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WIARY I NADZIEI!
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2022!

MIECZYSŁAW SZCZUREK STAROSTA CIESZYŃSKI
JANINA ŻAGAN WICESTAROSTA

Inwestycje w Gminie Hażlach w 2021 roku
Według stanu na trzeci kwartał 2021 roku wysokość zaplanowanych na przedsięwzięcia inwestycyjne
nakładów wyniosła nieco ponad 9 mln 174 tys. zł. Jak w minionych latach w szerokim zakresie korzystano
z programów Unii Europejskiej, środków budżetu państwa i budżetu Województwa Śląskiego.
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Do największych zadań należy zaliczyć zakończenie rozpoczętej w lipcu
2019 roku adaptacji na Centrum Usług
Społecznych, powstałego w czynie społecznym w 1935 roku budynku Domu
Ludowego w Pogwizdowie. W celu realizacji projektu Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przyznał Gminie Hażlach w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020 ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego środki
w wysokości nieco ponad 1 mln 909 tys.

zł, które stanowiły 95% przewidywanych
kosztów kwalifikowanych generalnego
remontu i wyposażenia CUS. Całkowite
koszty realizacji tego projektu zamknęły
się kwotą ponad 2 mln 356 tys. zł.
Kontynuowana była przebudowa
dróg gminnych. Dzięki wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych, które pokryło 55% kosztów, zmodernizowano
ulice Trus
kawkową, Miodową i Prostą
w Kończy
cach Wielkich. Z kolei przy
pomocy środków przeznaczonych na
poprawę jakości i ochronę gruntów rol-

nych wykonano przebudowę ulicy Polnej
w Brzezówce, zaś w całości z własnych
środków budżetowych sfinansowano
modernizację ulicy Brzozowej w Pogwizdowie. W drodze pomocy finansowej
udzielonej Powiatowi Cieszyńskiemu
przez Gminę Hażlach wykonane zostały
remonty odcinków dróg powiatowych:
ulicy Hażlaskiej w Brzezówce oraz ulicy
Cieszyńskiej w Zamarskach.
W ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej

Nowo powstałe Centrum Usług Społecznych
w Pogwizdowie

Uczestnicy uroczystego otwarcia CUS w Pogwizdowie

Ulica Miodowa w Kończycach Wielkich

Zajęcia w oddziale przedszkolnym
w Kończycach Wielkich

Garaż Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku

Nowo powstały plac zabaw przy osiedlu
mieszkaniowym w Pogwizdowie

Park sensoryczny w Rudniku

Zmodernizowany plac zabaw przy Szkole
Podstawowej w Zamarskach

Fontanna solankowa w Zamarskach

w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020, rozbudowano sieć wodociągową w rejonie ulicy
Rajdowej i Czarne Doły w Zamarskach,
Wierzbowej w Pogwizdowie oraz sieć
kanalizacyjną w rejonie ulicy Zachodniej
w Pogwizdowie.
Inne znaczące inwestycje to adaptacja
piętra w budynku Szkoły Podstawowej
w Kończycach Wielkich na oddział przedszkolny i budowa na terenie 6 sołectw
gminy bezprzewodowej sieci dostępu
do Internetu wraz z punktami dostępu, dofinansowana z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-

mach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa. Poprawie stanu bezpieczeństwa służyła zrealizowana ze środków
budżetowych budowa wolnostojącego
garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Rudniku. Dysponuje on kanałem diagnostycznym do przeglądów podwozia
i został przygotowany pod zakup nowego
wozu bojowego.
Ze środków Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” i funduszy
sołeckich zrealizowano plac zabaw przy
ulicy Stalmacha i Kolejowej w Pogwizdowie, park sensoryczny – miejsce spotkań
i relaksu pokoleń w Rudniku (nagrodzo-

ny III miejscem w kategorii najlepsze
przedsięwzięcie odnowy wsi w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego 2021” – piszemy o tym na str. 5) oraz
fontannę solankową w Parku Rekreacyjno-Sportowym w Zamarskach, na której
wykonanie przeznaczono także środki
własne gminy. Ponadto zostały zmodernizowane place zabaw istniejące przy
szkołach podstawowych w Zamarskach
(ze środków własnych) oraz w Pogwizdowie (dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).
GK

RANKING SAMORZĄDÓW 2021
W najbardziej prestiżowym, bazującym na danych finansowych
i gospodarczych rankingu samorządów, prowadzonym przez dziennik
„Rzeczpospolita” Gmina Hażlach zajęła w tym roku 46 miejsce i została
najwyżej sklasyfikowana gminą powiatu cieszyńskiego.
Przypomnijmy, że w Polsce mamy 1533
gminy wiejskie. Oceniane były efekty
działań w zakresie dbałości o jakość życia
mieszkańców, stan środowiska i rozwój
ekonomiczny przy zachowaniu stabilności
finansów i wysokiej jakości zarządzania.

