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Drodzy Mieszkańcy Gminy Hażlach 

Życzymy Wam świąt pełnych magii 
i rodzinnego ciepła. 
Niech czas spędzony na wspólnym kolędowaniu 
stanie się szczególnym momentem pojednania, 
a Nowy Rok przyniesie miłość, szczęście 
i dobro każdego dnia. 

Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski 
wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Bożeną Bury 

i radnymi.

Mistrzyni ortografii 
str. 8

Piaskownica
str. 7
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kultuR a

Śniegowe przedstawienie

Spotkanie z Mikołajem

dzieci z wielkim zainteresowaniem i przejęciem obserwowały  
przygody  karola Yfera, pracownic Fabryki – Sopelki i Obłoczki 
oraz inżyniera złotej Łapki, który pomagał w naprawie maszyny 
produkującej śnieg poprzez żartobliwe podpowiedzi i śpiewanie 
piosenki. Jednym słowem rola widowni (dzieci ”Piorunków” oraz 
dorosłych ”Burzowych”) nie ograniczyła się do biernego oglądania 
gry aktorów, ale również do aktywnego uczestnictwa w spektaklu. 
do dzieci przybył również Święty Mikołaj, który obdarował je 
słodkościami. Całość cieszyła się wielkim powodzeniem, czego 
dowodem były gromkie brawa dla aktorów.
Spektakl ”Fabryka Śniegu” był dodatkowym prezentem 
mikołajowym gOk w Hażlachu dla dzieci z gminy Hażlach. 

Wk

tegoroczne tradycyjne „Spotkanie z Mikołajem” zostało połączone 
z charytatywną zbiórką pieniędzy na operację Szymonka 
zamarskiego z Cieszyna. Na apel organizatorów jak zawsze 
tłumnie odpowiedzieli mieszkańcy zamarsk i okolicznych wiosek, 
a także sponsorzy i nietypowy artysta. gościem specjalnym 
mikołajkowego spotkania był CHWYtak – znany youtuber i dJ 
z Cieszyna. Podczas dwugodzinnej imprezy nie zabrakło zajęć 
plastycznych dla dzieci, które przygotowywały charakterystyczne 
„chwytakowe” maski, a także rysowały kartki dla św. Mikołaja 
i CHWYtaka. Wszystkich ugoszczono cukierkami i domowymi 
wypiekami. Oczywiście głównym punktem programu było 
wręczanie prezentów, które przyniósł wszystkim grzecznym 
dzieciom św. Mikołaj. Nie zawiedli się również fani CHWYtaka, 
który zaśpiewał swoje najpopularniejsze parodie światowych 
hitów. a wszystko to w szczytnym celu. tego dnia udało się 
zebrać dla Szymka 1732 zł.
W imieniu organizatorów składam serdeczne podziękowania dla 
wszystkich, którzy okazali otwarte serca i wsparli charytatywne 
“Spotkanie z Mikołajem”. Szczególne podziękowania kierują do 
osób, które włączyły się w organizację imprezy, tj: CHWYtakOWi, 

elżbiecie Stuchlik, Michałowi Salamon, annie głowa, katarzynie 
Palac, lucynie Szkutek, Markowi Morawiec (firma Copyart), 
krzysztofowi Pniok, Wojciechowi luber (sklep lewiatan), 
Sebastianowi Palac, arturowi Misiarz oraz młodzieży. dziękuje 
również mediom za obecność i relację z naszego wydarzenia. 
a byli z nami: portal ox.pl oraz Radio Bielsko.

klaudiusz zawada
Sołtys zamars

W piątkowe popołudnie 8 grudnia 2017r sala widowiskowa Filii GOK w Zamarskach 
wypełniła się najmłodszymi dziećmi , które obejrzały interaktywne przedstawienie wys-

tawione przez aktorów teatru ”Trip” ze Świętochłowic pt. ”Fabryka Śniegu”. 

Magiczny świąteczny czas ogarnia już cały świat. Nie inaczej jest w Zamarskach. 6 grudnia br. uroczyście 
rozświetlono iluminacje świetlne na choince w centrum wioski, a wszystko połączone było z odwiedzinami św. 

Mikołaja, który przyjechał do Parku swoim magicznym zaprzęgiem. Gościa przywitały dzieci wraz z rodzicami.

z a m a r s k i

z a m a r s k i

Dzieci oDwieDził św. mikołaj i rozDał słoDycze.

Do św. mikołaja Dołączył w tym roku znany 
youtuber chwytak. 
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iNW e St YCJe

Trwa rozbudowa przedszkola

W hali będzie cieplej

Ogłoszenie Wójta Gminy Ogłoszenie Kierownika GOPS

trwają prace przy „Rozbudowie Przedszkola w Pogwizdowie”. 
inwestycja jest współfinansowana ze środków europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020 osi priorytetowej Xii „infrastruktura edukacyjna”, działania 
12.1 „infrastruktura wychowania przedszkolnego”, poddziałania 
12.1.2 „infrastruktura wychowania przedszkolnego – Rit”. 
Obecnie jest budowany ii segment przedszkola, w którym 
miejsce znajdą dwa oddziały przedszkolne dla 50 dzieci oraz 
zaplecze kuchenne i jadalnia. 

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Mienia

zakończyły się prace związane z termomodernizacją budynku 
hali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej 
w Pogwizdowie oraz budynku gimnazjum w Pogwizdowie 
w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej 
placówek oświatowych gminy Hażlach – etap ii”. Projekt 
jest współfinansowany ze środków europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 osi 

priorytetowej iV „efektywność energetyczna, odnawialne źródła 
energii i gospodarka niskoemisyjna” działania 4.3 „efektywność 
energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze 
publicznej i mieszkaniowej” poddziałania 4.3.2 „efektywność 
energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze 
publicznej i mieszkaniowej - Rit”.

Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Mienia

Wójt gmin Hażlach informuje, że 29 grudnia 2017 r. 
(piątek) z powodu inwentaryzacji kasa urzędu gminy 
Hażlach będzie czynna do godz. 12.00.

kierownik gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Hażlachu informuje, że 29 grudnia 2017 r. (piątek) 
z powodu inwentaryzacji kasa gOPS będzie czynna do 
godz. 12.00.

p o g w i z D ó w

p o g w i z D ó w

powstaje kolejny segment przeDszkola 
w pogwizDowie. 

obiekty szkolne w pogwizDowie, które przeszły termomoDernizację. 
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ekOlOgia

Smog jest zjawiskiem atmosferycznym polegającym na 
współwystępowaniu zanieczyszczenia powietrza wskutek 
działalności człowieka oraz niekorzystnych zjawisk naturalnych: 
znacznego zamglenia i bezwietrznej pogody. ze względu na 
panujący mróz mieszkańcy więcej palą w piecach, co przyczynia 
się do powstawania większej ilości zanieczyszczeń z tak zwanej 
niskiej emisji. głównym powodem zanieczyszczeń powietrza 
w naszym regionie jest spalanie węgla i drewna w gospodarstwach 
domowych, ale wzmaga je też m.in. komunikacja. Najbardziej 
uciążliwe dla środowiska są stare samochody z silnikami diesla, 
często bez filtrów cząstek stałych. 
W jaki sposób smog działa na nasze zdrowie? Smog gromadzi się 
w organizmie i powoli go wyniszcza. toksyczne pyły przedostają 
się do naszych płuc, oskrzeli, krwi, a razem z nią do mózgu. 
Powoduje on choroby układu oddechowego oraz krążenia. 
Szczególnie narażeni są alergicy i astmatycy, osoby starsze, ale 
też dzieci, których układ oddechowy ciągle się rozwija. Osoby 
cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie 
samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, 
brak tchu, znużenie. Osoby z przewlekłymi chorobami układu 
oddechowego mogą być narażone na przejściowe nasilenie 
dolegliwości, w tym kaszel,  dyskomfort w klatce piersiowej, 
świszczący, spłycony oddech. W okresach wysokich stężeń pyłu 

zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji 
oddechowej. W przypadku nasilenia objawów chorobowych 
wskazany jest kontakt z lekarzem.
Również u osób zdrowych nawet krótkotrwały kontakt ze 
smogiem wywołuje: stany zapalne, podrażnienie spojówek, 
krtani i tchawicy, łagodne, przemijające stany zapalne płuc, 
zmęczenie, spadek tolerancji wysiłku. Natomiast wieloletni 
kontakt z zanieczyszczeniami powietrza może prowadzić do 
rozwoju nowotworów złośliwych, takich jak rak płuca, zatok, 
jamy ustnej, gardła i krtani, przełyku, nerki. Według Światowej 
Organizacji zdrowia (WHO), zanieczyszczenie powietrza aż 
w 30% odpowiada za powstawanie nowotworów.
W związku z obowiązywaniem w województwie śląskim ustawy 
antysmogowej, już tej zimy nie wolno palić:

 » węglem brunatnym oraz paliwami stałymi produkowanymi 
z wykorzystaniem tego węgla,

 » mułem i flotokoncentratem węglowym oraz mieszankami 
produkowanymi z ich wykorzystaniem,

 » paliwami, w których udział masowy węgla kamiennego 
o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%,

 » biomasą stałą, której wilgotność w stanie roboczym 
przekracza 20%.

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Mienia

Popiół można również gromadzić w pojemnikach na odpady 
komunalne (kubłach). W okresie zimowym popiół gromadzony 
w pojemnikach odbierany będzie wraz z odpadami komunalnymi, 
natomiast popiół gromadzony w workach do selektywnej zbiórki 
odbierany będzie wraz z surowcami wtórnymi. 
Popiołu nie należy sypać do pojemników plastikowych, gdyż popiół 
jest ciężki i podczas wyładunku może spowodować uszkodzenie 
pojemnika. do pojemników, jak również i worków, nie należy 
sypać gorącego popiołu. Pojemniki z gorącym popiołem nie 
będą odbierane przez firmę odbierającą odpady komunalne, 
ponieważ taki popiół może spowodować zapalenie śmieciarki. 
Niedopuszczalne jest również zalanie gorącego popiołu w kuble 
zimną wodą, gdyż w związku z ujemną temperaturą powietrza na 
zewnątrz popiół ten zamarza, co może spowodować uszkodzenie 

pojemnika i uniemożliwić jego odbiór przez śmieciarkę. Worki 
z popiołem winny być szczelnie związane, aby popiół nie chłonął 
wilgoci. W każdym przypadku należy przestrzegać maksymalnej 
ładowności pojemników, zwłaszcza plastikowych, gdyż zbytnie 
przeciążenie pojemnika powoduje jego uszkodzenie podczas 
wyładunku na śmieciarce.
Przypominamy, że ilość oddawanych odpadów nie jest limitowana, 
można wystawiać więcej niż jeden kubeł.
Worki do selektywnej zbiórki popiołu dostępne są również 
w urzędzie gminy Hażlach, w filiach gminnej Biblioteki Publicznej 
oraz w siedzibie firmy ekoplast – Produkt w Cieszynie przy             
ul. Frysztackiej 145.

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Mienia

W powietrzu, którym oddychamy, odnotowuje się znaczący wzrost stężenia trujących substancji. Specjaliści 
wskazują, że Polska ma jeden z najwyższych wskaźników zanieczyszczenia powietrza w całej Unii Europejskiej. 

Czy powinniśmy się bać? Jak wdychanie smogu wpływa na stan naszego organizmu?

Smog – polski problem

Jak się pozbyć popiołu? 
W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego przypominamy o możliwości oddawania 

popiołu w workach koloru szarego, dostarczanych przez firmę świadczącą usługę 
odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Hażlach. 
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SPOŁeCzeń St WO

