
Kolejny numer WGH planujemy 
we wrześniu, po DOŻYNKACH 

POWIATOWYCH, które odbędą się 
3.09. w Hażlachu.

Zachęcamy do przesyłania 
na bieżąco materiałów na adres 

mailowy: wgh@hazlach.pl 

ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

Drogich gości Wójt Gminy Grzegorz Si-
korski powitał w towarzystwie przewod-
niczącego Rady Gminy Hażlach Sławomi-
ra Kolondry oraz kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Liliany Matloch.

Dwanaście par Złotych Jubilatów zo-
stało uhonorowanych przyznanymi po-

stanowieniem Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy medalami „Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie”. W  tym gronie znaleźli się: 
Maria i Bolesław Foltyn, Aniela i Tade-
usz Kret z  Brzezówki, Bronisława i  Jó-
zef Kuźma, Krystyna i  Józef Michalik, 
Daniela i  Władysław Probst z  Hażla-

Małżeńskie jubileusze

Rodzinny Rajd Rowerowy

Wspólna fotografia uczestników spotkania 

cha, Marta i Jan Smelik z Kończyc Wiel-
kich, Władysława i  Stanisław Bodys, 
Celina i  Jerzy Gut, Barbara i  Czesław 
Pochcioł z  Pogwizdowa, Franciszka 
i  Franciszek Gabzdyl z  Rudnika, Maria 
i Czesław Babilon, Zofia i Andrzej Pren-
gler z Zamarsk.

Z kolei za jubileusz 60 lat wspólnego 
życia listami gratulacyjnymi zostały przez 
Wójta Gminy Hażlach wyróżnione dwie 
pary, które są małżonkami od roku 1961: 
Helena i Leon Przybyła z Hażlacha oraz 
Anna i Leon Obracaj z Pogwizdowa. 

Spotkanie zakończył wspólny obiad, 
przygotowany przez panie z  Koła Go-
spodyń Wiejskich w  Hażlachu. Szanow-
ni Jubilaci odebrali także ufundowane 
przez Gminę Hażlach paczki ze słodki-
mi  upominkami. GK

2 czerwca do sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Hażlachu przybyły małżeńskie pary z naszej gminy, które w 2021 
roku obchodziły swoje Złote i Diamentowe Gody, czyli jubileusze 50 lat 
i 60 lat wspólnego pożycia. 
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SZUKAMY WOLONTARIUSZY!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu 
poszukuje wolontariuszy na potrzeby przyjętego 

Gminnego Programu Osłonowego Korpus Wsparcia 
Seniorów na rok 2022 w Gminie Hażlach.

JEŻELI MASZ TROCHĘ WOLNEGO CZASU I CHĘĆ 
PODAROWANIA GO INNYM, PRAGNIESZ ROZWINĄĆ 

SWOJE UMIEJĘTNOŚCI, CZUĆ SIĘ POTRZEBNYM 
skontaktuj się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Hażlachu  
ul. Główna 37, 43-419 Hażlach

 tel. 33 856-9600
WOLONTARIUSZOM ZAPEWNIAMY:  

ubezpieczenie OC w związku z obrotem gotówką, 
ubezpieczenie NNW, środki ochrony osobistej, 

zwrot kosztów zakupu paliwa dla wolontariusza 
korzystającego z prywatnego samochodu przy realizacji 

wyznaczonych zadań.
NASZE WYMAGANIA:  

dyspozycyjność, prawo jazdy kat. B, dysponowanie 
samochodem, niekaralność, wrażliwość na potrzeby innych.
 Wolontariusz w ramach zawartego z nim porozumienia 

będzie wykonywać następujące świadczenie:
 • wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich 

w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu 
seniora na wizytę lekarską , pomoc w zorganizowaniu 

transportu na szczepienia,
• pomoc w dostarczaniu produktów żywnościowych: 

z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej,
• dostarczanie seniorom zakupów obejmujących artykuły 

podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz 
środki higieny osobistej ( koszt produktów pokrywa senior),

 • pomoc przy realizacji recept,
• pomoc w zakresie wspólnego spędzania czasu 

z seniorami w szczególności samotnie zamieszkującymi – 
spacery, rozmowy.

Podstawą prawną wprowadzenia programu osłonowego 
„Korpus Wsparcia Seniorów” w  Gminie Hażlach jest ramowy 
Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. Korpus 
Wsparcia Seniorów na rok 2022, który jest finansowany ze środ-
ków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

Program skierowany jest do osób w wieku 65 lat i więcej z tere-
nu gminy Hażlach, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjo-
nowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne 
gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które 
nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. 

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 
W realizację wsparcia zostaną zaangażowani wolontariusze, 

poprzez świadczenie pomocy w formie:
• wsparcie / pomoc w  umawianiu wizyt lekarskich w  miej-

scu zamieszkania seniora lub pomoc w  dowiezieniu seniora 
na wizytę lekarską, pomoc w  zorganizowaniu transportu 
na szczepienia,

• pomoc w dostarczaniu produktów żywnościowych z Polskie-
go Komitetu Pomocy Społecznej,

• dostarczanie seniorom zakupów obejmujących artykuły 
podstawowej potrzeby, w  tym artykuły spożywcze oraz 
środki higieny osobistej (koszt zakupionych produktów po-
krywa senior),

• pomoc w  zakresie wspólnego spędzania czasu z  seniora-
mi w  szczególności samotnie zamieszkującymi – spacery, 
 rozmowy,

• pomoc przy realizacji recept.
Seniorzy będą informowani o  dostępie do ogólnopolskich 

telefonów zaufania. W razie konieczności będzie udzielana po-
moc społeczna.

Senior, decydując się na skorzystanie z  pomocy przez 
wybór formy wsparcia określonej w  programie, zgłasza się 
przez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio 
do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu, Haż-
lach ul. Główna 37 osobiście lub telefonicznie 33 8569 600. 

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z PROGRAMU. 

W 2022 r. będzie realizowany przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu program 
„Korpus Wsparcia Seniorów”. 
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W czerwcu 2022 roku odbył się cykl 
spotkań warsztatowych, dotyczących 
Strategii Rozwoju Gminy Hażlach do 
2030 roku. Konsultacje społeczne były 
podzielone na trzy części. Spotkania mia-
ły charakter warsztatów – mieszkańcy, 
przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji 
oraz przedstawiciele samorządu wspól-
nie omawiali stan gminy oraz perspekty-
wy  rozwoju. 

Każde ze spotkań warsztatowych po-
zwoliło określić odpowiednie cele oraz 
możliwości Gminy Hażlach. Podczas 
pierwszego omówiono mocne i słabe stro-
ny Gminy. Jako atut wskazywano głównie 
trans graniczny charakter miejscowości, 
dobrą lokalizację strategiczną, piękne te-
reny, bogatą historię, wielokulturowość 
i  wielowyznaniowość, a  także podejście 
Urzędu Gminy Hażlach, który jest otwar-
ty na społeczność oraz przedsiębiorców 
i  wysoki poziom bezpieczeństwa. Oczy-
wiście nie samymi pozytywami człowiek 

Strategia rozwoju  
Gminy Hażlach  
do 2030 roku

żyje, a  ideały nie istnieją, nie zabrakło 
więc mankamentów. Wśród nich domi-
nowały zniszczone drogi, brak ścieżek ro-
werowych, brak strefy przemysłowej (co 
sprawia, że bezpośrednio w  Gminie nie 
ma zbyt wielu miejsc pracy), czy wyso-
kie ceny nieruchomości, a także problem 
z  finansowaniem żłobków – zbyt niskie 
dopłaty często uniemożliwiają młodym 
matkom powrót do pracy.

Kolejne spotkanie polegało na pla-
nowaniu, co w  Gminie Hażlach można 
zrobić, żeby stała się bardziej atrakcyjna. 
Tutaj dominowały pomysły, związane 
z eksponowaniem gminnych atrakcji, czy 
stworzeniem gminnych marek, takie jak 
budowa punktów widokowych, przygo-
towanie i  pro mowanie marek własnych 
(m.in. naturalne produkty z  Domu Przy-
rodnika, czy wspieranie lokalnych przed-
siębiorców), poprawa współpracy pomię-
dzy sołectwami, organizacja zbiorowego 
transportu wewnątrz gminy, utworze-

nie ścieżek rowerowych (połączonych 
np.  z  Żelaznym Szlakiem Rowerowym), 
czy poprawa infrastruktury  drogowej.

Trzecie spotkanie dotyczyło miejsc 
i  aspektów, które w  Gminie wymagają 
natychmiastowej interwencji. Tutaj wska-
zywano m.in. kurniki w centrum Zamarsk, 
zniszczone budynki socjalne w  Kończy-
cach Wielkich, zaniedbane okolice lasów, 
czy też problematyczne skrzyżowania. 
Z  kolei na pytanie, gdzie w  Gminie Haż-
lach znajduje się potencjał, który powi-
nien zostać wykorzystany, uczestnicy 
warsztatów znaleźli ciekawe i atrakcyjne 
punkty w  każdym sołectwie. Najwięcej 
osób wskazywało, że Kończyce Wielkie 
mają szansę stać się ważnym punktem 
na mapie enoturystycznej, a w Pogwizdo-
wie, dzięki kładce na rzece Olza pojawi się 
więcej spacerowiczów.

