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Gmina Hażlach posiada od niedaw-
na oficjalny znak graficzny. Dotych-
czas stosowany herb gminy zastąpiło 
logo, które 26 października bieżącego 
roku Rada Gminy Hażlach przyjęła 
stosowną uchwałą. 

Stanowi ona, że „znak pełni funkcję 
promocyjną i  jest identyfikatorem wizu-
alnym Gminy Hażlach, wykorzystywanym 
do promocji, kreowania wizerunku i  ko-
munikacji marketingowej Gminy Hażlach”. 

Szczegółowe zasady stosowania znaku 
zostały zapisane w księdze znaku, będą-
cej załącznikiem do uchwały.

Jak pisaliśmy w  numerze 6-7/2022 
„Wiadomości Gminy Hażlach”, w  marcu 
tego roku Wójt Gminy Hażlach ogłosił 
konkurs na opracowanie projektu logo 
Gminy Hażlach, który miał stanowić in-
spirację służącą stworzeniu docelowego 
znaku graficznego. Wyłonił on trzy naj-
ciekawsze projekty. 

Logo Gminy 
Hażlach

Oficjalny znak graficzny Gminy Haż-
lach składa się z  dwóch elementów: lo-
gotypu, czyli zapisanej w dwóch kolorach 
nazwy gminy oraz z  tak zwanego sygne-
tu, który tworzą dwie linie składające się 
w  kształt serca, dopełniane przez sześć 
promieni słonecznych symbolizujących 
sołectwa naszej gminy. Niebieski kolor 
nawiązuje do licznie występujących na 
naszym terenie wód, czyli stawów, rzek 
Olzy i Piotrówki, ich dopływów oraz źró-
dełka Borgońka. Kolor zielony przywołuje 
z kolei pola uprawne, pagórki, lasy, zagaj-
niki i pomniki przyrody. W nazwie, dzięki 
rozdzieleniu kolorystycznemu, występuje 
forma graficzna ach GMINA, wyrażają-
ca zachwyt, jaki ona wzbudza u  osób 
ją  odwiedzających. GK 

Ojciec laureatki, Ferdynand, był zasłu-
żonym członkiem Macierzy Szkolnej Zie-
mi Cieszyńskiej i  strażakiem miejscowej 
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Wraz z  innymi mieszkańcami Pogwizdo-
wa, a  także Brzezówki, Kaczyc i  Marklo-
wic budował macierzowy Dom Ludowy, 
który został uroczyście oddany do użytku 
w październiku roku 1935 i nazwany imie-
niem ówczesnego wojewody śląskiego dr. 
Michała Grażyńskiego.

Od najmłodszych lat Pani Anna wraz 
z  rodzeństwem, siostrą Krystyną oraz 
braćmi Józefem i  Benedyktem, anga-
żowała się w  pracę na roli. W  latach 
1947–1954 uczęszczała do Szkoły Po-
wszechnej w Pogwizdowie. W 1955 roku 
ukończyła kurs z  zakresu prowadzenia 
gospodarstwa rolnego. W  1957 roku za-
mieszkała w Brzezówce, gdzie wraz z mę-
żem Rudolfem prowadziła gospodarstwo 
rolne. Wspólnie wychowali trzech synów. 
W 1957 roku Laureatka wstąpiła do Koła 
Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w  Pogwiz-
dowie, które swoje początki datuje na rok 
1908. W roku 1994 roku została jego pre-
zesem. W tym czasie z pasją wypełniała 

macierzowe przesłanie: „W   szacunku 
tym, co byli i  w  darze tym, co będą”. 
Z  tego powodu przewodziła różnorakim 
inicjatywom, w tym organizacji lokalnych 
dożynek. Znana była z  tego, iż podczas 
świąt i  uroczystości z  dumą nosiła cie-
szyński strój ludowy i zachęcała do tego 
samego inne członkinie Koła. W  roku 
2008 zorganizowała obchody jubile-
uszu 100-lecia pogwizdowskiego Koła 
Macierzy, połączone z organizacją doży-
nek. Swoje stulecie macierzowcy z  Po-
gwizdowa uczcili odnowieniem elewacji 
Domu Ludowego, co sfinansowali z wła-
snych środków.

Pani Anna stanowisko prezesa pia-
stowała aż do rozwiązania Koła MZC 
w Pogwizdowie, co w czerwcu 2010 roku 
zostało zatwierdzone uchwałą Zarządu 
Głównego Macierzy. Powodem podjęcia 
przez Zarząd Koła tej niełatwej decyzji 
była niemożność dalszego prowadzenia 
działalności statutowej wobec postępu-
jącego spadku ilości członków. Jednak 
wybudowany przez miejscowe społe-
czeństwo budynek Macierzy nadal słu-
ży lokalnej społeczności. Po nabyciu go 

przez Gminę Hażlach i adaptacji wykona-
nej w  latach 2019-2021, obecnie mieści 
się w nim Centrum Usług Społecznych. 

Rozwiązanie Koła Macierzy w  Po-
gwizdowie nie było końcem działalno-
ści społecznej Laureatki. Od wielu lat 
jest ona bowiem członkinią Koła Go-
spodyń Wiejskich w  Brzezówce. Swoim 
humorem, dowcipem i  pogodą ducha 
dzieli się zarówno ze swoimi koleżan-
kami, jak i  z  wszystkimi mieszkańcami 
tej miejscowości. Ponadto angażuje się 
w  prace zespołu charytatywnego dzia-
łającego przy Parafii Rzymskokatolickiej 
pod wezwaniem św. Jana Nepomucena 
w  Pogwizdowie. GK

Laureatka „Srebrnej Cieszynianki”
W bieżącym roku laureatem „Srebrnej Cieszynianki” z terenu Gminy 
Hażlach, wybranym przez Radę Gminy na wniosek Sołtysa Brzezówki 
Leszka Banota, została Pani Anna Kałuża, tamtejsza mieszkanka, 
urodzona w 1939 roku w sąsiednim Pogwizdowie, gdzie jej rodzice 
prowadzili gospodarstwo rolne.

Laureatka „Srebrnej Cieszynianki”
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To duży i  skomplikowany projekt, 
który pokazuje, że przygraniczne gmi-
ny potrafią rozmawiać, a  także myślą 
o  dalszej integracji i  wspólnie planują 
swoją przyszłość. Projektowana kładka 
umożliwi przyszłościowe połączenie 
ścieżką rowerową Cieszyna z  Jastrzę-
biem-Zdrojem (przez Karwinę), wyko-
rzystując w  tym celu „Żelazny szlak 
rowerowy”. To również ułatwienie dla 
mieszkańców okolicy, którzy będą mogli 
odbywać transgraniczne spacery, np. do 
Karwińskiego Morza. Opracowana do-
kumentacja techniczna to pierwszy, ale 
jakże ważny krok wspólnej inwestycji, 
ponieważ stanowić będzie podstawę do 
ubiegania się o środki zewnętrzne z no-
wej perspektywy unijnej.

– Granice są po to, aby je przekraczać, 
a  wyzwania, aby je podejmować – mówi 
Grzegorz Sikorski, Wójt Gminy Hażlach. 
– W tym miejscu bardzo dziękuję władzom 
Karwiny z Panem Prezydentem Janem Wol-
fem na czele oraz wszystkim jego pracow-
nikom za bardzo merytoryczne rozmowy 
i  wsparcie wspólnego projektu, który bez 
wątpienia przyczyni się do rozwoju ścieżek 

rowerowych w naszym regionie. Dziś mówi-
my o połączeniu ścieżką rowerową Cieszyna 
z  Jastrzębiem-Zdrojem, a  także planujemy 
włączającą się w  Skoczowie do Wiślańskiej 
Trasy Rowerowej odnogę, która pobiegnie 
przez Pogwizdów, Hażlach, gdzie funkcjo-
nuje Dom Przyrodnika, Kończyce Wielkie, 
w  których powstała Winnica Château Koń-
czyce Wielkie i Dębowiec, gdzie znajduje się 
tężnia solankowa.

