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W tym wydaniu WGH znajdziecie Państwo dużo dobrych informacji. 
Przedstawiamy laureata Srebrnej Cieszynianki i zapraszamy na kolejne im-
prezy. Sporo piszemy też o różnych dyscyplinach sportu.

Tradycyjnie przypominamy, że WGH przygotowujemy głównie z nade-
słanych materiałów, na które tym razem czekamy do 19 listopada 2021 r., 
adres mailowy: wgh@hazlach.pl  

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych jest realizowa-
ny przez promesy inwestycyjne udzielane 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 
W  Powiecie Cieszyńskim największe 
środki, po 9 mln zł, przypadły Miastu 
Skoczów oraz Gminie Hażlach, która 
przeznaczy je na przebudowę znajdu
jącego się w centrum Zamarsk budynku 
wielofunkcyjnego na cele kulturalne 
wraz z jego wyposażeniem.

W  Zamarskach, czyli jednej z  najstar-
szych miejscowości Powiatu Cieszyńskiego, 
znajduje się zabytkowy kościół, stanowiący 
perełkę architektury drewnianej (jego wie-
ża pochodzi z 1585 roku, dzięki czemu jest 
najstarszą drewnianą budowlą na Śląsku 
Cieszyńskim). Z uwagi na ogromny poten-
cjał kulturowo-przyrodniczy planuje się 
przebudowę sąsiadującego z kościołem bu-
dynku wielofunkcyjnego w celu stworzenia 
spójnej przestrzeni publicznej, która będzie 

promować i integrować społeczeństwo po-
przez działalność Gminnego Ośrodka Kul-
tury, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej 
Straży Pożarnej oraz innych stowarzyszeń. 
Budynek będzie posiadał salę widowisko-
wą, zaplecze kuchenne oraz taras widoko-
wy, który umożliwi podziwianie panoramy 
Śląska Cieszyńskiego. Całość obiektu zo-
stanie wyposażona w  najnowocześniejszy 
sprzęt oraz będzie dostosowana do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 

Wójt pozyskał dla Zamarsk 
9 mln zł z Polskiego Ładu
2780 gmin i powiatów z całej Polski otrzyma ponad 23 mld zł 
bezzwrotnego dofinansowania w ramach pierwszej edycji 
Rządowego Funduszu Polski Ład.

Sportowe Nagrody Powiatu Cieszyńskiego
30 września 2021 r. w  Starostwie Po-

wiatowym w  Cieszynie odbyło się uro-
czyste spotkanie – gala, podczas której 
nagrodzono sportowców za osiągnięcia 
w 2020 r. Osoby te zostały docenione nie 
tylko za wyniki sportowe, ale również za 
promowanie regionu w kraju i na arenie 
międzynarodowej. Nagrody i wyróżnienia 
są przyznawane za wysokie osiągnięcia 
uzyskane w  roku poprzednim. Mieczy-
sław Szczurek Starosta Cieszyński, Sta-
nisław Kubicius Przewodniczący Rady 
Powiatu Cieszyńskiego oraz Mirosław 
Staniek Przewodniczący Kultury, Sportu 
i  Promocji Powiatu wręczyli sportowcom 
nagrody finansowe. Wśród nagrodzonych 
znalazła się także mieszkanka Hażlacha 

Maja Chamot trenująca skoki o  tyczce. 
W roku 2020 zajęła 1 miejsce W Halowych 
Mistrzostwach Polski U18 w Toruniu oraz 
w  Mistrzostwach Polski U18 w  Radomiu. 
Na co dzień trenuje w  Międzyszkolnym 
Klubie Sportowym Ustroń.

Laureat „Srebrnej 
Cieszynianki”

Tegorocznym laureatem „Srebrnej 
Cieszynianki” z terenu Gminy Hażlach, 
na wniosek złożony przez Sołtysa So-
łectwa Hażlach Mariusza Króliczka, 
został Pan Józef Stoszek z Hażlacha. 

Ten społecznik, pasjonat, badacz 
i popularyzator lokalnej historii przez 
całe życie związany jest ze swoją ro-
dzinną miejscowością, w  której przy-
szedł na świat w 1947 roku. ZA
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dokończenie ze str. 1

– Kilka lat temu w swoim programie wy-
borczym mówiłem o potrzebie rewitalizacji 
przestrzeni publicznej w  Gminie Hażlach. 
Generalnie jest ona ukierunkowana na 
wzrost atrakcyjności i  rozpoznawalności 
naszych miejscowości. 

Podjęte działania już dziś przynoszą wy-
mierne efekty, czego dowodem może być 
boom budowlany w  naszej gminie. Jak tak 
dalej pójdzie, wkrótce przekroczymy barie-
rę 11 tysięcy mieszkańców, a  przecież nie 
tak dawno temu było nas niecałe 10 tysię-
cy. Gmina Hażlach pięknieje w oczach i jest 
to opinia wielu osób, nie tylko mieszkań-
ców. Po Kończycach Wielkich, Hażlachu czy 
Pogwizdowie przyszła kolej na Zamarski 
i przebudowę centrum. Warto przypomnieć, 
że te prace już trwają! Wspólnie z Powiatem 
Cieszyńskim przebudowano drogę prowa-
dząca przez centrum Zamarsk wraz z chod-
nikami, a  dzięki dotacji z  Urzędu Gminy 
Hażlach zamarska parafia katolicka wymie-
niła gonty na drewnianym, zabytkowym 
kościele, co uchroniło go przed degradacją. 
Wkrótce ruszą prace na ulicy Szkolnej, co 
w połączeniu z przebudowaną drogą poża-
rową przy wyremontowanej Szkole Podsta-
wowej zdecydowanie poprawi komunikację 
w samym centrum miejscowości. 

Każdy dobry menadżer wie, że dobry 
projekt wymaga przygotowania. Środki 
finansowe nie pojawiają się po prostu od 

tak, na nasze zawołanie. Ich zdobycie wy-
maga ciężkiej pracy, profesjonalizmu oraz 
szerokich horyzontów myślenia. Bardzo 
się cieszę z  kolejnego naszego sukcesu. 
Każdy, kto śledził nasze działania, wie – bo 
informowaliśmy o tym publicznie – że nad 
projektem rewitalizacji budynku Domu 
Ludowego w  Zamarskach pracowaliśmy 
od 2018 roku. Rok później zapowiedziałem 
jego przebudowę, ponieważ już wtedy do-
skonale zdawałem sobie sprawę, że pozy-
skanie środków na tę inwestycję to kwestia 
czasu. Dlaczego? Te kilka lat pozwoliło na 
przeprowadzenie pogłębionych konsultacji 
społecznych w  ramach unijnego projektu 

„Szkoła świadomego planowania prze-
strzennego 2.0”. Dzięki temu udało nam się 
wydobyć mocne strony inwestycji w Zamar-
skach oraz przeanalizować kierunek, w któ-
rym chcemy zmierzać. To z kolei pozwoliło 
na pozyskanie środków z  Rządowego Fun-
duszu Polski Ład. Z tego miejsca chciałbym 
podziękować Panu Stanisławowi Szwedo-
wi, Wiceministrowi Rodziny i  Polityki Spo-
łecznej, Radnym oraz współpracownikom 
za wsparcie i wszelkie merytoryczne uwagi. 
To dzięki Wam realizujemy zrównoważony 
rozwój Gminy Hażlach – mówi Wójt Gminy 
Grzegorz Sikorski.

