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Miejsce, które połączyło zakochanych

Zapraszamy
do lektury!
W
numerze
znajdziecie
Państwo skrócone informacje, o tym
co wydarzyło się od lipca do września 2020 r. Więcej zdjęć i tekstów –
www.hazlach.pl
Wiadomości Gminy Hażlach są
redagowane z nadesłanych materiałów, zachęcamy do ich przesyłania, tym razem w terminie do
30 listopada 2020 r. na adres mailowy:
wgh@hazlach.pl

Wójt Grzegorz Sikorski w towarzystwie kierownik USC Liliany Matloch udziela ślubu młodej parze:
Katarzynie i Piotrowi. Fot. GK

Po raz pierwszy w historii na Placu prof. Wiktora Wawrzyczka w Hażlachu, wójt Grzegorz Sikorski wraz
z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Lilianą Matloch, udzielili ślubu
w plenerze. We wspaniałej, bajkowej
scenerii, tuż obok Domu Przyrodnika
w związek małżeński wstąpiła uro-

Biblioteka
otwarta

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali (od lewej):
dyrektor GBP w Hażlachu Danuta Łysek, Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Jan Kawulok, Członek Zarządu Województwa Śląskiego Beata Białowąs,
Starosta Cieszyński Mieczysław Szczurek i Wójt Gminy
Hażlach Grzegorz Sikorski. Fot. GK

cza i piękna para: Katarzyna i Piotr.
Co ciekawe, nowożeńcy nie są mieszkańcami Gminy Hażlach. Podczas uroczystości, z twarzy młodej pary nie
znikał uśmiech, mocno przeżywali to
najważniejsze w życiu wydarzenie. –
Uroczystość przerosła nasze oczekiwania. Byliśmy wzruszeni słowami wójta
10 września nastąpiło uroczyste otwarcie siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej
w Hażlachu, przebudowanej i zmodernizowanej w latach 2017-2020 dzięki środkom
pozyskanym z Programu Wieloletniego
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek
2016-2020”. Wydarzenie to uświetnił udział
wielu gości przybyłych spoza naszej gminy Przewodniczącego Sejmiku Województwa
Śląskiego Jana Kawuloka, Członka Zarządu
Województwa Beaty Białowąs, Starosty
Cieszyńskiego Mieczysława Szczurka, Przewodniczącego Rady Powiatu Cieszyńskiego
Stanisława Kubiciusa, Burmistrza Cieszyna
Gabrieli Staszkiewicz, Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Cieszynie Janusza Stasicy,

Kolejny numer ukaże się w grudniu.
Grzegorza Sikorskiego na jej zakończenie. Nie żałujemy wyboru tego wyjątkowego miejsca, a przy okazji okazało się,
że spotkaliśmy się z tak ciepłym przyjęciem. Całość dopełniła piękna pogoda.
Dziękujemy za wszystko – podsumowują nowożeńcy.

cd. na str. 2

radnych Gminy Hażlach oraz bibliotekarzy
z bibliotek publicznych z całego Powiatu
Cieszyńskiego.
Przecięcie wstęgi poprzedziła modlitwa duchownych obu wyznań: ks. dr.
Karola Mozora i ks. Marcina Podżorskiego. Spotkanie było okazją do wyróżnienia
przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Jana Kawuloka Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla
Województwa Śląskiego Janiny Herzyk,
dyrektor GBP w Brennej oraz Danuty Łysek, dyrektor GBP w Hażlachu. Laudacje,
czyli mowy pochwalne przybliżające sylwetki odznaczonych, wygłosiła Izabela
Kula, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, pełniącej także funkcję biblioteki
powiatowej.
cd. na str. 2

Patrycja Kajzar – Sołtys Kończyc Wielkich
Przedstawiamy Państwu sylwetkę
Pani Sołtys, która została wybrana po rezygnacji pana Stanisława Żyły.
Mam 42 lata, pochodzę z Brzeszcz (woj.
małopolskie ), a z Kończycami jestem związana od 1997 roku. Tutaj założyłam rodzinę, urodziłam i wychowałam dwóch synów.
Ukończone studia: Zarządzanie i inżynieria
produkcji. Po mimo tego iż nie jestem rodowitą „Kończanką” ( usłyszałam nawet zdanie „..iż jestem elementem napływowym”),
prężnie udzielałam się w Przedszkolu oraz
Szkole do której uczęszczali moi synowie. To
w okresie kiedy byłam Przewodniczą Rady
Rodziców – udało nam się doposażyć Szko-

łę w nowe tablice interaktywne z laptopami. Byłam także inicjatorką zakupu nowego
Sztandaru Szkoły z okazji 50-lecia. Lubię
czytać książki i spotykać się z przyjaciółmi.
Moją pasją są podróże.
Wiem, że rozwój Naszego Sołectwa jest
możliwy, ale tylko dzięki zaangażowaniu całej Rady Sołeckiej, mieszkańców, wójta oraz
radnych. Przez moją kadencję Sołtysa chciałabym aby udało się zrealizować ważną inwestycję w Kończycach, która poprawi bezpieczeństwo przede wszystkim najmłodszych
mieszkańców – czyli budowę chodnika od
Centrum Kończyc aż po Babilon. Jest to wielka i droga inwestycja, jednak na ostatnim

Zebraniu Wiejskim w którym uczestniczyła
Pani Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
pojawiła się nadzieja. Cóż czas pokaże….