Omawiany projekt CZ.11.4.120/0.0/0.
0/16_010/0001293 „Dokumentacja pro-
jektowa kładki nad rzeką Olzą – przejście 
transgraniczne między Karwiną i  Hażla-
chem/Projektová dokumentace na lávku 
přes řeku Olši – přeshraniční propojení 
Karviné a  Hażlachu, realizowany przez 
Statutární město Karviná i  Gminę Haż-
lach, jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego i Budżetu Państwa w ramach 
Funduszu Mikroprojektów Euroregionu 
Śląsk Cieszyński – Těšinské Slezsko Pro-
gramu Interreg V-A  Republika Czeska 
– Polska. Bez tych środków projekt nie 
miałby szans powodzenia. 

 ARC

czyli Karwina i Gmina Hażlach 
wspólnie planują przyszłość

Dom Przyrodnika został po raz 
kolejny doceniony! Przebudowa za-
bytkowego spichlerza przypadła do 
gustu jury konkursowemu z  Towa-
rzystwa Urbanistów Polskich, które 
przyznało Gminie Hażlach wyróż-
nienie w  kategorii „Najlepiej zago-
spodarowana przestrzeń publiczna” 
za realizację tej inwestycji.

Gala konkursowa, podczas której 
wręczono nagrody odbyła się 15  li-
stopada w  Łodzi. Gminę reprezen-
tował wójt Grzegorz Sikorski, który 
odebrał nagrodę, zaprosił wszystkich 
zgromadzonych do odwiedzin tego 
niezwykłego obiektu, a także podkre-
ślił, że Gmina Hażlach nie powiedziała 
jeszcze ostatniego słowa, jeżeli chodzi 
o  ciekawe inwestycje – kiedy rozpo-
czynaliśmy tę inwestycję, wiele osób 
pukało się w  głowę. Inwestycja jednak 
nie tylko się udała, ale również została 
doceniona, wpłynęła również na sołec-
two Hażlach i  na całą gminę, stając się 
swojego rodzaju centrum z  atrakcjami 
oraz przyjazną przestrzenią. To udowad-
nia, że Hażlach jest małą gminą wielkich 
możliwości! Mamy nadzieję, że inwesty-
cja w Zamarskach, która ma się wkrótce 
rozpocząć będzie kolejnym wielkim suk-
cesem – podkreślał Sikorski.

Towarzystwo Urbanistów Polskich 
organizuje konkurs na najlepiej zago-
spodarowane przestrzenie od 2007  r. 
W  tym czasie zgłoszonych zostało 
401  przestrzeni z  209 miejscowości. 
Na Śląsku Cieszyńskim wyróżnieniem 
może pochwalić się również Cieszyn, 
który został doceniony za Ogród Dwóch 
Brzegów. Teraz również Gmina Hażlach 
może poszczycić się nagrodą w ogólno-
polskim, prestiżowym  konkursie.

Gmina Hażlach 
w elitarnym gronie

Wiceprezydent Karwiny Andrzej Bizoń (z lewej strony) 
wraz z Wójtem Gminy Hażlach Grzegorzem Sikorskim

Archiwalne zdjęcie kładki łączącej Pogwizdów 
z Łąkami. Na zdjęciu Alojzy Paździora Wójt Pogwizdowa

O konieczności powstania kładki, która połączy Pogwizdów z Łąkami 
w Karwinie mówi się od dawna – a właściwie o jej odtworzeniu, bo 
kładka kiedyś już łączyła te dwie miejscowości. Obecnie Gmina Hażlach 
wraz z Miastem Karwina finiszuje realizację projektu transgranicznego, 
w ramach którego opracowano dokumentację techniczną budowy 
kładki wraz z niezbędnymi dojazdami. 

BĘDZIE NOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE
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Mieszkająca przez całe życie w Zamar-
skach Pani Krystyna, pracującą w  szkol-
nictwie podstawowym i  gimnazjalnym 
absolwentka wychowania muzycznego 
w cieszyńskiej Filii Uniwersytetu Śląskie-
go oraz podyplomowych studiów poloni-
stycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie, to znana i doceniana propa-
gatorka krzewienia w  naszym regionie 
muzyki i  śpiewu. Z  ruchem muzycznym 
związała się bardzo wcześnie. Już w  la-
tach 70. ubiegłego wieku jako uczennica 
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia 
w Cieszynie występowała w kapeli Zespo-
łu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej (obec-
nie im. Janiny Marcinkowej). Od 2006 roku 
jest stałym członkiem tej  kapeli. 

Aktywne działania związane z  dyrygo-
waniem i  prowadzeniem chórów Krysty-
na Penkała realizuje od roku 1975. Dzięki 
swojemu zaangażowaniu i  poświęceniu 
po tra fiła przekonać do współpracy wiele 
osób, czego dowodem były liczne koncerty, 
w kraju i za granicą, wykonywane zarówno 
a capella, jak i z orkiestrą, zespołem folklo-
rystycznym czy zespołem kameralnym. Od 
1978 roku dyryguje Ewangelickim Chórem 
Hażlach-Zamarski, powstałym z połączenia 
zespołów śpiewaczych z obu miejscowości, 
który aktywnie uczestniczy nie tylko w ży-
ciu parafii i Kościoła Ewangelicko-Augsbur-
skiego, śpiewając na nabożeństwach, kon-
certach, lecz angażuje się również w życie 
całej społeczności lokalnej, biorąc udział 
w  dożynkach, różnych jubileuszach, kon-
certach kolęd, współpracując jednocześnie 
z innymi zespołami i chórami. Rocznie chór 
daje średnio 20 występów, jego członkowie 
spotykają się na około 50 próbach. 

W  latach 80. i  90. ubiegłego wieku 
Ewangelicki Chór Hażlach-Zamarski kon-
certował w Niemczech (1988, 1991, 1996), 
na Węgrzech (1987, 1990), w  Czechach 

(1994) i  na Słowacji (1995), prezentując 
pieśni religijne polskich kompozytorów, 
jak i  cieszyński folklor, piękne stroje re-
gionalne, tańce i pieśni, przez co chórzy-
ści czuli się ambasadorami polskiej kultu-
ry, a  także godnie reprezentował Powiat 
Cieszyński oraz Gminę Hażlach. W latach 
1986-1989 Krystyna Penkała wraz ze 
związanym z  chórem zespołem folklory-
stycznym i kapelą ludową co roku uczest-
niczyła w Tygodniach Kultury Beskidzkiej 
w  Wiśle lub w  Festiwalu Ziem Górskich 
w Żywcu. Brała także udział w nagraniach 
dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. 

Z okazji 300-lecia Kościoła Jezusowego 
w Cieszynie chór pod batutą Krystyny Pen-
kały wziął udział w nagraniu płyty CD pt. 
„Niech zabrzmią pieśni chwały”. W  roku 
1994 Pani Krystyna współorganizowała 
koncert charytatywny na rzecz Oddziału 
Dziecięcego Szpitala Śląskiego w  Cie-
szynie, a  w  latach 2012-2016 aktywnie 
uczestniczyła w organizacji cyklu koncer-
tów „Ratujmy Organy Kościoła Jezusowe-
go w Cieszynie”. Z kolei w roku 2021 brała 
czynny udział w realizacji projektu Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Hażlachu „Wese-
le po naszymu”, współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w  ramach Funduszu Mi-
kroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyń-
ski – Těšinské Slezsko Programu Interreg 
V-A Republika Czeska – Polska. W ramach 
tego projektu, w  dniach 20 i  21 sierpnia 
2021 roku, zostały dwukrotnie wystawio-
ne widowiska muzyczne przedstawiające 
zwyczaje weselne Śląska Cieszyńskiego 
w kompilacji z dramatem „Wesele” Stani-
sława Wyspiańskiego. Przedstawienia od-
były się w Parku Sikory w Czeskim Cieszy-
nie i na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie. 
Wzięło w  nich udział około 3000 osób, 
zarówno z Polski, jak i z Czech. 

