
Kolejna edycja Pogwizdołek zorganizowana  
tradycyjnie z okazji obchodów Międzynarodowe-
go Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca 2019 roku 
zgromadziła jak co roku sporą ilość uczestników. 
Była to okazja do wspólnej zabawy nie tylko dla 
dzieci i rodziców z terenu sołectwa Pogwizdów, 
ale całej społeczności Gminy Hażlach. W impre-
zie wzięli również widoczny udział goście spoza 
gminy. 
Organizatorzy - Gminny Ośrodek Kultury 
w Hażlachu, Sołtys i Rada Sołecka sołectwa 
Pogwizdów oraz Szkoła Podstawowa im. 
Księstwa Cieszyńskiego w Pogwizdowie 
przygotowali dla wszystkich moc atrakcji.  
Już od samego rana na boisku obok szkoły  
rozstawiły się liczne dmuchańce, działała  
szkolna kawiarenka. Z mini recitalem wystąpiła 
również Julka Kaczmarczyk, dzieci mogły  
spotkać się z zającem Kicakiem, wręczono też 
nagrody w Międzyszkolnym konkursie plastycznym.   

Zapraszamy do lektury !
Czerwiec to w naszej Gminie oczywiście 

POGWIZDOŁKI i inne atrakcje przygotowane 
dla dzieci i dorosłych…

W numerze informacje o sprawach  
ważnych, które omawiano na Radzie 
Gminy, kolejnych działaniach w ramach  
projektu „Gminnym Szlakiem z Kicakiem”, 
budowie Domu Przyrodnika oraz inne  
wiadomości…

Serdecznie zapraszamy do korzystania  
z kolejnych imprez zaplanowanych w okresie  
letnim – Rodzinny Bieg na orientację i Piknik  
Militarny w Kończycach (6-7 lipca), Dożynki  
Gminne i Dzień Gminy (24 i 25 sierpnia)  
w Zamarskach.

Kolejny numer Wiadomości Gmin-
ny Hażlach zaplanowany jest jako numer  
podwójny i ukaże się w okolicach 15 sierpnia.

Zachęcamy do wspólnego redagowania  
naszych Wiadomości i nadsyłania materiałów do 
31 lipca 2019 r. na adres mailowy:  
wgh@hazlach.pl
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Z prac Rady Gminy
Jak zwykle w środy odbyły się kolejne posiedzenia Rady Gminy – 29 maja oraz 12 czerwca z uwagi na  

rozpoczynające się wakacje.

Pogwizdołki (c.d. ze str.1)
W ramach projektu „Gminnym szlakiem z Kicakiem” odbył się 

„Marsz z Kijkami” dla kobiet. Oldboye LKS Olza Pogwizdów roze-
grali mecz z reprezentacją Castoramy. Na „Orliku” odbyły się kon-
kurencje biegowe dzieci i młodzieży z klas I-VIII oraz gimnazjum. 
O  godz.16.30  wystartowali  dorośli  biegacze  (85  osób  )  w  Bie-
gu o Złoty Gwizdek na dystansie   ok.7,5 km. Była  to  już czwarta 
jego edycja. Wśród mężczyzn  jako pierwszy minął  linię mety Mi-
chał Kaczmarek z Krakowa z czasem 26 minut, poprawiając rekord 
trasy o 13 sekund. Drugi na mecie zameldował się Grzegorz Wowry 
z Cieszyna, a jako trzeci Wojciech Lichota ze Skoczowa. Najszyb-
szą kobietą okazała się Paulina Tyczyńska z Bielska-Białej, druga 
była Barbara Piwiszkis z Jastrzębia Zdroju, a miejsce trzecie przy-
padło Angelice Stanek z Krakowa. Najlepszymi biegaczami z gmi-
ny Hażlach okazali się mieszkańcy Pogwizdowa Bożena Rzepecka 
i Damian Luźniak. Druga część  imprezy odbyła się przy Bibliote-
ce, gdzie pracownicy Biblioteki i GOK-u przygotowali dla najmłod-

szych liczne animacje i konkursy z nagrodami. Na scenie ustawio-
nej na terenie Folwarku u Klimosza odbył się tradycyjny już kon-
kurs na najdłuższy i najgłośniejszy gwizd o tytuł „Supergwizdoła” 
oraz rozdano nagrody zwycięzcom „Biegu o Złoty Gwizdek”. Wie-
czorem zaśpiewał dla  licznie  zgromadzonej publiczności Damian 
Holecki z zespołem, a do późnych godzin trwała zabawa tanecz-
na z Legierski Music.

Sponsorami imprezy byli: PPG (dmuchańce),Pog-Net Józef 
Lipka, NZOZ S-MED Karolina Lipka, Marian Szweda Wyroby Be-
tonowe, GRAŻTiX Hubert Krehut, Delikatesy Centrum, Lewia-
tan Pogwizdów, Dom&Ogród Pogwizdów, FLAMA-GAZ Elek-
trozawory, Apteka Medea Katarzyna Gabryś oraz Firma Usłu-
gowo-Handlowa Jacek Głowacz.

W imieniu DZIECI tych niepełnoletnich i pełnoletnich bardzo 
dziękujemy za wsparcie!!!

