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Dożynki Powiatowe w  Hażlachu, któ-
re były objęte honorowym patronatem 
Marszałka Województwa Śląskiego Ja-
kuba Chełstowskiego, to wiele godzin 
wspaniałej zabawy, wiele gwiazd, setki 
zadowolonych uczestników i  dziesiątki 
pozytywnych komentarzy – za które ser-
decznie dziękujemy! Tak duże wydarzenie 
zawsze jest trudnym przedsięwzięciem, 
wymaga ogromu pracy i  zaangażowania, 
jednak dla takich efektów – zdecydo-
wanie warto!

Po dożynkach nadszedł czas na pod-
sumowania i  podziękowania. Dziękuje-
my serdecznie wszystkim, bez których 
tego wydarzenia by nie było! Dziękuje-
my wszystkim uczestnikom korowodu, 
w którym wzięło udział prawie 60 pojaz-
dów – od koni, przez nowoczesne ciągni-
ki i  maszyny rolnicze, aż po historyczne 
ciągniki, motocykle, samochody i  wozy 
strażackie. Dziękujemy wszystkim, którzy 
przyczynili się do tego, że korowód zrobił 
tak wspaniałe wrażenie – nie tylko wła-
ścicielom gospodarstw, wszystkim rolni-
kom, lokalnym działaczom, czy muzykom, 
którzy jechali w korowodzie, ale również 
osobom, które odpowiadały za wspania-

łe dekoracje, a  także wszystkim, którzy 
to wydarzenie zabezpieczali – strażakom 
z  Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy 
Hażlach oraz policji.

W podziękowaniach nie może zabrak-
nąć również gazdów, czyli państwa An-
drzeja i  Anny Kaletów, którzy zdecydo-
wali się w tym roku pełnić tę zaszczytną 
rolę i  ochoczo zaangażowali się w  orga-
nizację oraz promocję dożynek. Zabrali 
również głos ze sceny – Jako Gazdowie, 
ale też przedstawiciele wszystkich rolników 
i ich rodzin, pragniemy dziś wyrazić ogrom-
ną wdzięczność za cały okres zbiorów, za 
urodzaje, które dzięki łasce Bożej będą po-
dawane naszym rodzinom, naszym bliskim, 
mieszkańcom naszych okolic. Jak każdego 
ranka, kierujemy wzrok w  stronę nieba, 
dziękujemy za każdy promień słońca, za 
każdą kroplę deszczu, które tworzą nam wa-
runki do pracy i  pozwalają nam cieszyć się 
nie tylko siewem, ale także bogatym zbio-
rem. Dziękujemy dziś za siły i  zdrowie, za 
rodziny i bliskich, wspierających w pracach 
rolnych. Dziękujemy za jedność społeczną 
i za zaangażowanie w pracę. Dziękujemy za 
Wasze szlachetne serca – mówił Andrzej 
Kaleta. My również dziękujemy wszyst-

kim rolnikom za ich pracę, bez której spo-
łeczeństwo nie mogłoby funkcjonować. 
Dziękujemy również Andrzejowi i  Annie 
Kaleta za pomoc w  organizacji dożynek, 
za przyjęcie roli Gazdów oraz za ich ca-
łoroczną pracę i  zaangażowanie w  ży-
cie Hażlacha.

Podziękowania należą się również 
wszystkim, którzy w taki, czy inny sposób 
zaangażowali się w  organizację i  prze-
bieg dożynek. Dziękujemy gospodarzom: 
Mieczysławowi Szczurkowi – Staroście 
Cieszyńskiemu, Grzegorzowi Sikorskie-
mu – Wójtowi Gminy Hażlach i  Mariu-
szowi Króliczkowi – Sołtysowi Hażlacha. 
Dziękujemy za przybycie zaproszonym 
gościom oraz wszystkim, którzy uświet-

Kurz po Dożynkach Powiatowych w Hażlachu już opadł, jednak mamy 
nadzieję, że to wydarzenie na długo pozostanie w Państwa pamięci! 
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nili to Święto Plonów (w  kolejności wy-
stępów): Kapeli „Wisła”, Zespołowi „Wiel-
kokończanie”, Zespołowi Pieśni i  Tańca 
Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinko-
wej, aktorom Teatru w Czeskim Cieszynie 
– Katarzynie Kluz i  Bogdanowi Kokotko-
wi, ewangelickiemu Chórowi Mieszane-
mu Hażlach – Zamarski, KGW Dębowiec, 
Kabaretowi RAK, Zespołowi WEEKEND 
oraz Zespołowi Stylowy Band z  Kończyc 
Wielkich! Serdeczne podziękowania kie-
rujemy za przygotowanie nabożeństwa 
ekumenicznego proboszczowi Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej w  Cieszynie 
ks. Marcinowi Brzósce i wikariuszowi Fi-
liału ks. Mateuszowi Mendrochowi oraz 
proboszczowi Parafii Rzymskokatolickiej 
pw. św. Bartłomieja Apostoła w Hażlachu 
ks. Markowi Nieciąg. 

Szczególne podziękowanie za wspar-
cie i współpracę pracownice GOK-u kieru-
ją do Sołtysa i  Rady Sołeckiej Hażlacha, 
LKS Viktoria, KGW i  OSP Hażlach oraz 
do pracowników Urzędu Gminy. Gminnej 
Bibliotece dziękujemy za udostępnie-
nie  pomieszczeń.

Dziękujemy również zaproszonym 
gościom, którzy nad odwiedzili, niejed-
nokrotnie zabierając głos i dziękując rol-
nikom za ich pracę. Swoją osobą zaszczy-
cili uroczystości Dożynkowe: Stanisław 
Szwed – Wiceminister Rodziny i  Polityki 
Społecznej, Posłanka do Parlamentu Eu-
ropejskiego Jadwiga Wiśniewska, Małgo-
rzata Pępek – Poseł na Sejm RP, Członek 
Zarządu Województwa Śląskiego Beata 
Białowąs. Ponadto obecny był Przewod-
niczący Rady Powiatu Cieszyńskiego 
Stanisław Kubicius, Członkowie Zarządu 
Powiatu Jan Poloczek i  Marcin Ślęk, Wi-
ceburmistrz Cieszyna Krzysztof Kasztura, 
Wójt Brennej Jerzy Pilch, radni Powiatu 
Cieszyńskiego, Przewodniczący Rady 
Gminy Sławomir Kolondra i  radni Gmi-
ny Hażlach oraz Sołtysi, a  także Bogdan 
Kasperek Dyrektor Biura Stowarzysze-
nia Rozwoju i  Współpracy Regionalnej 
„Olza” – Euroregion Śląsk Cieszyński oraz 
Dyrektor Teatru w  Czeskim Cieszynie 
Petr  Kracik.

Szczególne podziękowania należą się 
również Wam! Wszystkim uczestnikom 
dożynek, bez których nie byłoby tego 
wspaniałego wydarzeni! To święto dla 
Was, a  Wasza radość, Wasze pozytywne 
komentarze i  wreszcie ilość osób, które 
przyszły na wydarzenie, jest najlepszym 
dowodem, że nasza praca ma sens!

Jednocześnie przepraszamy wszyst-
kich mieszkańców Hażlacha i  właścicie-
li pól, które znajdują się w  sąsiedztwie 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu 
za niedogodności. Mamy jednak nadzieję, 
że zostały one wynagrodzone wspania-
łą  zabawą!

Impreza ta nie mogła by być zrealizo-
wana bez funduszy zewnętrznych! Do-
żynki Powiatowe były częścią projektu 
pod nazwą „Dożynki – zwyczaje na Śląsku 
Cieszyńskim”, dofinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Funduszu Mi-
kroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyń-
ski w  ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego – Programu Inter-
reg V-A Republika Czeska – Rzeczpospo-
lita Polska 2014-2020. Partnerami w pro-

jekcie są dla GOK-u  – Gminna Biblioteka 
w Hażlachu i Teatr w Czeskim  Cieszynie.