Wyniki kolejnego rankingu są dowodem,
że o sile samorządu nie świadczy wielkość
budżetu, ale jakość zarządzania. Od kilku
lat znajdujemy się w ścisłej czołówce najlepiej zarządzanych samorządów w Polsce. To
świadczy, że przyjęta strategia zrównowa-

żonego rozwoju przynosi wymierne efekty.
Otrzymane wyróżnienie odbieram jako nagrodę za to, co udało się zrealizować dla
naszych mieszkańców. To również ogromne
wyróżnienie dla pracowników, którzy aktywnie włączają się w pracę na rzecz naszej
Małej Ojczyzny, jaką jest Gmina Hażlach.
Dziękuję Radnym, Sołtysom z Radami Sołeckimi, pracownikom oraz Mieszkańcom
za wsparcie i zaufanie – mówi Grzegorz
Sikorski, Wójt Gminy Hażlach.

ulicę Dworcową w Kończycach Wielkich.
Jest to teren słabiej zurbanizowany i zdecydowanie o mniejszej gęstości zaludnienia. Aby inwestycja mogła dojść do skutku
należy najpierw przygotować koncepcję,
która będzie podstawą do dalszych działań inwestycyjnych.
– Przeprowadzenie tej inwestycji nie będzie jedynie w interesie gminy Hażlach, ale
też Zebrzydowic – otwierałaby ona ogromny teren inwestycyjny. Wyprowadzilibyśmy
częściowy ruch ciężarowy z terenów Pogwizdowa, na rzecz otwarcia swego rodzaju
strefy przemysłowej na terenach po byłej

kopalni – mówił na spotkaniu Wójt Gminy
Hażlach Grzegorz Sikorski.
Obecna na spotkaniu dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych pani
Magdalena Suchanek-Kowalska, podsumowała wypracowaną koncepcję, stwierdzając że jest to inwestycja możliwa
dopiero po wszelkich uzgodnieniach i zapewnieniu finansowania, nie wcześniej
niż za kilka lat.
Można powiedzieć, że zaświeciło się
światełko w tym trudnym temacie, ale
mieszkańcy osiedla w Pogwizdowie muszą uzbroić się jeszcze w cierpliwość.

Tiry w Pogwizdowie
W Urzędzie Gminy Hażlach pod koniec
listopada odbyło się spotkanie dotyczące
przejazdu tirów przez ul. Północną w Pogwizdowie. Inicjator spotkania, pan Waldemar Musiał mieszkaniec Pogwizdowa,
zaprosił na nie przedstawicieli samorządów gminy Hażlach i Zebrzydowice oraz
Starostwa Powiatowego.
W wyniku dyskusji, wstępnie doszło
do porozumienia pomiędzy samorządami
i Starostwem, w jaki sposób ograniczyć
ruch tirów przez drogę osiedlową.
Nadmienić należy, że przejazd przez ul.
Północną w chwili obecnej jest jedynym
możliwym przejazdem dla samochodów
typu TIR do przedsiębiorstwa transportowego zlokalizowanego właśnie na terenie
Kaczyc (gmina Zebrzydowice).
Zaproponowane zostało rozeznanie
możliwości przekierowania ruchu z najgęściej zaludnionego obszaru Gminy Hażlach, jakim jest osiedle w Pogwizdowie na
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JAK POZBYĆ SIĘ
POPIOŁU?
czystepowietrze.gov.pl

Gmina Hażlach zawarła z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach porozumienie w zakresie
uruchomienia punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”.
Dzięki Programowi „Czyste Powietrze” osoby
fizyczne będące właścicielami i współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub wydzielonych
lokali mieszkalnych (maksymalnie 2 lokale) mogą
uzyskać dofinasowanie m.in. na wymianę źródła ciepła, kompleksową termomodernizację
budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż odnawialnych źródeł energii.
W ramach działania punktu przeszkolony
pracownik udziela mieszkańcom bezpłatnych
porad o możliwościach uzyskania dofinansowania, a także pomaga w przygotowaniu i złożeniu wniosku o podstawowy i podwyższony poziom dofinansowania.
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).
Mieszkańcy chcący skorzystać z bezpośredniej
pomocy przy wypełnianiu wniosku proszeni
są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod
numerem telefonu 33 8569 479, wew. 61
w celu umówienia terminu konsultacji.

W związku z rozpoczęciem systemu grzewczego
przypominamy, a tym samym ZACHĘCAMY do oddawania
popiołu w workach koloru szarego, dostarczanych przez firmę
świadczącą usługę odbioru odpadów komunalnych
z terenu Gminy Hażlach.
W okresie od listopada do marca zmianie ulega częstotliwość odbioru niektórych frakcji odpadów komunalnych. Zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów, we wskazanym okresie zmniejsza się częstotliwość odbioru bioodpadów, natomiast zwiększa się częstotliwość
odbioru popiołu, który można gromadzić zarówno w workach koloru
szarego jak i w kubłach (przystosowanych tj. posiadających uniwersalne mocowania na śmieciarkę).
• Popiół gromadzony w workach w okresie od listopada do marca
można wystawiać 2 razy w miesiącu tj. zarówno w terminie odbioru odpadów segregowanych, jak i odpadów zmieszanych.
• Popiół gromadzony w kubłach odbierany jest raz w miesiącu wraz
z odpadami zmieszanymi.

