
do lektury!
W lutowym numerze WGH składamy  

życzenia i podziękowania. 

Przedstawiamy informacje o pracy 
Rady Gminy, naborze do nowopowstają-
cej Rady Seniorów oraz o problemach 
oczyszczalni i rozwoju gospodarczym  
naszego regionu.  

W numerze ponadto informacje  
sportowe i oświatowe. Przedstawiamy 
także plan imprez w Gminie Hażlach na 
bieżący rok. Liczymy, że każdy znajdzie 
coś dla siebie.

Wiadomości Gminy Hażlach są 
przygotowywane z materiałów, które 
otrzymujemy od Państwa. 

Tym razem czekamy na Wasze  
materiały do 18 marca 2020 r. na mail:  
wgh@hazlach.pl 

W sobotę 15 lutego do Domu Wiejskie-
go w Brzezówce przybyły małżeńskie pary 
z naszej gminy, które w 2019 roku ob-
chodziły swoje Złote i Diamentowe Gody, 
czyli jubileusze 50 lat i 60 lat wspólnego 

8 marca

Pamiątkowa fotografia uczestników spotkania. Fot. GK

pożycia. Wójt Gminy Grzegorz Sikorski 
w towarzystwie przewodniczącego Rady 
Gminy Hażlach Sławomira Kolondry oraz 
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Li-
liany Matloch udekorował Złotych Jubi-

latów medalami „Za Długoletnie Pożycie  
Małżeńskie”, przyznanymi postanowie-
niem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

cd. na str 2

Za pierwowzór Dnia Kobiet przyjąć 
można obchodzone w starożytnym Rzy-
mie „Matronalia”. Było to święto przy-
padające na pierwszy tydzień marca, 
związane z początkiem nowego roku, 
macierzyństwem i płodnością. Z okazji 
tego święta mężowie obdarowywali swo-
je żony prezentami i spełniali ich życzenia.  

W Polsce zostały zorganizowane po raz 
pierwszy 24 marca 1924 roku przez Cen-
tralny Wydział Kobiecy PPS, na kanwie 
wydarzeń z 1910 roku, kiedy to podjęto 
decyzję o organizacji Międzynarodowego 
Dnia Kobiet. To już 110 lat świętowania. 

cd. na str 3
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Z prac Rady  
Gminy

50 i 60 lat razem przez życie

Po raz pierwszy w roku 2020 Rada 
Gminy spotkała się na posiedzeniu  
29 stycznia. Wśród porządku obrad 
poza punktami obowiązkowymi zna-
lazły się sprawozdania – ze średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszcze-
gólnych stopniach awansu zawodo-
wego za rok 2019, z realizacji Strate-
gii Rozwoju Gminy na lata 2011-2020 
oraz informacja  o stanie środowiska 
w województwie śląskim.

Radni podjęli stosowne uchwały doty-
czące – zasad udzielania dotacji celowych na 
dofinansowanie kosztów wymiany źródeł 
ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych, 
określenia średniej ceny jednostki paliwa na 
rok szkolny 2019/2020,  sprawie planu pra-
cy Rady Gminy na rok 2020, planu nadzo-
ru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz 
dziennymi opiekunami, zmian w budżecie  
i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmi-
ny na lata 2020-2030.

W związku z przygotowywanymi in-
westycjami wykonywanymi w naszej 
Gminie przez Powiat,  Radni wyrazili  
w postaci uchwał zgody na udzielenie po-
mocy finansowej i rzeczowej dla Powiatu  
Cieszyńskiego. Wsparcie naszej Gminy do-
tyczy inwestycji  polegającej na budowie 
chodnika w ciągu drogi powiatowej 2624S 
- ul. Cieszyńskiej w Pogwizdowie. Inwe-
stycja obejmuje pas drogowy od posesji  
nr 34 do skrzyżowania z ul. Wrzosów,  
o długości 526 m i polega na budowie 
chodnika jednostronnego o szerokości 2 m 
oraz rozbudowy drogi powiatowej 2621S - 

ul. Długiej w Hażlachu na odcinku ok. 0,98 
km od lasu Brzezie w kierunku centrum 
Hażlacha (do istniejącego chodnika).

Podjęta została także uchwała doty-
cząca udzielania pomocy rzeczowej dla 
Gminy Zebrzydowice. Uchwała ta umożli-
wia rozpoczęcie inwestycji polegającej na 
zaprojektowaniu sieci kanalizacji sanitar-
nej dla części budynków położonych przy 
ul. Górnej w Kończycach Wielkich wraz  
z odcinkiem położonym na terenie Gminy 
Zebrzydowice, a w konsekwencji odbiór 
ścieków przez oczyszczalnie w Zebrzydo-
wicach.

Kolejna istotną uchwałą wynikającą 
z przepisów wyższej rangi, którą Radni 
podjęli dotyczyła dofinansowania dzia-
łalności Ośrodka Przeciwdziałania Pro-
blemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. 
Dotacja celowa w wysokości 6.661 zł na 
funkcjonowanie izby wytrzeźwień w Biel-
sku-Białej, była poparta analizą i wylicze-
niem na podstawie ilości osób z terenu 
Gminy w latach poprzednich, które zo-
stały do ośrodka przyjęte. 

Radni przyjęli także uchwałę dotyczą-
cą udzielenia pomocy finansowej na rzecz 
Powiatu z przeznaczeniem na prowadze-
nie w roku 2020 Powiatowego Ośrodka 
Wsparcia Dla Osób Dotkniętych Przemo-
cą w Rodzinie. Gmina Hażlach współpra-
cuje z Powiatem Cieszyńskiem oraz inny-
mi gminami

Powiatu w zakresie realizacji zadania 
polegającego na prowadzeniu  wspo-
mnianego Ośrodka. W 2020 roku na re-
alizację tego zadania przewidziano do-
tację w wysokości 450.000,00 zł, która 
zostanie przekazana podmiotowi upraw-
nionemu, wyłonionemu w otwartym 
konkursie ofert. Połowę dotacji zapew-
nia Powiat, drugą połowę gminy  terenu 
Powiatu Cieszyńskiego. Podobnie jak  
w poprzednich latach, udział w kosztach 

funkcjonowania Ośrodka dla Gmin wy-
liczony został z uwzględnieniem liczby 
mieszkańców. Dla Gminy Hażlach ustalo-
no kwotę 13.678,00 zł.

