
 

Jak widać obok, na Dożynkach  

Gminnych sporo się działo.  

Gwiazdą wieczoru był zespół  

BACIARY, na występ którego do  

Zamarsk zjechało sporo osób, nie  

tylko z naszej Gminy.  Relację z tego 

najważniejszego święta rolniczego 

zamieszczamy na str. 2.

W Zamarskach na scenie i w Parku  

Rekreacyjno–Sportowym odbyły się 

także – Lutnia Bike Marathon  oraz  

impreza poświęcona  

uczczeniu 80.rocznicy wybuchu  

II wojny światowej. 

W numerze ponadto informacje  

o sprawach ważnych, takich jak:  

wizyta ministra, drogi w naszej  

Gminie i środki na ich remonty,  

informacja o odpadach komunalnych 

 i niskiej emisji, o tym co dalej  

z Domem Ludowym z Pogwizdowie 

oraz wizyta Wójta Gminy  

u Szacownej Jubilatki 

 z okazji 106. rocznicy urodzin.

Zapraszamy do lektury 
wrześniowego numeru!

Wiadomości Gminy Hażlach są  
redagowane z nadesłanych  
materiałów,  dlatego serdecznie 
zachęcamy do ich przesyłania,  
tym razem w terminie do  
17 października 2019 r. 
na adres mailowy:   
wgh@hazlach.pl  

                                          Czekamy  !!!

Dożynki Gminy Hażlach

Zamarski 24. 08. 2019
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Z prac Rady Gminy

Rządowa kasa na drogi

Na pierwszym posiedzeniu Radni podjęli uchwałę dotyczącą zmiany 
regulaminu wypłacania dodatków do wynagrodzenia, przyznawania na-
gród i innych świadczeń nauczycielom przedszkoli i szkół, dla których or-
ganem prowadzącym jest Gmina Hażlach oraz uchwałę dotyczącą zmia-
ny w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Hażlach. W ramach  
wniosków w sprawach bieżących omówiony został postęp prac remon-
towych szkoły w Hażlachu oraz chodnika w Kończycach Wielkich.

W programie posiedzenia z dnia 25 września znalazły się tematy 
związane z podsumowaniem I półrocza 2019 r. oraz wnioski do budże-
tu na 2020. Zaplanowano także podjęcie uchwały w sprawie przyznania 
lauru Srebrnej Cieszynianki. Szerzej o tym posiedzeniu w kolejnym wyda-
niu WGH. Przypominamy, że obrady Sesji możemy oglądać poprzez śle-
dzenie ich na stronie internetowej Urzędu Gminy i tam również można 
znaleźć wszelkie materiały związane z posiedzeniami Rady Gminy.

Fundusz Dróg Samorządowych to program rzą-
dowy, który polega na współfinansowaniu remon-
tów dróg należących do gmin i powiatów. Prawie 41 
mln zł w ramach wsparcia z tego funduszu trafiło do 
samorządów z powiatów bielskiego, cieszyńskiego, 
pszczyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielsko-Biała.

Jak podczas niedawnego spotkania w Skoczowie powiedział pocho-
dzący z naszego regionu Poseł na Sejm RP Stanisław Szwed, zarazem Wi-
ceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w tym roku powiat cie-
szyński otrzymał 70-procentowe wsparcie na modernizację swoich od-
cinków tras, a poszczególne gminy mogą liczyć na pokrycie kosztów prac 
rzędu 55-60%. – W tym roku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 
3,2 mld zł  zostanie przeznaczone na drogi gminne  i powiatowe, a w per-
spektywie 10 lat mamy kwotę 36 mld zł. Myślę, że dla państwa mieszkań-
ców to są dobre wiadomości, bo na te drogi zawsze pieniędzy brakuje i po-
trzeby są bardzo duże – poinformował poseł S. Szwed. 

Dodał także, że w ramach funduszu poszczególne gminy naszego re-
gionu oraz powiat cieszyński otrzymają 16 mln z 200 mln zł jakie przy-
znano dla całego województwa śląskiego. Wśród samorządów, które 
otrzymają wsparcie, znalazła się także Gmina Hażlach. Z dotacji w wyso-
kości 613 483,20 zł zmodernizowana zostanie ulica Sośnie w Kończycach 
Wielkich.       

     JDK 

Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski w towarzystwie Wicewojewody Śląskiego 
Jana Chrząszcza oraz Posła na Sejm RP i Wiceministra Stanisława Szweda 
prezentuje informację o dofinansowaniu z FDS dla naszej gminy w roku 2019

We wrześniu zostały zaplanowane dwa posiedze-
nia Rady Gminy –  w środy 4 i 25. 

Gminne Dożynki w Zamarskach 

Korowód dożynkowy wyjechał ze skrzyżowania ul. Rajdowej z ul. 
Główną do Parku rekreacyjno-sportowego w Zamarskach, gdzie 
odbyły się uroczystości dożynkowe. Licznie zgromadzeni widzowie 
w tym m.in. Posłowie Małgorzata Pępek oraz Stanisław Szwed, Sta-
rosta Mieczysław Szczurek wraz z władzami Gminy Hażlach Wójtem 
Grzegorzem Sikorskim oraz przewodniczącym Rady Gminy Sławo-
mirem Kolondrą oraz radnymi obejrzeli obrzęd dożynkowy w wyko-
naniu Zespołu Regionalnego Strumień.  Wójt Gminy Hażlach, Gaz-
dowie dożynkowi oraz zaproszeni goście, podkreślali ogromną rolę 
pracy rolników dla całego społeczeństwa i dziękowali im za całorocz-
ny trud.

Na scenie wystąpiły: Mażoretki „Cieszyńskie Gwiazdeczki”, Ze-
spół Regionalny Wielkokończanie, Zespół Regionalny Strumień i Ka-
pela Góralska. Uhonorowano również uczestników kolejnej edycji 
Konkursu „Piękne Ogrody Wizytówką Gminy Hażlach”, nagrody zo-
stały zasponsorowane przez Leroy Merlin w Cieszynie. Gwiazdą wie-

czoru był zespół „Baciary”, który zgromadził i świetnie bawił liczną 
publiczność nie tylko z naszej Gminy. 

