
do lektury!
Kolejny numer WGH przygotowa-

liśmy w trudnym dla nas wszystkich 
czasie. Jednakże życie musi się toczyć 
dalej, choć w trochę innej rzeczywistości.

Jak zawsze w numerze są infor-
macje o pracy Rady Gminy oraz m.in. 
o planie zagospodarowania, odpa-
dach, bezpieczeństwie, nowej nazwie 
placu przy Domu Przyrodnika, corocz-
nych walnych zebraniach OSP, zmia-
nach we władzach KGW, działalności 
Stowarzyszeń, informacje sportowe 
i kulturalne.

Wiadomości Gminy Hażlach są 
redagowane z nadesłanych materiałów, 
zachęcamy do ich przesyłania, tym ra-
zem w terminie do 17 kwietnia 2020 r. 
na adres mailowy: wgh@hazlach.pl  

Życzenia Wielkanocne

Uwaga! 
Koronawirus

Zapraszamy 

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z wprowadzonym na 

terenie całego kraju stanem epidemicz-

nym z dniem 17.03.2020 roku celem 

zminimalizowania ryzyka wynikające-

go z bezpośrednich kontaktów wpro-

wadzamy ograniczenia w dostępie do 

Urzędu Gminy Hażlach oraz Gminne-

go Ośrodka Pomocy Społecznej. Kasa 

Urzędu jest nieczynna, zaś wszystkie 

płatności podatków oraz innych opłat 

należy realizować drogą elektroniczną, 

w Urzędzie Pocztowym lub w Banku.

Następuje zmiana godzin pracy 

Urzędu Gminy Hażlach na godziny od 

powinny wysłać je listem poleconym na 

adres Urzędu Gminy Hażlach, ul.  Głów-

na 57, 43-419 Hażlach. 

Przypominamy, że nieczynne 

do odwołania są instytucje kultury 

i zawieszona została działalność szkół 

i przedszkoli w związku z wytycznymi 

wydanymi przez  władze państwa.               

7.00 do 15.00 od poniedziałku do piąt-

ku. Dla klientów zewnętrznych czynne 

jest wyłącznie Biuro Podawcze, które 

zostało przeniesione do lokalu Gmin-

nego Centrum Informacji znajdującego 

się w przyziemiu budynku (wejście bez-

pośrednio z parkingu). Do urny znaj-

dującej się w Biurze Podawczym należy 

w kopercie opisanej imieniem, nazwi-

skiem i danymi kontaktowymi wrzucać 

wszelką korespondencję do Urzędu. 

Osoby, które chcą otrzymać potwier-

dzenie przekazania dokumentów, 

pixabay.com
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Z prac 
Rady Gminy

Tradycyjnie już, w ostatnią 
środę lutego odbyło się kolej-
ne posiedzenie Rady Gminy, 
a poprzedziły go jak zawsze 
prace i posiedzenia poszcze-
gólnych komisji tematycznych. 

Do najistotniejszych poruszanych 
tematów podczas lutowej sesji należało 
m.in. nadanie nazwy placowi wokół Domu 
Przyrodnika w Hażlachu oraz informacja 
o stanie bezpieczeństwa gminy czy pod-
jęcie uchwały w sprawie przystąpienia do 
realizacji Programu "Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-
2020 realizowanego ze środków Soli-
darnościowego Funduszu Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych (więcej na te tematy 
w osobnych artykułach). 

Starosta Powiatu Cieszyńskiego Mie-
czysław Szczurek wraz z Dyrektor Po-
wiatowego Zarządu Dróg Publicznych 
w Cieszynie p. Magdaleną Suchanek – 
Kowalską byli gośćmi sesji. Starosta po-
ruszył trzy istotne dla Gminy tematy – 
nieodpłatne przekazanie działki na rzecz 
Gminy Hażlach zlokalizowanej w Kończy-
cach Wielkich, sprawę przygotowań do 
zmian w transporcie publicznym oraz re-
montów dróg powiatowych zlokalizowa-
nych na naszym terenie. Goście udzielali 
także na bieżąco odpowiedzi na pytania.

Podjęto uchwały o zawarciu porozu-
mienia o współpracy w ramach projektów 
przeznaczonych do realizacji z Programu 
Interreg V-A Republika Czeska – Polska, 
o zmianach w budżecie Gminy na rok 
2020 i w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej na lata 2020 -2030 (dodane zostało 
zadanie związane z przebudową oczysz-
czalni ścieków w Pogwizdowie).

Radni przyjęli także sprawozdania 
z działalności Rady Gminy i jej stałych Ko-
misji za rok 2019. Rada Gminy Hażlach 
obradowała na 12 Sesjach zwyczajnych 

Ogłoszenie Wójta Gminy Hażlach
W związku z przystąpieniem do pro-

cedury sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gmi-
ny Hażlach Wójt Gminy Hażlach przy-
pomina o możliwości składania wnio-
sków do ww. planu w terminie do dnia 
10 kwietnia 2020 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nierucho-

mości, której dotyczy. Zaleca się dołączyć 
mapę orientacyjną z naniesioną parcelą, 
której on dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone:
• w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy 
Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach, 
• ustnie do protokołu, 
• za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej, na adres email: ug@hazlach.pl 

lub skrytkę ePUAP: /54vb21eqdh/SE-
KAP, opatrzone kwalifi kowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym albo 
podpisem osobistym.

Wzór wniosku można pobrać ze strony 
www.hazlach.samorzady.pl oraz w siedzi-
bie Urzędu Gminy.

Organem właściwym do rozpatrzenia 
wniosków jest Wójt Gminy Hażlach.

Na stronie BIP Urzędu Gminy Hażlach 
w załączniku Nr 1 do Obwieszczenia zo-
stała zamieszczona informacja na temat 
przetwarzania danych osobowych.

Plan zagospodarowania przestrzennego

W naszej gminie działa 6 kół KGW 
– każde w swoim sołectwie. W okolicy 
8 marca Panie spotykają się, aby 
uczcić ten dzień, ale i podsumować 
rok miniony.

W tym roku dwie  dotychczasowe 
Przewodniczące złożyły rezygnację – 
Pani Beata Kuś w Hażlachu i Pani Lidia 
Kumala w Pogwizdowie.

7 marca 2020 roku KGW Hażlach 
dokonało wyboru nowego składu władz 
Koła. Na przewodniczącą została wy-
brana Pani Malwina Dawczyk-Neblik, 
zastępcą Mirosława Witoszek, sekreta-
rzem Joanna Wilczek, skarbnikiem Anna 
Pietroszek,  a skład zarządu uzupełniła 
jako członek Anna Kaleta.  W Komisji 
Rewizyjnej zasiadają: Justyna Trajdos, 

Jolanta Lipsa i Elżbieta Biernat. Nowo 
wybranym władzom gratulujemy!

Sprawa wyboru nowych władz 
w Pogwizdowie została odroczona, gdyż 
zebranie miało się odbyć 21 marca, ale 
z uwagi na wprowadzony stan zagro-
żenia epidemicznego, zostało odłożone 
w czasie. 

i 1 Sesji Nadzwyczajnej, podczas których 
podjęto 106 uchwał, w tym: 
• 21 uchwał dotyczących budżetu Gminy, 
jego zmian oraz wieloletniej prognozy fi -
nansowej,
• 23 uchwały dotyczące podatków i opłat 
lokalnych,
• 9 uchwał dotyczących oświaty i kultury,
• 8 uchwał dotyczących planów zagospo-
darowania i Studium,
• 14 uchwał organizacyjnych,
• 7 uchwał dotyczących utrzymania czy-
stości i porządku w Gminie.