GK

Wójt pozyskał dla Zamarsk 9 mln zł z Polskiego Ładu

Przedstawiciele samorządów, wśród nich Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski, z Wiceministrem 
Stanisławem Szwedem i Wicewojewodą Śląskim Janem Chrząszczem

Fontanna Solankowa w Zamarskach
W  niedzielę 26 września br. podczas 

tradycyjnego Zamarskiego Biesiadowania 
w  zamarskim Parku uroczyście otwarto 
fontannę solankową. Inwestycję udało 
się zrealizować ze środków Funduszu So-
łeckiego 2021 wzmocnionymi środkami 
z konkursu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Śląskiego „Inicjatywa Sołecka 2021” 
oraz budżetu Gminy Hażlach. W dużej jed-
nak mierze prace budowlane zostały wy-
konane przez zamarskich społeczników, 
którzy wykonali prace rozbiórkowe starej 
fontanny, nowy fundament, poszerzyli 
plac wokół fontanny wykładając go kostką 
brukową oraz granitem, wykonali ozdobne 
ścianki i zamontowali nowe ławki.

Mieszkańcy Wsi, gminy oraz goście 
mogą korzystać już ze zdrowotnych in-

halacji solankowych. W fontannie zasto
sowano oryginalną solankę z Zabłocia, 
która jest wyjątkowa na skalę świato
wą ze względu na stabilną, przebadaną 
i  udokumentowaną zawartość bioge
nicznego jodu. Inhalacje wspomagają 
profilaktykę i  leczenie schorzeń dróg 
oddechowych m.in.: zapalenie oskrzeli, 
za tok, pylicę płuc, astmę oskrzelową, 
alergię górnych dróg oddechowych 
itp. Z  wszelkimi wskazówkami doty
czącymi inhalacji można zapoznać się 
na specjalnej tablicy zamontowanej 
obok fontanny. 

Fontanna włącza się automatycznie 
dzięki czujnikowi ruchu, a wieczorną porą 
włącza się urokliwe kolorowe oświetle-
nie. Serdecznie zapraszamy do Zamarsk.

W  imieniu swoim i  Rady Sołeckiej ser-
decznie dziękuję wszystkim społecznikom 
za włożony ogrom prac przy budowie fon-
tanny, Paniom Radnym z Zamarsk za wszel-
kie prace pielęgnacyjne klombów i rabatek, 
a  mieszkańcom i  społeczności szkolnej za 
tak liczne wsparcie akcji „Wrzosy za elektro-
graty”, którymi obsadzono nasz Park.

Sołtys Zamarsk
Klaudiusz Zawada
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Laureat „Srebrnej Cieszynianki” dokończenie ze str. 1

Pan Józef z  zawodu jest elektromon-
terem. W  1980 roku w  cieszyńskiej Fa-
bryce Automatyki Chłodniczej „Fach” 
współtworzył struktury Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowe-
go „Solidarność”. Do ogłoszenia stanu 
wojennego w  grudniu 1981 roku był 
przewodniczącym organizacji zakłado-
wej „Solidarności”. Następnie pracował 
w  Przedsiębiorstwie Robót Górniczych 
w  Jastrzębiu Zdroju. Członkiem związku 
zawodowego „Solidarność” pozostał do 
momentu przejścia na emeryturę w roku 
2007, kiedy zakończył pracę zawodową 
jako pracownik Polifarbu Cieszyn. 

Pan Józef należał do Polskiego Towarzy-
stwa Archeologiczno-Numizmatycznego 
w  Bielsku-Białej. Obecnie jest aktyw-
nym członkiem Koła nr 1 Macierzy Ziemi 
Cieszyńskiej, działającego przy Zarzą-
dzie Głównym MZC Cieszyńskiego Klubu 
Hobbystów oraz Oddziału PTTK „Beskid 
Śląski” w  Cieszynie. W  roku 2020 został 
uhonorowany nadaną przez Zarząd Głów-
ny Macierzy Złotą Odznaką MZC. Udziela 

się także w powstałej w 2020 roku Radzie 
Seniorów Gminy Hażlach. Swój wolny 
czas poświęca na zgłębianie i  dokumen-
towanie historii gminy. W jego posiadaniu 
znajduje się znaczna kolekcja zdjęć, które 
chętnie udostępnia do publikacji w „Wia-
domościach Gminy Hażlach” oraz innych 
gminnych wydawnictwach. Szczodrze 
dzieli się swoimi zbiorami i  wiadomo-
ściami z lokalną społecznością. Aktywnie 
współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kul-
tury, w  tym z  Domem Przyrodnika oraz 
z  Gminną Biblioteką Publiczną. Często 
jest zapraszany do Domu Przyrodnika 
w  charakterze przewodnika po dziejach 
swojej małej ojczyzny. Zawsze chętnie 
służy swoją wiedzą, snując opowieści 
o historii, ciekawych wydarzeniach i nie-
codziennych  sytuacjach. 

W minionych kilkunastu latach aktyw-
nie włączał się w  organizację odbywają-
cych się w  Hażlachu a  następnie w  Koń-
czycach Wielkich „Pikników Militarnych”, 
czyli Rodzinnych Spotkań z Historią. Jed-
nocześnie, z  racji zamiłowania do histo-

rycznych mundurów, jako rekonstruktor 
był ich aktywnym uczestnikiem. 

Józef Stoszek w  dalszym ciągu orga-
nizuje prelekcje na tematy historyczne, 
dotyczące dziejów gminy Hażlach, w tym 
takich aspektów ludzkiej działalności, 
jak myślistwo i  leśnictwo. Spotkania te, 
które odbywają się w  różnych miejsco-
wościach naszej gminy oraz w  siedzibie 
Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, urozmaica 
zdjęciami, widokówkami i  prezentacjami 
 multimedialnymi.

Obecnie Pan Józef przygotowuje i spi-
suje historię dzwonów kościelnych gminy 
Hażlach, znajdujących się zarówno w ka-
tolickich jak i  ewangelickich kościołach. 
Nadal pozostaje niezmiennie aktywny, 
uczestnicząc w  zajęciach hażlaskiego 
Klubu Seniora i wędrując po swoich uko-
chanych górach.

Pracownicy gminnych instytucji kul-
tury oraz miłośnicy lokalnych dziejów 
i zwyczajów są mu niezmiernie wdzięczni 
za ogrom przekazywanej bezinteresow-
nie wiedzy i materiałów.

„Wspólne dziedzictwo Olzy”

Odsłonięcia dokonały dzieci z  terenu 
Gminy Hażlach, które narysowały najład-
niejsze prace w  konkursie plastycznym 
dotyczącym rodów Thun-Hohenstein oraz 
Larisch-Mönnich, zorganizowanym przez 
partnerów projektu: Statutární město 
Karviná i  Gminę Hażlach. W  konkursie 
plastycznym polsko-czeska komisja kon-
kursowa wybrała po 3 najlepsze prace 
dzieci z  Karwiny oraz Gminy Hażlach, 
które zostały nagrodzone. Prace polskich 
i  czeskich dzieci narysowane w  ramach 
konkursu można było do końca września 
obejrzeć w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Hażlachu. 

Po uroczystym odsłonięciu tablicy 
umie szczonej obok pomnika – ławeczki 

z  po s tacią hrabiny, w  pobliskim Domu 
Sportowca odbył się wykład, a następnie 
warsztat strategiczny prezentujący stra-
tegię i nową ofertę turystyczną „Wspólne 
dziedzictwo Olzy/Společné dědictví Olzy“. 
Nowa oferta promuje atrakacje tury
styczne Karwiny (zamek Frysztat wraz 
z  parkiem, uzdrowisko Darków, krzywy 
kościół św. Piotra z  Alkantary), Gminy 
Hażlach (drewniany kościół pw. św. Mi-
chała Archanioła w Kończycach Wielkich, 
zespół pałacowo-parkowy w  Kończycach 
Wielkich, kaplicę Opatrzności Bożej, ła-
weczkę z  hrabiną, pomnikowe dęby przy 
ul. Dolnej w  Kończycach Wielkich, Dom 
Przyrodnika, ścieżkę Borgońka w  Hażla-
chu i jeden z najstarszych kościółow drew-

nianych na Śląsku Cieszyński – kościół pw. 
św. Rocha w  Zamarskach) oraz Żelazny 
Szlak Rowerowy i  łączy je szlakiem sa-
mochodowym, rowerowym i  pieszym. 

