Nr 8-9

(189-190)

WRZESIEŃ 2021

ISSN 1643-0603

Otwarcie Domu Ludowego
W sobotę 18 września odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Usług
Społecznych, które powstało w Pogwizdowie w zmodernizowanym
budynku dawnego Domu Ludowego Macierzy Szkolnej.
W uroczystości, na zaproszenie Wójta Gminy Hażlach Grzegorza Sikorskiego
wzięli udział Stanisław Szwed – Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, Marcin
Ślęk – członek Zarządu Powiatu Cieszyń-

skiego, Stanisław Kubicius – Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego, Radni
Powiatowi i Gminni, przedstawiciele duchowieństwa i mediów, a przede wszystkim
mieszkańcy Pogwizdowa i gminy Hażlach.

Uroczystego przecięcia symbolicznej
wstęgi dokonali: Wiceminister Stanisław
Szwed, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Hażlach Barbara Kuchta i Wójt Grzegorz
Sikorski. Następnie, zgodnie ze zwyczajem, budynek poświęcił wikary Parafii
Św. Jana Nepomucena ks. Jerzy Gibas.
Jednym z ważnych elementów imprezy było wspólne zdjęcie w układzie podobnym do tego zrobionego
w 1935 roku.
O oprawę muzyczną uroczystości zadbała orkiestra dęta i Kapela Pana Janka,
a KGW Pogwizdów przygotowało festyn
i warsztaty.
Oddany do użytku w październiku
1935 roku Dom Ludowy Macierzy Szkolnej w Pogwizdowie to miejsce z bogatą historią, doskonale znane nie tylko
w Gminie Hażlach, ale również w całym
regionie. Budynek powstał w czynie
społecznym, a działkę pod budowę przekazała rodzina jednego z mieszkańców
Pogwizdowa. Został nazwany imieniem
ówczesnego wojewody śląskiego dr. Michała Grażyńskiego.
Wydarzenie oddania budynku do użytku opisał wówczas „Ilustrowany Kurier
Codzienny” na łamach swojego „Dodatku Tygodniowego”.
c.d. str. 2

ZAPRASZAMY DO LEKTURY
Tym razem w podwójnym
numerze WGH znajdziecie Państwo
głównie relacje z czasu wakacyjnego,
a sporo działo się w naszej Gminie.
Przypominamy, że jeśli jest
coś ciekawego wokół Państwa
to zachęcamy do podzielenia się tym
na naszych łamach.
WGH przygotowujemy głównie
z nadesłanych materiałów
i czekamy na nie do
15 października 2021 r.,
adres mailowy: wgh@hazlach.pl
Dom Ludowy w 1935 i 2021 roku

Otwarcie Domu Ludowego

środków na stworzenie oferty kulturalnej dedykowanej najstarszym mieszkańcom Pogwizdowa.
Hażlaski samorząd ostatecznie stał
się właścicielem budynku w sierpniu
2018 roku. Wcześniej, to jest 28 maja
2018 roku, aby pozyskać środki zewnętrzne na jego remont, Rada Gminy
uchwaliła Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Hażlach na lata 2018-2023.
W marcu 2019 roku Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego w celu realizacji
projektu pn. „Adaptacja starego budynku Domu Ludowego na Centrum Usług
Społecznych w Pogwizdowie” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 20142020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznał
Gminie Hażlach środki w wysokości
nieco ponad 1 mln 909 tys. zł, które stanowiły 95% przewidywanych kosztów
kwalifikowalnych generalnego remontu
i wyposażenia nowego Centrum Usług
Społecznych w Pogwizdowie. Konieczne

fot. OX.pl

Pisał o Domu Ludowym tak: Całe społeczeństwo polskie winno Kołu Macierzy
Szkolnej w Pogwizdowie koło Cieszyna nad
granicą polsko-czeską złożyć uznanie, że
nad brzegami Olzy zbudowano nową strażnicę ducha polskiego w postaci okazałego
Domu Ludowego im. wojewody śląskiego
dra M. Grażyńskiego.
Przez wiele lat Dom Ludowy był własnością miejscowego koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, które funkcjonowało
do 2008 roku. Jednak z biegiem lat stan
budynku pogarszał się i wymagał gruntownego remontu, na który właścicieli
nie było stać. Dlatego też w 2016 roku
podczas Walnego Zjazdu Delegatów
Zarząd Główny MZC uzyskał zgodę na
jego zbycie, o co wnioskował Wójt Gminy Hażlach. Było to wyjście naprzeciw
postulatom, które mieszkańcy Pogwizdowa zgłaszali zwłaszcza podczas zebrań wiejskich, zwracając uwagę na brak
odpowiedniej oferty kulturalnej dla seniorów. Postanowiono zatem połączyć
kupno Domu Ludowego z pozyskaniem

dokończenie ze. str. 1

Uroczyste przecięcie wstęgi

Festyn w Pogwizdowie
W dniu 28 sierpnia 2021 w Centrum Usług Społecznych w Pogwizdowie (dawny Dom Ludowy) Miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich zorganizowało festyn.
W jego ramach można było zwiedzić wystawę rękodzieła, a na dzieci czekały liczne atrakcje.
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było negocjowanie z konserwatorem zabytków skali ingerencji w bryłę budynku
oraz zakresu możliwych do przeprowadzenia prac budowlanych. Całkowite
koszty realizacji tego projektu zamknęły
się kwotą ponad 2 mln 356 tys. zł.
W sierpniu 2019 roku odbyły się
konsultacje społeczne z mieszkańcami
Pogwizdowa, których efektem było dokonanie korekt w koncepcji przebudowy Domu Ludowego, mających służyć
jak najlepszemu spełnieniu oczekiwań
i potrzeb miejscowej społeczności.
Przebudowa przedwojennego obiektu,
do której przystąpiono zgodnie z umową
z wykonawcą zawartą w dniu 9 lipca 2019
roku, zakończyła się 1 kwietnia 2021 roku.
Od 1 kwietnia 2021 roku do końca marca 2022 roku, w celu rozwoju
usług społecznych, nasza gmina realizuje projekt „Druga młodość seniorów
w Gminie Hażlach”, dofinansowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości
ponad 427 tys. zł. To właśnie w Domu Ludowym mają odbywać się działania związane z realizacją projektu.
Głównym celem jest zwiększenie
aktywności 20 starszych osób poprzez
utworzenie Klubu Seniora oraz rozwój
usług mieszkalnictwa wspomaganego
poprzez zapewnienie dostępu do usług
świadczonych w mieszkaniach chronionych dla 4 osób.