Grosz do grosza, czyli środki na przebudowę ulicy Szkolnej w Rudniku
Podczas spotkania w Muzeum
Śląskim w Katowicach (od lewej): Członek Zarządu Województwa Śląskiego Beata Białowąs, Skarbnik Gminy Hażlach
Magdalena Szczepanek, Marszałek Województwa Śląskiego
Jakub Chełstowski, Wójt Gminy
Hażlach Grzegorz Sikorski. Fot.
materiały prasowe
Gminie Hażlach z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przyznano 62,5 tys.
zł na przebudowę ulicy Szkolnej w Rudniku. Umowę na realizację tego zadania Wójt

Gminy Grzegorz Sikorski odebrał podczas uroczystości, która odbyła się 10 lipca
w siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach.
Środki FOGR wspierają gminy realizu-

jące inwestycje, polegające na budowie
dróg dojazdowych do terenów rolnych.
W województwie śląskim potrzebujących nie brakuje, jako że tereny wiejskie
stanowią aż 69% jego obszaru. Łącznie
na tego typu zadania rozdysponowano
w naszym województwie ponad 7,2 miliona złotych. – Grosz do grosza, czyli 62,5
tysiąca złotych na przebudowę ulicy Szkolnej w Rudniku w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, pozwoli nam ruszyć
z kolejną inwestycją w gminie – mówi wójt
Grzegorz Sikorski.
GK

Miejsce, które połączyło zakochanych
cd. z str. 1
– Młoda para, to cudowni i bardzo życzliwi ludzie, którzy byli bardzo szczęśliwi
i wzruszeni uroczystością, która odbyła się
w pięknej, wręcz bajkowej scenerii. Muszę

przyznać, że również dla nas, dla mnie i dla
pani kierownik, było to szczególne przeżycie, któremu staraliśmy się nadać jak najbardziej uroczysty charakter – mówi Grzegorz Sikorski, Wójt Gminy Hażlach.

Biblioteka otwarta

cd. z str. 1
Zebrani obejrzeli prezentacje multimedialne: „Biblioteki górą! O tym jak
osiągnąć szczyty marzeń” Barbary Marii Morawiec z Biblioteki Narodowej
w Warszawie oraz „Gmina Hażlach –
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miejsce, gdzie tradycja przeplata się
z nowoczesnością” Wójta Gminy Hażlach
Grzegorza Sikorskiego, który przedstawił drogę od zaistnienia potrzeby
zmiany zastanego stanu rzeczy, poprzez
pomysł i pozyskanie środków zewnętrz-

Czy Dom Przyrodnika połączy kolejne zakochane pary?
Zobaczymy, ale wiele na to
wskazuje, że tak!

JDK

nych na jego realizację w formie projektu aż po końcowy efekt, co najlepiej
ilustrują zrealizowane na terenie gminy
w ciągu ostatnich 5 lat inwestycje o łącznej wartości ponad 41 mln zł.
GK

Dom Przyrodnika ukończony
Projekt „Wędrówki Doliną Olzy” jest
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska
Od czerwca 2018 r. w centrum Hażlacha prowadzono inwestycję, której
celem było wykonanie adaptacji z przebudową budynku dawnego spichlerza
na budynek muzealny pod nazwą Dom
Przyrodnika wraz z zagospodarowaniem terenu byłej bazy Kółka Rolniczego. Zrealizowano ją w ramach projektu
„Wędrówki Doliną Olzy/Toulky údolím
Olše“, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.
Liderem projektu była Gmina Hażlach,
zaś jej partnerem Muzeum Těsinska

w Czeskim Cieszynie, które przeprowadziło rewitalizację Archeoparku w Kocobędzu-Podoborze.
W uroczystości przekazania Domu
Przyrodnika do użytku uczestniczyli
przedstawiciele władz Gminy Hażlach
Wójt Grzegorz Sikorski, Zastępca Wójta Stanisława Pelczar, Sekretarz Gminy
Bożena Bury, radni Rady Gminy Hażlach, delegacja z Muzeum Těsinska z jego
dyrektorem dr. Zbyškiem Ondřeką na
czele. Obecny był także dyrektor Biura
Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy
Regionalnej „Olza” – Euroregion Śląsk
Cieszyński Bogdan Kasperek, pełniący
obowiązki Nadleśniczego Nadleśnictwa
Ustroń Sławomir Kohut, hażlaski leśni-

