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Zwycięzcą okazał się czeski biegacz 
Michał Ostruszka, który ustanowił re-
kord trasy 7,5 km. Dystans przebiegł 
w 26 min. i 35 sek. Wśród kobiet zwycię-
żyła Sylwia Kuczera. Jej czas to 33:15. 

P O G W I Z D Ó W

I Bieg o Złoty Gwizdek
Jak podkreślają organizatorzy uczest-
nicy reprezentowali bardzo wysoki po-
ziom. 
WYNIKI
Mężczyźni: 
1. Michał Ostruszka 26:35
2. Wojciech Dorighi 27:22
3. Przemysław Gibiec 27:41
Kobiety
1. Sylwia Kuczera 33:15
2. Magdalena Chybiorz 35:20
3. Katarzyna Zastawny 35:37

7,5-KILOMETROWA TRASA BIEGU PROWADZIŁA MALOWNICZYMI DROGAMI POGWIZDOWA I BRZEZÓWKI

65 zawodników wystartowało 
4 czerwca w I Biegu o Złoty 

Gwizdek jaki zorganizowano 
w Pogwizdowie w ramach 

całodniowego festynu Pogwizdołki 
2016. Mimo ogromnego upału 

zawodnicy przebiegli całą trasę. 
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Hażlach
i Zamarski świętowały

s. 2 i 11

„Zdrowie po cieszyńsku"
- finał 

s. 7
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W Zamarskach świętowano
Gorący początek wakacji zafundowała Rada Sołecka mieszkańcom Zamarsk. 4 czerwca odbyło się po raz 

kolejny Świynto Dziedziny. Impreza przyciągnęła wielu mieszkańców, którzy lubią dobrą zabawę. Tym razem 
zorganizowano ją w folkowych klimatach. Na scenie zaprezentowały się zespoły grające muzykę ludową. Była 
słowacka formacja FS Rovnan, skoczowska Kapela Stela. Gwiazdą wieczoru był Tyrolia Band, który serwował 

muzykę tyrolską. 

Na scenie występowały też dzieci i młodzież z zamarkiej szkoły oraz 
zespoły artystyczne działające na terenie sołectwa. W organizację 
wydarzenia zaangażowały się następujące zamarskie organizacje: 
Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożar-
na, Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk. Finansowo wydarzenie 
wsparł Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu. 

HBB
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YKatarzyna Czendlik

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI KOMUNALNEJ I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
CZŁONEK KOMISJI OŚWIATY I KULTURY
CZŁONEK KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Data i miejsce urodzenia: 9 październik 1977 r. w Cieszynie
Miejsce zamieszkania: Rudnik
Zawód: nauczyciel przedszkola w Powszechnej Szkole Podstawowej w Rudniku
Kontakt przez Biuro Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Hażlachu 

Wiele osób zbyt pochopnie decyduje 
się na posiadanie psa, traktując go ra-
czej jak kolejną zabawkę. Dla takich 
osób zwierzę stanowi tylko źródło pro-
blemów, toteż wyjeżdżając na urlop 
nie zastanawiają się długo nad tym, 
co zrobić z czworonogiem. Pomysłów 
na pozbycie się „kłopotu” nie brakuje: 
psy przywiązywane są do bram schro-

Zbliżają się wakacje. Jest to okres, kiedy wiele osób wyjeżdża, drastycznie wtedy wzrasta liczba porzuconych 
psów. Chociaż psy porzucane są przez cały rok, to właśnie w okresie wakacyjnym występuje nasilenie tego 

zjawiska. 

Uwaga właściciele czworonogów 

nisk, zostawiane w lesie, wrzucane do 
kontenera na śmieci czy wyrzucane 
z pędzącego samochodu. Pozostawione 
na odludziu, bez jedzenia i picia, są ska-
zywane na śmierć. Istnieją sposoby na 
udane wakacje zarówno dla właściciela, 
jak i dla jego czworonoga. Jeśli decyzja 
o posiadaniu psa została w swoim cza-
sie dobrze przemyślana, to pod uwagę 

powinny zostać wzięte wszystkie kosz-
ty związane z utrzymaniem i wychowa-
niem zwierzaka, również te wynikające 
z konieczności pozostawienia go pod 
czyjąś opieką. Jeśli nie można skorzy-
stać z pomocy rodziny lub znajomych, 
dobrym rozwiązaniem są hotele dla 
psów.

KS

Jako radnej Gminy Hażlach zależy mi w szczególności na poprawie jakości życia wszystkich mieszkańców. Popieram wszelkie 
działania dotyczące sfery edukacji, kultury i sportu, ale przede wszystkim zależy mi na poprawie infrastruktury drogowej i bez-
pieczeństwie. Uważam, że niezmiernie ważne jest pozyskiwanie środków zewnętrznych, dzięki którym nasza „Mała Ojczyzna” 
będzie się rozwijała i piękniała. Wierzę, że dynamiczny rozwój, w tym przeprowadzane inwestycje, przyczynią się do uatrak-
cyjnienia terenów Gminy i przyciągną nowych inwestorów, co w konsekwencji powinno pobudzić rozwój życia gospodarczego 
i pozwoli zniwelować wszelkie różnice społeczne.