Podczas imprezy była również możliwość zaszczepienia się. Festyn zakończyła zabawa taneczna której towarzyszyła bogato zaopatrzona kuchnia.
Wszystkim obecnym dziękujemy za
udział w imprezie.

Dostojni Jubilaci 50 i 60 lat pożycia małżeńskiego

Pary złote i diamentowe
W środę 25 sierpnia 2021 roku w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki
Publicznej w Hażlachu spotkały się małżeńskie pary z Hażlacha,
Kończyc Wielkich, Pogwizdowa, Rudnika i Zamarsk, które w ubiegłym
roku obchodziły swoje Złote i Diamentowe Gody, czyli jubileusze 50 lat
i 60 lat wspólnego pożycia.
Dostojnych gości powitali: Wójt Gminy
Grzegorz Sikorski, Przewodniczący Rady
Gminy Sławomir Kolondra oraz Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego Liliana Matloch.
Wśród mieszkańców Gminy Hażlach
uhonorowanych przyznanymi postanowieniem Prezydenta RP medalami
„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”,
znaleźli się Państwo: Anna i Stanisław
Gałuszka, Danuta i Alojzy Nawrat, Halina
i Jan Sadłek, Danuta i Józef Stoszek z Hażlacha, Helena i Józef Penkala, Anna i Józef
Żyła z Kończyc Wielkich, Zofia i Roman
Czyż, Teresa i Bolesław Piszczek, Maria
i Jan Puzoń, Ewa i Jerzy Suchanek z Pogwizdowa, Irena i Bolesław Tomica z Rudnika, Ewa i Franciszek Hernik, Włady-

sława i Antoni Janik z Zamarsk. Ponadto
prezydenckie medale z rąk wójta odebrali
także Państwo Zofia i Zbigniew Opioła
z Hażlacha, których 50-lecie zawarcia
związku małżeńskiego przypadło w roku
2019, zaś Pani Maria Puzoń odznaczenia dla siebie i zmarłego niedawno męża
otrzymała podczas późniejszej wizyty
w Urzędzie Gminy Hażlach.
Z kolei jubileusz 60 lat pożycia małżeńskiego obchodziło w 2020 roku sześć
par, które związek małżeński zawarły
w roku 1960. Listami gratulacyjnymi
przez Wójta Gminy Hażlach zostali wyróżnieni Państwo: Eugenia i Władysław
Brojacz z Hażlacha, Renata i Franciszek
Koprek z Kończyc Wielkich, Irena i Henryk

Pani Maria Puzoń z Wójtem Gminy Grzegorzem
Sikorskim i Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego Zbigniewem Karpetą podczas wizyty
w Urzędzie Gminy Hażlach

Haltof, Barbara i Bronisław Herman, Anna
i Jan Sabela z Pogwizdowa, Helena i Józef
Gabzdyl z Rudnika.
Spotkanie zakończyło się wspólnym
obiadem, przygotowanym przez panie
z hażlaskiego Koła Gospodyń Wiejskich,
po którym nastąpiło wręczenie Jubilatom ufundowanych przez Gminę Hażlach
słodkich upominków. Przed dostojnymi
gośćmi wystąpiła działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Hażlachu „Kapela
Pana Janka”.
GK

3

Wymiana pieca i inne działania długofalowe

fot. Milada Vigerova / unsplash.com

Twoje działanie ma znaczenie.
Zobacz, co możesz zrobić,
żeby zatrzymać smog w śląskim.
Wymień swój piec na urządzenie
spełniające obowiązujące normy

Ponad połowa zanieczyszczeń powietrza w województwie śląskim
pochodzi z gospodarstw domowych. Uchwała antysmogowa
dla naszego województwa ma doprowadzić do znacznego obniżenia
tych statystyk. Aby odniosła sukces, potrzebne jest zaangażowanie
każdego z nas.
W zależności od daty produkcji twojego obecnego pieca powinieneś to zrobić
do końca wyznaczonego roku (dotyczy
kotłów, których rozpoczęcie eksploatacji
nastąpiło przed 1 września 2017 r.):
• kotły powyżej 10 lat od daty produkcji
–do końca 2021 r.
• kotły od 5 do 10 lat od daty ich produkcji – do końca 2023 r.
• kotły poniżej 5 lat od daty ich produkcji
– do końca 2025 r.
• kotły klasy 3 lub 4 – do końca 2027 r.
Używaj tylko opału dobrej jakości.
Uchwała zakazuje używania paliw,
których stosowanie powoduje wysoką
emisję trujących substancji do atmosfery.

Zamiast nich wybierz:
• ekogroszek
• pellet
• węgiel kamienny gruboziarnisty
• suche drewno – dąb, grab, jesion, buk
lub zamień piec węglowy na bardziej ekologiczne źródło ogrzewania:
• system ciepłowniczy
• ogrzewanie gazowe
• ogrzewanie elektryczne
• odnawialne źródła energii
Jeśli macie Państwo pytania, to zachęcamy do kontaktu z Urzędem Gminy, Referatem Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Mienia.