Do późnych godzin nocnych trwała zabawa taneczna z DJ ALVA-
RO. Uczestnicy dożynek mogli posilić się w strefie kulinarnej - były 
tradycyjne placki z blachy, kołacz śląski oraz potrawy z grilla. Miłym 
elementem był uścisk łapy puszystej maskotki Gminy Hażlach – Zają-
ca Kicaka, a wielu chętnych robiło z nim pamiątkowe zdjęcie. 

Dożynki Gminy Hażlach, jako jeden z elementów projektu 
„Gminnym Szlakiem z Kicakiem” zostały w tym roku dofinansowa-
ne z Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filan-
tropii w Polsce. Wsparcia udzieliły również Piekarnia Zebrzydowice 
oraz Przedsiębiorstwo Poligraficzne „Modena” i Usługi Transporto-
we Zbigniew Popek.

Wszystkim, którzy przyczynili się do tak wspaniałej imprezy 
DZIĘKUJEMY !

W sobotę 24 sierpnia 2019 roku w sołectwie Zamarski odbyły się tegoroczne obchody Święta Plonów Gmi-
ny Hażlach. Organizatorami byli: Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski, Sołtys Sołectwa Zamarski Klaudiusz 
Zawada z Radą Sołecką, KGW i OSP w Zamarskach, Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk oraz Gminny Ośrodek 
Kultury w Hażlachu. Zaszczytną funkcję gazdów dożynkowych pełnili Bronisława i Leszek Prochaska. 
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Ministerialna wizyta w Gminie Hażlach

Wrzesień to czas rozpoczęcia nowego roku szkolnego, dlate-
go pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażla-
chu omówili wdrażanie programów „Dobry Start” oraz „Rodzina 
500+”. Według danych z pro-
wadzonego przez Wójta Gminy 
Hażlach rejestru mieszkańców 
na koniec 2018 roku w Gmi-
nie Hażlach mieszkało 10 480 
osób, w tym 2272 w wieku do 
lat 18. W trzyletnim okresie 
trwania programu 500+ bez-
pośrednio do rodzin z Gmi-
ny Hażlach trafiło 18 266 831 zł 
(kwota podana łącznie z kosz-
tami obsługi). Od bieżącego 
roku, w którym bezwarunko-
we wsparcie otrzyma również 
pierwsze dziecko w rodzinie, 
kwota ta wyniesie 9 753 610 zł, 
a wsparciem planuje się objąć 2200 dzieci. Program „Dobry Start” 
w bieżącym roku obejmie około 1 600 dzieci na kwotę 480 000 zł.   

Poseł Stanisław Szwed omówił cele i założenia polityki społecz-
nej państwa oraz wysłuchał postulaty i spostrzeżenia pracowników 
GOPS, którzy dokonują redystrybucji środków. – Programy „Dobry 
Start” oraz  „Rodzina 500+”  to ogromne wsparcie polskich  rodzin, 
które pozwoliło poprawić  ich sytuacje materialną. Dodatkowo roz-
szerzona formuła Programu  „Rodzina 500+”  pozwala na poprawę 
jakości życia wszystkich polskich rodzin, które mają dzieci na utrzy-
maniu, co stanowi dopełnienie kompleksowej polityki państwa wo-
bec rodziny – powyższe dane podsumowała  Monika Dziadek, Kie-
rownik GOPS w Hażlachu. 

Podczas spotkania Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski 
przedstawił w terenie i omówił ważniejsze inwestycje infrastruk-
turalne realizowane w gminie, które są wsparte ze środków ze-

wnętrznych. Jak zauważył, pula środków unijnych z każdym okre-
sem programowania jest mniejsza, dlatego doskonałym ich uzu-
pełnieniem są rządowe programy, jak Fundusz Dróg Samorządo-

wych. 
– Bez  tych  środ-

ków, tak biedny samo-
rząd  jak my,  nie  było-
by  stać  na  tak  drogie 
inwestycje  drogowe. 
W bieżącym roku  rzą-
dowe  wsparcie  w  ra-
mach  FDS  dla  Gmi-
ny  Hażlach  wynie-
sie  1  665  152,70  zł,  co 
w  połączeniu  ze  środ-
kami  własnymi  umoż-
liwi  wygenerować  in-
westycje  na  poziomie 
2 174 363,36  zł. Warto 

dodać, iż umiejętne łączenie środków własnych z zewnętrznymi po-
zwala osiągnąć efekt dźwigni finansowej, to znaczy w bieżącym roku 
przebudujemy ponad 5,2  kilometrów dróg o  łącznej wartości  5  535 
000 zł, w tym wsparcie zewnętrzne wyniesie 2 652 000 zł, czyli tyle, 
ile parę  lat temu realizowano przez całą kadencję  rady – podkreślił 
wójt Grzegorz Sikorski. 

Podczas wizji w terenie przedstawiono także ideę „Ścieżki 
zdrowia hrabiny Gabrieli Thun-Hohenstein” w Kończycach Wiel-
kich oraz omówiono wykonane dotychczas inwestycje: termomo-
dernizację budynku byłego gimnazjum, którego hrabina była fun-
datorką, budowę Domu Sportowca, ścieżki zdrowia z siłownią ple-
nerową oraz remont Kaplicy Opatrzności Bożej z posadowieniem 
posągu postaci hrabiny siedzącej na ławce. Jak podkreśliła Stani-
sława Pelczar, Zastępca Wójta Gminy Hażlach, idealnym dopełnie-
niem rozpoczętych inwestycji byłoby boisko wielofunkcyjne, któ-
re znajdowałoby się naprzeciw szkoły podstawowej. Na realiza-
cję przedmiotowej inwestycji Gmina Hażlach od kilku lat stara się 
o wsparcie w Ministerstwie Sportu i Turystyki. 