Ostatnim zadaniem było wskazanie or-
ganizacji, które warto zaprosić do współ-
pracy oraz sposobów, na sprawdzenie, 
czy Strategia Rozwoju Gminy faktycz-
nie działa. Tutaj uczestnicy warsztatów 
byli raczej jednogłośni i  wskazywali, że 
do współpracy należy zaprosić przede 
wszystkim przedsiębiorców oraz organi-
zacje  pozarządowe. 

Wszystkie wnioski zostały zebrane, 
obecnie trwają prace nad przygotowa-
niem treści Strategii Rozwoju Gminy Haż-
lach do 2030 roku. Teraz pozostaje tylko 
czekać na efekty prac specjalistów z Aka-
demii WSB.

Czerwcowa (29.06) sesja Rady Gminy 
Hażlach była bardzo ważna z punktu wi-
dzenia samorządu, gdyż przedstawiony 
został Raport o  Stanie Gminy Hażlach, 
a  radni zadecydowali o  udzieleniu abso-
lutorium oraz wotum zaufania wójtowi 
Grzegorzowi Sikorskiemu.

Obrady, dotyczące udzielenia wotum 
zaufania oraz absolutorium wójtowi roz-
poczęły się od przedstawienia Raportu 
o Stanie Gminy Hażlach za 2021 rok – mi-
niony rok był czasem „umiarkowanie” 
dobrym. Dom Przyrodnika wraz z  Placem 
prof. Wiktora Wawrzyczka otrzymał na-
grodę Marszałka za Najlepszą Przestrzeń 
Publiczną Województwa Śląskiego 2021, 
sołectwo Rudnik (za Park sensoryczny – 

miejsce spotkań i  relaksu pokoleń) otrzy-
mało trzecie miejsce w kategorii najlepsze 
przedsięwzięcie odnowy wsi. W  rankingu 
„Rzeczpospolitej”, który obrazuje jakość 
zarządzania w polskim samorządzie zosta-
liśmy sklasyfikowani na 46 miejscu wśród 
1533 gmin wiejskich w Polsce. W minionym 
roku otworzyliśmy dość szeroki front robót 
(zabezpieczając na ten cel środki finanso-
we, bez konieczności zadłużania się), który 
w  bieżącym roku jest dalej rozszerzany – 
informował wójt Grzegorz Sikorski.

Raport za 2021 rok stwierdzał, że Gmi-
na Hażlach może spoglądać w  przyszłość 
z  umiarkowanym optymizmem. Początko-
wo zakładano, że ten trudny (pandemiczny) 
rok zakończy się deficytem finansowym. 

Gmina jednak z  wszystkimi trudnościami 
poradziła sobie perfekcyjnie, a  rok budże-
towy zakończyła z ponad 4-milionową nad-
wyżką. Pozytywnie przedstawiają się rów-
nież kwestie demograficzne. Chociaż Gmina 
Hażlach w 2021 roku miała o 49 mieszkań-
ców mniej, niż rok wcześniej, to wciąż na 
przestrzeni kilkuletniej można mówić o ten-
dencji wzrostowej, co jest dużym sukcesem, 
biorąc pod uwagę, że większość okolicz-
nych gmin zdecydowanie się wyludnia.

Podsumowując raport można stwier-
dzić, że jest dobrze. Tak stwierdzili rów-
nież radni, którzy jednogłośnie (przy 
14  obecnych, jednej osobie nieobecnej) 
podjęli decyzję o udzieleniu absolutorium 
oraz wotum zaufania wójtowi.

Wójt Grzegorz Sikorski z absolutorium oraz wotum zaufania
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6 czerwca 2022 r. w  Urzędzie Gmi-
ny Hażlach zebrała się Komisja Kon-
kursowa, powołana Zarządzeniem nr 
0050.90.2022 Wójta Gminy Hażlach 
z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogło-
szenia konkursu na opracowanie pro-
jektu Logo Gminy Hażlach, który sta-
nowić będzie inspirację do stworzenia 
docelowego znaku graficznego. Celem 
obrad komisji było wyłonienie zwycię-
skich prac konkursowych, które zainte-
resowani mieli szansę składać do 31 maja 
2022 br. W wyznaczonym terminie wpły-
nęło 40 prac, które wykonało 32 dzieci 
i 8 osób dorosłych.

Członkowie komisji obejrzeli i  ocenili 
wszystkie prace. Wybór był bardzo trud-
ny, ponieważ wszystkie projekty były 

Autorki zwycięskich prac (siedzą z przodu) podczas wizyty w Urzędzie Gminy Hażlach 

Konkurs 
na opracowanie 
projektu Logo 
Gminy Hażlach

Konkurs służy wyróżnieniu najbardziej 
innowacyjnych gmin, miast, powiatów 
i  województw, inspirujących inne jed-
nostki samorządu terytorialnego do po-
dejmowania nieszablonowych działań. 
Do tegorocznej edycji zgłoszono 237 pro-
jektów, z czego 18 zostało nagrodzonych, 
zaś 49 wyróżnionych. „Adaptacja z prze-
budową budynku dawnego spichlerza 
w  gminie Hażlach na budynek muzealny 
pod nazwą Dom Przyrodnika wraz z  za-
gospodarowaniem terenu” była jednym 
z 10 wyróżnionych projektów spośród 51 
zgłoszonych przez gminy wiejskie. Trzy 
najwyżej ocenione projekty gmin wiej-
skich zdobyły nagrody. GK 

Innowacyjny  
Dom Przyrodnika

Wójt Grzegorz Sikorski odbiera w Warszawie wyróżnienie za utworzenie w Hażlachu Domu Przyrodnika
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Gmina Hażlach wzięła udział 
w Konkursie „Innowacyjny 
samorząd”, organizowanym 
od trzech lat przez Serwis 
Samorządowy Polskiej Agencji 
Prasowej. Jego finaliści spotkali 
się podczas gali, która odbyła 
się 26 maja w Warszawie. Naszą 
gminę reprezentował Wójt 
Grzegorz Sikorski. 

niezwykle pomysłowe i obrazowały toż-
samość i specyfikę naszej gminy, zarazem 
były jednak bardzo różnorodne. 

Organizatorzy konkursu dziękują 
wszystkim uczestnikom za wzięcie w nim 
udziału. Ostatecznie, zgodnie z regulami-
nem, wybrano trzy zwycięskie projekty, 

których autorami są: Anna Kopeć, Anna 
Pawliczek i Marcelina Waltar.

Dla każdego autora zwycięskiej pra-
cy przewidziano nagrodę finansową 
w  wysokości 300 zł. Gratulujemy i  ży-
czymy dalszych sukcesów. 

RR
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W  imieniu uczelni 25 maja br. poro-
zumienie podpisał dr hab. Marcin Lis, 
prof. AWSB – Prorektor ds. Studenckich 
i  Współpracy z  Otoczeniem Akademii 
WSB. W  spotkaniu uczestniczył również 
dr Krzysztof Wrana – Zastępca Dyrektora 
Centrum Rozwoju Regionalnego AWSB 
i  dr Mariusz Raczek – Ekspert Centrum 
Rozwoju Regionalnego AWSB.

Umowa dotyczy współpracy w  za-
kresie opracowania strategii rozwoju 
Gminy oraz wspólnej realizacji przed-
sięwzięć edukacyjnych, naukowych 
i badawczo-rozwojowych oraz działań, 
mających na celu rozwijanie kompeten-
cji zawodowych studentów poprzez 
wspólną organizację szkoleń, konfe-
rencji, seminariów, specjalności stu-
diów i ścieżek specjalistycznych. 

Strategia Rozwoju Gminy Hażlach 
powstaje na skutek podjęcia przez Radę 
Gminy Hażlach w  dniu 23 marca 2022 
roku uchwały sprawie przystąpienia do 
sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy 
Hażlach do 2030 roku oraz określenia 

Współpraca Gminy Hażlach z Akademią WSB 
w Dąbrowie Górniczej – na początek Strategia Rozwoju Gminy

Sygnatariusze porozumienia pomiędzy Gminą Hażlach a Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej

szczegółowego trybu i  harmonogramu 
opracowania projektu Strategii, w  tym 
trybu konsultacji o  których mowa w  art. 
6 ust. 3 ustawy z  dnia 6 grudnia 2006 r. 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 
Jak zawarto w powyższej uchwale, celem 
Strategii Rozwoju Gminy Hażlach jest 
„określenie wizji rozwoju oraz wyznacze-
nie celów i kierunków działań jakie należy 
podjąć w perspektywie 2030 roku. 

Istotnym elementem prac nad Stra-
tegią Rozwoju Gminy będzie także 
uwzględnienie uwarunkowań i  celów 
wynikających z  nowych priorytetów po-
lityki UE, polityki krajowej zdefiniowanej 

w  Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju, Krajowej Strategii Rozwoju 
Regionalnego, Strategii Rozwoju Wo-
jewództwa Śląskiego – Śląskie 2030 
oraz przygotowywanych na szczeblu 
krajowym i  regionalnym dokumentów 
z  zakresu sprawiedliwej transformacji”. 
Opracowanie Strategii Rozwoju „oparte 
będzie na modelu partnersko-eksperc-
kim, tzn. będzie prowadzone w szerokiej 
debacie z mieszkańcami oraz partnerami 
społeczno-gospodarczymi przy wsparciu 
ekspertów zewnętrznych w zakresie kre-
owania i budowy rozwiązań i  instrumen-
tów o charakterze strategicznym”. GK
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Gmina Hażlach, reprezentowana 
przez Wójta Gminy Grzegorza 
Sikorskiego, zawarła umowę 
o współpracy z Akademią WSB 
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. 