WAŻNE
Popiołu nie należy sypać do pojemników plastikowych, gdyż jest on
ciężki i podczas wyładunku może spowodować uszkodzenie pojemnika. Ponadto do pojemników, jak i worków nie należy sypać gorącego
popiołu! – Pojemniki z gorącym popiołem nie będą odbierane,
ponieważ taki popiół może spowodować zapalenie śmieciarki. Niedopuszczalne jest również zalanie gorącego popiołu w kuble zimną
wodą, gdyż w związku z obniżającą się temperaturą powietrza na
zewnątrz popiół ten będzie mógł ulec zamarznięciu, co będzie mogło spowodować uszkodzenie pojemnika i uniemożliwić jego odbiór
przez śmieciarkę.
Worki z popiołem winny być szczelnie związane, aby popiół nie
chłonął wilgoci.
W każdym przypadku należy przestrzegać maksymalnej ładowności pojemników, gdyż zbytnie ich przeciążanie powoduje uszkadzanie
owych pojemników podczas wyładunku na śmieciarce.
Worki do selektywnej zbiórki popiołu dostępne są w Urzędzie
Gminy Hażlach oraz w siedzibie firmy Ekoplast – Produkt w Cieszynie przy ul. Frysztackiej 145.
Reklamacje z tytułu braku odbioru odpadów należy zgłaszać
w ciągu trzech dni od terminu zbiórki określonego w harmonogramie,
w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Hażlach, telefonicznie pod numerem telefonu: 33 856 94 79 wew. 59, pisemnie na
adres Urzędu Gminy Hażlach lub mailowo na adres: gk@hazlach.pl.
Należy również pamiętać o:
• konieczności odśnieżania prywatnych dojazdów do posesji i posypania ich piaskiem celem umożliwienia dojazdu samochodu odbierającego odpady komunalne;
• dostarczaniu pojemników (kubłów, worków) z odpadami do drogi
publicznej.
Referat Gospodarki Komunalnej
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Winne korzenie i perspektywy
naszego regionu
W Kończycach Wielkich powstało Stowarzyszenie „Cieszyński
Szlak Wina”. Uroczyste podpisanie aktu założycielskiego odbyło się
27 października w miejscowym pałacu rodu Thun-Hohenstein.
Zorganizował je Marcin Lipski, właściciel kończyckiego zespołu pałacowo-parkowego, który na jego terenie w 2020
roku utworzył trzecią, po plantacjach winorośli w Wiślicy i Mnichu, winnicę w polskiej części Śląska Cieszyńskiego, liczącą
2700 krzewów siedmiu odmian.
Celem powołanego stowarzyszenia
jest promocja Śląska Cieszyńskiego
i rozwój na jego terenie enoturystyki,
czyli turystyki winiarskiej. Jest to w pewnym sensie powrót do korzeni naszego
regionu, bowiem uprawa winorośli była
w średniowieczu na Śląsku Cieszyńskim
dosyć rozpowszechniona. Kres temu położyło ochłodzenie klimatu, do którego
doszło w XVIII wieku. Obserwowane
obecnie ocieplenie dobrze rokuje zarówno już istniejącym, jak i dopiero powstającym w naszym kraju winnicom.
W spotkaniu w Kończycach Wielkich,
oprócz winiarzy – członków nowo powstałego stowarzyszenia, wzięli także
udział włodarze kilku gmin z terenu

powiatu cieszyńskiego i najbliższego
sąsiedztwa, w tym Wójt Gminy Hażlach
Grzegorz Sikorski i Burmistrz Cieszyna
Gabriela Staszkiewicz. Obecny był również Starosta Cieszyński Mieczysław
Szczurek, Sołtys Kończyc Wielkich Patrycja Kajzar oraz dyrektor Biura Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej
„Olza” – Euroregion Śląsk Cieszyński Bogdan Kasperek.
Jak zauważył Marcin Lipski, wzorem dla cieszyńskich winiarzy powinien być rozwój winiarstwa, nie tylko
upraw, ale także towarzyszącej mu
turystyki, który nastąpił u naszych
południowych sąsiadów na południowych Morawach. Pierwsze winobranie
w Kończycach Wielkich planowane
jest w roku 2023.
Wójt Grzegorz Sikorski pogratulował
inicjatorom powołania „Cieszyńskiego
Szlaku Wina” tego pomysłu i życzył sukcesów w jego rozwoju. Ten nowy produkt
turystyczny mógłby być przedłużeniem

Sygnatariusze aktu założycielskiego
Stowarzyszenia „Cieszyński Szlak Wina”