czy Teofil Macura oraz prezes Koła Łowieckiego „Brzezie” w Hażlachu Karol
Folwarczny. Poświęcenia obiektu dokonał ks. proboszcz Andrzej Papoń.
Goście zwiedzili dawny spichlerz
i jego interaktywną ekspozycję. W rolę
przewodnika wcielił się Józef Stoszek,
pasjonat lokalnej historii. Następnie
udano się do Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu, w której auli odbyło się
omówienie projektu „Wędrówki Doliną Olzy”. Historyk Stefan Król z cieszyńskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej w Bielsku-Białej wygłosił
wykład pt. „Olza – rzeka, która łączy”,
zaś Marek Olszewski ze Stowarzyszenia
„Olza” przedstawił prezentację „Kreowanie produktu turystycznego Wędrówki doliną Olzy”.
GK

Wspomnienie profesora Wiktora Wawrzyczka (1911-1969)
W celu upamiętnienia wybitnego
mieszkańca naszej gminy, 26 lutego br.
Rada Gminy Hażlach podjęła uchwałę
o nadaniu terenowi wokół Domu Przyrodnika w Hażlachu nazwy – Plac imienia
prof. Wiktora Wawrzyczka. Zmarłego
w 1969 roku naukowca, społecznika
i przyjaciela młodzieży studenckiej,
dziekana Wydziału Rolnictwa Wyższej
Szkoły Rolniczej w Olsztynie, przypomina sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach realizowanego we współpracy
z Miastem Karwina projektu „Kultura
w dolinie rzeki Olzy” pamiątkowa tablica, którą odsłonięto w sobotę 19 września. Uroczystość poprzedzała odbywający się w tym dniu w Hażlachu doroczny,
sprawozdawczy Walny Zjazd Delegatów
obchodzącej w 2020 roku swoje 135-lecie
Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Wspomniane wydarzenia objął honorowym patronatem Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski.
Przedstawiciele władz naszej gminy
w osobach Wójta Grzegorza Sikorskiego i Zastępcy Wójta Stanisławy Pelczar,
wspólnie z uczestnikami Walnego Zjazdu
Delegatów MZC z Prezes Zarządu Głów-
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nego Martą Kawulok na czele, zapalili
znicze i złożyli wiązanki kwiatów na grobie profesora Wawrzyczka, znajdującym
się na miejscowym cmentarzu katolickim. W obecności rodziny profesora, jego
bratanicy Ireny Romanik wraz z synami,
odsłonięto tablicę przypominającą sylwetkę patrona placu. – W dzisiejszym
dniu Olsztyn i Hażlach połączyła osoba
profesora Wiktora Wawrzyczka, chemika
z wykształcenia, wykładowcy olsztyńskiej
Wyższej Szkoły Rolniczej, zachowanego
w pamięci tamtejszego środowiska aka-

demickiego jako Mistrz nauki, humanista
i społecznik. Odsłaniając na placu jego
imienia poświęconą mu tablicę upamiętniamy kolejnego wybitnego mieszkańca
naszej gminy. Profesor Wiktor Wawrzyczek był człowiekiem o szerokich horyzontach, nie tylko naukowych, ale także działaczem społecznym i sportowym. Każdemu
studentowi można życzyć spotkania na
swojej drodze takiej osoby – powiedział
przed Domem Przyrodnika Wójt Gminy
Hażlach Grzegorz Sikorski.
GK