Radni rozpatrzyli także negatywnie 
dwie petycje – obie dotyczące wyzna-
czenia miejsc bezpłatnego parkowania,  
z uwagi na to, iż w naszej Gminie nie po-
siadamy płatnych parkingów.

Na zakończenie Sesji Radny Klau-
diusz Zawada zabrał głos  i jak określił  
„W związku z brakiem możliwości pełnie-
nia funkcji radnego gminy Hażlach, in-
formuję, że z dniem 1 lutego zrzekam się 
mandatu radnego Gminy Hażlach. Dzię-
kuję za współpracę panu wójtowi, radnym, 
pracownikom urzędu gminy, a w szczegól-
ności mieszkańcom Zamarsk za zaufanie. 
Jednocześnie proszę o uszanowanie i zro-
zumienie tej trudnej dla mnie decyzji”.

Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikor-
ski zabrał głos, prosząc o przemyślenie 
decyzji radnego –„ Budżet jest dokumen-
tem bardzo dynamicznym i jeśli pojawiają 
się możliwości na pewno będziemy zwięk-
szać zakres inwestycyjny. Tutaj kładziemy 
nacisk na dobrą współpracę, ja zawsze 
sobie cenię uwagi Pana radnego, zawsze je 
analizujemy i próbujemy realizować. Mój 
osobisty apel aby Pan się zastanowił nad 
tą decyzją. Rozumiem, że funkcja radnego 
nie jest łatwa. Mieszkańcom trzeba prze-
kazywać trudne informacje, nie zawsze 
wystarcza na wszystko naszego budżetu. 
Jednak cenimy sobie Pana doświadcze-
nie i obecność, ja bardzo chętnie z Panem 
współpracuję i Pana głos szanuję. Myślę, 
że nie można mówić tu o konflikcie pomię-
dzy nami. Apeluję żeby Pan zastanowił się 
nad tym wnioskiem”.

W związku z powyższym, w celu uzu-
pełnienia wakatu w Radzie w gminie do 
20 tys. mieszkańców wojewoda zarządza 
wybory uzupełniające. 

           cd. ze str. 1

Wśród mieszkańców Gminy Hażlach 
uhonorowanych tymi medalami znalazły się 
następujące osoby, które związek małżeń-
ski zawarły w roku 1969:

• z Hażlacha -  Jadwiga i Józef Kasztu-
ra, Zofia i Władysław Lipsa, Zofia i Zbigniew 

Opioła, Krystyna i Zbigniew Ściskała, Halina  
i Paweł Tworkowski, Danuta i Józef Witoszek;

• z Kończyc Wielkich  - Anna i Jan Kajzar, 
Małgorzata i Józef Machej, Maria i Józef Sufa,

• z Pogwizdowa - Monika i Ferdynand Fol-
tyn, Maria i Jan Kuczera oraz Zuzanna i Józef 
Łuka.

Z kolei za jubileusz 60 lat pożycia małżeń-
skiego listami gratulacyjnymi zostały przez 
Wójta Gminy Hażlach wyróżnione dwie pary, 
które są małżonkami od roku 1959: Eugenia  
i Franciszek Kabiesz z Hażlacha oraz Zofia  
i Jan Wawrzyczek z Kończyc Wielkich.        

Spotkanie zakończył wspólny obiad, 
przygotowany przez panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Brzezówce. Na zakończenie Ju-
bilaci odebrali ufundowane przez Gminę Haż-
lach paczki ze słodkimi upominkami.              GK
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W Gminie Hażlach postanowiono 
utworzyć Radę Seniorów. Propozycja ta 
spotkała się z aprobatą zarówno miesz-
kańców jak i Rady Gminy, która przyjęła 
stosowne uchwały.

Teraz przyszedł czas na zgłaszanie 
kandydatów. Wójt Gminy Hażlach zarzą-
dzeniem ogłosił nabór kandydatów do 
Rady Seniorów, który trwać będzie 
od 2 marca do 13 marca 2020 r. 

Kandydatem do Rady Seniorów może 
zostać osoba, która ukończyła 60 lat  
i mieszka na terenie Gminy Hażlach. Ka-
dencja Rady Seniorów Gminy Hażlach po-
trwa 4 lata, a praca w radzie ma charak-
ter społeczny. 

Zgłoszenia kandydata do Rady Se-
niorów Gminy Hażlach może dokonać 
mieszkaniec Gminy Hażlach, który uzyska 
poparcie co najmniej 10 osób zamiesz-
kałych na terenie Gminy Hażlach, pod-
mioty działające na rzecz osób starszych 
oraz podmioty prowadzące uniwersytety 
trzeciego wieku. 

Zgłoszenia kandydatów należy do-
konać na formularzu zgłoszeniowym. 

Początek roku, to czas zebrań spra-
wozdawczych i podsumowań. W niedzie-
lę 19 stycznia w pogwizdowskiej remizie 
OSP spotkali się wędkarze Koła Polskiego 
Związku Wędkarskiego  „Trzy Stawy” w Po-
gwizdowie. Podczas zebrania złożono spra-
wozdania z pracy zarządu, komisji rewizyj-
nej, sądu koleżeńskiego oraz z działalności 
sportowej. 

Prezes Zarządu Koła Jan Cieślar przed-
stawił, co zostało wykonane w ubiegłym 
roku celem przygotowania akwenów 
wodnych do sezonu wędkarskiego. Przy-
pomniano, iż w ramach prac społecznych 
ułożono obrzeża trawnikowe, zakupiono  
i zamontowano nowe drzwi do toalet, wy-
mieniono rynny na rybaczówce, utwardzo-
no kamieniem część drogi oraz zakupiono  
i zamontowano panele siatkowe, zamyka-

Wędkarze podsumowali rok
jąc nimi dla bezpieczeństwa wiatę. W ubie-
głym roku przeprowadzono również zary-
bienie stawów w ilości 3200 kg białej ryby 
na akwenach nr 2 i 3. Natomiast na zarzą-
dzanym łowisku złowiono 1394 sztuk ryb,  
w tym 1211 sztuk karpia. 

Na zakończenie prezes Cieślar podzię-
kował wszystkim koleżankom i kolegom za 
dobrą współpracę w minionym roku: 

– Dziękuję Zarządowi oraz poszcze-
gólnym komisjom za zaangażowanie przy 
realizacji pracy naszego koła. Dziękuję rów-
nież władzom Gminy Hażlach, a w szcze-
gólności wójtowi Grzegorzowi Sikorskie-
mu, za wsparcie naszej działalności – mówił 
Jan Cieślar, prezes pogwizdowskiego Koła 
PZW. 