Poza punktami obligatoryjnymi radni na posiedzeniu majo-
wym podjęli ważną uchwałę dotyczącą wszystkich mieszkańców 
gminy – a dotyczącą ustalenia wysokości stawki za wywóz odpa-
dów komunalnych. Szerzej o tej sprawie piszemy obok. 

Posiedzenie czerwcowe było jednym z najważniejszych w roku, 
bowiem podejmowano na nim istotne dla funkcjonowania Gminy 
uchwały, a dotyczyły one raportu o stanie Gminy, udzielenie wo-
tum  zaufania  oraz  absolutorium  dla  Wójta  Gminy,  zatwierdze-
nie sprawozdania finansowego Gminy Hażlach za  rok 2018 wraz 
ze  sprawozdaniem  z  wykonania  budżetu  Gminy  za  rok  ubiegły. 
Wszystkie uchwały zostały przyjęte. Ponadto Radni zajmowali się 
sprawami oświatowymi w Gminie – ustaleniem planu sieci publicz-

nych przedszkoli i szkół podstawowych oraz granic ich obwodów 
na kolejny rok szkolny czy wysokości opłat za korzystanie z przed-
szkoli i obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli przedszkoli. 
Istotnym tematem omawianym na sesji były drogi gminne – usta-
lenie przebiegu i kategoryzacja.

Jednym z ostatnich tematów było powołanie Zespołu opiniu-
jącego  zgłoszonych  kandydatów  na  ławników  Sądu  Rejonowego 
w Cieszynie oraz sprawy bieżące.

Przypominamy, że obrady Sesji możemy oglądać poprzez śle-
dzeni  ich  na  stronie  internetowej  Urzędu  Gminy  i  tam  również 
można znaleźć wszelkie materiały związane z posiedzeniami Rady 
Gminy.

Uwaga właściciele czworonogów
W  okresie  wakacji,  kiedy  wiele  osób 

wyjeżdża,  drastycznie  wzrasta  liczba  po-
rzuconych  psów.  Chociaż  domowe  czwo-
ronogi porzucane są przez cały rok, to wła-
śnie  podczas  wakacji  występuje  nasilenie 
tego niechlubnego zjawiska.  

Wiele osób zbyt pochopnie decyduje 
się  na  posiadanie  psa,  traktując  go  raczej 
jak kolejną zabawkę. Dla takich osób zwie-
rzę stanowi tylko źródło problemów, toteż 
wyjeżdżając  na  urlop  nie  zastanawiają  się 
długo nad tym, co zrobić ze swoim czworo-
nożnym „przyjacielem”. Pomysłów na po-
zbycie się „kłopotu” nie brakuje: psy przy-
wiązywane  są  do  bram  schronisk,  zosta-

wiane w  lesie, wrzucane do kontenera na 
śmieci  czy wyrzucane  z  pędzącego  samo-
chodu. Pozostawione na odludziu, bez  je-
dzenia i picia, są skazywane na śmierć. 

Tymczasem  istnieją  sposoby  na  uda-
ne  wakacje  zarówno  dla  właściciela,  jak  i 
dla  jego  czworonoga.  Jeśli  decyzja  o  po-
siadaniu  psa  została  w  swoim  czasie  do-
brze  przemyślana,  to  pod  uwagę  powin-
ny  zostać  wzięte  wszystkie  koszty  zwią-
zane z utrzymaniem i wychowaniem zwie-
rzaka, również te wynikające z konieczno-
ści pozostawienia go pod czyjąś opieką. Je-
śli nie można skorzystać z pomocy rodziny 
lub  znajomych,  dobrym  rozwiązaniem  są 
hotele dla psów.

Ponadto, w związku z realizacją gmin-
nego  programu  opieki  nad  zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdom-
ności zwierząt, informujemy, iż można ad-
optować bezdomne, porzucone zwierzęta, 
pochodzące między innymi z terenu naszej 
gminy.

Kontakt dla osób zainteresowanych 
adopcją :
Psy: Schronisko „Azyl” w Cieszynie, tel. 33 
851 55 11
Koty:  Fundacja  „Lepszy  Świat” w Cieszy-
nie, tel. 782 717 771.

NMK
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8 czerwca 2019 r. jednostka OSP w Hażlachu świętowała Jubileusz 110 lat. Po zbiórce pododdziałów, przy akompaniamencie 
orkiestry dętej, Strażacy wraz z pocztem flagowy i pocztami sztandarowymi z zaprzyjaźnionych jednostek OSP oraz członkami 
MDP przemaszerowali ulicami Hażlacha do  kościoła. Nabożeństwo ekumeniczne odprawili ks. proboszcz Andrzej Papoń, ks. Marcin  
Podżorski oraz kapelan strażaków pow. cieszyńskiego ks. Andrzej Wieliczka. Nabożeństwo uświetnił występ chóru kościoła  
ewangelickiego oraz katolickiego.

