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Gwiazdy
w gminie
Hażlach

Legenda se vraci

Krzysztof Hanke

Wiosna w gminie Hażlach pełna jest interesujących wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, które odbywają się
w niemal każdym sołectwie gminy. Nie brakuje również gwiazd, które uświetniają spotkania swoimi występami.
W maju w Hażlachu odbył się piknik
pod hasłem „Ryby, miody, wina – tak
piękna jest Cieszyńska Kraina” podczas
spotkania wystąpił Misiasty, czyli Wojciech Misiuga – wokalista, kompozytor,
multiinstrumentalista i autor tekstów.
Swoją pierwszą płytę nagrał na Islandii.
Po jego koncercie na scenie rozbawiał
publiczność znany wszystkim satyryk

i kabareciarz Krzysztof Hanke. Jego
dowcipy to murowany sukces każdego
wydarzenia.
W czerwcu podczas Pogwizdołek sceną
zawładnął polski Elvis Presley porywając zgromadzonych do tańca. Podczas
imprezy koncertował także Jacek Silski
należący do najpopularniejszych solistów śląskiej sceny szlagierowej.

23 czerwca podczas Świynta Dziedziny
wystąpią polscy Beatlesi, którzy przywołają czasy szalonych lat 60-tych oraz
Legenda se vraci z Czech grająca najpopularniejsze rockowe hity wszechczasów. Relacja ze Świynta Dziedziny ukaże
się w lipcowym wydaniu „Wiadomości
Gminy Hażlach”.

F O TOR E PO T R A Ż
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IN W E S T YCJ E

Projekt „Wędrówki doliną Olzy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska

Rozpoczęły się prace
przy Domu Przyrodnika

Fot. GK

U zbiegu ulic Głównej, Karnowiec i Długiej ruszyła właśnie inwestycja, polegająca na wykonaniu adaptacji z przebudową budynku dawnego spichlerza
na budynek muzealny pod nazwą Dom
Przyrodnika wraz z zagospodarowaniem terenu. Jest ona realizowana w ramach projektu „Wędrówki Doliną Olzy/
Toulky údolím Olše“, współfinansowanego ze środków Europejskiego Fun-

Wyburzanie zabudowań byłej bazy Kółka
Rolniczego w Hażlachu.

Fot. GK

W Hażlachu na terenie po byłej bazie Kółka Rolniczego powstanie centrum z prawdziwego zdarzenia. Wreszcie
miejscowość ta będzie mogła pochwalić się dobrze zagospodarowaną, oferującą różne atrakcje przestrzenią, czyli
odwiedzanym przez mieszkańców i gości z zewnątrz rynkiem, miejscem spotkań dla całych rodzin.

Prace wyburzeniowe rozpoczął osobiście
wójt Grzegorz Sikorski.

duszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Liderem projektu jest Gmina Hażlach, zaś jej partnerem Muzeum
Těsinska w Czeskim Cieszynie.
Pierwszy etap robót obejmuje prowadzone obecnie wyburzenie zabudowań
bazy Kółka Rolniczego. Budowa Domu
Przyrodnika potrwa do 30 czerwca

Wizualizacja przyszłego Domu
Przyrodnika w Hażlachu przygotowana
przez Studio Projektowe ARCHiTEKT

2019 roku, z kolei prace wyposażeniowe powinny zostać ukończone do końca
2019 roku.
GK