Niedzielne spotkanie było również oka-
zją do wręczenia pucharów – Grand Prix 

Rada Seniorów Gminy Hażlach 
– nabór kandydatów

Wszystkie niezbędne informacje i dru-
ki dokumentów dostępne są na stro-
nie internetowej www.hazlach.pl oraz  
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Hażlach.

Zgłoszenia kandydatów do Rady Se-
niorów Gminy Hażlach należy składać  
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Na-
bór kandydatów do Rady Seniorów Gmi-
ny Hażlach” w biurze podawczym Urzę-
du Gminy Hażlach (przy ul. Głównej 57,  
43-419 Hażlach) od dnia 2 marca 2020 
roku do 13 marca 2020 roku. Zgłoszenia 
kandydatów po w\w terminie nie będą 
rozpatrywane.  

Czekamy na kandydatów!

Zarząd Koła PZW w Pogwizdowie

2019 Koła PZW w Pogwizdowie w katego-
rii spławik i grunt. Wyróżnieni nimi zostali: 
Sylwia Bohucka oraz Tadeusz Rosiński. 

Wszystkie osoby zainteresowane 
działalnością PZW Pogwizdów, w tym 
młodzież, serdecznie zapraszamy w na-
sze szeregi. Bliższe informacje udzielają: 
Jan Cieślar (prezes), tel. 509 897 033 oraz 
Szymon Bromnik (opiekun młodzieży), 
tel. 502 186 816.  

SGRS

           cd. ze str. 1

Dzień Kobiet w Polsce obchodzono 
oficjalnie już w czasach II Rzeczpospoli-
tej (od 1924 roku). Po II wojnie światowej 
8 marca stał się świętem państwowym, 
jednak specyficzne znaczenie uzyskał po 

Dzień Kobiet
1965 roku. Wtedy to jego symbolem stały 
się masowo wręczane paniom, czerwone 
goździki i rajstopy. W 1993 roku Dzień Ko-
biet utracił status święta państwowego.

Obecnie Dzień Kobiet znowu wraca 
do łask - nie ma bowiem charakteru pro-
pagandowego, jest ono wyrazem szacun-
ku dla kobiet i ich długiej walki o równo-
uprawnienie.

wiadomości  GMINY HAŻLACH
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Po pierwsze  
gospodarka

W czwartek 6 lutego w hotelu „Qubus” w Bielsku-Białej z inicjaty-
wy radnego tamtejszej Rady Miejskiej Janusza Buzka, we współpracy  
z Wójtem Gminy Hażlach Grzegorzem Sikorskim, odbyło się śniadanie 
biznesowe, na które zaproszeni zostali przedsiębiorcy i samorządowcy 
z powiatu bielskiego i cieszyńskiego. W spotkaniu wzięli także udział 
przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Było to pierwsze z planowanego cyklu spotkań poświęconych roz-
wojowi gospodarczemu naszego regionu. Tematem przewodnim spo-
tkania stała się szeroko pojęta obsługa inwestorów, podniesienie jej 
standardów oraz możliwości pozyskiwania źródeł finansowych. 

– Inicjatywa, która zrodziła się w mojej głowie, jest znakomitą okazją 
do integracji osobistości i środowisk wpływających na pomyślny rozwój 
naszego regionu. W trakcie spotkania wywiązało się wiele ciekawych roz-
mów i dyskusji. Gościem specjalnym śniadania biznesowego był pan Pa-
weł Kolczyński, Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z Warszawy. 
Mówił o narzędziach wsparcia przez Agencję firm prywatnych i komunal-
nych, w tym o pożyczkach inwestycyjnych i obrotowych, poręczeniach, 
leasingu i różnych formach pomocy publicznej – wyjaśnia Janusz Buzek. 

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim 
udział blisko dziewięćdziesiąt osób reprezentujących różne środowiska 
biznesowe i samorządowe. Związki pracodawców i przedsiębiorców 
reprezentowali: Janusz Szymura - prezes bielskiego oddziału Business 

Centre Club, Janusz Targosz - prezes Regionalnej Izby Handlu i Przemy-
słu z Bielska-Białej, Marcin Materna - prezes Oddziału Śląsk Związku 
Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Tomasz Zjawiony - prezes Re-
gionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. W śniadaniu uczestniczyli 
także samorządcy: Jarosław Klimaszewski - prezydent Bielska-Białej, 
Mieczysław Szczurek - Starosta Powiatu Cieszyńskiego, Stanisław Ku-
bicius - Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego, Gabriela Stasz-
kiewicz - Burmistrz Cieszyna oraz wójtowie Węgierskiej Górki i Gminy 
Hażlach  – Piotr Tyrlik i Grzegorz Sikorski.

– Myślę, że niezależnie od tego, w jakiej branży działamy, bardzo  
istotne jest utrzymywanie i poszerzanie kontaktów biznesowych. Utrzy-
mywanie przez samorząd pozytywnych, silnych relacji z partnerami biz-
nesowymi może przyczynić się do efektu synergii i rozwoju gminy – mówi 
Grzegorz Sikorski, Wójt Gminy Hażlach, która była partnerem samo-
rządowym spotkania.

Śniadanie biznesowe pod patronatem Agencji Rozwoju Przemysłu 
S.A., Oddziału Śląsk Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Insty-
tutu Jagiellońskiego i Akademii WSB zorganizowała Fundacja Instytut 
Ad Rem. Partnerem biznesowym była spółka Polmotors.      

GK

System kanalizacji sanitarnej w Gminie 
Hażlach funkcjonuje od roku 2004. Eksplo-
atujemy około 62 km sieci oraz 7 przepom-
powni ścieków i 2 oczyszczalnie. Podczas 
opadów i roztopów przepływy w sieci kanali-
zacyjnej wzrastają, przekraczając możliwości 
oczyszczalni 2-krotnie. Taki stan rzeczy rodzi 
podejrzenia, że do sieci kanalizacji sanitarnej 
podłączone są  odpływy z rynien czy też przy-
domowych placów. Zgodnie z prawem takie 

Dlaczego koszty oczyszczania ścieków 
komunalnych są tak wysokie? 

rozwiązania są zabronione i zagrożone karą 
grzywny. Fakt ten powoduje wzrost kosz-
tów eksploatacji oczyszczalni, bezpośrednio 
przekładając się na zużycie nie tylko energii, 
ale także poszczególnych urządzeń. To z ko-
lei wpływa bezpośrednio na cenę odbioru 1 m 
sześc. ścieków. 