Zawiadomienie
Cena ścieków bez zmian

Wójt Gminy Hażlach zawiadamia odbiorców usług kanalizacyjnych, odprowadzających ścieki do sieci i urządzeń eksplo-
atowanych przez Gminę Hażlach, że uchwałą Rady Gminy Hażlach Nr V/28/2016 z dnia 30 maja 2016 roku zatwierdzo-
no taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Hażlach w wysokości 10,35 zł netto za 1 m3 ścieków 
oraz ustalono dopłatę do 1 m3 ścieków w wysokości 4,35 zł netto.

Po uwzględnieniu dopłaty cena 1 m3 odprowadzanych ścieków wynosi 6,00 zł netto tj. 6,48 zł brutto. Taryfa 
za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Hażlach obowiązywać będzie od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 
2017 roku. 
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EKOLOGIA

Od 1 lipca 2016 roku firmą świadczącą usługę 

odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkanych będzie EKOPLAST-PRODUKT 
S.C. KRZYSZTOF BRANDYS, RYSZARD BRAN-
DYS, ul. Frysztacka 145, 43-400 Cieszyn, tel. 
33  858 00 75, 516  947  860, www.ekoplast.cie-

szyn.pl. 

Harmonogram odbioru odpadów zostanie dostar-

czony w czerwcu wraz z workami do segregacji do 

wszystkich nieruchomości przez wykonawcę oraz 

będzie dostępny na stronie internetowej Gminy 

www.hazlach.pl w zakładce „Odpady komunalne”. 

Częstotliwość odbioru odpadów pozostanie bez 

zmian, tj. od 01.05 do 30.10 odbiór odpadów se-

gregowanych (worki) dwa razy w miesiącu, odbiór 

odpadów zmieszanych (kubły) raz w miesiącu, na-

tomiast w okresie od 01.11 do 30.04 odbiór odpa-

dów segregowanych raz w miesiącu, odbiór odpa-

dów zmieszanych dwa razy w miesiącu. 

W 2016 roku w okresie jesiennym przeprowadzo-

na zostanie zbiórka sprzed nieruchomości odpa-

dów wielkogabarytowych (w tym między innymi 

mebli, stolarki okiennej i drzwiowej, wanien, umy-

walek, sedesów, dywanów i wykładzin, zderzaków 

samochodowych itp.), zużytego sprzętu elektrycz-

nego i elektronicznego oraz zużytych opon z sa-

mochodów osobowych. 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komu-

nalnych (PSZOK) od 1 lipca 2016 roku będzie 

czynny w Cieszynie, przy ul. Frysztackiej 145, 
w dniach:

poniedziałki w godz. 7.00 – 18.00,

środy w godz. 7.00 – 15.00,

soboty w godz. 7.00 – 12.00.

 W PSZOK bezpłatnie odbierane są:

1. Przeterminowane leki (tabletki, maści, leki 

w aerozolu, syropy) oraz opakowania po nich;

2. Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, zużyte 

oleje itp.);

3. Zużyte baterie i akumulatory;

4. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 

(np. sprzęt AGD i RTV, świetlówki z rtęcią, ża-

rówki LED, komputery itp.);

5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe;

6. Zużyte opony (także z ciągników rolniczych);

7. Opakowania po farbach, lakierach;

8. Tworzywa sztuczne (w tym plastikowe ele-

menty samochodowe, np. zderzaki, folie z sia-

nokiszonek);

9. Szkło (w tym szkło okienne i szyby samocho-

dowe);

10. Papier i tektura;

11. Popiół;

UWAGA !!!
Odbiór odpadów komunalnych po 1 lipca 2016 roku

12. Odpady ulegające biodegradacji i zielone;

13. Odpady budowlane i rozbiórkowe z remon-

tów prowadzonych samodzielnie.

Przeterminowane lekarstwa w dalszym ciągu 

będzie można bezpłatnie wrzucać do pojemników 

na przeterminowane lekarstwa (tzw. konfiskato-

rów) w aptekach w Hażlachu przy ul. Długiej 25B, 

Pogwizdowie przy ul. Katowickiej 15 oraz w punk-

cie aptecznym w Kończycach Wielkich przy ul. Ks. 

Olszaka 8.

Zużyte baterie można będzie wrzucać do spe-

cjalnych pojemników, które znajdują się w Urzę-

dzie Gminy Hażlach, Szkole Podstawowej w Hażla-

chu, Szkole Podstawowej w Kończycach Wielkich, 

Szkole Podstawowej w Pogwizdowie, Szkole Pod-

stawowej w Zamarskach.

Wszelkie reklamacje dotyczące niewłaściwego 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych i prowadzenia Punktu Selektyw-

nego Zbierania Odpadów Komunalnych należy 

zgłaszać w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia 

telefonicznie pod nr tel. 33 8569 555 lub pisemnie 

na adres Urzędu Gminy Hażlach, ul. Główna 57, 

43-419 Hażlach.

*          *          *

W ramach wnoszonej przez właściciela nierucho-

mości zamieszkanej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi sprzed nieruchomości 

odbierane są:

- odpady zmieszane i pozostałości z segregacji 

(w tym popiół z kotłów c.o.) 