Jubileusz 110-lecia OSP Hażlach

Dalsza część uroczystości odbyła się na boisku sportowym LKS 
Victoria Hażlach. Dowódca uroczystości dh Paweł Macura złożył 
meldunek  dh  Rafałowi  Glajcarowi  członkowi  Zarządu  Główne-
go ZOSP RP w Warszawie meldunek.  Po  podniesieniu flagi  pań-
stwowej zgromadzeni wysłuchali okolicznościowych przemówień. 
Ważnym elementem obchodów 110 lat OSP w Hażlachu było uho-
norowanie odznaczeniami zasłużonych druhów. Złoty Medal „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał dh Kazimierz Orszulik, a Brą-
zowy dh Sławomir Gabzdyl.

Medalem im. Klemensa Matusiaka za zasługi dla pożarnictwa 
Śląska Cieszyńskiego odznaczeni zostali druhowie Henryk Hansel 
i Karol Ciemała.

Uchwałą  Prezydium  Okręgowego  Zarządu  „Sdruženi  Hasi-
ču Frydek-Mistek” medalem za wzorową współpracę odznaczo-
ny został druh Sebastian Chrapek a medal wręczył Starosta Sboru 
Dobrovolnych Hasiču Dolni Lišta druha Kazimira Lipka.

Złotymi  odznakami  Młodzieżowej  Drużyny  Pożarniczej  od-
znaczeni zostali druhowie: Sebastian Gaszczyk, Jakub Waltar oraz 
Maksymilian Waltar.

Odznakami „Za wysługę lat” odznaczeni zostali:
Eugeniusz  Gabzdyl  -  60  lat,  Jan  Mrowczyk  -  55  lat,  Henryk 

Hansel,  Jan Kiedroń i  Jan Wróbel - 50  lat, Stanisław Kabiesz - 45 
lat, Jerzy Szajter - 35 lat, Sebastian Chrapek i Łukasz Kiedroń - 25 
lat, Michał Witoszek i Tomasz Pieczonka - 20 lat, Andrzej Foltyn, 
Sławomir Gabzdyl oraz Rafał Grzybek - 10 lat.

Zarząd OSP w Hażlachu dziękuje wszystkim zaproszonym go-
ściom za udział w naszych uroczystościach rocznicowych - dh Rafa-
łowi Glajcarowi członkowi Zarządu Głównego ZOSP RP w Warsza-
wie, dh Roman Spandel wiceprezesowi ZOG ZOSP RP w Hażlachu, 
członkowi prezydium dh. Przemysławowi Worek, kapitanowi Mar-
kowi Szalbot   Naczelnikowi wydziału operacyjno-szkoleniowego 
PSP w Cieszynie, Grzegorzowi  Sikorski Wójtowi Gminy Hażlach, 
Sławomirowi Kolondra  Przewodniczącemu Rady Gminy, Mirosła-
wie Witoszek  Radnej  Gminy,  Grzegorzowi  Koniecznemu  Radne-
mu Powiatowemu, Teofilowi Macura Leśniczemu Lasów Państwo-
wych oraz wszystkim mieszkańcom Hażlacha.

Zarząd OSP Hażlach

Dlaczego rosną ceny odbioru śmieci?
W  całym  kraju  obserwujemy  tenden-

cję wzrostu cen za usługi związane z odbio-
rem i zagospodarowaniem odpadów komu-
nalnych. Poszczególne samorządy zwiększa-
ją je o pięćdziesiąt, sto, a nawet i więcej pro-
cent. W  kuluarowych  rozmowach  pojawiają 
się opinie,  iż obowiązujące prawo doprowa-
dziło do monopolizacji rynku. 

Analizując  rozstrzygnięcia  przetargów 
ogłaszanych  przez  samorządy  (do  których 
bardzo  często  zgłosił  się  tylko  jeden  ofe-
rent), nie sposób oprzeć się wrażeniu, iż fir-
my  komunalne  najwyraźniej  podzieliły  się 
rynkiem. Nie wchodząc  jedna drugiej w pa-
radę, nie muszą rywalizować ze sobą cenami. 

Przykładem  tego może  być Gmina Haż-
lach,  gdzie  do  przetargu  na  świadczenie 
usług w  zakresie  odbioru  i  zagospodarowa-
nia  odpadów  komunalnych  wpłynęła  tyl-
ko  jedna  oferta.  Hażlaski  samorząd  stanął 
przed  trudną decyzją. Ogłosić kolejny prze-
targ, w sytuacji kiedy doświadczenie sąsied-

nich gmin uczy, iż ceny w kolejnym przetargu 
są wyższe, czy też podpisać umowę i znaczą-
co podnieść cenę z 8,80 zł do 18,30 zł od oso-
by segregującej śmieci? 

– Dzięki umowie długoletniej przez cztery 
i pół roku utrzymywaliśmy jedną z najniższych 
stawek w regionie. Gdy inne gminy podnosi-
ły ceny, nasi mieszkańcy mieli zagwarantowa-
ną stałą opłatę, dzięki czemu zaoszczędzone 
w ten sposób pieniądze mogli na bieżąco kon-
sumować. Niestety to prawda, iż koszty prze-
rabiania śmieci przez przedsiębiorstwa komu-
nalne są olbrzymie, że wzrosła opłata środowi-
skowa. Jeszcze w 2013 r. jej wysokość wynosiła 
115,41 zł, w 2019 r. już 170 zł, a od 2020 r. ma 
ona wynieść 270 zł. Rośnie również płaca mini-
malna oraz koszty energii. Do tego firmy, re-
agując na nowe wymogi prawne, muszą pono-
sić nowe opłaty, które wliczają do kosztów sys-
temu, którego finalnym płatnikiem jesteśmy 
my wszyscy. W efekcie dobrej koniunktury go-

spodarczej produkujemy więcej śmieci. Tylko 
w ciągu dwóch lat ilość śmieci w naszej gminie 
wzrosła o 20 procent. Nałożenie się wyżej wy-
mienionych czynników spowodowało wsparcie 
trendu wzrostowego opłaty za śmieci – wyja-
śniają pracownicy UG Hażlach. 