Duże znaczenie miały również środki 
pozyskane od lokalnych sponsorów, którzy 
mieli okazję zaprezentować się podczas 
dożynek, a  byli nimi: Bank Spółdzielczy 
w  Cieszynie, Browar Zamkowy w  Cieszy-
nie, Stowarzyszenie SCI, MDM®NT, Kania 
Finanse, POGNET Józef Lipka, Piekarnia 
i Cukiernia Bethlehem – twórcy chleba do-
żynkowego i kołaczyków, Karczma Wrzos 
– ustrońska restauracja z  własną warzel-
nią, Catering Żarełko oraz Drukarnia MO-
DENA. Jak co roku wsparła nas także firma 
Usługi Przewozowe Zbigniew  Popek.

DZIĘKUJEMY i do zobaczenia 
na  kolejnych dożynkach w roku 2023…

pracownice GOK Hażlach

Zdjęcia z Dożynek wykonali: Joanna Posiak, Mariusz Jaszczurowski, Jan Walica, Stefan Mańka, Grzegorz Kasztura
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Co prawda początki chóru datują się 
na rok 1920, kiedy powstały dorywczo 
mieszany zespół śpiewaczy uświetnił 
poświęcenie nowych dzwonów, jednak 
organizacja jubileuszu dwa lata temu nie 
była możliwa z  powodu panującej wów-
czas pandemii.

Uroczysty koncert Ewangelickiego 
Chóru Hażlach – Zamarski odbył się 
17  września w  miejscowym kościele 
ewangelickim. Spotkanie prowadził Pro-
boszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
w  Cieszynie ks. Marcin Brzóska. Obecny 
był także Zwierzchnik Diecezji Cieszyń-
skiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskie-
go bp Adrian Korczago, który w  swoim 
wystąpieniu podkreślił religijny wymiar 
śpiewu chóralnego. Gratulacje i  życzenia 
dla chórzystów-jubilatów złożyli także: 
Kurator Diecezjalny, zarazem Burmistrz 
Wisły, Tomasz Bujok, Przewodniczący 
Komisji Chórów i  Orkiestr Diecezji Cie-
szyńskiej ks. Władysław Wantulok oraz 
przedstawiciele władz Gminy Hażlach: 
Przewodniczący Rady Gminy Sławomir 
Kolondra i Wójt Grzegorz Sikorski. 

Występ artystów uświetniło wręcze-
nie zespołowi Złotej Odznaki Hono
rowej za Zasługi dla Województwa 
Śląskiego, czego na ręce jego dyrygen
ta Krystyny Penkały, od ponad 40 lat 
prowadzącej chór, dokonał Jan Kawulok, 
Przewodniczący Sejmiku Województwa 
Śląskiego. Ponadto Srebrne Odznaki Ho
norowe otrzymali Bożena Krupa i  Józef 
Michalik. 21 września br. Departament 
Mecenatu Państwa Ministerstwa Kultury 

Święto hażlaskich ewangelików 

i  Dziedzictwa Narodowego przekazał in-
formację, że Minister prof. dr hab. Piotr 
Gliński przychylił się do wniosku Wójta 
Gminy Hażlach Grzegorza Sikorskiego 
i  uhonorował Panią Krystynę Penkałę 
indywidualną nagrodą okolicznościową 
z Funduszu Promocji Kultury.

Uroczystości jubileuszowe z  okazji 
150  rocznicy zbudowania w  Hażlachu 
przycmentarnej kaplicy, która z  cza-
sem stała się kościołem filialnym Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej w  Cieszynie, 
odbyły się w  niedzielę 18 września. 
Wspólnie z biskupem Adrianem Korczago 
wziął w  nich udział Zwierzchnik Kościo-
ła Ewangelicko-Augsburskiego w  Polsce 
bp Jerzy Samiec, który wygłosił kazanie. 
W uroczystościach wzięli udział Starosta 
Cieszyński Mieczysław Szczurek, Prze-
wodniczący Rady Powiatu Stanisław 
Kubicius, Wójt Gminy Hażlach Grzegorz 
Sikorski i  Przewodniczący Rady Gminy 
Hażlach Sławomir Kolondra oraz licznie 
przybyli przedstawiciele duchowieństwa.

Obecni byli również potomkowie Jana 
Górniaka, który w  1872 roku dzierżawił 
dobra arcyksiążęce Komory Cieszyńskiej, 
znajdujące się w Hażlachu oraz w sąsied-
nich Kalembicach i jako opiekun hażlaskiej 
ewangelickiej gminy szkolnej i  cmentar-
nej doprowadził do budowy murowanej 
kaplicy. Specjalnie z Niemiec przybyła na 
uroczystość praprawnuczka fundatora 
kaplicy Erika Jordan oraz jego praprapraw-
nuk Johannes von Gottberg. Jan Górniak 
w  następnym roku ufundował zegar na 
wieżę. Postarał się także o odlanie pierw-
szych dzwonów, wykonanych z  armat 
zdobytych na Francuzach podczas wojny 
francusko-pruskiej, o  których podarowa-
nie zwrócił się do cesarza Niemiec Wil-
helma I. Poświęcenia kaplicy dokonano po 
sprowadzeniu dwóch dzwonów z odlewni 
w Wiener Neustadt 8 września 1873 roku. 

Powyższe oraz wiele innych faktów 
historycznych przybliża prezentowana 
podczas rocznicowych uroczystości „Kro-
nika ewangelików Hażlacha i  okolicy” 

W tym roku społeczność hażlaskich ewangelików przeżywa dwa ważne jubileusze:  
150 lat od zbudowania kościoła oraz 100-lecie Chóru Hażlach – Zamarski.



5

W roku 1998 został wyróżniony przez 
Radę Gminy Hażlach Laurem „Srebrnej 
Cieszynianki”, zaś w roku 1999 obdarzony 
godnością Członka Honorowego Macierzy 
Ziemi Cieszyńskiej. W roku 2016 otrzymał 
z  kolei Złotą Odznakę Honorową za Za-
sługi dla Województwa Śląskiego. Zmarły 
był powszechnie znany ze swojej szeroko 
zakrojonej działalności społecznej i  kul-
turalnej. Prowadził założony w 1980 roku 
przy Ochotniczej Straży Pożarnej w  Za-
marskach Zespół Teatralny, kierował tak-
że Męskim Zespołem  Śpiewaczym.

Śp. Pan Rudolf urodził się 2 kwietnia 
1926 roku. Pierwsze lata życia spędził 
w  zamarskim przysiółku Rudów. Z  za-
wodu był nauczycielem. W  roku 1949 
ukończył Liceum Pedagogiczne w Cieszy-
nie, następnie uzupełniał wykształcenie 
w  Zaocznym Studium Nauczycielskim 
w Raciborzu i podczas wyższych studiów 
zawodowych w  Instytucie Kształce-
nia Nauczycieli w  Warszawie. Pracował 
w  szkołach w  Chałupkach i  Raciborzu. 
W  latach 1955-1976 był kierownikiem 
Szkoły Podstawowej w  Dębowcu, zaś 
w  latach  1976-1984 dyrektorem Szkoły 
Podstawowej w  Zamarskach. Na eme-
ryturę przeszedł w  roku 1984, lecz do 

1990  roku nadal pracował w  zamarskiej 
szkole w niepełnym wymiarze godzin, zaś 
do 1997 roku pełnił obowiązki katechety 
religii ewangelickiej. Brał udział w  róż-
nych formach pracy pozaszkolnej, udzielał 
się w ogniskach Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, angażował się w  działalność 
świetlicową oraz organizował w  Zamar-
skach obchody  jubileuszowe.

Był zapalonym miłośnikiem historii, 
tradycji, kultury i  przyrody Śląska Cie-
szyńskiego, autorem licznych artykułów, 
publikacji i kilku kronik. W 2013 roku uka-
zała się opracowana wspólnie z  Edwar-
dem Figną, wydana przez Gminny Ośro-
dek Kultury w Hażlachu, obszerna, bogato 
ilustrowana publikacja „Zamarski wczoraj 
i dziś”. Za swoją pracę zawodową i aktyw-
ność społeczno-kulturalną otrzymał wie-
le odznaczeń, w tym między innymi: Złoty 
Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski, Medal Komisji Eduka-
cji Narodowej oraz Odznakę Honorową 
„Zasłużony Działacz Kultury”. W małżeń-
stwie z Amalią z domu Boruta wychował 
dwoje dzieci: syna Janusza i córkę Halinę, 
po mężu Michalik. 