Tablica, konkurs oraz warsztaty zo-
stały sfinansowane z projektu pn. „Dzie-
dzictwo, które łączy ponad granicami/
Dědictví, které spojuje přes hranici”, 
współfinansowanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego i  budżetu państwa w  ramach Fun-
duszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk 
Cieszyński – Těšínské Slezsko Programu 
Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

23 września w Kończycach Wielkich nastąpiło odsłonięcie tablicy 
upamiętniającej Gabrielę hrabinę von Thun und Hohenstein, ostatnią 
właścicielkę pałacu w Kończycach Wielkich.

Finaliści konkursu plastycznego z wójtem 
Grzegorzem Sikorskim
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Święto dydaktyków, 
wychowawców 
i opiekunów

14 października, z  okazji przypa-
dającego w tym dniu Dnia Edukacji Na-
rodowej, w sali sesyjnej Urzędu Gminy 
Hażlach przedstawiciele władz gminy 
w  osobach Wójta Grzegorza Sikor-
skiego, Zastępcy Wójta Stanisławy 
Pelczar oraz Przewodniczącej Komisji 
Oświaty, Sportu i  Spraw Socjalnych 
Rady Gminy Anny Chwolek, spotkali 
się z  reprezentacją środowiska na-
uczycielskiego. 

Włodarze gminy złożyli naszym 
nauczycielom życzenia zdrowia i  po-
myślności w  życiu osobistym i  zawo-
dowym oraz przekazali im podzięko-
wania za zaangażowania w  edukację 
i wychowanie młodego pokolenia. 

Spotkanie było także okazją do 
wręczenia nagród Wójta Gminy za 
wyróżniające osiągnięcia w  zakresie 
pracy dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej, które otrzymało 5 dy
rektorów gminnych jednostek oświa
towych oraz 5 nauczycieli. GK

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
Poniżej prezentujemy wyniki szkół z poszczególnych przedmiotów na tle naszej gminy, powiatu, województwa i kraju. 

Egzamin został przeprowadzony na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla 
ośmioletniej szkoły podstawowej. Gratulujemy naszym absolwentom i życzymy im powodzenia w nowych szkołach.
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Erasmusowe spotkanie z Hiszpanią
W  dniach 2025 września odbyła 

się ostatnia mobilność w  ramach re-
alizowanego projektu Erasmus+, który 
współfinansowany jest ze środków Unii 
Europejskiej. Dwie nauczycielki ZSP 
w  Kończycach Wielkich brały udział 
w kursie „Flipped Classroom” poświęco-
nemu kształceniu z wykorzystaniem me-
tody „Odwróconej klasy”. Szkolenie odby-
ło się w hiszpańskiej Walencji i umożliwiło 
nam poszerzenie kompetencji cyfrowych 
i metodycznych związanych z poznaniem 
struktury lekcji metodą „Odwróconej kla-
sy” i skutecznym wdrażaniem jej w klasie 
szkolnej. Nauczyłyśmy się tworzenia 
prezentacji video za pomocą różnych 
technik medialnych i tego jak tworzyć fil
my edukacyjne dla uczniów oraz gdzie 
je przesyłać i  przechowywać. Trener za-
prezentował różne techniki pracy gru
powej w  klasie (Jigsaw, Clock buddies, 
Think-Pair-Share, The 6 thinking hats, The 
Characters), sposoby zarządzania gru
pą, oraz możliwości wdrażania podejścia 
międzyprzedmiotowego na lekcjach. 
Kurs dał nam okazję do poznania i przete

stowania różnych narzędzi cyfrowych 
(EdPuzzle, Khan Academy, TedEd, Open 
Broadcaster Software, screencasty) moż-
liwych do wykorzystania na lekcji metodą 
„Odwróconej klasy” oraz platform służą-
cych do tworzenia wspólnej przestrzeni 
roboczej (Trello).

Ponad to uczestnictwo w  mobilno-
ści pozwoliło nam nawiązać nową sieć 
współpracy z  nauczycielami ze szkół 
z  Bułgarii, Grecji, Chorwacji i  Węgier, 
z  którymi współpracowaliśmy w  ze-
społach międzynarodowych dzieląc się 
wiedzą i  dobrymi praktykami, poznając 
różne systemy kształcenia, omawiając 
wyzwania i  możliwości naszych szkół. 
Organizator zapewnił także wszystkim 
uczestnikom okazję do poznania kultury, 
przyrody, kuchni, architektury i  sztuki 
Hiszpanii poprzez udział w  wycieczkach 
do Oceanarium, Miasta Nauki i  Sztuki, 
oraz wycieczki po starym mieście Walen-
cji i dolinie rzeki Turia. Wkrótce wdroży-
my nabyte umiejętności w pracy z naszy-
mi uczniami. 

M.Czyż
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7 września w  sali sesyjnej Urzędu 
Gminy Hażlach odbyły się kolejne, dru
gie już, kwartalne obrady Rady Senio
rów Gminy Hażlach. Prowadził je prze-
wodzący Radzie Jan Król. W  spotkaniu 
uczestniczył także Wójt Gminy Grzegorz 
Sikorski, Zastępca Wójta Stanisława Pel-
czar, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicz-

Seniorzy w plenerze

Z  tej okazji przy wiacie odpoczyn
kowej na terenie ścieżki edukacyjno
przyrodniczej „Źródełko Borgońka”, 
w  malowniczym zakątku Czarnych 
Dołów w Hażlachu, spotkali się człon
kowie Klubu Seniora, którzy na co dzień 
uczestniczą w  zajęciach organizowa
nych w  dwóch grupach, czyli w  Gmin
nej Bibliotece Publicznej w  Hażlachu 
oraz w  Centrum Usług Społecznych 
w Pogwizdowie. 

Klub Seniora został stworzony z  my-
ślą o osobach kończących swą aktywność 
zawodową, niesamodzielnych czy niepeł-
nosprawnych, w ramach projektu „Druga 
młodość seniorów w gminie Hażlach”, 
na realizację którego władze samorzą-
dowe pozyskały unijne dofinansowanie 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
w  ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020 w  ramach osi prioryte-
towej IX Włączenie społeczne, działania 

9.2 Dostępne i efektywne usługi społecz-
ne i  zdro wotne, poddziałania 9.2.4 Roz-
wój usług społecznych – wsparcie dzia-
łań wynikających z  LSR obejmujących 
obszary wiejskie i rybackie. 

Przybyłych przywitała Katarzyna Krze-
mińska, opiekunka Klubu Seniora. Na-
stępnie głos zabrał Wójt Gminy Grzegorz 
Sikorski, który naszym seniorom z okazji 
ich święta złożył serdeczne życzenia, 
a  także podziękował za dotychczasowe 
zaangażowanie i  zachęcił do dalszego 
udziału w pracach Klubu. 

Seniorzy swoje święto spędzili ra-
dośnie i  aktywnie przy ognisku, biorąc 
ochoczo udział w  przygotowanych z  tej 
okazji zajęciach warsztatowych, grach 
i  zabawach. W  spotkaniu uczestniczyła 
także Zastępca Wójta Stanisława Pelczar, 
przewodniczący Rady Seniorów Jan Król 
wraz z  małżonką oraz dyrektor GBP Da-
nuta Łysek. 