Szanowni Państwo!
Bardzo cieszymy się, iż z roku na rok rośnie liczba mieszkańców 
gminy Hażlach, ponieważ wybraliście naszą gminę jako miejsce, 
z którym wiążecie swoją przyszłość. zapewne czynników, które 
zdecydowały o Waszym wyborze miejsca zamieszkania było 
wiele: życzliwi ludzie, urokliwe tereny czy atrakcje historyczne 
oraz krajobrazowe. My ze swej strony dokładamy wszelkich 
starań, aby gmina Hażlach była postrzegana jako przyjazna dla 
mieszkańców, aby oferowała jak najlepszą przestrzeń publiczną 
czy ofertę edukacyjną, sportową i kulturalną. zależy nam na 
bezpieczeństwie, pięknym otoczeniu i rozwoju naszej małej 
ojczyzny, dlatego inwestujemy w rozbudowę dróg, chodników, 
placów zabaw oraz boisk wielofunkcyjnych.
Na realizację powyższych zadań zdobywamy znaczne środki 
finansowe. W bieżącej kadencji staramy się być lokalnym liderem 
w zakresie pozyskiwania środków unijnych jak i rządowych na 
rozwój naszej gminy.
Jednak podstawowym i największym źródłem dochodu gminy 
są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (Pit) od 
podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. 
Należy pamiętać, iż ponad 37% płaconego przez Was podatku 
dochodowego zasila budżet gminy. im te wpływy są większe, tym 
więcej samorząd może wydać na zaspokojenie potrzeb swoich 
mieszkańców.  
Jeśli chcesz, aby Gmina Hażlach rozwijała się jeszcze 
szybciej, zostaw tu swoje podatki! Według ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, roczne Pit-y powinny być 
składane w  urzędzie skarbowym według miejsca zamieszkania, 
a nie zameldowania. Jest to obowiązek, o którym tysiące 
podatników zwyczajnie nie wie i tym samym zasila kasy innych 
gmin, finansując tym samym drogi czy szkoły, z których 
nie będą korzystać!
Nawet jeśli Państwo nie posiadacie meldunku w gminie Hażlach, 
możecie przyczynić się do zwiększenia budżetu gminy, w której 
mieszkacie. Wystarczy, iż wskażecie w zeznaniu rocznym Pit 
jako miejsce zamieszkania - Gminę Hażlach, a jako właściwy 
urząd skarbowy – Urząd Skarbowy w Cieszynie. 
Oczywiście większy wpływ na kierunki rozwoju gminy będą 
Państwo mieli meldując się w niej. Meldunek w miejscu 
zamieszkania jest nie tylko obowiązkiem, ale może Wam także 
ułatwić życie. dużą korzyścią jest to, że nasz urząd znajduje się 
wówczas bliżej Was, dzięki czemu szybciej i łatwiej załatwicie tu 
swoje sprawy. Możecie mieć większy wpływ na swoje otoczenie – 
bez dodatkowych starań możecie brać czynny udział w wyborach 
do władz lokalnych. Ponadto gmina wie o Waszym istnieniu 
i uwzględnia Was w swoich planach dotyczących rozwoju.
Meldując się u nas – przyczyniacie się do rozwoju gminy 
Hażlach, a rozwój naszej małej ojczyzny to nasz wspólny interes 
i odpowiedzialność. 

Wójt gminy Hażlach
grzegorz Sikorski 

Mieszkańcy: 
zameldujcie się i pomóżcie swojej gminie!

13 października przed budynkiem zamarskiej Szkoły Podstwowej 
im. Orła Białego stanęła ciężarówka Fundacji ewy Naworol. 
Fundacja powstała w 2013 r. i jej głównym celem jest edukacja 
w zakresie profilaktyki pogryzień i ataków przez psy. W specjalnie 
przygotowanej ciężarówce animacyjnej dzieci mogły dowiedzieć 
się nie tylko o tym jak reagować w sytuacji, gdy w pobliżu znajduje 
się groźny pies, ale również nauczyły się jak udzielać zwierzętom 
pierwszej pomocy i jak wychowywać swojego pupila. 
akcja cieszyła się zainteresowaniem uczniów i przedszkolaków. 
Po południu do ciężarówki mógł wejść każdy kto tylko miał 
ochotę. instruktorzy gOk przygotowali szereg interesujących 
zabaw i warsztatów plastycznych.

3. Dzień Kundelka
Kolejny rok z rzędu w Zamarskach w filii Gminnego Ośrodka Kultury odbył się Dzień Kundelka. Jest to 

wydarzenie, który w sposób szczególny ma zwrócić uwagę dzieci i rodziców na los psów w schroniskach. 

poDczas zajęć Dzieci poznawały zasaDy 
reagowania w niebezpiecznych sytuacjach 
z uDziałem psów. 
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SPORT

bezpłatny informator 
samorządowy

Nakład: 1.500 egz.
Wydawca
Redaktor naczelna:  Hanna Blokesz-Bacza, wgh@hazlach.pl

Skład i druk: Drukarnia Szmydt, ul. Legionów Polskich 27A, 09-500 Gostynin

Dziękujemy za udostępnianie zdjęć. 
Materiały do następnego numeru przyjmujemy do 10 lutego  2017 r.  pod adresem wgh@hazlach.pl

Rywalizacja odbywała się wśród dzieci 
-

nisistom kibicował wójt Grzegorz Sikor-
ski oraz radna Katarzyna Czendlik. 
Oto wyniki turnieju. 
Dzieci i młodzież: 1. Kamil Matuszek, 

Szymon Matuszek, 5. Wojciech Czendlik. 
Seniorzy: 1. Józef Matuszek, 2. Józef 
Michalik, 3. Tomasz Matuszek, 4. Piotr 
Gawłowski, 5. Ryszard Cebula, 6. Ro-
man Mazur.

GK

H A Ż L A C H .

Amatorzy tenisa stołowego
9 kwietnia Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu zorganizował kolejny Turniej Tenisa Stołowego Gminy Hażlach 

NAJLEPSI ZAWODNICY W KATEGORII SENIORÓW. 

P O G W I Z D Ó W.

Turniej żaków

DRUŻYNA OLZY POGWIZDÓW 
KLĘCZĄ OD LEWEJ: MATEUSZ NOWAK, BŁAŻEJ TENGLER, KACPER KROCHMAL, 
MIŁOSZ KOWALSKI, MAREK URZĘDOWSKI, KACPER WIATER, MACIEJ KACZMARCZYK. 

MOLASY, OKTAWIAN KURPANIK, FILIP NANKE, MARTA SŁOWIK, ROBERT BANOT.

Z okazji święta Konstytucji 3 Maja na 
boisku w Pogwizdowie odbył się tur-
niej piłki nożnej żaków (rocznik 2005 
i młodsi). W zawodach uczestniczyły 
cztery drużyny: Olza Pogwizdów, Victo-
ria Hażlach, LKS Rudnik  oraz Błyskawi-
ca Kończyce Wielkie. Grano systemem 
każdy z każdym 1x20 minut.

-
nicy Olzy Pogwizdów, którzy bez straty 
bramki z trzema zwycięstwami zostali 
najlepszą drużyną turnieju.

WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH
MECZÓW: 

-
czyce Wielkie 2:2, Rudnik - Hażlach 1:1, 

Pogwizdów - Kończyce Wielkie 3:0, Haż- Organizatorami turnieju byli GOK 

Andrzej Kłoda, prezes LKS Olza Pogwizdów

Materiały do następnego numeru przyjmujemy do 5 stycznia 2018 r. pod adresem wgh@hazlach.pl

STOP PRZEMOCY DOMOWEJ – 
PRAWO JEST PO TWOJEJ STRONIE

Przemoc wobec rodziny jest przestępstwem, a sprawca ponosi 
odpowiedzialność za swoje czyny. Jeśli doświadczasz przemocy 
w rodzinie masz prawo do wsparcia ze strony policji, jednostek 
pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych, instytucji oświatowych, ochrony zdrowia.
Procedura „Niebieskiej karty” uruchamiana jest w przypadku 
podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny 
lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez osobę będącą 
świadkiem przemocy.
ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie gwarantuje 
bezpłatną pomoc medyczną, psychologiczną i prawną, a w każdej 
gminie działa zespół interdyscyplinarny, który składa się z grupy 
specjalistów tj: policjantów, psychologów, pracowników pomocy 
społecznej, służby zdrowia  oraz sądu.
Wsparcie, pomoc psychologiczną i informacje o możliwościach 
uzyskania pomocy otrzymać można dzwoniąc pod nr 
OGÓLNOPOLSKIEGO TELEFONU DLA OFIAR PRZEMOCY 