Zmarły został pochowany 7 września na 
cmentarzu ewangelickim w   Zamarskach. 

Nabożeństwo żałobne, które odbyło się 
w  tamtejszym kościele ewangelickim, 
odprawili ks. prob. Parafii Ewangelicko-
-Augsburskiej w  Cieszynie Marcin Brzó-
ska, ks. wikariusz Mateusz Mendroch oraz 
poprzedni proboszcz cieszyńskiej parafii 
ks. Janusz Sikora, który wygłosił kazanie. 
Zmarłego żegnały poczty sztandarowe 
Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cie-
szyńskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Zamarskach, Szkół Podstawowych 
w  Dębowcu i  Zamarskach oraz Ewange-
licki Chór Hażlach – Zamarski. Mowy po-
żegnalne wygłosili Wiceprezes Zarządu 
Głównego MZC Bronisław Brudny oraz 
Sołtys Zamarsk Klaudiusz Zawada, który 
kontynuuje kronikę Zamarsk rozpoczętą 
przez śp. Rudolfa Mizię. GK 

Pan Rudolf Mizia w roku 2016 w wieku 90 lat

WSPOMNIENIERUDOLF MIZIA (1926-2022)

fo
t. 

GK

autor stwa Jana Kuli, wydana z  inspiracji 
państwa Krystyny i  Jana Królów przez 
Parafię Ewangelicko-Augsburską w  Cie-
szynie w  koedycji i  przy finansowym 
wsparciu Gminy Hażlach. Jan Kula, zmarły 
w roku 2000 hażlaski nauczyciel, działacz 
społeczny, historyk i  kronikarz dziejów 
rodzinnej miejscowości, prowadził swoją 
odręcznie pisaną kronikę przez 65 lat, po-
cząwszy od roku 1935. Jak we wstępie do 
książkowego wydania „Kroniki” napisał 
ks. prob. Marcin Brzóska, „cieszymy się, 
że w  ten sposób możemy uczcić 150-le-
cie wybudowania kaplicy – obecnego 
kościoła, który służy ewangelikom Haż-
lacha i okolic. Radzi jesteśmy, że możemy 
przybliżyć w  ten sposób postać wybit-
nego hażlaszanina – Jana Kuli, a poprzez 
popularyzację jego dzieła przysłużyć 
się tak ważnej i  bliskiej mu idei eduka-
cji  regionalnej”.

„Górniakowie. 150-lecie założenia kościoła ewange-
lickiego w Hażlachu” Edwarda Zagóry (po lewej) oraz 
„Kronika ewangelików Hażlacha i okolicy” Jana Kuli

1 września br. w wieku 96 lat zmarł szanowany społecznik,  
kronikarz swoich rodzinnych Zamarsk, Rudolf Mizia. 

fo
t. 

Jan
 W

ali
caZ inicjatywy wspomnianych wcześniej 

państwa Królów nakładem cieszyńskiej 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej ukazało 
się ponadto kolejne wydawnictwo opisu-
jące okoliczności powstania w  Hażlachu 
kościoła ewangelickiego. Jest nim książka 
Edwarda Zagóry zatytułowana „Górniako-
wie. 150-lecie założenia kościoła ewan-
gelickiego w  Hażlachu”. „Jako zborownik 
filiału hażlaskiego nie raz patrzyłem, na 
wiszące w  kościele tablice ku pamięci 
Jana Górniaka. Ciekawość wzbudzał ta-
jemniczy, pusty grobowiec tuż przy mu-
rach kościoła. W mojej głowie od dawna 
rodziły się pytania. Kim był Jan Górniak 
i  jego rodzina? Dokąd rodzina wyprowa-
dziła się z Hażlacha? Czy żyją współcze-
śnie ich potomkowie?” – zastanawia się 
we wstępie autor publikacji. Jego książka 
daje wyczerpujące odpowiedzi nie tylko 
na te pytania, ale także zawiera wiele in-

nych informacji o szeroko rozgałęzionym 
rodzie Górniaków, który na trwałe zapisał 
się w historii Śląska Cieszyńskiego. GK 
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Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych. Następnie obejrzał pobliski most 
na Piotrówce, na którego przebudowę 
Gmina Hażlach otrzymała niedawno 
w  ramach Programu Inwestycji Strate-
gicznych dla terenów popegeerowskich 
promesę w wysokości 1 176 000 zł, a tak-
że działkę przy ulicy Dębina przekazaną 
w 2020 roku w formie darowizny Gminie 
Hażlach przez Powiat Cieszyński, na któ-
rej planowane jest utworzenie strefy wy-
poczynku i relaksu.  GK

8 sierpnia 2022 roku w  Domu Spor
towca w  Kończycach Wielkich Poseł 
na Sejm RP, zarazem Sekretarz Stanu 
w  Ministerstwie Rodziny i  Polityki 
Społecznej Stanisław Szwed, osobi
ście przekazał dzieciom i  młodzieży 
z  naszej gminy 30  komputerów prze
nośnych oraz 2 komputery osobiste 
wraz z  dodatkowym wyposażeniem 
o  łącznej wartości 74 091,26  zł. Zada-
nie, realizowane przez Gminę Hażlach na 
podstawie umowy ze Skarbem Państwa 
reprezentowanym przez Centrum Projek-
tów Polska Cyfrowa, zostało dofinanso-
wane w  ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi 
Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz 
wzmacnianie cyfrowej odporności na za-
grożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój 
cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia dotyczące re-
alizacji projektu grantowego „Wsparcie 

dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 
cyfrowym – Granty PPGR”, którego ad-
resatami byli potomkowie osób pracują-
cych w  nieistniejących już państwowych 
przedsiębiorstwach gospodarki rolnej, 
w  tym w  gospodarstwie rolnym znajdu-
jącym się niegdyś w Kończycach Wielkich 
na Karłowcu. 

W  spotkaniu uczestniczył także Wójt 
Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski oraz 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Spor-
tu i  Spraw Socjalnych Rady Gminy Anna 
Chwolek. Wiceminister Stanisław Szwed 
podkreślił, że zaangażowanie władz 
Gminy Hażlach w  pozyskiwanie środków 
zewnętrznych z  programów grantowych 
i  funduszy może być przykładem dla in-
nych samorządów. Swoją wizytę w  Koń-
czycach Wielkich ważny gość rozpoczął 
od odwiedzenia boiska wielofunkcyjnego, 
które powstało w  centrum miejscowo-
ści dzięki dofinansowaniu ze środków 

Komputery z rąk Pana Ministra

Dzień Nauczyciela, nazywany również 
Dniem Edukacji Narodowej, obchodzony 
jest w  Polsce co roku 14. października. 
Święto to upamiętnia powstanie Komisji 
Edukacji Narodowej, która została utwo-
rzona z inicjatywy króla Stanisława Augu-
sta Poniatowskiego w 1773 roku. W więk-
szości krajów świata Dzień Nauczyciela 
również obchodzi się jesienią, pomiędzy 
wrześniem i listopadem. 

Korzystając z okazji pragniemy przed-
stawić nową postać w gminnej oświacie.

Od września 2022 roku stanowisko 
dyrektora Szkoły Podstawowej im. 
Orła Białego w Zamarskach objęła Pani 
Aneta Orzyszek. Pani Aneta to nauczyciel 
z  dwudziestoczteroletnim stażem pracy. 
Magister filologii polskiej, dziennikarz, 
oligofrenopedagog, informatyk, doradca 
zawodowy. 18 lat związana ze szkołami 

w  Pogwizdowie, ucząc języka polskie-
go i  informatyki w  Gimnazjum im. Ziemi 
Cieszyńskiej i  w  Szkole Podstawowej 
im.  Księstwa Cieszyńskiego w  Pogwiz-
dowie. Od września 2020 roku pełniła 
funkcję wicedyrektora Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w  Bąkowie. Doświad-
czony szkoleniowiec i  trener nowych 
technologii w  edukacji. Jest instruktorką 
Hufca ZHP Ziemi Cieszyńskiej. Jej motto 
życiowe to „Idź i czyń!”. Prywatnie – żona, 
matka, babcia, poetka.