Powstały w  1920 roku Ewangelic-
ki Chór Hażlach-Zamarski, którym tak 
długo Pani Krystyna kieruje, ma ponad 
100-letnią historię. Z  powodu pandemii 
jubileuszowe uroczystości odbyły się 
w  roku 2022 razem z  obchodami 150-le-
cia kościoła ewangelicko-augsburskiego 
w Hażlachu. Z tej okazji, na wniosek Wój-
ta Gminy Hażlach, Sejmik Województwa 
Śląskiego przyznał chórowi Złotą Odzna-
ką Honorową za Zasługi dla Województwa 
Śląskiego, zaś dwóch jego długoletnich 
członków, Bożena Krupa i Józef Michalik, 
otrzymało Srebrne Odznaki Honorowe.

Podsumowując, należy podkreślić, że 
Pani Krystyna Penkała od prawie 50 lat 
aktywnie włącza się w  życie kulturalne 
gminy i powiatu. Angażuje się także w na-
uczanie najmłodszych pokoleń oraz czyn-
nie wspiera innych muzyków. Jako skrzy-
paczka jest podporą kapel działających 
w naszej gminie: Wielkokończan i Kapeli 
Pana Janka. Swoją osobą wspiera wiele 
cennych inicjatyw kulturalnych, nie tylko 
muzycznych, odbywających się na terenie 
Gminy Hażlach i  Powiatu Cieszyńskiego. 
Dba o nasze dziedzictwo kulturowe, które 
w dużej mierze wyraża charakterystyczna 
dla naszego regionu muzyka ludowa. 

Jej zaangażowanie w  krzewienie kul-
tury ludowej i religijnej zostało wcześniej 
dostrzeżone przez władze szczebla po-
wiatowego i  wojewódzkiego. W  uznaniu 
społecznikowskiej pasji do muzyki i krze-
wienie jej wśród młodzieży w  roku 2012 
Pani Krystyna Penkała została bowiem 
wyróżniona Laurem „Srebrnej Cieszy-
nianki”, przyznawanym ówcześnie przez 
Kapitułę Związku Komunalnego Ziemi 
Cieszyńskiej. Natomiast w roku 2016 Sej-
mik Województwa Śląskiego uhonorował 
ją Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla 
Województwa Śląskiego. GK

Nagroda Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego  
dla Krystyny Penkały
Na wniosek Wójta Gminy Hażlach Grzegorza Sikorskiego Wicepremier, 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński 
uhonorował Panią Krystynę Penkałę, prowadzącą od ponad 40 lat 
Ewangelicki Chór Hażlach-Zamarski, indywidualną nagrodą okoliczno-
ściową, przyznaną z Funduszu Promocji Kultury za całokształt jej 
działalności w ruchu muzycznym. Krystyna Penkała z Wójtem Grzegorzem Sikorskim
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W każdym z sze-
ściu sołectw Gminy 
Hażlach znajduje się 
pojemnik do segregacji zużyte-
go oleju jadalnego. Czy segregu-
jesz z nami pozostały po przygo-
towaniu posiłków olej i tłuszcz? 

W  trzech krokach przypomina-
my, jak wygląda segregacja zuży-
tego oleju:
1. Zlewamy pozostały, schłodzo-

ny olej do plastikowej butelki
2. Znajdujemy najbliższy pojemnik 

na: www.segregujolej.pl/mapa 
3. Wrzucamy pełną, zakręconą bu-

telkę do jednego z pojemników.
W  ten sposób pozbywasz się 

kolejnego odpadu ze swojego 
domu i chronisz środowisko. 

Segregujmy 
oleje  
jadalne!

Na ostatnim zebraniu wiejskim w Po-
gwizdowie, z uwagi na rezygnację z do-
tychczas pełnionej funkcji przez Krzysz-
tofa Tomalę, dokonano wyboru nowego 
Sołtysa. Jest to wybór na dokończenie 
obecnej kadencji, która upływa w przy-
szłym roku. Zebrani zdecydowaną więk-
szością głosów opowiedzieli się za kan-
dydaturą pana Tomasza Rutkowskiego.

O kilka słów na swój temat poprosiliśmy 
nowo wybranego Sołtysa Pogwiz dowa:

Tomasz Rutkowski – Mam 53 lata, po-
chodzę z Goleszowa, a mieszkańcem Pogwiz-

dowa jestem od 2006 r. Jestem w  związku 
małżeńskim i  posiadam 4 dzieci. Jestem in-
żynierem , a  tytuł ten zdobyłem w  Wyższej 
Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania 
w Warszawie. Obecnie pracuję na stanowisku 
menadżera kontraktów w czeskiej firmie AWT 
Rekultivace a.s Oddział w Polsce, którego wła-
ścicielem jest PKP CARGO S.A. Prężnie dzia-

Sołtys 
Pogwizdowa

Tąpnięcia są bardzo niebezpieczne, 
przeważnie jednak dla górników, którzy 
znajdują się w  tym czasie pod ziemią. 
Dla mieszkańców Gminy Hażlach zwykle 
objawiają się delikatnymi wstrząsami 
i  dzwonieniem szklanek, znajdujących 
się w  kuchennych półkach. Jak twierdzą 
przedstawiciele polskich i  czeskich ko-
palń, w  ostatnich latach nie dochodziło 
w regionie do wstrząsów, które mogłyby 
objawiać się występowaniem szkód, ta-
kich jak m.in. pękanie budynków.

Sytuacja jednak momentami może nas 
zaniepokoić. W  momencie, kiedy wyczu-
jemy wstrząs, możemy potwierdzić to na 

Wstrząsy i tąpnięcia  
– monitoruj sytuację

stronie internetowej grss.gig.eu (wystar-
czy zeskanować dołączony kod QR). Po 
wejściu na stronę należy kliknąć w  pole 
„MAPA WSTRZĄSÓW”. Na mapie zazna-
czone są tąpnięcia – również te archiwal-
ne. Największe skupisko to teren między 
Jastrzębiem a Rybnikiem. Obecnie na ma-
pie nie zaznaczono żadnych wstrząsów 
w Gminie Hażlach. 

Z  kolei aktywność po stronie czeskiej 
można sprawdzać na stronie https://sis.
dpb.cz (kolejny kod QR). Tam wskazania 
są już nieco inne – nasz region mogło ob-
jąć kilka niegroźnych wstrząsów.

Wstrząsy i tąpnięcia niestety w naszym regionie nie są niczym nowym. 
Mieszkamy na terenach górniczych, czynne kopalnie w okolicy 
wciąż działają. Dlatego, gdy zatrzęsą się w mieszkaniu półki, 
nie podejrzewamy trzęsienia ziemi, a właśnie tąpnięcie w kopalni.

łam w Kole Gospodyń Wiejskich w Pogwizdo-
wie wspierając różne projekty informatyczne, 
a także realizując swoje pasje dotyczące go-
towania. Lubię również spotkania z  przyja-
ciółmi, dobrą muzykę i gry  strategiczne. 

Jako Sołtys Sołectwa Pogwizdów, chciał-
bym się skupić na współdziałaniu organi-
zacji pozarządowych z  Wójtem i  Urzędem 
Gminy. Wspólne działania organizacji rzą-
dowych i  pozarządowych przyczynią się do 
większej aktywności naszych mieszkańców, 
przez co razem możemy lepiej działać i od-
nosić wspólne sukcesy na rzecz poprawy 
życia mieszkańców Pogwizdowa. 

Można się ze mną skontaktować tele-
fonicznie (797 117 567) lub poprzez e-mail: 
tomasz.rutkowski@konto.pl 

grss.gig.eu https://sis.dpb.cz
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waż stało się ośrodkiem wspólnych spotkań dzieci, rodziców, 
dziadków. Zadanie przyczyniło się do rozwoju turystyki i sportu 
w sołectwie oraz pozytywnie wpłynęło na zwiększenie atrak-
cyjności boiska piłkarskiego wraz z przyległym terenem.

BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW 
W SOŁECTWIE KOŃCZYCE WIELKIE
Ze środków budżetu Województwa Śląskiego wybudowano 
ogólnodostępny plac zabaw, wyposażony m.in. w  czworobok 
linowy, karuzelę tarczową z  siedziskami, huśtawkę podwójną 
i  bocianie gniazdo, huśtawkę ważka podwójną oraz 2 szt. bu-
jaków lew. Znajdują się tam również elementy małej architek-
tury, w  skład której wchodzą ławki oraz śmietniki. W  ramach 
zadania zakupiono materiały budowlane, które posłużyły do 
budowy placu zabaw. Prace związane z przygotowaniem terenu 
pod montaż urządzeń zostały wykonane w ramach czynu spo-
łecznego przez mieszkańców Sołectwa Kończyce Wielkie przy 
współudziale pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej 
w Hażlachu. Nakłady rzeczowe gminy to urządzenia zabawowe. 
Sołtyska wsi Kończyce Wielkie zadbała również o piasek, który 
posłużył do budowy powierzchni bezpiecznej placu zabaw oraz 
piaskownicę i huśtawkę wagową. Dzięki takiemu wyposażeniu 
placu zabaw dzieci zyskały miejsce, w którym mogą się bawić. 
Miejsce to pełni również rolę integracji środowiska lokalnego, 
ponieważ stało się ośrodkiem wspólnych spotkań dzieci, ro-
dziców, dziadków. Plac zabaw przyczynił się do kształtowania 
koordynacji wzrokowo ruchowej, usprawniania dużej i  ma-
łej  motoryki.

Już po raz kolejny Gmina Hażlach przystąpiła do konkursu 
organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego w  Katowicach. W  ramach Konkursu „Inicjatywa 
Sołecka” w  2022  roku zostały podpisane z  Gminą Hażlach 
umowy na dofinansowanie dwóch przedsięwzięć – „Budowa 
ogólnodostępnego placu zabaw w sołectwie Kończyce Wiel-
kie” oraz „Podniesienie bezpieczeństwa poprzez moderniza-
cję ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej w  Hażlachu”. 
Wysokość pomocy finansowej ze środków budżetu Wojewódz-
twa Śląskiego na realizację zadań wyniosła 40 528,82 zł.

PODNIESIENIE BEZPIECZEŃSTWA POPRZEZ 
MODERNIZACJĘ OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA 
DO PIŁKI NOŻNEJ W HAŻLACHU
W wyniku Konkursu Marszałkowskiego udało się zmodernizo-
wać boisko do piłki nożnej. W ramach zadania zakupiono dwie 
wiaty stadionowe (kabiny dla zawodników), każda 13 osobowa, 
materiały budowlane do wykonania podłoża pod wiaty oraz ba-
rierki ochronne oddzielające obszar pola gry od widowni. Dzięki 
takiemu wyposażeniu boiska korzystający z niego zyskali miej-
sce, w którym mogą trenować nie tylko swoje ciało, ale również 
umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kre-
atywności oraz współzawodnictwu. Budowa barierek oddzie-
lających widownię od obszaru pola gry podniosła bezpieczeń-
stwo oraz poprawiła komfort gry na obiekcie. Przyczyniła się 
także do poprawy bezpieczeństwa niepełnosprawnych kibiców, 
poprawiając komfort oglądanych meczy. Zmodernizowane bo-
isko pełni również rolę integracji środowiska lokalnego, ponie-

Marszałkowski Konkurs  
„Inicjatywa Sołecka” w 2022 roku
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Aktywni mieszkańcy gminy Hażlach

W  każdej z  naszych bibliotek od-
były się zajęcia dla dzieci. Tematem 
spotkań były uwielbiane przez dzieci 
przygody Wróbelka Elemelka. Naj-
młodsi dowiedzieli się jakie ptaki 
zimują w  Polsce oraz czym można je 
dokarmiać. W ramach zajęć praktycz-
nych dzieci stworzyły swoje własne 
karmniki, które zabrały ze sobą do 
przedszkola i powiesiły na drzewach.

Okazją do kolejnego spotkania 
były obchody Święta Niepodległości. 
W  trakcie spotkania przedszkolaki 
poznały symbole narodowe. Poznały 
genezę tego święta oraz uczestniczyły 
w  warsztatach praktycznych, w  któ-
rych układały z puzzli godło oraz flagę 
polski. Na koniec wspólnie odśpiewa-
liśmy hymn polski. Serdecznie dzięku-
jemy za przybycie.

Przedszkolaki 
w Bibliotece

14 listopada w  Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Hażlachu odbyło się spo-
tkanie autorskie z  Panią Władysławą 
Magierą – historykiem, publicystką zaj-
mującą się promowaniem kobiet zasłu-
żonych dla Śląska Cieszyńskiego.

Pochodząca z  Hażlacha, autorka pię-
ciu książek biograficznych opisujących 
dorobek ponad stu Ślązaczek. Okazją do 
spotkania było wydanie jej najnowszej 
książki „Wspomnienia Zofii” połączone 
z  pokazem fotografii ze zbiorów wła-
snych. Na zakończenie mieszkańcy mogli 
zakupić książkę oraz otrzymać autograf.

Spotkanie autorskie 
z Władysławą Magierą

Od zeszłego roku Gminna Bibliote-
ka Publiczna w  Hażlachu prowadzi cykl 
wystaw rękodzieła mieszkańców gminy. 
Wraz z nadejściem grudnia przyszedł czas 
na podsumowanie. W tym roku mogliśmy 
oglądać obrazy haftowane oraz wykleja-
ne (haft diamentowy), różnego rodzaju 
haftowane serwetki, ceramikę, ozdoby na 
szydełku oraz torebki, wystawa porcela-
ny, a w bibliotece w Pogwizdowie może-
my obejrzeć prac plastyczne, które wyko-
nały dzieci z przedszkola w Pogwizdowie.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepeł-
nosprawnych i  Zagrożonych Wyklucze-
niem Społecznym „Źródło Aktywności” 
z  siedzibą w  Hażlachu działa od lutego 
2022 roku. Niedawno, korzystając z  sali 
w  Gminnej Bibliotece Publicznej, zreali-
zowało swoje dwa pierwsze projekty, 
których celem było przeciwdziałanie izo-
lacji społecznej oraz prowadzenie działań 
prozdrowotnych, polegających na organi-
zowaniu zajęć usprawniających.   

Aktywna 
pomoc

W  okresie od 15 sierpnia do 19 listo-
pada 2022 roku stowarzyszenie wdra-
żało projekt „Przez aktywność do rado-
ści”, finansowany ze środków Programu 
„Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności, realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w  Polsce 
i  Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzie-
ży Twórczej przy wsparciu finansowym 
Gminy Hażlach. Uczestniczyło w  nim 
20 osób. Projekt obejmował 12 zajęć jogi 
dla seniorów.    

Drugi z  projektów, „Odpręż ciało – 
wycisz umysł”, finansowany ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych, był realizowa-
ny w  formie warsztatowej od początku 
września do końca listopada bieżącego 
roku. Wzięło w  nim udział 15 niepeł-
nosprawnych, dorosłych osób z  terenu 
powiatu cieszyńskiego. Uczestnicy zajęć  
poznali metody radzenia sobie ze stre-
sem w  codziennym życiu poprzez po-
przez trening relaksacyjny z  elementami 
dźwiękoterapii i aromaterapii, aktywność 
ruchową oraz refleksologię, która reduku-
je stres i napięcia psychofizyczne. Warsz-
taty te służyły integracji społecznej oraz 
poprawie jakości życia osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. GK
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DZIEŃ SPORTU
Za nami dwa miesiące intensywnej nauki, 
zabawy i  pracy. W  naszej szkole nie ma 
czasu, ani nawet miejsca na nudę. Każde-
go dnia dzieje się tak wiele, że nie sposób 
napisać o  wszystkim. Chcielibyśmy po-
dzielić się z Państwem przynajmniej nie-
wielką częścią tego, co robimy z  wielką 
pasją i zaangażowaniem. 