- odpady segregowane: szkło, papier, tworzywa 

sztuczne, drobne metale, opakowania wielomate-

riałowe (tzw. tetra pak), 

- odpady biodegradowalne (np. trawa, resztki wa-

rzyw i owoców). 

Pozostałe odpady komunalne, takie jak przeter-

minowane leki (tabletki, maści, leki w aerozolu, 

syropy) oraz opakowania po nich, chemikalia 

(farby, rozpuszczalniki, zużyte oleje itp.), zu-

żyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elek-

troniczny i elektryczny (np. sprzęt AGD i RTV, 

świetlówki z rtęcią, komputery itp.), meble 

i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony 

(także z ciągników rolniczych), opakowania po 

farbach, lakierach, odpady budowlane i rozbiór-

kowe z remontów prowadzonych samodziel-

nie, odbierane są od właścicieli nieruchomości 

w  Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK). 

Ilość oddawanych odpadów komunalnych, za 

wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórko-

wych, jest nielimitowana. Można posiadać oraz 

wystawiać więcej niż jeden pojemnik z odpadami. 

W  celu wyeliminowania przekazywania odpadów 

budowlanych przez firmy budowlane Rada Gminy 

Hażlach wprowadziła ograniczenia w ich odbiera-

niu uchwałą nr V/32/2016 z dnia 30 maja 2016 

roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i za-

gospodarowania tych odpadów. Zgodnie z w/w 

uchwałą właściciel nieruchomości może przekazać 

do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Ko-

munalnych w ciągu roku 500 kg odpadów budow-

lanych i rozbiórkowych z remontów prowadzo-

nych samodzielnie. Odpady te należy we własnym 

zakresie i na własny koszt dostarczyć do PSZOK. 

Natomiast jeżeli remont domu lub mieszkania 

prowadzony jest przez firmę remontową, to ta 

firma jest odpowiedzialna za powstałe odpady i na 

własny koszt ma zapewnić ich zbieranie, wywóz 

i unieszkodliwianie (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porząd-

ku w gminach). 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, w wy-

niku której powstają odpady komunalne, winny 

posiadać umowę na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów pochodzących z działalności gospodar-

czej z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru dzia-

łalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta 

Gminy Hażlach.

Opłata za wywóz 
śmieci - bez zmian
15 lipca 2016 roku upływa termin płatności za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za II 
kwartał 2016 roku (kwiecień, maj, czerwiec).

Opłatę należy bez wezwania uiszczać w kasie Urzę-

du Gminy lub na indywidualny rachunek bankowy. 

W razie zagubienia numeru indywidualnego konta 

bankowego numer konta można uzyskać w Urzę-

dzie Gminy Hażlach. Opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby 

mieszkańców zamieszkujących nieruchomość 

oraz stawki opłaty. Stawka opłaty wynosi 8,80 zł/

osobę/miesiąc w przypadku zbierania odpadów 

w sposób selektywny i 15,00 zł/osobę/miesiąc 

w przypadku nieselektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. Opłata kwartalna stanowi trzykrot-

ność opłaty miesięcznej.
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W ostatnich latach w systemie ubezpie-
czenia społecznego rolników dokonano 
wielu zmian korzystnych dla rolników 
i ich rodzin.

1) Rolnicy opłacają składki na ubez-
pieczenie społeczne rolników tylko 
za  faktyczną liczbę dni podlegania 
ubezpieczeniu, dzięki czemu zmniej-
szyły się ponoszone przez nich obciąże-
nia finansowe z tego tytułu (poprzednio 
składka obejmowała cały kwartał).

2) Jeżeli rolnik lub członek jego 
rodziny sprawuje osobistą opiekę 
nad  dzieckiem, przysługuje mu  fi-
nansowanie składek na ubezpiecze-
nie emerytalno-rentowe ze środków 
budżetu państwa. Z  tego prawa oso-
ba uprawniona może korzystać przez 
okres do 3 lat, nie dłużej jednak niż 
do ukończenia przez dziecko 5 roku ży-
cia, a w przypadku sprawowania opieki 
nad dzieckiem niepełnosprawnym do 
6 lat, nie dłużej jednak niż do  ukoń-
czenia przez dziecko 18 roku życia. 
Osoby uprawnione do  wymienionego 
świadczenia nie muszą w tym okresie 
rezygnować z  prowadzenia działalno-
ści rolniczej lub pracy w gospodarstwie 
rolnym. O świadczenie to mogą ubiegać 
się również rolnicy i  domownicy oraz 
członkowie ich rodzin, którzy nie pod-
legają ubezpieczeniu społecznemu rol-
ników.

3) Rolnik lub domownik może po-
zostać w ubezpieczeniu społecznym 
rolników w okresie objęcia ubezpie-
czeniem powszechnym w ZUS z tytułu:
- wykonywania umowy agencyjnej, 

umowy zlecenia lub innej umowy 
o  świadczenie usług, do której sto-
suje się przepisy dotyczące zlecenia,
- powołania do rady nadzorczej.
Prawo to przysługuje pod warunkiem, 
że uzyskiwany przychód z  wymienio-
nych aktywności zawodowych nie prze-
kroczy kwoty połowy minimalnego wy-
nagrodzenia (w 2015 r. kwoty 875 zł). 