Wiceminister Stanisław Szwed przekazuje kolejnemu 
młodemu człowiekowi przenośny komputer

Aneta Orzyszek, dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Orła Białego w Zamarskach

fo
t. 

GK

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR 

w rozwoju cyfrowym

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię 
COVID-19.

fo
t. 

GK
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Spotkania te miały na celu integrację 
grupy i  zapoznanie nowych członków 
oraz odkrywanie ciekawych miejsc w po-
szczególnych sołectwach. Oprócz tego 
seniorzy aktywnie uczestniczą w  pro-
ponowanych wycieczkach i  spotkaniach 
z kulturą (kino, teatr), a także biorą liczny 
udział w odbywających się cyklicznie za-
jęciach ruchowych oraz arteterapii. 

Dużym zainteresowaniem ze strony 
seniorów cieszą się również organizo-
wane pogadanki, prelekcje prowadzone 
przez Ochotnicze Straże Pożarne w Haż-
lachu i Pogwizdowie oraz lokalnych dzia-

Aktywny Klub Seniora

W  środę 19 października o  godz. 
16.30 w sali Gminnej Biblioteki Publicz
nej w Hażlachu odbędą się dwugodzin
ne warsztaty jogi śmiechu, składające 
się z serii ćwiczeń aktywizujących, roz
ciągających oraz tzw. „ćwiczeń śmie
chowych”. Poprowadzi je instruktor Piotr 
Bielski, pionier jogi śmiechu w Polsce, au-
tor książek o zdrowym stylu życia. W trak-
cie sesji będzie planował lekki klimat 
dziecięcej zabawy, połączony z dbałością 
o odpowiednią dynamikę zajęć. 

Warsztaty organizuje Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i  Za-
grożonych Wykluczeniem Społecznym 
„Źródło Aktywności” z  siedzibą w  Haż-

lachu, które w  okresie od 15 sierpnia 
do 19  lis topada realizuje aktywizujący 
20 osób projekt „Przez aktywność do ra-
dości”, finansowany ze środków Programu 
„Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności, realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w  Polsce 
i  Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży 
Twórczej. Projekt obejmuje 12 cotygo-
dniowych zajęć jogi dla seniorów, które 
prowadzi instruktor Aleksandra Arndt. 

Uwaga: warsztaty jogi śmiechu 
w  dniu 19 października są otwarte dla 
wszystkich chętnych, w  każdym wie
ku, nie tylko dla uczestników projektu 
„Przez aktywność do radości”. GK

W sobotę, 20 sierpnia 2022 roku zo-
stały zorganizowane na terenie Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Hażlachu – 
I Senioralia Gminy Hażlach. Patronat 
honorowy objął Wójt Gminy Hażlach 
Grzegorz Sikorski oraz Przewodniczą-
cy Rady Seniorów Gminy Hażlach Jan 
Król. Obecnych przywitali Wójt Gminy, 
Przewodniczący Rady Seniorów oraz 
Dyrektor GBP w Hażlachu Agata Kula. 
W  swoich wystąpieniach podkreślali 
fakt, że impreza ta jest kolejną pro
pozycją dla seniorów naszej gminy, 
która przyczyni się w  poważnym 
stopniu do ich integracji i  na stałe 
wpisze się do kalendarza imprez 
kulturalnych gminy. 

Impreza była okazją do rozmów 
towarzyskich, jak i  wspólnej zabawy 
tanecznej w  rytm piosenek wyko-
nywanych przez gwia zdę wieczoru 
– Krzysztofa Prusika, zwycięzcę 
III  edycji „The Voice of Senior” oraz 
zespołu muzycznego. O  oprawę ga-
stronomiczną wydarzenia zadbały: Pa-
nie z KGW w Hażlachu oraz druhowie 
z OSP w Hażlachu. I Senioralia Gminy 
Hażlach przeszły do historii. Pozosta-
ną na pewno w pamięci uczestników. 
Wszystkim, którzy przyczynili się do 
jej zorganizowania składamy serdecz-
ne podziękowania.

Opiekun Klubu Seniora 

„Senioralia” 
w Hażlachu

JOGA NA WESOŁOJUŻ WKRÓTCE:

ZAPRASZAMY! 

łaczy i pasjonatów. W najbliższym czasie 
w ramach działań klubowych planowane 
są kolejne atrakcyjne wycieczki i imprezy 
integracyjne (Andrzejki) i  wiele innych. 
Wielu członków klubu posiada umiejęt-
ności artystyczne i  pasje, które chętnie 
eksponują korzystając z  przestrzeni jaką 
udostępnia im biblioteka (organizowane 
są okresowe wystawy ich wytworów). 

Jeżeli chcesz w  sposób aktywny spę-
dzić jesień życia zapraszamy do udziału 
w naszych przedsięwzięciach. 

Okres letni sprzyjał rozwojowi aktywności Klubu Seniora Gminy 
Hażlach. W tym czasie zorganizowano m.in spotkania integracyjne 
w Pogwizdowie, Rudniku i Kończycach Wielkich. 
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– Wszystko zaczęło się od pasji Kamila – 
syna – do starych traktorów. Z czasem wcią-
gnął nas rodziców do tego i teraz całą trójką 
należymy między innymi do Górnośląskiego 
Stowarzyszenia Silesia Traktor. Stowarzy-
szeń tego typu jest w Polsce kilka i wszyst-
kie mają na celu ratowanie zabytków przed 
złomowaniem. Niestety na Śląsku Cieszyń-
skim jest to mało rozpowszechniony temat, 
dlatego chcielibyśmy przybliżyć działalność 
klubów i  nas prywatnie. Stowarzyszenia 
zrzeszają i  integrują miłośników starych, 
zabytkowych ciągników, a  także posiada-
czy sprzętu rolniczego i wszelkiego rodzaju 
sprzętu zabytkowej techniki. Zajmujemy się 
głównie odrestaurowywaniem zdobytych 
przez nas maszyn, jednym słowem mówiąc 
doprowadzamy je do stanu pierwotnego. 

Nasza traktorowa historia 

Poprzez działalność kulturalną i edukacyjną 
staramy się szerzyć wśród społeczeństwa 
wiedzę historyczną i techniczną o tych pięk-
nych traktorach. Zrzeszenia klubowe dają 
możliwość wymiany doświadczeń, wiedzy 
oraz sprzętu, jaki uda nam się „ocalić od 
zapomnienia”. Teraz hobby syna Kamila 
wzniosło się na wyższy poziom. Wzięliśmy 
udział w  Mistrzostwach Świata Starych 
Traktorów w  Austrii Oldtimer Traktor WM 
2022-Bruck-Fusch am Grossglockner. Jako 
jedyni reprezentowaliśmy Polskę. Pokazali-
śmy 2 nasze traktory z Hażlacha – Hela Lanz 
z 1961 r. i Porsche Junior z 1958 r. oraz 2 trak-
tory Łukasza Zawadzkiego z Ochab Porsche 
H218 z 1960 i Zetor 3011 z 1963 r. Na razie 
była to nasza pierwsza wyprawa na tego 
typu zawody, udało się je ukończyć i  to nie 

na ostatnim miejscu. Łącznie w Austrii wy-
startowało ponad 400 wiekowych maszyn, 
a  my uplasowaliśmy się w  trzeciej setce. 
Cieszymy się z tej przygody i zachęcamy do 
prowadzenia działalności kolekcjonerskiej.

Gminny Ośrodek Kultury w  Hażla-
chu wspólnie z  rodziną Szturc zamierza 
w  przyszłym roku zorganizować po raz 
pierwszy w  Gminie zlot starych trakto
rów i maszyn rolniczych. Na razie trwają 
przygotowania i ustalenia szczegółowego 
harmonogramu, ale data jest już znana 
– 24 i 25 czerwca 2023 zapraszamy na 
TRAKTOR POWER (nazwa robocza). 