Radni w 2019 roku zgłosili 9 inter-
pelacji (w tym zapytania i wnioski). Na 
wszystkie interpelacje, zapytania i wnio-
ski odpowiedzi udzielił Wójt lub wyzna-
czony przez niego pracownik Urzędu 
Gminy. Średnia frekwencja w 2019 roku 
wyniosła 97,95%. 

Przypominamy, że posiedzenia 
Rady Gminy odbywają się w ostatnią 
środę miesiąca i można je śledzić po-
przez kanał youtube. 

Koła Gospodyń Wiejskich – zmiany we władzach
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Plac profesora Wiktora Wawrzyczka
26 lutego Rada Gminy Hażlach, na 

wniosek wójta Grzegorza Sikorskiego, 
podjęła uchwałę o nadaniu nazwy tere-
nowi wokół Domu Przyrodnika. Będzie 
to Plac im. prof. Wiktora Wawrzyczka. 
W uzasadnieniu do projektu uchwały po-
dano, że chodzi o uhonorowanie w ten 
sposób polskiego chemika i działacza spo-
łecznego, urodzonego 18 grudnia 1911 r.  
w Kończycach Wielkich, zmarłego 17 grud-
nia 1969 r. w Olsztynie i pochowanego na-
stępnie na cmentarzu katolickim w Haż-
lachu. W sesji Rady Gminy uczestniczyła 
rodzina patrona placu, pani Irena Roma-
niuk, dla której profesor był wujem, wraz  
z synem Sebastianem.  

Ponadto we wspomnianym uzasad-
nieniu czytamy: „Był najstarszy z trojga 
rodzeństwa. W 1933 r. ukończył z wyróż-
nieniem Gimnazjum Matematyczno-Przy-
rodnicze w Cieszynie. Od 1934 r. student 
chemii na Uniwersytecie Jagiellońskirn  
w Krakowie. W roku 1935 opublikował 
swoja pierwszą pracę naukową (doty-
czyła źródeł mineralnych na Śląsku Cie-
szyńskim). Ukończył studia jeszcze przed 
wybuchem II wojny światowej, lecz nie 
otrzymał dyplomu. W czasie II wojny 
światowej pracował jako hydraulik w Kra-
kowie. Wykładał chemię i fizykę na tajnych 
kompletach UJ. 16 lutego 1945 r. otrzymał 
dyplom magistra chemii. 4 kwietnia 1945 
r. został doktorem filozofii z zakresu che-
mii i asystentem w Katedrze Chemii Fi-
zycznej UJ. Później powrócił do Cieszyna, 

gdzie od 15 maja 1945 r. był nauczycielem 
w Liceum i Gimnazjum Koedukacyjnym. 
Od l października 1948 r. pracował jako 
wykładowca w Państwowej Wyższej Szko-
le Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie, 
a od 18 sierpnia 1950 r. w Zespołowej Ka-
tedrze Chemii Ogólnej Wyższej Szkoły 
Rolniczej w Olsztynie. W 1952 r. zorga-
nizował tam Chór Akademicki i był jego 
opiekunem. Od 1954 r. dziekan Wydziału 
Rolniczego WSR. Od 1957 r. prezes tam-
tejszego Akademickiego Związku Spor-
towego. Od 1959 r. docent, od 22 czerw-
ca 1967 r. profesor nadzwyczajny. Autor 
ponad 80 prac naukowych i popularno-
naukowych. Założyciel i przewodniczący 
Polskiego Towarzystwa Przyrodników  

im. M. Kopernika. Członek Polskiego To-
warzystwa Chemicznego, Naczelnej Or-
ganizacji Technicznej i Towarzystwa Che-
micznego Akademii Nauk w Pradze”.

Przyjęcie wspomnianej uchwały po-
przedziły konsultacje społeczne, rozpo-
częte dokładnie w 50 rocznicę śmier-
ci profesora, która minęła 17 grudnia 
ubiegłego roku. Wstępnie ustalono, że  
30 maja 2020 r. na nowo powstałym 
Domu Przyrodnika w centrum Hażlacha 
nastąpi uroczyste odsłonięcie tablicy 
pamiątkowej poświęconej profesorowi.  
W tym dniu w Hażlachu odbędzie się or-
ganizowane po raz pierwszy poza Cieszy-
nem Walne Zebranie Delegatów Macierzy 
Ziemi Cieszyńskiej, którego uczestnicy 
wezmą udział w tej uroczystości.    

 – Podjęcie przez Radę Gminy uchwały 
o nadaniu placu imienia profesora Wiktora 
Wawrzyczka ma na celu upamiętnienie jej 
wybitnych mieszkańców. Rok temu ukoń-
czyliśmy budowę ścieżki zdrowia hrabiny 
Gabrieli Thun-Hohenstein oraz ufundo-
waliśmy jej pomnik w formie ławeczki,  
a obecnie nadaliśmy nazwę zrewitalizowa-
nemu placowi w centrum Hażlacha oraz 
ufundowaliśmy tablicę pamiątkową po-
święconą profesorowi. Wyżej wymienione 
zasłużone osoby do tej pory nie zostały  
w żaden sposób uhonorowane przez gmi-
nę, lecz teraz to zmieniamy – zaznacza 
Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski.

GK 

Wójt Grzegorz Sikorski z krewnymi prof. Wiktora Wawrzyczka

Plac profesora Wiktora Wawrzyczka

wiadomości  GMINY HAŻLACH
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Co dalej z działką w Kończycach Wielkich 
czyli współpraca Gminy Hażlach z Powiatem Cieszyńskim  

26 lutego podczas sesji Rady Gminy 
Hażlachu biorący w niej udział Starosta 
Cieszyński Mieczysław Szczurek oficjalnie 
zapowiedział, iż dzięki determinacji wój-
ta Grzegorz Sikorskiego, przy wsparciu 
radnego powiatowego Marcina Ślęka, na 
marcowej sesji Rady Powiatu zapadnie de-
cyzja odnośnie kończyckiej działki, która 
aktualnie jest wystawiona przez Staro-
stwo Powiatowe na sprzedaż. Już w 2016 
roku Wójt Sikorski zwracał się pisemnie 
do cieszyńskiego Starosty z prośbą o jej 
darowiznę na cele rekreacyjne. Wówczas 
swą prośbę uzasadniał tym, iż lokalne 
społeczeństwo jest zainteresowane zago-
spodarowaniem tej działki. 

Dlaczego darowizna, a nie zakup?  
W uzasadnieniu swojego pisma wójt wska-
zuje, iż działka znajduje się na terenie osu-
wiskowym, co znacząco obniża jej wartość 
komercyjną, a tym samym możliwość jej 
zbycia według cen rynkowych. Ponadto, 
jak wskazuje się, corocznie starostwo musi 
ponosić koszty związane z wykaszaniem 
wspomnianego  terenu, co generuje dodat-
kowe koszty, dlatego nieodpłatne jej prze-
kazanie na rzecz Gminy Hażlach byłoby sen-
sownym rozwiązaniem.   

Kończycka działka, pomimo wspomnia-
nych wad (teren osuwiskowy), posiada 
niebywałą zaletę – a mianowicie położe-
nie. Leży wzdłuż wybudowanej ze środków 
unijnych oraz funduszu sołeckiego ścieżki 
zdrowia hrabiny Gabrieli Thun-Hohenstein,  

w obrębie której powstała siłownia plene-
rowa oraz mała architektura w postaci ła-
wek, koszy i oświetlenia. Niedaleko działki 
znajduje się zabytkowy kościół pw. św. 
Michała Archanioła, kompleks sportowy 
wraz z Domem Sportowca, zespół szkolno-
-przedszkolny oraz zespół pałacowo-par-
kowy. 