4) Do końca grudnia 2017 r. utrzy-
mano możliwość przejścia na wcze-
śniejszą emeryturę rolniczą przez 
kobiety, które ukończyły 55 lat lub męż-
czyzn, którzy ukończyli 60 lat, pod wa-
runkiem posiadania 30-letniego okresu 
ubezpieczenia emerytalno-rentowego 
oraz zaprzestania prowadzenia działal-
ności rolniczej.

5) W celu złagodzenia podwyższenia 
wieku emerytalnego stworzono moż-
liwość ubiegania się o częściową 
emeryturę rolniczą przez osoby, które 
nie osiągnęły ustawowego wieku emery-
talnego, a posiadają okres ubezpiecze-
nia emerytalno-rentowego wynoszący 
co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla 
mężczyzn i osiągnęły wiek wynoszący 
co najmniej 62  lata dla kobiet i 65 lat 
dla mężczyzn.

6) Rolnik, któremu wygasło prawo 
do renty strukturalnej, a nie osiągnął 
jeszcze wieku emerytalnego, może 
ubiegać się o okresową emeryturę 
rolniczą.

7) Obecnie, od 1 stycznia 2013 r., 
mimo prowadzenia działalności 
rolniczej z  małżonkiem podlegającym 

obowiązkowo ubezpieczeniu emery-
talno-rentowemu, renciści i emeryci 
w pełnym wieku emerytalnym mogą 
pobierać emeryturę lub rentę w peł-
nej wysokości.

8) Rolnicy uprawnieni do okresowej 
renty rolniczej z tytułu niezdolności 
do  pracy mogą podejmować zatrud-
nienie lub inną działalność zarob-
kową nie tracąc prawa do renty. 

9) Jednorazowe odszkodowanie 
w związku z wypadkiem przy pracy rol-
niczej lub rolniczą chorobą zawodową 
zostało kilkakrotnie podwyższone 
i  wynosi 700 zł za każdy procent po-
wstałego uszczerbku na zdrowiu.

10) Umożliwiono dodatkowo oso-
bom, które przyjęły na wychowanie 
dzieci do siódmego lub  dziesiąte-
go roku życia, otrzymanie zasiłku 
macierzyńskiego, a wysokość tego 
zasiłku wzrosła do czterokrotnej kwoty 
emerytury podstawowej. Natomiast od 
stycznia 2016 r. będzie przysługi-
wać zasiłek macierzyński w okresie 
od 52  do 71 tygodni (zależnie od licz-
by dzieci urodzonych przy jednym po-
rodzie lub przyjętych na wychowanie), 
w kwocie 1000 zł miesięcznie. 

11) Nastąpiły korzystne zmiany 
w  przepisach dotyczących zasiłków 
pogrzebowych. Nie wymaga  się obec-
nie, aby zmarły członek rodziny przed 
śmiercią pozostawał na utrzymaniu rol-
nika lub emeryta bądź rencisty i spełniał 
warunki do renty rodzinnej.

Nowości
w prawie dla rolników
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Młody Obywatel 
na sportowo
Powstała w latach 70. Prosta konstruk-
cja, sześć kolorów i prawdziwe wyzwa-
nie dla każdego kto ma ją ułożyć. Kost-
ka Rubika była główną bohaterką akcji 
„Młody obywatel na sportowo”. 
Wydarzenie sportowo-charytatywne 
odbyło się 24 maja w Szkole Podsta-
wowej w Hażlachu. Wówczas to odbyły 
się I Mistrzostwa Hażlacha w układa-
niu kostki Rubika na czas. Najlepszym 

w układaniu kostki 2x2x2 okazał się 
Damian Prochaska. Z kolei najszybciej 
kostkę typu 3x3x3 pierwszy ułożył Bar-
tosz Czyż. 
Uczestnicy zabawy mogli zostawić li-
ścik do wójta Hażlacha, w którym pisali 
o nowych miejscach rekreacji ruchowej, 
takich jak basen, lodowisko, ścieżka do 
nordic walking. Propozycje trafią bezpo-
średnio do wójta. 
Podczas imprezy przeprowadzono 
zbiórkę pieniędzy na rzecz Sebastiana 
z  Hażlacha. Na jego leczenie udało się 
zebrać ponad 1,7 tys. zł. 

HBB

UKŁADANIE KOSTKI OCENIAŁO JURY 

Zgodnie z wypracowaną tradycją z oka-
zji Dnia Dziecka w kończyckim gimna-
zjum odbył się program profilaktyczny. 
W tym roku zaprosiliśmy do szkoły 
zakonnika franciszkanina - ojca Łuka-
sza Buksę. Duszpasterz młodzieżowy, 
rekolekcjonista, autor tekstów i  woka-
lista przedstawił młodzieży swój au-
torski program pt.: Obudź się, możesz 
więcej. Występ miał charakter muzycz-
no–słownej konferencji dla młodzieży 

K O Ń C Z Y C E  W I E L K I E

Profilaktyczny Dzień 
Dziecka w Gimnazjum

gimnazjalnej. Jego celem było zmobi-
lizowanie do pozytywnego działania, 
zachęcenie do poszukiwania nowych 
wartościowych wyzwań i inspiracji za-
miast spędzania czasu przed monito-
rem komputera. Młodzieżowy język 
i  nowoczesna muzyka stworzyły nie-
zwykle energiczny przekaz, wobec któ-
rego żaden słuchacz nie może pozostać 
obojętny.