W  zeszłym roku zrealizowaliśmy pro-
jekt „Wesele po naszymu”. Projekt bardzo 
przypadł do gustu mieszkańcom regionu. 
To jednak nie koniec! Wydarzenie zostało 
docenione na arenie wojewódzkiej. Za-
rząd Województwa Śląskiego przyznał 
nam wyróżnienie w  kategorii najlepsze 
przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, 
obrzędy i  zwyczaje w  ramach konkursu 
„Piękna wieś województwa śląskiego” 
w roku 2022.

„Wesele po naszymu” było ogromnym 
przedsięwzięciem, przy realizacji którego 
współpracowały trzy podmioty: Gminny 
Ośrodek Kultury w  Hażlachu, Teatr Cie-
szyński w Czeskim Cieszynie oraz Zespół 
Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Jani-
ny Marcinkowej. Wydarzenie miało cha-
rakter transgraniczny.

Wyjątkowość tego przedsięwzięcia 
polegała na zaadaptowaniu dramatu 
Stanisława Wyspiańskiego „Wesele” tak, 

żeby obrazował on zwyczaje weselne 
Śląska Cieszyńskiego. W  ten sposób po-
wstał scenariusz, na podstawie którego 
przygotowana została sztuka. Wielkim 
finałem projektu było widowisko plene-
rowe, wystawione w Parku Sikory w Cze-
skim Cieszynie oraz na Wzgórzu Zamko-
wym w  Cieszynie – w  rolach głównych 
wystąpili aktorzy z  Teatru w  Czeskim 
Cieszynie, a  muzykę zapewnił Zespół 
Pieśni i  Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Ja-
niny Marcinkowej i  Kapela Pana Janka 
z  Pogwizdowa. Po spektaklu przygoto-
wano wydawnictwo „Swojski Zbiorek”, 
czyli książkę, w  której znajdziemy za-
równo zdjęcia z wydarzenia, opis przed-
stawionych tradycji oraz poezję ludową, 
autorstwa Heleny Stoszek – mieszkanki 
Kończyc Wielkich.

Wydarzenie było istotne z  punk-
tu widzenia kultury i  tradycji regionu, 
jednak bardzo się cieszymy, że zostało 
docenione również poza Śląskiem Cie-
szyńskim, czego efektem jest przyznane 
nam  wyróżnienie! 

„Wesele po naszymu” 
wyróżnione

Projekt „Wesele po naszymu / Veselka po našymu” 
był dofinansowany przez Unię Europejską ze środ-
ków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk 
Cieszyński w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego – Programu Interreg V-A Repu-
blika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020.

W naszej Gminie Hażlach od jakiegoś czasu zaczęły na różnych 
imprezach pojawiać się stare traktory. Skąd się wzięły i jaka jest ich 
historia. O to ciekawe hobby zapytaliśmy Panią Urszulę Żyła-Szturc.
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Od lipca br. Lokalne Partnerstwo 
PAFW stworzone przez organizacje dzia-
łające w Gminie Hażlach realizują projekt 
„Kicakowe spotkanie na wielkim ekranie”. 
Dzięki dofinansowaniu 10.000 zł i wspar-
ciu z  Urzędu Gminy udało się zakupić 
ekran pneumatyczny, a  także pokryć 
koszty licencji filmowych i  materiałów 
do prowadzenia animacji. W ramach pro-
jektu w  Rudniku, Kończycach Wielkich 
i w Zamarskach zorganizowano kino ple-
nerowe. Na wielkim ekranie odbywały się 
projekcje filmu promocyjnego o  Gminie 
Hażlach „Wędruj szlakiem za Kicakiem” 

oraz bajek dla dzieci. Dodatkowo w Koń-
czycach Wielkich wyświetlono francuską 
komedię pt. „Tajemnica Raoula Taburina”. 
Podczas wszystkich filmowych spotkań 
mieszkańcy mogli wziąć udział w dysku-
sji na ważne tematy dot. sołectw. Nowy 
sprzęt pojawił się również w  Cieszynie 
podczas Kina Plenerowego w  ramach 
„Cieszyńskiego Przekładańca” czyli świę-
ta organizacji pozarządowych.

Lokalne Partnerstwo w  naszej gminie 
to przede wszystkim zacieśnianie współ-
pracy pomiędzy Stowarzyszeniem Miło-
śników Zamarsk, Stowarzyszeniem Nasza 

„Kicakowe spotkanie na wielkim ekranie”

Dnia 14 sierpnia br. w  sołectwie 
Kończyce Wielkie odbył się Piknik 
Sportowo Rodzinny zorganizowany 
przez Stowarzyszenie Nasza Wieś Koń
czyce Wielkie. Był on pełen sportowych 
emocji, które towarzyszyły w najróżniej-
szych konkurencjach. Po godzinie 16-tej 
wystartowała zaplanowana rozgrywka 
na grze wielkoformatowej pomiędzy 
naszymi lokalnymi organizacjami oraz 
Wójtem Panem Grzegorzem Sikorskim 
i Panią sołtys Patrycją Kajzar. Osobą, któ-
ra jako pierwsza dotarła do mety był Pan 

Wójt, drugie miejsce zajęła Pani sołtys. 
Po zaciętej walce kolejno do mety dotarli 
reprezentanci organizacji: Koła Gospo-
dyń Wiejskich w  Kończycach Wielkich, 
LKS Błyskawica Kończyce Wielkie oraz 
OSP KSRG Kończyce Wielkie. Po godz. 
17 dzieci i dorośli rozpoczęli rywalizacje 
w  różnych konkurencjach sportowych. 
Były nimi: przeciąganie liny, wyścigi 
w workach, rzut kaloszem, bieg z oponą, 
przenoszenie wody, wbijanie gwoździ, 
ubijanie białek widelcem, przenoszenie 
balonem kubków, król strzelców oraz 
rzut do foremki na mufinki. Wszystkim 
zwycięskim osobom i  drużynom jeszcze 
raz składamy gratulacje.

Poza turniejem nie zabrakło wielu 
atrakcji dla całych rodzin. Były stoiska 
gastronomiczne, animacyjne, dmucha-
ny zamek, kule bumper ball, hydronetki 
strażackie, wóz strażacki, wystawa „Ety-
kiety świata”, gry planszowe, piłkarzyki, 
dart oraz kino plenerowe. Krótko mó-
wiąc: kto był to wie, a  ten kto nie był, 
niech żałuje. 

Dziękujemy wszystkim za współ
pracę i Waszą obecność!

Piknik 
w Kończycach

Dofinansowanie: ze środków Funduszu Sołeckie-
go, Ośrodek Działaj Lokalnie Cieszyn, realizowany 
przez Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Sto-
warzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej

Wieś Kończyce Wielkie, Stowarzyszeniem 
Na rzecz Rozwoju Wsi Rudnik w  Rudniku 
oraz Stowarzyszeniem Młodzieży Twórczej 
w Cieszynie. Wspólne działania społeczni-
ków były okazją do wymiany doświadczeń 
i pomysłów na kolejne wspólne projekty.

Projekt Lokalne Partnerstwa PAFW 
w  ramach programu Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności realizowany przez 
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.
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W  dniach 8 i  9 września na terenie 
gminy Hażlach miało miejsce wspaniałe 
wydarzenie. Odbyły się pokazy filmów: 
Wirtualny Teatr Historii „Niepodległa”. 
Za organizację tego wydarzenia odpo-
wiedzialna jest fundacja Koncept Kultu-
ra, która zgłosiła się do Urzędu Gminy 

z  propozycją przyjazdu. Pokazy filmowe 
cieszyły się bardzo dużym zaintereso-
waniem ze względu na swoją unikalność 
i nietypową formę. Wirtualny Teatr Histo-
rii to stworzona przez Fundację Koncept 
Kultura oraz Biuro Programu „Niepodle-
gła” przestrzeń, w  której popularyzuje 
się historię Polski za pomocą technologii 
Virtual Reality. Na gości czekało 30 ob-
rotowych foteli, wyposażonych w  urzą-
dzenia VR. Na wirtualną przygodę z  pol-
ską historią publiczność zabrał zespół 
edukatorów. Każdy widz otrzymał gogle 
VR i  słuchawki, dzięki czemu całkowicie 
przeniósł się do wirtualnego świata wy-

darzeń sprzed lat, które rozgrywały się 
wokół niego. Obraz projektowany jest 
dookoła widza (360  stopni), a  obrotowe 
fotele umożliwiają swobodne obserwo-
wanie akcji. Nowoczesna technologia 
produkcji sprawia, że gość Wirtualnego 
Teatru Historii ma wrażenie fizycznego 
uczestnictwa w przygodach bohaterów. 