GK
Wspólne zdjęcie seniorów z przedstawicielami 
władz gminy

Zajęcia plastyczne

Zajęcia aktywizujące pod wiatą

nej Danuta Łysek, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury Cecylia Gasz-Płońska, 
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej Monika Dziadek oraz Katarzy-
na Krzemińska, opiekunka Klubu Seniora.

Zebrani omówili możliwości świad-
czenia pomocy w  przewozie osób senio-
ralnych oraz ewentualnego zwrotu kosz-

Wystawa w bibliotece
We wrześniu w Gminnej Bibliotece Pu-

blicznej w Hażlachu można było obejrzeć 
wystawę prac plastycznych wykonanych 
przez dzieci z  Gminy Hażlach i  miasta 
partnerskiego Karwina na konkurs, któ-
rego tematem był „Obrazek z życia hra
biny von Thun und Hohenstein”. Kon-
kurs plastyczny został przeprowadzony 

w ramach projektum „Dziedzictwo, które 
łączy ponad granicami/ Dědictvi, které 
spojuje přes hranici”. 

Wystawa ta cieszyła się sporym zain-
teresowaniem mieszkańców naszej Gmi-
ny (czytelników, członków Klubu Seniora) 
i nie tylko. Wszyscy zwiedzający wystawę 
podkreślali duży wkład pracy młodych 

artystów. Wszystkim, którzy zwiedzili 
wystawę dziękujemy! Projekt jest współ-
finansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego Progra-
mu Interreg V-A  Republika Czeska-Pol-
ska w  ramach Funduszu Mikroprojektów 
Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těśinske 
Slezsko i budżetu państwa. 

tów poniesionych przez wolontariuszy. 
Zdecydowano, że w  tym roku z  okazji 
nadchodzącego Dnia Seniora hażla-
ski GOK zamiast spotkania przygotuje 
paczki z  upominkami. Zapoznano się 
także z działalnością Klubu Seniora, któ-
rego zajęcia odbywają się w  Hażlachu 
i  Pogwizdowie. GK

Seniorzy mają głos

1 października przypadał Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 
ustanowiony w 1990 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji 
Narodów Zjednoczonych. 
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Koło Polskiego Związku Wędkarskiego 
w  Pogwizdowie we współpracy z  Gminą 
Hażlach zorganizowało w miesiącu wrze-
śniu doroczne zawody wędkarskie dla 
dzieci ze szkół z  terenu Gminy Hażlach. 
Wzięło w nich udział 53 uczestników. 

Młodzi wędkarze otrzymali od orga-
nizatorów nagrody rzeczowe oraz słod-
kie upominki, które wręczali: Jan Cieślar 
– Prezes PZW Pogwizdów oraz Renata 
Żyła – przedstawicielka Urzędu Gminy 
Hażlach. W  trakcie zawodów ich uczest-
nicy mogli skorzystać z  przygotowanych 
przez organizatorów ciepłych napojów. 
Było także ognisko z kiełbaskami.

W  tym miejscu warto nadmienić, że 
drużyna juniorów Koła PZW Pogwizdów 
w składzie Dawid Ptaszek, Daniel Sabela 

i  Szymon Gawlik zaliczyła kolejny udany 
występ w Grand Prix Okręgu PZW, zajmu-
jąc drużynowo drugie miejsce w  zawo-
dach o Puchar Prezesa Okręgu. Jak infor-
muje udzielający się w  pogwizdowskim 
Kole Stanisław Bromnik, dzięki temu nasi 
wędkarze umocnili się na drugim miejscu 
w klasyfikacji generalnej całego cyklu. 

– Szczerze gratuluję młodym wędkarzom 
z Pogwizdowa oraz ich opiekunom ostatnich 
sukcesów i  życzę utrzymania obecnie zaj-
mowanej wysokiej pozycji do końca cyklu 
zawodów. Jednocześnie bardzo dziękuję 
wszystkim członkom Koła i jego władzom za 
niezmiennie bardzo dobrą współpracę z na-
szym samorządem – podkreśla Wójt Gminy 
Hażlach Grzegorz Sikorski. 

 ARC

We wtorek (19.10) uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej im. Księstwa 
Cieszyńskiego w  Pogwizdowie mieli 
szansę przeżyć niesamowitą przygo-
dę. Wszystko za sprawą „Warsztatów 
z  Olimpijczykiem”. To cykliczne wy-
darzenie, mające na celu promowanie 
aktywności fizycznej wśród dzieci.

Tegoroczna edycja warsztatów 
odbywa się ku pamięci lekkoatlety, 
złotego medalisty z  Los Angeles – 
Janusza Kusocińskiego. W  Pogwiz-
dowie pojawił się z  kolei złoty me
dalista z  Atlanty (1996) – zapaśnik 
Ryszard Wolny.

Ryszard Wolny to nie tylko zapa-
śnik, ale również samorządowiec, 
trener sportowy i  działacz na rzecz 
promowania sportu. Opowiedział ucz-
niom o swojej drodze do medalu, oraz 
o  tym, dlaczego zapasy są w  Sta nach 
Zjednoczonych dyscypliną akademic-
ka – trenując zapasy, tak naprawdę 
odbieramy przygotowanie do wielu 
sportów. To między innymi bieganie, 
pływanie, akrobatyka, praca na si-
łowni, dopiero później, treningiem 
specjalistycznym jest sama walka. To 
czyni zapasy sportem, który doskona-
le wpływa na ogólny rozwój dziecka, 
które jest w rzeczywistości przygoto-
wane do wielu innych zajęć, uczy się 
również dyscypliny i  ciężkiej pracy, 
która prowadzi do sukcesu – mówił 
Ryszard Wolny podczas spotkania.

Dzieci miały szansę również zmie-
rzyć się z  zimowym torem przeszkód 
– uczniowie klas 4-6 rywalizowali 
o  możliwość wzięcia udziału w  tur-
nieju mistrzów, który odbędzie się 
w  grudniu. Podczas zimowego toru 
przeszkód uczestnicy musieli m.in. 
wykazać się szybkością, zwinnością, 
a  także szybkim opanowaniem no-
wych umiejętności. Zadania na torze 
łączyły z  sobą elementy narciarstwa, 
biathlonu, curlingu i innych zimowych 
dyscyplin sportowych.

Spotkanie z Mistrzem

Rodzinny Rajd Rowerowy Brzezówka – Górna Łomna
W sobotę 18 września 2021 roku w ra-

mach projektu „Współpraca w  dziedzinie 
kultury i sportu łączy nas ponad granicami 
/ Naše spolupráce v rámci kultury a sportu 
sahá až za hranice naseho kraje” współfi-
nansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ra-
mach Funduszu Mikroprojektów Eurore-
gionu Śląsk Cieszyński – Těšinske Slezsko 
Programu Interreg V-A  Republika Czeska-
-Polska jego partnerzy: Gminna Biblioteka 
Publiczna w Hażlachu i Gmina Górna Łom-
na przy współpracy z  Turystycznym Klu-
bem Kolarskim PTTK „Ondraszek” zorgani-

zowali pod patronatem honorowym Wójta 
Gminy Hażlach Grzegorza Sikorskiego Ro-
dzinny Rajd Rowerowy „Ponad Granicami” 
Brzezówka – Górna Łomna. W rajdzie wzię-
ło udział liczne grono entuzjastów aktyw-
nego wypoczynku. Po przywitaniu przez 
przedstawicieli organizatorów uczestnicy 
wyruszyli na 45 kilometrową trasę prze-
biegającą m.in przez Cieszyn-Czeski Cie-
szyn-Trzyniec-Bystrzycę do Górnej Łomnej. 
Na mecie wręczono medale oraz przygoto-
wano poczęstunek. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim uczestnikom za liczny udział 
w rajdzie.

