
Tym razem poruszamy trudne 
tematy – Pomoc dla Ukrainy czy stan 
bezpieczeństwa w Gminie. Dzielimy 

się także sukcesami sportowymi 
oraz wspominamy ferie. 

Zachęcamy Państwa do udziału 
w konkursie na logotyp naszej Gminy 

oraz zarezerwowania czasu na 
imprezy kulturalno-sportowe.

Wiadomości Gminy Hażlach 
są redagowane z nadesłanych 
materiałów, na które czekamy 

do 22 kwietnia 2022 r. na adres 
mailowy: wgh@hazlach.pl 

ZAPRASZAMY DO LEKTURY

c.d. str. 2

Gdy 24 lutego sprawdziliśmy do-
niesienia medialne, wiele osób poczu-
ło się, jakby znalazło się w  alterna-
tywnym świecie. Wojna w XXI wieku, 
w dodatku tak blisko Polski wydawa-
ła się niemożliwa. Niestety, nie był to 
sen, nie był to też fake news. Miesz-
kańcy Gminy Hażlach szybko jednak 
otrząsnęli się z szoku i ochoczo ruszy-
li na pomoc naszym wschodnim sąsia-
dom, którzy znaleźli się w niezwykle 
trudnej sytuacji.

Święto Wielkiej Nocy  to czas otuchy i nadziei,
czas odradzania się , wiary w siłę Chrystusa

i w siłę człowieka.
Życzymy, 

aby święta wielkanocne przyniosły radość,
pokój oraz wzajemną życzliwość.

Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski
Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Kolondra

wraz z Radnymi, Sołtysami i Radami Sołeckimi

Początkowo były to dwie rodziny, z cza-
sem takich osób jednak przybywa. Skąd 
przyjechali? Z  różnych rejonów. Część 
z nich miała to szczęście, że uciekali z re-
jonów, gdzie nie toczyły się działania wo-
jenne. Część jednak widziała wrogą armię, 
wybuchające bomby i strzały z karabinów 
na własne oczy. Jednak rodzina, z  którą 
udało nam się porozmawiać, przyjechała 
z Białej Cerkwi (miejscowość pod Kijowem, 
która została ostrzelana), inna ze wschod-
niej części Ukrainy, gdzie było bardzo źle.

Jakie są nastroje? Jest dużo łez. Na py-
tanie „co jest najbardziej potrzebne”, często 
pada odpowiedź „Pokój w  naszym kraju”. 
Tego niestety nie jesteśmy w  stanie za-
pewnić, staramy się jednak dostarczyć 
artykuły pierwszej potrzeby. Co jest po-
trzebne? Praktycznie wszystko. Ludzie, 
którzy uciekają z regionów, gdzie toczą się 
działania wojenne, ratują przede wszyst-
kim życie. Pakują się do jednej walizki, 
a  czasem nawet siatki. Nie mają dostępu 
do własnych oszczędności. Dlatego po-
trzeby są ogromne. Przede wszystkim 
jest to żywność, soki, żywność dla dzieci, 
środki higieniczne (podpaski, papier toa-
letowy), czy środki czystości. Czasem po-
trzebują również ubrań i butów. 

Gmina Hażlach z wielkim 
sercem pomaga Ukrainie

Gminny Ośrodek Kultury w  Hażlachu 
zorganizował zbiórkę darów, która 
trwa nieprzerwanie od poniedziałku 
28  lutego. Pokazaliście, jak wielkie ma-
cie serca – niestety, potrzeby są również 
duże. Pierwsza partia darów trafiła do 
magazynu powiatowego, skąd została 
rozdysponowana dalej – w miejsca, gdzie 
określone rzeczy są szczególnie potrzeb-
ne. Dalsze dary jednak zostają w Gminie 
Hażlach, gdyż również u  nas pojawili 
się uchodźcy.

Druhowie z OSP Hażlach w Medyce
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Uruchomiony został adres mailo-
wy: ukraina@hazlach.pl, gdzie można 
zgłaszać potrzeby, związane z przyjmo-
waniem uchodźców, a także chęć udzie-
lenia pomocy. Na stronie internetowej 
powstała również zakładka „Pomoc dla 
Ukrainy” – można znaleźć tam aktual-
ne informacje na temat naszych dzia-

łań (Gmina Hażlach/Co robimy/Pomoc 
dla Ukrainy).

W  tym miejscu chcielibyśmy podzię-
kować wszystkim mieszkańcom Gminy 
Hażlach (i  nie tylko, bo pomagają również 
osoby spoza naszego rejonu) za okazanie 
wielkiego serca. Pokazaliście, czym jest po-
moc, solidarność – po prostu zwykła ludzka 

dobroć. Dziękujemy Wam i prosimy jedno-
cześnie o dalsze wsparcie. Śledźcie profile 
w  mediach społecznościowych (Gmina 
Hażlach i Gminny Ośrodek Kultury w Haż-
lachu), gdzie informujemy, co obecnie jest 
potrzebne. Dziękujemy Wam, że jesteście 
i dziękujemy Wam za to, jacy jesteście!

 Joanna Świba

Opłata kwartalna stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszku-
jących nieruchomość, stawki opłaty oraz 3 miesięcy (przy czym opłata 
za miesiąc styczeń naliczona zostaje wg stawek z roku ubiegłego, a od 
miesiąca lutego 2022 roku wg nowych stawek opłat). I tak np. w przy-
padku nieruchomości zamieszkanej przez 4 osoby, opłata kwartalna:
• za I kwartał 2022 roku wynosi: 

– w pełnej wysokości (gdy wszystkie frakcje odbierane są przez fir-
mę odbierającą odpady) 
(4 os. x 29,00 zł x 1 m-c) + (4 os. x 31,00 zł x 2 m-c) = 364,00 zł

– w obniżonej wysokości (gdy zastosowane jest częściowe zwolnie-
nie z  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. gdy 
bioodpady kompostowane są w  przydomowym kompostowniku 
tj. nie są oddawane do systemu)
(4 os. x 27,00 zł x 1 m-c) + (4 os. x 29,00 zł x 2 m-c) = 340,00 zł

• za II i kolejne kwartały 2022 roku wynosi: 
– w pełnej wysokości (gdy wszystkie frakcje odbierane są przez fir-

mę odbierającą odpady) 
4 mieszkańców x 31,00 zł x 3 miesiące = 372,00 zł

– w obniżonej wysokości (gdy zastosowane jest częściowe zwolnie-
nie z  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. gdy 
bioodpady kompostowane są w  przydomowym kompostowniku, 
czyli nie są oddawane do systemu)
4 mieszkańców x 29,00 zł x 3 miesiące = 348,00 zł

Zawiadomienia o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi dla współwłaścicieli nieruchomości są generowane 
z opłatą dotyczącą całej nieruchomości. 

Jeżeli właścicielem budynku jest małżeństwo i obaj współmałżon-
kowie złożyli deklarację, wówczas zawiadomienia zostały wygenero-
wane na każdego ze współmałżonków z identyczną opłatą dotyczącą 
całej nieruchomości. W takim przypadku opłatę uiszcza tylko jeden ze 
współmałżonków.

Podobnie w przypadku innych współwłasności, posiadających jed-
no konto ewidencyjne (nr ewidencyjny jest drukowany na zawiadomie-
niu), opłatę uiszcza jeden ze współwłaścicieli w  wysokości podanej 
w zawiadomieniu.

Referat Gospodarki Komunalnej

OPŁATA ZA ODPADY KOMUNALNE, 
A WSPÓŁWŁASNOŚĆ BUDYNKU 

MIESZKALNEGO
Informujemy, iż w przypadku współwłasności budynku 

mieszkalnego za uiszczenie opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi współwłaściciele nieruchomości 

odpowiadają solidarnie.

Przypominamy, że w Urzędzie Gminy funkcjo-
nuje punkt konsultacyjno-informacyjny progra-
mu „Czyste Powietrze”. 

Dzięki Programowi „Czyste Powietrze” osoby 
fizyczne będące właścicielami i współwłaścicie-
lami domów jednorodzinnych lub wydzielonych 
lokali mieszkalnych mogą uzyskać dofinasowa-
nie m.in. na wymianę źródła ciepła, komplek-
sową termomodernizację budynku, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż odna-
wialnych źródeł energii. 

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców 
Gminy Hażlach zapraszamy do udziału w progra-
mie i skorzystaniu z pomocy pracownika Urzędu 
Gminy w uzyskaniu dotacji.