W  seansach uczestniczyli uczniowie 
szkół podstawowych z Hażlacha, Kończyc 
Wielkich, Zamarsk i  Pogwizdowa. W  go-
dzinach popołudniowych natomiast odby-
wały się seanse dla wszystkich zaintereso-
wanych. W pokazach uczestniczyli również 
członkowie Klubu Seniora Gminy Hażlach. 

Były cudowne półkolonie dla dzieci, 
zajęcia z  pływania na basenie, a  także 
działania skierowane do całych rodzin.

Już od początku lipca, w  ramach pro-
jektu pn. „Pływam z  klasą”, na które 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi 
Rudnik otrzymało dotację z  Urzędu 
Gminy (wsparcie realizacji zadania pu-
blicznego z  zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniom i  patologiom społecznym 
– organizacja i  przeprowadzanie profi-
laktyczno-sportowych zajęć popołudnio-
wych, organizacja wypoczynku letniego 
dla dzieci i  młodzieży Gminy Hażlach), 
wraz z  dziećmi i  młodzieżą uczęszczali-
śmy na zajęcia z instruktorem na basenie 
w  Zebrzydowicach.

Od 25 lipca 2022 r. rozpoczęły się 
półkolonie realizowane przez nauczy-
cieli Powszechnej Szkoły Podstawowej 
w  Rudniku, pn. „Zdrowo i  kolorowo”, 
również częściowo dofinansowane przez 
Urząd Gminy w  Hażlachu (wsparcie re-
alizacji zadania publicznego z  zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom i  pato-

Wakacje, wakacje i po wakacjach ale w sołectwie Rudnik jak zwykle 
pracowicie. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik realizowało 
różne działania skierowane do wszystkich niemalże grup społecznych.

logiom społecznym – organizacji i  prze-
prowadzanie profilaktyczno-sportowych 
zajęć popołudniowych, organizacja wy-
poczynku letniego dla dzieci i młodzieży 
Gminy Hażlach). Harmonogram tych 2-ty-
godniowych półkolonii był bardzo napię-
ty: dzieci uczestniczyły w  warsztatach 
artystycznych, przyrodniczych, zdrowego 
żywienia, itp., spotkaniach z  ciekawymi 
ludźmi, zajęciach sportowych, wyjeżdża-
ły na wycieczki, spacery, rowery….

Kolejny, trzeci już projekt trwający 
od początku lipca, równolegle z  innymi 
i wzbogacający nasze działania wakacyjne, 
jest działaniem realizowanym z  konkursu 
grantowego „Działaj Lokalnie 2021”, dzięki 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolno-
ści i  Akademii Rozwoju Filantropii w  Pol-
sce. Projekt pt. „Dmuchawce, latawce, 
wiatr…” jest skierowany do wszystkich 
mieszkańców i  obejmuje nocowanie pod 
namiotami, kino plenerowe, warsztaty 
zdrowego żywienia, warsztaty robienia 
latawców, zajęcia sportowe (aerobic) i wy-
cieczkę w góry. Zapraszamy do Rudnika!

Wakacje w Rudniku

Wirtualny Teatr Historii „Niepodległa”
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Urodzony w  1938 r. Józef Kasztura 
w  młodości był piłkarzem Zrywu Cie-
szyn, następnie Klubu Sportowego Stal 
Cieszyn. Przygodę z  piłką nożną rozpo-
czął w wieku czternastu lat w Ludowym 
Zespole Sportowym w Hażlachu. Następ-
nie przez dwa sezony występował w bar-
wach Zrywu Cieszyn jako junior. W  tym 
czasie drużyna wywalczyła awans do ligi 
śląskiej juniorów. W 1956 r. przeniósł się 
do KS Stal Cieszyn, gdzie przez dziesięć 
lat grał w napadzie na lewym skrzydle. 

Po zakończeniu kariery sportowej, 
przez trzy sezony, trenował zespół ju-
niorów. Począwszy od roku 1973, z  krót-
ką przerwą, był przez blisko dziesięć lat 
trenerem pierwszej drużyny KS Piast Cie-
szyn. Najpierw ukończył kursy pomocnika 
instruktora oraz instruktora piłki nożnej, 
następnie w latach 1974-1975 w Wyższej 
Szkole Wychowania Fizycznego w  Kato-
wicach zdobył II klasę trenera piłki nożnej. 
Karierę trenerską w  cieszyńskim klubie 
zakończył w czerwcu 1984 roku. W póź-
niejszym czasie trenował kluby piłkarskie 
z Kaczyc, Kończyc Małych, Hażlacha, Bą-
kowa, Kończyc Wielkich i  Dębowca oraz 
piłkarską młodzież Victorii Hażlach.

Patronat nad turniejem objął Wójt 
Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski, któ-
ry w  obecności rodziny Józefa Kasztury, 
organizatorów zawodów oraz piłkarzy 
dokonał oficjalnego otwarcia. Boiskowy 
piłkochwyt zdobił specjalnie wykona-

Memoriał trenera Józefa Kasztury 
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Dziewięć drużyn, które zgłosiły się do Memoriału 
Józefa Kasztury w Piłce Nożnej, wraz z jego 
organizatorami i patronującym zawodom Wójtem 
Gminy Hażlach Grzegorzem Sikorskim

ny baner z  podobizną zmarłego trenera 
i  mottem „Są tacy ludzie, którzy nigdy 
nie przestaną być dla nas ważni”. Za-
bierając głos, włodarz Gminy Hażlach 
poinformował zebranych, że z inicjatywy 
Wójta Gminy oraz Sołtysa Hażlacha Ma-
riusza Króliczka, przy aprobacie Zarządu 
Victorii, powstała idea, aby modernizo-
wanemu obecnie hażlaskiemu obiektowi 
sportowemu nadać oficjalną nazwę „Bo
isko sportoworekreacyjne im. Józe
fa Kasztury”.

Zarówno wśród oldbojów, jak i w gro-
nie publiczności Memoriału znalazła się 
liczna grupa wychowanków i  zawodni-
ków trenera, którzy na przestrzeni lat 
występowali w  barwach prowadzonych 
przez niego drużyn, takich jak Piast Cie-
szyn, Błyskawica Kończyce Wielkie czy 
LZS Hażlach. W  przerwie turnieju udano 
się na jego grób na pobliskim cmentarzu 
katolickim, gdzie zapalono znicze i złożo-
no kwiaty.

Akces do turnieju zgłosiło 9 zespołów. 
Zawody rozgrywano w  systemie „każdy 
z  każdym” na połowie boiska. Drużyny 
liczyły 6 zawodników, w  tym bramkarz. 
Każdy zespół rozegrał 8 piętnastominu-
towych spotkań. Najlepiej z tych zmagań 
wyszli Lutniocy z  Zamarsk, którzy z  do-
robkiem 20 punktów i  bez straty bramki 
wyprzedzili byłych piłkarzy Piasta Cie-
szyn (18 pkt.) i  pierwszą drużynę oldbo-
jów z Kończyc Wielkich (17 pkt.). Zwycię-

scy zamarszczanie wystąpili w  składzie: 
Andrzej Krupa (bramkarz i  kapitan), Ma-
rek Krupa, Adrian Hanzel, Marcin Han-
zel, Sławomir Kozieł, Piotr Górniak i Zbi-
gniew Karpeta.