W RODZINIE „Niebieska Linia” - 801 120 002 – od 
poniedziałku do soboty – w godz. 800 do 2200, w niedzielę 
i święta – w godz. od 800 do 1600  oraz pod nr tel.:                   
116 111 – w sprawach dot. dzieci  
Osoby dotknięte przemocą w rodzinie zamieszkałe 
na terenie gminy Hażlach  mogą uzyskać pomoc także 
w następujących instytucjach:
•	 w  gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hażlachu      

(tel. 33 8569600)
•	 w gminnej komisji Rozwiązywania Problemów 

alkoholowych w gminie Hażlach, ul. główna 57,                 
43-419 Hażlach  (tel. 33 8569492)

•	 w Punkcie konsultacyjno – informacyjnym ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z Problemem 
alkoholowym w Hażlachu, ul. główna 57 (urząd gminy 
Hażlach pok. nr 14 tel. 33 8569492)

•	 w komisariacie Policji w zebrzydowicach                                
(tel. 32 4783930 lub 112)

•	 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie, ul. garncarska 8            
(tel. 33 4794611)  

•	 w Prokuraturze Rejonowej w Cieszynie, ul. garncarska 8 
(tel. 33 8514614) 

•	 w  placówkach oświaty 
•	 w placówkach ochrony zdrowia.
•	 w Powiecie Cieszyńskim prowadzony jest przez 

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” 
Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób dotkniętych 
Przemocą w Rodzinie ul. Mała Łąka 17a, 43-400 Cieszyn, 
tel. 33 8512929.

Serdeczne podziękowania składa Rodzina Szkutek wszystkim zastępom Straży Pożarnej Państwowej i Ochotniczej            
za szybką i zorganizowaną akcję ratunkową przy ratowaniu karczmy „u Źródełka” w zamarskach 

urszula i Piotr Szkutek 

Podziękowanie
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Rywalizacja odbywała się wśród dzieci 
-

nisistom kibicował wójt Grzegorz Sikor-
ski oraz radna Katarzyna Czendlik. 
Oto wyniki turnieju. 
Dzieci i młodzież: 1. Kamil Matuszek, 

Szymon Matuszek, 5. Wojciech Czendlik. 
Seniorzy: 1. Józef Matuszek, 2. Józef 
Michalik, 3. Tomasz Matuszek, 4. Piotr 
Gawłowski, 5. Ryszard Cebula, 6. Ro-
man Mazur.

GK

H A Ż L A C H .

Amatorzy tenisa stołowego
9 kwietnia Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu zorganizował kolejny Turniej Tenisa Stołowego Gminy Hażlach 

NAJLEPSI ZAWODNICY W KATEGORII SENIORÓW. 

P O G W I Z D Ó W.

Turniej żaków

DRUŻYNA OLZY POGWIZDÓW 
KLĘCZĄ OD LEWEJ: MATEUSZ NOWAK, BŁAŻEJ TENGLER, KACPER KROCHMAL, 
MIŁOSZ KOWALSKI, MAREK URZĘDOWSKI, KACPER WIATER, MACIEJ KACZMARCZYK. 

MOLASY, OKTAWIAN KURPANIK, FILIP NANKE, MARTA SŁOWIK, ROBERT BANOT.

Z okazji święta Konstytucji 3 Maja na 
boisku w Pogwizdowie odbył się tur-
niej piłki nożnej żaków (rocznik 2005 
i młodsi). W zawodach uczestniczyły 
cztery drużyny: Olza Pogwizdów, Victo-
ria Hażlach, LKS Rudnik  oraz Błyskawi-
ca Kończyce Wielkie. Grano systemem 
każdy z każdym 1x20 minut.

-
nicy Olzy Pogwizdów, którzy bez straty 
bramki z trzema zwycięstwami zostali 
najlepszą drużyną turnieju.

WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH
MECZÓW: 

-
czyce Wielkie 2:2, Rudnik - Hażlach 1:1, 

Pogwizdów - Kończyce Wielkie 3:0, Haż- Organizatorami turnieju byli GOK 

Andrzej Kłoda, prezes LKS Olza Pogwizdów
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Piaskownica

Potrzeba realizacji działań projektowych 
zrodziła się wśród naszych mam, 
opiekujących się dziećmi na przyszkolnym 
placu zabaw, najczęściej w piaskownicy. 
z obserwacji i przeprowadzonego 
wywiadu, wynikało, iż bardzo ważna 
jest dla nich
dobra forma fi zyczna po to, by mieć siły 
zajmować się potomstwem, obowiązkami 
gospodarstwa domowego, obowiązkami 
zawodowymi oraz zachowaniem zgrabnej 
fi gury. W trakcie spotkań młodych mam 
wyłoniła się również młoda osoba, 
która podjęła się próby organizowania 
mam w grupie i przeprowadzania lub 
koordynowania zajęć z aerobiku oraz 
Nording Walking. tym młodym liderem 
jest agata Machej, to właśnie o niej 
i jej pasjach powstanie projektowy fi lm 
z kategorii Człowiek. 
działania projektowe pozwoliły również 
przeprowadzić dwutygodniowe, 
nieodpłatne, letnie warsztaty z dziećmi 
i rodzicami (półkolonie), zakończone 
akcją propagowania zdrowej żywności 
w postaci serwowania koktajli 
z pełnowartościowych produktów na 
gminnych kulinariach, które odbyły się 
pod rudnicką wiatą przy strażnicy OSP. 
W ramach tych półkolonii pojechaliśmy 
na 2 wycieczki - 1 górska w nasze piękne 
Beskidy, a druga do Chorzowa, na 
Stadion Śląski, gdzie dzieci brały udział 
w specjalnie przygotowanych zajęciach. 
Jeździliśmy również na wycieczki 
rowerowe, ćwiczyliśmy i graliśmy 
w gry sportowe na boisku ludowego 

klubu Sportowego w Rudniku, została 
zorganizowana olimpiada sportowa. 
dodatkowo w sali Powszechnej Szkoły 
Podstawowej Szkoły zorganizowane 
zostały zajęcia dla mam z małymi dziećmi 
metodą Weroniki Sherbourne. 