– Rozpatrując sprawę darowizny trze-
ba patrzeć w szerszym kontekście. Nie bez 
znaczenia jest tutaj pomoc rzeczowa Gmi-
ny Hażlach dla starostwa w kwocie ponad 
800 tys. zł. na budowę chodnika w Pogwiz-
dowie przy ulicy Cieszyńskiej. Ponadto pod-
czas spotkania z wójtem dowiedziałem się, 
iż Gmina Hażlach prowadzi prace związane  
z przygotowaniem budowy boiska wie-
lofunkcyjnego obok szkoły w Kończycach 
Wielkich. Tak więc przekazanie gminie wspo-
mnianej działki w formie darowizny na cele 
publiczne, przy jej przemyślanym zagospo-
darowaniu, stanowić będzie wartość doda-
ną dla wzrostu potencjału turystyczno-re-
kreacyjnego regionu cieszyńskiego. Dlatego 
będę prosił i przekonywał radnych do takiej 
formy przekazania działki na rzecz Gminy 
Hażlach – podsumował Mieczysław Szczu-
rek, Starosta Cieszyński.    

Gmina Hażlach już od lat współpracuje 
z powiatem w zakresie modernizacji dróg. 
W czerwcu 2019 roku radny powiatowy 
Grzegorz Konieczny pytał o przyszłość in-
westycji drogowych, realizowanych na te-
renie gminy przez Powiatowy Zarząd Dróg 

Publicznych w Cieszynie. 
Poruszał m.in. kwestię pro-
jektu przebudowy skrzy-
żowania ulicy Cieszyńskiej 
z ulicą Katowicką w Po-
gwizdowie, jak również 
przebudowę ulicy Długiej 
w Hażlachu, które z zeszło-
rocznego budżetu powia-
towego „wypadły”. Padło 
również pytanie, czy był  
o tym informowany hażla-
ski wójt?   

Jednak „co się odwlecze, 
to nie uciecze”, mówi stare 
powiedzenie, więc jest duża 

szansa na realizację ww. inwestycji w roku 
bieżącym.  Podczas ostatniej sesji Rady Gmi-
ny Hażlach starosta Mieczysław Szczurek, 
który wziął w niej udział wspólnie z dyrek-
tor PZDP Magdaleną Suchanek-Kowalską, 
zreferował plany inwestycyjne powiatu. 
Włodarz powiatu  potwierdził, iż cieszyń-
skie Starostwo Powiatowe złożyło wniosek 
do Funduszu Dróg Samorządowych, ce-
lem sfinansowania przebudowy ulicy Dłu-
giej w Hażlachu na odcinku od tzw. starego 
przedszkola do lasu Bzie. Koszt inwestycji 
szacowany jest na około 4,6 mln zł. Jest ona 
wynikiem porozumienia, które w roku 2016 
zawarł ówczesny starosta Janusz Król z wój-
tem Grzegorzem Sikorskim. Zapewniono 
również, iż w bieżącym roku PZDP w Cie-
szynie opracuje dokumentację techniczną 
przebudowy skrzyżowania ulic Cieszyńskiej 
i Katowickiej w Pogwizdowie. Realizacja in-
westycji przewidywana jest na 2022 rok. 

Należy przypomnieć, iż miesiąc wcze-
śniej radni Rady Gminy w Hażlachu dali 
zielone światło wójtowi Grzegorzowi Si-
korskiemu, aby ten mógł przystąpić do 
rzeczywistej realizacji dokończenia bu-
dowy chodnika przy ulicy Cieszyńskiej  
w Pogwizdowie do granicy administracyjnej  
z miastem Cieszyn, przeznaczając na ten 
cel wspomniane ponad 800 tys. zł. 

– Bardzo dziękuję Panu Staroście Mie-
czysławowi Szczurkowi za tak dobre wiado-
mości dla mieszkańców Gminy Hażlach. Po-
prawa bezpieczeństwa to nasz wspólny cel, 
dlatego każda zrealizowana tego typu inwe-
stycja cieszy. Od kilku lat w ramach współ-
pracy ze starostwem współfinansujemy po-
wiatowe inwestycje i przekazujemy na ten cel 
dość duże – jak na nasze możliwości – środki 
finansowe.  W latach ubiegłych zrealizowano 
wiele inwestycji drogowych w Zamarskach, 
Kończycach Wielkich, Pogwizdowie czy Haż-
lachu. Co ciekawe, wielce prawdopodobnym 
jest to, iż kwotą 200 tys. zł. Starostwo Po-
wiatowe wesprze finansowo również Gmi-
nę Hażlach – gdy dojdzie do przebudowy 
ulicy Prostej, Miodowej oraz Truskawkowej  
w Kończycach Wielkich – podsumował 
Grzegorz Sikorski, Wójt Gminy Hażlach. 

JS  (OX.pl)
Wójt Grzegorz Sikorski ze Starostą Cieszyńskim Mieczysławem Szczurkiem 
na ścieżce zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein w Kończycach Wielkich... GK   



5

Program „Asystent osobisty osoby  
niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020

Głównym celem programu jest wpro-
wadzenie usługi asystenta jako formy ogól-
nodostępnego wsparcia dla pełnoletnich 
osób niepełnosprawnych, posiadających 
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności. Program daje 
możliwość skorzystania przez osoby nie-
pełnosprawne z pomocy asystenta przy 
wykonywaniu codziennych  czynności oraz 
funkcjonowania w życiu społecznym. Pro-
gram jest elementem polityki społecznej 
państwa w zakresie poprawy jakości życia 
osób niepełnosprawnych, w szczególności 
poprzez umożliwienie im jak najbardziej 
niezależnego życia a także zapewnie-
nie osobom niepełnosprawnym wsparcie 
oraz pomoc adekwatną do ich potrzeb. 
Program umożliwia zaangażowanie osób 
niepełnosprawnych w wydarzeniach spo-

Gmina Hażlach w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnospraw-
nej” – edycja 2019-2020, który jest finansowany ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnospraw-
nych, obecnie „środki Funduszu Solidarnościowego” otrzymała dofinansowanie na realizację usługi asystent osobisty osoby niepełno-
sprawnej. Realizatorem zadania jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu.

łecznych, kulturalnych, rozrywkowych  
i sportowych.

Usługi asystenta w szczególności 
mogą polegać na pomocy asystenta w:

• załatwieniu spraw urzędowych, 
• korzystaniu z dóbr kultury (np. mu-

zeum, teatr, kino),
• zakupach, z zastrzeżeniem aktywne-

go udziału uczestnika Programu przy ich 
realizacji,

• wyjściu i powrocie na: rehabilitację, 
zajęcia terapeutyczne oraz na wybrane 
przez uczestnika Programu miejsce. 

Program adresowany jest do osób nie-
pełnosprawnych posiadających orzecze-
nie o znacznym lub umiarkowanym stop-
niu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą 
z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych albo orzecze-
nie równoważne do wyżej wymienionych, 
które wymagają usługi asystenta w wy-
konywaniu codziennych czynności oraz 
funkcjonowaniu w życiu społecznym. 

Limit godzin usług asystenta przypa-
dających na 1 uczestnika Programu wynosi 
nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Więcej informacji o Programie dostęp-
nych jest na stronie Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej: https://www.
gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-r-
amach-programu-asystent-osobisty-osoby-
niepełnosprawnej--edycja-2019-2020

Szczegółowe informacje na temat Pro-
gramu uzyskać można w Gminnym Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Hażlachu pod ad-
resem: 43-419 Hażlach, ul. Główna 57 lub 
pod numerem telefonu 33 8569 600.