Znaczne koszty ponosimy również  
w związku z nieprawidłowym korzystaniem 
z kanalizacji sanitarnej. W studzienkach  
i przepompowniach pracownicy obsługi 
znajdują materiały higieniczne (patyczki do 
uszu, pampersy, nawilżane chusteczki), całe 
owoce, resztki jedzenia, popiół czy odpady z 
uboju drobiu oraz trzody. Pompy blokowane 
są przez mopy, części ubrań, części sprzętu 
RTV, a także zabawki i butelki PET. Odpady 
te nie powinny znaleźć się w sieci kanalizacyj-
nej. Powodują one trudne do usunięcia zatory  

Biorący udział w spotkaniu samorządowcy

i uszkadzają pompy. Nie należy także wpro-
wadzać do sieci kanalizacyjnej tłuszczów, 
lekarstw czy innych środków chemicznych, 
gdyż jest to szkodliwe dla mikroorganizmów 
oczyszczających ścieki. Poniżej prezentujemy 
zdjęcia ze „znaleziskami” z terenu Pogwizdo-
wa i Hażlacha.  

Należy jednoznacznie stwierdzić, że koszt 
oczyszczania ścieków w dużej mierze zale-
ży od nas samych. Prawidłowe korzystanie  
z sieci kanalizacyjnej przez nas oraz naszych 
sąsiadów wpływa bezpośrednio na wydatki 
nas wszystkich. 

Usterki oraz nieprawidłowości w opisa-
nej sprawie można zgłaszać do Urzędu Gminy 
Hażlach na numer tel. 33 8569 555, wew. 60, 
zaś sprzeczne z prawem działania także bez-
pośrednio na Policję. 

Referat Gospodarki KomunalnejPozostałości z uboju trzody chlewnej
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Szanowni Mieszkańcy, jak każde-
go roku w okresie rozliczeń podat-
kowych z fiskusem (do 30 kwietnia 
danego roku za rok poprzedni), każdy 
rozliczający się z podatku dochodo-
wego od osób fizycznych może prze-
kazać 1% swojego podatku na rzecz 
organizacji pożytku publicznego 
(OPP) wspierając w ten sposób reali-
zację ważnego celu społecznego. 

W rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-
36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38) należy 
wypełnić  odpowiednią rubrykę - „Wniosek  
o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz 
organizacji pożytku publicznego OPP”. Nale-
ży tam wpisać nazwę i numer, pod którym 
w Krajowym Rejestrze Sądowym widnieje 
organizacja, której chcemy przekazać 1% 
należnego podatku. Po wyliczeniu wysokości 
podatku do zapłacenia w danym roku, wpisać 
należy kwotę, którą zamierzamy przekazać 
dla OPP. Nie może ona przekraczać 1% po-
datku należnego, a wynikającego z zeznania 
podatkowego. 

Zachęcamy do wspierania w ten sposób 
poniżej wymienionych organizacji z terenu 
Gminy Hażlach oraz tych OPP, których pod-
opieczni są mieszkańcami naszej gminy i po-
trzebują pomocy. 

Wykaz OPP z terenu Gminy Hażlach oraz 
organizacji, na które można przekazać 1% 
należnego podatku dochodowego od osób 
fizycznych: 

KREDYTY POŻYCZKI oraz CHWILÓWKI
na dobrych warunkach

CIEKAWE OFERTY również dla rolników 
i prywatnych przedsiębiorców

Cieszyn, Stary Targ 11 
tel. 798-536-013, 33/858-25-52

Zapraszam do kontaktu!

Przekaż 1% podatku dochodowego

L.p. Nazwa organizacji Nr KRS
Cel szczegółowy  

do wpisania

1
LKS „Błyskawica”

Kończyce Wielkie
0000135021              

2 LKS „Victoria” Hażlach 0000116161

3 Stowarzyszenie „Lutnia” Zamarski 0000118947

4
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 

wsi Rudnik w Rudniku
0000063162

5
Związek Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP
0000116212

Do wyboru
OSP Brzezówka, ul. Hażlaska 8a, 43-
418 Brzezówka
OSP Hażlach, ul. Główna 45, 43-419 
Hażlach
OSP Kończyce Wielkie, ul. Ks. 
Olszaka 2, 43-419 Kończyce Wielkie 
OSP Pogwizdów, ul. Cieszyńska 84, 
43-418 Pogwizdów 
OSP Rudnik, ul. Centralna 37, 43-419 
Rudnik 
OSP Zamarski, ul. Główna 1, 43-419 
Zamarski

6 Fundacja Serce Dziecka 0000266644
Ze wskazaniem na rzecz dzieci z 

naszej Gminy ZC 8202  lub ZC 8617

7
Fundacja Dzieciom „ Zdążyć z 

Pomocą”
0000037904

Ten 1 % nic nas podatników nie kosztuje, a może wiele pomóc!!!

Podziękowania dla strażaków - ochotników

Strażacy z Hażlacha czterokrotnie in-
terweniowali z powodu powalonych wia-
trem drzew oraz byli przy dachu zerwanym 
na budynku gospodarczym. Ich koledzy  
z Kończyc Wielkich trzykrotnie wyjeżdża-
li do złamanych drzew, jeden raz ściągali  
z jezdni urwany konar. Druhowie z Pogwiz-

dowa pomagali zabezpieczyć zerwane na 
budynku mieszkalnym pokrycie dachowe.

Ilość szkód powstałych w powiecie cie-
szyńskim wskutek wichury była tak duża, 
że działająca w ramach Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego jednostka  
z Kończyc Wielkich została wezwana do 

Wójt Gminy Grzegorz Sikorski złożył podziękowania członkom jednostek Ochotniczej Straży  
Pożarnej, którzy uczestniczyli w akcji usuwania skutków wichury, jaka wystąpiła w naszym regionie od  
niedzieli wieczorem 9 lutego do wtorku 11 lutego. Na terenie naszej gminy działania zabezpieczające  
prowadziły zastępy z OSP Hażlach, Kończyce Wielkie i Pogwizdów.      

zabezpieczania terenu, za który odpowia-
da cieszyńska Jednostka Ratowniczo-Ga-
śnicza Państwowej Straży Pożarnej. Nasza 
jednostka OSP podjęła działania związane  
z wypadkiem drogowym, do którego doszło 
na ulicy Cieszyńskiej w Pogwizdowie.   