Sabina Stec-Peter

H A Ż L A C H .

Dawid Hałat, uczeń klasy 4a Szko-
ły Podstawowej w Hażlachu, został 
laureatem Wojewódzkiego Konkur-
su Plastycznego. 19 maja w Szkole 
Muzycznej w Gliwicach wraz z ro-
dzicami odebrał dyplom oraz na-
grodę. Serdecznie gratulujemy!

P O G W I Z D Ó W.

Patrycja Gawlas z 2d Szkoły Podsta-
wowej w Pogwizdowie zdobyła trze-
cie miejsce w Polsce w olimpiadzie 
„Olimpusek”. W całej Polsce w kon-
kursie uczestniczyło 8617 uczniów 
klas drugich. 
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O zdrowiu inaczej
W Cieszynie odbył się finał dorocznego konkursu „Zdrowie po cieszyńsku” organizowanego przez Biuro Promocji 

Zdrowia Starostwa Powiatowego. Nagrody przyznano także uczniom Gminy Hażlach. 

Przed uczestnikami konkursu posta-
wiono trudne zadanie. Musieli połą-
czyć treści prozdrowotne z kulturą 
i tradycjami Śląska Cieszyńskiego. Pra-
ce oceniano w trzech kategoriach: baj-
ka/baśń, gra lub zabawa edukacyjna, 
scenka rodzajowa. Na konkurs wpłynę-
ło 48 prac i  11  planszowych gier edu-
kacyjnych. 
Komisja w składzie: Teresa Wałga 
- Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Cieszynie, Barbara Karnas - 

Greń z Sekcji Promocji Zdrowia Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszy-
nie, Mariola i Grzegorz Ptakowie - ar-
tyści, twórcy z Cieszyna, Izabela Kula 
– Dyrektor Biblioteki Miejskiej w  Cie-
szynie, Daria Czarnecka - Inspektor Wy-
działu Edukacji starostwa oraz Barbara 
Kłosowska - Kierownik Biura Promocji 
Zdrowia, pełniąca funkcję Przewodni-
czącej Jury wyłoniła zwycięzców. 
Wśród nagrodzonych znalazły się nastę-
pujący uczniowie z gminy Hażlach: 

Kategoria: BAJKA/BAŚŃ dzieci młodsze
II miejsce praca nr 8 „Baśń o cieszyńskim 
browarze” Marta Słowik kl.3 Szkoła 
Podstawowa  im. Księstwa Cieszyńskie-
go w Pogwizdowie.
Wyróżnienie dla opiekuna zdobyła Pani 
Mirosława Smelik Szkoła Podstawo-
wa im. Księstwa Cieszyńskiego w Po-
gwizdowie.
Kategoria: BAJKA/BAŚŃ - Młodzież 
Szkolna
I miejsce praca nr 1 „Jak to z Zochą było …” 
Justyna Cyrzyk kl. 2 Gimnazjum im. 
Gabrieli hr Thun-Hohenstein w Kończy-
cach Wielkich.
Kategoria: GRA LUB ZABAWA EDUKCYJNA
III miejsce gra nr 3 „Zdrowy Śląsk” Lu-
cyna Pomietło i Paulina Pomietło 
Szkoła Podstawowa im. Księstwa Cie-
szyńskiego w Pogwizdowie.

HBB

W środę 25 maja w Ustroniu, odby-
ły się finałowe zawody piłki siatko-
wej plażowej o  Mistrzostwo Powiatu. 
Uczniowie   Gimnazjum w Kończycach 
Wielkich, Tomasz Raszka i Damian Żyła 

Kończyce na podium
zajęli doskonałe 3 miejsce, ulegając tyl-
ko GTE Cieszyn i G4 – Skoczów. W tur-
nieju wzięło udział 11 szkół. Wielkie 
gratulacje!!!

Józef Peter
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JURORZY MUSIELI PODJĄĆ TRUDNĄ DECYZJĘ DOTYCZĄCĄ LAUREATÓW
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SPORT

Oto wyniki najlepszych zawodników 
w poszczególnych grupach. Dzieci młod-

Młodzi wędkarze
28 maja na akwenie Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Pogwizdowie rozegrano tradycyjne zawody z okazji 

Dnia Dziecka. Rywalizacja o złowienie największej ryby odbywała się w trzech kategoriach.