Uwaga właściciele czworonogów
W okresie wakacji, kiedy wiele osób wyjeżdża, drastycznie wzrasta liczba porzuconych psów. Chociaż
domowe czworonogi porzucane są przez cały rok, to
właśnie podczas wakacji występuje nasilenie tego
niechlubnego zjawiska.
Wiele osób zbyt pochopnie decyduje się na posiadanie psa,
traktując go raczej jak kolejną zabawkę. Dla takich osób
zwierzę stanowi tylko źródło problemów, toteż wyjeżdżając na urlop nie zastanawiają się długo nad tym, co zrobić
ze swoim czworonożnym „przyjacielem”. Pomysłów na pozbycie się „kłopotu” nie brakuje: psy przywiązywane są do
bram schronisk, zostawiane w lesie, wrzucane do kontene-
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ra na śmieci czy wyrzucane z pędzącego samochodu. Pozostawione na odludziu, bez jedzenia i picia, są skazywane na
śmierć.
Tymczasem istnieją sposoby na udane wakacje zarówno dla
właściciela, jak i dla jego czworonoga. Jeśli decyzja o posiadaniu psa została w swoim czasie dobrze przemyślana, to
pod uwagę powinny zostać wzięte wszystkie koszty związane z utrzymaniem i wychowaniem zwierzaka, również
te wynikające z konieczności pozostawienia go pod czyjąś
opieką. Jeśli nie można skorzystać z pomocy rodziny lub
znajomych, dobrym rozwiązaniem są hotele dla psów.
KS
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Lokalny Program Rewitalizacyjny
Gmina Hażlach zakończyła prace nad Lokalnym Programem
Rewitalizacyjnym na lata 2018-2023. Na podstawie analizy
wyników w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej w obszarze rewitalizacji wyznaczono trzy podobszary: Kończyce Wielkie,
Hażlach i Rudnik.
Dokument ma ułatwić pozyskiwanie unijnych funduszy.
W Programie wskazano m.in. przedsięwzięcia, których reali-

zacja gwarantuje osiągnięcie wyznaczonych celów. Należą do
nich m.in. przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu, zagospodarowanie terenów wokół dawnego
spichlerza w Hażlachu, utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Rudniku, boisko wielofunkcyjne w Kończycach Wielkich, adaptacja budynku dawnej filii szkoły podstawowej w Pogwizdowie na lokale chronione i socjalne i inne.
Więcej informacji na www.hazlach.pl.

Dobry start w nowy rok szkolny
300 zł jednorazowego wsparcia na dziecko otrzymają w nadchodzącym
roku szkolnym rodziny z dziećmi w wieku szkolnym. Wchodzi w życie
program „Dobry start”.
Świadczenie przysługuje raz w roku
dzieciom rozpoczynającym rok szkolny
do ukończenia 20 roku życia przez cały
czas nauki w szkole. Dzieciom niepełnosprawnym świadczenie przysługuje
do ukończenia 24 roku życia. Program
nie obejmuje dzieci przedszkolnych,
uczęszczających do „zerówki”, studentów, uczniów szkół policealnych i szkół
dla dorosłych.
Rodziny otrzymają wsparcie niezależnie
od dochodu. Wystarczy złożyć wniosek.
W gminie Hażlach wnioski będą przyjmowane i realizowane przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu (ul. Główna 57), a w przypadku
dzieci przebywających w pieczy zastępczej – przez jednostkę organizacyjną
powiatu, w której prowadzone są postępowania w sprawie dodatku wychowawczego lub dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego.
Wnioski (podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Ro-
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dzina 500+”) będzie można składać już
od 1 lipca 2018 roku online przez stronę
Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.
gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia 2018 roku drogą
tradycyjną (papierową). Termin na złożenie wniosku upływa z dniem 30 listopada 2018 roku.

W przypadku wniosków złożonych
w lipcu i sierpniu 2018 roku, rodziny
świadczenie otrzymają nie później niż 30
września 2018 roku. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach
rozpatrzenie wniosku oraz jego wypłata
następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od
dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. Złożenie wniosku o świadczenie
„Dobry start” w lipcu i sierpniu 2018
roku to gwarancja wypłaty świadczenia
nie później niż do 30 września 2018 roku.

Uwaga!