 – Dziękuję Panu Wójtowi za zaproszenie oraz rzeczowe i meryto-
ryczne spotkanie. Cieszę się, że w Gminie Hażlach konsekwentnie re-
alizowane są dobre programy rządowe, kierowane do samorządów, 
takie jak między innymi Fundusz Dróg Samorządowych. Z wielką ra-
dością  przyjąłem  również  informację  o  programach  społecznych, 
które za pośrednictwem mojego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej są z dużym powodzeniem realizowane w waszej gmi-
nie. Jestem przekonany, że to nie było nasze ostatnie spotkanie i jesz-
cze wiele dobrego uda się zrobić dla miejscowej  społeczności  lokal-
nej – powiedział Wiceminister i Poseł na Sejm RP Stanisław Szwed. 

JDK

Wrześniowa wizyta Posła na Sejm RP oraz Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława 
Szweda w Urzędzie Gminy Hażlach była okazją do przedstawienia i omówienia przykładów współpracy lokal-
nego samorządu z władzą centralną, jak również zwrócenia uwagi na bieżące problemy, z jakimi boryka się 
Gmina Hażlach. 

Spotkanie Wiceministra Stanisława Szweda z władzami Gminy Hażlach i kierownictwem Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Fot. GK

Na ulicy Gdańskiej w Pogwizdowie: omówienie inwestycji z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Fot. GK

wiadomości  GMINY HAŻLACH
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Jak ograniczać niską emisję
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wraz z Urzę-

dem Gminy Hażlach zaprasza wszystkich mieszkańców do udzia-
łu w spotkaniu informacyjnym dotyczącym ograniczania niskiej 
emisji, które odbędzie się w dniu 15 października 2019 r. o godz. 
16.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Hażlach, ul. Główna 57. 

W trakcie spotkania mieszkańcy będą mieli okazję uzyskać 
szczegółowe informacje na temat uchwały antysmogowej dla wo-
jewództwa śląskiego oraz możliwości otrzymania dofinansowania 
do wymiany źródła ciepła (m.in. w ramach programu prioryteto-
wego „Czyste Powietrze”). Omówione zostaną również kwestie 
związane z kontrolą mieszkańców w zakresie realizacji zapisów 
uchwały antysmogowej oraz bezpiecznym użytkowaniem prze-
wodów kominowych.

Prezentacje o ww. tematyce wygłoszą przedstawiciele: Wy-
działu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Śląskiego, Urzędu Gminy Hażlach, Wojewódzkiego Fun-

duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
oraz Beskidzkiego Cechu Kominiarzy.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Nie jest wymagana wcze-
śniejsza rejestracja.

Więcej informacji nt. spotkania można uzyskać pod numera-
mi tel.:
-  Urząd Gminy Hażlach: 33 8569 479 wew. 35,
-  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego: 32 774 07 28, 32 

774 00 99.
Spotkanie organizowane jest w ramach projektu zintegro-

wanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla woje-
wództwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” (LI-
FE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021), którego Województwo 
Śląskie jest Współbeneficjentem.

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Mienia

Opłata za odpady komunalne a współwłasność 
budynku mieszkalnego

Szanowni Mieszkańcy, informujemy iż w przypadku współ-
własności budynku mieszkalnego za uiszczenie opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi współwłaściciele nierucho-
mości odpowiadają solidarnie. Opłata kwartalna stanowi iloczyn 
liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, stawki opła-
ty oraz 3 miesięcy (np. w przypadku nieruchomości, na której od-
pady są segregowane, zamieszkanej przez 4 osoby, opłata kwar-
talna wynosi: 4 mieszkańców x 18,30 zł x 3 miesiące = 219,60 zł).

Zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi dla współwłaścicieli nieruchomości są genero-
wane z opłatą dotyczącą całej nieruchomości. 

Jeżeli właścicielem budynku jest małżeństwo i obaj współmał-
żonkowie złożyli deklarację, wówczas zawiadomienia zostały wy-
generowane 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 
jedno konto ewidencyjne (numer ewidencyjny jest drukowany na 
zawiadomieniu), opłatę uiszcza jeden ze współwłaścicieli w wyso-
kości podanej w zawiadomieniu.

Referat Gospodarki Komunalnej

PRZYPOMINAMY WYBORY – 13 października
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone zostały na dzień  

13 października 2019 r. Lokale wyborcze otwarte będą od godziny 7:00 do 21:00. Więcej informacji w Biulety-
nie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hażlach w zakładce „Wybory”.

Nr obwodu Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej Komisji Wyborczej

1 Sołectwo Brzezówka Dom wiejski, ul. Jagodowa 3

2 Sołectwo Hażlach Szkoła Podstawowa, ul. Kościelna 2

3 Sołectwo Kończyce Wlk. Budynek sportowy, ul. Kościelna 11

4 Sołectwo Pogwizdów z wyłączeniem ulic Brzozowa, 
K.Matusiaka, G.Morcinka,, Północna i P.Stalmacha Szkoła Podstawowa, ul. Katowicka 34

5 Sołectwo Pogwizdów  ulice Brzozowa, K.Matusiaka, 
G.Morcinka,, Północna i P.Stalmacha Dom Kultury, ul. Północna 5

6 Sołectwo Rudnik Dom wiejski, ul. Leśna 3

7 Sołectwo Zamarski Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 1
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106 LAT Pani Emy
Urlop to czas wypoczynku, ale też okazja, aby od-

wiedzić i poznać mieszkańców Gminy Hażlach, z któ-
rymi prowadzę korespondencję: ja piszę życzenia uro-
dzinowe, a Pani Ema podziękowania, że pamiętam. 

Mowa oczywiście o posiadającej miejsce stałego zamieszkania  
w Pogwizdowie, lecz przebywającej od kilkunastu lat na pobycie 
czasowym poza naszą gminą Emie Tomaszko, która w tym roku 19 
września obchodziła swoje 106 urodziny.