P O G W I Z D Ó W

Młodzi zagrali w piłkę
W sobotę 4 czerwca na boisku w Po-
gwizdowie, przy okazji imprezy „Po-
gwizdołki 2016”, odbył się Turniej 
w  Piłce Nożnej Żaków (roczniki 2005 

STOJĄ OD LEWEJ : KACPER KUNC, MAREK URZĘDOWSKI, OKTAWIAN KURPANIK, 
KACPER WIATER, OLGA KREHUT,MARTA SŁOWIK , FILIP NANKE, 
MACIEJ KACZMARCZYK, MATEUSZ NOWAK, SAMUEL SZCZUKA, TRENER CEZARY 
KAŁUŻNY, KLĘCZĄ OD LEWEJJAKUB SIWEK, ADAM MOLASY, MIŁOSZ KOWALSKI, 
KAMIL KŁODA, DAWID SKÓRKIEWICZ, ROBERT BANOT, BŁAŻEJ TENGLER

i młodsi). Brały w nim udział 4 drużyny: 
Olza Pogwizdów, LKS Kończyce Małe, 
Błyskawica Kończyce Wielkie oraz Victo-
ria Hażlach. A oto wyniki poszczególnych 

meczów:  Pogwizdów - Hażlach  3:0, Po-
gwizdów - Kończyce Małe  5:1, Pogwiz-
dów - Kończyce Wielkie 4:0, Hażlach - 
Kończyce Małe 1:0, Hażlach -  Kończyce 
Wielkie 2:1, Kończyce Małe - Kończyce 
Wielkie 1:1 (karne 0:2).
Końcowa Klasyfikacja :
1.Olza Pogwizdów 9 pkt  12:1
2.Victoria Hażlach 6 pkt  3:4
3.Błyskawica Kończyce Wielkie  1 
pkt  2:7
4.LKS Kończyce Małe  1 pkt  2:7
Król strzelców turnieju: Maciej Kacz-
marczyk (Olza Pogwizdów)
Najlepszy bramkarz: Kamil Szajter 
(Victoria Hażlach)
Nagrody indywidualne dla zawodników 
oraz dla drużyn ufundowała firma PPG 
Polifarb Cieszyn.

Andrzej Kłoda prezes LKS Olza Pogwizdów

sze: 1. Filip Cielepa (SP Zamarski), 2. Oty-
lia Zawadka (SP Hażlach), 3. Szymon 

Szewieczek (SP Hażlach). Dzieci star-
sze: 1.  Paweł Przywara (SP Pogwizdów), 
2.  Konrad Szczepaniak (SP Pogwizdów), 
3. Jan Nowicki (Gimnazjum Pogwizdów). 
PZW: 1. Weronika Bury, 2. Wojciech Dzie-
dzic, 3. Dawid Skórkiewicz. 
Nagrody dla młodych wędkarzy zosta-
ły ufundowane ze środków Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
oraz współorganizatora, czyli Stowa-
rzyszenia Rybackiego „Żabi Kraj”. Osią-
gniętych wyników pogratulował mło-
dzieży Wójt Gminy Grzegorz Sikorski 
oraz przewodniczący Komisji Sportu, 
Spraw Socjalnych i Zdrowia Rady Gminy 
Hażlach Franciszek Bierski.

GK 
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NAJMŁODSI UCZESTNICY ZAWODÓW
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25 – 26.06 RODZINNE SPOTKANIA Z HISTORIĄ, czyli 
Piknik Militarny 2016, Hażlach, GOK Hażlach
02.07 RAJD ROWEROWY, Rudnik, organizator: Rada So-
łecka
03.07 RAJD ROWEROWY NA ORIENTACJĘ, Hażlach, or-
ganizator: Amatorska Grupa Rowerowa, GOK Hażlach
16.07 POKAŻ NAM SWOJE ZWIERZĄTKO, Brzezówka, 
organizator GOK Hażlach
23.07 90-LECIE OSP BRZEZÓWKA, strażnica OSP Brze-
zówka
03.09 DOŻYNKI GMINNE, Kończyce Wielkie, GOK Haż-
lach
09.09  godz.: 17:00 WARSZTATY „WAŻNE TEMATY DLA 
MAMY I TATY”, Biblioteka Gminna filia w Pogwizdowie
11.09 LUTNIA BIKE MARATHON, Zamarski, organizator: 
Stowarzyszenie „Lutnia” w Zamarkach, GOK Hażlach

Z A P R A S Z A M Y

Trasa wiedzie drogami. Dla rodzin zaplanowano dystans re-
kreacyjny 20 km i 10 punktów kontrolnych. Trasa indywidual-
na jest dłuższa. Ma 60 km i 22 punkty kontrolne. 
Zapisy przyjmowane będą w dniu rajdu od 7:00. Opłata star-
towa dla dzieci i młodzieży to 5 zł, dla dorosłych – 10 zł, dla 
rodzin – 15 zł. Start zaplanowano na 9:00. Zakończenie prze-
widziano na 15:00. Uczestnicy zostaną wyposażeni w mapy 
trasy. Sami powinni zabrać ze sobą długopisy. 
W rajdzie liczy się przejazd trasy przy zaliczeniu wszystkich 
punktów zaznaczonych na mapie. Uczestnicy walczą o Puchar 
Wójta Gminy dla najlepszej rodziny. Przewidziano także na-
stępujące kategorie: 
- dzieci w wieku do 16 lat
- młodzież w wieku między 16 a 18 lat 
- dorośli. 
Organizatorami rajdu są:  Wójt Gminy Hażlach, Gminny Ośro-
dek Kultury i LKS Victoria-Polifarb w Hażlachu, sekcja kolar-
ska – AGR Victoria. 