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej prof. W. Wawrzyczka obok Domu Przyrodnika na placu jego imienia (stoją od
lewej): Prezes Warmińsko-Mazurskiego Koła MZC w Olsztynie prof. dr. hab. Krzysztof Kozłowski, Prezes Zarządu
Głównego MZC Marta Kawulok, Wójt Grzegorz Sikorski, Irena Romanik (z d. Wawrzyczek). Fot. GK
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Kasa na wsparcie dobrych pomysłów
wicielami gmin i sołectw
reprezentowali: Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Jan Kawulok, Radna Wojewódzka
Agnieszka Biegun i Członek
Zarządu Województwa BeNa scenie reprezentacja Gminy Hażlach z przedstawicielami samorządu Woje- ata Białowąs.
W 2020 r. do Urzędu
wództwa Śląskiego (od lewej): Członek Zarządu Województwa Beata Białowąs,
Przewodniczący Sejmiku Jan Kawulok, sołtys Hażlacha Mariusz Króliczek, in- Marszałkowskiego
Wojespektor ds. funduszu sołeckiego, systemu informacji oświatowej Anna Cieślar, wództwa Śląskiego wpłynęły
Skarbnik Gminy Magdalena Szczepanek, sołtys Rudnika Urszula Lebioda, Wójt
234 wnioski, złożone przez
Gminy Grzegorz Sikorski, Radna Wojewódzka Agnieszka Biegun i sołtys Brze97 gmin na łączną kwotę 5 251
zówki Leszek Banot. Fot. GK
126,66 zł. Po ich formalnej
20 lipca w auli Gminnej Biblioteki Pu- i merytorycznej ocenie pomoc finansową w
blicznej w Hażlachu odbyła się uroczystość formie dotacji celowej otrzymały 72 gminy, na
podpisania umów na pomoc finansową których terenie zostanie zrealizowanych 118
w ramach Marszałkowskiego Konkursu zadań o wartości 2 997 380,31 zł. W Powiecie
„Inicjatywa Sołecka”. Wzięli w niej udział Cieszyńskim wsparcie zostało przeznaczone
przedstawiciele 19 gmin Subregionu Połu- na zadania realizowane w gminach Dębowiec,
dniowego Województwa Śląskiego, które Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Struw ramach konkursu będą na swoim tere- mień i Zebrzydowice. Łączna kwota dofinannie realizować 33 zadania dofinansowane sowania dla Gminy Hażlach wynosi 50 000 zł,
środkami w wysokości 906 760,10 zł. Wo- z czego 20 000 zł przeznaczono na zadanie
jewódzkie władze samorządowe na spo- „Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego
tkaniu z przybyłymi do Hażlacha przedsta- we wsi Brzezówka”, 14 000 zł na „Podniesienie

bezpieczeństwa poprzez modernizację ogólnodostępnego boiska do siatkówki plażowej
w Hażlachu” i 16 000 zł na „Budowę innowacyjnego Parku Sensorycznego na terenie sołectwa Rudnik”.
Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski
zwracając się do uczestników uroczystości, zebranych w przebudowanym i zmodernizowanym dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym budynku Gminnej Biblioteki Publicznej,
zwrócił uwagę, że uzyskanie wsparcia finansowego na realizację konkretnych zadań winna
poprzedzać oddolna inicjatywa, chęć zmieniania lokalnych społeczności, tworzenia im
jak najlepszych warunków do rozwoju. – Spotykamy się w zmodernizowanym dużym nakładem sił i pozyskanych środków budynku Gminnej
Biblioteki Publicznej. Przeszedł on wielką metamorfozę, dzięki inicjatywie dostosowania go do
nowych zadań i wymagań. Znajdzie w nim miejsce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Z jego
pomieszczeń będą również korzystać miejscowe
organizacje, czyli klub sportowy, Koło Gospodyń
Wiejskich, a także pszczelarze i hodowcy gołębi
pocztowych. Mam nadzieję, że miejsce to dzięki
zachodzącym w nim społecznym interakcjom,
stanie się prawdziwą kuźnią kolejnych dobrych
pomysłów i inicjatyw – podkreślił wójt Grzegorz
Sikorski.
GK

Ostatni odcinek chodnika w Pogwizdowie
14 sierpnia nastąpił odbiór ostatniego, brakującego odcinka chodnika przy ulicy Cieszyńskiej w Pogwizdowie. Gmina Hażlach inwestycję wykonała w ramach umowy
o pomocy rzeczowej z Powiatem Cieszyńskim.
Chodnik z kostki brukowej o długości 525 m
i szerokości 2 m powstał na odcinku od skrzyżowania z ulicą Tulipanową do granic Miasta Cieszyna. W odbiorze, obok wójta Grzegorza Sikorskiego, miejscowych radnych

Boisko już gotowe
Budowane od końca marca bieżącego
roku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kończycach Wielkich boisko wielofunkcyjne zostało ukończone. Dziatwa
szkolna otrzymała do dyspozycji obiekt
o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 30 x 44 m wraz z piłkochwytami,
odwodnieniem i niezbędnym wyposażeniem sportowym. Wcześniej w tym miejscu znajdowało się boisko z nawierzch-
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Aleksandry Melcher, Piotra Krupy i Piotra
Trzaskalskiego, przedstawicieli wykonawcy
i nadzoru technicznego, uczestniczyła również
dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych
w Cieszynie Magdalena Suchanek-Kowalska.
Jest to czwarty i ostatni odcinek chodnika,
który powstał w Pogwizdowie przy drodze powiatowej 2624 S. Koszt jego wykonania wyniósł
blisko 626 tys. zł, do czego należy dodać 25 tys. zł
wydane w ubiegłym roku przez Gminę Hażlach na

nią asfaltową, zamknięte kilka lat temu
z powodu złego stanu technicznego.
Koszt budowy wraz z robotami dodatkowymi wyniósł 643 442,99 zł, z czego
ok. 300 tys. zł pokrywa dofinansowanie
ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. – Pozyskanie środków zewnętrznych
na zrealizowanie inwestycji było możliwe
dzięki pomocy i zaangażowaniu panów
posłów, sekretarza stanu w Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda oraz Grzegorza Matusiaka.