GK

wiadomości  GMINY HAŻLACH
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Rozmowa  
z Małgorzatą  
Banot

W dniu 26 stycznia 2020 roku Gminny 
Ośrodek Kultury w Hażlachu wraz  z parafią 
rzymsko-katolicką pw. św. Jana Nepomuce-
na w Pogwizdowie zaprosili miłośników kolęd  
i pastorałek do kościoła filialnego pogwizdow-
skiej parafii w Cieszynie-Marklowicach. Kon-
cert poprzedziła modlitwa ekumeniczna.

Licznie zgromadzeni na koncercie słuchacze 
wysłuchali nastrojowych utworów w wykonaniu 

Ekumeniczny koncert kolęd i pastorałek
siedmiu zaproszonych chórów i zespołów. Wystą-
piły: chór parafialny ”Allegrija” z Pogwizdowa, ze-
spół regionalny ”Wielkokończanie”, „Kapela Pana 
Janka” z Pogwizdowa, zespół wokalny ”Toccata” 
ze Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie, chór  
”Albatesso” z Dębowca, chór parafii św. Bartło-
mieja Apostoła w Hażlachu oraz chór ewangelic-
ki Hażlach-Zamarski. Na zakończenie koncertu 
wszyscy obecni w kościele odśpiewali kolędę  

„Bóg się rodzi”. Ekumeniczny koncert kolęd i pasto-
rałek na stałe wpisał się do harmonogramu imprez 
organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury  
w Hażlachu. Doroczne, wspólne kolędowanie  
w wyrazisty sposób łączy wiernych obu wyznań. 

Gminny Ośrodek Kultury i licznie zgro-
madzeni słuchacze dziękują wszystkim chó-
rom i zespołom za udział w koncercie.  

WK

Pani Małgorzata Banot od 1 września  
2019 r. pełni funkcję dyrektora Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Kończycach Wielkich. 
Na przełomie roku 2018 i 2019 na łamach WGH 
prezentowaliśmy rozmowy z dyrektorami na-
szych szkół. Te same pytania postanowiliśmy 
zadać także tym razem, aby przybliżyć jej syl-
wetkę.

Jak ocenia pani poziom kształcenia w na-
szej gminie?

Uważam, że poziom kształcenia w naszej 
gminie jest wysoki. Każda ze szkół  ma swoje 
mocne strony. Jestem bardzo zadowolona ze 
współpracy z dyrektorkami z pozostałych szkół. 

Plany i zamierzenia na przyszłość 

Od 18 lat związana ze szkołą. Przez 16 lat uczyła 
języka polskiego w Gimnazjum w Kończycach Wiel-
kich. Mieszkanka Pogwizdowa, mężatka i mama 
dwóch synów.

Moje plany skupione są wokół poprawy wa-
runków i wyposażenia w naszej szkole. Obecnie 
zarządzam trzema budynkami. W pierwszym na 
parterze znajdują się dwie sale przedszkolne dla 
5 i 6 latków. Chciałabym, aby wszystkie grupy 
przedszkolne znajdowały się w jednym miejscu, 
czyli w budynku szkolnym. Byłoby to znacznie 
wygodniejsze dla rodziców, którzy w tej chwili 
przyprowadzają swoje małe dzieci do dwóch od-
dalonych od siebie budynków.  

Stawiam na dobrą organizację pracy i współ-
pracę. Jestem zdania, że samemu niczego się 
nie dokona. Już po tych kilku miesiącach mogę 
powiedzieć, że rodzice i dziadkowie z Kończyc  
i Rudnika są wspaniali. Uczestniczą w przygoto-
wywanych przez nauczycieli  przedsięwzięciach, 
występach i nas wspierają.

Stale motywuję grono pedagogiczne do roz-
woju oraz budowania właściwych relacji uczeń 
-  nauczyciel. Rolą nauczyciela jest pokazanie 
uczniowi, nie tylko tego, czego ma się nauczyć, 
ale przede wszystkim wskazać jak to zrobić i dla-
czego dobrze jest to umieć. Przed kilkoma dniami 
złożyliśmy projekt Erasmus +  akcja KA1 - Mo-

bilność edukacyjna – Edukacja szkolna pt. „Pod-
niesienie umiejętności językowych, cyfrowych  
i metodycznych kadry pedagogicznej szansą na 
wysoki standard kształcenia uczniów z małej 
miejscowości”.

Jest  jeszcze dużo do zrobienia, a moją rolą 
jest nie tyle mówienie o tym, ale przede wszyst-
kim działanie, ponieważ na koniec roku ocenią 
mnie uczniowie, rodzice i pracownicy. 
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Oj dzieje się, dzieje…. w SP Zamarski 

Po pierwsze: DZIEŃ 
BABCI I DZIADKA!

Uczciły go zarówno przedszkolaki, jak  
i uczniowie. Naszych szacownych dziadków 
gościliśmy w sali widowiskowej w Zamarskach, 
która za każdym razem „pękała w szwach”. Do-
pracowane programy artystyczne i pomysłowe 
upominki, własnoręcznie wykonane przez dzie-
ci były powodem do radości i łez wzruszenia. 
Rada Rodziców zapewniła słodki poczęstunek 
i pomoc w organizacji święta. Atmosfera tego 
dnia była pełna słońca, pomimo zimowej aury.

Po drugie: 
KARNAWAŁ! 

Jak co roku oddziały przedszkolne bawiły 
się na Rodzinnym Balu Przebierańców, kla-
sy I-III na balu a klasy IV-VIII na dyskotece, 
zorganizowanej przez Samorząd Uczniow-
ski – przebrania i dobry humor obowiązywały 
wszystkich, rodzice zapewnili poczęstunek  
i dobrą muzykę, a nauczyciele zabawy, konkur-
sy i niespodzianki.