„UCHWAŁA ANTYSMOGOWA”
PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE SIĘ DO ZAPISÓW, SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Wymiana do
31.12.2021

Wymiana do
31.12.2023

Wymiana do
31.12.2025

Wymiana do
31.12.2027
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Do
31.12.2022

Starsi mieszkańcy Gminy Hażlach
nie mają czasu na nudę
Spotkanie Klubu Seniora w Hażlachu

Zajęcia taneczne Klubu Seniora w Pogwizdowie

Na krakowskim rynku

Przy Dzwonie Zygmunta na Wawelu

Dobiega końca kolejny miesiąc działalności Klubu Seniora w Gminie
Hażlach. Dzięki temu 33 mieszkańców powyżej 60. roku życia
uczestniczy w bezpłatnych zajęciach różnego typu.
Klub Seniora został stworzony z myślą
o osobach kończących swą aktywność zawodową, niesamodzielnych czy niepełnosprawnych. W ramach projektu „Druga
młodość seniorów w gminie Hażlach”
przygotowano szereg interesującyh
propozycji, na które władze samorządowe pozyskały unijne dofinansowanie
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa 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.
Seniorzy nie mogą narzekać na nudę.
Pełni wrażeń wrócili niedawno z wycieczek do Krakowa, na Górny Śląsk
i w Pieniny. Do wypraw przygotowują
się między innymi w trakcie zajęć ruchowych, prowadzonych przez wykwa-

lifikowanych trenerów. O świetną formę
uczestników dba również dietetyk. Spotkania z nim mają wykształcić prawidłowe nawyki żywieniowe i podnieść
jakość życia.
Dużym zainteresowaniem cieszą się
zajęcia taneczne. Nawet najmniej przekonani do tego rodzaju aktywności nauczyli się już kroków między innymi samby, bachaty, skrzypka czy belgijki. Umieją
także zatańczyć taniec znany wszystkim
z „Greka Zorby”. Unikalne prace powstają na zajęciach arteterapii, w trakcie
których można nauczyć się malować na
szkle. W ten oryginalny sposób uczestnicy zajęć ozdobili wazony, szklanki,
miseczki czy kieliszki. Systematycznie
zdobywają nowe kompetencje, z zapałem
ucząc się języka angielskiego. W nauce
pomagają warsztaty gimnastyki mózgu.
Podczas realizacji projektu specjaliści
z zakresu prawa czy psychologii udzielają seniorom bezpłatnych porad w sprawach, pozostających w sferze ich zainteresowania. Projekt, w ramach którego
utworzone zostaną ponadto dwa mieszkania chronione, ma na celu aktywizację i integrację jego uczestników, a także organizację wzajemnej pomocy. Ma
zmniejszać dystans pomiędzy osobami
kończącymi swoją zawodową aktywność
a młodszymi pokoleniami, lepiej przystosowanymi do współczesnych warunków
społecznych i gospodarczych.
Zajęcia są prowadzone w głównej
siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej
w Hażlachu oraz Centrum Usług Społecznych (odnowionym dawnym Domu
Ludowym) w Pogwizdowie. Potrwają do
marca przyszłego roku.
Z uwagi na duże zainteresowanie i pozytywne opinie ze strony uczestników
zajęć w Klubie Seniora, rozważane jest
kontynuowanie jego działalności w kolejnych latach.
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Półkolonie
w Rudniku

Dobiegły końca tegoroczne półkolonie w Rudniku, na które Stowarzyszenie
Na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik otrzymało
dotację z Urzędu Gminy (wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – organizacja i przeprowadzanie
profilaktyczno-sportowych zajęć popołudniowych, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży Gminy Hażlach).
Dzieci przez dwa tygodnie wakacji bardzo
ciekawie i intensywnie spędzały czas.
Półkolonie pod nazwą „Mali Przyrodnicy”, obfitowały w warsztaty przyrodnicze, ekologiczne, twórcze, zabawy
sportowe, muzyczne, taneczne, a także
w wycieczki – dzieci odwiedziły ZOO
w Chorzowie, obejrzały film pt. „Wojna z dziadkiem” w kinie i uczestniczyły w wycieczce rowerowej do Domu
Przyrodnika w Hażlachu. Dodatkowym
wyzwaniem dla wszystkich uczestników
półkolonii był nocny Bieg Terenowy
z latarkami.
Opracowała Katarzyna Czendlik

Wakacje w bibliotece
W okresie wakacyjnym Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu zaproponowała naszym młodym czytelnikom kilka ciekawych form spędzania
wolnego czasu.
Szczególnym zainteresowaniem cie
szyły się „wakacje z grą w ręce” na
których dzieci mogły się zapoznać z nowymi i ciekawymi grami planszowymi

oraz karcianymi. W trakcie wakacji,
odbywały się także spotkania z cyklu
„Magiczny Świat Harrego Pottera”,
w trakcie którego młodzi czytelnicy
mogli podzielić się swoimi opiniami
i wiedzą na temat serii przygód młodego czarodzieja.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy
za aktywny udział w tych zajęciach.

UBEZPIECZENIA

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
www.kaniafinanse.pl
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Bal Kicaka
W ostatni dzień wakacji Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu zorganizowała
w Domu Wiejskim w Brzezówce „Międzynarodowy Bal Kicaka”. Na uroczystość zostały zaproszone dzieci z Gminy
Hażlach oraz z miasta partnerskiego Horní Lomná (Łomna Górna). Dzieci przywitał
Kicak. Bal upłynął na wspólnej zabawie
w miłej atmosferze. Dla dzieci zostały
przygotowane liczne atrakcje mi.in. tańce, zabawy z muzyką, malowanie twarzy
oraz tatuaży na rękach, a także „foto budka” z Kicakiem. Dla uczestników został
przygotowany poczęstunek przez panie
z Koła Gospodyń Wiejskich z Brzezówki
(za co serdecznie im dziękujemy).
W trakcie imprezy został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Granica widziana
oczyma rodziny”. Zwycięzcami zostali:
Natalia Kula, Maciej Kula oraz Justyna
Rutkowska.
Bal Kicaka został zorganizowany w ramach projektu: Współpraca w dziedzinie
kultury i sportu łączy nas ponad granicami CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002519
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Funduszu
Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšinské Slezko Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Międzynarodowy Turniej Sołectw
i Festyn w Brzezówce
Pod patronatem Wójta Gminy w Hażlachu organizatorzy – Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu oraz Gmina
Hażlach – partnerzy projektu „Współpraca w dziedzinie kultury i sportu łączy nas ponad granicami/ Naše spolupráce v rámaci kultury a sportu sahá až
za hranice našeho kraje” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Funduszu Mikroprojektów Euroregionu
Śląsk Cieszyński – Těšinské Slezsko Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska: Gminna Biblioteka Publiczna
w Hażlachu, Gmina Górna Łomna, Gmina Hażlach – zaprosiły w dniu 4 września 2021 roku drużyny z terenu Gminy
Hażlach oraz Gminy Górna Łomna do
udziału w Międzynarodowym Turnieju Sołectw.
W turnieju wzięły udział 4 sołectwa
z Gminy Hażlach oraz drużyna gminy
partnerskiej z Górnej Łomnej. Drużyny oraz wszystkich obecnych przywitał
Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski
w asyście starosty Górnej Łomnej Kamila Kawuloka oraz Dyrektor GBP w Hażlachu Danuty Łysek, która dokonała
otwarcia zawodów i festynu.
Drużyny rywalizowały w dyscyplinach przygotowanych przez pracow
ników GBP w Hażlachu, które wymagały od wszystkich uczestników
sporych umiejętności, w tym umiejętności współpracy w grupie.