Winnica przy pałacu w Kończycach Wielkich

pobliskiego „Żelaznego Szlaku Rowerowego”, czyli kilkudziesięciokilometrowej
pętli, powstałej na polsko-czeskim pograniczu w oparciu o nieużywane już linie
kolejowe. Na pewno taki szlak sam w sobie byłby nie tylko dla Kończyc Wielkich
i Gminy Hażlach, ale dla całego Śląska
Cieszyńskiego, wartością dodaną.
GK

Park sensoryczny w Rudniku już otwarty
10 listopada 2021 roku odbyło się
uroczyste otwarcie Paru Sensorycznego w Rudniku. Wstęgę przeciął Wójt
Grzegorz Sikorski oraz sołtys Urszula Lebioda po uprzednim poświęceniu obiektu
przez proboszcza ks. Andrzeja Wieliczkę.
Park ma służyć mieszkańcom i turystom,
wstęp na jego teren jest wolny.
Parki Sensoryczne, zwane również Parkami Zmysłów to powierzchnie zaprojektowane w taki sposób, aby maksymalnie

oddziaływać na zmysły pozawzrokowe –
zwykle parki skupiają się na słuchu oraz
na dotyku, jednak w Rudniku nie brakuje
również aranżacji, które prezentują się
w sposób atrakcyjny wizualnie. Na miejscu można znaleźć sprzęty do ćwiczeń,
podświetlane fontanny, strefę rabat oraz
wiele innych atrakcji.
Sama idea Parku Sensorycznego jest
znana od dawna i w ostatnich latach zyskuje coraz większą popularność. Park
w Rudniku z pewnością jest niezwykły,
bardziej niezwykły jednak jest fakt, że
jest efektem wspólnej pracy mieszkańców – bez zaangażowania mieszkańców,
bez pomocy i chęci do działania w tym miejscu dalej byłyby pastwiska. To niesamowite i niezwykłe, że tyle osób współdziałało
w celu stworzenia tego paru, pomagali
dorośli, pomagały dzieci, za co serdecznie
dziękuję. Jestem niesamowicie dumna, że

może być sołtysem w tak niezwykłym miejscu – podsumowywała w czasie otwarcia
Urszula Lebioda.
Otwarcie, poza klasycznym przecięciem wstęgi, obfitowało w inne atrakcje.
Uroczystości uświetnił zespół Wielkokończanie, a także występ dzieci z Powszechnej Szkoły Podstawowej w Rudniku.
Całość inwestycji zrealizowano ze
środków Marszałkowskiego Konkursu
„Inicjatywa Sołecka” i funduszu sołeckiego przy znacznym wkładzie pracy
i środków mieszkańców Rudnika. Park
sensoryczny – miejsce spotkań i relaksu pokoleń w Rudniku ulokował się na
III miejscu w kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi w konkursie „Piękna
wieś województwa śląskiego 2021”.
Nie brakowało również podziękowań
dla wszystkich zaangażowanych w to
przedsięwzięcie oraz poczęstunku.
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„Wesele po naszymu /
Veselka po našymu”
– projekt dobiegł końca

W czwartek, 18 listopada w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi
Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej nastąpiło podsumowanie
poszczególnych działań, które obejmował interdyscyplinarny projekt
finansowany w ramach mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński
ze środków programu Intrreg V-A.
W ramach transgranicznego projektu
„Wesele po naszymu / Veselka po našymu” ścisłą współpracę nawiązały ze sobą
Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu, Teatr Cieszyński w Czeskim Cieszynie oraz
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
w Cieszynie. Szeroko zakrojona współpraca pozwoliła na niezwykle ciekawą
prezentację tradycji i zwyczajów weselnych charakterystycznych dla regionu
Śląska Cieszyńskiego. Jednym z głów-

nych, a przede wszystkim najbardziej
widowiskowym elementem polsko-czeskiego projektu, było muzyczno-teatralne
przedstawienie powstałe na podstawie
dramatu Stanisława Wyspiańskiego oraz
scenariusza „Wesela Cieszyńskiego” opracowanego przez patronkę ZPiT Ziemi Cieszyńskiej - Janinę Marcinkową. Powstała
także publikacja zatytułowana „Swojski
zbiorek”, która promowana była podczas
spotkania z autorką wierszy – Heleną Sto-

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY

OGŁOSZENIE KIEROWNIKA GOPS

Wójt Gminy Hażlach informuje, że w dniu 24 grudnia 2021 r.
Urząd Gminy Hażlach będzie nieczynny.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Hażlachu informuje, że w dniu
24 grudnia 2021 r. GOPS
będzie nieczynny