Tradycyjnie już wczesną jesienią odbył 
się Dzień Sportu obchodzony w  ramach 
Narodowego Dnia Sportu. To wielkie 
święto miało w  tym roku wyjątkowo ry-
walizacyjny charakter. Mnogość konku-
rencji oraz wielka chęć rywalizacji między 
klasowej wciągnęła bowiem wszystkich 
uczniów do aktywnego uczestnictwa. 
Uczniowie z  klas 4-8 mieli szansę wyka-
zać się sprawnością fizyczną w sztafecie, 
dwóch ogniach i  piłce ręcznej. Nie za-
brakło również współzawodnictwa klas 
w  meczach piłki nożnej. Młodsze klasy 
toczyły zacięte boje w  ośmiu konkuren-
cjach, będących odwzorowaniem co-
dziennego życia ucznia, m.in.: w rzucaniu 
do celu workiem na buty, torze przeszkód 
z  tornistrem czy przekazywaniu piórnika 
na czas. Ponieważ drużyny składały się 
z  uczniów, rodziców i  wychowawców 
klas, w  rywalizację i  głośny doping byli 
zaangażowani dosłownie wszyscy. I choć 
jury wyłoniło zwycięzców, tak napraw-
dę każdy uczestnik zabawy był wygrany! 
Zmagania sportowe dostarczyły bowiem 
wszystkim niesamowitych wrażeń, sporą 

Co ciekawego działo się w Szkole Podstawowej  
im. Księstwa Cieszyńskiego w Pogwizdowie

dawkę sportowej adrenaliny i  pozwoliły 
w  miłej atmosferze spędzić to szczegól-
ne popołudnie.

Świetnej zabawie sportowej towarzy-
szyły też inne atrakcje. Na najmłodszych 
czekały dmuchane zjeżdżalnie, a na doro-
słych pyszne ciasta przygotowane przez 
nauczycieli. Doceniamy bojową postawę 
uczniów, rodziców i dziecięcą radość na-
uczycieli. Wszystkim uczestnikom dzię-
kujemy za sportową postawę i zachęcamy 
do codziennej aktywności fizycznej! 

GALA SPORTU POWIATU 
CIESZYŃSKIEGO
30 września 2022 roku w niezwykle sym-
patycznej atmosferze, w sali bankietowej 
Pod Brunatnym Jeleniem w Cieszynie od-
była się Gala Sportu Powiatu Cieszyńskie-

go i „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”. Wręczone 
zostały nagrody i wyróżnienia przyznane 
przez Powiat Cieszyński oraz statuetki 
w Plebiscycie na Najlepszego Sportowca 
i Trenera według Czytelników „Głosu Zie-
mi Cieszyńskiej”.

Nie zabrakło również wyróżnień w za-
kresie współzawodnictwa sportowego 
szkół powiatu cieszyńskiego. W  ramach 
tego przedsięwzięcia kontynuowane są 
zawody szkolne, gminne i  powiatowe, 
w których wyłaniane zostają reprezenta-
cje powiatu do dalszych rozgrywek na za-
wodach wyższego szczebla. Konkurencje 
przeprowadzane są w ponad 

36 dyscyplinach sportu, między innymi 
w  piłce ręcznej, siatkówce, koszykówce, 
tenisie stołowym, pływaniu, zawodach 
lekkoatletycznych, a nawet w szachach.

W Igrzyskach Dzieci szkół powiatu cie-
szyńskiego w  roku szkolnym 2021/2022 
nasza szkoła zajęła II miejsce i  jest to dla 
nas ogromna radość i  wspaniałe wyróż-
nienie. Mamy nadzieję, że następne lata 
przyniosą kolejne sukcesy. Podliczono 
także punktację w klasyfikacji najlepszych 
pod względem sportowym gmin powiatu 
cieszyńskiego. Gmina Hażlach uplasowała 
się na wysokim trzecim miejscu na podium. 
Wyróżnionym i nagrodzonym sportowcom 
gratulowali: starosta cieszyński Mieczy-
sław Szczurek, przewodniczący Rady Po-
wiatu Cieszyńskiego Stanisław Kubicius 
oraz Mirosław Staniek – przewodniczący 
Komisji Kultury, Sportu i Promocji Powiatu.

Gala Sportu Powiatu CieszyńskiegoDzień Sportu 

Dzień Sportu 
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W  listopadzie, zgodnie z  tradycją, 
Szkoła Podstawowa w  Pogwizdowie 
uroczyście obchodziła Święto Patrona 
– Księstwa Cieszyńskiego. 

Z tej okazji uczniowie klas 1-3 wraz z na-
uczycielami zaprosili gości, starszych kole-
gów i rodziców w muzyczno-taneczną ,,Po-
dróż w  nieznane...". Niezwykłe, muzyczne 
przedstawienie zabrało nas w lot balonem, 
podczas którego odwiedziliśmy Kraków 
i smoka wawelskiego. Wspólnie zawędro-
waliśmy do Bytomia, spotykając tam nie-
wiernego żonie Karlika. Kolejną stacją było 

Zakopane, gdzie ciupagi w  tańcu hulały 
i to niezwykłe miejsce zachwalały. Podróż 
zakończyła się na Śląsku Cieszyńskim – 
w ukochanym Pogwizdowie. Po wspólnym 
zaintonowaniu ,,Płyniesz Olzo po dolinie" 
uczniowie pomachali lokalnym Utopcom. 
Obejrzeliśmy występ pogwizdowskiej or-
kiestry oraz taniec miejscowych gospodyń. 
Ogromny aplauz wzbudził proboszcz, ja-
dący do mieszkańców na rowerze. Scenka 
z życia na wsi wzbudziła ogólny zachwyt. 
Praczki, wieszające nazwy miejscowości 
skradły serca chyba każdego rodzica. 

Było pięknie, kolorowo, wręcz bajecz-
nie. Fantastyczne stroje, rekwizyty i wspa-
niała scenografia dopełniały całości, a od-
śpiewany na koniec hymn szkoły wywołał 
łezkę w oku niejednego obserwatora. 

Po spektaklu uczniowie klas pierw-
szych otrzymali z rąk pani dyrektor i prze-
wodniczącej Rady Rodziców krawaty, 
które od teraz będą im towarzyszyć na 
ważnych uroczystościach szkolnych. 
Gromkie brawa wszystkich zgromadzo-
nych niewątpliwie świadczyły o  tym, że 
wysiłek naszych najmłodszych uczniów 
wart był efektu końcowego.

Święto Patrona to nie jedyne święto pa-
triotyczne obchodzone przez społeczność 
naszej szkoły. Z  ogromną przyjemnością, 
po raz kolejny, Szkoła Podstawowa im. 
Księstwa Cieszyńskiego w  Pogwizdowie 
włączyła się w  akcję Ministerstwa Edu-
kacji i Nauki „Szkoła do hymnu”. Dyrekcja 
szkoły, grono pedagogiczne oraz ucznio-
wie wszystkich klas uroczyście odśpiewali 
„Mazurka Dąbrowskiego”. W  ten sposób 
włączyliśmy się w uczczenie 104 rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 

To były naprawdę wyjątkowe chwi-
le. Nie możemy się już doczekać kolej-
nych obchodów.

Święto Patrona 

MIĘDZYNARODOWY  
PROJEKT EDUKACYJNY 
„Z KULTURĄ MI DO TWARZY”
Uczniowie z klas I-III ze Szkoły Podstawo-
wej im. Księstwa Cieszyńskiego w Pogwiz-
dowie rozpoczęli swoją przygodę z  Mię-
dzynarodowym Projektem Edukacyjnym 
„Z  kulturą mi do twarzy”. Celem projektu 
jest wprowadzenie uczniów w świat war-
tości, w  tym ofiarności, współpracy, soli-
darności, patriotyzmu i szacunku dla trady-
cji, wskazywanie wzorców postępowania 
i  budowanie relacji społecznych, sprzyja-
jących bezpiecznemu rozwojowi ucznia.

Zaplanowaliśmy mnóstwo działań, któ-
rych realizacji nie możemy się wprost do-
czekać! Przed nami ciekawe wycieczki wy-
jazdowe, których celem jest kształtowanie 
poczucia przynależności do kraju i regionu 
oraz liczne imprezy, rozwijające u najmłod-
szych poczucie empatii i  szacunku wobec 
osób starszych i niepełnosprawnych. 