opracowanie projektu budowlanego. W najbliższym czasie, na przełomie sierpnia i września, powiat na odcinku ulicy Cieszyńskiej o długości około
1 km, od granicy z Cieszynem w kierunku centrum
Pogwizdowa, wykona nową nakładkę asfaltową.
PZDP jednocześnie prowadzi prace koncepcyjne
związane z przebudową tamtejszego skrzyżowania ulicy Cieszyńskiej z ulicą Katowicką.

GK

Na nowym boisku będzie można grać w piłkę nożną,
ręczną, siatkówkę, koszykówkę oraz w tenisa ziemnego . Fot. GK

W imieniu mieszkańców Kończyc Wielkich
serdecznie im za to dziękuję – mówi Wójt
Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski.
GK

X ZAMARSKIE BIESIADOWANIE

Aleja Gwiazd w Zamarskach wzbogaciła się o kolejną znaną i zasłużoną
dla Śląska Cieszyńskiego postać - Janinę Marcinkową. W sobotę, przy licznym udziale „Zespolaków” oraz rodziny zmarłej, dokonano uroczystego
odsłonięcia marmurowej płyty, cenionej etnograf, choreograf i inicjatorki
powstania Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej.
Tuż obok Stanisława i Jerzego Hadyny, Jana Chmiela i Kazika Urbasia to
już piąta postać uhonorowana w Alei
Gwiazd Miłośników Cieszyńskiej Pieśniczki Ludowej.

- Ktoś się może zapytać dlaczego właśnie w Zamarskach? Pieśniczka cieszyńska
ma tutaj swoje korzenie. Wszyscy znamy
Zespół Śląsk i jego założyciela Stanisława
Hadynę. Jego korzenie rodzinne sięgają
właśnie Zamarsk. Jerzy Hadyna i jego ojciec urodzili się tutaj i jako młody nauczyciel również mieszkał. Później przeprowadził się do Karpętnej, gdzie urodził się
syn Stanisław. Postanowiliśmy cztery lata
temu by honorować osoby, które większość swojego życia poświęciły na propagowaniu cieszyńskiej pieśniczki i tradycji
Śląska Cieszyńskiego – wyjaśniał Klaudiusz Zawada sołtys Zamarsk.
Odsłonięcie kolejnej gwiazdy odbyło
się w ramach już X Zamarskiego Biesiadowania. Przed biesiadnikami wystąpiła
kapela Bukoń z Jabłonkowa oraz oczywiście Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej.
- Bardzo się cieszę, że ZPiTZC wystąpi
tutaj w roku, w którym obchodzi 70 urodziny. Ostatni raz miało to miejsce w 2013
roku – dodaje sołtys.
Krzysztof Telma

Turniej w futbolu stołowym
o Puchar Sołtysa w Zamarskach
Osiem drążków, jeden stół i czterech pasjonatów tej niezwykłej gry w skupieniu śledzących ruch pomarańczowej piłeczki, która
w dosyć szybkim tempie przemieszcza się
z jednego końca boiska na drugi. Tak w skrócie można by opisać przebieg pierwszej edycji
turnieju o Puchar Sołtysa w futbolu stołowym
– popularnie nazywanym „piłkarzykami”.
Turniej rozpoczął się 22 sierpnia o godz.
16:00 na scenie zamarskiego parku. Udział
wzięło 20 drużyn, które rywalizowały o ciekawe nagrody: przelot widokowy samolotem, weekend w willi , bony zakupowe oraz
vouchery na wykwintną kolację. Główną nagrodą był niezwykle piękny Puchar Sołtysa,
który trafił do rąk drużyny Ananasów w składzie: Jakub Krzysiak i Łukasz Hankus, którzy
w finale rozgrywanym do późnych godzin
wieczornych pokonali drużynę Muminków
w składzie: Tomasz Lesiński i Tomasz Sapela.
Sam turniej zyskał wielu sympatyków, dzię-
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ki czemu w Zamarskach powstał Amatorski
Klub Futbolu Stołowego oraz już w styczniu
odbędzie się druga edycja tego sportowego
wydarzenia. Więcej informacji na stronie facebook.com/ pucharsoltysa.
Impreza odbyła się dzięki wsparciu
sponsorów i społeczników: Willa Jerzyków-