W dniu 31 grudnia 2021 r. z powodu inwentaryzacji
nieczynna będzie kasa Urzędu Gminy.
W sprawach dotyczących zgonu można kontaktować się
z pracownikiem USC pod numerem telefonu 664 618 462.
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szek. Publikacja stanowi także pamiątkę
z przedstawienia „Wesele po naszymu /
Veselka po našymu”, które dwukrotnie
zaprezentowane zostało mieszkańcom
z obu stron Olzy (Park Sikory w Czeskim Cieszynie i na Wzgórzu Zamkowym
w Cieszynie) .
Podsumowująca konferencja była okazją do podziękowania osobom i organizacjom zaangażowanym w przygotowanie
i realizację projektu, który od samego
początku cieszył się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, turystów oraz
przedstawicieli lokalnych i regionalnych
mediów z obu stron granicy.
– To była wspaniała przygoda, która połączyła ze sobą instytucje, które dotychczas
nie miały okazji spotkać się w we wspólnej
pracy. Tym bardziej cieszy, wspaniały i doceniany przez wiele osób, efekt wszystkich
działań zrealizowanych w ramach naszego
wspólnego projektu – powiedziała Cecylia
Gasz-Płońska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu – partnera wiodącego w projekcie, podczas podsumowującej konferencji.
Projekt „Wesele po naszymu / Veselka po
našymu” 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.

W dniu 31 grudnia 2021 r. z powodu
inwentaryzacji nieczynna będzie kasa GOPS.

Uroczyste pasowanie na ucznia
Pasowanie na ucznia szkoły, to szczególny dzień, który na długo pozostaje
w pamięci każdego dziecka. W tym roku
uroczystość ślubowania w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym odbyła się
26 października 2021 roku. Tego dnia,
dzieci, zostały oficjalnie przyjęte do grona uczniów szkoły. Podczas uroczystości
pierwszoklasiści pokazali, że potrafią
pięknie śpiewać, recytować wiersze, grać
na instrumentach oraz tańczyć. Najważniejszą częścią uroczystości, na którą
wszyscy czekali, było ślubowanie oraz

pasowanie wielkim ołówkiem przez Panią Dyrektor Szkoły Małgorzatę Banot.
Pierwszaki głośno i z przekonaniem przyrzekały być dobrymi i pilnymi uczniami
oraz rzetelnie wypełniać swoje obowiązki. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy
oraz rogi obfitości. Na koniec pełnoprawni uczniowie naszej szkoły radośnie pozowali do zdjęć.
Wszystkim pierwszoklasistom życzymy wielu sukcesów na nowej drodze
obowiązków szkolnych.
Dorota Lankocz

Wystawa
rękodzieła

w GBP w Hażlachu
Prace Jadwigi Pszczółka

Prace Jadwigi Stuchlik

W wypożyczalni Gminnej Biblioteki
Publicznej w Hażlachu zorganizowano
wystawę ręcznie haftowanych serwetek z płótna lnianego w stylu richelieu,
które świetnie prezentują się zarówno na
okrągłym stoliku, ławie czy komodzie.
Wyroby te wykonywane przez nieliczną grupę pań wymagają cierpliwości,
precyzyjności, dokładności i staranności.
Haft richelieu to rodzaj ażurowego haftu
imitującego koronkę.
Na wystawie w dniach od 15 do 30 listopada można było podziwiać prace udostępnione na tą okoliczność przez Panie
Jadwigę Pszczółka i Jadwigę Stuchlik.

Cieszynka
We wtorek, ostatniego dnia listopada podczas sesji Rady Powiatu
Cieszyńskiego Joanna Świba odebrała
z rąk Starosty Cieszyńskiego Mieczysława Szczurka podziękowania za
przygotowanie książki zatytułowanej
„Cieszynka – rzemiosło, które stało
się sztuką”.
Książka, której autorka Joanna
Świba jest mieszkanką Pogwizdowa,
została wydana nakładem Starostwa
Powiatowego w Cieszynie i opisuje historię broni, jaką jest tytułowa
cieszynka – broń, o której pierwsze
wzmianki datowane są na XVI wiek
i o której pisał sam Mickiewicz.
W książce można znaleźć również
informacje techniczne, dotyczące
wykonania historycznej strzelby oraz
rozmowę z panem Jerzym Wałgą – cieszyńskim mistrzem – rusznikarzem,
który odtworzył proces produkcyjny
cieszynki i wykonuje je do dziś.
Opracowanie nie jest dziełem historycznym, a pozycją mającą na celu
przedstawienie historii w sposób przystępny i ciekawy – pomysł na książkę
zrodził się kilka lat temu. Sama najpierw
nie wiedziałam, czym jest cieszynka
i praktycznie nikt z moich znajomych
tego nie wiedział. Po zgłębieniu tematu
uznałam, że jest to coś niezwykłego, co
powinno być chlubą regionu, a nie czymś
zapomnianym. Cieszynki znajdują się
w muzeach w Europie i Ameryce, są znane i doceniane, na Śląsku Cieszyńskim
jednak zbyt mało o nich wiemy. Mam nadzieję, że ta publikacja zmieni ten stan
rzeczy – mówiła autorka.
W książce poza tekstem można
znaleźć fotografie przygotowane
przez Bogusława Dziadzię, które
przedstawiają zarówno proces twórczy, jak i obrazują dzień z życia w pracowni cieszyńskiego mistrza.
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XII Zjazd ZOG ZOSP RP
w Hażlachu
5 września 2021 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Hażlachu, odbył się
XII Zjazd delegatów Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Hażlachu. Na Zjeździe podsumowano pracę Zarządu za lata 2016-2021
oraz udzielono Zarządowi absolutorium.