Podobna  sytuacja  panuje  w  całym  po-
wiecie  cieszyńskim, dlatego 27 maja 2019  r. 
w  Starostwie  Powiatowym w Cieszynie  od-
było się plenarne spotkanie Stowarzyszenia 
Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej, którego 
tematem była problematyka gospodarki od-
padami komunalnymi. Rozmawiano o spo-
sobach ograniczenia wzrostu cen,  rozważa-
no m.in. skoordynowanie przez gminy ter-
minów ogłaszania przetargów na wywóz od-
padów komunalnych oraz podjęcie ewentu-
alnych  działań  zmierzających  do  ogłoszenia 
wspólnego przetargu czy ujednolicenia wa-
runków realizacji usług.

JDK
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Dom Przyrodnika,  
czyli nowa rodzinna atrakcja

„Wędrówki Doliną Olzy/Toulky údolím Olše”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Intereg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

Oprócz przedstawicieli 
lidera  projektu,  czyli  Gmi-
ny  Hażlach,  której  part-
nerem  jest  prowadzące 
Archeopark w Kocobędzu-
Podoborze Muzeum Těsin-
ska  w  Czeskim  Cieszynie, 
w spotkaniu uczestniczyli 
także  reprezentanci  Urzę-
du Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Śląskiego, Cen-
trum Dziedzictwa Przyro-
dy Górnego Śląska, Stowa-
rzyszenia Rozwoju i Współ-
pracy  Regionalnej  „Olza”  oraz  Euroregionu  Śląsk  Cieszyński 
- Těšínské Slezsko, Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu, Nad-
leśnictwa Ustroń, Koła Łowieckiego „Brzezie”  i Koła Pszczelarzy 
w Hażlachu, radni Rady Gminy Hażlach, a także kierownik projek-
tu,  przedstawiciele wykonawcy ekspozycji w powstającym obec-
nie w Hażlachu Domu Przyrodnika oraz architekci, którzy zapro-
jektowali jego przebudowę z dawnego spichlerza.                    

Spotkanie było okazją do wymiany opi-
nii  i  propozycji  działań  zmierzających  do 
stworzenia  w  Hażlachu  nowego  produk-
tu  turystycznego,  aby  został  on  jak  najle-
piej dostosowany do potrzeb nie tylko tu-
rystów  spoza  obszaru  gminy,  ale  także  jej 
mieszkańców.  Wójt  Grzegorz  Sikorski  za-
prezentował zebranym film promujący haż-
laski Dom Przyrodnika i czeski Archeopark, 
który wyemitowała Telewizja Polska w pro-
gramie TVP3 Katowice. Przedstawiciel Cen-
trum  Dziedzictwa  Przyrody  Górnego  Ślą-
ska  zaprezentował  z  kolei  koncepcję  włą-

czenia naszej gminy w po-
wstający  obszar  chro-
nionego  krajobrazu,  któ-
ry obejmie tereny war-
tościowe  ze  względu  na 
możliwość  zaspokajania 
potrzeb  związanych  z  tu-
rystyką  i  wypoczynkiem, 
wyróżniające  się  zróżni-
cowanym ekosystemem 
lub pełniące funkcję kory-
tarzy ekologicznych.

Bliższe  szczegóły  eks-
pozycji, która zostanie udostępniona zwiedzającym na parterze, 
pierwszym piętrze  i górnej antresoli Domu Przyrodnika, przybli-
żyli przedstawiciele wykonawcy.       

W drugiej części spotkania jego uczestnicy odwiedzili powsta-
jący w centrum Hażlacha budynek oraz przylegający do niego bez-
pośrednio teren.                                                                                                       

GK

4 czerwca w sali sesyjnej Urzędu Gminy Hażlach odbyło się kolejne już robocze  
spotkanie partnerów i uczestników projektu „Wędrówki Doliną Olzy/
Toulky údolím Olše“, współfinansowanego ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika  
Czeska-Polska 2014-2020. 