Doroczne zawody i kolejny 
sukces wędkarzy z Pogwizdowa
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Zamarski Footballowy Kopiec
Od początku lipca br. Stowarzyszenie 

Miłośników Zamarsk realizowało projekt 
grantowy dofinansowany z programu Dzia-
łaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Funda-
cji Wolności realizowany przez Stowarzy-
szenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej 
i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Dzięki dotacji w lipcu zostały zorgani-
zowane Turnieje w Piłkę nożną uliczną 
o  Puchar Sołtysa Zamarsk. Na boisku 
w Parku w szranki stanęły drużyny dzie-
ciaków, młodzieży, dorosłych i rodzinne.

Natomiast w sobotę 25 września w Kar-
czmie „U  Źródełka” odbył się III  Tur niej 
o Puchar Sołtysa w Futbolu Stołowym, 
którego organizatorami byli: Stowarzysze-
nie Miłośników Zamarsk, Amatorski Klub 
Futbolu Stołowego, Marcin Ścibik oraz 
Sołtys Zamarsk. Podczas tej edycji zawod-
nicy rywalizowali w  kategoriach Amator 
i  Semi pro w  deblu, w  singlu w  kategorii 
Open oraz w nowej konkurencji Freestyle, 
która cieszyła się dużym zainteresowa-
niem wśród uczestników i  publiczności. 
W  rywalizacji wzięło udział 20 drużyn 
i  24  zawodników w  kategorii Singles. 
Wśród startujących nie zabrakło zawo-
dowców m.in. pojawił się 16-letni brązo-

wy medalista mistrzostw świata juniorów 
Michał Lipiński, który w  Zamarskach po-
konał wszystkich w kategorii open single.

Do rąk zwycięzców we wszystkich tur-
niejach trafiły piękne puchary ufundowa-
ne przez Sołtysa, dyplomy i nagrody rze-
czowe zakupione ze środków grantowych 
i  podarowane przez licznych sponsorów, 
którym serdecznie dziękujemy. A wsparli 
nas: Restauracja „Pod Królem Polskim”, 
Karczma u  Źródełka, Hamaki Potenza, 
Willa Jerzykówka, SkyFun Skoki Spado-
chronowe i Loty Widokowe, Browar Zam-
kowy Cieszyn, WIK – the best amusement 
equipment, Sklep Bilardkaz, Rosengart 
stolný futbal (foosball), Floating – Nowo-
czesne SPA, Abstractive – off-road team, 
Piekarnia Zebrzydowice, www.mwtech-
nology.pl, Adplanet i Ewa Kaleta.

W  ramach projektu Footballowy Ko-
piec zakupiono do Parku piki, które cze-
kają na miłośników gry w  piłkę uliczną, 
a  także nowy stół do gry w  piłkarzyki. 
Dzięki nowemu stołu Amatorski Klub Fut-
bolu Stołowego może rozwijać swoją 
działalność, a  członkowie podwyższać 
swoje umiejętności. 

Klaudiusz Zawada

Po organizacji I turnieju o Puchar Soł-
tysa poczuliśmy sportowy głód i  posta-
nowiliśmy założyć klub. Podczas drugiej 
edycji tego turnieju nasi reprezentanci 
zajęli II miejsce w kat. Amator a podczas 
III edycji kolejne II oraz III. Naszym ce-
lem jest promocja foosballu w  regionie 
śląska cieszyńskiego. Amatorski Klub 
Futbolu Stołowego Zamarski działa przy 
Stowarzyszeniu Miłośników Zamarsk. 
Od września 2020 r. co tydzień o  godz. 
18:00 w Salce Spotkań członkowie AKFS 
mają możliwość treningu, rozgrywania 

gier wewnętrznych, poszerzania wiedzy 
na temat foosballu, a także uczestnictwa 
w turniejach (m.in. o Puchar Sołtysa).

Na czym trenujemy?
Aktualnie trenujemy na stołach: Gar-

lando Pro Champion, Leonhart Pro To-
urnament oraz Rosengart Competition. 
Używamy profesjonalnych owijek, spray-
ów do drążków oraz piłek Speed Control, 
Leonhart. Dbamy o  to, aby nasz stół był 
w  jak najlepszej kondycji technicznej. 
Wkrótce do obsady dołączą kolejne stoły 
innych producentów. Marcin Ścibik

ZOSTAŃ CZŁONKIEM KLUBU
Chciałabyś poznać przepisy 

futbolu stołowego oraz nauczyć się 
jak zrobić „snejka”? 

U nas nie tylko rozwiniesz 
swoje umiejętności, ale poznasz 

ciekawych ludzi. 
Zapisz się do nas! Aby dołączyć 

do klubu AKFS Zamarski wystarczy 
zapoznać się z regulaminem 

i wypełnić krótki formularz na 
stronie www.akfs.pl

TURNIEJE W PIŁKĘ NOŻNĄ ULICZNĄ 
O PUCHAR SOŁTYSA ZAMARSK

Dzieciaki kat. 6-9 lat: 
1. Ferajda 2. Zamarszczanie 

3. Piłkarze
Dzieciaki kat. 10-13 lat:

1. FC 2. PSG 3. Real Madryt
Młodzież 1417 lat:

1. RKS Hażlach 2. LKS Gumna
3. FC Mi Się Nie Chce

Dorośli:
1. Lutnioki 2. Spóźnieni 3. Kumple

Rodziny:
1. Kowalski 2. Górniak 3. Tomica

III TURNIEJ O PUCHAR SOŁTYSA 
W FUTBOLU STOŁOWYM

Kategoria OS:
1. Michał Lipiński 2. Krzysztof 

Warzecha 3. Grzegorz Zawiłowicz
Kategoria Semi PRO pary:

1. Sombrero (Krzysztof Warzecha /
Grzegorz Zawiłowicz)

2. Kung fu Pandy (Karina Zwierko /
Mateusz Gawlik)

3. Komary (Jagna Guzińska / 
Karol Kwiatkowski)

Kategoria Amator pary:
1. Fofo (Jacek Grzybek / 
Sebastian Wawrzyński)

2. C19 (Radosław Rychły / 
Tomasz Mizia)

3. Blitzkrieg (Michał Brzęczek /
Tomasz Koliński)

Konkurencja freestyle:
1. Ex aequo: Michał Lipiński 

oraz Grzegorz ZarębaUczestnicy rozgrywek piłkarskich

Amatorski Klub Futbolu Stołowego w Zamarskach
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Dzięki dofinansowaniu z  programu 
DZIAŁAJ LOKALNIE 2021 Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności, realizowa-
nego przez Stowarzyszenie Cieszyńskiej 
Młodzieży Twórczej przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w  Polsce oraz do-
finansowaniu ze środków gminnych na 
realizację zadań publicznych z  zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom i  pato-
logiom społecznym – organizacja i  prze-
prowadzanie profilaktyczno-sportowych 
zajęć popołudniowych, organizacja wy-
poczynku letniego dla dzieci i młodzieży 
Gminy Hażlach, w  czasie wakacji nasze 
stowarzyszenie zrealizowało dwa projek-
ty pn. „Działamy razem” oraz „Kończyc
kie wakacje bez nudy”.