Żal, że projekt dobiega końca. Mam 
nadzieję, że pasja naszych mam w nich 
pozostanie i nadal będą spotykać się na 
wspólnych zajęciach sportowych. 

Opracowanie: Sylwia grzebień

Zakończył się projekt o przewrotnej nazwie PIASKOWNICA współfi nansowany z programu 
grantowego  „Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, wdrażany przez 

Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej .

STOWARZYSZENIE NA RZECZ 
ROZWOJU WSI RUDNIK W RUDNIKU

POWSZECHNA SZKOŁA
PODSTAWOWA  W RUDNIKU

Dzieci w ramach projektu uczestniczyły w zajęciach przygotowanych 
przez aktywne mamy. 

aerobik był jeDnym z głównych Działań realizowanych w ramach 
projektu. 



8 Wiadomości Gminy Hażlach

eduk aCJa

W czasie zajęć uczestnicy pod opieką andrzej Surmy, nauczyciela 
i właściciela firmy Misja Robot, mieli okazję zmierzyć się 
z zadaniami programistycznymi dopasowanymi do ich wieku. 
grupy z zamarsk, Pogwizdowa oraz kończyc Wielkich miały 
okazję zapoznać się OzoBotami. to potężne, ale bardzo małe 
narzędzie do nauki podstaw programowania od przedszkola 
po liceum.
Ozobot jest jednym z najmniejszych na świecie programowalnych 
robotów o wymiarach około 2,5 cm wysokości i średnicy. Można 
go programować na dwa sposoby: za pomocą kodów złożonych 

z kolorów lub używając wizualnego języka programowania tzw. 
bloczków. Programowanie w środowisku OzoBlockly jest podobne 
do programowanie w Scratch. 
zwieńczeniem udziału w akcji jest certyfikat przekazany od 
ambasadora Code Week dla gminnego Ośrodka kultury 
w Hażlachu.
tydzień kodowania dobiegł końca, ale nasi uczestnicy na każdych 
zajęciach uczą się programowania za pomocą oprogramowania 
lego Wedo 2 uruchamiając skonstruowane przez siebie roboty. – 
Chcę pokazać, że robotyka i programowanie to wspaniała zabawa, 
interesujące hobby, a w przyszłości zawód z perspektywami 
– podkreśla andrzej Surma, prowadzący zajęcia.
zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w odpłatnych 
warsztatach. zajęcia odbywają się w filiach gOk: 
w poniedziałki od 16:30 do 18:00 w Pogwizdowie (ul. Północna 5);
we wtorki od 16:30 do 18:00 w kończycach Wielkich                                   
(ul. ks. Olszaka 8); w środy od 16:30 do 18:00 w zamarskach   
(ul. główna 1). 
Pierwsze spotkanie jest bezpłatne. każde kolejne to 15 zł.

zapraszamy.
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Europejski Tydzień Kodowania 
Certyfikat potwierdzający udział w Europejskim Tygodniu Kodowania trafił do Gminnego 

Ośrodka Kultury w Hażlachu. Uczestnicy warsztatów z robotyki dołączyli do międzynarodowej 
akcji promującej naukę programowania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

zajęcia z robotyki uDowaDniają, że nawet 
najmłoDsi potrafią skonstruować robota. 

Magdalena Prochska w listopadzie odebrała z rąk kuratora 
Śląskiego urszuli Bauer tytuł laureata Wojewódzkiego konkursu 
Ortograficznego “dyktando Niepodległościowe - po polsku 
o historii”. konkurs przeprowadzony był w trzech etapach, zaś 
teksty dyktand opracowany były w oparciu o historię naszej 
Ojczyzny, łączył nazwy własne z wyrazami pospolitymi również 
tymi, które wyszły z powszechnego użycia. 
Jako jedyna uczennica powiatu cieszyńskiego w kategorii szkół 
podstawowych znalazła się grupie 30 uczniów województwa 
śląskiego wyróżniających się poprawnością ortograficzną. Wraz 
z rodzicami uczestniczyła w gali podsumowującej konkurs, która 
miała miejsce w Narodowym Banku Polskim w katowicach. 
Na drodze ortograficznych zmagań opiekunem Madzi była 
nauczycielka języka polskiego i historii Patrycja grzybek. Jesteśmy 
bardzo dumni z Madzi i serdecznie jej gratulujemy!

zespół ds. promocji SPH
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Mistrzyni ortografii
h a ż l ac h

Jest jedyną uczennicą, która reprezentowała powiat cieszyński w kategorii szkół 
podstawowych. Magdalena Prochaska, uczennica Szkoły Podstawowej im. Trzech Braci 

w Hażlachu popisała się wyjątkowymi, ortograficznymi umiejętnościami. 

magDalena prochaska poDczas oDbierania 
nagroDy z rąk kuratora śląskiego. 
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9 września w iskrzyczynie  odbyły się gminne zawody 
Sportowo-Pożarnicze, organizowane co roku wspólnie dla 
jednostek OSP gmin Hażlach i dębowiec. z naszej gminy 
w zawodach wzięły udział wszystkie drużyny, za wyjątkiem 
OSP z zamarsk. 
W wyniku przeprowadzonej rywalizacji sztafet na torze 
przeszkód oraz ćwiczeń bojowych po raz kolejny, szósty z rzędu, 
wygrała jednostka OSP z kończyc Wielkich. Oto końcowe 
wyniki zawodów: 1. OSP kończyce Wielkie (121 punktów), 2. 
OSP Pogwizdów (126 pkt.), 3. OSP Brzezówka (137 pkt.), 4. 
OSP Hażlach (138 pkt.), 5. OSP Rudnik (151 pkt.). Najlepsze 
drużyny otrzymały puchary ufundowane ze środków promocji 
gminy Hażlach oraz dyplomy. 
W trakcie zawodów rozegrano również konkurencję musztry. 
Pierwsze miejsce zajęły kończyce Wielkie, drugie – Hażlach, 
trzecie – Pogwizdów, czwarte – Rudnik.                                 gk