Uczestnicy spotkania wraz z wójtem Grzegorzem Sikorskim zwiedzają górne  
półpiętro (antresolę) Domu Przyrodnika. Fot. GK

Plac budowy wokół powstającej w centrum Hażlacha atrakcji. Fot. GK

Babeczki z logo Domu  
Przyrodnika
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Erasmus+ Wizyta na Słowacji
W maju w ramach projektu Erasmus+ odbył się wyjazd nauczy-

cieli (Eugeniusz Janas, Seweryn Brudny) wraz z uczniami ze Szko-
ły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte z Kończyc Wielkich 
(Klaudiusz Zawada, Jakub Szcześniak, Weronika Ociepka, Marty-
na Staniek, Emilia Matuszek) na Słowację do szkoły partnerskiej 
do Rakovca nad Ondavou, w którym brali udział partnerzy z Por-
tugalii,  Czech,  Słowacji  i  Polski.  Tygodniowy  pobyt  od  12  do  17 
maja obfitował w wiele projektowych wrażeń, które miały na celu 
wzmocnić świadomość zdrowego i ekologicznego trybu życia. Po-
byt na Słowacji przy-
niósł  uczestnikom 
projektu Erasmus+ 
wiele pozytywnych 
emocji. 13 maja od-
była się wycieczka do 
parku krajobrazowe-
go  Vihorlat  nad  sło-
wackie Morskie Oko, 
piesza wycieczka do 
ruin zamku Viniansky 
Hrad oraz do parku 
wodnego  Thermal-
park  Sirava.  15  maja 
miał  miejsce  wyjazd 
do  Popradu,  gdzie  uczestnicy  odwiedzili  szkołę  z  jedyną  na  Sło-
wacji pracownią ekologiczną, którą zaprojektowała przewodnicz-
ka Tatrzańskiego Parku Narodowego. Po prelekcji wszyscy uczest-
nicy udali się do Muzeum Tatrzańskiego Parku Narodowego, wy-
jątkowego miejsca dla fanów flory i fauny Tatr. Następnym w pro-
gramie był wyjazd na Hrebienok  (1285 m n.p.m.),  atrakcyjny dla 
turystów cel w Tatrach Wysokich oraz ciekawe muzeum światła, 
które dopełniło wyjątkowy dzień pełen wrażeń.

Pobyt nie opierał się tylko na zwiedzaniu pięknej Słowacji, ale 
również  na  aktywnym  uczestnictwie  w  różnorodnych  zajęciach 
praktycznych. Nauczyciele i uczniowie spędzili czas w szkole w Ra-

kovcu nad Ondavou, gdzie brali udział w różnych zajęciach na te-
renie  szkoły.  14 maja powitanie uczestników projektu Erasmus+ 
zapoczątkowały występy uczniów oraz przemówienie burmistrza 
Rakovca. Następnie uczniowie wzięli udział w tańcu ZUMBA, a na-
uczyciele przygotowywali tymczasem smaczne i zdrowe potrawy 
dla  swoich  wychowanków.  Spotkanie  zakończono  zwiedzaniem 
szkoły. 

Kolejne dni przeznaczone były na aktywności w szkole, które 
rozpoczął Quiz dotyczący informacji o krajach partnerskich. Zróż-

nicowane  zadania, 
które uczniowie wy-
konywali w grupach 
mieszanych mia-
ły  charakter  inte-
gracyjny. Wspania-
łym  pomysłem  oka-
zało się sadzenie ty-
powych dla danego 
kraju drzewek owo-
cowych. 16 maja za-
inicjowano spotka-
nie z burmistrzem 
Rakovca,  gdzie  zo-
stały  złożone  pod-

pisy w księdze upamiętniającej  spotkanie  szkół partnerskich. Po 
spotkaniu uczniowie udali się do rodzin swoich kolegów i koleża-
nek z Rakovca. 

Po tygodniowym zmaganiu z różnymi zadaniami nadszedł dzień 
wyjazdu.  17  maja  uczniowie  wraz  z  nauczycielami  po  raz  ostat-
ni udali się do Rakovca nad Ondavou. W tym dniu wszyscy uczest-
nicy projektu otrzymali certyfikaty uczestnictwa w Projekcie Era-
smus+. Wspaniała przygoda umożliwiająca wymianę doświadczeń 
kulturowych z nastawieniem na ekologię dobiegła końca.                            

                                                                                                           
 Eugeniusz Janas

Ważne wydarzenie z życia parafii 
w Kończycach Wielkich

W  dniu  25  maja  2019  roku  w  Katedrze  w  Bielsku  Białej  bi-
skup Roman Pindel udzielił święceń kapłańskich sześciu diakonom 
z diecezji bielsko- żywieckiej. Wśród nich znalazł się nasz parafia-
nin Maciej Stoły.

Następnego  dnia w  niedzielę  Ks. Maciej  odprawił w  naszym 
pięknym zabytkowym kościele mszę prymicyjną. Wielu mieszkań-
ców zebrało się pod domem prymicjanta. W czasie, kiedy  rodzi-
ce  udzielali  młodemu  księdzu  błogosławieństwa  rodzicielskiego   
„Wielkokończanie" odśpiewali kilka okazjonalnych pieśni. Zagrała 
też orkiestra. Do kościoła, ksiądz został odprowadzony w procesji 
składającej się z licznych delegacji, pocztów sztandarowych, dzie-

ci komunijnych, księży, rodziny i parafian. Po wejściu do kościoła 
poszczególne stany złożyły księdzu Maciejowi serdeczne życzenia. 
Po mszy świętej, młody duszpasterz udzielał wszystkim zgroma-
dzonym  prymicyjnego  błogosławieństwa. W  tym  czasie  odśpie-
wano kolejne pieśni w wykonaniu młodzieży oazowej, Wielkokoń-
czan i organisty. Po opuszczeniu kościoła częstowano wszystkich 
pysznymi kołaczami. 