Nasze projekty głównie skierowane 
były do dzieci i  młodzieży. Uczestnicy 
wzięli udział w  ciekawych spotkaniach 
ze współczesnym alchemikiem oraz 
z  Pa niami z  miejscowego Koła Gospodyń 
Wiejskich. Odbyły się również inspiru-
jące warsztaty z  robotyki, z  edukacji le-
śnej, oraz zajęcia fotograficzne. Z  tych 
ostatnich zajęć została zorganizowana 
wystawa pn. „Kończyce Wielkie – wczo-
raj i  dziś”, która odbyła się 19 września 
2021  r. w  budynku Domu Sportowca. 
Spotkania cieszyły się ogromnym zain-
teresowaniem, dzieci chętnie spędzały 
czas razem, choć grupy były niewielkie ze 
względów  epidemicznych.

Kończycki projekt to również KINO 
POD CHMURKĄ NA DZIEDZINIE, które 
realizowaliśmy we współpracy ze Stowa-
rzyszeniem Miłośników Zamarsk. W  re-
pertuarze znalazły się kultowe bajki ze 
Studia Filmów Rysunkowych w  Bielsku-
-Białej. Seanse filmowe odbywały się na 
terenie Folwarku, w  Parku Zamkowym 
w  Kończycach Wielkich oraz w  Parku 
w  Zamarskach.

PIKNIK RODZINNY
W  sobotnie popołudnie, 14 sierpnia, 

nasze stowarzyszenie zorganizowało na 
terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego 
Piknik Rodzinny, w  którym wzięli udział 
mieszkańcy oraz przyjezdni goście. Dla 
dzieci przygotowane były bezpłatne ani-
macje, dmuchaniec oraz poczęstunek. Nie 
zabrakło również zaplecza gastronomicz-
nego przygotowanego przez nasze Koło 
Gospodyń Wiejskich. Można było również 
zwiedzić wieżę pałacową, a o strefę mu-
zyczną zadbał Zespół Wielkokończanie 
oraz Kapela Góralska z Jaworzynki. Impre-
zą towarzyszącą było „Kino pod chmurką 
na dziedzinie”. Widzowie mogli wspólnie 
przeżyć przygody z  Bolkiem i  Lolkiem 
oraz Reksiem, a na zakończenie wyświe-
tlony został film promujący Gminę Haż-
lach „WĘDRUJ SZLAKIEM ZA KICAKIEM”. 
To wydarzenie nie miałoby miejsca bez 
zaangażowania i  ciężkiej pracy spo
łeczników, którym serdecznie dzięku
jemy. Z  tego miejsca chcemy podzięko-
wać Państwu Ewie i Marcinowi Lipskim 
za udostępnienie terenu pałacowo-
-parkowego oraz wszystkim tym, którzy 
jakkolwiek przyczynili się do organizacji 
tego pikniku, w szczególności Panu Klau
diuszowi Zawadzie, Panu Sebastianowi 
Chrapek, Paniom z  miejscowego Koła 
Gospodyń Wiejskich oraz pracownikom 
Gminy Hażlach. Podziękowania kieruje-
my również do naszych sponsorów tj. Ra
dzie Sołeckiej, Piekarni Zebrzydowice, 

Agrożabce z  Kończyc Wielkich oraz 
firmie Ludwig Czekolada w  Skoczowie. 
Spotkanie zostało współfinansowane ze 
środków gminnych w  ramach wsparcia 
realizacji zadania publicznego z  zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom i  pato-
logiom społecznym – organizacja i  prze-
prowadzenie profilaktyczno-sportowych 
zajęć popołudniowych, organizacja wy-
poczynku letniego dla dzieci i młodzieży 
gminy Hażlach.

KOŃCZYCE WIELKIE  
– WCZORAJ I DZIŚ

19 września mieszkańcy i sympatycy 
Kończyc mieli szansę przeżyć prawdziwe 
wzruszenia. A  to wszystko dzięki tym, 
którzy tak licznie odwiedzili wystawę 
fotograficzną organizowaną przez nasze 
Stowarzyszenie. Dziękujemy serdecznie 
za te rozmowy i  wspomnienia. Na eks-
pozycji pokazano zdjęcia młodych arty-
stów, którzy brali udział w  warsztatach 
fotograficznych w  czasie wakacji. Naszą 
wystawę wzbogaciliśmy również praca-
mi Pani Danuty Zdarzyl, która parę lat 
temu zebrała i  opracowała album „Koń
czyce Wielkie na starej fotografii” oraz 
udostępnionymi zdjęciami z  Książnicy 
Cieszyńskiej, a  także prywatnych zbio-
rów Pana Jana Bijok oraz Pana Grzegorza 
Kasztury. Z tego miejsca pragniemy ser-
decznie podziękować wielu osobom za ich 
wkład wniesiony w powstanie tej wysta-
wy. Szczególne podziękowania kierujemy 
do Pani Ewy GremlikFoltyn za cudowne 
przygotowanie wystawy, za co jesteśmy 
jej bardzo wdzięczni. Dziękujemy Wój
towi Panu Grzegorzowi Sikorskiemu za 
honorowy patronat tej wystawy. Nasze 
podziękowania kierujemy również do Ze
spółu SzkolnoPrzedszkolnego w  Koń
czycach Wielkich – za wypożyczenie 
nam cennych zbiorów Pani Danuty Zda
rzyl, naszym miejscowym poetkom – Pani 
Helenie Stoszek oraz Pani Marii  Żyła, 

Podsumowanie projektów „Działamy razem” 
oraz „Kończyckie wakacje bez nudy”
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ROZWIJAMY SIĘ BY DZIAŁAĆ
Nasze stowarzyszenie z  kolejną dota-

cją w  wysokości 6000 zł w  ramach kon-
kursu „Mikrodotacje na rozwój instytu-
cjonalny młodych organizacji” z projektu 
Śląskie NOWE FIO 2021-2023. Środki fi-
nansowe przeznaczymy na dalszy rozwój 
stowarzyszenia, a także wyposażenie.

Nakład: 1.500 egz.
Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu  
ul. Północna 5, 43418 Pogwizdów, tel. 735 130 801

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i zmian w nadesłanych materiałach. Materiałów redakcja nie zwraca.  
Dziękujemy za udostępnienie zdjęć. Materiały do kolejnego numeru należy nadsyłać do dnia 19 listopada 2021 r. na adres mailowy: wgh@hazlach.pl

Redaktor naczelny: Cecylia GaszPłońska
Skład i druk: Przedsiębiorstwo 
Poligraficzne MODENA Sp. z o.o.

WIADOMOŚCI GMINY HAŻLACH – BEZPŁATNY INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Mistrzostwa Europy Juniorów jujitsu, które odbywały się w Niemczech zakoń-
czyły się kolejnymi sukcesami. Na 5. pozycji uplasował się Filip Czupil w kategorii 
73 kg, a 7. był Jacek Drewka w kategorii 66 kg. Są to wspaniałe rezultaty, które pokaza-
ły, że praca chłopaków na treningach przenosi się na maty. Jesteśmy w stanie rywalizować 
z zawodnikami z całego świata, choć pozostał lekki niedosyt, bo medale były w zasięgu 
ręki i zabrakło naprawdę niewiele. Wynosimy z tych zawodów bardzo cenne doświadcze-
nia, które przełożymy w ciężką pracę tak, aby z następnych zawodów wrócić z blachą. – 
mówił po zawodach Jan Błaszczyk (trener). Wielkie brawa dla chłopaków.

SUKCESY UKS NAKANO POGWIZDÓW

które zgodziły się na udostępnienie swo-
ich wierszy oraz wszystkim tym, którzy 
udostępnili lub pomogli w  dotarciu do 
niezwykłych ujęć miejsc, czy ekspona-
tów. Ludowemu Klubowi Sportowemu 
Błyskawica Kończyce Wielkie bardzo 
dziękujemy za kolejne udostępnienie sali 
naszemu stowarzyszeniu.