GMINNY PUNKT  
KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY 

czynny jest dwa dni w tygodniu:  
w poniedziałki w godzinach  

od 8.00 do 13.00  
oraz w środy w godzinach  

od 12.00 do 17.00 
i jest zlokalizowany w siedzibie Urzędu Gminy 

Hażlach w Referacie Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Mienia  

(boczne wejście do Urzędu).
Prosimy mieszkańców o wcześniejszy kontakt 

telefoniczny pod numerem telefonu  
33 8569 479, wew. 35 w celu umówienia 

terminu konsultacji.
Zachęcamy do zapoznania się z zasadami 
programu „Czyste Powietrze” na stronie:

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze

czystepowietrze.gov.pl

dokończenie ze str. 1Gmina Hażlach z wielkim sercem pomaga Ukrainie
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Dopiero za piątym razem Urząd Gminy 
w Hażlachu rozstrzygnął przetarg na bu-
dowę pumptracku obok Domu Przyrod-
nika. W  dniu 3 lutego 2022 roku w  haż-
laskim urzędzie Wójt Gminy Hażlach 
Grzegorz Sikorski zawarł umowę z  firmą 
Arek Bike Camp Arkadiusz Perin z Ustro-
nia na realizację zadania pod nazwą „Za-
gospodarowanie terenu wokół dawnego 
Spichlerza w sołectwie Hażlach – II etap 
rewitalizacji centrum Hażlacha w  zakre-
sie wykonania pumptracków.”

Zadanie obejmuje budowę dwóch 
torów pumptrackowych: dla dzieci 
o  długości 37 metrów oraz dla doro-
słych o  długości 188 metrów. Tory do 
uprawiania pumptracku składać będą 
się z  garbów, zakrętów profilowanych 
oraz małych „hopek” ułożonych w  takiej 
kolejności, by możliwe było rozpędzanie 
się i utrzymywanie prędkości bez pedało-
wania. Przeszkody toru wraz z zakrętami 
utworzą zamkniętą pętlę, po której moż-
na będzie jeździć w obu kierunkach. War-
tość zawartej umowy opiewa na kwotę 
624 000,94 zł brutto, a planowany termin 
realizacji to 30 czerwca 2022 roku. 

– Inwestycja, która niebawem będzie 
realizowana, wynika wprost z potrzeb mło-
dych mieszkańców gminy Hażlach, które 
były do mnie kierowane. Młodzi mieszkań-
cy artykułowali brak miejsca, gdzie można 
uprawiać sporty rowerowe, pojeździć na de-
sce, rolkach czy hulajnodze. Wkrótce to się 
zmieni – podsumowuje Grzegorz Sikorski, 
Wójt Gminy Hażlach. 

Arkadiusz Perin, właściciel i  twórca 
firmy Arek Bike Camp, to utytułowany 
zawodnik, uprawiający od blisko 20 lat 
kolarstwo górskie. Zdobywał tytuły mi-
strza Polski w enduro (zjazdy i dojazdy), 
w  ubiegłym roku także w  konkurencji 
downhill (zjazd rowerem po stokach). 
Od 9 lat jest trenerem i  selekcjonerem 
downhillowej kadry Polski. Trenuje tak-

Niebawem pumptrack 
także w Hażlachu

że wybranych zawodników, w  tym Maję 
Włoszczowską, dwukrotną mistrzynię 
olimpijską w  cross-country (kilkukrotne 
pokonywanie wyznaczonych rund). Po-
siada własny team rowerowy, czyli ABC 
– Arek Bike Center, który tworzy siedmiu 
medalistów Mistrzostw Polski. W 2021 r., 
wspólnie ze Sławomirem Łukasikiem, 
napisał książkę „Enduro i downhill. Kom-
pletny rowerowy podręcznik”.

Swoją sportową pasję umiejętnie łą-
czy z prowadzeniem własnej działalności 
gospodarczej. Rozpoczął ją od organizo-
wania obozów rowerowych, głównie we 
Włoszech. Obecnie jest jednym z  naj-
lepszych w  naszym kraju specjalistów 
od budowy pumptracków, bike parków 
i górskich tras rowerowych, tak zwanych 
single tracków. Jego największym, dotąd 
zrealizowanym zleceniem, było oddanie 
do użytku 70 kilometrów ścieżek rowe-
rowych na terenie trzech gmin w  Kar-
konoszach. Pumptracki, które można 
stosunkowo łatwo zbudować na płaskim 
terenie, uważa za doskonałe obiekty tre-
ningowe, na których rowerzyści, nieza-
leżnie od wieku, mogą bez ograniczeń do-
skonalić swoją technikę i szlifować formę. 

Projekt jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w  ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 2014-2020.

ARC

Wójt Grzegorz Sikorski i Arkadiusz Perin, właściciel 
i twórca firmy Arek Bike Camp, w miejscu, w którym 
wkrótce rozpocznie się budowa pumptracku

W kolejnej gminie powiatu cieszyńskiego powstanie w tym roku tor 
rowerowy z charakterystyczną falistą nawierzchnią, z których korzystają 
miłośnicy jazdy na rowerach, a także rolkach czy nawet deskorolkach. 

LOGO dla Gminy

Wójt Gminy Hażlach zaprasza 
do udziału w konkursie na opraco-
wanie projektu Logo Gminy Haż-
lach. Celem konkursu jest wyłonienie 
projektu Logo, który posłuży za inspi-
rację do stworzenia znaku graficznego 
– identyfikacyjnego i  promocyjnego 
Gminy Hażlach – Logo. 

Docelowy projekt Logo, do którego 
inspiracją staną się trzy zwycięskie 
prace konkursowe, będzie wykorzy-
stywany we wszelkich materiałach 
promocyjnych, informacyjnych, kore-
spondencyjnych, itp. Gmi ny Hażlach.

Konkurs skierowany jest do osób 
indywidualnych posiadających wiedzę 
o regionie, w szczególności do miesz-
kańców i sympatyków Gminy.

Dla autorów zwycięskich prac prze-
widziano nagrody finansowe.

?
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Termin składania prac: 
do dnia 31 maja 2022 roku.

Sposób złożenia prac: 
• bezpośrednio do siedziby Urzędu 

Gminy Hażlach, w Sekretariacie, 
w godzinach pracy,

• przesyłką pocztową na adres:  
Urząd Gminy Hażlach,  

ul. Główna 57,  43-419 Hażlach.
Zarządzenie w sprawie 

ogłoszenia konkursu wraz 
z regulaminem oraz formularzem 

zgłoszenia do konkursu 
można pobrać:

 • ze strony internetowej  
https://samorzad.gov.pl/web/ 

gmina-hazlach,
 • ze strony Biuletynu  
Informacji Publicznej:  

www.hazlach.samorzady.pl,
 • osobiście w Referacie Oświaty, 

Sportu i Zdrowia Urzędu Gminy 
Hażlach (I piętro, pokój nr 6).

– KONKURS
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Hażlach, 
jak każdego roku w okresie rozliczeń po-
datkowych z  fiskusem (do 30 kwietnia 
danego roku za rok poprzedni), każdy roz-
liczający się z  podatku dochodowego od 
osób fizycznych może przekazać 1% swo-
jego podatku na rzecz organizacji pożytku 
publicznego (OPP) wspierając w ten spo-
sób realizację ważnego celu społecznego. 

Konsultacje w  sprawie koncepcji przebudowy budyn-
ku wielofunkcyjnego na cele kulturalne wraz z  wypo-
sażeniem w  sołectwie Zamarski, zlokalizowanego przy 
ul.  Głównej 1, ogłoszone zostały na podstawie zarządze-
nia Nr  0050.68.2022 Wójta Gminy Hażlach z  dnia 28 luty 
2022  roku. Konsultacje przeprowadzone zostały w  trybie, 
który określony jest w  uchwale Nr III/36/2011 Rady Gminy 
Hażlach z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie ustalenia zasad 
i  trybu przeprowadzania konsultacji z  mieszkańcami Gmi-
ny Hażlach. 

Konsultacje trwały od dnia 4 marca 2022 roku do dnia 
11  marca 2022 roku. Ogłoszenie o  konsultacjach umiesz-
czone zostało w  trybie określonym w  przytoczonej po-
wyżej uchwale: na stronie BIP Urzędu Gminy w  Hażlachu 
(http://hazlach.samorzady.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Gminy Hażlach ul. Główna 57, 43-419 Hażlach i tablicach 
ogłoszeń w sołectwach.

W  odpowiedzi na ogłoszenie, w  wyznaczonym terminie 
do Urzędu Gminy Hażlach nie wpłynęły żadne opinie i uwagi 
w sprawie przedmiotowej koncepcji.