Cała uroczystość miała bardzo wzniosły i uroczysty charakter, 
a niejednemu parafianinowi zakręciła się w oku łza. Pogoda też do-
pisała. 

Był to piękny słoneczny dzień, jakich tej wiosny było niewiele.

wiadomości  GMINY HAŻLACH
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Dzień Dziecka z wędką

Komisja oceniła ogródki
Po raz kolejny komisja składająca się z przedstawicieli organi-

zatorów  dorocznego  konkursu  Piękne Ogrody wizytówką  Gminy 
Hażlach – Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu, Kół Gospodyń 
Wiejskich  z  terenu  gminy  oraz  Powiatowego  Zespołu Doradztwa 
Rolniczego w Cieszynie dokonała w dniu 30 maja 2019 roku objazdu 
i oceny zgłoszonych do niego ogrodów. Na ocenę złożyły się punk-
ty przyznawane za efekty wizualne, małą architekturę oraz użytko-
wość ogrodu. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 11 ogrodów 
przydomowych  ze wszystkich  sołectw gminy. Wybór najpiękniej-
szych z nich nie był prosty. Wszystkie miały swój indywidualny cha-
rakter, wszędzie widać było ogrom pracy i zaangażowanie właści-

cieli w ich 
powstanie 
i rozwój. 
Ostatecz-
nie Komi-
sja wybrała 
laureatów 
trzech pierwszych miejsc oraz przyznała dwa wyróżnienia.

Miejsce  I przyznano za ogródek zgłoszony przez  Jadwigę Za-
wadę z Rudnika, miejsce drugie przypadło Zbigniewowi i Marzenie 
Smelikom z Kończyc Wielkich,  a  trzecie Anieli  Stępniak. Wyróż-
nienia w postaci nagród ufundowanych przez  Przewodniczącego 
Rady Gminy Hażlach oraz PZDR w Cieszynie przyznano ogródkom 
Marii Żyły z  Kończyc Wielkich oraz Ewy Grabowskiej z Brzezówki. 

Nagrody  i wyróżnienia wręczone  zostaną    podczas Dożynek 
Gminnych w Zamarskach w dniu 24 sierpnia 2019 roku. Wszyst-
kim  uczestnikom  dziękujemy  za  udział  i  serdecznie  gratulujemy 
osiągniętych wyników.

Wojciech Kasztura
Sekretarz   komisji                                                                                                                                       

PS. Zdjęcia z odwiedzanych ogrodów można zobaczyć na  
www.gok.hazlach.pl  

W sobotę 1 czerwca na akwenie Koła Polskiego 
Związku Wędkarskiego w Pogwizdowie, z okazji przy-
padającego w tym dniu święta najmłodszych, odby-
ła się doroczna impreza pod nazwą „Sportowy Dzień 
Dziecka – Zawody Wędkarskie”. 

Pod opieką nauczycieli uczestniczyła w niej młodzież ze szkół 
podstawowych w Hażlachu, Kończycach Wielkich i Pogwizdowie. 
Aby każdy chętny mógł wziąć udział w rywalizacji, zawody prze-
prowadzono w dwóch osobnych turach.  

                 Oto wyniki najlepszych zawodników. I tura: 1. Na-
talia Fizek, 2. Marta Macura (obie z SP Hażlach), 3. Ja-
kub Pawlik (SP Pogwizdów). II tura: 1. Dawid Skórkie-
wicz, 2. Norbert Pasek, 3. Dawid Mach (wszyscy z SP 
Pogwizdów).     

Zawody przeprowadzono dzięki pomocy członków 
Koła PZW w Pogwizdowie,  którym kieruje prezes  Jan 
Cieślar. Rywalizację młodzieży obserwował Wójt Gmi-
ny Grzegorz Sikorski oraz przewodniczący Rady Gminy 
Hażlach Sławomir Kolondra. Dowóz na zawody, poczę-
stunek i nagrody dla młodych wędkarzy zostały ufun-
dowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

GKUczestnicy zawodów z ich organizatorami z Koła PZW w Pogwizdowie i przedstawicielami władz 
Gminy Hażlach



7

Konkurs kulinarny z Kicakiem 
W ramach projektu „Gminnym szlakiem z Kicakiem” organizatorzy - Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezówce, 

Sołectwo Brzezówka oraz Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu zaprosili wszystkich chętnych 15 czerwca do 
Domu Wiejskiego w Brzezówce na Konkurs Kulinarny pod hasłem” Gramy w zielone i pomarańczowe z Kicakiem”.