Rozstrzygnięta została II edycja Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych. W  wojewódz-
twie śląskim wsparcie na kwotę 2,5 mld zł 
otrzymało 336 projektów. W tym gronie 
znalazły się trzy inwestycje, które będą 
realizowane na terenie Gminy Hażlach. 
31  maja w  siedzibie Starostwa Powiato-
wego w  Bielsku-Białej przedstawiciele 
samorządów Subregionu Południowego 
Województwa Śląskiego, w  tym Wójt 
Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski, odebra-
li z rąk Sekretarza Stanu w Ministerstwie 
Rodziny i  Polityki Społecznej Stanisława 
Szweda, Pierwszego Wicewojewody Ślą-

Polski Ład sfinansuje 
trzy kolejne inwestycje

skiego Jana Chrząszcza oraz Posła na Sejm 
RP Przemysława Drabka wstępne prome-
sy drugiego rozdania Polskiego Ładu. 

W  pierwszej edycji Gminie Hażlach 
przyznano 9 mln zł na przebudowę na 
cele kulturalne znajdującego się w cen-
trum Zamarsk budynku wielofunk-
cyjnego wraz z  jego wyposażeniem. 
Łączna kwota, która obecnie przypa-
dła naszej gminie, wynosi 5 941 496 zł. 
Dzięki tym środkom zostaną przeprowa-
dzone: III etap rewitalizacji centrum Haż-
lacha – przebudowa układu drogowego 
w centrum wsi (1.330.000 zł), rozbudo-
wa centrum sportowo-rekreacyjnego 

przy Szkole Podstawowej w Pogwizdo-
wie (2.401.496 zł) oraz modernizacja 
Szkoły Podstawowej w  Pogwizdowie 
poprzez termomodernizację, przebu-
dowę kotłowni centralnego ogrzewa-
nia oraz zmianę poszycia dachowego 
(2.210.000 zł). GK

Grupa biorących udział w spotkaniu samorządowców 
z terenu Powiatu Cieszyńskiego, w tym Wójt Gminy 
Hażlach Grzegorz Sikorski, z promesami Polskiego Ładu
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Rajd poprzedziła kampania informa-
cyjna w  lokalnych mediach („Głos Ziemi 
Cieszyńskiej”, „Wiadomości Ratuszowe”), 
przestrzeni internetowej (portal Oddzia-
łu PTTK, organizatora, Facebook) oraz 
w  miejskiej sieci informacyjnej poprzez 
rozplakatowanie informacji o wydarzeniu 
na plakacie zbiorczym imprez miesiąca 
czerwca, jak i  na plakatach szczegóło-
wych. Finalnie w  rajdzie udział wzięło 
około 90 uczestników, przy czy należy od-
notować udział rowerzystów z  dalszych 
stron, w  tym z  Istebnej, Wodzisławia 
Śląskiego, Żor (przybyła kilkunastooso-
bowa drużyna z  Klubu Kolarskiego PTTK 
„Wandrus”) oraz Jastrzębia-Zdroju (kilku-
osobowa reprezentacja Klubu Kolarskiego 
PTTK „Wiercipięta”). Warto zaznaczyć, 
że w  rajdzie pod opieką rodziców udział 
wzięło sporo maluchów (doliczyliśmy się 
udziału 28 dzieci poniżej 5 lat). Dobrze 
to świadczy o  rodzicach rozbudzających 
u swoich pociech turystyczne zaintereso-
wania. Start nastąpił w Cieszynie o godz. 
10.00 przy Hali Widowiskowo-Sportowej 
im. Cieszyńskich Olimpijczyków. Przed 
wyjazdem prezes klubu Zbigniew Pawlik 
przekazał szczegółowe informacje o  tra-
sie i atrakcjach na mecie. Zaproponowali-
śmy pokonanie trasy w grupach w dwóch 
wariantach pod opieką klubowych dzia-
łaczy, bądź indywidualnie, biorąc udział 
w  rowerowej grze terenowej pod nazwą 

„Gminnym szlakiem z Kicakiem do Rudni-
ka", promującej maskotkę gminy zajączka 
Kicaka, którego wizerunki są rozmiesz-
czone na terenie gminy przy atrakcyj-
nych miejscach. 

Gra polegała na zlokalizowaniu tych 
miejsc w  terenie wg wskazówek mapy 
startowej i  odszyfrowaniu hasła. które 
brzmiało „Rudnik mały, lecz wspaniały”. 
Z  tym zadaniem zmierzyło się 7 zespo-
łów. Trasa liczyła ok. 20 km, a wójt gminy, 
który jechał w peletonie, przekazał wiele 
ciekawych informacji o  miejscach, któ-
re odwiedziliśmy. Były to kolejno: Dom 
Ludowy w  Pogwizdowie, pomniki przy-
rody (dęby), pałac i  kaplica oraz pomnik 
Żydów, zamordowanych i  pochowanych 
podczas II wojny światowej w  Kończy-
cach Wielkich. Około godz. 13.00 wszyscy 
uczestnicy dotarli na metę zlokalizowaną 
na terenie OSP Rudnik, gdzie otrzymali 
ciepły posiłek. Dużą atrakcją były poka-
zy sprawnościowe miejscowej drużyny 
młodzieżowej OSP Rudnik (najmłodszy 
strażak miał 8 lat!), a  także, zwłaszcza 
dla dzieci, atrakcją był statyczny pokaz 
samochodu bojowego OSP, którego moż-
na było zobaczyć od środka. Następnie 
przystąpiliśmy do realizacji zaplanowane-
go bloku konkursów, w którym rozegrano 
następujące konkurencje: dla dzieci kon-
kurs rysunkowy na temat „Moja rowerowa 
rodzinka”, synchroniczny bieg w workach, 

rzut oponą i rowerowy tor przeszkód. Do-
rośli mogli wypróbować swoich sił w kon-
kurencjach: rzut oponą, rowerowy tor 
przeszkód, wyścig na desce (drużynowo), 
konkursie sprawnościowym „butelka” 
oraz ciekawym konkursie ze znajomości 
cieszyńskich zaułków na podstawie fo-
tografii z  lat 80. XX wieku. Konkursy bu-
dziły dużo emocji oraz wyzwoliły wiele 
sportowej rywalizacji. Wszyscy zwycięzcy 
konkursowych zmagań otrzymali nagro-
dy rzeczowe. Nagrody otrzymali również 
wszyscy mali artyści w konkursie rysunko-
wym oraz uczestnicy rowerowej gry tere-
nowej. Puchar dla „Najliczniejszej Rodziny 
Rajdowej” oraz wejściówkę do Muzeum 
Śląska Cieszyńskiego otrzymała sześcio-
osobowa rodzina p. Podżorskich. Naj-
młodszymi uczestnikami jadącymi samo-
dzielnie byli: Kacper Kohut (4,5 roku) oraz 
Nina Sterkowiec (10 lat), natomiast naj-
młodszym uczestnikiem rajdu była Agatka 
Lipka (1  roczek). Z  kolei seniorami rajdu 
byli: Kazimiera Hansel oraz Karol Borczyk. 
Wszyscy odebrali puchary, a  milusińscy 
dodatkowo upominki rzeczowe. Pamiątką 
z tego sympatycznego rowerowego wyda-
rzenia, oprócz wspomnień pozostaje rów-
nież przypinka, jaką uczestnicy otrzymali 
w  ramach świadczeń. Około godz. 16.00 
rajd się zakończył i uczestnicy już indywi-
dualnie powrócili do miejsc zamieszkania. 
Należy podkreślić duże zdyscyplinowanie 
uczestników na trasie, dzięki czemu za-
rezerwowana pomoc medyczna okazała 
się zbędna, natomiast mobilny serwis ro-
werowy w kilku przypadkach udzielił po-
mocy na trasie. Na zakończenie rajdu Wójt 
Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski publicz-
nie podziękował klubowi „Ondraszek” 
za wspaniale zorganizowaną rowerową 
imprezę i  zaproponował, aby kolejna, 
XXV  jubileuszowa edycja również miała 
metę na terenie gminy. 

Rajd mógł się odbyć dzięki życzliwej 
pomocy następujących instytucji oraz 
firm: Urząd Miejski Cieszyn, Starostwo 
Powiatowe w Cieszynie, Euroregion Śląsk 
Cieszyński – Tešinske Slezsko, Urząd 
Gminy Hażlach, Energetyka Cieszyńska 
i innych oraz dzięki społecznemu zaanga-
żowaniu działaczy z Turystycznego Klubu 
Kolarskiego PTTK „Ondraszek”, którzy 
zapewnili pełną organizację oraz obsługę 
tego wydarzenia. 