Zgodnie z  § 1 ust. 6 uchwały Nr III/36/2011 Rady Gminy 
Hażlach z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie przeprowadzania 
konsultacji z mieszkańcami Gminy Hażlach, konsultacje uwa-
ża się za przeprowadzone. 

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, OSP Hażlach, OSP Kończyce 
Wielkie, OSP Pogwizdów, OSP Rudnik, OSP Zamarski

6 Fundacja Serce Dziecka 0000266644 Ze wskazaniem na rzecz dzieci z naszej Gminy 
7 Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 0000037904

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

Przekaż 1% podatku dochodowego
W rocznym zeznaniu podatkowym wy-

pełniamy rubrykę „Wniosek o przekazanie 
1% podatku należnego na rzecz organiza-
cji pożytku publicznego OPP” i wpisujemy 
nazwę i numer, pod którym w Krajowym 
Rejestrze Sądowym widnieje organizacja, 

której chcemy przekazać 1%  należnego 
podatku. Zachęcamy do wspierania w ten 
sposób poniżej wymienionych organizacji 
z  terenu Gminy Hażlach oraz tych OPP, 
których podopieczni są mieszkańcami na-
szej gminy i potrzebują pomocy. 

Wykaz OPP z terenu Gminy Hażlach oraz organizacji, na które można przekazać 1%

SPRAWOZDANIE
z przebiegu konsultacji w sprawie koncepcji 
przebudowy budynku wielofunkcyjnego na cele 
kulturalne wraz z wyposażeniem w sołectwie 
Zamarski, zlokalizowanego przy ul. Głównej 1 

Wójt Gminy Hażlach informuje, że w okresie tegorocznych 
wakacji letnich dyżury pełnić będą trzy przedszkola oraz 
jeden oddział przedszkolny, do których zapisywać można 

dzieci z terenu gminy. 
Zgłoszenia w poszczególnych placówkach należy 

dokonać w terminie do dnia  
17 czerwca 2022 roku włącznie.

WAKACYJNE DYŻURY 
PRZEDSZKOLI

Dyżury przedszkoli i oddziału przedszkolnego  
w czasie wakacji letnich w 2022 roku:

1 LIPIEC – 15 LIPIEC
Przedszkole Hażlach  

ul. Długa 25, tel. 33 8569 428

18 LIPIEC – 30 LIPIEC
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej Zamarski  

ul. Szkolna 1, tel. 33 8569 591 

1 SIERPIEŃ – 12 SIERPIEŃ
Przedszkole Pogwizdów  

ul. Kościelna 21, tel. 33 8568 257

16 SIERPIEŃ – 31 SIERPIEŃ
Przedszkole Kończyce Wielkie  
ul. Kościelna 12, tel. 33 8569 388
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Podobnie jak w  latach ubiegłych, 
w ramach sesji Rady Gminy Komendant 
Komisariatu Policji w  Zebrzydowicach 
komisarz Monika Buczkowska (radna 
Gminy Hażlach z  sołectwa Pogwiz-
dów), przedstawiła prezentację multi-
medialną, podsumowując rok 2021.

Komisariat Policji w  Zebrzydowicach 
obejmuje swoim działaniem teren dwóch 
gmin: Zebrzydowice i Hażlach.

Pandemia i  ogólna charakterystyka 
zdarzeń miały bezpośredni wpływ na 
podejmowane działania. Ważnym źró-
dłem informacji o  naruszeniach prawa 
jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa, gdzie przekazywane przez społecz-
ność lokalną informacje są weryfikowane 
przez funkcjonariuszy Policji.

Wypalanie łąk, pastwisk, ugorów 
i  trzcinowisk jest praktyką niebezpiecz-
ną dla życia, zdrowia i  mienia, zakazaną, 
a  także nieuzasadnioną agrotechnicznie. 
Podczas pożaru zniszczona zostaje war-
stwa życiodajnej próchnicy, giną zwierzę-
ta oraz mikroorganizmy odpowiadające 
za równowagę biologiczną. Po pożarze 
gleba staje się jałowa i  potrzebuje dużo 
czasu na regenerację. Zdarza się również, 
że ogień rozprzestrzenia się w tak niekon-

Każdego roku na przełomie zimy i wiosny dochodzi do pożarów 
spowodowanych wypalaniem traw i nieużytków rolnych. Bardzo 
szkodzi to środowisku i stanowi zagrożenie dla ludzi i zwierząt. 
Jak bardzo wypalane traw jest niebezpieczne, można było się przekonać 
dwa lata temu, gdy ogień zniszczył wiele hektarów Biebrzańskiego 
Parku Narodowego, a akcja gaśnicza trwała wiele dni. Jedną z instytucji, 
która od wielu lat przestrzega przed zgubnymi skutkami tego 
procederu, jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Może ona także nakładać kary finansowe na rolników. Z kontroli 
prowadzonych przez ARiMR wynika jednak, że ich udział w takich 
zdarzeniach jest marginalny. 

Wypalanie traw jest karalne

trolowany sposób, że zagraża życiu i zdro-
wiu, dociera do lasów, a także zabudowań 
gospodarczych, powodując dodatkowe, 
dotkliwe straty. 

Wypalania traw zakazują przepisy 
ustaw o  ochronie przyrody i  o  lasach, 
a  kodeks wykroczeń przewiduje za to 
karę nagany, aresztu lub grzywny, 
której wysokość może wynieść 5-20 
tys. zł. Co więcej, jeśli w wyniku podpa-
lenia dojdzie do pożaru, który sprowadzi 

zagrożenie na wiele osób albo zniszcze-
nia mienia dużych rozmiarów, sprawca 
podlega karze pozbawienia wolności 
nawet do 10 lat. 

Prawo do nakładania kar ma również 
Agencja Restrukturyzacji i  Moderniza-
cji Rolnictwa. By ubiegać się o  płatności 
bezpośrednie oraz płatności obszarowe 
PROW, rolnicy są zobligowani m.in. do 
niewypalania gruntów rolnych. Złama-
nie tego zobowiązania grozi nałożeniem 
kary finansowej zmniejszającej wszystkie 
otrzymywane płatności od 1 proc. wzwyż 
– w  zależności od stopnia winy rolnika. 
Wyższe kary przewidziane są dla tych, 
którzy świadomie wypalają grunty rolne. 
Muszą oni liczyć się z obniżeniem płatno-
ści nawet o  25 proc. Agencja może rów-
nież pozbawić beneficjenta całej kwoty 
płatności bezpośrednich za dany rok, jeśli 
stwierdzone zostanie uporczywe nieprze-
strzeganie zakazu wypalania traw. 

Od 2015 r. ARiMR za wypalanie grun-
tów rolnych nałożyła sankcje na 137 rolni-
ków. Warto jednak podkreślić, że w ostat-
nich latach takich przypadków było 
jedynie od kilku do kilkunastu. 

ARiMR PRZYPOMINA

Stan bezpieczeństwa w Gminie Hażlach
W roku ubiegłym, po dość spokojnym 

roku 2020, odnotowano wzrost przestęp-
czości. W 2021 roku policjanci z Komisa-
riatu Policji w  Zebrzydowicach zweryfi-
kowali na terenie naszej Gminy 68 (2020 
– 34) zgłoszeń zagrożeń z czego 22 było 
potwierdzonych.

Najczęściej zgłaszanymi zagrożeniami 
są – nieprawidłowe parkowanie, przekra-
czanie prędkości oraz spożywanie alkoho-
lu w miejscach niedozwolonych.

W 2021 r. tak przedstawiała się sta-
tystyka przestępstw (w nawiasach ilości 
w roku 2020):
• interwencji ogółem było 3117 (1712), 

a domowych 340 (292);
• 54 (43) osoby otrzymały „niebieską 

kartę”, w tym 24 (19) z Gminy Hażlach;
• zatrzymano 35 (19) nietrzeźwych kie-

rujących;
• zanotowano na terenie Gminy 98 (92) 

zdarzenia drogowe, w których 2 osoby 
zginęły, a 9 (18) osób zostało rannych.

W 2021 r. dzięki kontynuacji współpra-
cy z  samorządem, policjanci Komisariatu 
Policji w  Zebrzydowicach oraz Komendy 
Powiatowej Policji w  Cieszynie wykonali 
płatne dodatkowe służby ponadnorma-
tywne. W  ramach tych służb policjanci, 
wylegitymowali 44 (31) osób, pouczyli 
21 (22) osoby, skontrolowali 27 (11) placó-
wek handlowych. 