Ostatecznie Puchar Przechodni
przypadł drużynie z Pogwizdowa,
miejsce II zajęła drużyna z Rudnika,
na miejscu III-cim znalazły się
drużyny z Hażlacha i Brzezówki,
miejsce IV zajęła drużyna
z Górnej Łomnej.
Wszystkie ekipy otrzymały pamiątkowe medale i koszulki. Po zakończeniu turnieju rozpoczął się festyn.
Uczestnicy mogli skorzystać z bogato
zaopatrzonego zaplecza gastronomicznego przygotowanego przez KGW Brzezówka, a także potańczyć na zabawie
tanecznej (grał DJ Braun), a najmłodsi
wzięli udział w zajęciach animacyjnych
prowadzonych przez pracowników GBP.
Impreza, była w pełni udanym przedsięwzięciem. Z całą pewnością przyczyniła się do zacieśnienia związków
partnerskich między Gminą Hażlach
a Gminą Górna Łomna.
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ERASMUS+
w Kończycach Wielkich
Lato w ZSP w Kończycach Wielkich było dla nauczycieli bardzo
pracowite w związku z trwającym projektem programu Erasmus+.
W ramach projektu odbyły się trzy mobilności w trakcie
których nauczyciele doskonalili swoje umiejętności zawodowe
na kursach zagranicznych.
Projekt współfinansowany jest ze
środków Unii Europejskiej w ramach
akcji KA101 – Mobilność kadry edukacji szkolnej.
W czerwcu (5-11.06) Aneta Milanowska-Trojszczak i Sabina Stec-Peter uczestniczyły w kursie w Splicie w Chorwacji.
W czasie kursu „Improving English
Language Skills” rozwijały umiejętności
skutecznej komunikacji w języku angielskim, które są niezbędne w działaniach
projektowych a ponadto posłużą do
wprowadzania elementów metody CLIL
na różnych przedmiotach. W przerwach
między zajęciami można było zwiedzić
miasta Dalmacji – Split i położony w pobliżu Trogir.
W okresie 12-16.07 Magdalena Czyż
i Jolanta Brzóska brały udział w kursie
„CLIL – Technology & ICT Tools for Teachers working with CLIL” odbywającym
się w St. Julian’s na Malcie. W trakcie

Malta – był też czas na zwiedzanie
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kursu poznały narzędzia cyfrowe, które można wykorzystać w pracy metodą
CLIL. Ćwiczyły też umiejętności praktycznego zastosowania aplikacji takich jak:
Blendspace, Padlet, Thinglink, tworzenia
Webquestów, Clilstore Units, z wykorzystaniem YouTube Trimmer, Learning Apps,
Multidict, Wordlink, Quizziz i innych narzędzi cyfrowych wspierających proces
uczenia się. W wolnym czasie uczestniczki kursu zwiedziły malownicze zakątki
Malty, Gozo i Comino, poznając kulturę,
zabytki i walory przyrodnicze tej ciekawej wyspy.
W dniach 9-13.08 Gabriela Kowalska
i Monika Foltyn wzięły udział w kursie
„ICT in Education”. Szkolenie odbywało
się w czeskiej Pradze. Nauczycielki zapoznały się z zastosowaniem przydatnych
aplikacji tj. Quizziz, Answergarden, Storyjumper, Wordart, Canva. Część zajęć
dotyczyła też kodowania z wykorzystaniem ozobotów oraz działań projektowych. Poruszano również zagadnienia
cyberprzemocy i bezpieczeństwa w Internecie. Przy okazji pobytu w pięknej
czeskiej stolicy wszyscy uczestnicy kursu
mieli możliwość zwiedzenia zabytkowych
miejsc Pragi.
Głównym celem zrealizowanych kursów jest rozwinięcie wszystkich kompetencji zawartych w naszym projekcie,
czyli skutecznej komunikacji w języku
angielskim, umiejętności posługiwania
się nowoczesnymi technologiami oraz
doskonalenia metod nauczania. Projekt
umożliwił nam także poznanie bogactwa
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego różnych krajów europejskich oraz
nawiązanie współpracy międzynarodowej z innymi nauczycielami. Otrzymane
certyfikaty będą motywacją do dalszych
działań i wdrożenia nowych umiejętności
w pracy z uczniami.
Magdalena Czyż

Split – po odebraniu certyfikatów zwiedzanie miasta

Praga – rozdanie certyfikatów

Kapela Pana Janka z Pogwizdowa
zagrała w Karwinie

fot. Miroslav Pawelek

Gmina Hażlach i Karwina to partnerzy w wielu projektach. Tym razem
„Kapela Pana Janka z Pogwizdowa” została zaproszona na występ
podczas „Prolínání kultur 2021 – festival národnostních menšin”.