Powiem szczerze, że tego dwugodzinnego spotkania nigdy 
nie zapomnę: była kawa, ciastko, drobny upominek z mojej stro-
ny, życzenia 200 lat i prawdziwe łzy wzruszenia, ponieważ oka-
zało się, że byłem pierwszym samorządowcem, który odwiedził ją 
w domu…

Pani Ema Tomaszko urodziła się w Wiśle. Z Hażlacha pochodził 
jej pierwszy mąż, aktualnie w Pogwizdowie mieszka jej wnuk z ro-
dziną.  Najstarsza zameldowana w naszej gminie osoba pocho-

dzi z wielodzietnej rodziny, miała bowiem 8 rodzeń-
stwa. Sama urodziła dwójkę dzieci: syna i córkę – Ha-
linę Kudzin, która teraz opiekuje się nią w Gdańsku. 
Pani Ema doczekała się 4 wnuków, 8 prawnuków i 2 
praprawnuków – czyli mamy do czynienia z pięciopo-
koleniową rodziną, która regularnie się spotyka.

Z uwagi na to, iż część rodziny mieszka w Gminie 
Hażlach, Pani Ema jest na bieżąco ze sprawami, któ-
re się u nas dzieją…, czym byłem bardzo zaskoczony.

Motto Pani Emy brzmi: „Nie trzeba się denerwo-
wać, stresować, martwić, ponieważ to przynosi cho-
roby, trzeba być optymistą”. Pani Ema w Gdańsku 
mieszka od 14 lat i pomimo swojego wieku nadal czy-
ta gazety, książki, choć już przy pomocy okularów. 
Niestety, sama nie może się już poruszać, czego bar-
dzo żałuje, bo lubiła spacerować.

Wójt Gminy
Grzegorz Sikorski 

Spotkanie w Gdańsku (od lewej): wójt Grzegorz Sikorski, Ema Tomaszko 
i Halina Kudzin, córka pani Emy

Podziękowanie za odwiedziny „na drugim końcu Polski”, napisane własnoręcznie przez panią Emę

Drugie życie przystanków w Zamarskach
Młodzież z projektu ,,SZWUNG MŁODYCH 2 - Zamarski Przysta-

nek Kulturalny" (oprócz organizowania Kina Plenerowego, akcji 
Sprzątania Świata i wolontariatu podczas imprez sołeckich) zajęła 
się odnowieniem przystanków w sołectwie.

Najpierw przydały się szczotki druciane, papier ścierny, a na-
stępnie pędzle i farby. Każdy przystanek został pomalowany na 
jeden z kolorów -  żółty, czerwony, zielony lub niebieski.  Potrzeb-
ne materiały  podarował market budowlany Leroy Merlin w Cie-
szynie. Kolejny etap działań to zebranie i spisanie ,,marzeń" i ,,po-
zdrowień" mieszkańców - było to możliwe m.in. na ,,Świyncie 
Dziedziny". Odpowiedzi trafiły na specjalne folie, które zostały 
przylepione na wszystkie przystanki.  Przejeżdżając przez Zamar-
ski, można zauważyć napisy zachęcające podróżnych do zatrzy-
mania się, bo: warto marzyć, coś zobaczyć, dowiedzieć się, że ktoś 
o Tobie myśli, że w życiu najważniejsze są…

Projekt ,,SZWUNG MŁODYCH 2 - Zamarski Przystanek Kul-
turalny" realizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk 
dofinansowano z programu ,,Równać Szanse" Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności.

wiadomości  GMINY HAŻLACH
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Na konkurs nadesłano kilkadziesiąt 
zdjęć, z których większość pokazywała, jak 
pięknie jest w Gminie Hażlach. Wybór zwy-
cięzców, jak podkreślają organizatorzy, był 
naprawdę trudny, dlatego postanowiono 
oddać głos ogółowi – zdjęcia zostały opu-
blikowane w mediach społecznościowych, 
gdzie mogli zagłosować wszyscy zainte-
resowani. Zwycięzcy otrzymali ponad 170 

„polubień”, jednak rywalizacja była 
naprawdę zacięta.

- To była niesamowita końców-
ka wakacji,  która wywołała wiele  pozytyw-
nych emocji (…) Można powiedzieć, że to nie 
był konkurs, to była zabawa, w której wzię-
ło udział wiele osób, które nadesłały bardzo 
ciekawe i oryginalne zdjęcia. Dlatego wyłonić 
zwycięzcę było bardzo trudno – zwłaszcza że 

jury  było  dwuosobo-
we.  Myślę,  że  wygra-
na  w  tym  wszystkim 
nie jest najważniejsza, 
chodziło  o  zabawę. 
Zdecydowali  inter-
nauci, którzy zachwy-
cili się zdjęciem p. To-
masza  Sadłek.  Wy-
grana  ma  niepowta-
rzalny  smak,  zwłasz-
cza  że  nagrodą  była 

najlepsza  pizza  w  okolicy – podsumowu-
je Grzegorz Sikorski, dodając, że fundato-
rem nagród był Łukasz Kocur prowadzący 
Catering Żarełko w Pogwizdowie. 

W tym przypadku określenie, że ape-
tyt rośnie w miarę jedzenia, można rozu-
mieć w dwojaki sposób. Z pewnością zwy-
cięzcy konkursu mają apetyt na doskona-
łą pizzę, z kolei wójt ma apetyt na promo-
wanie Gminy Hażlach dalej, na skalę ogól-
nopolską — Na zakończenie zostałem zapy-
tany przez dzieciaki czy planuję coś jeszcze… 
No cóż - każdy, kto mnie zna, to wie, że tak. 
Może  się  uda,  że wkrótce  będzie  się  bawiła  
z nami cała Polska  – uchyla rąbka tajemni-
cy Sikorski.