Nad bezpieczeństwem w Gminie Haż-
lach czuwają dzielnicowi – st. sierż. Ra-
fał Górczyński – 727 032 315 (Kończyce 
Wielkie i  Kaczyce), sierż. szt. Adam Ste-
faniszek – 727 032 317 (Hażlach, Rudnik, 
Zamarski oraz w zastępstwie Brzezówka 
i  Pogwizdów). 

Przypominamy, że kontakt 
z dzielnicowymi można uzyskać 

poprzez aplikację mobilną „MOJA 
KOMENDA” lub dzwoniąc do 

Komisariatu – tel. 32 4783 935.
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Skupieni w kole pszczelarze aktywnie 
uczestniczyli w  życiu kulturalnym Gmi-
ny Hażlach, czego przejawem może być 
bliska współpraca z Domem Przyrodnika 
w  Hażlachu, jak również uczestnictwo 
w  kiermaszach czy wydarzeniach kultu-
ralnych organizowanych przez Gminny 
Ośrodek Kultury. 

W  trakcie spotkania podziękowano 
także wójtowi Grzegorzowi Sikorskiemu 
za bardzo dobrą współpracę z  Urzędem 
Gminy Hażlach, jak również Nadleśnic-
twu Ustroń, z  którym zorganizowano 

O  to dofinansowanie, podobnie jak 
w  ubiegłym roku, będą się mogli starać 
pszczelarze prowadzący działalność 
nadzorowaną w  zakresie utrzymy-
wania pszczół wpisanych do rejestru 
prowadzonego przez Powiatowego Le-
karza Weterynarii oraz posiadający nu-

Pamiątkowa fotografia członków Koła Pszczelarzy w Hażlachu

Walne hażlaskich pszczelarzy
27 lutego odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Pszczelarzy 
w Hażlachu, podczas którego Prezes Adam Zawada wspólnie 
z Sekretarzem Koła Czesławem Hanzlem przedstawili sprawozdanie 
z jego działalności. W 2021 roku hażlaskie koło zrzeszało 43 członków 
i posiadało 544 rodziny pszczele. 

w  ubiegłym roku sadzenie drzew mio-
do – i pyłkodajnych w ilości 150 lip oraz 
50 czereśni.

Podczas zebrania przedstawiono plan 
działania na 2022 rok, w ramach którego 
założono wykonanie ogrodzenia wokół 
pasieki związkowej, remont i  moderni-
zację wiaty, a  także współpracę z  mło-
dzieżą celem edukacji społeczeństwa 
o  pożytecznej roli pszczół w  życiu co-
dziennym. W  bieżącym roku planuje się 
również kontynuowanie akcji nasadzeń 
drzew  miododajnych. 

– Bardzo jestem wdzięczny za tę współ-
pracę, która przynosi obopólne korzyści. 
Wasza obecność na organizowanych jarmar-
kach czy wydarzeniach kulturalnych bardzo 
dużo dla mnie znaczy. Bardzo mi zależy, aby 
w  najbliższym czasie przy pomocy Domu 
Przyrodnika w  Hażlachu promować to, co 
mamy najcenniejsze, czyli naszą zdrową 
i  ekologiczną żywność. Wasz miód, o  czym 
mogę zaświadczyć, należy do najlepszych 
produktów eksportowych, którymi możemy 
się chwalić – mówił do zgromadzonych 
Grzegorz Sikorski, Wójt Gminy Hażlach. 

Po owocnej dyskusji Zarząd Koła 
Pszczelarzy w  Hażlachu otrzymał jedno-
głośnie absolutorium.  ARC

35,5 mln zł pomocy dla pszczelarzy – zapowiedź naboru

mer ewidencji producentów nadany 
przez  Agencję. 

Jeżeli hodowca pszczół chce otrzy-
mać pomoc, a nie jest zarejestrowany 
w  ARiMR, musi wystąpić o  nadanie 
numeru ewidencyjnego najpóźniej 
w  dniu składania wniosku o  wspar-

Od 1 kwietnia do 31 maja 2022 r. o dodatkowe środki finansowe będą się mogli ubiegać hodowcy pszczół. 
To już kolejny rok, gdy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje takie wsparcie. Ma ono 
charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

cie. Wsparcie wynosi 20 zł do każdej 
przezimowanej rodziny pszczelej. Wnio-
ski będą przyjmować biura powiatowe 
ARiMR. Wzory dokumentów zosta-
ną udostępnione na stronie Agen-
cji w  dniu rozpoczęcia naboru czyli 
1 kwietnia 2022 r.
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Wspaniale zaprezentowali się zawod-
nicy UKS Nakano Pogwizdów podczas 
Pucharu Europy Ju-Jitsu, który odbywał 
się 12-13 marca w  Budapeszcie. Pod-
opieczni Jana Błaszczyka – bracia Jakub 
i  Jacek Drewek po doskonałych walkach 
wrócili do domu z trzema medalami.

Uczęszczająca do VIII klasy Szkoły 
Podstawowej w  Hażlachu Maja Czyż to 
bardzo utalentowana, sumienna i  odno-
sząca coraz większe sukcesy zawodniczka 
sekcji judo Klubu Sportowego Cieszyn. 
W  styczniu bieżącego roku podczas 
Mistrzostw Śląska w  Judo w  grupie 
młodziczek do 48  kg wywalczyła wi-
cemistrzostwo Śląska. Z  kolei podczas 
rozgrywanego 5 marca w Piasecznie pod 
Warszawą Pucharu Polski Kadetów 
i Kadetek, w tej samej kategorii wago-
wej, zdobyła brązowy medal.

Na Mazowszu Maja rywalizowała ze 
starszymi od siebie o dwa lata zawodnicz-
kami z  grupy juniorów i  juniorek młod-
szych. Po czterech walkach, w tym trzech 
wygranych i jednej porażce, uzyskała naj-
lepszy dotychczasowy wynik w swojej ka-
rierze sportowej. Tym samym wywalczyła 

Sukcesy judoczki z Hażlacha

Maja Czyż z trenerem Arkadiuszem Lipą

fo
t. 
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bezpośredni awans do Mistrzostw Pol-
ski Juniorek i Juniorów Młodszych, któ-
re są zaplanowane pod koniec kwietnia 
w Białymstoku.

Zawodniczka z  Hażlacha swoją przy-
godę z judo zaczęła trzy lata temu w Sto-
warzyszeniu Sportowym Dąb Dębowiec. 
W roku 2021 roku podjęła decyzję o zmia-
nie barw klubowych i  przejściu do KS 
Cieszyn. Z tą chwilą, dzięki odpowiedniej 
postawie i  dużemu zaangażowaniu, jej 
kariera sportowa ruszyła w  odpowied-
nim kierunku. W  2021 roku wywalczyła 
9 miejsce podczas Mistrzostw Polski 
Młodziczek w  kategorii do 48 kg, zaś 
w rozegranych w grudniu ubiegłego roku 
w  Katowicach Mistrzostwach Polski 
w Jujitsu w konkurencji fighting zdoby-
ła wicemistrzostwo Polski oraz brązo-
wy medal w kategorii do 48 kg.

Wójt Gminy Hażlach ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagrody 
sportowej i wyróżnienia dla zawodników oraz trenerów, którzy osiągnęli 

wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 
w roku 2021.

Termin składania wniosków: do dnia 30 kwietnia 2022 roku.

Sposób złożenia wniosku: w Sekretariacie Urzędu Gminy Hażlach 
w godzinach pracy.

Ogłoszenie o naborze wniosków, druk wniosku, informacja o przetwarzaniu danych 
osobowych oraz regulamin przyznawania nagród i wyróżnień można pobrać:

• ze strony internetowej https://samorzad.gov.pl/web/gmina-hazlach, 
• ze strony Biuletynu Informacji Publicznej: www.hazlach.samorzady.pl, 
• osobiście w Referacie Oświaty, Sportu i Zdrowia Urzędu Gminy Hażlach  

(I piętro, pokój nr 6).

Trzy medale Pucharu Europy  
dla Nakano

NAGRODY DLA SPORTOWCÓW

Głównym trenerem prowadzącym 
w  KS Cieszyn Maję jest Arkadiusz 
Lipa. Pomaga mu trener asystent Ar-
tur  Walczuk.

ARC

Złoty medal ne – waza oraz złoty 
medal fighting U18 66kg. zdobył  

Jacek  Drewek.
Srebrny medal fighting U16 60kg.  

zdobył Kuba Drewek.
Ogromne brawa dla chłopaków 

i trenera!!!