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
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Na razie czynny jest supermarket, do którego wkrótce dołączy 
galeria usługowa oraz specjalistyczny warsztat samochodowy. 
W przyszłości istnieją plany utworzenia w tym miejscu także 
obiektów rekreacyjno-sportowych. inwestorem budowy centrum 
jest cieszyńska firma Wat S.C., która prowadzi już w zamarskach  
supermarket sieci „lewiatan”. kolejny supermarket przez kilka 
lat był czynny w Pogwizdowie przy ulicy katowickiej, lecz obecnie 

został przeniesiony do nowego centrum. W związku z większą 
powierzchnią obsługową (sala sprzedaży ma 500 m2, magazyn 
300 m2) i poszerzeniem asortymentu zakupowego, personel 
sklepu został zwiększony do 25 osób. 
aby ułatwić mieszkańcom dojście do nowego centrum, firma Wat 
S.C. sfinansowała budowę chodnika dla pieszych, umożliwiającego 

bezpieczne przejście z ulicy zagrodowej przez ulicę Cieszyńską na 
ulicę kolejową. Jego wykonanie w ramach współpracy inwestora 
z gminą Hażlach nastąpiło po uzgodnieniu z właścicielem drogi, 
czyli z Powiatowym zarządem dróg Publicznych w Cieszynie.           
Od pierwszego kwartału przyszłego roku w centrum rozpocznie 
działalność galeria usługowa. Czynny tam będzie sklep odzieżowy, 
drogeria, fryzjer z kosmetyczką, kebab, a także bankomat 
i prawdopodobnie również paczkomat. do zagospodarowania 
pozostał jeszcze wolny lokal o powierzchni około 120 m2, 
w którym pierwotnie miała powstać apteka (osoby zainteresowane 
wynajmem mogą się kontaktować w tej sprawie z przedstawicielem 
firmy Wat S.C.  p. Rafałem Pytlem, tel. 505 108 183).   
W połowie grudnia na terenie centrum została otwarta 
samoobsługowa myjnia samochodowa. W dalszej kolejności 
powstanie tam dysponujący własną myjnią specjalistyczny warsztat 
samochodowy, oferujący czyszczenie tapicerki i odnawianie 
(lifting) karoserii.
W dalszych planach jest budowa w Pogwizdowie obiektów 
rekreacyjno-sportowych, co jednak zależy od sytuacji ekonomicznej 
całego centrum, jego rentowności oraz możliwości pozyskania 
dotacji. Przewiduje się wykonanie kortów tenisowych: dwóch 
odkrytych oraz dwóch zakrytych (z możliwością rozgrywania 
meczów halowej piłki nożnej).                                                         gk
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Najpierw handel, później także usługi
p o g w i z D ó w

Z początkiem grudnia bieżącego roku przy ulicy Cieszyńskiej 113 w Pogwizdowie nastąpiło 
oficjalne otwarcie nowego centrum handlowo-usługowego. Wraz z jego właścicielami 

w inauguracji działalności wziął udział Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski. 
Poświęcenia obiektu dokonał ks. kan. dr Karol Mozor, proboszcz miejscowej parafii. 

jako pierwszy uruchomiony został supermarket.

strażacy z kończyc wielkich ze zDobytymi 
pucharami.
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W dniach 24-25 listopada w sali sportowej w kończycach 
Wielkich rozegrano dwa turnieje sportowe: piłki siatkowej 
i tenisa stołowego. ich uczestnicy walczyli o Puchar Sołtysa Wsi. 
W turnieju piłki siatkowej zwyciężyła drużyna z przysiółka 
Wygoda, drugie miejsce zajęła drużyna z osiedla karolinka, 
a trzecie - drużyna oldboyów lkS Błyskawica kończyce 

Wielkie. Natomiast w turnieju tenisa stołowego zwycięzcą 
został eugeniusz Chwolek, drugie miejsce wywalczył Wiesław 
Brachaczek, a trzecie - Franciszek Bierski.
Na zakończenie obu turniejów sołtys wsi kończyce Wielkie 
Marian Morawiec wręczył zwycięzcom okazałe puchary, 
a następnie zaprosił zawodników na poczęstunek.              FB

kluby sportowe działające w gminie Hażlach otrzymały 
wsparcie z Ministerstwa Sportu i turystyki w ramach 
programu „klub”. Łącznie kluby zdobyły 40 tys. zł 
dofinansowania do bieżącej działalności. 
do ministerialnego dofinansowania zakwalifikowały się: 
lkS „Victoria” w Hażlachu, lkS „Błyskawica” w kończycach 

Wielkich, lkS „Olza Pogwizdów” i ukS „Nakano Pogwizdów” 
w Pogwizdowie. kluby otrzymały po 10 tys. zł.
kończycki lkS pozyskane środki przeznaczył na zakup 
dwóch pełnych kompletów strojów piłkarskich dla zespołów 
młodzieżowych na pokrycie kosztów prowadzenia zajęć 
sportowych. zajęciami objęte zostały grupy młodzieżowe 
naszego klubu - żaki, orliki, trampkarze i juniorzy.

O Puchar Sołtysa Kończyc Wielkich

Kluby sportowe z dofinansowaniem
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finaliści turnieju tenisa stołowego.

najmłoDsze grupy objęte programem.
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21 września w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Cieszynie odbyło 
s ię  podsumowanie  w yników 
współzawodnictwa sportowego w roku 
szkolnym 2016/2017. Władze powiatowe 
wyróżniły najlepszych sportowców Śląska 
Cieszyńskiego oraz przodujące pod tym 
względem placówki oświatowe. W gronie 
tym znaleźli się także reprezentanci 
gminy Hażlach.
Nagrody fi nansowe za odniesione sukcesy 
sportowe najlepszym zawodnikom 
wręczyli Starosta Cieszyński Janusz 
król i przewodniczący Rady Powiatu 
Cieszyńskiego ludwik kuboszek. 
Była wśród nich Małgorzata 
Błaszczyk, trenująca ju-jitsu zawodniczka 
uczniowskiego klubu Sportowego Nakano 
Pogwizdów, która zdobyła brązowy medal 
na Mistrzostwach Świata juniorów, została 
mistrzynią Polski Młodzieżowców oraz 
wywalczyła brązowy medal Mistrzostw 
Polski Seniorek. 
z kolei laureatami wyróżnienia Powiatu 
Cieszyńskiego w dziedzinie sportu za 
rok 2016 zostali: trenująca pływanie 

Balbina Sikora - zdobywczyni Pucharu 
europy Juniorów, pięciu tytułów 
Mistrza Polski na różnych dystansach 
i w różnych stylach oraz tytułu najlepszej 
zawodniczki Mistrzostw Polski, zawodnik 
ukS Nakano Pogwizdów dawid Piekar  
- uzyskał i miejsce podczas Mistrzostw 
Polski kadetów w Ju-Jitsu, Vii miejsce 
w Pucharze Świata kadetów, iii miejsce 
w Pucharze Czech Młodzików w Judo, 
iii miejsce w Pucharze Polski Młodzików 
w Judo, i miejsce w Ogólnopolskim 

turnieju klasyfi kacyjnym Ju-Jitsu oraz 
trener ju-jitsu ukS Nakano Pogwizdów 
Jan Błaszczyk, którego podopieczni 
zajmowali miejsca na podium zawodów 
krajowych, zaś on sam odnosił sukcesy 
podczas startów zagranicznych.
W uroczystości w Starostwie Powiatowym 
uczestniczył przewodniczący komisji 
Sportu, Spraw Socjalnych i zdrowia Rady 
gminy Hażlach Franciszek Bierski oraz 
członek komisji Józef Piekar.

gk

Najlepsi sportowcy z naszej gminy

SPOŁeCzeń St WO

uczestnicy spotkania w starostwie powiatowym w cieszynie.