Plaża w Zamarskach
Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk od
początku wakacji realizowało projekt PLAŻA.
W miejscowym Parku obok sceny powstała
piaszczysta strefa relaksu z leżakami, parasolkami i mnóstwem zabawek, a także przycumowała tratwa piratów.
W ramach projektu dofinansowanego
z programu Działaj Lokalnie, w każdą sobotę
wakacji organizowane było wieczorne kino plenerowe. - Na wielkim ekranie najmłodsi mogli
obejrzeć bajki ze Studio Filmów Rysunkowych
w Bielsku-Białej, a dorośli kultowe polskie komedie np. „Sami Swoi” i „Jak rozpętałem II wojnę światową” (g. 21.00)– informuje Klaudiusz
Zawada, sołtys Zamarsk.
Projekt PLAŻA to również współpraca
między zamarskim stowarzyszeniem, a Stowarzyszeniem Nasza Wieś Kończyce Wielkie,
która zaowocowała wsparciem nowej strefy
odpoczynku w Kończycach i odrestaurowaniu huśtawek w Parku.
Serdecznie dziękuję społecznikom, którzy włączyli się w budowę PLAŻY i organizację
kina plenerowego.
Sołtys Sołectwa Zamarski
Klaudiusz Zawada

ka, Folvark u Klimosza, Klimosz Sp. z o.o.,
Lewiatan Zamarski, Piekarnia Zebrzydowice, Copy Art, Szwung Młodych, Karczma
u Źródełka, mieszkańcy Zamarsk i Pan Sołtys Klaudiusz Zawada, którym serdecznie
dziękujemy za okazaną pomoc. Turniej został zorganizowany w ramach współpracy
ze Stowarzyszeniem Miłośników Zamarsk,
Zamarski TV oraz Fundacją Orlen.
Marcin Ścibik
(ZamarskiTV)

Zwycięzcy Turnieju - Drużyna ANANASÓW w składzie: Jakub Krzysiak i Łukasz Hankus
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COVID w Rudniku
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi
Rudnik w Rudniku realizuje projekt o nazwie „COVID w Rudniku” w ramach którego nasi mali reporterzy z Powszechnej
Szkoły Podstawowej w Rudniku przeprowadzą wywiady video, w których zbiorą
informację od mieszkańców tym, jak sobie
radzą w czasach pandemii, co czują, czego
się najbardziej obawiają, a co im przeszkadza. Z zebranego materiału powstanie
filmik. Nagramy również piosenkę – ku
pokrzepieniu serc z zespołem LUNATYP,
a także zorganizujemy warsztaty manualne. Jedne z nich odbyły się 29 września
2020r., w budynku OSP w Rudniku i doty-

czyły tworzenia MAKRAM o nazwie „Łapacze złych emocji”. W ruch poszły drewniane
kółka różnej wielkości i kolorowe sznurki.
Zarówno dorośli, jak i dzieci wykazali się
ogromną kreatywnością i cierpliwością, co
zaowocowało wspaniałymi dziełami sztuki.
Instruktorem była Agatka Machej , organizatorem technicznym Katarzyna Czendlik,
która obiecała kolejne warsztaty – już poza
projektowe.
Projekt realizowany jest w ramach zawartej umowy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży

„Eko-Serce”

Nowe Szaty Kicaka

Stowarzyszenie Nasza Wieś Kończyce
Wielkie otrzymało kolejną dotację. Tym
razem w ramach konkursu „Moje miejsce
na Ziemi” Fundacji „ORLEN - DAR SERCA”,
w kwocie 5 tys. złotych, na realizację projektu pt. „Eko-Serce”. Projekt ma aspekt
ekologiczny – zbiórka plastikowych nakrętek, charytatywny – zebrane nakrętki będą
sprzedawane, a pozyskane środki przekazane na leczenie i rehabilitację dzieci i młodzieży z naszej wsi, historyczny – nawiązanie do postaci mocno związanej z naszą
miejscowością hrabiny Gabrieli Thun-Ho-

henstein oraz aranżacyjny – nasadzenie
roślin i krzewów.
W związku z tym, zwracamy się z prośbą o rozpoczęcie zbierania plastikowych
nakrętek, które wrzucane będą do specjalnie do tego przygotowanego kosza
w kształcie serca. Prosimy także o pomoc
w dotarciu do rodzin, bądź opiekunów
dzieci i młodzieży do lat 18 z sołectwa Kończyce Wielkie, które są pod opieką fundacji
pomagających im w leczeniu i rehabilitacji.
Stowarzyszenie
Nasza Wieś Kończyce Wielkie

Stowarzyszenie
Miłośników
Gminy Hażlach uzyskało wsparcie z Lokalnego Konkursu
Grantowego „Działaj Lokalnie 2020”
na Projekt „NOWE
SZATY KICAKA”.
W ramach zadania Kicak otrzymał Nowe
Szaty (na zdjęciu), odbyły się spotkania
i warsztaty oraz piknik, wszystko powiązane z Kicakiem. Podczas tych aktywności
propagowany był zdrowy i higieniczny styl
życia, w nawiązaniu do panującej pandemii.
Przed nami jeszcze tylko wspólne czytanie
baśni „NOWE SZATY KICAKA” dla najmłodszych mieszkańców gminy i prezentacja gminnej maskotki w nowym stroju.