Kolejnym punktem obrad były wybory
na kolejną kadencję Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Skład nowego Zarządu: Prezes – Sebastian Chrapek OSP Hażlach, Wiceprezesi
– Krzysztof Czakon OSP Kończyce Wiel-

kie i Przemysław Worek OSP Pogwizdów,
Sekretarz – Zdzisław Jarosz OSP Rudnik,
Komendant – Kazimierz Orszulik OSP
Hażlach, Skarbnik – Piotr Golasowski OSP
Zamarski. Członkowie Prezydium – Mateusz Parchański OSP Kończyce Wielkie,
Adam Budziński OSP Pogwizdów i Marek
Foltyn OSP Brzezówka. Członkowie Zarządu – Kinga Chrapek i Łukasz Kiedroń
OSP Hażlach, Dariusz Król OSP Kończyce Wielkie, Daniel Jarek OSP Zamarski
i Grzegorz Sikorski Wójt Gminy Hażlach.
Komisja Rewizyjna w składzie: Przewodniczący Komisji Jarosław Kędzior OSP
Rudnik, Wiceprzewodniczący Tomasz Ligocki OSP Zamarski oraz Sekretarz Lucjan
Grzybek OSP Pogwizdów.
Nowo wybranym władzom Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Hażlach
życzymy wielu sukcesów i jak najmniej
interwencji.
Prezes ZOG ZOSP RP w Hażlachu
Sebastian Chrapek

Kurs
kwalifikowanej
pierwszej pomocy

ROZWIJAMY SIĘ BY DZIAŁAĆ to kolejny projekt, dzięki któremu doposażyliśmy
nasze stowarzyszenie. Za pozyskane
środki zakupiliśmy stół i 16 krzeseł,
szafę na dokumenty, maszynę do popcornu, oprogramowanie komputerowe oraz toner wraz bębnem. Całość
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zos
tała sfinansowana przez Narodowy
Instytut Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030
w ramach konkursu „Śląskie NOWEFIO na
lata 2021-2023”.

W dniach od 22 października do
7 listopada odbył się kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz jego
recertyfikacji strażaków z jednostek
OSP z Gminy Hażlach. Kurs miał miejsce w budynku Gminnej Biblioteki
Publicznej w Hażlachu i w ramach
współpracy z GBP w Hażlachu, wynajem pomieszczeń był bezpłatny.
25 kursantów szkoliło się po raz
pierwszy, natomiast 25 druhów, według obowiązujących przepisów odnawia takowy kurs co trzy lata. Szkolenie
przeprowadziła firma M
 EDICAL-TEAM
a sfinalizowana została w 73% z dotacji udzielonej z budżetu Gminy Hażlach
i środków własnych jednostek OSP.
Szkolenie zakończyło się egzaminem pisemnym oraz praktycznym.
Wszyscy uczestnicy kursu zdali egzamin z wynikiem pozytywnym. Przeprowadzenie kursu pozwoliło na poprawę
stanu wyszkolenia i zwiększenia bezpieczeństwa na terenie naszej gminy.
Prezes ZOG ZOSP RP w Hażlachu
Sebastian Chrapek

Sportowe upamiętnienie Jana Pomiećki
W sobotę 6 listopada w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Trzech Braci w Hażlachu odbył się kolejny
Memoriał Jana Pomiećki, rozgrywany jako Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Hażlach.

Zwycięzcy Memoriału wraz ze współorganizatorem tegorocznego Turnieju Józefem Michalikiem (pierwszy z prawej)

Wydarzenie organizowane jest dla
amatorów niezrzeszonych w klubach
w celu upamiętnienia zawodnika Ludowego Klubu Tenisa Stołowego Victoria
Hażlach, który zmarł podczas zawodów zorganizowanych w 2004 roku.
W bieżącym roku odbyły się jednocześnie
dwie edycje: niezorganizowana w roku
ubiegłym z powodu pandemii XVI edycja
oraz tegoroczna XVII edycja.
Zawody rozegrano na czterech stołach w dwóch kategoriach wiekowych:
do 60 lat włącznie i weteranów powyżej 60 lat.