A bardziej poważnie…
Klasa trzecia naszej szkoły wzięła udział  

w kampanii Wojewody Śląskiego „NIE DLA 
CZADU”. Uczniowie zdobywali nie tylko wiedzę 
ale i umiejętności. Na zakończenie programu -  
31 stycznia, przybyli do nas panowie strażacy  
z Komendy PSP w Cieszynie. Sprawdzili zdo-
bytą przez dzieci wiedzę, omówili pracę i ubiór 
strażaka. Najciekawszą częścią zajęć okazało się 
udzielanie pierwszej pomocy. Klasa III z wielką 
chęcią i zapałem ćwiczyła na fantomie. Wszyscy 
uczniowie zdali egzamin i otrzymali dyplomy. 
Koordynatorem kampanii był st. kpt. Michał 
Pokrzywa, a zajęcia z dodatkowymi materiałami 
prowadziła pani Ilona Kohut-Heller. Samorząd 
Uczniowski przyłączył się do XX edycji ogól-
nopolskiej akcji GÓRA GROSZA. Do własno-
ręcznie wykonanych puszek młodzież zbierała 
„grosze”, które wspomogą dzieci wychowujące 
się poza własną rodziną. Dzięki takim akcjom 

Ferie zimowe dawno już za nami, 
a Szkoła Podstawowa im. Orła Białe-
go w Zamarskach tętni życiem. 

tworzymy empatyczną społeczność, uczymy 
wrażliwości, bezinteresowności i zrozumie-
nia. Przyszli pierwszoklasiści wraz z rodzicami 
wzięli udział w DNIU OTWARTYM naszej szkoły. 
Przedszkolaki zapoznały się ze swoją przyszłą 
wychowawczynią, panią Iloną Kohut-Heller,  
z podziwem oglądały piękny występ trzeciokla-
sistów, a następnie pod skrzydłami starszych 
kolegów zwiedzały szkołę. Dzieci uczestniczyły 
w zajęciach  językowych, odwiedziły bibliotekę, 
salę komputerową, pokonały tor przeszkód na 
sali gimnastycznej, a także dowiedziały się kilku 
istotnych wskazówek od pani pedagog. Cudow-
ny i ekscytujący czas.

Przedszkolaki zaś z dużym zapałem wzię-
ły udział w zmaganiach sportowych w ramach 

ORLEN PRZEDSZKOLIADA TOUR, najwięk-
szym w Europie cyklu imprez o charakterze 
sportowym dla aktywnych przedszkolaków. 
Aktywności fizycznej towarzyszyła wspaniała 
zabawa. A o tym, że Jan Brzechwa jest niekwe-
stionowanym mistrzem literatury dziecięcej 
przekonali się uczniowie klas I-III oglądając 
„Pchłę Szachrajkę” na scenie Teatru Lalek Ba-
nialuka w Bielsku Białej. 

Wszystko to, nie byłoby możliwe bez do-
skonałej kadry i wsparcia niezawodnej Rady 
Rodziców. Niezwykłą społeczność Szkoły 
Podstawowej im. Orła Białego w Zamarskach 
tworzą uczniowie i przedszkolaki, pracownicy  
i rodzice – wspaniali ludzie, którym na sercu 
leży wszechstronny rozwój dzieci.

wiadomości  GMINY HAŻLACH
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Pieniądze dla Klubów Sportowych
Pod koniec stycznia br. odbyło się posiedze-

nie Komisji Oświaty, Sportu i Spraw Socjalnych 
Rady Gminy. Jednym z punktów obrad było spo-
tkanie z przedstawicielami klubów sportowych 
z naszej gminny w sprawie podziału środków fi-
nansowych na rozwój sportu w roku 2020.

W roku 2020 na wsparcie sportu zostało 
przeznaczone 166.000 zł. Po długiej i burzliwej 
dyskusji, radni dokonali następującego podziału 
środków: LKS Viktoria Hażlach – 42 tys. zł (piłka 
nożna), LKS Błyskawica Kończyce Wlk. – 42 tys. 
zł (piłka nożna),  LKS Olza Pogwizdów – 44 tys. 

Kolejny życiowy sukces osiągnęła mieszkan-
ka Gminy Hażlach Maja Chamot ( MKS Ustroń).

Trenująca pod opieką Magdaleny Kubali 
skok o tyczce młoda zawodniczka zdobyła w ka-
tegorii U 18 w Halowych Mistrzostwach Polski 
w Toruniu złoty medal pokonując poprzeczkę 
zawieszoną na wysokości 3, 70 m. Osiągając tą 

Majka jesteś WIELKA
wysokość Maja pobiła własny rekord życiowy  
o 5 cm (poprzedni wynosił 3,65 m w hali) i obro-
niła tytuł mistrzyni Polski wywalczony w zeszło-
rocznych zawodach. 

Młodej tyczkarce serdecznie gratulujemy  
i życzymy dalszych sukcesów sportowych.

Wspomnienie  
z Ferii Na Sportowo

zł (piłka nożna i siatkówka), UKS Nakano Po-
gwizdów – 20 tys. zł ( judo i jujitsu), LKS Rudnik –  
18 tys. zł (piłka nożna).

Środki te mają wspomóc działalność klubów 
w zakresie rozwijania zainteresowania sportem 
w Gminie Hażlach.

W Nakano Pogwizdów podczas ferii dzieciaki nie mogły narzekać na 
nudę, ponieważ realizowany był projekt FERIE NA SPORTOWO.

Dzieci z naszej gminy uczestniczyły w treningach judo oraz zabawach 
na macie. Odbył się również wyjazd integracyjny do Ninja Parku w Bielsku – 
Białej oraz nocowanie na macie w szkole podstawowej  z pizzą, grami plan-
szowymi oraz projekcją filmu „Sekretne życie zwierzaków domowych”.

W wakacje znowu planujemy atrakcje dla dzieci.
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Właśnie minął miesiąc naszej działalno-
ści. Czas na małe podsumowanie. 12 stycznia 
braliśmy udział w finale Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Część z nas była wolon-
tariuszami, a od godziny 15.00 pomagaliśmy 
na stoisku Stowarzyszenie Nasza Wieś Koń-
czyce Wielkie, gdzie sprzedawaliśmy ręcznie 
przygotowane mydełka. 13 stycznia odbyły 
się dwa szkolenia liderów młodzieżowych pn. 

„Komunikacja” oraz „Jak zrobić dobre zdję-
cie”. To był bardzo efektywny i miło spędzo-
ny wspólnie czas. Z tego miejsca dziękujemy 
Pani fotograf Ewie Gremlik-Foltyn za udzie-
lone wskazówki. 21 stycznia spotkaliśmy się z 
Wójtem Panem Grzegorzem Sikorskim, gdzie 
przedstawiliśmy najbliższe plany naszej dzia-
łalności. 24 stycznia odbyło się kolejne spo-
tkanie, w ramach którego wybraliśmy logo 
projektu „DREWNOLANDIA”. Podzieliliśmy 
się na grupy i wybraliśmy osoby do prowa-
dzenia mediów społecznościowych. Mieliśmy 
również okazję do wypróbowania wstępnej 
techniki przenoszenia nadruku na drew-
no. W niedługim czasie rozpoczniemy prace 
stolarskie związane z obróbką drewna. Cały 

projekt  „DREWNOLANDIA” realizowany jest  
w ramach programu „Równać Szanse” spon-
sorowany przez Polsko-Amerykańską Fun-
dację Wolności oraz Polską Fundację Dzieci  
i Młodzieży pod okiem Pani koordynator Sła-
womiry Godek – prezesa Stowarzyszenia Cie-
szyńskiej Młodzieży Twórczej. 

Młodzież z projektu „Drewnolandia”

W niedzielę 16 lutego w Domu Wiejskim  
w Brzezówce odbyło się Walne Zebranie Sprawoz-
dawczo-Wyborcze Koła Pszczelarzy w Hażlachu. 
Obrady rozpoczął dotychczasowy  prezes Jan Ru-
dol, który powitał zaproszonych gości, m.in. Wój-
ta Gminy Hażlach Grzegorza Sikorskiego, przed-
stawiciela Beskidzkiego Związku Pszczelarzy 
„Bartnik” – Wiceprezesa jego Zarządu Andrzeja 
Walewskiego oraz pszczelarzy z zaprzyjaźnionych 
kół w Kończycach Małych, Kaczycach, Zebrzydo-
wicach oraz Karwinie i Dziećmorowicach. 

Szczegółowe sprawozdanie za rok 2019 zło-
żył prezes Jan Rudol. W swoim wystąpieniu pod-
kreślił, że dziękuje wszystkim pszczelarzom za 
owocną współpracę. Przedstawione  sprawoz-
danie było podsumowaniem dotychczasowej 
aktywności prezesa Jana Rudola w hażlaskiej or-
ganizacji pszczelarskiej, którą – jak sam określił 
– „miał zaszczyt kierować jako prezes w latach 
1979-2020”. Jednak nadszedł ten moment, aby 
oddać ster młodemu pokoleniu i dlatego Jan Ru-
dol nie zdecydował się ponownie ubiegać o sta-
nowisko prezesa, mimo że tę odpowiedzialną 
funkcję we władzach pszczelarskiej organizacji 
pełnił nieprzerwanie przez 41 lat. 

Koło Pszczelarzy w Hażlachu istnieje już od 
46 lat, gdyż powstało w 1974 roku. Przedsta-
wione przez prezesa sprawozdanie zawierało, 
oprócz zestawienia najważniejszych dokonań 
hażlaskiej organizacji w zakresie rozwoju i pro-
mocji pszczelarstwa w Gminie Hażlach, również 
przedsięwzięcia związane z działaniami na rzecz 
ochrony pszczół. W sprawozdaniu ujęte zostały 
także podziękowania prezesa za wsparcie dla 

Rekordowe 41 lat prezesury Jana Rudola
pszczelarzy ze strony władz Gminy Hażlach. 
Na zakończenie zebrani podziękowali ustępu-
jącemu prezesowi Janowi Rudolowi oraz wice-
prezesowi Henrykowi Hanselowi za całokształt 
dokonań, wręczając im pamiątkowe ule. Do 
składanych podziękowań i przekazanych wyra-
zów uznania dołączyli się również inni przybyli: 
przedstawiciel BZP „Bartnik”, prezesi okolicz-
nych kół pszczelarskich oraz Wójt Gminy Haż-
lach, który skierował do ustępującego prezesa 
następujące słowa:

„Z okazji zakończenia pełnienia funkcji Pre-
zesa Koła Pszczelarzy w Hażlachu, zrzeszonego 
w Beskidzkim Związku Pszczelarzy „Bartnik”, 
pragnę wyrazić szczere podziękowania i wyra-
zy uznania za minione 41 lat, kiedy stał Pan na 
czele pszczelarzy z Gminy Hażlach. W tym czasie 
dał się Pan poznać jako prawdziwy społecznik, 
któremu bardzo leży na sercu dobro ojczystej 
przyrody. Z pasją i osobistym zaangażowaniem 
kierował Pan pracami Waszego Koła. Pawilon 
pszczelarski i związkowa pasieka w Kończy-
cach Wielkich-Wygodzie, regularne zebrania  
i szkolenia członków, liczne wycieczki i spotka-
nia towarzyskie, współpraca z sąsiednimi koła-
mi pszczelarskimi z Polski i Czech oraz sadzenie 
miododajnych krzewów i drzew, to tylko naj-
ważniejsze efekty Pańskiej prezesury. Znalazły 
one uznanie władz związkowych i samorządo-
wych, co odzwierciedla odznaczenie Pana Brą-
zową, Srebrną, i wreszcie Złotą Odznaką Pol-
skiego Związku Pszczelarskiego oraz przyznanie 
przez Radę Gminy Hażlach w roku 2017 Lauru 
„Srebrnej Cieszynianki”. 

Dziękuję za wszystkie zrealizowane przez 
pszczelarzy na terenie gminy proekologiczne 
działania, w nadchodzących latach życzę Panu 
oraz Pańskim Koleżankom i Kolegom dalszych 
sukcesów w codziennej trosce o ochronę środo-
wiska”. 

W wyniku przeprowadzonych następnie 
wyborów do władz stowarzyszenia, jednogło-
śnie nowym prezesem Koła Pszczelarzy w Hażla-
chu wybrany został Adam Zawada z Pogwizdo-
wa, wiceprezesem Adam Marciniak z Cieszyna, 
sekretarzem Czesław Handzel z Hażlacha, zaś 
skarbnikiem Mateusz Maziec z Pogwizdowa. 
Ponadto w skład Zarządu weszli także: Le-
szek Wawrzyczek, Jan Tomica i Antoni Bielesz.  
W składzie Komisji Rewizyjnej znaleźli się: Stani-
sław Staniek, Tomasz Stoszek i Roman Stoszek. 

Zebranie zakończyła dyskusja na temat 
przyszłości organizacji pszczelarskiej oraz naj-
bliższych planów na 2020 rok.