Lato
z GOK-iem 
Dla dzieci i młodzieży gminy Hażlach Gminny Ośrodek Kultu-
ry przygotował szereg zajęć i atrakcji na czas wakacji. Warszta-
ty, zajęcia sportowe, wycieczki i wypady na basen to tylko nie-
które z proponowanych wydarzeń. Wystarczy przyjść do filii 
GOK-u w Kończycach Wielkich, Pogwizdowie, Zamarskach lub 
do siedziby w Hażlachu. W wakacje każdego dnia instruktorki 
czekają na podopiecznych od rana. 

HBB

Rusza Rajd 
Rowerowy
„Na orientację”
Już w niedzielę 3 lipca z Hażlacha wystartuje Rodzinny 

Rajd Rowerowy „Na orientację”. Organizatorzy do 
udziału w nim zapraszają zarówno amatorów jazdy 

na rowerze, jak i całe rodziny które lubią odpoczywać 
podczas rowerowych wypraw. 

Zbiórka jednostek i koncert orkiestry dętej o godzinie 16.30. 
Oficjalne rozpoczęcie nastąpi o godzinie 17. Następnie odbę-
dą się pokazy strażackie. O godzinie 18 rozpocznie się festyn 
strażacki. Zarazem będzie można dokonywać wpisów do księ-
gi pamiątkowej. Do udziału w obchodach jubileuszu, a także 
w strażackiej zabawie serdecznie wszystkich zaprasza Zarząd 
OSP Brzezówka. 

90 lat
OSP Brzezówka

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezówce obchodzi 
swoje 90-lecie. Jubileuszowe uroczystości odbędą się w 

sobotę 23 lipca przy miejscowej remizie OSP.  
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Pogwizdów
w cieniu starego grodu
Stare chińskie przysłowie mówi: „Obyś żył w ciekawych cza-
sach”. Do tego można by jeszcze dodać: „…i w ciekawym miej-
scu”. Czasy są zawsze ciekawe, bo wciąż się coś dzieje i dla jed-
nych mogą być szczęśliwe, a  dla 
drugich złe i przeklęte. Natomiast 
miejsce zamieszkania, a szczegól-
nie urodzenia jest niepowtarzal-
ne, najdroższe, najmilsze i najbliż-
sze sercu i duszy. Nie na darmo 
ktoś wymyślił przysłowie: „Kaj sie 
gdo ulągnie, tam go ciągnie”.
Jakkolwiek pierwsza wzmian-
ka o Pogwizdowie pochodzi z 1447 roku, nie znaczy to, że ta 
miejscowość już wcześniej nie istniała. O Kaczycach, Kończy-
cach Małych rożne dokumenty wspominają już wcześniej. Hi-
potetyczna legenda o spotkaniu się trzech synów Leszka III 
króla polskiego w 810 roku przy źródle i założeniu przez nich 
(albo tylko przez Cieszka) miasta, które Cieszynem nazwano, 
może tylko potwierdzać, że już wcześniej wokół tego miasta 
istniały osady, a wcześniej nawet prastary gród, dziś „starym 
cieszyniskiem” jest nazywany, a znajdujący się w Kocobędzu 
– Podoborze.
Usytuowanie tego grodu z samej natury już było obronne, 
a obwarowania i aż trzy potoki go okalające, a od strony pół-
nocno - wschodniej rzeka Olza, dodatkowo zabezpieczały bez-
pieczeństwo jego mieszkańców. Tak więc pola pogwizdowskiej 
osady, od południowo-zachodniej strony, a leżące na wschod-
nim brzegu Olzy, prawie że bezpośrednio przylegały do tego 
grodziska, a Olzę w tym miejscu bardzo łatwo przekroczyć. 
Dopiero w 1710 roku, kiedy to podczas wielkiej powodzi Olza 
zmieniła swój bieg, część obszaru Pogwizdowa znalazła się po 
jej zachodniej stronie. Ten warowny gród był centrum osad 
śląskich skupiających się wzdłuż starej drogi handlowej pro-
wadzącej z Węgier przez Przełęcz Jabłonkowską na północ-
ny-zachód w stronę Odry. Pogwizdowska osada musiała być 

jedną z pierwszych, którą  wykarczowali i zagospodarowali 
ówcześni mieszkający tam osadnicy. Po 1211 roku kiedy to 
książę Kazimierz Opolski, któremu podlegała kasztelania cie-

szyńska, sprowadził z Tyńca spod 
Krakowa benedyktynów, którzy  
kontynuowali i rozszerzali zago-
spodarowanie tych ziem. 
Druga siedziba cieszyńskich i pia-
stowskich książąt to Frysztat, któ-
ry prawa miejskie uzyskał w 1327 
roku. Pogwizdów leży w połowie 
drogi łączącej te miasta. By do-