W ramach jednego z zadań uczniowie 
klasy 3a odwiedzili stary cmentarz w Po-
gwizdowie. Mogli poznać to wyjątkowe 

miejsce – ważne historycznie oraz atrak-
cyjne przyrodniczo. W lesie dzieci zebrały 
dary jesieni, by w  klasie wykonać z  nich 
piękne kompozycje. Klasa 2b również już 
przystąpiła do działania. Uczniowie za-
kasali rękawy i  zmieniając się w  małych 
kucharzy przygotowali pyszną sałatkę 
grecką. Dzięki temu mogli również po-
znać ciekawostki dotyczące Grecji.

To jeszcze nie koniec, bo najlepsze do-
piero przed nami. Z  ogromną niecierpli-
wością czekamy na realizację kolejnych 
przedsięwzięć, o których z przyjemnością 
opowiemy w  kolejnych wydaniach „Wia-
domości Gminy Hażlach”.

Zespół redakcyjny Szkoły 
Podstawowej im. Księstwa Cieszyńskiego 

w Pogwizdowie

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”
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 W  dniu 14 października uczniowie 
klasy pierwszej Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w  Kończycach Wielkich 
w  obe cności rodziców, wicedyrektor 
Sabiny Stec-Peter, wychowawczyni 

27 października w  Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Kończycach Wielkich 
w  klasie trzeciej odbyło się spotkanie 
poetycko-muzyczne „Mruczysław Pa-
zurek zaprasza... Trzecioklasiści przed-
stawiają…”. Zaproszeni Goście (klasy 
pierwsza i  druga) mieli okazję usłyszeć 
wiersze Marii Konopnickiej, która była 
znana jako Mruczysław Pazurek. Trzecio-
klasiści zaprezentowali wiersze oraz pio-
senki, w  sumie dziewiętnaście utworów. 
Niektóre znane – „Tęcza", „Nasze kwiaty”, 
„Choinka w lesie" oraz mniej znane –„Ku-
kułeczka", „Zajączek" czy „Poranek" prze-
niosły nas w świat przyrody tak bardzo bli-
ski poetce. Chyba wszyscy znają piosenkę 
„Zła zima", zaczynającą się od słów: „Hu! 
hu! ha! Nasza zima zła!" Ale nie każdy wie, 
że autorką tego tekstu jest właśnie Maria 
Konopnicka. Od dziś już wiemy wszyscy! 
Hanna Foltyn pięknie zagrała na gitarze 
utwór pt.: „Świerszczyk", a  uczennice 
z klasy 8 zaśpiewały chóralnie „Pójdziemy 
w pole w ranny czas". Na scenie pojawiła 
się również prawdziwa mama i prawdziwa 
córka z  wierszem „Sposób na laleczkę". 
Dekorację naszej sali, która zamieniła się 
w  jesienną scenę oraz widownię, stano-

Trzecioklasiści przedstawiają...

przed  szkola Brygidy Miły oraz nauczy-
cieli złożyli ślubowanie i  zostali paso-
wani na uczniów naszej szkoły. 

Pierwszoklasiści pod okiem wycho-
wawczyni Justyny Kopali zaprezentowali 
piękny program artystyczny, wykazując 
się zdolnościami wokalnymi, recytator-
skimi i tanecznymi – najmłodsi zatańczyli 
dostojnie i z gracją poloneza. Mali artyści 
zostali nagrodzeni gromkimi brawami, 

pamiątkowymi dyplomami oraz roga-
mi obfitości.

Życzymy Pani Justynie satysfakcji 
z  nauczania i  pozytywnych rezultatów 
w  kształceniu i  wychowaniu, rodzicom 
zadowolenia z postępów swoich pociech, 
uczniom wspaniałych chwil w  szko-
le, a  także wytrwałości w  zdobywa-
niu  wiedzy!

Teresa Staniek

Pasowanie 
na ucznia

wiły prace trzecioklasistów wykonane 
podczas zajęć plastycznych oraz jesienne 
okazy przyrodnicze. Uczniowie stworzyli 
także galerię z  rysunkami do wierszy au-
torki. Zachęcamy do sięgnięcia po książki 
z  utworami Marii Konopnickiej. W  naszej 
bibliotece znajdziecie ich o  wiele więcej, 
są pięknie wydane i przyjemnie się je czy-
ta, zwłaszcza w  jesienne wieczory. Mru-
czysław Pazurek zaprasza – do biblioteki!

Barbara Cyrzyk
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KGW Pogwizdów jest najstarszym ko-
łem Gospodyń Wiejskich w  Cieszyńskim 
i  zostało założone w  połowie 1945 r. 
75  rocznica wypadła w  2020 r., ale z  po-
wodu koronawirusa zostały odwołane 
wszystkie imprezy dlatego spotkanie 
z człon kiniami KGW i zaproszonymi gośćmi 
mogliśmy zorganizować dopiero w 2022 r. 

Uroczyste spotkanie odbyło się w CUS 
(były Dom Ludowy), w  którym obecnie 

75 lat KGW 
Pogwizdów
W dniu 08.10.2022 r. uroczyście 
obchodziliśmy 75 lat działalności 
KGW w Pogwizdowie.

KGW ma swoją siedzibę. Po smacznym 
obiedzie, przy kawie i  ciastku mogliśmy 
się zapoznać z  historią KGW Pogwizdów 
przygotowaną w  formie prezentacji vi-
deo. Było co wspominać, a sukcesów było 
mnóstwo. Przy lampce szampana odśpie-
wano tradycyjne 100 lat, a  zaproszeni 
goście złożyli serdeczne życzenia na ręce 
przewodniczącej KGW Pogwizdów – Da-
nuty Łysek. W  uroczystości wzięli udział 
Wójt Gminy Hażlach – Grzegorz Sikorski, 
Sołtys Pogwizdowa – Tomasz Rutkowski, 
Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Pogwizdowie – Adam Budziński, Dyrek-
tor GOK – Cecylia Gasz-Płońska, Ksiądz 
proboszcz – Karol Mozor, przedstawiciel-
ki KGW z gminy Hażlach (Rudnik, Hażlach, 
Zamarski, Kończyce Wielkie) oraz spo-
łecznik Czesław Stuchlik. 

W  tym dniu uhonorowaliśmy kilka 
członkiń dyplomami i  wiązankami kwia-
tów za szczególne zaangażowanie oraz 
wytrwałość na rzecz pracy w Kole. Utrwa-
liliśmy spotkanie na wspólnym zdjęciu 
przed Domem Ludowym. Po części ofi-
cjalnej był czas na wspomnienia i  mini 
koncert Pani Urszuli Wierzgoń. 

Kolejny raz KGW w  Kończycach Wiel-
kich zorganizowało wyjazd na baseny 
termalne w  Chochołowie i  Szaflarach. 
W dniu 05.11 pojechaliśmy grupą 42-oso-
bową do Chochołowa. W godzinach wie-
czornych wzięliśmy udział w  wystawnej 
kolacji u  „Topora” w  Białym Dunajcu. 
Były śpiewy dowcipy i  wiele śmiechu 
przy suto zastawionym stole. W niedzie-
lę odwiedziliśmy baseny w  Szaflarach, 
a  po smacznym obiedzie wyruszyliśmy 
w  drogę powrotną. W  wyjeździe, poza 
paniami z KGW byli też członkowie Klubu 
Seniora z  Hażlacha i  Pogwizdowa. Wiele 
osób chciało się już zapisać na kolejny 
wyjazd planowany na koniec kwietnia 

przyszłego roku. To był już 18-ty wyjazd 
zorganizowany przez nasze Koło Gospo-
dyń  Wiejskich. Maria Żyła

Do Zakopanego oraz na baseny w Cho-
chołowie wybrało się także w listopadzie 
Koło Gospodyń Wiejskich z Hażlacha. Pa-
nie z KGW w towarzystwie Panów, którzy 
dzielnie wspierają ich pracę, po relaksie 
w  termalnych wodach, zdobyli Guba-
łówkę oraz skorzystali z  atrakcji jakie 
oferuje Zakopane. Zabawa była przednia, 
uśmiech nie schodził z twarzy, a i pogoda 
dopisała (Zakopane było białe). Wyjazd 
ten był podsumowaniem całorocznej pra-
cy pań, ze szczególnym uwzględnieniem 
dożynek, ale i  czasem na zebranie kre-

KGW na termach

atywnych pomysłów na kolejne miesiące. 
A tych na działalność Koła w Hażlachu nie 
brakuje. Cieszy też fakt, że członkiniami 
KGW chcą być także osoby młode. Ser-
decznie zapraszamy wszystkich chętnych 
do zapisania się do naszego KGW.