 W konkursie wzięły udział wszystkie KGW z terenu Gminy Hażlach. Komisja oceniająca przygotowane potrawy (w składzie: Prze-
wodniczący Rady Gminy Hażlach Sławomir Kolondra, Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski, Sekretarz Gminy Hażlach Bożena Bury) po 
długich naradach przyznali nagrody w kategoriach:

• „Kicakowy Fit” KGW Brzezówka – za zielony koktajl Kicaka
• „Dizajnerski Smak” KGW Pogwizdów - za ciasto arbuzowe
• „Nietypowa Potrawa” KGW Zamarski - za pasztet warzywny
• „Kulinarna Bomba” KGW Rudnik - za chłodnik ogórkowy
• „Bogata Paleta Smaku” KGW Hażlach - za sałatkę z winogron
• „Kicakowe Wariacje” KGW Kończyce Wielkie - za sałatkę śledziową

Komisja  wręczyła  nagrody  w  obecności:  Radnej  Gminy  Hażlach  Barba-
ry Kuchty, Przewodniczącej Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej 
Sławomiry Godek, Sołtysa Sołectwa Brzezówka Leszka Banota oraz…… Zająca 
Kicaka. W czasie imprezy przeprowadzony został również konkurs plastyczny 
dla dzieci „Wakacje Zająca Kicaka”. Każdy uczestnik konkursu otrzymał drob-
ną nagrodę oraz uścisk  łapki Kicusia. Zarówno nagrody w konkursie kulinar-
nym, jak i za prace plastyczne zostały ufundowane ze środków projektowych. 
Sponsorem był również Bank Spółdzielczy w Cieszynie.

Projekt” Gminnym szlakiem z Kicakiem” dofinansowano z Programu Lo-
kalne Partnerstwa PAFW Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowa-
nego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce wraz ze Stowarzyszeniem 
Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej.

Projekt dofinansowany z Programu „Lokalne Partnerstwo PAFW” Polsko-Amerykńskiej Fundacji Wolności realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce

III Noc Muzeów w Gminie Hażlach 
18 maja w sobotę Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu zorga-

nizował dla miłośników zabytków imprezę pod hasłem „NOC MU-
ZEÓW  - Nasze  kościoły  drewniane w Kończycach Wielkich  i  Za-
marskach”.  Dzięki  współpracy  w  proboszczami  obu  kościołów 
zwiedzający mogli podziwiać piękno drewnianych świątyń z XVIII 
w  (zabytki  klasy  0).    Zainteresowani  wysłuchali  interesujących 
prelekcji o historii obiektów wygłoszone przez księdza probosz-
cza Andrzeja Wieliczkę (w Kończycach Wielkich) oraz dr Przemy-
sława  Żebroka  poprzedzone  słowem  od  proboszcza  Kazimierza 
Walusiaka w Zamarskach.

Ponadto uczestnicy mogli wysłuchać chóru ze Szkoły Podsta-
wowej w Kończycach Wielkich oraz podziwiać talenty muzyczne 
dzieci  uczęszczających  do  szkoły muzycznej  w  Cieszynie. W  Za-
marskach przygotowane były także wystawy artefaktów -   stra-
żackich ze zbiorów OSP oraz wiejskich z kolekcji pasjonata Pana 
Mirosława Tokarskiego z Zamarsk. 

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do orga-
nizacji kolejnej edycji Nocy Muzeów w Gminie Hażlach i zaprasza-
my za rok.

wiadomości  GMINY HAŻLACH
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 Bezpieczne Wakacje  2019
Z  inicjatywy  Wojewody  Śląskie-

go  19  czerwca  2019  r.  na  terenie woje-
wództwa śląskiego rozpoczęły  się dzia-
łania w ramach akcji „Bezpieczne Waka-
cje 2019”, które potrwają do 2 września 
2019 r.

Podejmowane działania mają na celu 
podniesienie  świadomości  w  zakresie 
bezpiecznych zachowań podczas letnie-
go wypoczynku oraz promowanie zasad 
bezpiecznego zachowania szczególnie 

nad wodą.  Połączone  będą  z wysiłkami 
m.in.:  Górskiego  Ochotniczego  Pogo-
towia  Ratunkowego,  Wodnego  Ochot-
niczego Pogotowia Ratunkowego oraz 
Urzędu  Marszałkowskiego  Wojewódz-
twa Śląskiego.

Pamiętajmy  o  zasadach  i  bądźmy 
uważni podczas wakacji czy to zorgani-
zowanych czy  indywidualnych, tak aby-
śmy wszyscy spotkali się we wrześniu.

TELEFONY ALARMOWE W RAZIE NIEBEZPIECZEŃSTWA:

112 – numer alarmowy, 999 – Pogotowie Ratunkowe, 998 – Straż Pożarna, 997 – Policja.

Kraina  Wyobraźni

WK: Witam Cię serdecznie, czy możesz przybliżyć swoją osobę 
czytelnikom WGH ?

DN: Jestem mieszkańcem Pogwizdowa, gdzie uczęszczam do 
szkoły podstawowej i od najmłodszych lat interesowałem się sze-
roko  rozumianą  literaturą,  a  szczególnie  jej  nurtem  fantastycz-
nym.

WK: Jacy autorzy tego nurtu zrobili na tobie największe wraże-
nie i zainspirowali do stworzenia własnego uniwersum?

DN: Wśród  twórców  literatury  tego  gatunku,  których  uwa-
żam za swoich przewodników, po krainie wyobraźni,  są  tak nie-
tuzinkowi pisarze jak: Andrzej Sapkowski, J.R.R Tolkien, J.K Row-
ling i C.S Lewis.

WK: Miałem przyjemność zapoznania z twoimi szkicami lite-
rackimi opisującymi dzieje Xentrum, których akcja rozgrywa się 
w średniowieczu. Co skłoniło cię do ich napisania i umiejscowienia 
wydarzeń w tym okresie ?

