tożsamość.

Zainteresowane osoby powinny 
mieć przy sobie:

• Własny długopis,
• Dowód osobisty,
• Kwestionariusz wstępny wywiadu 

przesiewowego przed szczepieniem,
• Zgodę RODO.

Dokumenty do pobrania będą 
dostępne na stronie internetowej 

www.hazlach.pl  
lub na miejscu szczepienia.

Osoby zaszczepione otrzymają  
kar tę szczepienną oraz wydruk 

Europejskiego Certyfikatu  
Unijnego COVID.

Informacje na temat szczepienia 
można uzyskać pod numerem tel.: 

882 766 148.

OGŁOSZENIE

– Pogoda dopisała, dlatego ryby brały 
wyśmienicie – podsumowuje zawody Jan 
Cieślar, Prezes Koła PZW Pogwizdów. Po 
zważeniu i podliczeniu punktów najlepsi 
zawodnicy otrzymali z rąk prezesa puchary 
oraz nagrody.

W kategorii spławik pierwsze miejsce 
zdobył Stanisław Pluta, drugie – Henryk 
Rosiński, trzecie – Jakub Otręba. W kate-
gorii grunt zwyciężył Kamil Szweda, drugi 
był Eugeniusz Szeląg, trzecią lokatę zajął 
Mariusz Tolasz. 

Na zakończenie wszyscy zawodnicy 
i sędziowie zostali poczęstowani smaczną 
grochówką. To bynajmniej nie koniec węd-
karskich emocji. – Dużo się dzieje na terenie 
naszego akwenu. 24 lipca zaplanowaliśmy 
organizację zawodów par mieszanych, a po-

czątkiem września organizujemy zawody dla 
najmłodszych mieszkańców gminy Hażlach – 
kontynuuje Jan Cieślar. 

– Ze swej strony bardzo dziękuję za bar-
dzo dobrą współpracę na linii gmina Haż-
lach – Koło PZW Pogwizdów. W tym miejscu 
trzeba podkreślić, o czym wiele osób zapo-
mina, że od wielu lat w czynie społecznym 
członkowie pogwizdowskiego koła dbają 
o tereny dzierżawione od gminy. Obszar 
Łowiska Trzy Stawy stanowi dla wielu z nas 
piękny teren rekreacyjny, wybierany jako 
miejsce rodzinnych spacerów. Z tego miej-
sca Panu Prezesowi, jak również wszystkim 
członkom pogwizdowskiego koła, dziękuję za 
współpracę, która przynosi obopólne korzy-
ści – podsumowuje Grzegorz Sikorski, Wójt 
Gminy Hażlach.  ARC

W dniu 10 lipca 2021 roku, czyli tradycyjnie w okresie wakacyjnym, na terenie 
Łowiska Trzy Stawy Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Pogwizdowie 
odbyły się doroczne zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Hażlach. Udział 
wzięło ponad 30 uczestników. Zawody rozgrywano w dwóch kategoriach 
(spławik i grunt).

O Puchar Wójta
Finaliści zawodów o Puchar Wójta Gminy Hażlach