Drużyny z  miejsc I-III otrzymały pu-
chary ufundowane ze środków promocji 
Gminy Hażlach. Ponadto statuetkami na-
grodzono zawodników, którzy wyróżnili 
się swoją grą. Najlepszym strzelcem zo-
stał zdobywca 7 goli Krzysztof Podgór
ski z Cieszyna. Z kolei nagrodą dla najlep-
szego bramkarza wyróżniono Tomasza 
Soforka z Pogwizdowa. GK 

W sobotę 27 sierpnia odbył się w Hażlachu turniej piłki nożnej 
oldbojów, upamiętniający zmarłego w styczniu bieżącego roku, 
pochodzącego z tej miejscowości trenera piłki nożnej. Z inicjatywą 
organizacji Memoriału Józefa Kasztury wystąpił Zarząd Ludowego 
Klubu Sportowego Victoria Hażlach na czele z Prezesem Zarządu 
Andrzejem Suchankiem i Sekretarzem Januszem Miłym. 

1. Lutnioki Zamarski  
20 pkt. 11:0 
2. Cieszyn  

18 pkt., 11:1 
3. Kończyce Wielkie  

17 pkt., 14:5 
4. Young Boys Hażlach  

14 pkt., 12:6 
5. Pogwizdów  
9 pkt., 14:10, 

6. Lutnia Zamarski  
8 pkt., 8:15 

7. Hażlach 5 pkt., 6:19 
8. Kończyce Wielkie Old Team  

3 pkt., 6:15
9. Hażlach Texas  

2 pkt., 2:14

OSTATECZNE WYNIKI 
I MEMORIAŁU J. KASZTURY 

W PIŁCE NOŻNEJ  
(ilość pkt. zdobytych, stosunek bramek 

zdobytych do straconych) 
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RUSZYŁY ZAPISY ONLINE  
do I Turnieju Amatorów o Puchar Sołtysa w futbolu stołowym, 
który odbędzie się 5 listopada w Zamarskach. Jest to wydarzenie 

satelitarne znanego już w całej Polsce i poza granicami kraju Turnieju 
o Puchar Sołtysa. Format turnieju amatorów ma na celu promocję tej 
dyscypliny i zachęcenie uczestników do doskonalenia umiejętności 

i spróbowania sił w turnieju głównym. Podczas zbliżającego się 
wydarzenia zawodnicy będą rozgrywać mecze w trzech kategoriach: 

pary Open (16+), pary Kobiet (16+) oraz pary Junior, w której to 
kategorii w zależności od zgłoszeń będą stworzone grupy wiekowe. 

Dla zwycięzców przewidziane są puchary, medale oraz atrakcyjne 
nagrody rzeczowe. Serdecznie zapraszamy do zapisów.

Marcin Ścibik

Punktualnie o  godz. 15:00 w  Parku 
zebrała się rodzina, przyjaciele, Zespół 
Tańca Oldrzychowice i  mieszkańcy, by 
uroczyście odsłonić gwiazdę Jana Taciny. 
To znany folklorysta, etnograf, teoretyk 
muzyki, kolekcjoner tekstów folkloru 
muzycznego i tanecznego m.in. na Śląsku 
Cieszyńskim. Jan Tacina zwany „Beskidz-
kim Kolbergiem” urodził się na Zaolziu. 
Pamiątkowa tablica z  biografią zawisła 
przy fontannie solankowej. Tej uroczystej 
chwili towarzyszyły słowa hymnu Górali 
Beskidzkich „Szumi jawor”.

Kolejnym punktem imprezy było 
wspól ne biesiadowanie. Wszystkich zgro-
madzonych gości i  mieszkańców przy-
witał sołtys Zamarsk Klaudiusz  Zawada 
w towarzystwie Agnieszki Pawlitko – et-
nologa, miłośniczki tradycji, pieśniczki 
i stroju cieszyńskiego. Biesiadę rozpoczęli 
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orła 
Białego pod kierownictwem Krystyny 
Penkały. Na scenie zaprezentował się 
również Zespół Tańca Oldrzychowice, 
który w dwóch odsłonach zaprezentował 
tańce beskidzkie i  cieszyńskie oraz tra-
dycyjne oczepiny. Widowisko wzbudziło 
wielki zachwyt zgromadzonej publicz-
ności. Pod nóżkę zagrała biesiadnikom 
Kapela Potasz z Koszarzysk. Nie zabrakło 
pysznych, cieszyńskich kołaczy, placków 
z blachy oraz bigosu, które przygotowały 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich.

W  imieniu organizatorów serdecznie 
dziękuję wszystkim uczestnikom biesia-

Gwiazda Jana Taciny w Zamarskach
Jak co roku w ostatnią niedzielę września odbywa się Zamarskie Biesiadowanie. 12. już edycja imprezy 
połączona była z odsłonięciem kolejnej tablicy w Alei Gwiazd Miłośników Cieszyńskiej Pieśniczki Ludowej.

dowania, zespołom, społecznikom oraz 
sponsorom, tj. Firmie Kamieniarskiej 
„Wrzos” Bogusławy i  Sławomira Witali-
sów, „Piekarni Zebrzydowice” Romana So-
merlika, Browarowi Zamkowemu Cieszyn, 

Firmie CopyArt Marka Morawca, sklepowi 
„Lewiatan” Wojciecha Luber i  radnym – 
Katarzynie Palac i Grażynie Szczypka.

Sołtys Sołectwa Zamarski
Klaudiusz Zawada
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  GRUDNIOWEGRUDNIOWE
  IMPREZYIMPREZY  

6 grudnia - rozświetlenie choinek i wizyta Mikołaja

18 grudnia
 ZAMARSKI

Wiejski 
Jarmark Świąteczny

  11 grudnia
HAŻLACH

Gminny Jarmark
Świąteczny

Bajki Świąteczne

 dla  dzieci przedszkolnych 

i wczesnoszkolnych

8 grudnia - Hażlach

15 grudnia - Pogwizdów

szczegóły niedługo na plakatach i na

Jesteśmy bardzo szczęśliwi że po raz kolejny udało nam się uzyskać do-
finansowanie ze środków Ministra Kultury na zakup książek. Dotacja prze-
kazana do naszej biblioteki w tym roku to 16 153 zł. Środki te pozwolą nam 
zaspokoić potrzeby wszystkich grup czytelników korzystających z  usług 
Biblioteki w Hażlachu oraz filii w Kończycach Wielkich i Pogwizdowie. 

Zapraszamy do naszych placówek po nowości książkowe.

szeroka gama ubezpieczeń, 
w tym 

ubezpieczeń nieruchomości 
rolnych wraz z ubezpieczeniem 

medycznym w zakresie  
(bez dodatkowej opłaty)

ul. Bobrecka 29, Cieszyn
tel. 503 085 915, 33 857 81 46

U BE Z P I E C Z E N I A

www.kaniafinanse.pl

zaprasza na  

OBIADY  
ABONAMENTOWE  

dostarczone do domu

ZUPA  
+ DRUGIE DANIE 

18 zł

Kontakt 537 357 077
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Ponieważ pozytywne opinie i duże zain-
teresowanie odwiedzających zobowiązu-
ją, nie osiadamy na laurach. Urząd Gminy 
Hażlach planuje wprowadzenie kolejnych 
atrakcji. Dzięki współpracy gminy Hażlach 
z Nadleśnictwem Ustroń planuje się dalsze 
uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej Domu 
Przyrodnika w Hażlachu poprzez stworze-
nie ścieżek edukacyjnych w  lesie "Bażan-
tarnia", "Sikorki" oraz "Uroczysku Czarne 
Doły". Pozwoli to odwiedzającym poznać 
las jako ten najbogatszy i  najbardziej 
zróżnicowany ekosystem oraz zrozumieć 
złożoność procesów jakie w nim zachodzą. 
Utworzone ścieżki umożliwią zrozumienie 
praw rządzących przyrodą oraz posłu-
żą poznaniu ciekawych gatunków roślin, 
grzybów i zwierząt w ich naturalnym śro-
dowisku. Dzięki nim będzie można również 
poznać pracę leśnika czy myśliwego. Ścież-
ki posiadać będą po kilka, czasami kilkana-
ście przystanków tematycznych z tablica-
mi i ekspozycjami.