Zbigniew Pawlik 
Prezes TKK PTTK „Ondraszek” 

XXIV RODZINNY  
RAJD ROWEROWY

Celem tego wydarzenia było propagowanie czynnego wypoczynku 
na rowerze jako środka integrującego rodzinę oraz poznanie walorów 
krajoznawczych najbliższych okolic Cieszyna, a położonych na terenie 
gminy Hażlach. 

Cieszyn – Hażlach
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W czasie czerwcowej sesji Rady Gminy, 
podczas której radni jednogłośnie uchwa-
lili udzielenie Wójtowi Gminy Hażlach 
absolutorium z  tytułu wykonania ubie-
głorocznego budżetu Gminy i  następnie 
wotum zaufania, doszło także do uhono-
rowania zawodników i  trenerów, którzy 
w roku 2021 osiągnęli wysokie wyniki we 
współzawodnictwie międzynarodowym 
i krajowym. 

Specjalne statuetki odebrali oni z  rąk 
Wójta Gminy Grzegorza Sikorskiego 
i  Przewodniczącego Rady Gminy Sła-
womira Kolondry. Ponadto, zgodnie 
z  uchwałą Rady Gminy nr III/17/2021 
z  dnia 24 lutego 2021  roku w  sprawie 
ustanowienia oraz określenia warunków, 
zasad, trybu przyznawania i pozbawiania 
nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we 
współzawodnictwie międzynarodowym 
lub krajowym, która wprowadziła Regu-
lamin przyznawania i pozbawiania nagród 
i  wyróżnień Gminy Hażlach za wysokie 
wyniki sportowe i za osiągnięcia w dzia-
łalności sportowej, wyróżnione osoby 
otrzymały jednorazowe nagrody pienięż-
ne będące wyrazem uznania za osiągnięte 
wyniki sportowe. GK

Sportowcy 
wyróżnieni 
i nagrodzeni

Jan Błaszczyk (za działalność sportową jako trener ju-jitsu, jego podopieczni 
osiągnęli wysokie wyniki w Mistrzostwach Europy i Polski), Filip Czupil 

(za udział w zawodach rangi Mistrzostw Europy w jujitsu, podczas których 
zajął V miejsce),Maja Czyż (za zdobycie III miejsca w zawodach rangi 

Mistrzostw Wojewódzkich w judo), Jacek Drewek (za udział w zawodach rangi 
Mistrzostw Europy w ju-jitsu, podczas których zajął VII miejsce), Jakub Drewek 

(za zdobycie I miejsca w Mistrzostwach Polski w jujitsu), Natalia Filipczak 
(za zdobycie II miejsca w zawodach rangi Mistrzostw Polski w ju-jitsu), Andrzej 

Mrowczyk (za zdobycie III miejsca w klasie Rally N1 2021 w cyklu Rajdowych 
Samochodowych Mistrzostw Śląska (RSMŚl)), Michał Salamon (za zdobycie 
I miejsca w zawodach rangi Mistrzostw Polski Modeli Zdalnie Sterowanych 
z Napędem Elektrycznym F5B), Stanisław Salamon (za zdobycie IV miejsca 

w zawodach rangi Mistrzostw Polski Modeli Zdalnie Sterowanych z Napędem 
Elektrycznym F5B), Jakub Szcześniak (za zdobycie III miejsca w zawodach 
rangi Mistrzostw Polski w hokeju na lodzie), Mateusz Żebrok (za zdobycie 

II miejsca w zawodach rangi Mistrzostw Polski w koszykówce)

LISTA LAUREATÓW

Laureaci nagród (8 osób spośród 11 nagrodzonych) w towarzystwie Wójta Grzegorza Sikorskiego 
i Przewodniczącego Rady Gminy Sławomira Kolondry na zewnątrz Domu Przyrodnika w Hażlachu

Na Łowisku Trzy Stawy w  Pogwizdo-
wie prawie 40 zawodników uczestniczy-
ło w  zawodach wędkarskich w  kategorii 
grunt oraz spławik zorganizowanych 
przez Koło Pogwizdów Polskiego Związ-
ku Wędkarskiego. Piękna pogoda, świet-
na atmosfera oraz doskonała organizacja 
zawodów – tak można podsumować ten 
lipcowy dzień. 

Wędkowanie 
o Puchar Wójta 
Gminy Hażlach 

W KATEGORII GRUNT:  
Szweda Kamil, Mędrek Jakub, Greń Michał

 W KATEGORII SPŁAWIK:  
Kabiesz Mirosław, Rusek Zbigniew, Rosiński Henryk

SERDECZNIE GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM! 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników zawodów
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Aby jak najwięcej z  Nas mogło w  tej 
akcji wziąć udział, podpowiadamy jakie 
oleje można segregować. Pytanie „Co se-
gregować” wydaje się być proste, ale czy 
tak jest naprawdę? 

Pomimo tego, iż większość produkcji 
oleju odpadowego z gospodarstw domo-
wych pochodzi ze smażenia, które wszy-
scy tak lubimy – jego segregacja nie jest 
zbyt powszechna… 

Pamiętać powinniśmy, że recyklingowi 
możemy poddać każdy tłuszcz, którego 
używamy do żywności. Wszystkie oleje 
i tłuszcze jadalne (nie tylko te, które po-
chodzą z  patelni) – odpowiednio zabez-
pieczone – powinniśmy przelać do butelki 
PET i wrzucać do pojemnika na olej. 

Jakie oleje można segregować?

Poniżej przedstawiamy przegląd po-
traw, w których znajdziesz olej lub tłuszcz 
nadający się do sortowania. 

Takie pyszności jak marynowany ca-
membert lub inne marynowane sery z do-
datkami zawsze są zanurzone w  oleju, 
który powoduje mieszanie się smaków 
i stwarza warunki do dojrzewania. 

Wszelkie warzywa w marynacie – czo-
snek, papryka, papryczki chili i  inne wa-
rzywa, po zalaniu olejem, szybko rozwijają 
swoją przyjemną ostrość i  smak. Oliwki, 
pomimo tego, iż najczęściej sprzedaje się 
w solance, również można znaleźć w róż-
nego rodzaju marynatach. Odpowiednio 
uzupełnią one potrawę lub posłużą jako 
dodatek do grillowanych mięs czy steków. 

Suszone pomidory są również popu-
larnym delikatesem, który sprzedawany 
jest w  oleju. Olej działa konserwująco 
i  jednocześnie pomaga rozwinąć smak 
i  miękkość pomidorów. Niezależnie więc 
od tego, czy użyjesz ich do makaronu, sa-
łatki, czy jako dodatku do wieczornego 
gotowania, zawsze masz możliwość jego 
segregacji. Podobnie jest z sosem do sa-
łatek – gdy jest on przygotowany na ba-
zie oleju, a zostanie ci go trochę w misce, 
wlej go do butelki PET.

Podobna sytuacja dotyczy grzybów 
jadalnych, do marynaty których równie 
często dodaje się np. zioła. Niezależnie 
od tego, czy kupujesz więc gotowe sery / 
warzywa / grzyby, czy sam je marynujesz, 

Już po raz kolejny odbył się Rodzinny 
Rajd Rowerowy. Tym razem królował ko-
lor limonkowy, a  koszulki rajdowe przy-
wdziało ponad 200 osób.

Trasy, jak zawsze, były dwie – krót-
sza dla mniej wytrawnych rowerzystów 
i  dłuższa dla grupy zaawansowanej. Za 
przygotowanie trasy i organizację całego 
przejazdu odpowiedzialni byli strażacy 
pod czujnym okiem Naczelnika OSP Rud-
nik Zdzisława Jarosza. Nad całą imprezą 

Rodzinny Rajd Rowerowy
czuwała Sołtys Urszula Lebioda, która 
dwoiła się i troiła, aby wszystko wypadło 
wzorcowo. 

Po przejechaniu rajdu na rowerzystów 
czekał poczęstunek – kiełbaski, przygo-
towane przez KGW Rudnik. Pod wiatą 
przez dłuższą chwilę jeszcze biesiadowali 
uczestnicy i  organizatorzy imprezy. Był 
czas na spotkania i rozmowy. 

Jak zawsze, niezwykle pomocni przy 
całej organizacji okazali się członkowie 

Rady Sołeckiej i Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Wsi Rudnik. Dziękujemy i zapra-
szamy za rok.

Najmłodsi uczestnicy rajdu
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Tak jak już pisaliśmy we wcześniejszym numerze Wiadomości Gminy Hażlach, Gmina dołączyła do EKO 
projektu segregacji oleju jadalnego. W związku z powyższym na terenie gminy pojawiło się 6 pojemników 
przeznaczonych do segregacji zużytego oleju i tłuszczu jadalnego, do segregacji którego zachęcamy. 
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Przypominamy, że mieszkańcy 
gminy Hażlach, którzy oddają 

odpady biodegradowalne powinni 
wystawiać je w przystosowanych 
pojemnikach w kolorze brązowym 

lub z oznaczeniem BIO, w które 
każdy właściciel nieruchomości musi 
zaopatrzyć się we własnym zakresie. 