(JŚ z OX.PL)

Wakacyjna zabawa  
z pizzą w tle

Początkiem sierpnia 2019 roku wójt Hażlacha Grzegorz Sikor-
ski ogłosił konkurs, którego celem było promowanie gminy oraz 
aktywizacja mieszkańców. Było to już drugie tego typu wyda-
rzenie. Tym razem, aby wziąć udział w konkursie, należało nade-
słać zdjęcie z wakacji, zaopatrzone w krótki opis. Wójt zachęcał 
mieszkańców gminy (i nie tylko) do pokazania, w jak kreatywny 
sposób można spędzać wolny czas w Gminie Hażlach.

Kredyty bankowe i poza bankowe na dobrych warunkach

Zadzwoń lub przyjdź sprawdzimy oferty Cieszyn ul. Stary Targ 11 
tel.33/858-25-52, 798-536-013

Kredyty dla małych firm, rolników 
do 20 tys. na 36 lekkich ratach

Zwiększamy oferty  
dla Nowych klientów

Ofert na oświadczenie  
do 90%

Wiadomości Gminy Hażlach – bezpłatny informator samorządowy           Nakład : 1.500 egz.
Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu, ul. Główna 37,  43-419 Hażlach, tel. 33 85 69 768
Redaktor naczelny: Cecylia Gasz-Płońska
Projekt graficzny, skład i druk: Wydawnictwo Prasa Beskidzka
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i zmian w nadesłanych materiałach. 
Materiałów redakcja nie zwraca. Dziękujemy za udostępnienie zdjęć.
Materiały do kolejnego numeru należy nadsyłać do dnia 17 października 2019 r. na adres mailowy : wgh@hazlach.pl

wiadomości 
GMINY HAŻLACH
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Powstanie pomnik 
„Dobrej Pani”

„Dobrych ludzi nikt nie zapomina”.
                                                                                      (Sofona)

- Taki zamysł, aby ufundować pomnik hra-
binie, kiełkował w mojej głowie już od dłuższe-
go czasu. Główną przeszkodą w realizacji były 
oczywiście  fundusze. Czytając materiały  źró-
dłowe  o  hrabinie  Gabrieli  Thun-Hohenstein 
zachodziłem w głowę, dlaczego ta postać nie 
została  wcześniej  upamiętniona,  żadna  uli-
ca w naszej  gminie  nie  nosi  jej  imienia... My-
ślę, że to było duże niedopatrzenie... Powyższy 
stan rzeczy postanowiłem zmienić, dzięki upo-
rowi  i  głównemu sponsorowi,  czyli Unii Euro-
pejskiej  i mikrofunduszom.  Jako pierwsza po-
wstała więc „Ścieżka zdrowia hrabiny Gabrie-
li Thun-Hohenstein” – mówi Wójt Gminy Haż-
lach Grzegorz Sikorski.  

Ścieżka łączy pałac, w którym hrabina 
mieszkała, z drewnianym kościołem pw. św. 
Michała Archanioła. Są to jedne z najstar-
szych zabytków w naszej gminie. Cała ścież-
ka jest oświetlona, znajdują się tam ławki, 
kosze oraz siłownia plenerowa. Wisienką na 
torcie ma być pomnik w kształcie ławeczki, 
na której będzie można usiąść obok posta-
ci hrabiny. Ławeczka stanie obok parkingu kościelnego, pomię-
dzy Domem Sportowca a drewnianym kościołem. Pomnik będzie 
z brązu i wykonuje go prof. Karol Badyna z Krakowa, który w swo-

im dorobku posiada liczne rzeźby o cha-
rakterze pomnikowym, powstałe nie tylko 
w kraju, ale i poza granicami Polski.      

- Postać  hrabiny  jest  szerzej  znana  jako 
Dobra Pani z Kończyc Wielkich, dlatego wpa-
dłem  na  pomysł,  aby  co  roku  wmurowywać 
w istniejącą już ścieżkę tablice z imieniem i na-
zwiskiem  osoby,  która  szczególnie  się  zasłu-
żyła dla naszych sąsiednich narodów, polskie-
go  lub  czeskiego.  Pierwsza  tablica  pojawi  się 
w przyszłym roku. W ten sposób na cześć koń-
czyckiej Dobrej Pani powstanie w Kończycach 
Wielkich „Ścieżka Dobra”. Mamy nadzieję, że 
odsłonięcie  pomnika  nastąpi  w  październiku. 
Myślę, że uda się to połączyć z otwarciem wy-
remontowanej przyzamkowej Kaplicy Opatrz-
ności  Bożej,  w  której  hrabina  brała  ślub.  Re-
mont  kaplicy  również  współfinansowany  jest 
ze środków unijnych – zaznacza hażlaski wójt.    

Opisane powyżej i zrealizowane w Koń-
czycach Wielkich inwestycje zostały sfinanso-
wane w ramach wymienionych poniżej trzech 
projektów unijnych, w których dofinanso-

wanie wynosiło 85% kosztów kwalifikowanych: „Ścieżka zdrowia 
hrabiny Thun-Hohenstein”,  „Spacerkiem po Kończycach Wielkich 
- II etap ścieżki zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein/Procházkou po 
Velkých Kunčicích - II. etapa stezky zdraví hraběnky Thun-Hohen-
steinové” oraz „Wspólnie działamy, aby zachować nasze dziedzic-
two  kulturowe/Společně pracujeme, abychom udrželi naše kultur-
ní dědictví”.

JDK

„Wielu ludzi dochodzi do wielkich pieniędzy, bogactwa 
i możliwości poprzez pracę, czy dziedziczenie lub szczęśli-
wy traf. Stają przed dylematem, czy środki zużyć na wła-
sne potrzeby, czy też część z nich przeznaczyć na cele służą-
ce ogółowi. Życie hrabiny Gabrieli od najwcześniejszych lat 
toczyło się pomiędzy wygodami i bogactwem klas, w której 
przyszło się jej narodzić, a wspomaganiem ludzi potrzebu-
jących.”