Stan bezpieczeństwa w Gminie Hażlach
Jak co roku, podczas sesji jednym z tema-

tów był stan bezpieczeństwa. Radna Gminy 
Hażlach, a zarazem Komendant Komisariatu 
Policji w Zebrzydowicach Komisarz Monika 
Buczkowska przedstawiła stosowną prezenta-
cję, podsumowując  miniony rok.

Komisariat Policji w Zebrzydowicach 
obejmuje swoim działaniem teren dwóch 
gmin: Zebrzydowice i Hażlach. Teren zajmu-
je powierzchnię ponad 90 km2, a zamiesz-
kiwany jest  przez około 22 tys. 600 miesz-
kańców. Obie gminy graniczą bezpośrednio 
z Republiką Czeską, a  biegną przez nie dwa 
główne szlaki komunikacyjne w postaci 
dróg wojewódzkich nr 937 i 938. 

Ogólna charakterystyka zdarzeń ma 
bezpośredni wpływ na podejmowane dzia-
łania mające na celu zapobieżenie i ograni-
czenie przestępczości i innych negatywnych 
dla społeczeństwa zdarzeń. Dzielnicowi 
na bieżąco monitorują miejsca zagrożone  
i przekazują informacje dla patroli. Realizo-
wane są również działania do szeregu akcji  
i programów  prewencyjnych. 

Ważnym źródłem informacji o narusze-
niach prawa jest Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa, gdzie przekazywane przez 
społeczność lokalną informacje są weryfiko-
wane przez funkcjonariuszy Komisariatu Po-
licji w Zebrzydowicach . I tak z 2019 roku na 
120 zgłoszeń do KMZB  40 zgłoszeń zostało 
potwierdzonych.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku 
policjanci z Komisariatu Policji w Zebrzydo-
wicach zweryfikowali na terenie naszej Gmi-
ny 66 zgłoszeń zagrożeń z czego 12 było po-
twierdzonych.

Nadal do najczęściej zgłaszanych zagro-
żeń należą -  nieprawidłowe parkowanie lub 
przekraczanie prędkości,  spożywanie alko-
holu w miejscach niedozwolonych czy dzikie 
wysypiska śmieci.

W 2019 r. tak przedstawiała się statysty-
ka przestępstw:

• 40 osób zatrzymano na gorącym 
uczynku przestępstwa

• 12 osób zatrzymano do procedury 
niebieska karta 

•    24 nietrzeźwych kierujących 
• ogółem zakończono wykryciem 

sprawcy 172 postępowania
•    prowadzono 8 postępowań wobec 

nieletnich
W 2019 r. dzięki współpracy z samorzą-

dem Gminy  w Hażlachu policjanci Komisa-
riatu Policji w Zebrzydowicach oraz Komen-
dy Powiatowej Policji w Cieszynie wykonali 
płatne dodatkowe służby ponadnormatyw-
ne.  W ramach tych służb policjanci, wylegi-
tymowali 26 osób, ujawnili 14 wykroczeń, 
pouczyli 14 osób, skontrolowali 8 pojaz-
dów. Realizowali zadania w związku z akcją 
„Przeciw Pijanym Kierowcom 2019” rozda-
jąc ulotki udostępnione przez UG Hażlach. 
Ponadto zabezpieczali festyny i inne impre-
zy na terenie gminy.  

Gminę Hażlach obsługuje obecnie dziel-
nicowy - st.sierż. Rafał Górczyński. 

Przypominamy, że kontakt z dzielnico-
wymi można uzyskać poprzez aplikację mo-
bilną „MOJA KOMENDA” lub dzwoniąc do 
Komisariatu – tel. 32 4783 935.

wiadomości  GMINY HAŻLACH
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Harmonogram odbioru odpadów 2020 w pigułce
Na terenie Gminy Hażlach obowią-

zuje mieszany system zbiórki odpa-
dów komunalnych (worki, pojemniki 
oraz tzw. wystawki). Obowiązkiem 
każdego mieszkańca jest zbieranie  
w sposób selektywny powstałych na 
terenie nieruchomości odpadów ko-

SOŁECTWO KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

BRZEZÓWKA 1, 15
8, 22

6, 20
13, 27

3, 17
10, 24

1, 15
8, 22

5, 19
12, 26

2, 16
9, 23

7, 21
14, 28

4
10

2
9

HAŻLACH                
CZ. I

6, 20
15, 27

4, 18
11, 25

1, 15
8, 22

6, 20
13, 27

3, 17
10, 24

7, 21
14, 28

5, 19
12, 26

2
9

7
14

HAŻLACH                
CZ. II

7, 21
14, 28

5, 19
12, 26

2, 16
9, 23

7, 21
14, 28

4, 18
11, 25

1, 15
8, 22

6, 20
13, 27

3
10

1
8

KOŃCZYCE 
WIELKIE CZ. I

10, 27
10, 27

11, 25
11, 25

8, 22
8, 22

13, 27
13, 27

10, 24
10, 24

14, 28
14, 28

12, 26
12, 26

9
23

14
28

KOŃCZYCE 
WIELKIE CZ. II

14, 28
14, 28

12, 26
12, 26

9, 23
9, 23

14, 28
14, 28

11, 25
11, 25

8, 22
8, 22

13, 27
13, 27

10
24

8
22

POGWIZDÓW 
CZ. I

2, 16
9, 23

7, 21
14, 28

4, 18
10, 25

2, 16
9, 23

6, 20
13, 27

3, 17
10, 24

1, 15
8, 22

5
12

3
10

POGWIZDÓW 
CZ. II

3, 17, 30
10,24

15
8, 22

5, 19
12, 26

3, 17
10, 24

7, 21
14, 28

4, 18
11, 25

2, 16
9, 23

6
13

4
11

RUDNIK 8, 22
8, 22

13, 27
13, 27

10, 24
10, 24

8, 22
8, 22

12, 26
12, 26

9, 23
9, 23

14, 28
14, 28

13
25

9
23

ZAMARSKI 9, 23
9, 23

14, 28
14, 28

10, 25
12, 25

9, 23
9, 23

13, 27
13, 27

10, 24
10, 24

8, 22
8, 22

12
26

10
24

munalnych. Bezpośrednio z nierucho-
mości odbierane są: 
• papier w workach koloru niebieskiego, 
• tworzywa sztuczne, opakowania wie-
lomateriałowe i metal w workach koloru 
żółtego, 
• szkło w workach koloru zielonego,

• odpady ulegające biodegradacji w wor-
kach koloru brązowego,
• popiół w workach koloru szarego. 

Terminy odbioru odpadów dla poszcze-
gólnych sołectw od II kwartału 2020 za-
mieszczono w tabeli poniżej.

LEGENDA: Dni zaznaczone kolorem czerwonym dotyczą terminów odbioru odpadów komunalnych (KUBŁÓW)
Dni zaznaczone kolorem czarnym dotyczą terminów odbioru odpadów segregowanych (WORKÓW)

Odpady należy wystawić w dniu po-
przedzającym dzień odbioru na granicy nie-
ruchomości, na utwardzonej powierzchni, 
w miejscu umożliwiającym swobodny do 
nich dojazd sprzętem specjalistycznym.