Zdalne nauczanie

cówki zostało przeorganizowane i dostosowane do wymogów sanitarnych.
12 marca tradycyjne zajęcia we wszystkich szkołach zostały zawieszone, a edukacja szkolna w całości została przeniesiona na
płaszczyznę online. Aby usprawnić system
nauczania zdalnego, dzięki staraniom p. dyrektor Małgorzaty Banot oraz p. Radosława
Miklara wprowadzono jedną platformę edukacyjną G Suite, gdzie do końca roku szkolnego prowadzono lekcje online. 26 czerwca
poszczególne klasy spotkały się z wychowawcami w klasach, by odebrać świadectwa
i nagrody. Wszyscy uczniowie naszej szko-

ły otrzymali promocję do następnej klasy,
a uczniowie klasy ósmej w komplecie ukończyli szkołę.
Na zakończenie w imieniu p. Dyrektor
oraz nauczycieli naszej szkoły chcę podziękować Rodzicom, którzy w tym trudnym
czasie, godząc niejednokrotnie obowiązki
zawodowe pomagali i wspierali swoje dzieci w nauce. Myślimy, że zarówno nauczyciele, rodzice i uczniowie zdali egzamin
z nauczania zdalnego, brakowało nam jednak wzajemnych kontaktów i wszyscy cieszymy się z powrotu do szkoły.
Teresa Staniek

w Kończycach Wielkich

W dniu 01 września, po prawie półrocznej przerwie uczniowie
Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w Kończycach Wielkich z radością
i nowymi nadziejami wrócili do szkoły. Rozpoczęcie roku szkolnego
2020/21 ze względu na trwającą pandemię było inne niż zwykle. Uroczystą akademię zastąpiono spotkaniami organizacyjnymi z wychowawcami
w klasach. Funkcjonowanie naszej pla-
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Twórczej , realizującym program „Działaj
Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności #PAFW, na mocy umowy zawartej z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce #ARFP.

Zamarski MTB 2020
30 sierpnia 2020 r. odbył się po raz
kolejny rajd rowerowy – tym razem pod
szyldem ZAMARSKI MTB. Organizatorami
imprezy byli: Stowarzyszenie Miłośników
Zamarsk z p. Ryszardem Hodurą na czele,
Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu oraz
Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski.
W imprezie, odbywającej się pod rygorami sanitarnymi związanymi z pandemią COVID-19, wzięło udział 54 dzieci i 103
dorosłych. Nad prawidłowym przebiegiem
zawodów czuwał sędzia Śląskiego Związku Kolarskiego Andrzej Drabek, a obsługę
techniczną imprezy prowadziła firma „NieOdwracjaSię”.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dla sponsorów rajdu - LUDWIG Czekolada sp. z o.o. ze Skoczowa,
SZUWAR BIKE z Cieszyna oraz DAVEO.pl
z Pogwizdowa.

Uczestnicy rajdu w zamarskim Parku. Fot. Marcin Ścibik

Bardzo dziękujemy za wsparcie przy
zabezpieczeniu trasy OSP Zamarski, Hażlach i Pogwizdów.
Klasyfikacja końcowa zawodów (kolejność od pierwszego miejsca):
MĘŻCZYŹNI - OPEN MEGA: Szymon
STAWOWY, Paweł PIASECKI, Tomasz DYGACZ
KOBIETY - OPEN MEGA: Izabela DUDEK, Iwona PANAS, Karolina CHUDEK

Zawody na „Trzech Stawach” w Pogwizdowie

Uczestnicy zawodów wspólnie z wójtem Grzegorzem Sikorskim.