Helena Stoszek

Hrabina Gabriela von Thun und Hohenstein 
Urodzona -  30 listopada 1872 r. we Wiedniu

Zmarła – 18 października 1957 r. w Cieszynie, pochowana 
na cmentarzu parafialnym w Kończycach Wielkich. 
Ostatnia właścicielka pałacu i przyległych gruntów  

i lasów  w Kończycach Wielkich (w tym 6 mniejszych  
folwarków – m/innymi Karłowiec, Łubowiec), a także  

majątku odziedziczonego po ojcu  
(hrabia Eugeniusz Larisch)  

w Pietrwałdzie koło Karwiny.

Wójt Grzegorz Sikorski obok modelu pomnika hrabiny 
Gabrieli von Thun und Hohenstein

W Kończycach Wielkich stanie wkrótce pomnik hrabiny Gabrieli von Thun und Hohenstein. Droga od po-
mysłu do jego realizacji nie bywa jednak łatwa. Aby w ten sposób upamiętnić kończycką dziedziczkę, najpierw 
trzeba było znaleźć niezbędne środki, najlepiej zewnętrzne, na wcielenie pomysłu w życie.           

OGŁOSZENIE !    Organizuję wyjazd do Warszawy 
na Obchody Święta Niepodległości  
„Marsz Niepodległości” 11.11.2019.

Chętnych proszę o kontakt na fb na stronie 
„Marsz Niepodległości Cieszyn-Warszawa 2019”

lub tel: 730 350 080   Rafał Kabiesz

wiadomości  GMINY HAŻLACH
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Pielgrzymujemy wprost z Cieszyna, 
naszym celem jest Maryja… 

Pielgrzymi mają do pokonania 155 kilometrów. Swój marsz 
rozpoczynają w Cieszynie od mszy świętej w kościele św. Jerze-
go. Druga grupa pątników wyrusza z sanktuarium św. Barbary w 
Strumieniu, by po kilku kilometrach wędrówki w Pielgrzymowi-
cach dołączyć do grupy z Cieszyna. Z naszej Gminy Hażlach na piel-
grzymi szlak w tym roku udało się ponad 20 osób.    

Do Częstochowy pielgrzymują różni ludzie, w różnym prze-
dziale wiekowym. Najmłodszy uczestnik tegorocznej Pielgrzym-
ki Cieszyńskiej niedawno skończył rok, najstarszy – 86 lat. Bar-
dzo krzepiącym widokiem są rodzice z malutkimi dziećmi, nasto-
latkowie oraz całe rodziny. Może właśnie dlatego atmosfera, któ-
ra panuje podczas pielgrzymki, jest wyjątkowa. Możemy liczyć 
na wsparcie i pomoc, ponieważ każdy z nas chce dotrzeć do swo-
jej Matki na Jasną Górę. Jednak każdy pątnik podąża z inną inten-
cją, w innej sprawie zwraca się do Matki Boskiej Częstochowskiej.

Podczas pielgrzymki panuje miła atmosfera, ludzie są przy-
jaźni – jesteśmy dla siebie braćmi i siostrami, którzy funkcjonu-
ją w duchu prawdziwie chrześcijańskim. Stanowimy pełen rado-
ści kolektyw, rozśpiewany i rozmodlony. Pielgrzymka to przede 
wszystkim modlitwa: codzienne nabożeństwo godzinek, Różaniec 
i Koronka do Miłosierdzia Bożego, konferencje, msza św. Ponadto 
pielgrzymka to również stała obecność kapłanów, niosących po-
sługę słowa i sakramentu. Każdej pielgrzymce towarzyszą służ-
by porządkowe, medyczne oraz muzyczne. Na zakończenie dnia 
(przed Apelem Jasnogórskim) odbywają się pogodne wieczorki. To 
czas zabawy, konkursów oraz wyjątkowych chwil, jak np. zaręczy-
ny, których świadkiem byłam rok temu. 

Pielgrzymka to nie tylko pokonanie drogi do jakiegoś miejsca, 
lecz przede wszystkim podróż w głąb samego siebie, gdzie spoty-
kamy Boga i drugiego człowieka. To, co dodaje siły podczas 155-ki-
lometrowego marszu, to intencje niesione w sercu oraz wsparcie 
bliźnich.  

W tym miejscu należy wspomnieć tych, którzy czekają na piel-
grzymów w poszczególnych miejscowościach - z jedzeniem, pi-
ciem oraz noclegiem. To osoby o złotym sercu: parafianie, wo-
lontariusze, przedstawiciele KGW oraz OSP. Właśnie dzięki nim 
niczego nie brakuje pielgrzymom i uciążliwości wędrówki nie są 
straszne. To naprawdę niezwykłe zjawisko, gdy w wielu mijanych 
miejscowościach, na poboczach, widzimy życzliwych pielgrzymom 
mieszkańców ze szklanką wody oraz jedzeniem, nierzadko ze łza-
mi w oczach, proszących: „pomódlcie się za nas u Maryi…”. 

Jakie są największe obawy podczas 155-kilometrowej wę-
drówki? Z doświadczenia mogę powiedzieć, że nie należy obawiać 
się wizji codziennego marszu po 25-35 kilometrów. Ból, deszcz, 
upał czy kontuzje również są niestraszne, ponieważ, gdy idzie się 
do Matki, można znieść każdą niewygodę. Radość, gdy się dociera 
na Jasną Górę, wynagradza największy nawet ból. 

Pamiętaj – kolejna okazja do wzięcia udziału w pielgrzymce już 
za rok 6 sierpnia, do czego gorąco zachęcam. Kto wie, może się 
spotkamy?                   ES

Niezmiennie 6 sierpnia każdego roku na Jasną Górę w Częstochowie wyrusza Piesza Pielgrzymka Cieszyń-
ska. Jej trasa wiedzie przez Krzyżowice, Jaśkowice, Kochłowice, Brynicę oraz Kamieńskie Młyny. 