Festiwal ten odbywa się już od ponad dekady w Karwinie i gromadzi
ciekawych wykonawców z różnych
stron świata, którzy przedstawiają tańce
i muzykę swoich regionów. Nasza Kapela
zaprezentowała następujące utwory: Cieszyniok, Czardasz śląski, Kiej nade wsią gęsi
pasła, Gwoździki, Na podgórskij kympie, Od
krzoczka do krzoczka, Sarocz, Jawornicki,
Klaskany, Grabowy, Kołomajki, W tym naszym Hażlachu, Czego czujesz.
W sobotę 4 września plac im. Masaryka w Karwinie tętnił muzyką i tańcem. Plac otaczały także kramy, na których można było spróbować przysmaków
m.in. z Grecji, Wietnamu, Węgier, Słowacji oraz Polski.
„Kapela Pana Janka z Pogwizdowa”
na co dzień ćwiczy w Gminnym Ośrodku
Kultury. Funkcjonuje od 2019 roku i stale
poszerza swój repertuar. Pomysłodawcą
i kierownikiem Kapeli jest Pan Jan Gawłowski z Pogwizdowa. Chętnych do
wstąpienia w szeregi Kapeli serdecznie
zapraszamy do kontaktu z GOK-iem – mile
widziani są muzycy oraz wokaliści.

Hażlach – mała gmina wielkich możliwości
Zakończyło się głosowanie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa
Śląskiego 2021 – hażlaski Dom Przyrodnika nie zwyciężył, jednak dumnie prezentuje się na drugim miejscu.
Głosowanie publiczności na Najlepszą
Przestrzeń Publiczną Województwa Ślą-

skiego 2021 trwało przez cały sierpień.
Jedna osoba mogła oddać jeden głos,
przyznając od jednego do trzech punktów dla wybranych projektów. Już sama
nominacji Domu Przyrodnika do tego
plebiscytu pokazała, jak wspaniały teren
pojawił się w sercu Hażlacha, a głosowa-

nie publiczności dodatkowo potwierdziło
jak bardzo ta instytucja jest doceniana.
Dom Przyrodnika zgromadził 4115 punktów (1456 głosów) i uplasował się tuż
za Jastrzębiem-Zdrojem, a konkretnie za
nowymi ścieżkami rowerowymi, które są
częścią Żelaznego Szlaku Rowerowego
(4400 punktów, 1558 głosów).
Drugie miejsce niestety nie wiąże
się z otrzymaniem nagrody publiczności, jednak ilość zgromadzonych głosów
pokazuje, jak wielki potencjał drzemie
w niewielkiej gminie. Dom Przyrodnika
prześcignął m.in. znajdujący się na trzecim miejscu Sosnowiec, który zgromadził 1570 punktów, czy też drugi projekt
z Jastrzębia-Zdroju, który zgromadził
1390 pkt. Wyniki pokazują, że Hażlach
ma nie tylko aktywnych mieszkańców,
ale również grono wiernych sympatyków,
którzy doceniają to, co dzieje się w niewielkiej, przygranicznej gminie. Z takimi
zasobami ludzkimi można działać, zmieniać i dostosowywać przestrzeń, tak aby
służyła wszystkim jeszcze lepiej.
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Kładka w Pogwizdowie
Statutární město Karviná wraz z Gminą Hażlach realizuje projekt CZ.11.4.120
/0.0/0.0/16_010/0001293 pn. Dokumentacja projektowa kładki nad rzeką Olzą –
przejście transgraniczne między Karwiną
i Hażlachem/Projektová dokumentace na
lávku přes řeku Olši – přeshraniční propojení
Karviné a Hażlachu współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
w ramach Funduszu Mikroprojektów
Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšinské
Slezsko Programu Interreg V-A Republika
Czeska – Polska.
Głównym celem projektu jest wsparcie
rozwoju współpracy lokalnych społecz-

ności, rozwój transgranicznego ruchu
turystycznego poprzez opracowanie dokumentacji projektowej dot. zbudowania
kładki dla pieszych i rowerzystów nad
rzeką Olzą oraz dokumentacji projektowej dot. dojazdu do kładki i oświetlenia.
W ramach projektu zostaną więc podjęte kroki w celu połączenia obu stron
granicy, wzmocnienia efektów już zrealizowanych projektów wspierających rozwój pogranicza.
Miasto Karwina odpowiada za opracowanie dokumentacji mostu, natomiast
Gmina Hażlach przygotowuje dokumentację techniczną dojazdu do projektowanej kładki.

FIO Śląskie Lokalnie 2021-2023

Stowarzyszenie Miłośników Gminy
Hażlach wystartowało w konkursie FIO
Śląskie Lokalnie 2021-2023 z wnioskiem o grant na projekt „Poczytaj Mi…”
w edycji 2021. W ramach naboru zostało złożonych łącznie 297 wniosków,
a 120 pomysłodawców uzyskało mikrogranty o wartości od 1000 zł do 5000 zł.
Projekt naszego Stowarzyszenia został pozytywnie oceniony i otrzymał
wsparcie w wysokości 5000 zł.
Dzięki temu wsparciu już niedługo ukaże się książeczka „Nowe Szaty Kicaka”,
którą dzieci otrzymają bezpłatnie. Dodatkowo zaplanowane zostały warsztaty ekologiczne – o tym jak dbać o swoje ubrania.
Śledźcie naszego FB, tam będą informacje kiedy warsztaty się odbędą.
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Fontanna
solankowa
w Zamarskach
Już wkrótce w zamarskim
Parku pojawi się nowa atrakcja.
Będzie to fontanna solankowa
budowana m.in. ze środków
Funduszu Sołeckiego.