Po długiej, dwuletniej przerwie wra-
cają dyżury podczas okresu wypełnia-
nia wniosków z  dopłat  bezpośrednich. 
Dyżury pełni Aneta  Stanek-Sikora, dorad-
ca rolny, w każdą środę od godziny 9.00 
– 13.00 do 11 maja (ostatni dyżur). Dy-
żury będą pełnione w Gminnej Bibliotece 
w Hażlachu, ul. Główna 37 na pierwszym 
piętrze w pokoju nr 106.

Powiatowy  
Zespół 
Doradztwa 
Rolniczego

Zapraszamy 
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Osiąganie coraz lepszych wyników nauczania jest możliwe 
dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, stosowaniu 
nowoczesnych metod i  technik nauczania. Podnoszenie kom-
petencji kadry w tym zakresie było jednym z kilku priorytetów 
realizowanego obecnie projektu Erasmus+ w ZSP w Kończycach 
Wielkich współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Po 
odbyciu kursów zagranicznych zdobyte umiejętności wdrażamy 
w  naszej szkole na szeroką skalę pracując z  uczniami i  przed-
szkolakami z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych takich jak mo-
nitory interaktywne, tablety, rzutniki, ozoboty oraz stosując na 
zajęciach metody aktywizujące. 

Uczniowie pracują metodą Flipped Classroom, czyli Odwróco-
nej klasy z wykorzystaniem Google Classroom, Youtube i innych 
narzędzi cyfrowych, aby łatwiej i przyjemniej się uczyć. Wdroży-
liśmy także na lekcjach metodę CLIL (Content and Language In-
tegrated Learning), czyli zintegrowanego nauczania przedmiotu 
oraz języka obcego. Metoda ta pozwala wprowadzać elementy 
nauczania między przedmiotowego. Uczniowie poznali w  ten 
sposób geografię, kulturę i flagi krajów anglojęzycznych, omówi-
li problematykę niedożywienia w krajach afrykańskich, a także 
na zajęciach doradztwa zawodowego poznawali nazwy zawo-
dów w dwóch językach. Klasa szósta poznała waluty obowiązu-
jące w różnych krajach oraz w Unii Europejskiej. Były elementy 
obliczeń matematycznych w różnych walutach, geografii, angiel-
skie słownictwo i zwroty związane z pieniędzmi, a wszystko to 
z  wykorzystaniem nowoczesnych technologii i  języka obcego. 
Klasa szósta pracowała metodą Odwróconej klasy, zgłębiając po 
angielsku temat Australii przy wykorzystaniu aplikacji EdPuzzle, 
Google Classroom i  e-booka oraz Power Pointa. Do utrwalania 
wiadomości wdrożyliśmy także techniki Mind-mapping oraz Jig-
saw, czyli umiejętności z kursu Flipped Classroom.

Umiejętności metodyczne wyniesione z  kursów zagranicz-
nych wprowadziliśmy także na godzinach wychowawczych. 
Siódmoklasiści uczyli się prowadzić dyskusję w  grupach przy 
użyciu metody Six Thinking Hats. Metoda rozwija umiejętności 
negocjacji, argumentacji, skutecznej komunikacji oraz współ-
pracy z innymi i poszanowania odmiennego zdania. Po krótkim 
objaśnieniu sposobu pracy uczniowie w grupach prowadzili dys-
kusję na tematy dotyczące nieograniczonego korzystania z  In-
ternetu oraz kontroli nastolatków przez rodziców. Na lekcji wy-
chowawczej w klasie 5 uczniowie zapoznali się z aplikacją Quiver 
projektując obrazki i kolorowanki w 3D. Piątoklasiści pracowali 
także w aplikacji Storyjumper, która pozwala na zaprojektowa-
nie własnej książki. Tematem tych książek były przygody boha-
terów lektury pt."W pustyni i w puszczy". Klasa siódma mówiła 
o tym jak skutecznie się uczyć, pracując metodą burzy mózgów 
z wykorzystaniem techniki THINK-PAIR-SHARE. Zgromadziliśmy 
najbardziej skuteczne sposoby na naukę w chmurze wyrazowej 
korzystając z aplikacji Mentimeter poprzez generator kodów QR. 
Podsumowaniem lekcji był film edukacyjny z  kanału YouTube. 
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną na naszym szkolnym 
Facebooku, gdzie na bieżąco relacjonujemy korzyści, jakie dała 
nam realizacja projektu Erasmus+. Ponad to klasa 8 przygoto-
wała w  czasie nauki zdalnej wirtualny folder na temat naszej 

Jakie korzyści dał nam projekt Erasmus+?

Gminy z wykorzystaniem aplikacji Trello, która umożliwia pracę 
metodą projektu zwłaszcza w nauczaniu na odległość. Kolejnym 
ciekawym doświadczeniem było przygotowanie na lekcji muzyki 
dwujęzycznej tablicy edukacyjnej na temat instrumentów mu-
zycznych. Nowoczesne technologie nauczyciele wykorzystali 
też na zajęciach na temat zwyczajów świątecznych w  krajach 
anglojęzycznych, Londynu, do wprowadzania czytania treści 
map cyfrowych i wprowadzania wiadomości o parkach narodo-
wych na geografii, powtórek na lekcjach matematyki, lekcji na 
temat pogody na j.niemieckim, wprowadzania elementów kodo-
wania i programowania dzięki wykorzystaniu ozobotów, monito-
rów interaktywnych, tabletów i smartfonów.

Nasz projekt zakłada także dzielenie się wiedzą, umiejęt-
nościami i  upowszechnianie rezultatów oraz wiedzy o  krajach 
europejskich. We wrześniu zorganizowaliśmy Europejski Dzień 
Języków Obcych, który został oficjalnie ustanowiony przez Radę 
Europy w 2001 roku w celu podnoszenia świadomości jak ważna 
jest nauka języków. To jak ważna jest znajomość języków do-
strzegliśmy podczas wyjazdów w ramach programów Erasmus+. 
Uczniowie klasy 7 przygotowali audycję przez radiowęzeł o róż-
nych rodzinach językowych, a nauczyciele języków obcych zor-
ganizowali na przerwach interaktywne quizy i zagadki językowe 
dostępne dla wszystkich w formie kodów QR.

W  listopadzie odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej, 
podczas którego zamieniliśmy się w uczniów. Nauczyciele, któ-
rzy brali udział w  kursach zagranicznych w  ramach programu 
Erasmus+ przeprowadzili warsztaty dla pozostałej części pra-
cowników z  wykorzystania narzędzi TIK w  nauczaniu różnych 
przedmiotów. Dzielenie się wiedzą pozwala nam wdrożyć naby-
te umiejętności w  pracy z  uczniami we wszystkich oddziałach 
szkolnych. W  ramach upowszechniania efektów projektu Era-
smus+ i  dzielenia się rezultatami zorganizowaliśmy także spo-
tkanie szkoleniowe online poświęcone programowi Erasmus+, 
w  którym wzięło udział ponad 25 nauczycieli ze szkół w  Mię-
dzyrzeczu Górnym, Pogwizdowie, Kończycach Małych i Zebrzy-
dowicach. Dziękujemy za tak liczny udział i mamy nadzieję, że 
szkolenie stanie się inspiracją do założenia nowych projektów 
unijnych, które – tak jak w  naszej szkole – przyczyniają się do 
podnoszenia umiejętności kadry i jakości kształcenia uczniów.
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Podczas tych spotkań młodzież mia-
ła możliwość skorzystania z  warsztatu 
z robotyki, wzięła udział w turnieju gier, 
a  także spróbować swoich sił w  roz-
wiązywaniu zagadek na temat Kończyc 
Wielkich. Poza tym odbyło się ciekawe 
spotkanie z  instruktorem survivalu, a  na 
koniec młodzież wykonała świece żelo-
we oraz naturalne mydełka. To były na-
prawdę wspaniałe dni z  dziećmi, które 
były aktywne i  z  całych sił angażowały 
się w  przygotowane przez nas zajęcia. 
Uśmiech i zadowolenie młodzieży to naj-
lepsze podziękowanie jakiego mogliby-
śmy sobie życzyć.

„FERIE Z POMYSŁEM”
Ferie już dawno za nami. Niestety tegoroczna aura nie sprzyjała białemu szaleństwu. 
Na szczęście w górach można było skorzystać z zimowych atrakcji, a dla tych którzy  
niekoniecznie preferują taki aktywny czas, mieli możliwość skorzystania z ciekawych 
atrakcji, które przygotowaliśmy w drugim tygodniu ferii. 