Jak już wcześniej informowaliśmy 
odpady BIO do pojemników 

wrzucamy tylko  LUZEM, 
nie dozwolone jest wrzucanie 

worków, woreczków w tym także 
woreczków biodegradowalnych / 

kompostowalnych. 
W przypadku gdy pracownik firmy 

odbierającej odpady komunalne 
zauważy, że w pojemniku są 

jakiekolwiek woreczki nie odbiera 
owej frakcji odpadów. 

Poniżej załączamy schemat 
jak segregować odpady 

biodegradowalne, co należy wrzucać 
do pojemnika na odpady BIO / 

a czego nie wolno.

JAK SEGREGOWAĆ 
ODPADY  

BIODEGRADOWALNE?
NALEŻY WYRZUCAĆ:

• odpadki warzywne i owocowe 
(w tym obierki itp.)

• gałęzie drzew i krzewów
• skoszoną trawę, liście, kwiaty

• trociny i korę drzew
• niezaimpregnowane drewno

• resztki jedzenia

NIE NALEŻY WYRZUCAĆ:
• kości zwierząt
• oleju jadalnego

• odchodów zwierząt
• popiołu z węgla kamiennego

• leków
• drewna impregnowanego

• płyt wiórowych  
i pilśniowych MDF
• ziemi i kamieni

• innych odpadów komunalnych 
(w tym niebezpiecznych)

Referat Gospodarki Komunalnej
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pozostały olej z marynaty wlej do butel-
ki PET i przekaż do sortowania. Pamiętaj 
przy tym, iż nie ma tu znaczenia, czy za-
wiera on trochę wody, marynaty czy też 
małe kawałki grzybów lub warzyw – waż-
ne by trafił do recyklingu.

Dość wyraźnym aspektem, jeżeli cho-
dzi o  segregację oleju, jest olej rybny 
w puszkach, którego spore ilości znaleźć 
możemy w  konserwowanych sardyn-
kach, śledziach, makrelach, tuńczykach 
i wszystkich innych znanych rybach. Olej 
z puszek nie nadaje się do sałatek czy in-
nych potraw, w związku z czym najlepiej 
wyrzucić go do odpowiedniego pojemni-
ka na śmieci – pojemnika na zużyty olej.

Grillowane mięso, warzywa czy ser 
także mogą być daniem, z którego można 
uzyskać dużo oleju do segregacji. Mięso, 
bakłażan lub inne potrawy nadające się 
do grilla trzeba zawsze najpierw wymary-
nować w oleju. Idealny jest z czosnkiem, 
chili lub ziołami. Jeśli po grillowaniu po-
została jakaś marynata, to idealnie! Taką 
marynatę z  grilla również można zlać 
do PET i  wrzucić do pojemnika na olej. 
Resztki z  przypraw lub czosnku w  oleju 
nie mają większego znaczenia.

Tłuszcz z  pieczonego mięsa pocho-
dzący np. z pieczenia żeber lub kaczki też 
można segregować. Jeśli nie jesz tłuszczu, 
który zazwyczaj pozostaje w  misce / na 
talerzu, dobrze jest przelać go do butelki 
PET, a dopiero potem owe naczynia umyć. 
W  ten sposób unikniesz niepotrzebnej 
awarii, gdyż tłuszcz nie będzie zapychać 
Ci rur pod zlewem.

Powoli wkraczamy do tematu smaże-
nia. I  pomimo tego, iż większość z  Nas 
patrzy na to jako coś bardzo niezdrowe-
go – kochamy ten mały grzech! Domowe 
pączki oraz frytki to główne z  przysma-
ków, który należy tu wymienić. Smażone 
ryby, kotlety lub ser smażony to dania, 

które również możesz smażyć na patel-
ni lub we frytkownicy – na oleju, maśle, 
smalcu lub innym tłuszczu. 

Wszystkie te oleje i tłuszcze nadają 
się do segregacji. Pamiętaj jednak, że 
po smażeniu olej powinien ostygnąć, 
aby uniknąć poparzeń podczas wlewa-
nia go do PET. Ponadto nie używaj oleju 
więcej niż jeden raz – chłodzenie i pod-
grzewanie zamienia oleje i  tłuszcze 
w substancje  rakotwórcze!

Biorąc pod uwagę powyższe, zauwa-
żyć możemy, iż jest wiele potraw i  przy-
smaków, w  których znajdziesz jadalne 
oleje i  tłuszcze nadające się do recyklin-
gu. Pamiętaj o nich i dołącz do akcji – SE-
GREGUJ OLEJ!

W  gminie Hażlach znaleźć można 
6 pojemników na oleje, których lokali-
zacje przypominamy poniżej:
1. Hażlach, ul. Główna 57 – obok bu-

dynku Urzędu Gminy Hażlach
2. Zamarski, ul. Główna – za sklepem 

Lewiatan, obok wiaty przystanko-
wej w  centrum, w  pobliżu słupów 
reklamowych

3. Kończyce Wielkie, ul. Kościelna – na-
przeciwko szkoły, obok przystanku 
autobusowego, rondo sołtysa

4. Brzezówka, ul. Hażlaska – parking 
przy cmentarzu komunalnym

5. Rudnik, ul. Leśna 3 – obok Domu 
Wiejskiego

6. Pogwizdów, ul. Katowicka 5 – obok 
biblioteki
UWAGA!!! Pamiętaj, że do pojem-

ników na zużyty olej należy wrzucać 
w  butelkach PET tylko jadalny zużyty 
olej i tłuszcz! Pojemniki te nie są bowiem 
przeznaczone do olejów i smarów silniko-
wych, hydraulicznych, technicznych ani 
innych przemysłowych.

Referat Gospodarki Komunalnej
 w Hażlachu

 SZANOWNI 
MIESZKAŃCY!
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W  dniach od 4 lipca do 9 lipca 
2022  roku 47 dzieci i  młodzież z  Gmi-
ny Hażlach brała udział w  półkolonii 
organizowanej przez OSP w  Hażlachu. 
Na półkolonii dzieci i młodzież pozyskała 
wiedzę teoretyczną i praktyczną w ramach 
przeprowadzonych spotkań. W trakcie re-
alizacji zadania zorganizowano wyjazd na 
basen do aquaparku w Żorach, spotkanie 
z  funkcjonariuszami PSP z  Komendy Po-
wiatowej w  Cieszynie oraz funkcjonariu-
szami policji z wydziału ruchu drogowego 
z  Pogwizdowa, pokaz ratownictwa tech-
nicznego, pozyskanie wiadomości odno-
śnie udzielania pierwszej pomocy, zajęcia 
z  robotyki, udział w  szkoleniu z  technik 
linowych, spotkanie z leśniczym oraz z ra-
townikiem górniczym. Uczestnicy brali 
również udział w  warsztatach muzycz-
nych oraz warsztatach z koszulkami i kub-
kami. Oprócz tego były zajęcia w świetlicy 
do praktycznej nauki strzelania. Ponad to 
zorganizowano wycieczkę krajoznawczą 
do Ustronia Polany, gdzie kolejką linową 
wyjechaliśmy na Małą Czantorię. Następ-
nie szlakiem czerwonym wyszliśmy na 

Wielką Czantorię, a  z  niej do schroniska 
na Soszowie. Później szlakiem zielonym 
i  czerwonym zeszliśmy do Wisły Dziech-
cinki. W sumie zrobiliśmy 12 km. Wszyscy 
uczestnicy półkolonii dzielnie pokonali tę 
trasę. I  tym akcentem zakończyliśmy ko-
lejną edycję półkolonii. 

Pragniemy serdecznie podziękować 
wszystkim osobom zaangażowanym w po-
mocy organizacji półkolonii, a  w  szcze-
gólności Gminnej Bibliotece Publicznej 

Półkolonia 
OSP Hażlach

4 czerwca br na terenie kompleksu 
sportowego Pod Wałką w  Cieszynie, 
odbyły się międzygminne zawody MDP 
gmin z  Cieszyna, Dębowiec, Hażlach 
i  Goleszów. W  naszej gminie drużyny 
w  grupie dziewczyn i  chłopców z  naszej 
jednostki zajęły pierwsze miejsce i awan-
sowały do zawodów powiatowych. Nato-
miast w dodatkowej konkurencji musztry 
drużyna chłopców zajęła pierwsze miej-
sce w  swej grupie a  dziewczyny drugie 
miejsce. Dodać trzeba że w  nieoficjalnej 
kwalifikacji wszystkich drużyn biorących 
udział w  zawodach MDP a  było ich 16, 
drużyna dziewcząt zajęła 3 miejsce. 
Wszystkim drużynom z  naszej gminy 
zostały wręczone puchary ufundowane 
przez Wójta gminy Hażlach pana Grzego-
rza Sikorskiego. 

Natomiast 18 czerwca na boisku 
sportowym Start w  Wiśle, odbył się 
zawody powiatowe drużyn MDP. Naszą 
jednostkę reprezentowało dwie drużyny, 

dziewczyny i  chłopcy. Zawody składa-
ły się z  dwóch części. Pierwsza część to 
bieg sztafetowy, natomiast druga część 
to rozwinięcie bojowe. Ostateczne wy-
niki zawodów powiatowych wyglądają 
następująco. Drużyna dziewcząt zajęła 
4 miejsce na 10 startujących drużyn 
a  w  grupie chłopców 11 miejsce na 20 

w  Hażlachu za udostępnienie miejsca. 
Forum Instruktorów Ratownictwo 
i  Edukacja Drużyn Pożarniczych za po-
moc w organizacji półkolonii. Rodzicom za 
upieczenie ciast i kupienie owoców. Dzię-
kujemy również Urzędowi Gminy Hażlach 
za udzielenie dotacji z zadania publiczne-
go na realizację półkolonii. Mamy nadzieję, 
że dzieci i młodzież są zadowoleni z naszej 
inicjatywy i spotykamy się znowu za rok.