Pielgrzymi na ulicy Rudowskiej w Hażlachu

Wójt Grzegorz Sikorski z najstarszym uczestnikiem Pieszej 
Pielgrzymki Cieszyńskiej, 86-letnim panem Mieczysławem

Radny Rady Gminy Hażlach Leszek Wawrzyczek 
z rodziną

Sołtys Rudnika Urszula Lebioda udała się na 
pielgrzymkę z wnuczkami
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Niełatwy, lecz udany 11. Lutnia Bike Marathon

Ulewne deszcze zamieniły miejscami trasę w błotniste grzęza-
wisko. Podjazdy i zjazdy były bardzo śliskie, więc oprócz siły liczy-
ła się technika jazdy. Zawodnicy mieli do pokonania krótszą (17 km) 
lub dłuższą, 35-kilometrową trasę czyli dwa okrążenia wyznaczonym 
szlakiem wokół Zamarsk i Hażlacha. Droga wiodła leśnymi ścieżkami, 
przesmykami i trudnymi podjazdami.

Pomimo niepogody do Zamarsk zjechała czołówka polskiego 
i czeskiego MTB, czyli kolarstwa górskiego. Wszyscy jednym chórem 
mówili, że było fantastycznie. Wspaniała atmosfera, dobrze przygo-
towana, wymagająca i malownicza trasa, czyli profesjonalizm w każ-
dym calu, powtarzali uczestnicy.

Tradycyjnie podczas zamarskiej imprezy swoje zawody miały 
również dzieci. Najmłodsi ścigali się na rowerkach-popychaczach, 
z kolei starsi jechali trasami o długości 100, 300, 600 i 1000 metrów. 

Uczestnicy zawodów bardzo pozytywnie ocenili ich organizację. 
Oto przykład jednego z wielu wpisów z profilu społecznościowego 
Ryszarda Hodury, pomysłodawcy przebiegu trasy: „Dziękuję za to, 
że Tobie/Wam się chce. Trasa rzeczywiście była super, no... mimo, że 
jedno miejsce sprawiło piorunujące wrażenia, które odczuwam do 
dziś. Tak trzymać!” (Zbigniew).

– Takie opinie cieszą i motywują do dal-
szego  działania.  Z  tego  miejsca  dzięku-
ję  Panu  Ryszardowi  Hodurze,  bez  które-
go  byśmy  sobie  nie  poradzili,  strażakom 
z druhem Sebastianem Chrapkiem na cze-
le,  pracownikom  Gminnego  Ośrodka  Kul-
tury,  Szkoły  Podstawowej  w  Zamarskach 
oraz  Urzędu  Gminy  Hażlach  za  przygoto-
wanie trasy oraz wszystkim, którzy dołoży-
li swoją cegiełkę do naszego wielkiego, nie-
dzielnego  sukcesu. Wielkie  podziękowania 
dla  wszystkich  startujących,  bo  z  uśmie-
chem  na  twarzy  pokonaliście  górki,  pa-
górki a przede wszystkim zamarskie błoto, 
a także kibicom za gorący doping. Podzię-
kowania  kieruję  również  do  naszego  cze-

skiego partnera,  czyli Miasta Karwina, ponieważ dzięki  tej współpra-
cy naprawdę przekraczamy granicę. Oprócz rzeczy materialnych, które 

powstały dzięki wspólnemu projektowi,  jak 
Zamarski Amfiteatr, udowodniliśmy, że po-
trafimy się wspólnie bawić. Warto dodać, że 
trud zawodów osłodził strategiczny partner 
– spółka Ludwig Czekolada, za co Pani Hali-
nie Kajzar serdecznie dziękuję  – mówił pod-
czas wręczania medali oraz nagród Wójt 
Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski.

Pełne wyniki zawodów są dostępne na 
stronie https://timekeeper.pl. oraz uzu-
pełnione o wyniki najmłodszych na stro-
nie Gminy Hażlach.

JDK

Nagrodzeni finaliści zawodów 

Najlepsi zawodnicy z Gminy Hażlach, Urszula Pilich oraz Ryszard Hodura, w towa-
rzystwie Wójta Gminy Grzegorza Sikorskiego i Zastępcy Wójta Stanisławy Pelczar

Pogoda nie rozpieszczała uczestników tegorocznej 11 edycji Lutnia Bike Marathon, zorganizowanej 8 wrze-
śnia 2019 r. w ramach realizowanego z Miastem Karvina projektu „Płynie muzyka z Zamarskiego Kopca na Ol-
ziańską Dolinę/Hudba plyne ze Zamarského kopce do údolí Olše”, współfinansowanego ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński 
– Těšínské Slezsko Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

wiadomości  GMINY HAŻLACH
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Konsultacje społeczne koncepcji przebudowy 
Domu Ludowego w Pogwizdowie na Centrum Usług Społecznych

21 sierpnia w sali remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie odbyło się spotkanie poświęcone kon-
cepcji przebudowy miejscowego Domu Ludowego, który w sierpniu 2018 r. został zakupiony przez Gminę Haż-
lach od Macierzy Ziemi Cieszyńskiej za wynegocjowaną kwotę 40 tys. zł netto. Na zaproszenie Wójta Gminy 
Hażlach Grzegorza Sikorskiego w konsultacjach uczestniczyli radni, przedstawiciele Gminnego Ośrodka Kul-
tury, Rady Sołeckiej, OSP, Koła Gospodyń Wiejskich, mieszkańcy Pogwizdowa, a także prezentujący swoją 
koncepcję pracownicy Studia Projektowego ARCHiTEKT z Rybnika.

Wójt Grzegorz Sikorski, dziękując przedstawicielom lokal-
nej społeczności za przybycie, przytoczył notatkę prasową, jaką 
w październiku 1935 r. z okazji otwarcia nowo powstałego obiek-
tu, zbudowanego przez mieszkańców w czynie społecznym, za-
mieścił na swoich łamach w „Dodatku Tygodniowym” ówcze-
sny „Ilustrowany Kurier Codzienny”: „Całe społeczeństwo pol-
skie 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”.