Dofinansowano ze środków gminnych na realizację 
zadań publicznych z  zakresu: przeciwdziałania uza-
leżnieniom i  patologiom społecznym – organizacja 
i  przeprowadzanie profilaktyczno-sportowych zajęć 
popołudniowych, organizacja wypoczynku zimowego 
i letniego dla dzieci i młodzieży Gminy Hażlach. 

Kończyce Wielkie miejscowością uzdro-
wiskową? Tak i  – wbrew pozorom – jest 
to całkiem realny pomysł, o  którym pisał 
prawie 100 lat temu prof. Wiktor Wawrzy-
czek na łamach „Gwiazdki Cieszyńskiej”. 

Idea uzdrowiska to przedsięwzięcie roz-
łożone na lata, w którego realizację, oprócz 
samorządu, należy włączyć sektor bizne-
su i  nauki. Pomysł ten zrodził się w  mojej 
głowie kilka lat temu i ewaluował w miarę 
realizacji poszczególnych inwestycji w koń-
czyckiej miejscowości. Jednak do rzeczy 
– w  zasadzie od początku kadencji krok po 
kroku realizowano plan rewitalizacji, opar-
ty na atutach przyrodniczo-historycznych 
kończyckiej miejscowości, która w  dalszym 
ciągu pozostaje wsią o  charakterze rolni-
czym, za to o  ponadprzeciętnych walorach 
turystyczno–rekreacyjnych. W  miejscowo-
ści znajdują się liczne pomniki przyrody 
(w tym najstarsze dęby w województwie ślą-
skim) oraz piękne zabytki będące spuścizną 
naszej kultury, tj.:
• drewniany kościół pw. św. Michała Ar-

chanioła z 1777 roku,
• kompleks pałacowo-parkowy z XVIII w., na 

terenie którego powstała w 2020 r. winni-
ca nawiązująca do regionalnych tradycji 
winiarskich (zgodnie z zamierzeniami wła-
ściciela w pałacu powstać ma hotel),

• kaplica Opatrzności Bożej z 1767 roku, 
• folwark ziemski Karłowiec z  1760 roku, 

na terenie którego prowadzona jest 
działalność gastronomiczna, a docelowo 
również noclegowa. 
Wszystkie powyższe obiekty wpisane 

zostały do rejestru zabytków i  znajdują się 
w  bliskim sąsiedztwie od siebie, tj.  w  pro-
mieniu do 1000 metrów. Z uwagi na ogromny 
potencjał turystyczno-rekreacyjny opisywa-
nego terenu, w kontekście planów inwesty-
cyjnych prywatnych właścicieli (kompleksu 
pałacowo-parkowego oraz folwarku ziem-
skiego Karłowiec) zasadnym jest stworzenie 
przez samorząd warunków do wsparcia roz-
woju przedsiębiorczości bazującej na endo-
genicznych zasobach  miejscowości. (…)

Bez wątpienia planowana (ze środków 
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych – edycja trze-
cia PGR) przebudowa dróg z  wydzieleniem 
pasa pieszo – rowerowego dla ulicy Dębina 
i  części ulicy Zamkowej jest takim działa-
niem. Projektowana inwestycja stanowić 
będzie zwarty ciąg komunikacyjny łączący 
ze sobą ww. zabytki. Umożliwi to bezpieczną 
komunikację (spacery) dla osób odwiedzają-
cych hotelowy pałac czy miejsca noclego-
we w  Folwarku Karłowiec. W  tym miejscu 
warto wspomnieć, iż zrealizowana inwe-

stycja prowadzić będzie również do Ścieżki 
im. hrabiny Gabrieli, Szlaku Pomników Przy-
rody, Alei wśród Starych Dębów im. Husarii 
Polskiej, zespołu szkolno-przedszkolnego, 
boiska wielofunkcyjnego, Domu Ludowego 
czy projektowanego parku rekreacyjnego 
(na terenie działki przejętej od cieszyńskie-
go starostwa). 

Opisany potencjał przyrodniczo-kultu-
rowy zostanie wykorzystany do stworzenia 
ze wsi popegeerowskiej miejscowości o cha-
rakterze wypoczynkowo-uzdrowiskowym. 
W  tym miejscu warto dodać, iż na terenie 
Kończyc Wielkich znajdują się źródła wody 
jodowej, której skład znacząco przewyż-
sza wodę z  pobliskiego uzdrowiska Darków 
w Republice Czeskiej, o czym pisał w latach 
30 ubiegłego wieku prof. Wiktor Wawrzy-
czek na łamach „Gwiazdki Cieszyńskiej”(…)

Tak dla przypomnienia – najstarsza 
wzmianka o  miejscowości Kończyce Wiel-
kie, pierwotnie noszącej nazwę Cunczindorf, 
znajduje się w  księdze fundacyjnej biskup-
stwa wrocławskiego datowanej na lata 1285 
– 1305. Już w  1335 roku w  spisie nuncjusza 
papieskiego Gelharda figurują Kończyce 
Wielkie. Może dzięki naszym działaniom 
uda się przywrócić dawną świetność miej-
scowości i  obok słowa „Wielkie” w  nazwie 
Kończyc pojawi się także określenie „Zdrój”?

Z  Wójta Grzegorza Sikorskiego
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W piątek 10 marca br 9 druhów z OSP 
Hażlach w  osobach Sebastian Chrapek, 
Rafał Chroboczek Bartłomiej Dejneka, 
Remigiusz Gaszczyk, Kamil Giza, Eryk 
Giza, Teofil Macura, Kamil Pietroszek, Da-
wid Witoszek oraz trzech wolontariuszy 
z Hażlacha w osobach Beata Gaura, Sonia 
Pszczółka i  Szymon Pszczółka udali się 
z darami do Centrum Kryzysowego w Me-
dyce na granicy Polsko – Ukraińskiej. Do 

12 marca w  remizie OSP Kończyce 
Wielkie odbyły się eliminacje gmin-
ne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
 Pożarniczej. 

W  eliminacjach brali udział członko-
wie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
z jednostek OSP Hażlach, Kończyce Wiel-
kie i  Pogwizdów. Eliminacje składały się 
z  trzech elementów, testu pisemnego, 
egzaminu ze znajomości sprzętu pożarni-
czego oraz egzaminu ustnego.

Pomoc Ukrainie rekcji i  pracownikom szkoły podstawo-
wej w  Hażlachu za udostępnienie miej-
sca i  przyjęcia darów. Firmie GAL-LAK 
z Cieszyna za pożyczenie i zatankowanie 
samochodu dostawczego do przewozu 
darów. Pani Elżbiecie z Medyki za zakwa-
terowanie nas, nie chcą nic w  zamian, 
w  swoim domu na czas pobytu. Dzięku-
jemy również pani Ewie Gwozdowskiej 
z Centrum Kryzysowego w Medyce za ser-
deczne przyjęcie i współpracę. 

Prezes OSP Hażlach,  
Sebastian Chrapek

Turniej OTWP

W  remizie OSP Hażlach w  dniach 
21-25 lutego odbyły się po raz pierw-
szy „Ferie ze strażakami”. W zajęciach 
popołudniowych brało udział 20 dzieci 
i młodzieży z Gminy Hażlach. 

Podczas zajęć dzieciaki zapoznawały 
się ze sprzętem strażackim, szkoleniem 
zachowań i  udzielenia podstawowej 
pierwszej pomocy, gry i zabawy oraz ku-
beczkowe warsztaty gdzie dzieci i  mło-

Ferie zimowe w remizie
dzież wykonała swój niepowtarzalny ku-
bek. Na koniec każdych zajęć uczestnicy 
otrzymali podwieczorek. Zajęcia były 
możliwe do zrealizowania z dofinansowa-
nia z  budżetu Gminy Hażlach w  ramach 
zadania publicznego „Przeciwdziałanie 
uzależnieniom i  patologiom społecznym 
– organizacja i  przeprowadzenie profi-
laktyczno-sportowych zajęć popołudnio-
wych, organizacja wypoczynku zimowego 

i  letniego dla dzieci i  młodzieży Gminy 
Hażlach” oraz środków własnych. 

Prezes OSP Hażlach  
Sebastian Chrapek

niedzieli 13 marca tam na miejscu po-
magaliśmy przy rozładunku, załadunku 
oraz sortowaniu przywiezionych darów 
niemalże ze wszystkich krajów Europy, 
a  w  sobotę naprawdę było tego sporo. 
Około 300 samochodów przybyło do Me-
dyki z różnymi darami dla uchodźców ale 
także dla walczącej Ukrainy. 