W sobotę 11 lipca odbyły się zawody
wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Hażlach, rozgrywane w kategorii spławik
oraz grunt na łowisku Koła Polskiego
Związku Wędkarskiego w Pogwizdowie.
Łącznie w rywalizacji wzięło udział blisko
40 zawodników.
– Jak co roku przy współudziale Wójta
Gminy Hażlach na łowisku „Trzy Stawy”
w Pogwizdowie odbyły się zawody wędkarskie w kategorii spławik i grunt. Z uwagi na
zmienność warunków pogodowych ryba nie
brała, dlatego różnice pomiędzy zawodnikami były niewielkie. Tradycyjnie fundatorem
pucharów był Wójt Gminy Hażlach Grzegorz
Sikorski, za co serdecznie dziękuję. Oprócz
pucharów zawodnicy otrzymali nagrody
rzeczowe ufundowane przez pogwizdowskie
koło – mówił prezes Koła Jan Cieślar.
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– To wspaniałe miejsce, wędkarze mają
tu spokój, odprężenie i relaks, a na zawodach
prawdziwe emocje w postaci złowionych ryb
– podsumował zawody wójt Grzegorz Sikorski.
W kategorii spławik najlepszy okazał się Tomasz Gawlik, przed Jakubem
Otrębą oraz Zbigniewem Ruskiem.
W klasyfikacji końcowej w kategorii
grunt pierwsze miejsce zdobył Dariusz
Gołdyn, przed Marcinem Greniem oraz
Rafałem Mazurem.
Zawody odbyły się w miłej, przyjaznej
atmosferze, choć warunki pogodowe nie
należały do najłatwiejszych. Organizatorem zawodów pod patronatem Wójta
Gminy Hażlach Grzegorza Sikorskiego
było Koło PZW Pogwizdów.
JDK

MIN: Adrianna BRODA, Małgorzata
KUSTRA-KAPOL, Lidia KOCYAN
NAJLEPSI Z GMINY HAŻLACH: Urszula
PILICH i Mariusz ZUBEK.
Pozostałe wyniki w poszczególnych
kategoriach oraz w wyścigach dziecięcych
i młodzieżowych do sprawdzenia na stronie www.gokhazlach.pl.
Uczestnikom GRATULUJEMY!
Organizatorzy

Sukces naszych
mieszkańców
W dniu 5 września w Górkach Wielkich odbył się 5 Bieg na Bucze & Nordic
Walking. Uczestnikom zawodów na głowy nie padało, a wręcz przeciwnie – słońce motywowało do dotarcia na metę.
Trasa biegu i marszu prowadziła
przez urocze zakątki Gminy Brenna. Zawody rozegrane zostały na dystansie 5,7
km, zarówno dla biegu jak i dla marszu.
Na linii startu w Nordic Walking stanęło 33 zawodników, 30 z nich pokonało
trasę bez większych problemów. W kategorii open wśród mężczyzn 3 miejsce
zajął Arkadiusz Pustówka z Hażlacha,
wśród kobiet 2 lokatę zdobyła Iwona
Juzof z Pogwizdowa. Dwa tygodnie później w Ustroniu p. Arkadiusz Pustówka
zdobył 1 miejsce w Marszu po diabelskiej
Równicy. Serdecznie gratulujemy!

Na III miejscu podium stanął Arkadiusz Pustówka
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Familijne
Piątkowe
Popołudnia

za

Spotkania organizowane w piątkowe popołudnia przez GOK cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem. Odbywały się przy Domu Przyrodnika oraz
pod wiatą przy Bibliotece w Hażlachu.
Na bieżąco relacjonowaliśmy to na
FB, a poniżej krótki fotoreportaż.

FA
PI
POP

Teatrzyk

Czekamy na W

STAR

w piąt
godz. 1

POWSZECHNY

Plac przy D
ul. Główna
14,
w Hażlac

SPIS ROLNY
1.09-30.11.2020

Spis rolny obejmuje swoim zasięgiem wszystkie gospodarstwa rolne
w kraju prowadzące działalność rolniczą, według stanu na dzień 1 czerwca br.
osób ﬁzycznych (gospodarstwa indywidualne);
osób prawnych;
jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji poprzez:
samospis internetowy
interaktywna aplikacja na
spisrolny.gov.pl

wHażlach
razie niepo
tel. 699 988 380,

Spiszmy się,
jak na rolników
przystało!

Informacje o

www.zajaczek.org/promyk

telefonicznie

infolinia spisowa
22 279 99 99

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się
rachmistrzowie spisowi. Kontakt bezpośredni z rachmistrzem będzie uwarunkowany sytuacją epidemiczną.

więcej na stronie
spisrolny.gov.pl

Udział w spisie rolnym
jest obowiązkowy!

wiadomości

Wiadomości Gminy Hażlach – bezpłatny informator samorządowy
Nakład : 1.500 egz.
Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu, ul. Główna 37, 43-419 Hażlach, tel. 33 85 69 768
Redaktor naczelny: Cecylia Gasz-Płońska
Skład i druk: Przedsiębiorstwo Poligraficzne MODENA Sp. z o. o.
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 30 listopada 2020 r. na adres mailowy : wgh@hazlach.pl

GMINY HAŻLACH