Malwina Dawczyk-Neblik
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Jak potoczy się nasza życiowa karie-
ra? Często ciężko to przewidzieć. Dla-
tego warto, aby dzieci w  szkołach miały 
okazję zaznajomić się z  różnymi zawo-
dami i  nabyć jak najwięcej umiejętności. 
Doskonałą okazja były warsztaty, prze-
prowadzone w  szkole im. Księstwa Cie-

Warsztaty dziennikarskie  
dla uczniów z SP w Pogwizdowie

szyńskiego w Hażlachu, przeprowadzone 
przez Gminny Ośrodek Kultury w  Hażla-
chu oraz przedstawicieli bielskiej telewi-
zji w ramach programu „Cyfrowi Eksperci”.

Jedna ze szkolnych sal 18 listopada 
zamieniła się w  mini studio telewizyjne, 
a  uczniowie klasy 8A mogli na chwilę 
poczuć się, jak występujący w  telewizji 
śniadaniowej – każdy miał szansę poroz-
mawiać z  „prowadzącym” przed kamerą, 
a następnie sprawdzić, jak mu poszło na 
nagraniu – być może obecnie nikt z  Was 
nie myśli o karierze dziennikarza, jednak 
życie różnie się toczy. Czasem nawet stu-
diując inny kierunek, później decydujemy 
się na zmianę ścieżki zawodowej. Dlate-

go dziś macie okazję poznać tajniki pracy 
dziennikarza i  zaznajomić się z  kamerą 
– mówiła Cecylia Gasz-Płońska Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu.

Po nagraniach przyjdzie czas na kolej-
ny etap warsztatów. W grudniu odbędzie 
się druga część, zatytułowana „wywiad 
z  wójtem”. Uczniowie będą mieli okazję 
przeprowadzić wywiad, zadać nurtujące 
ich pytania i  być może przełamać tre-
mę – krótko mówiąc zostaną szkolny-
mi  dziennikarzami.

W tym czasie odbyły się wyjazdy do kina, spotkania tematyczne dotyczące histo-
rii regionu oraz spotkania z prawnikiem i przyrodnikiem. Wielkim zainteresowaniem 
cieszą się spotkania integracyjne, które są organizowane w każdym sołectwie naszej 
gminy. Seniorzy uczestniczyli również w wycieczkach do Ogrodów Kapias w Pszczy-
nie oraz do Czech. Uruchomiono zajęcia taneczne, arteterapię, a  także kurs kom-
puterowy dla chętnych Seniorów, oraz zajęciach szachowe i  inne gry. Zapraszamy 
wszystkich chętnych do udziału w proponowanych formach zajęć. Każdy znajdzie tu 
coś dla siebie! Opiekun Klubu Seniora

Klub Seniora rozwija działalność
Ostatnie miesiące to okres wzmożonej działalności Gminnego 
Klubu Seniora zarówno w Hażlachu, jak i w Pogwizdowie. 
Obserwuje się dalszy wzrost liczby członków oraz zwiększony 
poziom zainteresowania proponowanymi formami zajęć, których 
zakres ciągle rośnie. 
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Jednym z etapów projektu jest nagra-
nie i  wydanie na CD m.in. hymnu wsi do 
wiersza Erwina Cienciały pt. „Pochwała 
Zamarsk”. Muzykę skomponował Michał 
Wódz, absolwent Akademii Muzycznej 

im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W to 
niezwykłe przedsięwzięcie zaangażował 
się Chór Ewangelicki Hażlach-Zamarski 
oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Orła Białego w  Zamarskach. Oba chó-

ry od września przygotowywały się pod 
kierownictwem Krystyny Penkały, by 
17  listopada br. w kościele ewangelickim 
w Hażlachu nagrać cały materiał. Oprócz 
hymnu, który ukaże się w  dwóch wer-
sjach, na płycie znajdzie się jeszcze kilka 
cieszyńskich pieśniczek oraz archiwalne 
nagranie z 1991 roku z trasy koncertowej 
chóru po Niemczech. Premię płyty zapla-
nowano tuż przed świętami i  będzie to 
pierwszy z  punktów wielkich obchodów 
jubileuszu 800-lecia wsi Zamarski, które 
już w 2023 roku.

W  imieniu swoim i  Stowarzyszenia 
Miłośników Zamarsk, z całego serca dzię-
kuję wszystkim chórzystom i  orkiestrze 
Chóru Ewangelickiego Hażlach-Zamarski, 
uczniom klasy V i  VI Szkoły Podstawo-
wej im. Orła Białego w Zamarskach, Pani 
Dyrygent Krystynie Penkale, Michałowi 
Wodzowi, Marcinowi Ścibikowi, Pawłowi 
Nawarze, Leszkowi Prochasce, Katarzy-
nie Hołocie, Cieszyńskiemu Ośrodkowi 
Kultury „Dom Narodowy”, Parafii Ewange-
licko-Augsburskiej w Hażlachu oraz rodzi-
com uczniów.

Sołtys Sołectwa Zamarski
Klaudiusz Zawada

„Hymn na 800-lecie Zamarsk”

Od lipca br. Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk realizuje projekt 
pt. „Pochwała Zamarsk” w konkursie grantowym „Działaj Lokalnie 
2022”, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży 
Twórczej oraz Polsko-Amerykańska Fundację Wolności i Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce.

Nie masz pomysłu  
na prezenty świąteczne?
Zapraszamy do zakupu 

voucherów  
na konkretny zabieg  

lub za wybraną kwotę.

WESOŁYCH ŚWIĄT!
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„Błysk jesieni – z  naturą na sporto-
wo” tak dokładnie nazywał się projekt 
realizowany w  październiku przez LKS 
„Błyskawica” Kończyce Wielkie, którego 
Partnerem było Państwowe Gospodar-
stwo Leśne Lasy Państwowe. W  ramach 
projektu młodzi piłkarze odbywali wybra-
ne treningi na terenach leśnych oraz, wraz 
z innymi członkami lub sympatykami Klu-
bu, wzięli udział w spotkaniu z leśnikiem. 
Wszystko to po to, by młodzieży uzmy-
słowić, że obcowanie z naturą i spędzanie 
wolnego czasu na świeżym powietrzu 
może przynieść wyłącznie pozytywne re-

„Błysk jesieni”  
w Kończycach 
Wielkich

TURNIEJ AMATORÓW W FUTBOLU STOŁOWYM

zultaty. W  ramach wydarzenia odbył się 
także spacer ścieżką hrabiny do pomni-
ków przyrody, a ogólnym celem projektu 
było zwiększenie wiedzy i  świadomości 
społeczeństwa na temat lasów i korzyści 
zdrowotnych oraz rekreacyjnych wynika-
jących z  aktywnego korzystania z  lasów. 
Dziękujemy bardzo naszemu partnerowi 
– Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu 
Lasy Państwowe. 

I Turniej Amatorów o Puchar Sołtysa 
w futbolu stołowym już za nami. Emocji 
nie brakowało. Cieszy nas duża frekwen-
cja zawodników oraz kibiców! Łącznie 
32  drużyny rywalizowały w  trzech kate-
goriach: Pary Open Amator, Pary Kobiet 
oraz Pary Junior. Atmosfera była niesa-
mowita! Radość z  grania oraz kibicowa-
nia była wyczuwalna w całej sali, a miłe 
słowa od uczestników motywują nas do 
dalszego działania. Podczas zawodów 
można było potrenować z  czołowymi 
graczami z  Polski oraz skosztować nie-
zwykłych regionalnych wyrobów. Na 
20m2 ekranu wyświetlana była relacja 
video z  zawodów, a  na naszym kanale 
foostube.pl transmisja online. 