WIZYTA STUDYJNA
„Jest to sposób na zdobycie praktycz-

nej wiedzy i  czerpania z  doświadczenia 
ludzi i organizacji, którym udało się osią-
gnąć sukces. Podczas wizyty studyjnej 
przekazujemy wiedzę, którą samodzielnie 
zdobywaliśmy przez lata działalności, 
opartą na własnych próbach i  błędach. 
Takiej wiedzy nie da się odnaleźć w książ-

kach”. Dlaczego o tym piszemy? Ponieważ 
nasze stowarzyszenie oraz Stowarzy
szenie Miłośników z  Zamarsk zostały 
wytypowane przez Stowarzyszenie 
Cieszyńskiej Młodzieży w  Cieszynie 
z kilku organizacji naszego powiatu do 
zaprezentowania tego co udało nam się 
do tej pory zrealizować. Takie spotkanie 
odbyło się w  naszym sołectwie 1 paź
dziernika, a  gościliśmy beneficjentów 
Żywieckiej Fundacji Rozwoju, głównie 
projektu „Zapraszamy do Zabłocia – Za
palamy do Działania”. Podstawowym 
celem uczestników była inspiracja działa-
niami oddolnymi, inicjatywami lokalnymi 
realizowanymi przez nasze stowarzysze-
nie. Oczywiście nie obyło się również bez 
oprowadzenia gości po Kończycach.

Zamarskie Biesiadowanie odbyło się 
po raz kolejny – tym razem w  niedzielę 
26  września. Pogoda dopisała organiza-
torom wydarzenia i tradycyjnie już zosta-
ła odsłonięta kolejna gwiazda w  Alei 
Gwiazd Miłośników Cieszyńskiej Pie
śniczki Ludowej. 

W  tym roku zamarski Park wzbogaci-
ła gwiazda uhonorowująca Józefa Ma
cha – ludowego rzeźbiarza i  założy
ciel Zespołu Regionalnego „Brenna”. 
W  uroczystości odsłonięcia gwiazdy nie 

Odsłonięcie gwiazdy Józefa Macha
zabrakło licznej rodziny – dzieci, wnu-
ków i prawnuków oraz innych krewnych, 
a  przede wszystkim członków Zespołu. 
To właśnie Zespół „Brenna” uświet-
nił występem doroczne biesiadowanie 
w  Zamarskach. Zagrała także Kapela 
Pana Janka z  Pogwizdowa, na co dzień 
funkcjonująca w  Gminnym Ośrodku Kul-
tury. Podczas biesiady KGW Zamarski 
przygotowało dania kuchni regionalnej, 
a  placki z  blachy jak zawsze cieszyły się 
dużym  powodzeniem.

Pamiątkowa fotografia przy odsłoniętej gwieździe 
Józefa Macha
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Gdy za oknami chłodno i  szaro, 
większości osób marzy się tylko cie-
pły kocyk i  kubek gorącej herbaty. 
Nam jednak marzy się dalsze działa-
nie! Jesień nie jest dla nas czasem, aby 
zwolnić. Zachęcamy do uczestnic-
twa w  warsztatach, organizowanych 
u nas cyklicznie. Tematy są podane na 
stronie Domu Przyrodnika w mediach 
społecznościowych oraz na tabli-
cach informacyjnych.

 Czego możecie się u  nas spo-
dziewać? Przede wszystkim porad 
zielarskich, które są w stanie odmie-
nić nasze spojrzenie na okres prze-
ziębień. Nasza znakomita zielarka 
– Basia Kuchta – z  chęcią dzieli się 
swoją wiedzą, doradzając m.in. jakie 
zioła zastosować na wzmocnienie 
odporności, czy jak spędzać wol-
ny czas, aby nie tylko się ruszać, ale 
również wspomagać nasz organizm 
(m.in. o  tym, jak ważne są wycieczki 
do lasu można przeczytać na stronie 
w  mediach społecznościowych – za-
chęcamy do śledzenia tam naszych 
działań). Odwiedzając Dom Przyrod-
nika, dowiecie się m.in. w jaki sposób 
ziołowo poprawić kondycję naszej 
skóry, jak przygotować maść, a także 
w  jaki sposób wykonać np. wianek 
adwentowy, czy wieniec cmentarny, 
w  sposób ekologiczny – nie niszcząc 
przy tym naszej planety.

JESIEŃ

UWAGA! 
Zmiany godzin otwarcia:  

od listopada do marca Dom 
Przyrodnika zaprasza od wtorku 

do piątku od 8.00 do 16.00.

Zwiedzanie dla grup 
zorganizowanych możliwe 

w innych terminach 
po wcześniejszej rezerwacji.

Koła Pszczelarzy w  Hażlachu, należą-
ce do Beskidzkiego Związku Pszczelarzy 
„Bartnik”, podsumowało we wrześniu 
tegoroczny sezon pszczelarski. Człon-
kowie gminnego Koła, ich najbliżsi oraz 
zaproszeni goście licznie zebrali się 
w  miejscowej pasiece. Podczas spotka-
nia omówiono bieżące sprawy, między 
innymi planowany na przyszły rok remont 
wiaty oraz rozbudowę związkowej pasie-
ki. W dalszych zamierzeniach jest również 
zacieśnienie współpracy z Gminą Hażlach 
oraz miejscowymi rolnikami. Planuje się 
prowadzenie w  okolicznych szkołach 
i  przedszkolach paneli edukacyjnych po-
ruszających tematykę pszczelarstwa oraz 
owadów zapylających. 

– Pragniemy podziękować każdemu, kto 
naszemu Kołu okazuje wsparcie oraz życzli-

Spotkanie hażlaskiej „pszczelej rodziny” 

we zainteresowanie. Duże ukłony kierujemy 
również do wszystkich pszczelarzy i  rodzin 
Koła Pszczelarzy w Hażlachu, dzięki którym 
możemy tworzyć „pszczelą rodzinę” – mówi 
Prezes Koła Adam Zawada.

– W imieniu władz samorządu, który re-
prezentuję, bardzo dziękuję za Waszą pracę 
i  pasję, z  której korzystają wszyscy miesz-
kańcy. Bez pszczół nie ma roślin, owoców, 
warzyw, życia. Gdzieś przeczytałem, że tyl-
ko 10 lat może maksymalnie przetrwać życie 
na ziemi po wyginięciu ostatniej pszczoły. 
Bardzo dziękuję Wam drodzy pszczelarze, że 
aktywnie włączacie się w działania proeko-
logiczne w ramach działalności Domu Przy-
rodnika w Hażlachu. Razem możemy więcej 
– powiedział podczas spotkania Grzegorz 
Sikorski, Wójt Gminy Hażlach.

ARTP

Nasz Park Sensoryczny usytuowany 
w  centrum wsi jest chlubą wszystkich 
mieszkańców i  dzięki cudownym lu-
dziom pięknieje z  dnia na dzień. Dzięki 
Pani sołtys, Radzie Sołeckiej, dzieciom 
z Powszechnej Szkoły Podstawowej i  ich 
rodzicom, cudownej Młodzieży, paniom 
z  Koła Gospodyń Wiejskich i  wielu wy-
jątkowym osobom, ten maleńki skrawek 
ziemi zyskał „duszę”, budząc zachwyt 
i podziw nie tylko mieszkańców, ale i go-
ści będących w Rudniku przejazdem. 

Tej jesieni powstała w  parku piękna, 
drewniana altanka, a  także oryginalna 
fontanna, która wzbogaciła strefę słu-
chu. Dodatkowo na trawnikach stanęły 
drewniane huśtawki ogrodowe, ogromne 
donice z  kwiatami i  truskawkami oraz 
ekologiczne lampy solarne. 