Jak co roku, wielką pracę w powstanie fontanny wkładają społecznicy. By zaoszczędzić środki finansowe
społecznicy przygotowali teren wokół fontanny. Zlikwidowali poprzednią fontannę, przesadzili krzewy, wykonali nowy fundament pod fontannę
oraz wybudowali ozdobne ścianki.
Przed mieszkańcami jeszcze prace
brukarskie i montaż ławek.
Zainstalowaniem fontanny solankowej zajmie się firma, która wygrała
przetarg. Jak zapewnia sołtys, wszystkie prace związane z budową powinny
zakończyć się w połowie września.
Oficjalne otwarcie zaplanowano
na 26 września br. podczas
tradycyjnego ZAMARSKIEGO
BIESIADOWANIA.
Zadanie realizowane jest z wyodrębnionych środków Funduszu Sołeckiego 2021 wzmocnionych środkami
wojewódzkimi z konkursu Marszałkowskiego „Inicjatywa Sołecka 2021”
oraz środków z budżetu gminy.
Serdecznie dziękuję wszystkim społecznikom za wielkie zaangażowanie.
Sołtys Sołectwa Zamarski
Klaudiusz Zawada

Familijne Piątki 2021 – już za nami
Wraz z przedstawieniem „Kasia i Diabeł” oraz warsztatami tworzenia pacynek
dobiegły końca „Familijne Piątki 2021” –
był to cykl 9 spotkań, dofinansowanych
ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury.
Podczas ostatniego spotkania można
było podziwiać także wystawę pokazującą to czego nauczyliśmy się lub zrobiliśmy podczas piątkowych warsztatów.

Wspomnienia z warsztatów

Spotkania te obfitowały w różnego
rodzaju atrakcje – za każdym razem plan
był taki, aby mieć ciekawe propozycje zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Wakacje
to nie tylko czas błogiego lenistwa, ale
również szansa na poznawanie nowych
rzeczy, zgłębianie swoich zainteresowań,
czy poszukiwanie pasji. Dlatego właśnie
Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu postanowił zapewnić wiele różnych atrakcji.
Wszyscy zainteresowani mieli szansę m.in. poznać tajniki ozdabiania ciasteczek, dowiedzieć się jak ubierali się
dawni Słowianie, poczuć się jak malarz
wielkiego formatu podczas warsztatów
plastycznych, udoskonalić swoje zdjęcia dzięki warsztatom fotograficznym,
posłuchać tradycyjnych cieszyńskich
melodii, wziąć udział w przedstawieniu, spotkać się z autorką kryminałów

Hanną Greń i dowiedzieć się jak się je
pisze, poznać świat iluzji i spróbować
w niej swoich sił, czy też wreszcie zobaczyć pokaz tańca w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej,
a później samemu nauczyć się kroków
tańca zwanego „kapustą”.
Wszystkie Familijne Piątki przyciągnęły wielu zainteresowanych – zarówno
z terenów Gminy, jak i spoza niej. Zainteresowanie pokazało, jak bardzo takie
zajęcia są potrzebne, i jak potrzebne jest
miejsce, czy też wydarzenie, które promuje nie tylko rozwijanie zainteresowań,
ale też robienie tego w gronie rodziny,
czy przyjaciół. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się wrócić z równie
atrakcyjną ofertą.
Dziękujemy za wspólnie spędzone popołudnia.
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Wesele po naszymu / Veselka po našymu
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w sobotę 21 sierpnia, to chyba musielibyśmy
to przedstawienie przygotować na boisku
piłkarskim… – mówiła Cecylia Gasz-Płońska, dyrektor GOK-u w Hażlachu – partner
wiodący projektu. Projekt był wynikiem
działań wielu osób i wielu instytucji kultury, które po raz kolejny dowodzą, że
współpraca transgraniczna na Śląsku Cieszyńskim ma się dobrze – Nie udałoby się
to bez ciężkiej pracy wielu osób, a mam tu na
myśli wszystkich zaangażowanych z Zespołu
Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny
Marcinkowej, Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie, Gminnego Ośrodka Kultury
w Hażlachu, stowarzyszenia Člověk na hranici, a także całej obsługi technicznej. Dziękuję także za współpracę przy widowisku
pracownikom Zamku Cieszyn i MZD Cieszyn
– podsumowuje Gasz-Płońska.
To jednak nie koniec działań, mających
na celu utrwalanie lokalnych tradycji – przed
nami jeszcze wydanie publikacji o zwyczajach weselnych i twórczości Heleny Stoszek.

Obrzęd czepienia

Spotkanie autorskie oraz premierę publikacji
pt. „Swojski Zbiorek” planujemy 18 października w Kończycach Wielkich – wyjaśnia
Gasz-Płońska, dodając, że organizatorzy
liczą na takie samo, lub nawet większe
zainteresowanie książką, która dla osób
starszych będzie wspomnieniem ich młodości, a dla młodzieży może stanowić
źródło wiedzy i inspirację, podczas kolejnych, regionalnych wesel. Książka będzie
dostępna bezpłatnie podczas spotkania autorskiego.

fot. Stanisław Konopka/ox.pl

Projekt jest realizowany w ramach
współpracy transgranicznej instytucji
kultury i został dofinansowany przez
Unię Europejską ze środków Funduszu
Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu
Interreg V-A Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020.
Dzięki połączeniu różnych obszarów
kultury i sztuki można było obejrzeć widowisko – nietypową adaptację dramatu
„Wesela” Wyspiańskiego, w którą wplecione zostały tradycje weselne Śląska Cieszyńskiego. Przy wejściu na teren przedstawienia gości witała działająca przy
GOK-u „Kapela Pana Janka”, która dała
także mini koncert po spektaklu. Przedstawienie było pełne nie tylko dialogów
prowadzonych przez aktorów ze Sceny
Polskiej Teatru w Czeskim Cieszynie, ale
również tańca, śpiewu i lokalnego folkloru w wykonaniu tancerzy, chóru i kapeli
ZPiTZC – Dzięki współpracy trzech instytucji
kultury udało nam się stworzyć ciekawą propozycję połączenia tradycji ludowych i twórczości dramaturga Stanisława Wyspiańskiego w postaci przedstawienia teatralnego
w reżyserii Bogdana Kokotka. Chcieliśmy,
aby widzowie choć trochę poczuli się jak na
prawdziwym cieszyńskim weselu. Goście
częstowani byli kołoczem weselnym, a dzięki
sponsorowi także piwem z Browaru Cieszyńskiego. Idealnie byłoby, gdyby wszyscy mogli
zasiąść przy stołach przykrytych białymi
obrusami, ale przy tej frekwencji, jaka była

fot. Bogusław Dziadzia

„Wesele po naszymu” to interdyscyplinarny projekt mający na celu współpracę Gminnego Ośrodka Kultury
w Hażlachu, Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie i Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny
Marcinkowej w ramach którego zaprezentowano tradycje i zwyczaje weselne charakterystyczne dla regionu
Śląska Cieszyńskiego.