Pragniemy serdecznie podziękować 
wszystkim darczyńcom. Dziękujemy dy-

W wyniku eliminacji  
wyłoniono zwycięzców:

szkoły podstawowe klasy I-IV:  
1 miejsce Nikola Staniek,  
2 miejsce Fabian Chrapek 

(członkowie OSP Hażlach)

szkoły podstawowe klasy V-VIII: 
1 miejsce Wojciech Kamieniarz  

(OSP Pogwizdów), 2 miejsce 
Julia Sufa (OSP Kończyce Wiekie), 

3 miejsce Jakub Jędrzejczyk 
(OSP Pogwizdów) 

szkoły ponadpodstawowe:  
1 miejsce Kinga Chrapek, 2 miejsce 

Andrzej Witoszek (oboje OSP 
Hażlach), 3 miejsce Adam Pydych 

(OSP Pogwizdów). 

Zwycięzcy w swoich kategoriach będą 
reprezentować Gminę Hażlach w  eli-
minacjach powiatowych już 2 kwietnia 
2022 roku w Cieszynie. 

Laureaci poszczególnych grup zostali 
uhonorowani dyplomami oraz nagrodami 
ufundowanymi przez Wójta Gminy Haż-
lach Grzegorza Sikorskiego. 

W imieniu Zarządu OG ZOSP RP w Haż-
lachu, pragniemy podziękować jednostce 
OSP Kończyce Wiekie za przygotowanie 

i  zorganizowanie eliminacji gminnych 
oraz zakupienie poczęstunku. Gratulu-
jemy wiedzy wszystkim uczestnikom, 
a  zwycięzcom życzymy powodzenia 
w dalszych etapach OTWP.

Prezes ZOG ZOSP RP w Hażlachu
Sebastian Chrapek
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Uczyli się języka angielskiego, brali 
udział w arteterapii, zajęciach teatralnych, 
korzystali ze wsparcia psychologów czy 
prawników, tańczyli, ćwiczyli ciało i mózg, 
poznali specyfikę spotkań w ramach Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku i  zasady 
zdrowego życia. Ponadto zwiedzili między 
innymi Kraków, wyjechali na Górny Śląsk, 
w Pieniny i Beskidy. Poznali też najbliższą 
okolicę, w tym Dom  Przyrodnika.

Bogactwo interesujących zajęć spo-
wodowało, że najważniejszym proble-
mem ich uczestników było znalezienie 
czasu, aby wziąć udział w  maksymalnie 
dużej ilości proponowanych aktywno-
ści. Uczestnicy samodzielnie zorganizo-
wali spotkania integracyjne, wigilijne, 
a  ostatnio świetnie bawili się na zaba-
wie  karnawałowej.

Z  inicjatywy przewodniczącego Rady 
Seniorów Jana Króla, organ ten nawiązał 
współpracę z  Klubem Seniora. Chętni 
członkowie Rady przyglądają się wybra-
nym przedsięwzięciom Klubu Seniora. 
Również klubowicze mieli okazję uczest-
niczyć w posiedzeniu Rady.

Seniorzy chętnie też wzięli udział 
w  spotkaniach poświęconych bezpie-
czeństwu, podczas którego policja 
przestrzegała klubowiczów przed czy-
hającymi na nich niebezpieczeństwami, 
między innymi oszustwami, kradzieża-
mi czy cyberprzestępstwami. Zajęcia 
były prowadzone w  głównej siedzibie 
Gminnej Biblioteki Publicznej w  Hażla-
chu oraz Centrum Usług Społecznych 
(odnowionym dawnym Domu Ludowym) 
w  Pogwizdowie.

To były piękne dni... To był wspaniały rok!

Projekt „Druga młodość seniorów w Gminie Hażlach” jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej IX włączenie społeczne, działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałania 9.2.4 Rozwój usług 
społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

Dobiega końca projekt „Druga młodość seniorów w gminie 
Hażlach”, na realizację którego władze samorządowe pozyskały 
unijne dofinansowanie. W jego ramach utworzono w naszej gminie 
Klub Seniora. Na początku 33 – a od tego roku 40 – mieszkańców 
powyżej 60. roku życia, kończących swą aktywność zawodową, 
niesamodzielnych czy niepełnosprawnych uczestniczyło w nim 
w bezpłatnych zajęciach różnego typu. 

Uczestnicy Balu Karnawałowego

W  Pogwizdowie, w  Centrum Usług 
Spo łecznych, także Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w  Hażlachu realizował 
zadanie nr 3, pod nazwą „Działania na 
rzecz rozwoju usług opiekuńczych” w ra-
mach projektu „Druga młodość seniorów 
w Gminie Hażlach”. 

W  ramach zadania wsparciem objęto 
4  osoby z  terenu Gminy Hażlach. Osoby 
te, ze względu na trudną sytuację życiową 
spowodowaną zagrożeniem ubóstwem, 
niepełnosprawnością lub wykluczeniem 
społecznym, potrzebowały wsparcia 
w  funkcjonowaniu w  codziennym ży-
ciu, ale nie wymagały usług w  zakresie 
świadczonym przez jednostkę całodobo-
wej opieki. 

Uczestnicy projektu zamieszkali 
w 2 mie szkaniach chronionych, znajdują-
cych się w budynku Centrum Usług Spo-
łecznych w  Pogwizdowie i  zostali objęci 
wsparciem dostosowanym do indywidu-
alnych potrzeb. Otrzymały pomoc w  po-
staci wsparcia w rozwiązywaniu ich pro-
blemów oraz w  wykonywaniu czynności 
dnia codziennego. Ponadto na ich rzecz 
świadczone były usługi w  postaci pracy 
socjalnej, porad psychologicznych oraz 
usług opiekuńczych świadczonych przez 
fizjoterapeutę. 

Rezultatem projektu, który zakoń-
czył się 31 marca 2022 r. jest poprawa 
sytuacji osób zagrożonych wyklucze-
niem  społecznym.

Spotkanie przy wiacie koło źródełka Borgońki
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Jednym z celów, których osiągnięcie stawia sobie GBP w Haż-
lachu jest promowanie zainteresowań i  pasji rękodzielniczych, 
wśród mieszkańców naszej Gminy szczególnie w  tym roku, po 
zluzowaniu obostrzeń.

Odwiedzający bibliotekę czytelnicy mogli obejrzeć  
wystawy prac rękodzielniczych – ukrytych talentów:

Edyta Rutkowska – frywolitki 
Teresa Franek i Wiesława Banot  

– wielkanocna wystawa szydełkowa 
Magdalena Bąkowska – torebki na szydełku.

Wystawy przyciągnęły sporą liczbę oglądających. Cieszymy 
się, że powiększa się grono osób które chcą wystawić u nas swo-
je prace. Paniom Edycie Rutkowskiej, Teresie Franek, Wiesławie 
Banot i Magdalenie Bąkowskiej GBP w Hażlachu składa wielkie 
podziękowanie za udostępnienie swoich prac. 

Zachęcamy wszystkich, którzy na razie chowają swoje 
skarby do szuflady, do prezentacji ich w bibliotece. 

Nakład: 1.500 egz.
Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu  
ul. Północna 5, 43-418 Pogwizdów, tel. 735 130 801

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 22.04.2022 r. na adres mailowy: wgh@hazlach.pl

Redaktor naczelny: Cecylia Gasz-Płońska
Skład i druk: Przedsiębiorstwo 
Poligraficzne MODENA Sp. z o.o.

WIADOMOŚCI GMINY HAŻLACH – BEZPŁATNY INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Wystawy w GBP

Bistro Żarełko zaprasza na  
obiady abonamentowe dostarczone do domu

ZUPA + DRUGIE DANIE – 17 zł

Kontakt 537 357 077

szeroka gama ubezpieczeń, w tym 
ubezpieczeń nieruchomości rolnych 
wraz z ubezpieczeniem medycznym 
w zakresie (bez dodatkowej opłaty)

ul. Bobrecka 29, Cieszyn
tel. 503 085 915, 33 857 81 46

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

www.kaniafinanse.pl
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Ferie zimowe niektórym kojarzą się 
z nudą i  lenistwem. Jednak z pewnością 
nie tym, którzy odwiedzili w tym czasie 
Dom Przyrodnika! Udało nam się zorga-
nizować wspaniałe ferie, które nie tylko 
zajęły dzieciom czas i  były świetną za-
bawą, ale również rozwinęły w dzieciach 
nowe umiejętności i pozwoliły im korzy-
stać ze swojej kreatywności praktycznie 
bez ograniczeń.