Stowarzyszenie Miłośników zamarsk, 
w ramach przyznanych grantów 
programu „działaj lokalnie” Polsko-
amerykańskiej Fundacji Wolności, 
od lipca realizowało projekt „Śladami 
Cieszyńskiej Pieśniczki ludowej”. 
dzięki otrzymanym środkom oraz 
wsparciu sponsorów i zaangażowaniu 
wolontariuszy, opracowano i wydano 
publikację „Śladami Cieszyńskiej 
Pieśniczki ludowej”. Opisano w niej 
realizowany projekt, przypomniano 

sylwetki Stanisława i Jerzego Hadyny, 
których gwiazdy znalazły się w powstałej 
alei gwiazd oraz zamieszczono 
pieśniczki ludowe. książeczka swoją 
premierę miała podczas „zamarskiego 
Biesiadowania”, które odbyło się 17 
września br. uczestnicy z wielkim 
zainteresowaniem podeszli do wydanej 
publikacji, ze względu na znajdujące się 
w niej pieśniczki. W śpiewniku znalazły 
się w większości stare i zapomniane 
pieśniczki, które pamięta tylko starsze 

pokolenie. Wszyscy więc włączyli się 
do wspólnego śpiewu ze śpiewnikiem 
w ręku.
Projekt „Śladami Cieszyńskiej 
Pieśniczki ludowej” obejmował 
również warsztaty muzyczne czyli 
spotkania z cieszyńską pieśniczką 
ludową, organizację „zamarskiego 
Biesiadowania” oraz w głównej mierze 
utworzenie w zamarskim Parku alei 
gwiazd Miłośników Cieszyńskiej 
Pieśniczki ludowej.

Wydano śpiewnik z pieśniczkami
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ŻYCzeNia ŚWiĄt eCzNe

W tym szczególnym czasie życzę, 

aby radość płynąca z Narodzenia Pańskiego 

napełniła Państwa serca, 

aby wspólne z najbliższymi kolędowanie 

wniosło do Waszych domów 

tak bardzo dziś potrzebny spokój 

i pozwoliło choć na chwilę zadumać się nad tym, 

co w życiu najważniejsze. 

Niech nadzieja, którą niosą ze sobą te jakże piękne Święta, 

przysłoni wszelkie troski i zmartwienia, 

a łaska płynąca ze Żłóbka Dzieciątka Jezus 

towarzyszy nam wszystkim w Nowym 2018 Roku, 

obdarzając zdrowiem i siłami potrzebnymi 

do podejmowania nowych działań.
Janusz Król

Starosta Cieszyński
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SPOŁeCzeń St WO

Jest to pierwszy krok, który przybliża zamarski do budowy 
małego amfiteatru w zamarski Parku. zadanie to czyli wykonanie 
projektu technicznego i wykonanie całej dokumentacji wraz 
z uzyskaniem pozwolenia na budowę, zostało wykonane w ramach 
wyodrębnionych środków Funduszu Sołeckiego na 2017 rok. 
koszt zadania to 10 tys. zł, a wykonało go Studio Projektowe 
aRCHitekt, grupa kuczyńscy z Rybnika. 
amfiteatr o wym. 10mx9m posiadać będzie zadaszoną scenę 
oraz zaplecze techniczne i magazyn. Obiekt będzie dostosowany  
do osób niepełnosprawnych i wyposażony w wewnętrzna 

instalacje elektryczną. elewację zdobić będzie odciśnięty kwiat 
“cieszynianki”.
W lutym 2018 roku zostanie rozstrzygnięty konkurs w ramach 
mikroprojektu “Płynie muzyka z zamarskiego kopca na 
Olziańska dolinę”, który został złożony w ramach współpracy 
transgranicznej przez urząd gminy w Hażlachu wraz z miastem 
karvina z Czech.
Mamy nadzieję, że uda się pozyskać środki finansowe i już na 
wiosnę ruszą prace budowlane.

klaudiusz zawada - Sołtys zamarsk

Cecylia gasz-Płońska w latach 2012-2015 kierowała Cieszyńskim 
Ośrodkiem kultury „dom Narodowy” realizując liczne wydarzenia 
artystyczne, plenerowe i kulturalno-oświatowe. Wcześniej była 
związana z instytucją Filmową Silesia Film, której również 
była dyrektorem. Była organizatorką międzynarodowych 
i ogólnopolskich festiwali, a jej bogate doświadczenie i rozległe 
kontakty są gwarantem pozytywnych zmian w kulturze gminy 
Hażlach. 
Nowej dyrektor gminnego Ośrodka kultury w Hażlachu życzymy 
powodzenia i sukcesów w realizacji zamierzonych planów. 

HBB

Projekt zatwierdzono

Nowa dyrektor GOK

z a m a r s k i

Decyzją Starosty Cieszyńskiego z dnia 8 grudnia br. zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia 
na budowę zadaszonej sceny widowiskowej wraz z zapleczem i wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz 

zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanej na działce 225/22, obręb Zamarski, gmina Hażlach.

Zmiana na stanowisku dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu. 7 grudnia funkcję 
objęła Cecylia Gasz-Płońska, która będzie kierować kulturą w Gminie Hażlach do 2020 r. 

tak bęDzie wygląDał w przyszłości amfiteatr w zamarskach.
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SPÓŁdzielCzOŚĆ