stać się do nich trzeba było budować drogi i liczne przepusty 
oraz mosty nad potokami wpadającymi do Olzy. W samym Po-
gwizdowie takich przepustów pod drogą jest siedem. Pod linią 
kolejową o kilka więcej. Wymagało to ogromnych nakładów 
finansowych i pracy ludzkiej. Pogwizdowska osada, a później 
folwark, musiały tu mieć poważne znaczenie przy budowie tej 
drogi, a szczególnie przy transporcie kamienia i drewna.
Do dzisiejszych czasów brak jakiejkolwiek informacji kto i kie-
dy wybudował budynek zwany „zómkiem” i przykładne zabu-
dowania folwarczne, tj. oborę dla 100 krów, stajnie dla koni, 
wolarnie dla wołów, trzy stodoły i gorzelnię, a także zabudo-
wania folwarczku na przysiółku Folwarczek. Niemniej jednak 
podziwiać należy mądrość i roztropność w rozplanowaniu 
tych zabudowań i zagospodarowaniu tych ziem przez ówcze-
snych właścicieli tej miejscowości. Samo usytuowanie siedzi-
by w samym środku miejscowości, na niewielkim wzniesieniu 
w pobliżu źródła wody jakim był staw, dziś nie wiadomo czy 
był to naturalny zbiornik wodny, czy sztucznie utworzony, 
względnie jako wykop (glinianka) po wybraniu gliny na cegłę, 
świadczyć może o wielkiej przezorności tutejszych właścicieli 
i zarządców.
Koniec części pierwszej

Czesław Stuchlik

Pogwizdowska osada musiała być

jedną z pierwszych, którą  wykarczowali 

i zagospodarowali ówcześni

mieszkający tam osadnicy
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„Piknik w Hażlachu”
- fotoreportaż 
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I Posiady
Żywiecko-Cieszyńskie

W niedzielę (12.06) na terenie amfiteatru oraz Hali Widowiskowo-Sportowej w Węgierskiej Górce odbyły się 
I Posiady Żywiecko-Cieszyńskie Kół Gospodyń Wiejskich. Do Węgierskiej Górki przyjechały gospodynie z powiatu 

żywieckiego i cieszyńskiego. 

Imprezę otworzyła posłanka na Sejm RP Małgorzata Pępek 
wraz z Wójtem Gminy Węgierska Górka Piotrem Tyrlikiem. 
Uroczyście przywitano zaproszonych gości: wójtów i sekreta-
rzy gmin, dyrektorów gminnych ośrodków kultury, sołtysów, 
radnych oraz gospodynie.
Gminę Hażlach reprezentowały przedstawicielki pięciu Kół Go-
spodyń Wiejskich. Brakowało tylko pań z Rudnika, które nie 
mogły z nami pojechać tego dnia. Towarzyszył nam dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu Wojciech Kasztura. 
Po oficjalnym otwarciu I Posiadów Żywiecko-Cieszyńskich 
Kół Gospodyń Wiejskich, panie obejrzały przepiękny pokaz 
mody damskiej przygotowany przez Styl Studio Vena oraz 
Jadwigę Stachurę. Wśród modelek zaprezentowały się m.in Miss Beskidów i Miss Talent. Po pokazie mody w Hali Wido-

wiskowo-Sportowej odbył się wspaniały oraz bardzo śmieszny 
mecz piłki nożnej pt. „Żywiecczyzna kontra Śląsk Cieszyński”. 
W drużynie Śląska Cieszyńskiego grały także przedstawicielki 
naszych gminnych kół. Trzeba przyznać, że nasze dziewczy-
ny walczyły niczym rasowi piłkarze. Chętnych do gry było tak 
wiele, że kilkakrotnie zmieniano skład. Panie z ogromnym po-
świeceniem walczyły o wymarzony tryumf nad przeciwniczka-
mi. Gdy pierwszego gola strzeliły zawodniczki z Żywiecczyzny 
widownia wstała z ławek. Pozytywne emocje sięgnęły zenitu. 
Po chwili 2:0 prowadziły zawodniczki z powiatu żywieckiego. 
W tym momencie reprezentantki Śląska Cieszyńskiego nara-
dziły się, czego efektem było zdobycie pięknego gola w sty-
lu Roberta Lewandowskiego. Ten bardzo ekscytujący mecz 
zakończył się wynikiem 2: 1 dla pań z powiatu żywieckiego.
Po wyjątkowym meczu odbył się bieg O Złoty Fartuch, który 
został przygotowany przez Komandora Maratonu Beskidy 
Edwarda Dudka. Także i tu nie brakowało chętnych pań do 
startu. Sędzia zawodów Edward Dudek pilnował staranności 
podczas pokonywanych przeszkód  oraz mierzył czas zawod-
niczkom.
W strefie kulinarnej można było się zaopatrzyć w góralskie 
jadło. W amfiteatrze wystąpiły „Rozśpiewane Gospodynie”, 
działaczki KGW w Węgierskiej Górce. Odbyła się także loteria 
fantowa, w której rozlosowano m.in. 15 wycieczek do Sejmu. 
Wszystko zakończyło się zabawą taneczną. 

Sylwia Pieczonka

DO WĘGIERSKIEJ GÓRKI JECHAŁY PRZEDSTAWICIELKI PIĘCIU 
KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH GMINY HAŻLACH.
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