Co robiliśmy? Stron w Wiadomościach 
Gminy Hażlach z pewnością jest za mało, 
aby dokładnie wszystko opisać, dlatego 

Tradycyjnie życie ludzkie od zawsze 
było zgodne z  cyklem natury. Lato było 
okresem największej aktywności i  ener-
gii, jesień kazała nam powoli zwalniać, 
aby w  zimie „przeczekać” trudne czasy 
i na nowo odżyć, wraz z nadejściem wio-
sny. My nie zwalniamy, jednak w Domu 
Przyrodnika doskonale widać zmiany 
pór roku. Warsztaty są dostosowane 
do okresu, w  którym są przeprowa-
dzane. Tak więc zimą mogliście wraz 
z  nami przygotować karmniki dla pta-
ków, czy świece o  „zimowych”, czyli ko-
rzenno-cytrusowych zapachach. Wraz 
z nadejściem wiosny z kolei przygotowy-
waliśmy trawiaste stworki, czy donicz-
kowe ogródki. Nie zapomnieliśmy rów-
nież o paniach, które z okazji Dnia Kobiet 
mogły przygotować naturalne pomadki, 
czy świece sojowe do masażu.

Z  okazji świąt Wielkanocnych odby-
wają się warsztaty tworzenia natural-
nych, prostych i zarazem pięknych deko-

Wiosna zawitała do Domu Przyrodnika!

pochwalimy się kilkoma przedsięwzię-
ciami, które szczególnie przypadły do 
gustu naszym podopiecznym.

Dzieci podczas ferii w Domu Przyrod-
nika zakosztowały praktycznie wszyst-
kich możliwości, które stwarza nasza 
instytucja. Poza przygotowaniem natu-
ralnych mydełek (co już stało się u  nas 
standardem), nasi podopieczni mieli oka-
zję pochwalić się swoją kreatywnością, 
przygotowując naturalny obraz. Powsta-
ło wiele arcydzieł, które zostały przygo-
towane na bazie mchu, gałęzi, kory oraz 

racji, które pozwolą nam cieszyć się tym 
niezwykłym czasem. Wraz z nadejściem 
pierwszego wiosennego miesiąca w  na-
szych kompozycjach (mydełka, świece 
itp.) goszczą również zdecydowanie lżej-
sze, wiosenne zapachy.

Życie w zgodzie z naturą jest tym, co 
od wieków pozwala nam funkcjonować. 
Do każdej pory roku trzeba się dostoso-
wać, odpowiednio przygotować i oczywi-
ście właściwie ją przeżyć. Dawniej było 

to prostsze, teraz jednak również jest to 
możliwe – zwłaszcza w Domu Przyrodni-
ka, gdzie możemy podczas tematycznych 
warsztatów odpowiednio przygotować 
się na nadchodzący czas – dzięki natu-
ralnym akcesoriom, pięknym dekoracjom 
oraz oczywiście adekwatnym do pory 
roku zapachom. Nie zapominamy rów-
nież o dawnych tradycjach, które często 
nas inspirują, i  którymi chcemy zainspi-
rować również Was.

Aktywne ferie  
w Domu Przyrodnika

innych darów lasu. Małych artystów 
ograniczała tylko ich własna wyobraźnia 
oraz oczywiście to, czy dany materiał nie 
był pod ochroną (o  ile zbieranie w  lesie 
leżącej kory, szyszek i  igieł jest świet-
nym pomysłem, to pilnowaliśmy, aby nie 
ucierpiał żaden gatunek chroniony).

Leśne aktywności tak spodobały się 
uczestnikom ferii, że kolejna wyprawa 
do lasu była obowiązkiem! Tym razem 
jednak dzieci miały okazję poznać taj-
niki survivalu. W  lesie zebrały gałęzie 
i  przygotowały szałas, a  następnie po-
szukały suchego drewna i przeniosły się 
w  okolice Borgońki, gdzie mogą być or-
ganizowane ogniska. Tam wspólnie bie-
siadowały i dzieliły się przemyśleniami, 
na temat przetrwania w lesie.

Ferie miały w  tym przypadku jedną 
wadę – były zdecydowanie zbyt krótkie. 
Z  pewnością jednak można określić je 
mianem udanych.
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Zajónce na zielónej miedzy, wiesioło dorobiajóm
Świyżóm trowke a listki zómbkami pogryzajóm
Łod wczora sie gaździnkóm klujóm fórt kurzynta
 To je znak że uż hned bydom Wielkanocne Świynta
 
Kokot na pnioku siedzi, skrzidła se prostuje
Pieje na całóm dziedzine a kury fórt zwołuje
Muszóm nosić wajca, na gniozdach ze słómy siodać
Bo dziecka hned bydóm pisanki przeszumnie sztrajchować
 
Gaździno w kuchyni łod rana ciasto na buchte rychtuje
Ganc przi tymu je nasrano a chłopa fest regiruje
W kuchyni je moc roboty, na nic czasu uż ni ma
A Trzeja eszcze upiyc kołocz, potym s wórsztym murzina
 
Gazda we waszkuchni warzónke ze starzikiym sztelujóm
Muszóm wiedzieć na isto że je dobro, tóż fórt jóm prugujóm
Dwie flaszki starce a gaździnej do bintfela wrazili
Cosik mało wiela porobili, potym sie hned wytracili

Po naszymu czyli teksty gwarowe

KALENDARZ IMPREZ

ŚWIYNTO DZIEDZINY 2022

TURNIEJ O PUCHAR SOŁTYSA - IV EDYCJA
W FUTBOLU STOŁOWYM

POSPRZĄTAJ ŚWIAT NA WIOSNĘ

KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ZAMARSKI 2022

KINO PLENEROWE NA DZIEDZINIE

TURNIEJ O PUCHAR SOŁTYSA  
W PIŁCE NOŻNEJ ULICZNEJ

ZAMARSKIE BIESIADOWANIE

ZAMARSKI MTB

TURNIEJ O PUCHAR SOŁTYSA - V EDYCJA 
w FUTBOLU STOŁOWYM

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM 
I ROZŚWIETLENIE CHOINKI

ŚWIĄTECZNA PACZKA DLA SENIORA

WIEJSKI JARMARK ŚWIĄTECZNY

26.03.2022 (sobota)

14.05.2022 (sobota)

18.06.2022 (sobota)

lipiec-sierpień 

lipiec 

11.09.2022 (niedziela)

wrzesień

25.09.2022 (niedziela)

06.12.2022 (wtorek)

grudzień 

18.12.2022 (niedziela)

W roku 2022 zaplanowaliśmy kilka imprez 
kulturalnych i sportowych. 

Najważniejszą Gminną imprezą będą  

DOŻYNKI 
– w tym roku o randze powiatowej. 

Odbędą się one 3 września w Hażlachu.  
Już niebawem zdradzimy więcej informacji.

W najbliższym czasie zapraszamy na:
JARMARK WIELKANOCNY – 10 kwietnia 

Hażlach przy Domu Przyrodnika

NOC MUZEUM  
w Domu Przyrodnika – 13 maja

BORGOŃKA CROSS  
– bieg przełajowy – 15 maja

Zachęcamy także do odwiedzenia 
GASTROFESTIWALU  

w Petrowicach koło Karviny – 21 maja. 
Podczas imprezy zaprezentuje się m.in. zespół 
Wielkokończanie, swoje stoisko wystawi KGW 

z Kończyc Wlk. oraz państwo Kaletowie z Hażlacha. 
Szczegóły niebawem na plakatach.

Bydóm mieć baby czym w śmiergust chłopów czynstować
Jak jich przidóm poloć, bo tuż tradycjym trzeja zachować
Młode dziołuchy bydóm mokre kole chałupy gónić
A Fotrowie przed śmiergustnikami jich nie bydóm brónić
 
Bioły barónek sie pasie na zielónej rajczuli
Ros za czas sie do swoji Mamy jako dziecio przituli
Czym wiyncyj takich barónków na miedze ze szopy wyskoczy
 Tym bliżyj je do tego wielkucnego świynta – Wielkij Nocy
 
Dziołuszki rychtujóm goiczek, maszkami go osdobiajóm
Potym s nim po dziedzinie chodzóm, pieśniczki śpiywajóm
Pospołu sie s nimi ludzie po chałupach radujóm
Bómbónami a ciastkami ty dziecka radzi czynstujóm
 
Prziroda sie budzi, wszystko sie zielyni
Pón Bóczek cały Świat ożywi, miłościóm odmiyni
Wiesiołego Alleluja! Chrystus żyje! Wszyscy sie radujcie
Wajcym sie podzielcie, zdrowio, szczynścio se pospołu winszujcie

Tómek Sochacki

WIELKANOC

GOK zaprasza
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