Ilość oddawanych odpadów komu-
nalnych, za wyjątkiem odpadów budow-
lanych i rozbiórkowych, nie jest limito-
wana - można wystawiać więcej niż jeden 
kubeł / pojemnik / worek z odpadami. 
Worki do selektywnej zbiórki popiołu 

dostępne są w Urzędzie Gminy Hażlach 
oraz w siedzibie firmy Ekoplast – Produkt 
w Cieszynie przy ul. Frysztackiej 145. 
Ponadto przypominamy, że w Punkcie 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych (PSZOK) bezpłatnie od Gminy Haż-
lach odbierane są: przeterminowane leki, 
chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, 
zużyty sprzęt elektroniczny i elektrycz-
ny, meble i inne odpady wielkogaba-
rytowe, zużyte opony, opakowania po 

farbach, lakierach, tworzywa sztuczne, 
szkło, papier i tektura, popiół, odpady 
ulegające biodegradacji i zielone. 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych (PSZOK) znajduje się 
w Cieszynie przy ul. Frysztackiej 145 i jest 
czynny w dniach: PONIEDZIAŁKI w godz. 
7.00 - 18.00, ŚRODY w godz. 7.00 - 15.00, 
SOBOTY w godz.  7.00 - 12.00.

Referat Gospodarki Komunalne

Szanowni Mieszkańcy. Informujemy, 
iż w przypadku współwłasności budynku 
mieszkalnego za uiszczenie opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi 
współwłaściciele nieruchomości odpowia-
dają solidarnie. Opłata kwartalna stanowi 
iloczyn liczby mieszkańców zamieszku-
jących nieruchomość, stawki opłaty oraz  
3 miesięcy (np. w przypadku nierucho-
mości zamieszkanej przez 4 osoby, opła-
ta kwartalna wynosi: 4 mieszkańców  

Opłata za odpady komunalne a współwłasność budynku mieszkalnego
x 19,50 zł x 3 miesiące = 234,00 zł).

Zawiadomienia o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
dla współwłaścicieli nieruchomości są ge-
nerowane z opłatą dotyczącą całej nieru-
chomości. 

Jeżeli właścicielem budynku jest mał-
żeństwo i obaj współmałżonkowie złożyli 
deklarację, wówczas zawiadomienia zo-
stały wygenerowane na każdego ze współ-
małżonków z identyczną opłatą dotyczącą 

całej nieruchomości. W takim przypadku 
opłatę uiszcza tylko jeden ze współmał-
żonków.

Podobnie w przypadku innych współ-
własności, posiadających jedno konto ewi-
dencyjne (nr ewidencyjny jest drukowany 
na zawiadomieniu), opłatę uiszcza jeden 
ze współwłaścicieli w wysokości podanej  
w zawiadomieniu.

Referat Gospodarki Komunalnej
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Dofi nansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła
Informujemy, że na podstawie 

uchwały nr V/38/2018 Rady Gminy Haż-
lach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji ce-
lowych na dofinansowanie kosztów wy-
miany źródeł ciepła w budynkach miesz-
kalnych lub w lokalach mieszkalnych na 
terenie Gminy Hażlach. (Dz. Urz. Woj. 
Śl. poz. 3723 z dnia 06.06.2018 r.) oraz 
uchwały nr I/1/2020 Rady Gminy Haż-
lach z dnia 29 stycznia 2020 r. w spra-
wie zmiany Uchwały nr V/38/2018 z dnia 
28 maja 2018 r. w sprawie określenia za-
sad udzielania dotacji celowych na do-
finansowanie kosztów wymiany źródeł 
ciepła w budynkach mieszkalnych lub 
w lokalach mieszkalnych na terenie Gmi-

ny Hażlach (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1155 
z dnia 06.02.2020 r.) realizowany jest 
nabór wniosków na dotację celową na 
dofinansowanie kosztów wymiany źró-
deł ciepła w budynkach mieszkalnych lub 
w lokalach mieszkalnych na terenie Gmi-
ny Hażlach. 

Dotacji celowej z zakresu ograni-
czenia niskiej emisji udziela się na do-
finansowanie inwestycji realizowanych 
w budynkach mieszkalnych lub w loka-
lach mieszkalnych figurujących w ewi-
dencji podatkowej Gminy Hażlach i po-
legających na likwidacji niskosprawnych 
i wysokoemisyjnych węglowych kotłów 
(pieców) centralnego ogrzewania i za-
stąpieniu ich nowymi kotłami.

Agencja Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom z całej 
Polski, którzy chcą zabezpieczyć swoje go-
spodarstwa przed afrykańskim pomorem 
świń. ARiMR wesprze również spółki wodne, 
które chcą zainwestować w urządzenia chro-
niące gospodarstwa przed powodzią. 19 mar-
ca 2020 r. rusza nabór wniosków o wsparcie 
„Inwestycji zapobiegających zniszczeniu po-
tencjału produkcji rolnej”.

Ta propozycja pomocy fi nansowana 
z PROW 2014-2020 skierowana jest do 
dwóch grup odbiorców.

Pierwszą stanowią rolnicy, którzy zaj-
mują się chowem lub hodowlą nie mniej 
niż 50 sztuk świń i chcą zrealizować inwe-
stycje chroniące ich gospodarstwa przed 
rozprzestrzenianiem się wirusa ASF. Na 
tego typu przedsięwzięcia mogą otrzy-
mać maksymalnie 100 tys. zł w całym 
okresie realizacji PROW 2014-2020. Przy 
czym wysokość dofi nansowania przyzna-
nego przez ARiMR nie może przekroczyć 

Wnioski można składać
od 14 do 30 kwietnia 2020 r.

Druk wniosku wraz z zasadami 
udzielania dotacji celowych na dofinan-
sowanie kosztów inwestycyjnych wy-
miany źródeł ciepła w budynkach miesz-
kalnych lub w lokalach mieszkalnych na 
terenie Gminy Hażlach można pobrać ze 
strony internetowej Urzędu Gminy Haż-
lach www.hazlach.pl, zakładka „Aktu-
alności” oraz strony BIP www.hazlach.
samorzady.pl, a także jest dostępny 
w Referacie Ochrony Środowiska, Rol-
nictwa i Mienia Urzędu Gminy Hażlach 
(II piętro, pok. nr 16).

Dofi nansuje inwestycje 
chroniące przed ASF lub powodzią

80 proc. kosztów kwalifi kowanych zrealizo-
wanej inwestycji. Pomoc można otrzymać 
m.in. na: wykonanie ogrodzenia chlewni, 
utworzenie lub zmodernizowanie niecki de-
zynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa 
w urządzenie do dezynfekcji.

Drugą grupą, do której kierowana jest 
pomoc w ramach wsparcia na „Inwestycje za-
pobiegające zniszczeniu potencjału produkcji 
rolnej”, są spółki wodne lub związki spółek 
wodnych, w których większość stanowią rol-
nicy posiadający grunty rolne. Na inwestycje 
w urządzenia zapobiegające zniszczeniu go-
spodarstw przez podtopienie czy powódź, 
np. koparki, ciągniki, rębaki do drewna, kosy 
spalinowe, kosiarki samobieżne, mogą one 
otrzymać maksymalnie 1 mln zł w całym 
okresie realizacji PROW 2014-2020. Także w 
tym przypadku limit dofi nansowania wynosi 
80 proc. kosztów kwalifi kowanych zrealizo-
wanej inwestycji.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne 
ARiMR od 19 marca do 17 kwietnia 2020 r.

Odwołane 
imprezy

W związku z obecną sytuacją panującą 
w Polsce i nie tylko, a wynikającą z ogłoszo-
nej w środę 11 marca 2020 r. przez Świa-
tową Organizację Zdrowia informacją, 
że epidemia wirusa SARS-CoV-2 jest już 
pandemią, a także wprowadzonymi przez 
Rząd RP obostrzeniami wiele imprez, 
w tym na terenie naszej Gminy zostało już 
odwołanych lub przełożonych w czasie.

Prosimy osoby zainteresowane, aby 
na bieżąco śledziły stronę internetową 
naszej Gminy. Jak już uda się opanować 
pandemię i wrócimy do normalności, obie-
cujemy, że postaramy się aby niektóre 
z imprez odbyły się w innym terminie – np. 
Borgońka Cross.