Jesień w Parku Sensorycznym w Rudniku 
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„Swojski zbiorek”

Spotkanie w  Domu Sportowca w  Koń-
czycach było zwieńczeniem projektu 
„Wesele po naszymu” w  Gminie Hażlach. 
Publikacja „Swojski Zbiorek” składa się ze 
zdjęć inscenizacji Wesela na Wzgórzu Zam-
kowym (zrealizowanym dzięki współpracy 
Gminnego Ośrodka Kultury w  Hażlachu 
z  Zespołem Pieśni i  Tańca Ziemi Cieszyń-
skiej im. Janiny Marcinkowej i  Teatrem 
w Czeskim Cieszynie), opisu lokalnych tra-
dycji weselnych oraz wybranych wierszy 
pani Heleny Stoszek, która pisze gwarą, 
często w  swojej twórczości odnosząc się 
do lokalnych tradycji. Całość swoim wy-
stępem uświetnił zespół Wielkokończanie 
oraz Kapela Pana Janka z  Pogwizdowa.
Podczas spotkania wiele się mówiło o  lo-
kalnych tradycjach, gwarze oraz o tym, jak 

ważna jest znajomość swojego lokalnego 
dziedzictwa – u mnie w domu zawsze godało 
się po naszymu. Pochodę z  Ustronia, mama 
zawsze godała w chałpie po naszymu, i u mnie 
to zostało. Wierszę piszę gwarą i godom gwa-
rą na co dzień – mówiła podczas spotkania 
autorskiego pani Helena Stoszek.

Kilka wierszy mogliśmy usłyszeć 
w  interpretacji aktorskiej, a  przedsta-
wił je Bogdan Kokotek – dyrektor Sceny 
Polskiej w  Teatrze w  Czeskim Cieszynie. 
Poetka odebrała liczne podziękowania 
za swoją twórczość oraz życzenia – dwa 
tygodnie wcześniej obchodziła urodziny, 
wieczór autorski był więc jej podwójnym 
świętem. Na spotkaniu tłumnie pojawili 
się przedstawiciele lokalnych organizacji, 
rodzina i przyjaciele pani Heleny oraz jej 

byli wychowankowie – cieszym się, że-
ście tu wszyscy ze mną są. Cieszym się, że 
przyjechała rodzina i  że są tu moi wycho-
wankowie. To tutaj, po ukończeniu szkoły 
dostałam nakaz pracy, tu żech przyjechała 
i  pracowałam w  przedszkolu. Cieszym się 
z tego, i wtedy też się cieszyłam. Uwielbiom 
być pomiędzy dziećmi i ogólnie między ludź-
mi – dziękowała wszystkim pani Helena.

„Swojski zbiorek” powstał w  ramach 
projektu transgranicznego „Wesele po 
naszymu / Veselka po našymu” dofinanso-
wanego przez Unię Europejską ze środków 
Funduszu Mikroprojektów Euroregionu 
Śląsk Cieszyński w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego – Pro-
gramu Interreg V-A  Republika Czeska – 
Rzeczpospolita Polska 2014-2020.

Helena Stoszek

Projekt „Wesele po naszymu” zakończył się wielkim sukcesem. 
W poniedziałek (18.10) w Domu Sportowca w Kończycach Wielkich 
odbyła się premiera publikacji „Swojski Zbiorek”, połączona 
z wieczorem autorskim pani Heleny Stoszek – kończyckiej poetki, 
uwieczniającej w swoich wierszach lokalną gwarę.

Sportowcy nagrodzeni za szczególne osiągnięcia

Laureaci nagród z osobami towarzyszącymi przed budynkiem Urzędu Gminy Hażlach

29 września w  sali sesyjnej Urzędu Gmi ny Hażlach pod
czas sesji Rady Gminy miało miejsce, zorganizowane po raz 
pierwszy, uroczyste wręczenie nagród zawodnikom i  tre-
nerom, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawod-
nictwie krajowym w działalności sportowej za rok 2020. 

Oto nagrodzeni sportowcy:
• Jan Błaszczyk – trener UKS Nakano Pogwizdów, nagroda za 

działalność sportową jako trener ju-jitsu i wyniki w Mistrzo-
stwach Polski.

• Maja Chamot – Hażlach, MKS Ustroń, m.in. za zdobycie 
I miejsca w Mistrzostwach Polski w skoku o tyczce.

• Filip Czupil – Pogwizdów, UKS Nakano Pogwizdów, za I miej-
sce w Mistrzostwach Polski w ju-jitsu.

• Bartosz Czyż – Kończyce Wielkie, KS  Shin do w  Cieszynie, 
za III miejsce w  Mistrzostwach Polski w  karate olimpijskim 
w kumite.

• Jacek Drewek – Brzezówka, UKS Nakano Pogwizdów, za 
III miejsce w Mistrzostwach Polski w ju-jitsu.

• Anastazja Dymitr – Hażlach, Klub Strzelecki Ermador Biel-
sko-Biała, m.in. za II miejsce w  Ogólnopolskich Mistrzo-
stwach LOK w strzelectwie sportowym.

• Marcin Kędzior – Rudnik, LKS Pogórze, m.in. za I  miejsce 
w Mistrzostwach Śląska w sztafecie w biegach.

• Michał Salamon – Zamarski, Gliwickie Stowarzyszenia Mo-
delarzy Lotniczych, za I miejsce w Mistrzostwach Polski Mo-
deli Zdalnie Sterowanych z Napędem Elektrycznym F5B.

• Stanisław Salamon – Zamarski, Gliwickiego Stowarzyszenia 
Modelarzy Lotniczych, za III miejsce w Mistrzostwach Polski 
Modeli Zdalnie Sterowanych z Napędem Elektrycznym F5B.

• Patryk Węglorz – Pogwizdów, UKS Nakano Pogwizdów, za 
III miejsce w Mistrzostwach Polski w ju-jitsu.

• Piotr Zawiślak – Pogwizdów, Młodzieżowe Towarzystwo 
Pływackie „Delfin” w Cieszynie, m.in. za II miejsce w Mistrzo-
stwach Śląska w pływaniu stylem dowolnym. RR
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CENA 130,00 zł/osoba
Zapisy pod numerami tel.
662 096 182,  664 413 164

Spotkanie z MikołajemSpotkanie z Mikołajem
i rozświetlenie choinkii rozświetlenie choinki

5 grudnia  2021 r.
godz. 16.00

HAŻLACH, plac 
prof. Wiktora Wawrzyczka

przy Domu Przyrodnika

spotkanie z Mikołajem
mini jarmark szkolny
inne atrakcje

UWAGA – ZMIANA 
GODZIN PRACY  
URZĘDU GMINY 

HAŻLACH
Wójt Gminy Hażlach  

informuje, że na wniosek 
mieszkańców z dniem  

1 października 2021 roku  
nastąpiła zmiana  

godzin pracy  
na następujące:

PONIEDZIAŁEK  
7.00 – 15.00 

WTOREK  
7.00 – 15.00 

ŚRODA  
7.00 – 17.00 
CZWARTEK  
7.00 – 15.00 

PIĄTEK  
7.00 – 13.00 

10 listopada
godz. 18.00 

uroczyste otwarcie  
Parku Sensorycznego 

w Rudniku

JARMARKI  
ŚWIĄTECZNE

12 grudnia
od godz. 11.00 do 14.00 

Gminny Jarmark 
w Hażlachu

19 grudnia
od godz. 9.00 do 13.00 

Wiejski Jarmark 
w Zamarskach

szczegóły  
www.hazlach.pl

ZAPRASZAMY 