Turniej obfitował we wspaniałe, zacięte mecze, pełne zwrotów akcji i niesamowitych zagrań. Był okazją do sprawdzenia
swoich możliwości w czysto sportowej
rywalizacji w duchu fair play, a także pogłębienia wzajemnej znajomości i integracji. Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary i dyplomy ufundowane ze środków
promocji Gminy Hażlach.
Podczas uroczystego zakończenia memoriału Wójt Gminy Hażlach Grzegorz
Sikorski dziękował za udział w turnieju
oraz życzył jego uczestnikom dalszych
sukcesów. Odrębne podziękowania skie-

WYNIKI KLASYFIKACJI
KOŃCOWEJ

Kategoria do 60 lat włącznie:
1. Łukasz Pomiećko 2. Wojciech
Boczoń 3. Janusz Król
Kategoria powyżej 60 lat:
1. Jerzy Piekarski 2. Bogusław
Siekierka 3. Andrzej Machej
rował w stronę Panów Łukasza Pomiećki
oraz Józefa Michalika za pomoc w organizacji zawodów. – Bez Was by się nie udało!
– podkreślił.
ARC
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Fot. P. Kałuża (Archiwum UG Hażlach)

Dom Przyrodnika z nagrodą
dla najlepszej przestrzeni publicznej
29 października delegacja z Gminy Hażlach przyjęła bardzo dobre
wiadomości. Podczas gali w Muzeum Śląskim w Katowicach Wójt
Grzegorz Sikorski odebrał II Nagrodę Marszałka Województwa
Śląskiego Jakuba Chełstowskiego w konkursie na Najlepszą Przestrzeń
Publiczną Województwa Śląskiego.
Doceniona została inwestycja Dom
Przyrodnika – budynek zrewitalizowanego spichlerza, który obecnie pełni funkcję muzeum, centrum zielarskiego oraz
miejsca warsztatów i spotkań dla dorosłych i dzieci.
Jury konkursowe, składające się
z architektów (prof. Katarzyny Ujma-Wąsowicz Prezeski Śląskiego Oddziału
Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz
Mikołaja Machulika Prezesa Katowickiego Stowarzyszenia Architektów Polskich), wybierając przestrzenie publiczne, zasługujące na wyróżnienie w skali
województwa, wzięło pod uwagę aspekty wizualne, a także funkcję i przydatność

inwestycji. Dom Przyrodnika w Hażlachu
to inwestycja z pewnością potrzebna. Hażlach zyskał dzięki niemu atrakcję, ciekawy
punkt na mapie turystycznej oraz miejsce,
które w pewien sposób aktywizuje mieszkańców – można było usłyszeć w czasie
wręczenia nagród.
Warto w tym miejscu wspomnieć,
że Dom Przyrodnika nie tylko otrzymał
nagrodę, przyznawaną przez jury konkursowe, ale również zajął drugą lokatę
w plebiscycie publiczności – podczas
internetowego głosowania zgromadził 4115 punktów, tracąc tym samym
290 punktów do pierwszego w plebiscycie Żelaznego Szlaku Rowerowego w Ja-

← ZAGŁOSUJ

NA DOM PRZYRODNIKA
szczegóły na stronie obok
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Nagroda za Najlepszą przestrzeń Publiczną

strzębiu-Zdroju, a trzeci projekt, czyli
Dom Kultury w Sosnowcu wyprzedzając
o ponad 2500 punktów. Po raz kolejny
pokazaliśmy, że jesteśmy małą gminą wielkich możliwości. Dom Przyrodnika to inwestycja bardzo ważna, zarówno dla mieszkańców, jak i z punktu widzenia turystów,
cieszę się, że zostało to docenione. Zarówno głosowanie publiczności, jak i werdykt
jury konkursowego pokazały, że udało nam
się razem stworzyć coś wspaniałego i potrzebnego – podkreślał Wójt.

DOM PRZYRODNIKA ZAPRASZA

27–30 grudnia w godzinach od 12.00 do 16.00
W dniach 23-26. i 31 grudnia 2021 r.
oraz 1-2 i 6-9 stycznia 2022 r. – nieczynne

Głosujmy na Dom Przyrodnika
w Hażlachu!
Trwa głosowanie w organizowanym przez Polską Agencję
Prasową darmowym konkursie „Inwestycja z perspektywą”
na najciekawszą samorządową inwestycję współfinansowaną
z Unii Europejskiej.
Gmina Hażlach zgłosiła do niego zrealizowany w 2020 roku I etap inwestycji „Adaptacja z przebudową budynku dawnego spichlerza na budynek muzealny pod nazwą Dom Przyrodnika w Hażlachu wraz z zagospodarowaniem terenu”.
W konkursie można oddać głos na jedną ze 160 zgłoszonych z terenu całej Polski inwestycji. Na stronie internetowej www.europapnews.pap.pl uruchomiony
został mechanizm, za pośrednictwem którego internauci w prosty sposób mogą
zagłosować na najciekawsze ich zdaniem realizacje. Inwestycję można znaleźć
zaznaczając odpowiednie województwo na mapie – po prawej stronie pojawi się
wtedy lista projektów – lub używając wyszukiwarki, która znajduje się nad mapą.
Bezpośredni odnośnik do głosowania na Dom Przyrodnika znajduje się pod adresem: https://europapnews.pap.pl/node/19554 (QR kod na stronie obok).
Głosowanie potrwa do końca roku. Trzy inwestycje z najwyższą liczbą głosów nagrodzone zostaną statuetką „Inwestycja z perspektywą”, a zdobywcę pierwszego miejsca dodatkowo odwiedzi reporter z kamerą i udokumentuje
zwycięskie przedsięwzięcie. Wideorelacja z tej wizyty zostanie opublikowana na
stronach PAP.
GK