Nie wiemy jak długo trwać będą 
ograniczenia, ale na pewno już niedłu-
go  przygotujemy nowy plan imprez 
w Gminie, a do tego czasu pamiętajcie 

– NIE WYCHODZIMY Z DOMU 
NIEPOTRZEBNIE I NIE NARAŻAMY SIĘ 

NA ROZSZERZANIE SIĘ PANDEMII.

wiadomości  GMINY HAŻLACH
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W ramach konkursu „FIO Śląskie 
Lokalnie 2020” Stowarzyszenie Miło-
śników Gminy Hażlach pozyskało środ-
ki w wysokości 4800 zł czyli całą wnio-
skowaną kwotę, na realizację projektu 
„Eko – szycie = eko – życie”.

Reklamówki, torebki, woreczki folio-
we tzw., „jednorazówki” można znaleźć 
wszędzie, również w naszej Gminie. Za-
śmiecają otoczenie i zagrażają nie tylko 
nam ludziom, ale i  zwierzętom – całemu 
ekosystemowi. Chcemy, jako Stowarzy-
szenie działające na rzecz całej Gminy 
Hażlach, zwrócić uwagę społeczności na 
realne zagrożenie, jakie niesie za sobą 
zanieczyszczenie środowiska. Wychodzi-
my z inicjatywą ograniczenia używania 
popularnych „jednorazówek”.

Projekt skierowany jest do wszyst-
kich osób, którym zależy na poprawie 
obecnego stanu przyrody. Na realizacji 
projektu skorzystają nie tylko uczestni-
cy, ale także całe społeczeństwo Gminy  
Hażlach i okolicy.

Eko - szycie = eko - życie Potrzeba ograniczenia używania 
„jednorazówek”, przynajmniej w jakimś 
stopniu, zostanie zrealizowana dzięki 
uszyciu ekologicznych woreczków na żyw-
ność oraz dużych toreb na zakupy.

Ważnym celem naszego projektu jest 
wypracowanie nawyku oszczędzania na-
szej planety, poprzez stosowanie w co-
dziennym życiu rozwiązań ekologicznych. 
Chcemy, aby wzrosła świadomość u lu-
dzi i wykształciła się moda na korzystanie 
z eko-woreczków. Obecna sytuacja na świe-
cie pokazuje, że musimy podjąć wszelkie 

działania zmierzające do poprawy jakości 
środowiska w którym żyjemy.

Zapraszamy wszystkich chętnych do 
udziału w projekcie – można jednocześnie 
nabyć podstawowe umiejętności kroju, 
szycia woreczków i toreb oraz uszyć je przy 
pomocy wykwalifi kowanych osób. Jed-
nocześnie będzie to okazja do integracji 
mieszkańców naszej gminy. 

Z zapisami na warsztaty wystartujemy 
już niebawem. Informacje pojawią się na 
stronie Gminy Hażlach i Gminnego Ośrod-
ka Kultury. Do zobaczenia!

Tradycyjnie, jak na początku każdego 
roku na zebraniach sprawozdawczych spo-
tkali się strażacy sześciu jednostek OSP 
z Gminy Hażlach. Już w styczniu 2020 roku 
odbyło się zebranie w Kończycach Wielkich, 
a ostatnie tegoroczne zebranie zorganizowa-
li druhowie w Brzezówce. W posiedzeniach 
oprócz druhów strażaków brali udział zapro-
szeni goście - przedstawiciele władz Gminy 
Hażlach, radni, przedstawiciele PSP, sołtysi, 
delegacje strażaków z zaprzyjaźnionych jed-
nostek z Republiki Czeskiej oraz przedsta-
wiciele organizacji współpracujacych z OSP. 
Na początku zebrań chwilą ciszy uczczono 
pamięć zmarłych strażaków, a nastepnie 
przedstawiane były roczne sprawozdania 
z działalności jednostek za rok 2019, roczne 

sprawozdania fi nansowe oraz plany fi nan-
sowe na rok 2020 r. Zebranych zapoznano 
również z zamierzeniami jednostek na rok 
2020.Najważniejszym punktem zebrań było 
udzielenie absolutoriów zarządom. Okazję 
do zabrania głosu mieli też zaproszeni goście. 
W swoich wystąpieniach gratulowali Zarzą-
dom uzyskanych absolutoriów, dziękowali za 
ofi arną służbę dla spoleczństwa, składali dru-
hom życzenia wszelkiej pomyślności w roku 
bieżącym. W czasie zebrań dyskutowano też 
na frapujące społeczności strażackie tematy. 
W Zamarskach w wolnych wnioskach Naczel-
nik OSP Jan Ligocki poruszył sprawę trudnych 
warunków socjalnych jednostki, w Kończy-
cach Wielkich przyjęto uchwałę w sprawie 
wprowadzenia uproszczonej ewidencji przy-

chodów i kosztów, poruszono również spra-
wę czekających jednostkę prac remonto-
wych, w Pogwizdowie tematem były sprawy 
remontów a ponadto Prezes Adam Budziń-
ski podziękował druhom za ogromny wkład 
pracy na rzecz jednostki, podkreślił również 
wielkie znaczenie ofi arności społeczeństwa 
Pogwizdowa dla strażaków. Zebranie OSP 
w Pogwizdowie uświetniła swoim występem 
orkiestra dęta pod kierunkiem Benedyk-
ta Przywary , a czyni to rokrocznie od 1976 
roku. Tematem dyskutowanym w Hażlachu 
była budowa nowej strażnicy. Na zebraniu 
w Brzezówce poinformowano o zainstalowa-
niu zdalnego systemu włączania syreny alar-
mowej, w Rudniku w swoim wystąpieniu Wójt 
Gminy zapowiedział ogłoszenie w pierwszym 
kwartale przetargu na budowę garażu dla sa-
mochodu bojowego jednostki.

Dziękujemy naszym druhom z Ochot-
niczych Straży Pożarnych za służbę na rzecz 
naszej małej Ojczyzny, jaką jest dla nas nasza 
Gmina Hażlach.

Walne Zebrania OSP 
w Gminie Hażlach
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Nasza Wieś  
Kończyce Wielkie

Za nami kolejny miesiąc. 1 lutego odby-
ło się spotkanie liderów, które upłynęło pod 
hasłem „co nas dzieli, co nas łączy”. Były gry 
podczas których poznawaliśmy siebie na-
wzajem, a przede wszystkim współpraco-
waliśmy. Ustaliliśmy również zasady pracy 
w grupie. W tym dniu otrzymaliśmy gadżety 
w postaci koszulek, workoplecaków, opa-
sek, skarpetek i kominów. Kolejnym dla nas 
ważnym wydarzeniem były pierwsze zakupy. 
W sobotę 15 lutego wybraliśmy się po naj-
bardziej dla nas niezbędny sprzęt. Najpierw 
wybraliśmy się do lokalnego sklepu, gdzie 
zaopatrzyliśmy się m.in. w okulary ochron-
ne, rękawice, młotki, farby, pędzle itp. Tutaj 
wielkie podziękowania dla firmy Koterbicki 
J. ZUH. Hurtownia materiałów budowlanych 
za udzielony rabat. Następnie udaliśmy się 

Kolejna dobra wiadomość i kolejny suk-
ces Stowarzyszenia Nasza Wieś Kończyce. 