Podziękowania dla: Willa Jerzykówka, 
Floating Cieszyn, Lawendowe Spa, Mepal 
Polska, Browar Cieszyn, HillRoad 4×4, 
Zootrop, WIK Kostkowice, AP Zamarski, 
Hamaki Potenza, Domowa Wędzarnia, Łu-
kasz Kowalczuk, Pog Net, Szkoła im. Orła 
Białego, GOK Hażlach, OSP Zamarski, 
AKFS Zamarski, Sołtys Klaudiusz Zawada, 
Paulina Śliwka, Natalia Pustówka, Monika 
Urbaniak, Michał Brzęczek, Adrian Wie-
cheć, Tomasz Koliński, Państwo Kolińscy, 
Pani Małgorzata Kawulok, Piotr Palac, Ka-

PARY JUNIOR
1. FC Zamarski – Jakub Misiarz /

Bartosz Kohut
2. Wściekłe Borsuki – Jakub Rżany /

Joachim Rżany
3. Dryblasy – Mikołaj Sulewski /

Kacper Mazurek
PARY KOBIET

1. Fajterki – Paulina Haniaczyk /
Agnieszka Zugaj

2. Świtezianki – Monika Urbaniak /
Paulina Bujok

3. The Pussycat Dolls  
– Natalia Pustówka /  
Katarzyna Adamczyk

PARY OPEN AMATOR
1. Pędzące Ślimaki  

– Wojciech Skupień / Patryk Henek
2. Leśne Wiewiórki  

– Jonasz Kuminek / Dawid Podżorski
3. Anielski Młyn  

– Sebastian Łasak /Łukasz Beńko

WYNIKI TURNIEJU

rina Zwierko, Sybilla Zwierko, Sebastian 
Tyszkiewicz, Michał Lipiński i  wszystkim 
przychylnym i pomocnym osobom. 

Szachy 
w GOK-u

Po przerwie, wracamy z propozycją 
zajęć szachowych dla dzieci 

i młodzieży. Zajęcia odbywać się 
będą w godzinach popołudniowych, 

a za ich organizację 
odpowiedzialny będzie Pan 

Ireneusz Glajc wraz z przyjaciółmi. 
W styczniu zaprosimy do 

GOK-u w Pogwizdowie na zajęcia 
organizacyjne, a regularne 

zajęcia grupy szachowej 
rozpoczną się po feriach od lutego 

2023 r. Informacja o zajęciach 
organizacyjnych, a później 

szczegółowy terminarz spotkań 
będą dostępne  

na stronie i FB GOK-u.

ZAPRASZAMY!
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Często mówimy, że Dom Przyrodnika 
jest miejscem dostępnym dla każdego. 
Nie są to słowa na wyrost, ponieważ 
organizujemy również zajęcia i  zwie-
dzanie dla osób niepełnosprawnych. 
Obecnie skupiamy się w  tym zakresie 
głównie na grupach zorganizowanych, 
jeżeli jednak chodzi zwiedzanie, rów-
nież osoby z  różnym stopniem niepeł-
nosprawności mogą nas odwiedzać 
w  godzinach otwarcia placówki – udo-
godnienia pozwalają na wygodne poru-

DOM PRZYRODNIKA DLA KAŻDEGO  
– w tym również dla osób 
z niepełnosprawnościami
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szanie się po Domu Przyrodnika m.in. 
osób na wózkach  inwalidzkich.

Co jednak bardzo ważne – zajęcia zorga-
nizowane dla grup z zakładów opiekuńczo-
-leczniczych, czy różnego rodzaju ośrodków 
pomocy społecznej, są jak najbardziej mile 
widziane. W  listopadzie odwiedziła nas 
grupa dzieci z  Ośrodka Edukacyjno-Reha-
bilitacyjno-Wychowawczego w  Ustroniu 
– z dziećmi pracowało się naprawdę wspa-
niale. Były zaangażowane, a co najważniej-
sze, również ciekawe świata. Wykonaliśmy 

kule kąpielowe a  później zwiedzaliśmy 
część muzealną. Myślę, że po tych warszta-
tach każdy był bardzo zadowolony, a dzieci 
nauczyły się czegoś nowego, co w  terapii, 
pracy z dziećmi (i dorosłymi) z różnym stop-
niem niepełnosprawności jest bardzo waż-
ne – mówiła po zajęciach Basia Kuchta 
– Zielarka z Domu Przyrodnika.

Tak więc zapraszamy do nas wszyst-
kich – bez wyjątków! Oczywiście istnie-
ją pewne ograniczenia – ze względu na 
ograniczony zasób osobowy nie jesteśmy 
w stanie przyjmować na zajęcia, czy ferie 
dzieci z niektórymi rodzajami niepełno-
sprawności – głównie intelektualnej. 
Tutaj przede wszystkim chodzi o  dobro 
grupy – dzieci takie wymagają szczegól-
nej uwagi, a w GOK-u nie ma osób z od-
powiednimi kwalifikacjami. Jednak grupy 
zorganizowane, wraz z  opiekunami, są 
u nas zawsze mile widziane.

Zwyczaje dożynkowe na Śląsku 
Cieszyńskim – premiera filmu

Kilkadziesiąt godzin materiału, wizyty 
w miejscach, w których tradycja poświę-
cona poszczególnym elementom dożyn-
kowym pozostaje nadal żywa, jak również 
fragmenty dożynek powiatowych w gmi-
nie Hażlach. To tylko niektóre punkty, 
w bogatym scenariuszu filmu, w realizację 
którego zaangażowani byli wszyscy part-
nerzy transgranicznego projektu. Realiza-
cja profesjonalnego materiału pozwala na 

pełną realizację celu projektu, który zwią-
zany jest z promocją i zwiększeniem licz-
by turystów odwiedzających nasz region 
poprzez wykorzystanie niematerialnego 
dziedzictwa i  potencjału kulturowego 
– zwyczajów i  tradycji związanych z  ob-
rzędem dożynkowym, który w  podobnej 
formie i  zbliżonym przebiegu występują 
zarówno po polskiej, jak i po czeskiej stro-
nie Euroregionu Śląska  Cieszyńskiego.

– Po oficjalnej premierze filmu, materiał 
zostanie opublikowany w internecie, w tym 
na profilach społecznościowych partnerów 
projektu oraz podmiotów wspierających 
jego realizację. Już teraz serdecznie zapra-
szam do jego obejrzenia, wierząc, że cieka-
wa fabuła przypadnie do gustu wszystkim 
– zachęca Cecylia  Gasz-Płońska, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w  Hażlachu, 
który jest partnerem wiodącym projektu. 

Oprócz publikacji filmu w  internecie, 
materiał filmowy będzie mógł być wy-
korzystywany przez dzieci i  młodzież do 
realizacji zajęć poświęconych dziedzic-
twu kulturowemu Śląska Cieszyńskiego. 
Stanie się także elementem ekspozycji 
w Domu Przyrodnika w Hażlachu. 

Jak wyglądają zwyczaje i tradycje związane z obrzędem dożynkowym 
na Śląsku Cieszyńskim? Na to pytanie odpowiada transgraniczny, 
polsko-czeski projekt „Dożynki – zwyczaje na Śląsku Cieszyńskim”, 
w ramach którego powstał film, którego oficjalna premiera odbyła się 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Hażlachu.

Projekt „Dożynki – zwyczaje na Śląsku Cieszyńskim”, to 
wspólny, transgraniczny, polsko-czeski projekt Gminne-
go Ośrodka Kultury i  Biblioteki Publicznej w  Hażlachu, 
a także Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie, dofi-
nansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu 
Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach 
programu Interreg V-A Republika Czeska – Rzeczpospoli-
ta Polska 2014-2020. 



Przedsiębiorstwo Poligraficzne
„MODENA” Sp. z o.o.

Druk i projekt:


