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Moc wydarzeń

Czołg był największym pojazdem bojowym podczas Pikniku Militarnego. Od lewej: Bożena Bury – przewodnicząca Rady Gminy,
Janusz Król – starosta cieszyński, Grzegorz Sikorski – Wójt Gminy Hażlach.

Pierwsza połowa wakacji pełna była wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych
w gminie Hażlach. Największym i jednym z najważniejszych były Rodzinne
Spotkania z Historią, czyli Piknik Militarny, który wpisał się już na stałe
do kalendarza imprez gminy Hażlach.
W tym roku udało się sprowadzić do
Kończyc Wielkich czołg, który stał się
dla uczestników wydarzenia dużą atrakcją. Nie zabrakło rekonstrukcji bitw,
ciekawych dioram i interesujących prezentacji. Piknik przyciągnął tłumy miłośników wojskowości sprzed lat. Fotoreportaż z Pikniku Militarnego znajduje
się na stronie 10.
Świętowano także okrągłe jubileusze.
Pogwizdowska ochotnicza straż pożarna obchodziła 110-lecie, a LKS „Błyskawica” świętował 70 urodziny rozgrywa-

jąc mecz towarzyski z dziennikarzami.
Były medale, wyróżnienia, przemówienia i wiele atrakcji dla całych rodzin.
Fotoreportaże z tych wydarzeń znajdują
się na stronach 9 i 12.
W letni czas wakacji warto wybrać się
ścieżką do źródełka Borgońka w Hażlachu. Uroczysko o wyjątkowym klimacie
przyciąga wszystkich od setek lat. Teraz
otoczenie źródełka zostało zagospodarowane, a odpoczynek w takim miejscu jest
prawdziwym oddechem od codziennych
problemów. Fotoreportaż na stronie 10.
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W Powiatowej Spartakiadzie Młodzieżowych Drużyn Powiatowych OSP wystartowało
ponad 150 młodych strażaków.

Fot. UG

150 młodych strażaków wzięło udział
w zawodach. Ponad 45 osób to uczestnicy trzeciej półkolonii OSP Hażlach
2018. Dzieci zostały podzielone na
18 drużyn, którymi opiekowało się
18 sędziów zawodów.
Wśród konkurencji było m.in. noszenie jajka na łyżce, przetaczanie piłeczki
przez środek węża, pięcioosobowy spacer na nartach, zbieranie ziemniaków na
oślep i inne. Po zakończeniu spartakiady odbył się pokaz modeli rakietowych
klubu rakietowego z Czeskiego Cieszyna „Rocket Club Silesia Olza”, który
komentował prezes klubu Piotr Roszak.
W pokazie uczestniczyło 6 rakiet dynamicznie wystrzeliwanych w górę na ok.
140 metrów. Pokaz zakończony został
gromkimi brawami ze strony wszystkich zebranych na spartakiadzie.
Zwieńczeniem zmagań było wręczenie
nagród najlepszy uczestnikom oraz
uhonorowanie laureatów IV konkursu
plastycznego OSP Hażlach 2018.
W Spartakiadzie uczestniczyli przedstawiciele związku OSP jak I PSP, wśród
nich m.in.: prezes OPZOSP RP w Cieszynie dh Rafał Glajcar, Komendant
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Cieszynie bryg. mgr inż. Damian Legierski oraz członek OPZOSP RP w Cieszynie dh Sebastian Chrapek.
Głównymi organizatorami spartakiady byli: Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Cieszynie, Komisja do
spraw dzieci i młodzieży przy Zarządzie
OPZOSP RP w Cieszynie, Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotni-

Fot. UG

W Hażlachu na boisku miejscowego klubu piłkarskiego LKS „Victoria” Hażlach odbyła się 8 lipca Pierwsza
Powiatowa Spartakiada Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu
cieszyńskiego.

Rzut kaloszem był jedną z wielu zabawnych konkurencji podczas spartakiady.

czych Straży Pożarnych RP w Hażlachu, Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Hażlachu oraz Urząd Gminy w Hażlachu.
Wielkie podziękowania należą się większym i mniejszym sponsorom oraz prywatnym darczyńcom bez których zorganizowanie tak wspaniałej inicjatywy dla dzieci
nie byłoby możliwe.
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Budowlane ABC
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju informuje, że pod adresem
https://budowlaneabc.gov.pl został uruchomiony praktyczny portal
informacyjny, którego celem jest dostarczenie wiadomości i poszerzenie
wiedzy obywateli w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego.
Na portalu można znaleźć m.in. przygotowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju standardy projektowania
budynków dla osób z niepełnosprawnościami, poradnik związany z wprowadzaniem na rynek wyrobów budowlanych, zagadnienia dotyczące

charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikacji zawodowych występujących w budownictwie i dziedzinach pokrewnych.
Najważniejszym elementem portalu jest
jednak interaktywny model budynku,
który pozwoli na uzyskanie informacji

o procedurach wymaganych przy realizacji różnego rodzaju zamierzeń budowlanych. Głównym założeniem przy
tworzeniu portalu było przedstawienie
często skomplikowanych treści w sposób zrozumiały dla obywateli.

Wnioski do projektu budżetu
na 2019 rok
Wójt Gminy informuje o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu gminy na rok 2019. W związku z tym wnioski do projektu budżetu w sekretariacie Urzędu Gminy Hażlach, ul. Główna 57, do dnia 15 września 2018 roku mogą składać
mieszkańcy, organizacje, związki wyznaniowe, inne podmioty z terenu gminy oraz przedstawiciele jednostek pomocniczych (sołectw).

Współpraca przynosi efekty
Na drogach powiatowych w gminie Hażlach prace wrą. 19 lipca br. w obecności Starosty Janusza Króla, Wójta
Gminy Hażlach Grzegorza Sikorskiego oraz kończyckich radnych odebrano wyremontowany kilometrowy odcinek
ulicy Dworcowej w Kończycach Wielkich.
Warto dodać, że aktualnie trwają prace
na kilometrowym odcinku ulicy Głównej i Cieszyńskiej w Zamarskach. Tak
szeroki zakres przeprowadzanych prac
byłby niemożliwy gdyby nie osobiste
zaangażowanie starosty Janusza Króla
oraz dobra współpraca starostwa z gminą Hażlach.
Spotkanie w Kończycach Wielkich było
również okazją do rozmów o kolejnych
inwestycjach na drogach powiatowych,
które będą przeprowadzane w przyszłym roku w Pogwizdowie i w Hażlachu.
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Starosta Cieszyński Janusz Król w towarzystwie Wójta Gminy Hażlach Grzegorza
Sikorskiego i radnych gminnych na ulicy Dworcowej w Kończycach Wielkich.
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Klaudiusz Zawada
– Sołtys Roku 2017
Zapraszamy na wywiad z Klaudiuszem Zawadą – sołtysem Zamarsk, laureatem konkursu „Sołtys Roku”, radnym gminnym.
WGH: Po raz drugi został Pan zgłoszony do ubiegania się o ten zaszczytny tytuł, tym razem kapituła
Konkursu uhonorowała Pana tytułem „Sołtys Roku 2017”. Uroczystości oficjalne odbyły się 11 czerwca
2018 r. w Sejmie. Proszę podzielić
się wrażeniami z pobytu w Warszawie i w Sejmie.
KZ. Budynek Sejmu z bliska robi duże wrażenie, ogromne sale, marmury, a to przecież
najważniejszy budynek w Polsce dla nas samorządowców. Tu powstają ustawy, które
my jako sołtysi, radni realizujemy. Miałem
okazję na żywo zobaczyć niektórych polityków, w tym Marszałka Senatu Pana Stanisława Karczewskiego. Nie wiem czy kiedykolwiek będę miał jeszcze taką okazję.
Cieszę się, że sołtysi są doceniani, że nasza
praca jest ważna, zauważalna i przynosząca korzyści. Wyróżnionych było 12 sołtysów, w tym tylko 2 panie. Mieliśmy
możliwość porozmawiać ze sobą, wymienić
spostrzeżenia, omówić doświadczenia z pracy w sołectwach, podzielić się problemami.
Żałuję że takiego forum sołtysów nie ma w
naszym powiecie. W innych rejonach kraju
sołtysi mają możliwość spotkania się, więc
może i u nas uda się taką konferencję sołtysów zwołać. W wielu miejscach Sołtys jest
osoba ważną i docenianą, organizowane są
uroczystości z okazji Dnia Sołtysa, który
przypada 11 marca. Rola sołtysa uległa
zmianie, obecnie jesteśmy głównie organizatorami życia kulturalno-społecznego wsi
i realizujemy zadania związane z funduszem sołeckim.
Dziękuję za zgłoszenie Kołu Gospodyń
Wiejskich, bo docenienie mojej osoby to docenienie całego Sołectwa Zamarski. Jest to
nasz wspólny sukces i nasza wspólna na-
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groda. Dostrzeżono naszą pracę i zaangażowanie. Dziękuję wszystkim mieszkańcom
i miłośnikom wsi Zamarski.
WGH: A co nagrodą – rowerem otrzymanym w konkursie?
KZ: To trochę śmieszna historia. Wyłonionych w konkursie było 12 sołtysów, w tym
tylko dwie kobiety – a wszyscy otrzymaliśmy białe damki jako nagrody. Mam już
swój rower, a na damce trochę głupio by było
jeździć, dlatego postanowiłem go odsprzedać, a za uzyskane środki kupić sobie kosę
spalinową, którą będę mógł używać także
do koszenia naszego parku. Z kosy będzie
zdecydowanie więcej pożytku… Natomiast
niezmiernie ucieszył mnie list od Prezydenta
Andrzeja Dudy, który był skierowany
indywidualnie do każdego sołtysa i do mnie
także. Jest to wyjątkowe wyróżnienie i
bardzo miłe. Mogę powiedzieć, że jako Sołtys zdobyłem najwyższe laury.
WGH: Czy będzie się Pan ubiegał
o kolejną kadencję?
KZ: Już wielokrotnie o tym co prawda mówiłem, ale nigdy nie jest za dużo podziękowań. Jestem wdzięczny mieszkańcom
Zamarsk, że dali mi możliwość samorealizacji, że zaufali i pozwolili na działania
i realizację mojej wizji naszej wsi. Mimo
młodego wieku udało mi się zdobyć zaufanie ludzi. Bycie Sołtysem nie traktuję jako
pracy – to moja droga życia, mój wybór, jestem społecznikiem i dobrze się z tym czuję.

Cieszy mnie możliwość realizacji zamierzeń
i planów, daje mi to dużo satysfakcji. Mimo
skromnych funduszy udaje się realizować
cele długofalowe, wizje – od gołego pola po
coraz piękniejszy park. To dzięki środkom
z funduszu sołeckiego, pozyskanemu wsparciu z różnych źródeł zewnętrznych, sponsorów, a przede wszystkim naszej wspólnej
pracy. Kolejnym elementem, który uważam
za sukces, to kreowanie kolejnych liderów.
Coraz więcej jest osób z pomysłami, zaangażowanych w to co się u nas dzieje. Dobrym
przykładem jest stawiająca pierwsze kroki
zamarska telewizja, a także „Świnto Dziedziny”, które już corocznie odbywa się od
2014 r. Była to jedna z pierwszych dużych
imprez w Gminie, koncert Skaldów- spełnienie mojego marzenia. Jest to nasza wspólna
impreza – wszyscy starają się aby wypadła
jak najlepiej – strażacy, KGW, szkoła, Stowarzyszenie miłośników Zamarsk, Rada
Sołecka, GOK – wszyscy przygotowujemy
imprezę, która jest już rozpoznawalna po-

Organizatorem Konkursu „Sołtys Roku” jest redakcja miesięcznika „Gazeta Sołecka” oraz
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Tytuł „Sołtys Roku” przyznaje się tylko raz. W każdej edycji wyłonionych zostanie 12 laureatów z terenu całej Polski, którzy otrzymają tytuł „Sołtys
Roku”. Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na
rzecz społeczności lokalnej. Sołtysa Zamarsk do Konkursu zgłosiło Koło Gospodyń Wiejskich
z Zamarsk.
Kapituła konkursu przy ocenie zgłoszeń kieruje się głównie następującymi kryteriami:
• wpływ działalności kandydata na integrację społeczności lokalnej,
• materialne rezultaty działalności, np. poprawa infrastruktury komunalnej,
• rezultaty działalności ponadlokalnej,
• czas sprawowania funkcji sołtysa w połączeniu z efektami działalności,
• dalsze plany związane z działalnością sołectwa.
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S P OŁ E CZ E Ń S T WO
wiecie. Udaje się pozyskiwać coraz więcej
sponsorów, a frekwencja także dopisuje,
czasami nawet mimo niesprzyjającej aury
– tak jak w tym roku. To działa na mnie także mobilizująco. Widzę efekty mojej pracy
i życzliwych ludzi wokół. Podsumowując –
tak będę startował.
WGH: Jakie dalsze zamierzenia, plany… na razie mamy „Szwung Młodych” – co dalej?
KZ: Ostatnio byliśmy w Warszawie
z uczestnikami „Szwungu” i podróże kolejami są bardzo kształcące. Mamy już obmyślony kolejny projekt. W „Równać Szanse”

– będziemy walczyć o kolejne środki. Teraz
jesteśmy na etapie budowy nowej sceny i po
jej powstaniu zrodzą się nowe możliwości.
Na pewno powstanie kino plenerowe, ale to
w przyszłym roku. Mamy dużo pomysłów,
uzależniamy je jednak od pozyskania środków w projektach, dlatego teraz wolałbym
zbyt wiele nie zdradzać. Zapewniam, że
będzie się dużo działo. Ważnym elementem
jest dla mnie także remont budynku OSP.
Mam nadzieję że uda się uzyskać środki
na remont budynku, a to zmieni cały obraz
centrum wsi. Marzy mi się też odkupienie
terenu wokół parku, co pozwoliłoby na jego

powiększenie, bo robi nam się coraz ciaśniej.
Dla mnie najpiękniejszą nagrodą jest widok
osób korzystających z parku i odwiedzających imprezy. Pomysłów jest dużo, oby tylko były siły i zaangażowanie mieszkańców,
a o środki będziemy walczyć.
Raz jeszcze chciałbym podziękować
mieszkańcom sołectwa Zamarski, za
wsparcie, za wspólną pracę i możliwość bycia Sołtysem. Władzom samorządowym, Wójtowi dziękuję za
wsparcie i podążanie wspólną drogą
i zmienianie naszych sołectw i gminy.
Dziękuję !!!

Strażacka półkolonia w Hażlachu
Pierwszego dnia odbyła się integracja
uczestników podczas szkolenia z pierwszej pomocy. Była także wizyta w remizie OSP Hażlach oraz zabawa w bandażowanie. Podczas drugiego dnia dzieci
dowiedziały się jak powstaje pożar. Ponadto uczestniczyły w grupowych zabawach oraz poznali musztrę. Dzień
zakończyła wyprawa na basen.
Trzeciego dnia PSP Cieszyn odwiedziła
uczestników półkolonii z wykładem na
temat bezpieczeństwa podczas wakacji.
Dzieci wzięły udział w Hażlach Moto
Show, podczas którego prezentowane
były dynamiczne przejazdy samochodów rajdowych i drifterskich. Miały okazję by porozmawiać z kierowcami oraz
zobaczyć specjalny pokaz ratownictwa
drogowego.
Czwartego dnia dzieci odwiedziły Komendę Miejską PSP nr 1 w Bielsku-Bia-

Fot. OSP

Po raz trzeci strażacy z Hażlacha zorganizowali dla dzieci półkolonię. Podczas pięciu dni (4-8 lipca) od 9.00 17.00, 45 dzieci brało udział w specjalnie przygotowanych wydarzeniach.

Pomysłów na ciekawe zabawy nie brakowało.

łej. Wzięły także udział w wycieczce na Szyndzielnię. Schodząc do Brennej Centrum
w sumie uczestnicy półkolonii przeszli 11 km.
Finałem półkolonii była powiatowa spartakiada drużyn MDP OSP. Organizatorzy
podsumowując minione pięć dni podkreślają: - Już nam Was brakuje, widzimy się za
rok. My będziemy w 2019 roku, a wy…?

Nakład: 1.500 egz.
Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu, ul. Główna 37, 43-419 Hażlach , tel. 33 85 69 768
Projekt graficzny: Przedsiębiorstwo Poligraficzne „MODENA” Sp. z o.o., ul. Mała Łąka 17, 43-400 Cieszyn,
Skład i druk: Digital Art Studio Gała Przemysław, ul. Szkolna 40, 26-026 Bilcza, tel. 41 348 00 13, www.digitalartstudio.pl

bezpłatny informator
samorządowy

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian w nadesłanych materiałach. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca.
Dziękujemy za udostępnianie zdjęć.
Materiały do następnego numeru przyjmujemy do 10 września 2018 r. pod adresem wgh@hazlach.pl
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Realizacja sportowych
postulatów
W trwającej kadencji, oprócz gminnego planu modernizacji Ochotniczych Straży Pożarnych skutkującego
pięciokrotnym wzrostem nakładów na unowocześnienie poszczególnych jednostek, realizowany jest w gminie
Hażlach program mający na celu stworzenie miejsc rekreacyjnych, w których każdy z nas będzie mógł aktywnie
spędzić swój wolny czas w gronie rodziny i znajomych.
Rozwój bazy sportowej
Nie od dziś wiadomo, że sport uczy istotnych wartości i umiejętności życiowych: pewności siebie, pracy w zespole, poczucia
wspólnoty, dyscypliny, szacunku oraz zasad fair play. Dlatego
oprócz stopniowego zwiększania wsparcia finansowego lokalnym klubom przystąpiono do rozwoju bazy sportowej.
W 2016 roku oddano do użytku boisko wielofunkcyjne w Pogwizdowie, a rok później wykonano termomodernizację tamtejszej hali gimnastycznej. W lipcu przy okazji 70 – lecia LKS
Błyskawica Kończyce Wielkie uroczyście oddano do użytku
Dom Sportowca w Kończycach Wielkich.
Jednak to nie koniec. Dzięki staraniom wójta gminy Grzegorza Sikorskiego w niedługim czasie będziemy mieli w każdym
sołectwie siłownię plenerową. Dzięki rządowemu wsparciu
w ramach programu OSA powstaną siłownie w Pogwizdowie
(która uzupełni istniejący kompleks sportowy) oraz w Rudniku obok wiaty wielofunkcyjnej, której to budowa została dokończona ze środków unijnych.

Oprócz sportu – rekreacja
Powyższe inwestycje uzupełnia tworzona oferta rekreacyjna,
której celem jest stworzenie z gminy Hażlach miejsca atrakcyjnego, gdzie w aktywny sposób będzie można spędzać czas z
rodziną i znajomymi.
Powyższe kilkuletnie działania zostały dostrzeżone i docenione poprzez przyznanie wójtowi ogólnopolskiego wyróżnienia
za wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport i rekreację
opartą na zasadach fair play i etyki wiary katolickiej. W lipcu
prezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach złożył
osobiste podziękowania wójtowi za pracę na rzecz rozwoju
śląskiej piłki nożnej.
Aktualnie gmina Hażlach oczekuje na rozstrzygnięcie rządowego konkursu na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego w Kończycach Wielkich, co znacząco uatrakcyjni budowaną w etapach ścieżkę zdrowia hrabiny Thun Hohenstein.

Wójt Grzegorz Sikorski odbiera z rąk Henryka Kuli – prezesa Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach podziękowania za pracę
na rzecz rozwoju śląskiej piłki nożnej.
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Słoneczna przejażdżka
po Rudniku
W niedzielę 8 lipca w Sołectwie Rudnik odbył się III Polsko-Czeski Rodzinny Rajd Rowerowy. Start oraz jego meta
znajdowały się obok wiaty przy miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. O 14.00 jako pierwsi wyruszyli w drogę
cykliści, którzy mieli do pokonania trasę zaawansowaną o długości około 15 kilometrów. Następnie na trasę
rodzinną, liczącą około 6 kilometrów, wyjechała druga grupa.

Podczas rajdu panowała świetna atmosfera. Po jego zakończeniu dla chętnych, którzy
z nami pozostali, urządzono zabawę. Wszyscy cykliści w ramach wpisowego otrzymali
posiłek. Organizacją Rajdu zajęli się: sołtys wraz z Radą Sołecką Sołectwa Rudnik oraz
Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu Nad bezpieczeństwem rowerzystów czuwali
strażacy z miejscowej jednostki OSP. Na zakończenie rajdu rudnicki sołtys poinformował uczestników o zamiarze jego kontynuacji także w przyszłym roku.
Zdzisław Jarosz

Fot. Tadeusz Machej

Swoją obecnością i udziałem w rajdzie
rowerowym zaszczycili nas między innymi Wójt Gminy Hażlach Grzegorz
Sikorski wraz z rodziną, przewodnicząca Rady Gminy Bożena Bury z małżonkiem, a także radni, sołtysi oraz czescy
cykliści i goście z partnerskiej Karwiny,
z którą w ubiegłym roku Gmina Hażlach
realizowała projekt „Czech i Polak dwa
bratanki”, współfinansowany ze środków unijnych i budżetu państwa w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské
Slezsko Programu lnterreg V-A Republika Czeska – Polska. Piękna i słoneczna
aura spowodowały, iż w naszym Rajdzie
Rowerowym uczestniczyło prawie 290
osób. Nagrodę specjalną dla najmłodszego uczestnika, który pokonał trasę
samodzielnie na rowerku, otrzymała
z rąk Wójta Nikola Gorgosz.

Słoneczna przejażdżka po Rudniku.
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Huczne urodziny u sportowców
Swoje 70-lecie obchodził Klub Sportowy „Błyskawica” działający w Kończycach Wielkich. Uroczystości
(21.07.2018) połączono z otwarciem nowego budynku dla sportowców. Ponadto działacze i zawodnicy ufundowali
klubowi sztandar, będący symbolem poczucia przynależności oraz więzi z klubem.
Uroczystości rozpoczęła msza święta, podczas której poświęcono sztandar. Następnie przeniesiono
się na boisko sportowe. W jubileuszu wzięli udział
władze gminy Hażlach w osobach wójta Grzegorza
Sikorskiego, przewodniczącej Rady Gminy Bożeny
Bury oraz radnych gminnych. Obecni byli przedstawiciele powiatu: Jacek Wiśniewski – sekretarz
powiatu cieszyńskiego oraz Karol Folwarczny – radny powiatowy. Nie zabrakło władz związków sportowych: Henryka Kuli – prezesa Śląskiego Związku
Piłki Nożnej, Tomasza Michalaka – wiceprezesa zarządu Podokręgu Skoczów, Andrzeja Lacela – przewodniczącego Powiatowego Zrzeszenia LZS oraz
delegacji z zaprzyjaźnionych klubów. Były lokalne
organizacje, dyrektorzy szkół i jednostek gminnych, księża oraz mieszkańcy.
Po przekazaniu sztandaru oficjalnie otwarto budynek sportowy i wręczono wyróżnienia. Ponadto
zarząd LKS „Błyskawica” ufundował pamiątkowe
statuetki. Goście złożyli jubilatowi liczne gratulacje.
Po części oficjalnej wystąpił zespół Misiasty, Wielkokończanie i grupa Fortis. Rozegrano także mecz
towarzyski drużyny LKS „Błyskawica” z dziennikarzami. Organizatorzy jubileuszu serdecznie dziękują gościom za przybycie i udział w uroczystości.
Fotoreportaż na str. 9.

Złota Odznaka Honorowa Polskiego Związku Piłki Nożnej
Sufa Józef
Srebrna Odznaka Honorowa Polskiego Związku Piłki Nożnej
Bierski Franciszek, Kula Bolesław, Parchański Bronisław, Stoły Antonina
Brązowa Odznaka Honorowa Polskiego Związku Piłki Nożnej
Kubala Daniel
Złota Odznaka Honorowa Śląskiego Związku Piłki Nożnej:
Liboska Mirosław, Morawiec Franciszek, Smelik Leszek, Stoły Feliks, Stoły Krzysztof. Stoły Tomasz, Walica Henryk
Srebrna Odznaka Honorowa Śląskiego Związku Piłki Nożnej:
Bizoń Józef, Brychcy Grzegorz, Hołub Adam, Kamińska Grażyna,
Kluz Andrzej, Kraus Marcin, Majętny Michał, Parchański Jarosław,
Piekar Anna, Piekar Przemysław, Sikora Władysław, Sztuchlik Janusz, Wawrzyczek Adam, Źlik Wiesław, Żyła Marek
Brązowa Odznaka Honorowa Śląskiego Związku Piłki Nożnej:
Biegun Andrzej, Foltyn Sylwester, Kraus Olga, Kwik Krzysztof,
Kwik Przemysław, Morawiec Marian, Parchański Bartosz, Parchański Grzegorz, Podżorski Janusz, Stoły Miłosz, Szuster Eligiusz, Żyła
Wacław

PODZIĘKOWANIE
LKS Rudnik składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom oraz firmom sponsorującym Turniej z okazji Dnia
Dziecka w dniu 2 czerwca 2018 r.
Wspierali nas:
- Trumpf Mauxion Chocolates w Skoczowie;
- Piekarnia Eugeniusza Kowalskiego w Golasowicach;
- Piekarstwo i Ciastkarstwo Marek Handzel w Kończycach Wielkich;
- Działalność Usługowa Prace Ziemne Krzysztof Lebioda w Rudniku;
- Koh- I- Noor Hardtmuth Polska w Cieszynie;
- WIK w Kostkowicach.
Sponsorzy indywidualni: Piotr Haratyk, Tomasz Czendlik, Tomasz Lebioda, Michał Lebioda, Wiesław Dąbrowski.
Dziękujemy!
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70 lat LKS "Błyskawica"
Kończyce Wielkie
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Piknik
militarny
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Piknik Militarny czyli Rodzinne Spotkania z Historią
W dniach 30 czerwca - 1 lipca 2018 r. na terenie Folwarku
1760 w Kończycach Wielkich po raz kolejny spotkali się pasjonaci militariów, grupy rekonstrukcyjne, właściciele pojazdów wojskowych. Była to okazja do zaprezentowania sprzętu
i umundurowania wojskowego z różnych epok szerszej publiczności. Organizatorzy imprezy - Gmina Hażlach, Gminny
Ośrodek Kultury w Hażlachu oraz Folwark 1760 zadbali o to
by licznie przybywający odwiedzający mogli ciekawie spędzić
czas. Oficjalnego otwarcia Pikniku dokonali Starosta Powiatu
Cieszyńskiego Janusz Król, Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski oraz Przewodnicząca Rady Gminy Bożena Bury. Wśród
zwiedzających nie zabrakło radnych powiatowych i gminnych.
Dzięki wsparciu finansowemu m.in: Województwa Śląskiego,
Powiatu Cieszyńskiego, Banku Spółdzielczego w Cieszynie odwiedzający mogli obejrzeć zaprezentowany często unikatowy
sprzęt wojskowy, zwiedzić dioramy grup rekonstrukcyjnych
oraz obserwować pokazy dynamiczne pojazdów i inscenizacje
walk z okresu II wojny światowej. Przygotowano dwie insce-

nizacje potyczek - frontu zachodniego i wschodniego. Główną atrakcją tegorocznego pikniku była prezentacja czołgu
T-34/85. Dla wielu odwiedzających kojarzącym się z czołgiem
„Rudy” z filmu „Czterej pancerni i pies”. Na co dzień czołg ten
jest eksponatem „Muzeum Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej.
„Piknik Militarny” to była okazja do wspólnej zabawy oraz
spędzenia dwóch wakacyjnych dni w atrakcyjny sposób.
Sporą frekwencję miała prelekcja ”Szturm na Folwark Karłowiec , kwiecień 1945” podczas której prelegent Grzegorz
Kasztura mówił o wydarzeniach mających miejsce na terenie
Kończyc Wielkich, w tym jakże trudnym wojennym okresie.
Na uczestników imprezy czekały liczne atrakcje, m.in. można
było wypróbować swoje umiejętności na strzelnicach oraz skorzystać z przejazdów pojazdami.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Pikniku, a w szczególności Panu
Krzysztofowi Kolarczykowi – pasjonatowi militariów.
GOK Hażlach

Szwung Młodych w Warszawie
W dniach 4-6 lipca br. młodzież z projektu SZWUNG MŁODYCH, realizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników
Zamarsk w ramach programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, zwiedziła stolicę Polski.
Przez trzy dni szwugowcy odwiedzili
najważniejsze miejsca w Warszawie - Pałac Kultury i Nauki, Centrum Kopernika, Muzeum Powstania Warszawskiego,
Stadion Narodowy, Łazienki Królewskie,
Starówkę oraz Grób Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego. Ciekawą atrak-

cją było podziwianie pięknej panoramy
Warszawy z dachu wieżowca, w którym
znajduje się Hotel InterContinental.
Młodzież miała również okazję zobaczyć
ciekawe miejsca, w którym znajdowały
się designerskie przedmioty w przestrzeni publicznej. Najwięcej takich elemen-

tów można było spotkać przy Centrum
Kopernika oraz na odnowionych Bulwarach Wiślanych. W czasie wolnym była
okazja na grę w piłkę nożną oraz wspólne ognisko w Lesie Bielańskim. Trzy dni
szybko minęły i naładowani pozytywną
energią oraz nowymi pomysłami młodzież wróciła do Zamarsk, by kontynuować swój projekt.
W imieniu młodzieży serdecznie dziękuję wszystkim osobom, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w zorganizowaniu wycieczki do Warszawy. Wielkie
podziękowania dla Pani Sylwii Grzybek
z Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi
Rudnik, Pana Sławomira Sikory - Dyrektora Bednarskiej Szkoły Podstawowej
- Terytorium Raszyńska w Warszawie,
rodziny Wódz z Warszawy, Aleksandrze
Brandys oraz rodzicom.
Klaudiusz Zawada
koordynator projektu
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110 lat OSP Pogwizdów
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110 lat OSP w Pogwizdowie
Hejnałem trąbki strażackiej o świcie rozpoczęto świętowanie 110-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej
w Pogwizdowie. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych.
Jubileusz rozpoczął koncert orkiestry
dętej „Pogwizdowianka” pod buławą dh
Benedykta Przywary, a następnie została odprawiona uroczysta msza św.,
którą celebrował ks. biskup Piotr Greger
w asyście ks. Andrzej Wieliczki i ks. Tomasza Wojtyły.
Oficjalna część obchodów odbyła się
na terenie Folvarku Klimosz. Po złożeniu meldunku v-ce prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP
dh Rafałowi Glajcar przez dowódcę placu dh-a Piotra Biłko, podniesieniu flagi
państwowej na maszt, przywitania gości, mieszkańców Pogwizdowa i okolicznych miejscowości, przemówienie
okolicznościowe wygłosił v-ce prezes
zarządu OSP dh Przemysław Worek.
Przedstawił w nim krótki rys historyczny tutejszej jednostki i informacje
o współczesnej działalności i perspektywach dalszego rozwoju oraz utrzymywania gotowości prewencyjno – zapobiegawczej i bojowej.

ZAPISY
DO

SZKÓŁKI TENISA
ZIEMNEGO
W ROKU SZKOLNYM
2018/2019

Medal Klemensa Matusiaka otrzymał dh Stanisław Pieczonka;
Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymał dh Ludwik Chrapek;
Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa; druhowie Mariusz Kunc, Rafał Mazur, Robert Pillich;
Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa: druhowie Przemysław Worek, Lucjan Grzybek, Kamil Giza, Jacek Ciupka, Krzysztof Pietroszek.
Srebrna odznaka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej: Wojciech Podstawny
Brązowa odznaka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej: Kacper Kuś,
Paulina Pillich, Rafał Tolasz, Patrycja Warzecha, Adam Pydych i Agata Żurek.

W uroczystościach wzięli udział m.in.
Wójt Gminy Grzegorz Sikorski, przewodnicząca Rady Gminy Bożena Bury
z radnymi gminnymi, radny powiatowy Karol Folwarczny oraz delegacje
z okolicznych OSP, lokalne organizacje
i dyrektorzy jednostek gminnych oraz
oświatowych.
Kolejnym punktem programu było pożegnanie sztandaru z 1978 roku i odprowadzenie go do Izby Pamięci i Tradycji

NAUKA
PŁYWANIA
NABÓR DZIECI
NA NAUKĘ ORAZ
DOSKONALENIE
PŁYWANIA
W ROKU SZKOLNY
2018/2019
TEL. 506 833 074
WWW.SWIMANDSNOW.PL

Tel. 506 833 074
www.cstz.pl

w strażnicy OSP. Następnie prowadzący
uroczystość dh Stanisław Pieczonka poprosił v-ce prezesa Zarządu Wojewódzkiego dh-a Rafała Glajcara o odczytanie
aktu nadania i przekazania nowego
sztandaru, ufundowanego przez społeczeństwo Pogwizdowa, jednostce OSP
w Pogwizdowie. Sztandar poświecono
wraz z nowo nabytym samochodem
marki Jelcz.
Wręczono także okolicznościowe odznaczenia. Nie zabrakło koncertu orkiestry
dętej Pogwizdowianka, tradycyjnych
gwoździ oraz wpisów do księgi pamiątkowej. Wielkim zainteresowanie cieszyła się wystawa zabytkowego sprzętu pożarniczego przygotowana w sali,
przez zaolziańskiego kolekcjonera dh
Brzecislava Svobody ze straży pożarnej
Karvina-Raj oraz wystawa fotograficzna
i promocja książki: „Straże pożarne na
Śląsku Cieszyńskim” napisanej przez
dh Czesława Stuchlika. Do wspólnej zabawy, która trwała do późnych godzin
nocnych, przygrywał zespół muzyczny.
Fotoreportaż na str. 12.
dh Czesław Stuchlik
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Nowy sprzęt ratowniczy
dla naszych OSP
Strażacy z jednostek OSP w Hażlachu, Kończycach Wielkich, Pogwizdowie, Rudniku i Zamarskach wzbogacili się
o nowy sprzęt służący ratowaniu ludzkiego życia.
gorza Sikorskiego, Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie bryg. Ryszarda Kukuczki
oraz Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP
w Hażlachu Sebastiana Chrapka.
OSP w Pogwizdowie i Zamarskach otrzymały zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 (torba w formie plecaka wraz
z deską ortopedyczną i szynami Kramera) i defibrylator IPAD
SP1, OSP w Rudniku zestaw ratownictwa medycznego PSP R1,
zaś jednostki w Hażlachu i Kończycach Wielkich defibrylatory. Łączna wartość projektu współfinansowanego ze środków
Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, wyniosła 37 890 zł, z czego 37 511,10 zł
pochodzi z Funduszu Sprawiedliwości, zaś 378,90 zł to 1-procentowy wkład własny Gminy Hażlach.
GK

Fot. GK

Został on zakupiony w ramach zadania „Doposażenie w sprzęt
ratowniczy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Hażlach” wdrożonego w VI naborze wniosków na
powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu
Sprawiedliwości w ramach Programu I Priorytetu III B „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja
przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych
przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa”.
Oficjalne przekazanie sprzętu nastąpiło 12 lipca w sali sesyjnej Urzędu Gminy Hażlach w obecności Wójta Gminy Grze-

Strażacy w sali sesyjnej UG Hażlach z przekazanym sprzętem ratowniczym
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Zapraszamy na zajęcia
Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu nadal zmienia swoje oblicze. Dlatego od września
proponujemy różne zajęcia, na które należy się zapisać w naszej tymczasowej siedzibie
w Pogwizdowie. Koszty zajęć wprost wynikają z kosztów ponoszonych przez nas na ich
organizację (materiały i prowadzący).
Zajęcia odbywać się będą w Brzezówce (Zielony Domek), Kończycach Wielkich, Pogwizdowie, Rudniku (budynek Szkoły
i OSP) oraz Zamarskach. Dla najmłodszych zajęcia rozpoczyRodzaj zajęć

nać będziemy już od 14.00, następnie od 15.30 do 18.30 odbędą się zajęcia dla młodzieży, a dla dorosłych przewidujemy
czas od 18.30 do 20.00.

Miejsce zajęć

Odbiorca

Odpłatność

Język angielski
1 x w tygodniu, 90 minut

Kończyce Wlk., Pogwizdów, Rudnik, Dzieci od 6 roku życia, młodzież, do- dzieci najmłodsze 75 zł/m-c,
Zamarski
rośli
młodzież i dorośli 90 zł/ m-c

Język czeski
1 x w tygodniu, 90 minut

Pogwizdów,
Zamarski

Lego Mindstorms i wedo
2 x w miesiącu

Kończyce Wlk., Pogwizdów, Rudnik, Dzieci od 7 lat
Zamarski

przy cenie 30 lub 20 zł/ zajęcia
w zależności od wybranego rodzaju

Zajęcia plastyczno- manualne
1 x w tygodniu, 90 minut

Kończyce Wlk., Pogwizdów, Zamarski

Dzieci i młodzież

50 zł/ semestr

Zajęcia teatralne
1 x w tygodniu, 90 minut

Pogwizdów,
Zamarski

Dzieci i młodzież

50 zł/ m-c

Zajęcia taneczne
1 x w tygodniu, 90 minut

Pogwizdów,
Zamarski

Dzieci i młodzież

8 zł/zajęcia

Zajęcia szachowe
1 x w tygodniu, 90 minut

Pogwizdów

Dzieci i młodzież

20 zł/m-c

Zajęcia kulinarne
1 x w tygodniu, Ok. 90 minut

Brzezówka

Dzieci i młodzież

30 zł/m-c

Zajęcia kroju i szycia
1 x w tygodniu, Ok. 90 minut

Brzezówka

Dzieci i młodzież

uzależniona od ilości chętnych

Klub filmowy
1 x w tygodniu, 90 minut

Pogwizdów

Dzieci i młodzież

30 zł/m-c

Klub gier planszowych
1 x w tygodniu, 90 minut

Kończyce Wlk.,
Pogwizdów

Dzieci i młodzież

50 zł semestr

Tenis stołowy
1 x w tygodniu, 90 minut

Pogwizdów

Dzieci i młodzież

30 zł/m-c

Zajęcia folklorystyczne – o tra- Kończyce Wlk.,
dycjach Śląska Cieszyńskiego
Pogwizdów
2 x w miesiącu, 90 minut

Dzieci i młodzież

10 zł/m-c

Zajęcia umuzykalniające
1 x w tygodniu, Ok. 60 minut

Pogwizdów

Rodzice z dziećmi
od 8 m-cy do 5 lat

70 zł karnet na 4 wejścia

Babskie wieczory z …
1 x w miesiącu

Zamarski

Dorośli

Opłata uzależniona od rodzaju
zajęć

Aerobic
2 x w tygodniu

Pogwizdów,
Rudnik

Dorośli

8 zł/ zajęcia
Możliwość pozostawienia dzieci
pod opieką instruktorów GOK na
czas zajęć – Pogwizdów

Zumba
1 x w tygodniu

Zamarski

Dorośli

10 zł/ zajęcia
Możliwość pozostawienia dzieci
pod opieką instruktorów GOK
na czas zajęć

Młodzież, dorośli

uzależniona od wielkości grupy 79
lub 99 zł/ m-c

Dla osób zainteresowanych możemy zorganizować indywidualne lekcje gry na instrumentach muzycznych – keyboard, gitara,
saksofon i klarnet.
GOK zaprasza również rodziny i dorosłe osoby indywidualne do utworzenia grupy turystycznej – weekendowe, jednodniowe
wyprawy w ciekawe miejsca z przewodnikiem. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przedstawiony w drugiej połowie sierpnia
na naszej stronie internetowej www.gokhazlach.pl
Zapisy od 20 sierpnia 2018 r. do 11 września 2018 r. w Pogwizdowie, ul. Północna 5, telefon 33 856 97 68,
mail: gok.zajecia@hazlach.pl Jeżeli macie Państwo pomysł na inne zajęcia – to zachęcamy do kontaktu. ZAPRASZAMY !
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Kulinarne prezentacje w Brzezówce
Prezentujemy kolejne zwycięskie przepisy prezentowane podczas pokazów kulinarnych, jakie odbyły się 9 czerwca
w Brzezówce. W czerwcowym numerze zamieściliśmy przepisy KGW Kończyce Wielkie na karczek marynowany,
KGW Brzezówka na ciasto „Agrestowa chmurka” oraz KGW Hażlach na pstrąga na kapuście z żurawiną. Dziś
kolejne przepisy.

ZAPIEKANKA
Z ZIEMNIAKAMI
KGW Rudnik
Składniki:
• 1 kg ziemniaków
• 30 dkg boczku
• 2 wianki wędzonej kiełbasy
• średnia główka kapusty

1 śmietana 12%

SAŁATKA Z BROKUŁÓW
KGW Zamarski

Mały majonez

Składniki:

4-5 ząbków czosnku przeciśniętych przez

250 g makaronu wstążki lub rurki – ugotować praskę
Sól, pieprz
1 brokuł – ugotować i pokroić na różyczki
Pierś z kurczaka – pokrojona w kostkę i pod- Makaron, brokuł i piersi z kurczaka wymiesmażona na oleju z ulubionymi przyprawami. szać z sosem. Sałatkę posypać koperkiem
Składniki na sos:

lub pietruszką.

KARKÓWKA Z JABŁKIEM

Blaszkę do pieczenia ciast lub duże naczynie

KGW Pogwizdów

żaroodporne smarujemy olejem lub wykła-

Składniki :

damy papierem do pieczenia. Układamy ko-

1kg karkówki,

tlety jeden obok drugiego. Jabłka myjemy,

3-4 duże jabłka,

obieramy i kroimy na plastry grubości ok. pół

2 duże keczupy,

centymetra. Wykrawamy gniazda nasienne.

olej,

Plastry układamy ściśle obok siebie zakrywając

sól, pieprz,

całe mięso. Jabłka dokładnie zalewamy keczu-

czosnek granulowany.

pem. Pieczemy półtorej godziny w temperatu-

Sposób przygotowania :

rze 180 stopni.

Mięso myjemy, osuszamy papierowym ręcz-

Podajemy z ziemniaczkami pieczonymi lub

nikiem kuchennym i kroimy na kotlety ( nie

smażonymi na patelni oraz surówką.

rozbijamy). Nacieramy solą, pieprzem i opró-

W oryginalnym przepisie robi się mieszan-

szamy odrobiną czosnku granulowanego. Od-

kę: pół keczupu pikantnego i pół łagodnego.

stawiamy minimum na godzinę a najlepiej na

Według własnego gustu można użyć tylko

noc, żeby mięso się przemacerowało.

jednego rodzaju.

• 2 marchewki
• 2 cebule
• 3 ząbki czosnku
• 4-5 udek z kurczaka
Ziemniaki pokroić w dużą kostkę, boczek w paski, kiełbasę
i marchewkę na plasterki. Cebulę pokroić w piórka, a kapustę grubo poszatkować. Udka
rozebrać z kości i przyprawić wg
uznania. W brytfance wysmarowanej masłem układać składniki
warstwami, zaczynając od ziemniaków. Na górę kładziemy udka
i pieczemy w piekarniku około
1,5 h. Inną możliwością jest pieczenie w kociołku.

Piknik rodzinny
10 czerwca na boisku sportowym w Kończycach
Wielkich odbył się szkolny piknik rodzinny. Pogoda
dopisywała, a wszyscy zebrani doskonale się bawili.
Na początku wszystkich serdecznie przywitała dyrektor Dorota Stoły. Następnie można było obejrzeć występy uczniów.
Do wspólnej zabawy zostali zaproszeni także rodzice. Później
ruszyła Liga Talentów, podczas której dzieci mogły pokazać
swoje umiejętności w różnych kategoriach m.in. sportowej,
wokalnej, tanecznej, recytatorskiej. Pomysłów na zaprezentowanie swoich umiejętności nie brakowało. Dzieci recytowały
wiersze, śpiewały, tańczyły, a uczestników było naprawdę sporo. Każdy uczeń otrzymał kupon na soczek i pyszny kołaczyk
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z serem. Serwowano również pyszne gofry i specjały z grilla,
ciasta, lody, watę cukrową.
- Oczywiście nie mogło zabraknąć atrakcji dla dzieci takich jak
dmuchańce (najlepszy był statek), foto budka, w której można
było zrobić sobie śmieszne zdjęcia w różnych przebraniach, można
było skorzystać z przejażdżki konnej, ale chyba jedną z ulubionych
atrakcji był samolot zrzucający cukierki – opowiadają Organizatorzy wydarzenia. Odbyły się zawody i konkurencje sportowe
prowadzone przez Józefa Petera, który uczy wychowania fizycznego. Jak co roku dzieci mogły kupić fanty. - Piknik bardzo mi się
podobał, ponieważ było tam wiele atrakcji. Świetnie się bawiłam
i zachęcam tych, którzy nie uczestniczyli w tej wspaniałej imprezie,
do udziału w przyszłym roku – opowiadała Emilia Foltyn z 4 a.
Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za zorganizowanie pikniku. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również się odbędzie.

Wiadomości Gminy Hażlach
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Zapraszamy na mammografię
Już 7 września w Pogwizdowie będzie można bezpłatnie wykonać badanie mammograficzne (prześwietlenie
piersi) w technice cyfrowej w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi
finansowanego przez NFZ.
W badaniu mogą uczestniczyć ubezpieczone panie w wieku
od 50 do 69 lat, które nie były leczone z powodu raka piersi
i jednocześnie:
• w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonanej mammografii w
ramach Programu
• lub otrzymały wynik ze wskazaniem do wykonania badania
po 12 miesiącach (dotyczy kobiet, u których w rodzinie wykryto raka piersi u matki, siostry, córki lub w badaniu genetycznym stwierdzono mutacje w genach BRCA 1 i BRCA 2 ).
Mammografia trwa tylko kilka minut i polega na zrobieniu 4
zdjęć rentgenowskich. Badanie pozwala na rozpoznanie i wykrycie zmian bezobjawowych (guzków i innych nieprawidłowości) w bardzo wczesnym etapie rozwoju, kiedy nie są one
wyczuwalne podczas samokontroli piersi lub badań palpacyjnych. Wcześnie wykryty nowotwór piersi pozwala zaś rozpocząć natychmiastowe i skuteczne leczenie oraz daje niemal
100 % gwarancję powrotu do zdrowia.
Nie jest wymagane skierowanie lekarskie. Można się zgłosić z
dowolnej miejscowości niezależnie od miejsca zamieszkania.
Badania odbędą się 7 września w Pogwizdowie przy Gminnej
Bibliotece Publicznej (ul. Katowicka 5).

Prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub
na http://www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest
od poniedziałku do soboty.
Istotnym elementem badania jest ocena porównawcza wyników z poprzednich badań, dlatego prosimy o przyniesienie na
badanie zdjęć/płyt z poprzednich mammografii.

Ścieżka do źródła „ Borgońka”
otwarta
W sobotę 7 lipca 2018 r Nadleśnictwo Ustroń, Starostwo Powiatowe Cieszyn, Gmina Hażlach oraz Gminny
Ośrodek Kultury w Hażlachu zaprosili wszystkich miłośników przyrody na otwarcie ścieżki przyrodniczo-leśnej
wytyczonej w lesie Sikorki w hażlaskim uroczysku „Czarne Doły”.
Przedstawiciele władz w obecności
Ks. Proboszcza Kanonika Andrzeja Paponia dokonali jej oficjalnego otwarcia.
Następnie w miejscu wypoczynkowym
zorganizowanym staraniem Nadleśnictwa Ustroń i Gminy Hażlach w 2004
roku odbył się piknik dla mieszkańców
gminy, na których czekały liczne atrakcje- pokazy sokolników, stoiska edukacyjne Nadleśnictwa Ustroń, zajęcia
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animacyjne dla najmłodszych, stoiska
gastronomiczne z wykwintnymi potrawami myśliwskimi - serwowano gulasz
z daniela oraz pieczeń z dzika. Zabawie
sprzyjała słoneczna pogoda, a do tańca
przygrywała orkiestra dęta z Karwiny
”Mala cerna hudba”.
Przedsięwzięcie zostało sfinansowane
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach czesko-polskiego

programu Przekraczamy Granice 20142020. W kosztach imprezy towarzyszącej partycypował Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu.
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania
tego ważnego dla społeczności hażlaskiej wydarzenia.
Fotoreportaż str. 19.
WK
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40 lat wędkarzy z Pogwizdowa
W sobotę 7 lipca na Łowisku „Trzy Stawy” w Pogwizdowie odbyły się zawody wędkarskie o puchar Wójta
Gminy Hażlach, połączone z obchodami jubileuszu 40-lecia działalności miejscowego koła Polskiego Związku
Wędkarskiego.

Najlepsi wędkarze zawodów
W zawodach wzięło udział ponad 50 zawodników, którzy rywalizowali w dwóch kategoriach, czyli w spławiku i tak zwanym
gruncie.
Najlepsi w gruncie okazali się kolejno: Adam Wieczorek, Michał
Kołodziej i Henryk Rosiński. Z kolei w kategorii spławik największą ilość ryb złowił Bronisław Krzysica, a następnie Roman
Kwiczala i Tadeusz Czaja.
Podziękowania za współpracę
Gratulacje z okazji obchodzonego w tym roku jubileuszu
członkom Koła PZW w Pogwizdowie złożył Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski. Włodarz gminy podziękował także za
dotychczasową bardzo dobrą współpracę w zakresie szkolenia
młodzieży oraz utrzymanie Łowiska „Trzy Stawy” w jak najlepszym stanie. Wójt podkreślił, że to urokliwe miejsce jest bardzo
często wybierane przez mieszkańców na rodzinne spacery.
Odznaczono zasłużonych
Obecnie pogwizdowskie Koło PZW liczy 176 członków. Jubileusz był okazją do wręczenia wyróżnień osobom szczególnie zasłużonym. Srebrną Odznaką Polskiego Związku Wędkarskiego
odznaczony został Leszek Budziński, natomiast medalami „Za
zasługi w rozwoju wędkarstwa” uhonorowano Mariana Banaszaka oraz Józefa Kantora.
Z przebiegu zawodów a następnie obchodów 40-lecia Koła
PZW w Pogwizdowie zadowolony jest jego prezes Jan Cieślar.
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– Podczas zawodów o puchar Wójta Gminy Hażlach dopisała nam
nie tylko pogoda, ale także licznie przybyli zawodnicy. W obchodach
naszego jubileuszu uczestniczył wójt Grzegorz Sikorski oraz przedstawiciele Zarządu Okręgu PZW w Bielsku-Białej, którzy przywieźli
ze sobą odznaczenia nadane przez Zarząd Główny Związku w Warszawie. Bardzo nas cieszy, że działalność wędkarzy z Pogwizdowa
jest dobrze odbierana i oceniana. Mam tu na myśli zarówno dbanie
o właściwe utrzymanie Łowiska „Trzy Stawy”, jak i inne aspekty naszej społecznej działalności, czyli prowadzenie szkółki wędkarskiej
dla młodzieży, organizowanie zawodów dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz szkoleń ogólnych i na kartę wędkarską, prowadzenie biorących udział w zawodach okręgowych drużyn młodzieżowych, czyli
kadetów i juniorów, wreszcie utrzymywanie wysokiego poziomu zarybienia w naszych trzech zagospodarowanych akwenach – wylicza
prezes pogwizdowskich wędkarzy.
Trzy Stawy coraz piękniejsze
Teren łowiska Trzy Stawy obejmuje łącznie ponad 25 hektarów, na których członkowie koła posadzili do tej pory ponad
500 drzewek. Wykonali także kolejny, drugi już parking dla samochodów. – Nasze łowisko to jedyny w Pogwizdowie duży teren
zielony. Obecnie myślimy o wykonaniu dookoła jednego z naszych
stawów ścieżki rekreacyjnej wraz z oświetleniem. Szukamy więc
sponsorów i możliwości pozyskania na ten cel środków zewnętrznych
– informuje Jan Cieślar.
GK
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