Instytut Pracy i Edukacji w Gliwicach 
wraz z partnerem – Instytutem Rozwoju 

do Cieszyna, gdzie przy pomocy i doświad-
czeniu dorosłych zakupiliśmy pozostałe 
narzędzia typu wkrętarki, szlifierki, wyrzy-
narki, wiertła itp. Poważny sprzęt zaku-
piony, więc przyszedł czas, aby dowiedzieć 
jak się zachować i bezpiecznie postępować 
przy pracach. W związku z tym 29 lutego br. 
mieliśmy szkolenie z zakresu BHP. Pan szko-
leniowiec omówił nam zasady na wypadek 
pożaru, udzielania pierwszej pomocy oraz 
jak zachowywać się przy obsłudze elektro-
narzędzi. W tym dniu 
otrzymaliśmy wiele 
cennych informacji 
jak również ważnych 
i praktycznych uwag 
w planowanych przez 
nas pracach. Bardzo 
dziękujemy. W dru-
giej części naszego 
spotkania podzielili-
śmy się na dwie gru-
py i stworzyliśmy se-
paratory kulek. Było 

to niezwykle doświadczenie mające na celu 
budowanie współpracy w grupie. Cały pro-
jekt  „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 
Sławomiry Godek – prezesa Stowarzyszenia 
Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej. 

Młodzież z projektu „Drewnolandia”

Końcem lutego zakończyły się prace 
remontowe Salki Spotkań w Zamarskach, 
która dzięki dofinansowaniu w konkursie 
"Moje miejsce na Ziemi" Fundacji Orlen 
zyskała nowe oblicze.

Nowe oblicze BAZY
7,5 tys. zł. zdobyte przez Stowarzy-

szenie Miłośników Zamarsk pozwoliło 
na pomalowanie pomieszczenia i przede 
wszystkim zakupienie nowego wyposaże-
nia. W BAZIE pojawiły się więc nowe szaf-

ki, regały, stoły, krzesła, 
mały aneks kuchenny oraz 
stół do gry w piłkarzyki, 
rzutki oraz gry planszowe. 
W prace remontowe za-
angażowali się zamarscy 
społecznicy, młodzież oraz 
sponsorzy, którzy wsparli 
materialnie projekt.

Nowa BAZA służyć będzie wszyst-
kim organizacjom oraz młodzieży.  
W kwietniu w ramach projektu zorganizowa-
ny zostanie turniej w piłkarzyki i gry planszo-
we oraz wystawa o dziejach wsi.

W imieniu Stowarzyszenia Miłośników 
Zamarsk serdecznie dziękuję sponsorom 
tj. marketowi budowlanemu Leroy Merlin  
w Cieszynie, firmie SONEA – wszystko do 
mebli, firmie KLIMOSZ Sp z o.o., firmie CAR-
GO LINE, firmie Malarstwo-tapeciarstwo 
– Piotr Branny oraz wszystkim, którzy do 
tej pory wsparli projekt: Katarzynie i Seba-
stianowi Palac, Stanisławowi Brandys, Mar-
cinowi Ścibik, Łukaszowi Kozieł, Magdalenie  
i Grzegorzowi Szymczak, Damianowi Han-
dzel i Jakubowi Broda.

Sołtys Zamarsk
Klaudiusz Zawada

Rynku Pracy jako operatorzy projektu “Ślą-
skie Lokalnie 2020” zorganizowali konkurs  
o nazwie “Śląskie Lokalnie 2020”. W  konkur-
sie można było uzyskać do 5 000 zł na wspar-

cie rozwoju młodej organizacji pozarządowej 
lub na realizację mikroprojektu społecznego 
mieszczącego się w sferze działań pożytku 
publicznego. Decyzją Komisji dofinansowa-
no na 600 prawidłowo złożonych wniosków 
- 123 projekty. Nasz projekt pn. „Działamy!”, 
zdobył uznanie ekspertów – 45,5 na 50 pkt 
i otrzymał pełne dofinansowanie w kwocie 
5000 zł na rozwój stowarzyszenia. Już nie 
długo podpisanie umowy i DZIAŁAMY dalej. 

Stowarzyszenie
Nasza Wieś Kończyce Wielkie

wiadomości  GMINY HAŻLACH
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Książka opracowana przez trzech 
autorów, to jest Wojciecha Kiełkow-
skiego, Grzegorza Kaszturę oraz Pio-
tra Sadowskiego, w bardzo skru-
pulatny sposób wzbogaca wiedzę 
czytelników na temat opisanych w niej 
działań wojennych, dotyczących Ślą-
ska Cieszyńskiego, w tym także terenu 
Gminy Hażlach. Mieszkańcy naszego 
regionu zarówno w roku 1939,  następ-
nie w okresie niemieckiej okupacji oraz  
w ostatnich miesiącach krwawych zma-
gań w 1945 roku, znaleźli się w obliczu 
zagrożeń i tragicznych wydarzeń.

Główne walory niniejszej publikacji to 
bogaty materiał faktograficzny, wzboga-
cony przez mapy działań militarnych, ze-
stawienia tabelaryczne, a także fotografie 
historyczne wykonywane przez niezna-
nych autorów często z narażeniem życia. 
Wielką wartość posiadają też wspomnie-
nia mieszkańców, uczestników tych wyda-
rzeń, które współczesnemu czytelnikowi 
pomagają zrozumieć dogłębnie panującą 
wówczas atmosferę strachu i codziennej 
walki o przetrwanie. Autorzy zachęca-
ją: „Oddając w ręce czytelników niniejszą 
książkę ufamy, iż spotka się ona z wyro-
zumiałym przyjęciem, a być może nawet  
z pewnym zainteresowaniem”. 

Ze swojej strony po zapoznaniu się 
z opisanymi w publikacji faktami, za-
chęcam do jej lektury, gdyż stanowi ona 
cenne i wartościowe pod względem po-
znawczym źródło historyczne.

„Bitwa o Śląsk Cieszyński 1945”

W połowie marca miała się odbyć 
promocja i spotkanie z autorami tytu-
łowej książki. Jednakże w następstwie 
wystąpienia potwierdzonych przypad-
ków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 
na terenie Powiatu Cieszyńskiego  
i związaną z tym rekomendacją Staro-
sty Cieszyńskiego, aby mając na uwadze 
bezpieczeństwo mieszkańców odwołać 
wszystkie zaplanowane w najbliższym 

W ręce czytelników chłonnych wiedzy o tragicznych wydarzeniach związanych z wybuchem i przebiegiem II wojny 
światowej dotarła kolejna wartościowa edukacyjnie pozycja książkowa, czyli „Bitwa o Śląsk Cieszyński 1945”. Ta rozpro-
wadzana nieodpłatnie publikacja jest efektem realizacji przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku 
zadania pod nazwą „Promocja LGD Cieszyńska Kraina poprzez uczczenie 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej”, ma-
jącego na celu edukację historyczną mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju na terenie działania LSR, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicja-
tywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

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
Skład i druk: Przedsiębiorstwo Poligraficzne MODENA Sp. z o. o.
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 17 kwietnia 2020 r. na adres mailowy : wgh@hazlach.pl

wiadomości 
GMINY HAŻLACH

terminie imprezy masowe, wydarzenia 
kulturalno-sportowe itp., gdyż mogą 
przyczynić się do rozprzestrzeniania za-
grożenia, wspomniane spotkanie zosta-
ło odwołane. Na razie nie została jeszcze 
wyznaczona jego kolejna data. Niemniej 
obiecujemy, że spotkanie z autorami 
książki dojdzie jednak do skutku. 