Witaczka – gra Kapela Pana Janka z Pogwizdowa

ZAMARSKI MTB Lutnia Bike
Marathon 2021

Po raz kolejny po bezdrożach Gminy
Hażlach odbyły się wyścigi rowerowe
MTB. Podobnie jak w roku ubiegłym nad
sprawnym przebiegiem zawodów czuwał
sędzia Andrzej Drobek.
Uczestniczyło w nich 65 dorosłych
rowerzystów oraz 73 dzieci. Najmłodsi
rywalizowali na terenie boiska szkolnego,
a młodzież i dorośli na trasie , której okrążenie liczyło 17 km. Zawody dla dorosłych
odbyły się w kategoriach wiekowych oraz
na dystansach MINI (1 okrążenie) i MEGA
(2 okrążenia).
Jak twierdzili zawodnicy – trasa była
wymagająca, a ukończenie zmagań wiązało się z dużą radością. Dzieci i młodzież
dzielnie walczyli na dystansach adekwatnych do wieku uczes
tników. Wszyscy

zostali uhonorowani medalami i słodkim
poczęstunkiem, przygotowanym przez
sponsora Ludwig Czekolada. Po zawodach
dzieci mogły pobawić się na dmuchańcu
i poeksperymentować w namiocie Pana
Korka wraz z szalonymi naukowcami.
Sponsorami nagród dla dorosłych były
firmy związane ze sportem rowerowym
– Szuwar Bike i Daveo Branny s.j oraz
Browar Cieszyn, który częstował uczestników zimnym napojem. Natomiast panie
z KGW Zamarski przygotowały smaczny poczęstunek. Impreza została także
wsparta przez brokera ubezpieczeniowego Kania Finanse.
Nad przygotowaniem trasy zawodów
czuwało Stowarzyszenie LUTNIA, a o bezpieczny przebieg zawodów dbali druhowie z OSP Hażlach i Zamarski.
Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie imprezy
i udostępnienie trasy dla zawodników.
Cecylia Gasz-Płońska
GOK Hażlach

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
OPEN MEGA mężczyźni
1. Grzegorz KUBACZKA
(1:35:05.48)
2. Sebastian CHOJNOWSKI
(1:37:27.36)
3. Bartłomiej SOBIK
(1:39:40.34)
OPEN MINI kobiety
1. Julia GAJDZIK
(1:12:59.47)
2. Karolina CHUDEK
(1:13:43.32)
3. Sławomira GAJDZIK
(1:16:00.59)
Najlepsi zawodnicy
z Gminy Hażlach:
Milena FOLTYN
i Mirosław HOŁUBEK
Pozostałe wyniki można znaleźć
na stronie www.nieodwracajsie.pl

Laureaci w kategorii OPEN mężczyzn i kobiet z pucharami i nagrodami
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Słowiańska niedziela w Hażlachu
W niedzielę 15 sierpnia, plac prof. Wiktora Wawrzyczka w Hażlachu
zamienił się w słowiańską wioskę!
Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu
wraz z rekonstruktorami z Wielkomorawskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznych
„Leszy” wprowadzał uczestników „Staropolskiego Jarmarku Słowiańskiego”
w tajniki słowiańskiej kuchni, wierzeń
i walki.
– W niedzielę przez sześć godzin można
było przebywać w X wieku i wspólnie bawić się, uczyć i biesiadować. Wśród atrakcji
znalazły się warsztaty wyplatania wianków
i historie o opiekunie lasu – Leszym, warsztaty łucznicze, spotkanie z kuchnią, czyli robienie podpłomyków, a także wybijanie monet. Matryca i całe urządzenie do wybijania
monet zostały wykonane przez drużynnika
historycznymi metodami, w całości ręcznie
i przy zastosowaniu prostych narzędzi. Na
monecie znajdowało się logo Domu Przyrodnika, który jest przyjazny Słowianom
i naturze! Na miejscu można było nie tylko
zabrać monetę, ale również własnoręcznie
ją wybić. W wielu przypadkach okazywało
się to zadaniem wykonalnym, ale trudniejszym, niż się na początku wydawało – wyjaśnia Joanna „Suligniewa” Świba z grupy „Leszy”.
Z dużym zainteresowaniem spotkały się dyby, w które można było dać się
zakuć i sfotografować. Pojawiły się także
konie i chętni mieli okazję wypróbować
ten historyczny środek transportu. Na
zgromadzonych czekały również inne
atrakcje – zainteresowaniem cieszyło się
stoisko lokalnego koła pszczelarskiego, przy którym można było nie tylko
zakupić miody, czy też świeczki z wosku
pszczelego, ale również dowiedzieć się
więcej o tych pracowitych stworzeniach
– pszczela rodzina w szkle, z dobrze widoczną królową, przyciągała spojrzenia
nie tylko najmłodszych. Wśród kramów
znalazły się stoiska z drewnianymi wyrobami czy też punkt, w którym można
było nabyć historyczną broń, wykonaną
z drewna. Strefa gastronomiczna oferowała posiłki i napoje, a stoliki ulokowane
pod lasem zapewniały zmęczonym Słowianom cień i wytchnienie.
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Roczek Domu
Przyrodnika
11 września 2021 mięła
pierwsza rocznica od
oficjalnego otwarcia Domu
Przyrodnika w Hażlachu.