Ekologiczne ścieki?
Co ma wspólnego hażlaski Kicak i ekologia? Więcej niż może nam się
wydawać! Kicak to maskotka Gminy Hażlach – zając, który pojawia się
podczas gminnych imprez i warsztatów. To jednak przede wszystkim
postać zająca, który może zobrazować wielu osobom, jak ważna
jest EKOLOGIA.
Dlaczego dbając o ekologię, w rzeczywistości dbamy o Kicaka? Ponieważ dzięki temu, że do zabiegów kosmetycznych,
mycia, czy sprzątania używamy produktów naturalnych, szkodliwe, chemiczne substancje nie przedostają się wraz
z wodą do ścieków i nie zanieczyszczają
środowiska naturalnego.
Oczywiście, istnieją oczyszczalnie
ścieków, jednak nieekologiczne produkty
często i tak przedostają się do środowiska, niszcząc glebę i szkodząc zwierzętom. Mówiąc kolokwialnie, jeżeli używamy silnych detergentów, szkodliwych
substancji czyszczących, czy nawet kosmetyków o wątpliwym składzie, szkodzimy nie tylko swojej skórze, ale również Kicakowi – który w tym przypadku

uosabia wszystkie zwierzęta w naszym
środowisku.
Jak więc sprawić, żeby Kicaki miały
się dobrze, a nasze ścieki były ekologiczne? Odpowiedź jest prosta – używając
naturalnych środków czystości, kosmetyków, czy produktów myjących.
Co ciekawe, wcale nie musimy kupić ich
w drogerii.
W Domu Przyrodnika organizowane są warsztaty, dzięki czemu można
dowiedzieć się np. jak na bazie sody
oczyszczonej, gliceryny i naturalnych
olejków eterycznych zrobić musujące
kule kąpielowe, w jaki sposób przygotować domowy krem, czy też jakie
produkty doskonale zastąpią nam detergenty kupowane w sklepach.

Święta
Grudzień, adwent, choinki, skarpety wypełnione prezentami, Mikołaj,
Aniołek, dekoracje domu, jemioła pod
sufitem – to nieodłączne skojarzenia
ze świętami. W Domu Przyrodnika ze
świętami mamy jeszcze więcej, jeszcze przyjemniejszych skojarzeń!
Co się do nich zalicza? Przede
wszystkim niesamowite aromaty.
Cynamon. Imbir. Pomarańcza z goździkami. Sosnowe i świerkowe igiełki, które samym zapachem wyrażają
ducha świąt. Mandarynki. Mieszanka
przypraw korzennych. Samo wspomnienie tych zapachów pobudza
nasze zmysły i powoduje poczucie
radości, dziecięcej beztroski i miłych wspomnień. Wszystkie opisane
zapachy, poza skojarzeniem ze świętami, mają jeszcze kilka wspólnych
cech. Przede wszystkim są naturalne
i obecne w Domu Przyrodnika. W jakiej postaci? Odpowiedź na to pytanie w dużej mierze zależy od potrzeb
osoby pytającej.
Dla dzieci przed świętami zaplanowane są warsztaty, które nie tylko
rozwiną ich umiejętności i poszerzą
kreatywność, ale również pomogą
w pełni poczuć atmosferę świąt. Osoby dorosłe również mogą skorzystać
z oferty warsztatowej – na przykład
zbierając grupę osób i decydując się
na przygotowanie mydełek o zapachu sosnowym lub świec z wosku
pszczelego, które doskonale uzupełnią gamę zapachów w domu. Dla leniwych mamy z kolei inną propozycję
– w Domu Przyrodnika można nabyć
świąteczne zestawy prezentowe,
zawierające naturalną sól kąpielową
i świecę. Prezenty są udekorowane
i dostępne w różnych wersjach. To
doskonały sposób na ekologiczny
i zarazem wspaniały prezent.
Naturalne wyroby, powstające
w Domu Przyrodnika są dostępne
w naszym małym sklepiku.
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NAJPIĘKNIEJSZA
ILUMINACJA
ŚWIĄTECZNA
Zapraszamy do udziału w II edycji konkursu
Oceniać będziemy - wykonanie i estetykę instalacji,
pomysłowość oraz wkład w stworzenie świątecznego nastroju.
Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach:
balkonu i posesji.

Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy

od 15.12.2021 r. do 10.01.2022 r.

Prosimy o nadsyłanie maksymalnie 3 zdjęć swojej iluminacji
oraz wypełnionej karty zgłoszenia na adres mailowy: gok@hazlach.pl

Regulamin i szczegóły na www.gokhazlach.pl