Prezes OSP Hażlach, Sebastian Chrapek

startujących drużyn. Podsumowując te 
zawody nasze drużyny wypadły w  na-
szej ocenie bardzo dobrze. Gratulujemy 
wszystkim zwycięzcom oraz uczestnikom 
zawodów a  naszym drużynom dziękuje-
my za poświęcony czas na ćwiczeniach 
oraz że dali z siebie wszystko aby uzyskać 
jak najlepszy wynik na zawodach.

MIĘDZYGMINNE I POWIATOWE ZAWODY MDP
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W sobotę (11.06) na terenie zespołu pałacowo-parkowego miała 
miejsce niezwykła noc muzeów w Kończycach Wielkich. Tym razem 
GOK wraz z właścicielami Pałacu Państwem Ewą i Marcinem Lipskimi 
zaprosili na Herbatkę u Hrabiny. 

W  tym roku dzięki środkom z  Działaj 
Lokalnie odświeżymy strefę gier – Drew-
nolandię, którą stworzyliśmy razem 
z młodzieżą w 2020 roku w ramach pro-
gramu Równać Szanse. Razem z naszymi 
sąsiadami z Ukrainy stworzymy grę plan-
szową w  języku polskim i  ukraińskim. 
Natomiast na co najbardziej się cieszymy 
to, że będziemy mogli stworzyć grę wiel-
koformatową o  rozmiarach 4mx4m. Gra 
będzie przedstawiać zarys naszego so-
łectwa z atrakcjami dziedzictwa kulturo-
wego i przyrodniczego naszego sołectwa. 
Dodatkowo przy współpracy z  naszymi 

17 maja 2022 roku odeszła od 
nas wieloletnia Koleżanka i Przyja-
ciółka Ula Bregin-Kopka. Przeżyły-
śmy z nią wspólnie wiele lat na grun-
cie zawodowym i prywatnym.

Połączyła nas Szkoła Podstawowa 
w  Hażlachu, w  której Ula przepraco-
wała większość swojego zawodowe-
go życia, bo aż 27 lat pracy nauczyciel-
skiej i  wychowawczej. Spędziłyśmy 
razem wiele pięknych, radosnych 
a czasem także trudnych chwil.

Ula pozostanie na zawsze w  na-
szych wspomnieniach jako pogodna, 
życzliwa i  koleżeńska towarzyszka 
wspólnie spędzonych dni.

Miała wiele zainteresowań i  pa-
sji. Była naszą inspiracją i  przewod-
nikiem w  świecie literatury i  filmu. 
Kolekcjonowała książki, zwłaszcza 
biograficzne, filmy, płyty i  ciekawe 
bibeloty. Kochała sztukę w wielu wy-
miarach, a szczególnie muzykę i ma-
larstwo. W ostatnich latach aktywnie 
uczestniczyła w  różnych formach 
zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
oraz była wyróżniającą się czytel-
niczką cieszyńskiej i hażlaskiej biblio-
teki. Kochała życie rodzinne i domo-
we, lubiła spędzać czas w otoczeniu 
bliskich oraz przyjaciół – wspaniała 
matka, żona, babcia i przyjaciółka.

Przez ostatnie kilka lat podziwia-
łyśmy jej dzielność i  determinację 
w  walce z  chorobą. Miała jeszcze 
wiele planów i marzeń do spełnienia. 
Do ostatnich dni była aktywna, peł-
na optymizmu i  wiary w  lepszy dla 
siebie czas. Taką Ulę znałyśmy i taka 
na zawsze pozostanie w naszych ser-
cach i pamięci.

 Przyjaciółki-emerytki z SP w Hażlachu

Herbatka u Hrabiny

Uczestnicy spotkania mogli się prze-
nieść w czasie, wysłuchać ciekawego wy-
kładu cieszyńskiej historyczki Ireny Kwa-
śny o Dobrej Pani Hrabinie Gabrieli Thun 
und Hohenstein i  Pałacu. W  altanie wi-
niarzy przez kilka godzin trwały rozmowy 
z Heleną Stoszek i Joanną Jurgałą-Jurecz-
ką o  historii, ich twórczości oraz wielu 
innych ważnych aspektach życia. Imprezę 
uświetniły występy zespołów regional-
nych Jasieniczanka i Wielkokończanie. Jak 
na Noc Muzeów przystało – udostępniona 
do zwiedzania została po raz kolejny wie-
ża pałacowa. Właściciele Pałacu państwo 
Lipscy wraz z  przyjaciółmi ze stowarzy-
szania Cieszyński Szlak Wina oprowadzali 
po winnicy.

Po zwiedzaniu można było posilić się 
pysznymi potrawami przygotowanymi 
przez KGW Kończyce Wielkie oraz skosz-
tować wina z  Kończyc Małych i  piwa 
z Browaru Zamkowego Cieszyn. 

Wspomnienie o Uli
„Nie umiera ten, kto trwa
w sercach i pamięci naszej...”

lokalnymi organizacjami zorganizujemy 
Piknik Sportowo-Rodzinny, na który ser-
decznie zapraszamy 14 sierpnia br. 

Właściciele Pałacu Ewa i Marcin Lipscy (z prawej) 
z gośćmi

Rozmowy z pisarką Joanną Jurgałą-Jureczką

Drewnolandia  
zaprasza
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Kiedy w dokumencie protekcyjnym bi-
skupa wrocławskiego Wawrzyńca z  dnia 
25 maja 1223 roku znalazła się wzmianka 
o  jednej z  najstarszych miejscowości na 
Śląsku Cieszyńskim, rozpoczęła się wów-
czas niesamowita historia wsi, która trwa 
do dzisiaj, a  my jesteśmy świadkami jej 
nieustannego rozwoju.

Wielkimi krokami zbliża się wielki ju-
bileusz 800 lecia istnienia wsi Zamar-
ski, a  przecież wielkie jubileusze wyma-
gają odpowiedniej oprawy. Osiem wieków 
wspaniałych dziejów naszej ukochanej 
dziedziny zasługuje na wydarzenie, które 
będzie podziękowaniem dla wszystkich 
mieszkańców, ukoronowaniem dokonań 
naszych przodków i ludzi, którzy dołożyli 
cegiełkę w budowie i rozwoju Zamarsk.

„Pole, pole, łyse pole, ale mam już plan. 
Pomalutku, bez pośpiechu  
wszystko zrobię sam.”

Fragment tekstu utworu „Ściernisco” 
zespołu Golec uOrkiestra idealnie ob-
razuje bieg wydarzeń naszej wsi. Tylko 
w  ostatniej dekadzie udało się wspólny-
mi siłami osiągnąć tak wiele i sprawić, że 
nasza mała ojczyzna rozkwita z  każdym 
rokiem. Koncert Golec uOrkiestra idealnie 
wpasowuje się w  stylistykę obchodów 
800 lecia naszej wsi. Powiem więcej! 
Mamy już plan! Mamy już datę!

Mamy już potwierdzony występ zespo-
łu! Mamy też stronę internetową swiyn-
todziedziny.pl, na której będą pojawiać 
się niezbędne informacje dotyczące tego 
jubileuszowego wydarzenia. Już dziś mo-

żemy śmiało powiedzieć, że 10  czerwca 
2023 roku na boisku szkolnym w Zamar-
skach wystąpi zespół  Golec  uOrkiestra.

Marcin Ścibik

Golec uOrkiestra w Zamarskach!

W  tym roku ponownie mieszkańcy 
Gminy i okolic mogli bawić się podczas 
POGWIZDOŁEK, tradycyjnie w  pierw-
szą sobotę czerwca.

Cieszymy się, że mimo przelotnego 
deszczu większość atrakcji się odbyła. 
Część dopołudniowa przy Szkole trochę 
zmieniona przez pogodę, ale przygotowa-
ne wiktuały sprzedane zostały w całości. 
Niestety biegi dziecięce zostały przełożo-
ne, ale zrealizowane. Bieg o Złoty Gwiz-
dek także zaliczony i udany (zwycięzców 
prezentujemy w  tabeli). Najlepszymi za-
wodnikami z Gminy Hażlach byli Urszula 
Pilich i Damian Luźniak (na zdjęciu).

Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się pokazy w  wykonaniu Państwo-
wej i  Ochotniczej Straży Pożarnej, 
szczególnie te w wykonaniu MDP OSP 
 Pogwizdów.

Dzieci popołudnie spędziły na ani-
macjach przygotowanych przez Gminną 
Bibliotekę. Uśmiechy na ich buziach są 
najlepszym podsumowaniem tej atrakcji. 

Odbyły się także zawody o  tytuł Su-
per Gwizdoła – statuetkę za najdłuższy 
gwizd otrzymał Tomasz Goryczka, a  za 
najgłośniejszy Wojciech Legierski. 