JDK
        

Ustępujący po 41 latach prezes Koła Jan Rudol z otrzy-
manym od wójta Grzegorza Sikorskiego pamiątkowym 
listem gratulacyjnym

wiadomości  GMINY HAŻLACH



10

Plan imprez w Gminie Hażlach na rok 2020

DATA IMPREZA MIEJSCE

6 marca Wieczór dla KOBIET Zamarski 

14 marca OTWP – Gminny Turniej Pożarniczy Kończyce Wlk.

15 marca  II Borgońka Cross Hażlach/Zamarski

9  maja Dzień Strażaka Gminne obchody

16 maja Turniej sołectw – piknik wiejski – kuchnia babci Brzezówka

22 - 23  maja Noc Muzeów Kończyce Wlk.
Pogwizdów

23 maja Nadanie nazwy - plac prof. Wiktora Wawrzyczka Hażlach

maj Piękne Ogrody Wizytówką Gminy GMINA

30 maja Zawody Wędkarskie dla dzieci i młodzieży Pogwizdów

30 maja Strażacki Dzień Dziecka Hażlach

06 czerwca 5. Pogwizdołki  oraz 5. Bieg o Złoty Gwizdek Pogwizdów

12-13 czerwca Międzynarodowy Turniej Piłkarski Oldbojów Kończyce Wlk.

20 czerwca V Rodzinny Rajd Rowerowy Rudnik

27 czerwca Świynto Dziedziny Zamarski

4 lipca 70.lecie LKS Viktoria Hażlach Hażlach

5 lipca Spartakiada Młodzieży Hażlach

25 lipca IV Memoriał Alojzego Krzyżowskiego Kończyce Wlk.

Lipiec-sierpień, soboty Zamarski Przystanek Kulturalny – kino plenerowe Zamarski

30 sierpnia Zamarskie MTB Zamarski

5 września Powiatowo- Gminne Dożynki Hażlach

12 września Polsko-Czeski Rajd Rowerowy śladami Hrabiny Kończyce Wlk./Karvina

19 września
145 lat Powszechnej SP

20-lecie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik  
w Rudniku

Rudnik

27 września Zamarskie Biesiadowania Zamarski

23 października Bal Kicaka Brzezówka

6 grudnia Mikołaj i rozświetlenie choinek Hażlach

13 grudzień III Gminny Jarmark Świąteczny Hażlach

20 grudnia Wiejski Jarmark Świąteczny Zamarski

W naszej Gminie na ten rok zaplanowanych zostało wiele aktywności kulturalnych i sportowych. Poniżej przedstawiamy Państwu 
plan największych imprez, a o szczegółach informować będziemy na bieżąco. Zapraszamy do korzystania z bogatej oferty.

• 29.06 – 5.07 – OSP Hażlach – półkolonie

• 27.07 – 7.08 – PSP w Rudniku – półkolonie

• 27.07 – 5.08 – kolonie Lutur – OSTROWO 

29.06 – 10.07 Pogwizdów
13.07 – 24.07 Pogwizdów
03.08 – 14.08 Brzezówka

17.08 – 21.08 Zamarski
24.08 – 28.08 Kończyce Wielkie
24.08 – 28.08 Warsztaty TRALALA

Zaplanowane zostały następujące atrakcje dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich: 
Wakacje z GOK-iem – zapisy od 15 kwietnia 2020 r. w Pogwizdowie
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Muzyczne „LARMO”
Teatr Rozrywki z Urzędem Marszałkowskim oraz Akademią 

Muzyczną w Katowicach zapraszają twórców muzyki z całej 
Polski do udziału w ogólnopolskim konkursie na współczesną 
piosenkę inspirowaną Powstaniami Śląskimi – „LARMO”. 

Laureat wyłoniony w koncercie finałowym w Teatrze Roz-
rywki otrzyma nagrodę w wysokości 10.000 złotych, możli-
wość nagrania teledysku oraz weźmie udział w nagraniu oko-
licznościowego albumu muzycznego. Formularz zgłoszeniowy, 
szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdą pań-
stwo na stronie larmo.teatr-rozrywki.pl. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 maja 2020 roku. 
Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wyjątkowym 

konkursie.

WYŁONIMY LAUREATÓW W KATEGORIACH: 

  Małe Talenty - dzieci 
w wieku 4-9 lat
 Talent Wokalny
 Talent Muzyczny -  soliści
  Talent Wokalno-Muzyczny 
- zespoły
 Talent Taneczny - soliści i pary

 Talent Taneczny - grupy
 Talent Niezwykły
 Talent Kulinarny
 Talent Fotografi czny

WYBIERZEMY TAKŻE 
  Anioła Talentu
 Instruktora Tańca

SZUKAMY CIEKAWYCH, 
NIESZABLONOWYCH OSOBOWOŚCI,

POSIADAJĄCYCH ROZMAITE 
UMIEJĘTNOŚCI I PASJE

Na zgłoszenia czekamy do 18 marca 2020 roku 

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegóły na
www.dziennikzachodni.pl/talent 

i pod numerem telefonu: 502 499 556

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ WSPANIAŁE NAGRODY

Zapraszamy do udziału zarówno debiutantów 
jak i osoby mające na koncie pierwsze sukcesy

Na szkolenie, które odbędzie się w dniu 
04.03.2020 r. (środa) w godzinach 10.00-
12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w miej-
scowości Brzezówka, ul Jagodowa 3 (Zielony 
Domek) z następujących tematów:

1. „Dopłaty bezpośrednie w roku 2020” – 
przedstawiciel BP AR i MR w Międzyświeciu.

2. „BHP w gospodarstwie rolnym i ubez-
pieczenia społeczne rolników” – przedstawi-
ciel KRUS w Cieszynie.

POWIATOWY ZESPÓŁ DORADZTWA  
ROLNICZEGO W CIESZYNIE ZAPRASZA 

3. „PROW 14-20, nowe działania urucha-
miane w roku 2020”- przedstawiciel PZDR 
Cieszyn.

Szkolenie jest bezpłatne i nie wymaga 
wcześniejszego zgłoszenia udziału.

Serdecznie zaprasza 
Aneta Stanek-Sikora 
doradca rolny 
tel. 515 275 918

wiadomości  GMINY HAŻLACH



12

Starania o kolejne pieniądze dla Naszej Gminy  
na inwestycje i działania