Niedzielne wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu „Kultura
w dolinie rzeki Olzy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk
Cieszyński – Těšinské Slezsko Programu
Interreg V-A Republika Czeska – Polska,
realizowanego przez Gminę Hażlach
w partnerstwie z miastem Karwina z Republiki Czeskiej.
Dzięki realizacji projektu nawiązywana
jest czesko-polska współpraca pomiędzy
mieszkańcami i społecznościami po obu
stronach granicy. Zwiększenie liczby
i jakości realizowanych wydarzeń transgranicznych w połączeniu z odpowiednim sposobem przekazywania informacji
o nich, prowadzi do zwiększenia ilości
wzajemnych spotkań i zbliżania się społeczności i mieszkańców przygranicznego
obszaru Śląska Cieszyńskiego.
ARC

Urodziny miały być przede wszys
tkim dobrą zabawą dla wszystkich. Na
zgromadzonych czekała gra terenowa, której trasa prowadziła od Domu
Przyrodnika do źródełka „Borgońka”
w uroczysku Czarne Doły. Urozmaicona była zadaniami przedstawionymi
w formie rymowanek i k onkurencjami.
Po zakończeniu zmagań z trasą, nadszedł czas na uzupełnienie
energii. Wszyscy ochoczo zasiedli
do pieczenia kiełbasek przy ognisku.
Nie brakowało przy tym zabaw i rozmów. Na wszystkich przyjaciół Domu
Przyrodnika czekała urodzinowa
niespodzianka, czyli tort. Tego dnia
nawet pogoda wyraziła aprobatę dla
projektu, jakim jest „Dom Przyrodnika” – przez cały czas towarzyszyło
nam słońce i przyjemna temperatura.
Dzięki temu impreza przebiegała bez
pośpiechu, z uśmiechem na ustach
i w przyjaznej atmosferze.
Bardzo cieszymy się, że zabraliśmy
tyle pozytywnych komentarzy. Ciepłe
słowa zadowolonych uczestników
urodzin Domu Przyrodnika sprawiły,
że nie wykluczamy ponownego spotkania w którąś z ciepłych, jesiennych sobót…
Śledźcie uważnie FB i czekajcie
na zaproszenie do zabawy!

Święto ziół
2021
Zioła, zielarstwo, ziołolecznictwo – te
słowa słyszane są w ostatnich miesiącach
coraz częściej, coraz więcej osób interesuje
się tym, co nam dała przyroda i w jaki sposób jej dary wykorzystać. Dlatego właśnie
w Hażlachu cyklicznie organizowane są
różnego rodzaju warsztaty i wydarzenia,
dzięki którym możemy zainteresować się
ziołami lub zgłębiać tajniki ziołolecznictwa. Jednym z takich wydarzeń niewątpliwie jest Święto Ziół, które odbyło się
14 sierpnia 2021 roku. Po raz trzeci w gminie Hażlach, a po raz drugi w Domu Przyrodnika zorganizowaliśmy Święto Ziół.
Nieprzypadkowo wydarzenie to odbywa się
w okolicach 15 sierpnia, w tradycji ludowej
zwanego Świętem Matki Boskiej Zielnej.

Bardzo lubię tę tradycję, zwyczaj święcenia
wiązanki złożonej z ziół, kwiatów, warzyw
i kłosów zbóż – mówiła Basia Kuchta –
zielarka z Domu Przyrodnika.
Zioła to nie tylko tradycyjne obrzędy,
takie jak wieszanie wianków w celach
ochronnych, ale również bogactwo witamin, mikroelementów, czy też substancji o działaniu antybakteryjnym, czy
wzmacniającym organizm.
Zioła faktycznie są w stanie zdziałać
cuda, jednak w nieco innej formie. Tymi
cudami są: naturalne wspomaganie odporności, leczenie niektórych schorzeń,
czy działanie upiększające. Zioła oddziałują nie tylko na ciało, ale również na
umysł – niektóre zapachy potrafią nas
ukoić, uspokoić, czy sprawić, że będziemy spać snem sprawiedliwego.
W czasie prelekcji Basia Kuchta snuła ziołową opowieść, nie tylko mówiła
o roślinach, ale również je pokazywała,
dzięki czemu uczestnicy spotkania będą

w stanie je rozpoznać. Wśród omówionych ziół znalazły się m.in.: bylica pospolita, piołun, wrotycz, krwawnik, mięta,
bazylia, szałwia itd. Można było dowiedzieć się również, które ziele służyło do
odpędzania piorunów (np. przywrotnik),
a które stosowano na rany i obtarcia
(np. krwawnik).
– Jako że większą część publiczności
stanowiły kobiety, nie mogło zabraknąć
gawędy o ziołach przyjaznych dla kobiet,
takich jak np. koniczyna – uzupełniała prowadząca.

warsztaty, a osoby indywidualne zapisywać się na planowane warsztaty,
które cyklicznie organizujemy. Warto
pamiętać o tym, że aktywne spędzanie

czasu jest doskonałym sposobem na
pozbycie się jesiennych smutków, więc
nie zwalniajmy, a działajmy! Razem,
w Domu Przyrodnika.

Jesień w Hażlachu
Jesień to piękna pora roku, która
cechuje się bogactwem barw i dostępnością ciekawych roślin, które możemy
wykorzystać np. w celu podniesienia
odporności w okresie grypowym. Jak to
zrobić? Tego już można dowiedzieć się
od Basi Kuchty – zielarki, która zawsze
z chęcią służy radą.
W Domu Przyrodnika dostępne są
również różnego rodzaju warsztaty sezonowe – w celu zapoznania się z ofertą
warto odwiedzić stronę Domu Przyrodnika w mediach społecznościowych.
Zorganizowane grupy mogą zamawiać

WARSZTATY – CZWARTKI GODZ. 16:00
DLA DZIECI – cena 10 zł /warsztat
30.09. jesień na działce
14.10. jesienny lampion
28.10. jesienne smaki (warsztaty kulinarne)

DLA DOROSŁYCH
7.10. kremy, maści i mazidła – 35 zł
21.10. warsztaty florystyczne – stroik
na Wszystkich Świętych – 30 zł

Zapisy pod numerem telefonu: 576 542 444
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