WK
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Liga Mistrzów/Liga Europy/Puchar Olzy – 
czyli I Edycja Halowej Ligi Mistrzów w Pogwizdowie 

Od 25 stycznia do  22 lutego, w każ-
dą sobotę i niedzielę od godz.9:00 do 
18:00 w hali sportowej w Pogwizdowie 
rozgrywane były mecze w ramach I Edycji 
Halowej Ligi Mistrzów. W turnieju brały 
udział 54 drużyny z 26 klubów. Około 500 
zawodników wystąpiło w 440 meczach,  
a licznie zgromadzeni kibice byli świadka-
mi wielu bardzo emocjonujących meczów. 
Rywalizacja toczyła się w 3 kategoriach 
wiekowych: młodzika (roczniki 2007  
i młodsi), orlika(roczniki 2009 i młodsi) 
oraz żaka(roczniki 2011 i młodsi). W każ-
dej kategorii wiekowej zgłoszonych było 
18 drużyn. Podzielono drużyny na 3 ko-
szyki ,biorąc pod uwagę ranking zespołu, 
a następnie przeprowadzono losowanie 
tworząc 3 grupy eliminacyjne po 6 zespo-
łów. Po rozegraniu meczów grupowych  
w zależności od zajętego miejsca drużyny 
przechodziły do dalszej rywalizacji. I tak 
zespoły ,które w tych trzech grupach za-
jęły miejsca 1-2 utworzyły grupę w  któ-
rej rywalizowały o Puchar Ligi Mistrzów, 
drużyny z miejsc 3-4 o Puchar Ligi Europy, 
a drużyny z miejsc 5-6 o Puchar Olzy.

Poniżej zwycięzcy poszczególnych 
kategorii:

MŁODZIKI(2007 I MŁ.)
Liga Mistrzów –  Cukrownik Chybie
Liga Europy – Tiki Taka Żywiec
Puchar Olzy – UKS Cieszyn
ORLIKI(ROCZ.2009 I MŁ.)
Liga Mistrzów – Olza Pogwizdów
Liga Europy – Kuźnia Ustroń
Puchar Olzy – UMKS Trójka Czecho-

wice – Dziedzice
ŻAKI (ROCZ.2011 I MŁ.)
Liga Mistrzów -  Kuźnia Ustroń
Liga Europy – UKS Cieszyn
Puchar Olzy – Tempo Puńców
W rozgrywkach uczestniczyły także 

drużyny z naszej Gminy.  Poniżej  wyniki 
uzyskane przez nasze drużyny:

Olza Pogwizdów:
Młodziki: Liga Europy – VI miejsce  

(wyróżnienia indywidualne: Maciej Ko-
walski - wybór do ,,Drużyny Turnieju’’

Orliki (2 zespoły): Liga Mistrzów –  
I miejsce oraz VI miejsce (wyróżnienia 
indywidualne : Rafał Żyjewski – najlepszy 
bramkarz turnieju oraz wybór do ,,Dru-

żyny Turnieju’’ oraz Łukasz 
Buczy –wybór do ,,Drużyny 
Turnieju’’ )

Żaki: Liga Europy - III 
miejsce (wyróżnienia indy-
widualne : Jędrzej Zagóra 
oraz Kacper Słowik – wybór 
do ,,Drużyny Turnieju’’)

Puchar Olzy – II miejsce 
(wyróżnienia indywidualne 
Krzysztof Bylica – najlepszy 

zawodnik turnieju oraz wybór do ,,Dru-
żyny Turnieju’’, Karol Grzybek –wybór do 
,,Drużyny Turnieju’’)

Błyskawica Kończyce Wielkie:
Młodziki: Puchar Olzy – VI miejsce 

(Paweł Baszczyński – wybór do ,,Druży-
ny Turnieju’’)

Victoria Hażlach:
Żaki:  Liga Europy – V miejsce (Beniamin 

Bielesz – wybór do ,,Drużyny Turnieju’’)
Formuła i regulamin turnieju  był na 

tyle atrakcyjny dla innych klubów, że 
zapisy skończyły się praktycznie w ciągu 
10 dni od ogłoszenia. Zjechały na turniej 
klubu praktycznie z całego województwa  
(m.in. Beskid Gilowice, UKS Lisek Milów-
ka, Tiki Taka Żywiec, Naprzód Rydułtowy, 
Unia Racibórz, Ruch Stanowice i wiele 
innych).Zawodnicy naszych gminnych 
klubów mogli zmierzyć się z drużynami  
z którymi niezbyt często ,a praktycznie 
w ogóle nigdy by się nie spotkali. I oto 
w tym turnieju chodziło, porównać się  
z innymi , nabrać nowego doświadczenia. 
I to się nam udało. Drużyny już zapowie-
działy przyjazd  za rok na kolejny turniej 
w tej formule, więc nie pozostaje nam nic 
innego, jak przygotować się do kolejnej 
II Edycji Halowej Ligi Mistrzów. Bardzo 
dobra współpraca na linii Urząd Gminy 
– Szkoła Podstawowa oraz LKS Olza Po-
gwizdów dała rezultat w postaci turnieju 
z którego możemy być dumni.

P.S Szczegółowe wyniki turnieju na stro-
nie internetowej LKS Olza Pogwizdów. 

W dniu 7 marca 
2020 r. w budynku 
sportowym w Kończy-
cach Wielkich odbyło 
się zebranie sprawoz-
dawcze LKS Błyskawi-
ca Kończyce Wielkie. 

Podczas Zebrania przyjęte zostało sprawoz-
danie z działalności Zarządu Klubu za 2019 

r., sprawozdanie finansowe za 2019 r. oraz 
sprawozdanie komisji rewizyjnej. Zgroma-
dzeni jednogłośnie udzielili Zarządowi abso-
lutorium za 2019 r. Ponadto podczas Zebra-
nia uchwalony został plan finansowy Klubu 
na 2020 r. oraz plan pracy Zarządu. W ze-
braniu uczestniczyli także zaproszeni goście 
- Anna Chwolek - radna Gminy Hażlach, Ma-
ria Żyła - szefowa KGW oraz Wojciech Kasz-

tura - przedstawiciel „GOK w Hażlachu”. 
Wszyscy zaproszeni goście złożyli człon-
kom i sympatykom Klubu podziękowania 
za pracę oraz życzenia sukcesów. W imieniu 
Zarządu Klubu prezes Józef Foltyn podzię-
kował wszystkim za zaangażowanie i pracę 
na rzecz Klubu. Na zakończenie informację 
z przygotowań drużyny do rundy wiosennej 
przedstawił trener I drużyny seniorów.

wiadomości  GMINY HAŻLACH
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8 marca - Międzynarodowy Dzień Ko-
biet, dlatego podobnie jak miało to miejsce 
w latach ubiegłych Gminny Ośrodek Kultury 
przygotował dla Pań wieczór przy lampce 
wina i kawie. 

Tym razem 6 marca w piątek, w sali 
widowiskowej w Zamarskach Panie miały 
możliwość obejrzenia autorskiego spek-
taklu muzycznego „Wszystko o (dla) męż-
czyźnie” w wykonaniu aktorów z GOK-u  
w Chybiu w reżyserii Rafała Cymorka. 
Spektakl pełen zabawnych dygresji na te-
mat kobiet i mężczyzn oraz znanych piose-
nek o relacjach męsko-damskich przypadł 
do gustu kobiecej widowni, o czym świad-
czyły gorące brawa dla artystów. W czasie 
trwania imprezy częstowano się ciastecz-
kami marchewkowymi i muffinkami, kawą 
i herbatą oraz lampką wina. Na zakończe-
nie meżczyźni obdarowali zgromadzone 
panie kwiatami – symbolicznym goździ-
kiem. Wieczór ten był również okazją do 
wspólnych rozmów towarzyskich.

Dziękujemy sponsorom imprezy –  Firmie 
GRAŻTIX i Kwiaciarni Nova z Pogwizdowa za 
wsparcie naszego skromnego wieczoru.