DN: Głównie skłoniły mnie do tego wydarzenia z mojego ży-
cia, ale były również inne powody, np. chęć zmierzenia się z czymś 
nowym, zwykła, nudna codzienność, „wyżalenie się” kartce papie-
ru oraz rozwój wyobraźni. Od najmłodszych lat interesuję się rów-
nież historią a szczególnie tym okresem.                                                                                                                   

WK: Powiedziałeś, że  inspirację czerpiesz z książek autorów, 
których uważasz za swoich przewodników, czy jest to jedyne źró-
dło twojej inspiracji ?

DN: Oprócz książek, inspirują mnie również filmy oraz zdarze-
nia z życia codziennego, które przeżywały bliskie mi osoby oraz ja 
osobiście.

WK: Czy na początku twojego zainteresowania, tą tematyką 
spodziewałeś się, że będzie to twoją pasją ?

DN: Z początku myślałem,  po napisaniu dziejów świata Xen-
trum,  że wena  twórcza  przeminie,  a w  tym momencie  fascyna-
cja tym tematem uległa pogłębieniu. Pisanie stało się moją pasją, 
dzięki której mogę uciec z teraźniejszości do świata fantastyczne-
go.

WK: Życzę Ci w takim razie, żebyś zrealizował swoje zamierze-
nia literackie oraz żebyś ze swoimi osiągnięciami wpłynął na swo-
ich innych rówieśników i obudził w nich zainteresowanie słowem pi-
sanym.

DN:  Dziękuję  bardzo  i  myślę,  że  będę  dalej  doskonalił  swój 
warsztat autorski. 

Fragmentów powieści szukajcie na stronie 
www.gokhazlach.pl

Dzisiejsze statystyki odnoszące się do zainteresowania młodego pokolenia słowem pisanym wskazują na 
jego bardzo niski poziom. Młodzi ludzie zatraceni w wirtualnym świecie wszechstronnej elektroniki, wiele  
czasu marnują przed monitorem zamiast poszerzać swoje horyzonty. Oczywiście i w tym wypadku zdarzają się 
odstępstwa od reguły… Przykładem tego jest postać młodego autora, entuzjasty nurtu fantasy w literaturze, 
ucznia SP Pogwizdów – Daniela Nowaka.
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Program „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019!!! 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu informuje, że 

od 1 lipca 2019 roku, w związku z ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 
r.  o  zmianie  ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
oraz niektórych  innych ustaw (Dz.U. z 2019r., poz. 924),  świad-
czenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 
18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. 
Również od 1  lipca 2019 roku prawo do świadczenia wychowaw-
czego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziec-
ko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez 
rodziców samotnie wychowujących dziecko. 

Wnioski o przyznanie świadczenia będzie można składać 
online od 1 lipca 2019 r. poprzez kanał bankowości elektronicz-
nej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS, a od 1 sierpnia 2019 r. 
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu, 
43-419 Hażlach ul. Główna 57 lub listownie pocztą na wskaza-
ny adres. 

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. 
gwarantuje, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zo-
stanie wypłacone z wyrównaniem od lipca 2019 r. Jeśli  rodzic dziec-
ka złoży wniosek po 30 września 2019 r., świadczenie będzie przy-
sługiwać od miesiąca złożenia wniosku. Termin wypłaty pieniędzy 
zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. 

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wycho-
wawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019r., składa-
ją od 1  lipca 2019r.  jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do 
świadczenia na wszystkie dzieci. W przypadku osób, które pracu-
ją poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej do wniosku o ustalenie 
prawa do świadczenia wychowawczego muszą dołączyć aktualne 
zaświadczenia o zatrudnieniu poszczególnych członków rodziny, 

oświadczenia na potrzeby ustalenia koordynacji systemów zabez-
pieczenia społecznego oraz odpis skrócony aktu małżeństwa  lub 
prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Gminnym Ośrod-
ku  Pomocy  Społecznej  w  Hażlachu,  43-419  Hażlach  ul.  Główna 
57  oraz  pod  numerem  telefonu  33  8569600 w  godzinach  pracy 
Ośrodka. 

Złożenie wniosku w okresie: Wypłata świadczenia: Wyrównanie od miesiąca:

od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. do dnia 31 października 2019 r. od lipca 2019 r.

od 1 września 2019 r. do 30 września 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r. od lipca 2019 r.

od 1 października 2019 r. do 31 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. od października 2019 r.

od 1 listopada 2019 r. do 30 listopada 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. od listopada 2019 r.

od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. od miesiąca złożenia wniosku

Szczegółowo obrazuje to tabela:

Wiadomości Gminy Hażlach – bezpłatny informator samorządowy           Nakład : 1.500 egz.
Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu, ul. Główna 37,  43-419 Hażlach, tel. 33 85 69 768
Redaktor naczelny: Cecylia Gasz-Płońska
Projekt graficzny, skład i druk: Wydawnictwo Prasa Beskidzka
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 31 lipca 2019 r. na adres mailowy : wgh@hazlach.pl

wiadomości 
GMINY HAŻLACH

wiadomości  GMINY HAŻLACH
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