Bank Spółdzielczy w Cieszynie stale wzbogaca swoją ofertę 
produktową. Obecnie, prócz szerokiej gamy rachunków dla 
osób fi zycznych czy fi rm, rachunków oszczędnościowych, 
kredytów gotówkowych, hipotecznych, inwestycyjnych czy też 
obrotowych, możliwe jest odebranie podpisu elektronicznego 
wydawanego przez krajową izbę Rozliczeniową. Możliwe 
jest również nabycie terminala płatniczego. dotychczas 
Bank współpracował z Firmą itCard. W tym roku podpisana 
została kolejna umowa na dystrybucję terminali z Firmą 
elavon. Współpraca z dwoma dostawcami daje wybór naszemu 
klientowi, zaś dostawcy terminali, chcąc zwiększyć swój udział 
w rynku, oferują atrakcyjne warunki promocyjne.
W Banku został wdrożony system bankowości elektronicznej 
eBO eBank Online wraz z bankowością mobilną, który osiąga 
standardy bankowości internetowej dostępnej na rynku. 
korzystanie z kanałów elektronicznych to wygoda i oszczędność 
czasu. z dowolnego miejsca możliwe jest wykonanie przelewu, 
doładowanie telefonu, sprawdzenie dokonanych transakcji czy 
aktualnego stanu środków fi nansowych, co może być bardzo 
przydatne podczas zakupów. Warunkiem skorzystania z eBO 
jest oczywiście dostęp do internetu. 
Bank, chcąc dotrzeć do klientów, rozwija fanpage na 
Facebooku, z którego można dowiedzieć się wielu ciekawostek 
z „życia” Banku. udostępniane są różne publikacje dotyczące 
bezpieczeństwa teleinformatycznego, zagrożeń płynących 
z korzystania z internetu lub krótkie wzmianki o zmianach 
w przepisach gospodarczych.  Chcemy, by nasz odbiorca chętnie 
korzystał z dobrodziejstw informatyki, ale był też świadomy 
zagrożeń. Bank uczestniczy w różnego rodzaju imprezach 
kulturalnych, rozrywkowych, inicjatywach gospodarczych, 
o których wspominamy w postach na naszym fanpage. 
W ostatnim czasie zorganizowaliśmy konkurs pt. „Płać 
bezgotówkowo”, którego celem było promowanie produktów 
bankowych i poszerzenie wiedzy o tematyce bankowej, w tym 
o usługach fi nansowych.  
Popierając lokalne inicjatywy, Bank wspiera m. in. organizacje 
społeczne działające na terenie gminy Hażlach i tak wśród 
obdarowanych znalazły się Biblioteka, kluby Sportowe oraz 
Stowarzyszenie Miłośników jednego z sołectw. Byliśmy również 

jednym ze sponsorów corocznej imprezy Piknik Militarny, 
zorganizowanej w tym roku w kończycach Wielkich.  
Nie zapominamy również o młodym kliencie. Bank 
przygotował ofertę bezpłatnego konta Junior. Chcemy by od 
najwcześniejszych lat nasz klient wiedział, że w „sąsiedztwie” 
jest Bank Spółdzielczy w 100% posiadający polski kapitał 
i to właśnie korzystając z usług Banku Spółdzielczego staje 
się częścią gospodarki lokalnej. Bank zaprasza również 
uczniów szkół średnich do Centrali Banku w Cieszynie na 
lekcje w temacie bankowości, wypełniając tym samym misję 
edukacyjną. W tym roku lekcja bankowości dla hażlaskich 
przedszkolaków przeprowadzona została także w Oddziale 
w Hażlachu  przez Panią kierownik. 
Bank chętnie gości młodzież, przedszkolaki, jak również 
wszystkich chętnych do obejrzenia wystaw, które są 
udostępniane na Sali konferencyjnej Banku w Cieszynie. W tym 
roku prezentowane były dwie wystawy: “adam Sikora i park 
jego imienia” oraz “Życie Franciszka górniaka i jego żony”.  
Wkraczając w 2018 rok Bank Spółdzielczy w Cieszynie 
rozpoczyna 145 rok działalności dla ziemi Cieszyńskiej - dla 
wszystkich jej mieszkańców, również gminy Hażlach. 

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Cieszynie
Alina Rakowska

Wszystkim Klientom, Partnerom
składamy życzenia

Spokojnych i Radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz Pomyślności i Sukcesów 
w Nowym Roku

Podsumowanie Roku 2017 
w Banku Spółdzielczym w Cieszynie

Spokojnych i Radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz Pomyślności i Sukcesów 
w Nowym Roku
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Wycieczki przedszkolaków

dzięki uprzejmości ewy Cienciała oraz Pawła Cienciała 
mogliśmy zwiedzić fragment wielkiego, wielohektarowego 
sadu, gdzie przedszkolaki uczyły się pracy sadownika. Na terenie 
gospodarstwa sadowniczego dzieci poznały kilka ciekawostek na 
temat różnych odmian jabłoni oraz sposobów przechowywania 
ich owoców. Wszyscy uczestnicy wycieczki zostali poczęstowani 
soczystymi, pysznymi jabłkami. 
Miesiąc październik to czas oszczędzania, dlatego przedszkolaki 
udały się do znajdującego się w Hażlachu Oddziału Banku 
Spółdzielczego w Cieszynie, gdzie zostały bardzo serdecznie 
przywitane przez pracowników banku. emilia kubala-grossy, 
kierownik hażlaskiej placówki, zapoznała najmłodszych 
gości z zasadami funkcjonowania instytucji finansowej oraz 
pracą bankowców. zachęcała do oszczędzania w SkO oraz 
oprowadziła dzieci po banku. Przedszkolaki przez chwilę mogły 
zostać bankowcami, bawiąc się pieczątkami oraz maszyną do 
liczenia pieniędzy. Na zakończenie wizyty dzieci otrzymały od 
pracowników słodkie upominki.                                                      eS

Miesiąc październik dla hażlaskich przedszkolaków ze Szkoły Podstawowej im. „Trzech Braci” 
upłynął pod znakiem lokalnych wycieczek. Słoneczny październikowy dzień zachęcił je do 

odwiedzenia tamtejszego gospodarstwa ogrodniczego Państwa Cienciała oraz placówki banku. 

z a m a r s k i

z wizytą u hażlaskich ogroDników.

przeDszkolaki w banku spółDzielczym.
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Rekl aM a

NOWE MIEJSCA PRACY W CZECHACH
Komfort agencja pracy jest czeska agencja ze stabilną pozycją  

na czeskim targu pracy, posiadająca licencje Czeskiego ministerstwa pracy.

Oferujemy następujące pozycje:

• KOntrOlOr jaKOści
• OperatOr w prOduKcji

chętni u nas znajdą:

• Transport na pracowisko ZADARMO

• Dla adeptów poza trasą autobusu pomoc 
finansowa na transport

• Opowiadające wynagrodzenie finansowe

• Karty obiadowe po 3 mieśiącach

• Bonus 10 % z wynagrodzenia podstawowego
• 500 CZK bonus za prace w weekend – 

weekendy płacone w formie zaliczki po końcu 
zmiany (razem z bonusem 500 CZK) 

• Przypłatki za pracę w nocy, weekendy, święta 
i nadgodźiny

• Po 5 odpracowanych zmianach możliwość 
zaliczki 1000 CZK

zapraszamy was do naszej kancelarii w Ostrawie, ul. stodolní 741/15
po i śr 8:00–16:00, wt, czw, pią 8:00–14:00.

tel. +420 731 009 303, e-mail: linh.le@email.cz lub brno@komfortgroup.cz
www.komfortgroup.cz