POGWIZDOŁKI za nami
Ważnym wydarzeniem tegorocznej 

edycji POGWIZDOŁEK była konferencja 
„Spotkanie nas granicy”, podczas której 
mieszkańcy mieli możliwość dowiedzieć 
się o  planowanej kładce pieszo-rowero-
wej nad rzeką Olzą. Jest to jeden z  kilku 
projektów Gminy Hażlach z Miastem Kar-
winą. Projekt „Dokumentacja projektowa 
kładki nad rzeką Olzą – przejście trans-
graniczne między Karwiną i  Hażlachem” 
jest współfinansowany ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w  ramach Funduszu Mikroprojektów 
Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšinské 
Slezsko Programu Interreg V-A  Republi-
ka Czeska – Polska. W konferencji udział 
wzięli przedstawiciele Miasta Karwina, 
projektanci dokumentacji oraz reprezen-
tanci instytucji zarządzającej Funduszem 
Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Festyn przy Domu Ludowym był bar-
dzo udany. O super zabawę dbał Sunday 
Band, a KGW i OSP z Pogwizdowa o stro-
nę gastronomiczną. Występ Sunday Band 
odbył się na scenie Gminnego Ośrodka 
Kultury zakupionej dzięki otrzymanemu 
dofinansowaniu ze środków Ministra 
Kultury i  Dziedzictwa Narodowego po-

chodzących z Funduszu Promocji Kultury 
– państwowego funduszu celowego, na 
zadanie „Doposażenie GOK Hażlach”. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przy-
czynili się do miłej soboty w  Pogwizdo-
wie. Podziękowania składamy sponsorom 
Biegu o Złoty Gwizdek – firmom POGNET 
z  Pogwizdowa, RaFit, Betoniarnia Po-
gwizdów, Lewiatan Pogwizdów oraz 
Holistic Spa Cieszyn. Sponsorem impre-
zy był także Browar Zamkowy Cieszyn.

Zwycięzcy w kategorii open  
kobiety: 1. Grażyna Zębik, 2. Joanna 

Leśków, 3. Urszula Pilich 
mężczyźni: 1. Tomasz Wróbel, 

2. Damian Luźniak, 3. Grzegorz Wowry 

BIEG O ZŁOTY GWIZDEK
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„ŚWIYNTO DZIEDZINY 
CZYLI ZABAWA W SERCU WSI”

Po dwuletniej przerwie spowodowanej 
pandemicznymi ograniczeniami odbyło 
się w  Zamarskach tradycyjne Świynto 
Dziedziny. Jak zawsze impreza odbyła się 
dzięki zaangażowaniu lokalnych organiza-
cji czyli: Stowarzyszenia Miłośników Za-
marsk, Rady Sołeckiej, Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej, Koła Gospodyń Wiejskich, 
Amatorskiego Klubu Futbolu Stołowego 
i Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu.

Na zamarskiej scenie zaprezentowali 
się uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Orła Białego oraz kapela góralska „Póki 
co”. Gwiazdą wieczoru był zespół „Take 
Cover” grający hity lat 60,70,80-tych. Nie 
zabrakło również nowych atrakcji, którym 
był m.in. pokaz musztry Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej, a  także wystawa 
wozów bojowych z  okolicznych jedno-
stek OSP. Wielkim zainteresowaniem 
cieszyła się 30 m. drabina z  Państwowej 
Straży Pożarnej w  Cieszynie. AKFS zor-
ganizował rodzinny turniej w  piłkarzyki 
o Puchar Sołtysa. Obok szkoły znajdowa-
ło się niecodzienne stoisko darmowego 
sprawdzenia stanu samochodów, które 
przygotowała firma DARMA. Na wszyst-
kich kierowców czekali wykwalifikowani 
mechanicy oraz upominki. Tradycyjnie 
wieczorną porą rozpoczęła się zabawa 
taneczna, którą prowadził DJ DEJWID. 
Uczestnicy imprezy mogli skorzystać 
z  pysznej strefy kulinarnej, gdzie można 
było skosztować m.in. pysznych placków 
z blachy, grochówki, dań ukraińskich oraz 
z grilla. Dzieci mogły skorzystać z darmo-
wej zabawy na dmuchańcu.

W  imieniu organizatorów serdecznie 
dziękuję wszystkim za tak liczną wspólną 
zabawę oraz naszym sponsorom dzięki, 

którym mogliśmy zorganizować zabawę 
w sercu naszej wsi. Dziękujemy Firmom: 
CopyArt, Janpas preform PET, DARMA, 
Wrzos, Lewiatan, Potenza, Crocus, Wul-
kanizacja CHMIEL, AD PLANET, Kulig, 
Viali Design, Złotnictwo Pieczonka, Profi, 
PEX, Drukarnia Modena, Koga, BHP Doro 
oraz anonimowym darczyńcom, a  także 
COK „Dom Narodowy”.

PROJEKT „POCHWAŁA ZAMARSK”
Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk 

po raz kolejny wystartowało w  konkur-
sie grantowym „Działaj Lokalnie 2022” 
zorganizowanym przez Stowarzyszenie 
Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej oraz 
Polsko-Amerykańska Fundację Wolności 
i  Akademię Rozwoju Filantropii w  Pol-
sce. Tym razem na projekt pod nazwą 
„Pochwała Zamarsk” udało się pozyskać 
3000 zł. A czego dotyczy projekt?

„Ni wielko, ni mało je nasza dziedzi-
na, chociaż byś ją chladoł na mapie jej 
ni ma...” – to fragment wiersza Erwina 
Cienciały o  Zamarskach, który od kilku 
lat jest hymnem wsi. Od niego rozpoczy-
nają się wielkie uroczystości Zamarsk. Już 
w przyszłym roku wieś będzie obchodzić 
jubileusz 800-lecia. Wraz z mieszkańcami 
chcemy przygotować się do świętowania. 
Chcemy nagrać hymn wraz z kilkoma cie-
szyńskimi pieśniczkami na CD. W to przed-
sięwzięcie zaangażowany będzie chór 
„Hażlach-Zamarski” świętujący w  tym 
roku swoje 100-lecie istnienia, a  także 
uczniowie Szkoły Podstawowej. Wspólne 
próby i  warsztaty do nagrania płyty CD, 
będą okazją nie tylko do integracji między-
pokoleniowej, ale przede wszystkim oka-
zją do przekazania młodym muzycznych 
tradycji śląska cieszyńskiego. Wydana 
płyta z  cieszyńskimi pieśniczkami będzie 
cenną pamiątką. Młodzież szkolna będzie 
miała okazję zaprezentować hymn oraz 
cieszyńskie pieśniczki na „Zamarskim Bie-
siadowaniu”. Na podsumowanie projektu 
odbędzie się jubileuszowy koncert chóru 
„Hażlach-Zamarski” wraz z premierą płyty 
CD „Pochwała Zamarsk”.  

W  ramach przygotowań do jubileuszu 
chcemy również zachęcić mieszkańców 
do aktywnego włączenia się w  obcho-
dy. Wspólne poszukiwanie archiwalnych 
zdjęć naszej wsi w  rodzinnych albumach 

(z  imprez rodzinnych, dożynek, przedsta-
wień itp.), a  później wydanie cyfrowego 
albumu będzie okazją do stworzenia cze-
goś wyjątkowego przez mieszkańców dla 
kolejnych pokoleń.

Już teraz zwracamy się z  wielką 
prośbą do mieszkańców o  kontakt 
w  sprawie starych zdjęć (z  imprez 
rodzinnych, dożynek, przedstawień 
itp.), które po zeskanowaniu zosta-
ną oddane. Więcej informacji można 
uzyskać pod nr tel. 794 055 520 i mail: 
 zamarski1223@wp.pl.

Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk

KICAKOWE SPOTKANIE 
NA WIELKIM EKRANIE

Od kilku lat w  Gminie Hażlach działa 
Lokalne Partnerstwo PAFW zbudowane 
wokół marki Hażlaski Kicak, m.in. pomię-
dzy Stowarzyszeniem Cieszyńskiej Mło-
dzieży Twórczej, Stowarzyszeniem Miło-
śników Zamarsk, Stowarzyszeniem Nasza 
Wieś Kończyce Wielkie i  Stowarzyszenie 
Na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku. 
W tym roku partnerzy postanowili powal-
czyć o kolejne granty, które umożliwią kon-
tynuowanie działań związanych z Kickiem.

Tym razem dzięki projektowi KICAKOWE 
SPOTKANIE NA WIELKIM EKRANIE organi-
zowane będzie profesjonalne kino plenero-
we za sprawą zakupionego pneumatyczne-
go ekranu. Każda projekcja będzie zaczynać 
się krótkim filmem promującym naszą gmi-
nę pn. „Wędruj szlakiem za Kicakiem”, który 
powstał w  ramach dotacji PAFW w  2021 
roku. Przed seansami zorganizowane będą 
różne animacje dla dzieci i dorosłych. Kica-
kowe spotkanie na wielkim ekranie będzie 
dobrą okazją do integracji mieszkańców 
w poszczególnych wioskach i w całej gmi-
nie. Serdecznie zapraszamy.