To jednak nie wszystko – planuje się 
dalsze uatrakcyjnienie Domu Przyrodni-
ka – miejsca powstałego w  zabytkowym 
spichlerzu, które w formie multimedialnej 
edukuje i  promuje lokalną florę i  faunę. 

W ramach powyższych działań planuje się 
m.in. stworzenie wirtualnego świata, w ra-
mach którego dzieci, za pomocą okularów 
VR będą mogły wcielić się np. w pszczołę. 
Zwiedzanie takiego mikroświata może być 
bardzo atrakcyjne wizualnie i  wrażenio-
wo. Będąc pszczołą, dzieci spotykać będą 
różne zwierzęta: motyle, osy, szerszenie, 
a  także odwzorowane jak najbliżej rze-
czywistości drzewa i  kwiaty miododajne. 
Wszystko będzie podpisane i  opatrzone 
krótkim komentarzem audio, przez co 
aplikacja będzie pełnić funkcję edukacyj-
ną. Dzięki technologii VR wrażenie latania 
będzie bardzo immersyjne. Ponadto po-
wstaną nowe gry i zabawy edukacyjne dla 
dzieci – zarówno multimedialne, jak i tra-
dycyjne. Projekt będzie obejmował zakup 
materiałów i  narzędzi do budowy budek 
lęgowych dla ptaków oraz zakup systemu 
monitoringu umożliwiającego transmisję 
na żywo z  budek lęgowych czy paśników. 
Dodatkowo celem promocji ekologicznych 
rozwiązań powstałby samowystarczalny 
Pawilon Edukacyjny, który promowałby 
ekologiczne rozwiązania jakie możemy za-
stosować w  życiu codziennym i  w  którym 
będą prowadzone zajęcia edukacyjne.

NOWOŚCI  
w Domu Przyrodnika

Dom Przyrodnika został zrealizowany w  ramach projektu, który jest współfinansowany przez Unię Eu-
ropejską z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Programu Interreg V-A  Republika 
Czeska-Polska 2014-2020. 

Z  Wójta Grzegorza Sikorskiego

Inwestycja ma być zrealizowana ze środków unijnych , tzn. projektu z zakresu ochrony różnorodności bio-
logicznej w ramach programu Fundusze dla Śląskiego 2021-2027 (FE SL 2021-2027) Priorytet II: Ekologicz-
ne Śląskie 2.1.2.6 Cel szczegółowy: (vii) Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności bio-
logicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich oraz ograniczanie wszelkich rodzajów 
zanieczyszczenia.

Dom Przyrodnika został oddany do 
użytku w  2020 roku. Powstanie mu
zeum było wynikiem przebudowy bazy 
byłego Kółka Rolniczego w  Hażlachu. 
Władze Gminy zobaczyły w  tym miej
scu potencjał i dopięły swego, tworząc 
atrakcję, która jest odwiedzana nie 
tylko przez mieszkańców gminy, czy 

okolicznych miejscowości, ale ściąga 
turystów z  całej Polski. Przez 2 lata 
funkcjonowania przez Dom Przyrodni
ka przewinęło się wiele tysięcy osób. 
Tak – tysięcy! Jesteśmy zachwyceni 
i  dumni z  tego, że to miejsce żyje i  że 
tak chętnie jest odwiedzane.

Warsztaty 
w Domu 

Przyrodnika

Jest już jesień, a wraz z jesienią 
wystartowały  

WARSZTATY W DOMU 
PRZYRODNIKA!

Podobnie jak w poprzednim roku, 
zapraszamy na  

różnego rodzaju warsztaty, które 
odbywają się  

w CZWARTKI w godzinach 
popołudniowych. 

Przygotowujemy warsztaty 
skierowane do różnych grup – 

od najmłodszych do dorosłych. 
Tematyka warsztatów 

obejmuje szeroką gamę zajęć 
– od plastycznych po spacery 

botaniczne.
Na bieżąco na FB Domu 

Przyrodnika ogłaszamy tematykę 
warsztatów i grupę docelową. 

Oczywiście staramy się aby 
tematyka była odzwierciedleniem 

aktualnych potrzeb.
Przypominamy że cały czas 

istnieje możliwość zamawiania 
dla grup różnych warsztatów 
np. mydełek ekologicznych, 

świec naturalnych czy spacerów 
botanicznych. 



15

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 31.10.2022 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

15 sierpnia, czyli w  święto Matki 
Boskiej Zielnej (czy też Wojska Pol-
skiego – jak kto woli) na  placu prof. 
Wawrzyczka przy Domu Przyrodnika 
w  Hażlachu odbył się II  Jarmark Sło-
wiański, połączony ze Świętem Ziół.

Na uczestników czekały liczne atrak-
cje wraz z  niespodzianką – wizytą pra-
cowników Archeoparku w  Kocobędzu 
oraz zapowiedzianą i  wyczekiwaną wy-
stawą zabytkowych maszyn rolniczych 
(które można było nie tylko podziwiać, 
ale również dowiedzieć się, jak działały, 
wsiąść do środka, czy nawet skorzystać 
z możliwości przejażdżki).

Święto Ziół w  Hażlachu obchodzone 
jest od kilku lat, Jarmark Słowiański to 
nowa, zapoczątkowana w  2021 impreza. 
W tym roku oba wydarzenia zostały połą-
czone, a głównym tematem przewodnim 
były zioła. Zainteresowani mogli dowie-
dzieć się więcej na temat ziołolecznictwa 
od Basi Kuchty – zielarki z Domu Przyrod-
nika, która jak co roku nie tylko opowia-

dała o  ziołach, ale również pokazywała, 
jak je rozpoznać, jak wykorzystać i w jaki 
sposób za pomocą ziół poprawić swój wy-
gląd. Z kolei słowiańska część atrakcji po-
legała na wyplataniu wianków, czy też za-
pisywania swojego imienia na glinianych 
tabliczkach (to było elementem atrakcji, 
przygotowanym przez partnera projektu 
Archeopark w  Kocobędzu).

Na zainteresowanych czekała strefa 
gastronomiczna oraz kramy z  natural-
nymi produktami. Koło Gospodyń Wiej-
skich z Hażlach prowadziło sprzedaż ciast 
i placków ziemniaczanych.

II Jarmark Słowiański w Hażlachu  
– w tym roku połączony z Świętem Ziół

W  tym roku Gminny Ośrodek Kultury 
w  Hażlachu otrzymał dofinansowanie 
w wysokości 20 tys. zł w ramach Progra-
mu Rządowego Infrastruktura Domów 
Kultury ze środków finansowych Ministra 

Doposażenie 
GOK-u

Kultury i  Dziedzictwa Narodowego po-
chodzących z Funduszu Promocji Kultury 
na zadanie „Doposażenie GOK Hażlach”.

W ramach zadania zostały zrealizowa-
ne zakupy dotyczące dodatkowego wy-
posażenia Domu Przyrodnika w  system 
kamer wewnętrznych, przenośną pętlę 
indukcyjną oraz sprzęt biurowy – laptop 
i  urządzenie wielofunkcyjne. Dodatko-
wo GOK dzięki tym środkom rozbudował 
posiadaną scenę o kolejne elementy i za-
daszenie oraz dwie lampy zewnętrzne na 
statywach. Zakupiona została także szafa 
metalowa na dokumenty.

Głównym celem zadania była opty-
malizacja warunków funkcjonowania 
instytucji kultury poprzez zakupy wy-
posażenia służące do podniesienia jako-
ści organizowanych zajęć edukacyjnych 
prowadzonych w  Domu Przyrodnika i  na 
placu wokół niego oraz zabezpieczenie 
posiadanego mienia. Powiększona scena 
wraz z  zadaszeniem posłużyła już m.in. 
podczas organizacji Pogwizdołek. Na bie-
żąco wykorzystywany jest sprzęt biurowy 
do pracy, a  kamery wewnętrzne zamon-
towane w  Domu Przyrodnika zwiększają 
bezpieczeństwo posiadanego mienia.
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