 – W chwili otwarcia Domu Ludowego Pogwizdów był na ustach 
całego ówczesnego województwa śląskiego. Miejmy nadzieję, że za 
sprawą  przebudowy  Domu  Ludowego  na  Centrum  Usług  Społecz-
nych, znów będzie o nas głośno w całym województwie, a może na-
wet w kraju – zwrócił się do zebranych wójt Grzegorz Sikorski. Na-
stępnie dodał, że człowiekiem, który szczególnie mobilizował go 
do przejęcia przez gminę starego, macierzowego budynku był pan 
Czesław Stuchlik. Także inni mieszkańcy, zwłaszcza podczas ze-
brań wiejskich, podnosili kwestię braku odpowiedniej oferty kul-
turalnej dla seniorów. – Postanowiłem zatem połączyć kupno Domu 
Ludowego z pozyskaniem środków na stworzenie oferty kulturalnej 
dedykowanej właśnie najstarszym mieszkańcom Pogwizdowa – do-
dał wójt.   

Aby pozyskać środki zewnętrzne na remont przejętego budyn-
ku, 28 maja 2018 r. Rada Gminy uchwaliła Lokalny Program Rewi-
talizacji Gminy Hażlach na lata 2018-2023. W marcu 2019 r. Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego w celu realizacji projek-
tu pn. „Adaptacja starego budynku Domu Ludowego na Centrum 
Usług Społecznych w Pogwizdowie” w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przy-
znał Gminie Hażlach środki w wysokości 1 909 198,64 zł, które sta-
nowią 95% przewidywanych kosztów kwalifikowalnych general-
nego remontu i wyposażenia nowego Centrum Usług Społecznych 
w Pogwizdowie. Całkowite koszty realizacji tego projektu zamy-
kają się kwotą 2 152 353,22 zł.

Z kolei w celu stworzenia nowej oferty kulturalnej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego nasza gmina od początku stycznia do końca grudnia 2021 
r. będzie realizować projekt „Druga młodość seniorów w Gminie 
Hażlach”. Jego koszty wyniosą 427 162 zł, w tym 397 260,66 zł do-
finansowania i 29 901,34 zł wkładu własnego.                  

W trakcie spotkania Paweł Kuczyński, właściciel Studia Pro-
jektowego ARCHiTEKT, wraz z jedną ze swoich pracownic przed-
stawił koncepcję przebudowy Domu Ludowego. Wywarła ona po-
zytywne wrażenie na zebranych, którzy wyrazili Wójtowi Gminy 
Hażlach Grzegorzowi Sikorskiemu wdzięczność za wcielanie w ży-
cie postulatów zgłaszanych  przez mieszkańców podczas zebrań 
wiejskich. W czasie rozpoczętej następnie dyskusji przedstawiono 
projektantom potrzebę dokonania kilku korekt: wykonania kuch-
ni o większej powierzchni, zamontowania systemu wystawienni-
czego celem eksponowania prac powstałych w ramach zajęć kul-
turalnych, wycięcia drzew wzdłuż okien, aby doświetlić salę wido-
wiskową, w zamian wykonując nasadzenia z tyłu budynku oraz za-
stosowania zewnętrznego podświetlenia obiektu.

W najbliższym czasie zostanie ukończony poprawiony projekt 
przebudowy Domu Ludowego. Po uzyskaniu decyzji o pozwole-
niu na budowę, prace rozpoczną się w Pogwizdowie z początkiem 
stycznia roku 2020 i potrwają do końca roku.   

GK 

Wójt Grzegorz Sikorski wraz z przedstawicielami Studia Projektowego ARCHiTEKT 
wita uczestników spotkania. Fot. GK
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Obchody 80. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej w Gminie Hażlach

Impreza ta, odbywająca się w Parku 
Rekreacyjno-Sportowym w Zamarskach 
zgromadziła dużą liczbę uczestników, po-
mimo nie sprzyjających warunków at-
mosferycznych – przeszła burza. Roz-
poczęła się o godzinie 16.00 od koncer-
tu uczestników warsztatów wokalno-in-
strumentalnych „Tralala” (odbywających 
się w okresie wakacyjnym w GOK w Za-
marskach).  Następnie najmłodsi uczest-
nicy mieli okazję spotkać się z prawdzi-
wym czarodziejem . Głównym punktem 
programu było widowisko słowno-mu-
zyczne „NIE TYLKO ZAKAZANE PIOSEN-
KI” w wykonaniu aktorów sceny Polskiej 
Teatru w Czeskim Cieszynie w reżyserii 
Bogdana Kokotka z akompaniamentem 
Tomasza Pali. Uczestnicy mogli też spo-
tkać się z autorami książki „Bitwa o Śląsk 
Cieszyński”. Elementem edukacyjnym 
był quiz „Co wiem o II wojnie światowej” 
skierowany głównie do najmłodszych.

Imprezie towarzyszył pokaz kulinarny 
z degustacją grochówki.

Projekt zrealizowany został w ra-
mach: „Europejskiego Funduszu Rolne-
go na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Zadanie pn. „Promocja LGD „Cieszyń-
ska Kraina” poprzez uczczenie 80.rocz-
nicy wybuchu II wojny światowej” mają-
ce na celu promocję terenu Lokalnej Gru-
py Działania Cieszyńska Kraina poprzez 
realizację czterech zadań związanych 
z tworzeniem lub rozwojem elementów 
promocji obszaru współfinansowane jest 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
działania „Wsparcie dla rozwoju lokalne-
go w ramach inicjatywy LEADER” Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.

W roku 2019 organizowane są imprezy rocznicowe związane z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. 
Również w Gminie Hażlach Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku zorganizowało w ramach 
promocji LGD „Cieszyńska Kraina” w dniu 25 sierpnia 2019 roku imprezę upamiętniającą tamte tragiczne wy-
darzenia. Wsparcia przy jej organizacji udzieliły: władze Gminy Hażlach, Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu 
oraz Firma Catering „Żarełko”.