Lokalne Partnerstwo PAFW

WIEŚCI Z ZAMARSK
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Chociaż wakacje kojarzą się raczej 
z  przyjemnym rozprężeniem, my już 
drugi rok z  kolei odnotowujemy na-
wał obowiązków. To jednak nic złego, 
gdyż w Domu Przyrodnika nasze obo-
wiązki wykonujemy z przyjemnością!

W  okresie wakacyjnym staramy się 
nie tylko realizować warsztaty z  naszej 
stałej oferty, ale również odciążyć rodzi-
ców. Dlatego zdecydowaliśmy się na dwa 
tygodniowe turnusy warsztatowe, pod-
czas których dzieci miały szansę bawić 
się i uczyć jednocześnie. 

Pierwszy cykl warsztatów skierowany 
był do dzieci w  wieku 10-14 lat i  łączył 
dwie, na pierwszy rzut oka niepołączal-
ne kwestie, czyli miłość do przyrody i mi-
łość do elektroniki. Wychodzimy z zało-
żenia, że wszystko jest dobre, jeżeli tylko 
zachowujemy umiar, dlatego zdecydo-
waliśmy, że pierwsza grupa warsztatowa 
będzie miała szansę uczyć się automa-
tyki i  robotyki oraz poznać rodzime ga-
tunki nietoperzy. Tak więc przez tydzień 
szkoliliśmy z zakresu programowania, na 
przemian z  zabawą i  innymi atrakcjami. 
Odwiedziliśmy również Obserwatorium 
Nietoperzy w Brennej, rozegraliśmy tur-
niej piłki nożnej, a  także stworzyliśmy 
swoje własne „CYBERPODKOWCE” na 
podzespołach LEGO oraz uszyliśmy wła-
sne podkowce małe z filcu.

Druga tura warsztatów przeznaczona 
była dla dzieci w wieku 7-10 lat. Również 

WAKACJE  
w Domu Przyrodnika

w tym przypadku postawiliśmy na naukę 
i zabawę, jednak tutaj nauka polegała na 
poznawaniu zwierząt i  roślin, które mo-
żemy spotkać w  okolicy. Odwiedziliśmy 
Leśny Park Niespodzianek oraz Zator-
land, a  dzieci miały szansę spróbować 
swoich sił w  różnego rodzaju zabawach 
grupowych.

Chociaż to nie koniec wakacji, my już 
możemy stwierdzić, że okres letni jest 
w tym roku zdecydowanie udany! Wciąż 
planujemy warsztaty oraz Spacery Zio-
łowe – warto obserwować stronę Domu 
Przyrodnika w  mediach społecznościo-
wych, gdzie na bieżąco informujemy 
o  planowanych wydarzeniach, warszta-
tach i innych atrakcjach.

RAJD ROWEROWY  
„ZAMARSKI MTB –  

LUTNIA BIKE 
MARATHON”

odbędzie się po raz kolejny, 
tym razem termin startu został 

ustalony na  
18 września 2022 r. 

Organizatorami są Gminny 
Ośrodek Kultury w Hażlachu 

oraz Stowarzyszenie „LUTNIA”. 
MIEJSCE STARTU  

– boisko przy szkole 
podstawowej w Zamarskach.
Zmagania wyścigu głównego 
będą poprzedzone oczywiście 

zawodami dla najmłodszych – 
od przedszkolaków do uczniów 

klas 8. Te wyścigi rozpoczną 
się o godzinie 11.00 , a zapisy 
przyjmowane będą od 10.00.
Trasa imprezy będzie wiodła 

przez bezdroża oraz boczne, polne 
i leśne drogi na terenie Gminy 

Hażlach – głównie wsi Zamarski. 
Rajd odbywa się na dwóch 

dystansach: MINI – około 17 km 
i MEGA – dwa razy MINI.

Zachęcamy do zapisów, koszty 
wpisowego do dnia 15 września 

wynoszą 60 zł, a w dniu imprezy 
80 zł i obejmują świadczenia 

startowe w tym ciepły posiłek.
Nagrody – w zależności od 

hojności sponsorów. Zapewniamy 
ciekawa trasę i super zabawę. 
Szczegółowy regulamin i link 

do zapisów na stronie  
www.gokhazlach.pl 
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WIADOMOŚCI GMINY HAŻLACH – BEZPŁATNY INFORMATOR SAMORZĄDOWY

DLACZEGO JARMARK SŁOWIAŃSKI 
STAŁ SIĘ NOWĄ, STAŁĄ IMPREZĄ 
W HARMONOGRAMIE WYDARZEŃ 
KULTURALNYCH GMINY HAŻLACH? 

Ponieważ uważamy, że nasze korzenie są bardzo waż-
ne, a  nasza historia, to właśnie historia Słowian. Dom 
Przyrodnika to miejsce poświęcone lokalnym roślinom, 
zwierzętom oraz uprawie ziemi. Ta historia to nie tylko 
czasy najnowsze, ale również czasy, kiedy milenium temu, 
w tym regionie znajdowały się słowiańskie wioski. Chociaż 
w samej Gminie Hażlach nie stwierdzono pozostałości po 
wczesnośredniowiecznych osadach, to mamy pewność, 
że w regionie w tamtym czasie osadnictwo istniało, a nasi 
przodkowie, zamieszkujący m.in. grody w Kocobędzu, Cie-
szynie, czy Skoczowie, przemierzali również tereny obec-
nej Gminy Hażlach. Z  czasem, wraz z  rozwojem osadnic-
twa, ludzie zaczęli się tutaj osiedlać i uprawiać ziemię.

CZEGO MOŻECIE SIĘ SPODZIEWAĆ 
PO TEGOROCZNYM JARMARKU 
SŁOWIAŃSKIM? 

Z pewnością wielu atrakcji. Będzie czekała na Państwa 
strefa gastronomiczna oraz kramy z  wieloma ciekawymi 
produktami. Całość towarzyszyć będzie słowiańska muzy-
ka, a Dziewanna – tak jak w zeszłym roku, będzie czekała, 
aby z pannami (i nie tylko) przygotować słowiański wianek, 
który nie tylko w dawnych wierzeniach miał pomóc w zna-
lezieniu męża (m.in. w  Noc Kupały), ale również pełnił 
funkcję ochronną (ta przetrwała aż do XX wieku – wianki 
wieszano na domostwach, czy stodołach, aby chroniły je 
przed wszelkim nieszczęściem).

Z okazji Święta Ziół z kolei można będzie poznać lokal-
ne zioła, nauczyć się je rozpoznawać oraz stosować. Basia 
Kuchta – zielarka z Domu Przyrodnika z pewnością zadba 
o to, aby tego dnia atrakcji nie brakowało.

Przed nami druga edycja  
JARMARKU SŁOWIAŃSKIEGO
15 sierpnia, czyli święto Matki Boskiej Zielnej, to czas poświęcony ziołom, zbiorom, a także 
naturalnym aspektom naszego życia. Naszym zdaniem nie ma lepszego dnia, aby na swój 
sposób powrócić do korzeni i przypomnieć sobie czasy, kiedy rozpoczęcie dnia wyznaczał 
wschód słońca, a życie było dostosowane do pory roku. Dlatego zapraszamy na drugą edycję 
JARMRKU SŁOWIAŃSKIEGO, który w tym roku połączony będzie ze Świętem Ziół. 

Specjalną atrakcją tegorocznego Jarmarku będzie wystawa zabyt-
kowych maszyn rolniczych oraz możliwość skorzystania z przejażdżki 
traktorem. Autorem tej atrakcji są przedstawiciele Stowarzyszenia 
Miłośników Starych Traktorów „Silesia Traktor”.

Zapraszamy serdecznie!
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• Święto ziół - spotkanie z zielarką
•WYPLATANIE Wianków

•Prezentacja Słowiańskiego stroju
 •Kramy i stoiska

 •zabytkowE maszynY rolnicze
•STREFA GASTRONOMICZNA

•STREFA DLA DZIECI

II JARMARK
SŁOWIAŃSKI 
15 SIERPNIA 2022 12:00-16:00

PLAC PROF. WAWRZYCZKA 

ZAPRASZAMY NA

patron medialny



godz. 20.00

godz. 18.00

2022

Starosta Cieszyński Mieczysław Szczurek
Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski

Sołtys Sołectwa Hażlach Mariusz Króliczek
Gazdowie Dożynkowi Anna i Andrzej Kaleta

zapraszają na:

POWIATOWE W HAŻLACHU
3 września

PROGRAM
1300  Dom Przyrodnika w Hażlachu – spotkanie z Gazdami Dożynkowymi 
 i formowanie korowodu

1400 Nabożeństwo ekumeniczne - Kościół Ewangelicko-Augsburski 

1600 Powitanie korowodu i Uroczystości dożynkowe – Hażlach ul. Główna 37
 Obrzęd dożynkowy i koncert -  Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
 im. Janiny Marcinkowej przy udziale aktorów
 z Teatru w Czeskim Cieszynie

1800 Kabaret RAK

2000       Gwiazda wieczoru - WEEKEND

2100 -  200 zabawa z Zespołem Stylowy Band
  Imprezie towarzyszyć będzie strefa gastronomiczna
  w godzinach 1600 - 2000 - strefa dla dzieci

Organizator:

DOŻYNKI

Sponsorzy

Patroni medialni