Czas zbierania materiałów do monografii OSP Hażlach z okazji 110-lecia istnienia remizy w Hażlachu zostaje PRZEDŁUŻONY do 31.12.2018 roku. Zainteresowane osoby lub organizacje proszone są o kontakt z osobą odpowiedzialną
za zbiór materiałów - sekretarzem OSP Hażlach pod numerem tel. 500229881
lub 661950307 w celu ustalenia dalszych działań dotyczących skatalogoania
ofiarowanych materiałów. Materiały w razie woli ofiarodawcy zostaną zwrócone w ręce
właściciela w stanie nienaruszonym. OSP Hażlach prosi
tylko o materiały historyczne
pomocne do stworzenia pięknej
Monografii OSP Hażlach.

Wiadomości Gminy Hażlach
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Propozycje dla przedsiębiorców
Pod koniec maja Grzegorz SIKORSKI i Grzegorz SIKORSKI czyli Dyrektor
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach i Wójt Gminy Hażlach
zorganizowali spotkanie informacyjne, którego tematem przewodnim
było „Wspieranie rozwoju firmy z wykorzystaniem funduszy unijnych
w województwie śląskim”.
W ramach spotkania przekazano informacje o potencjale gospodarczym
Gminy Hażlach, możliwości skorzystania z funduszy europejskich zarówno
w zakresie wsparcia przedsiębiorczości,
jak i z dofinansowania szkoleń podnoszących kompetencje i kwalifikacje.
Omówione zostały zasad konkursu dotyczącego aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych na terenach wiejskich.

Na zakończenie Bank Spółdzielczy
w Cieszynie poinformował o forach
wsparcia przedsiębiorców.
Spotkanie odbyło się w Folvarku Klimosz w Pogwizdowie, a uczestniczyli
w nim nie tylko przedsiębiorcy z naszej
gminy, ale także z powiatu cieszyńskiego. W czasie trwania spotkania można
było skorzystać z usług punktu informacyjnego funduszy europejskich.

Grzegorz Sikorski – Wójt Gminy
Hażlach i Grzegorz Sikorski – dyrektor
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach podczas spotkania
z przedsiębiorcami.

Gmina Hażlach pod wodą
Pod wodą znalazły się niżej położone tereny w Hażlachu, Kończycach Wielkich oraz w Zamarskach. Utrudnienia komunikacyjne wystąpiły lokalnie w Pogwizdowie oraz w pozostałych
sołectwach. Zazwyczaj spokojna rzeka Piotrówka pokazała
swoje groźne oblicze przyjmując nadmiar wody z okolicznych
potoków i małych zbiorników wodnych.
Jednostki gminne OSP wielokrotnie interweniowały usuwając
wodę z obiektów gospodarczych i piwnic domów. Podobne sytuacje na nieporównanie większą skalę wystąpiły w 2005 oraz
2010 roku.

Fot. GOK

Potężna nawałnica przeszła w nocy z 2 na 3 czerwca
przez gminę Hażlach. Deszcz spowodował ogromne
szkody materialne i lokalne podtopienia.

Rzeka Piotrówka podczas intensywnego deszczu podtapia niżej
położone obszary gminy Hażlach.

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 lipca 2018 r. pod adresem wgh@hazlach.pl

czerwiec 2018
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Sołtys Roku 2017
11 czerwca w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej odbył
się finał konkursu „Sołtys Roku 2017”. Jego celem jest
wyróżnienie najbardziej aktywnych sołtysów, a także
ich postaw obywatelskich. Nagrodzonych zostało
12 sołtysów, wśród nich znalazł się również sołtys
sołectwa Zamarski – Klaudiusz Zawada.
Sołtys Zamarsk Klaudiusz Zawada od lat wykazuje się ogromnym zaangażowaniem na rzecz dobra swojej małej ojczyzny
w Gminie Hażlach. Nagrodzeni otrzymali list gratulacyjny
od prezydenta Andrzeja Dudy, w którym czytamy m.in.: „To
zaszczytne wyróżnienie jest dowodem najwyższego uznania,
bowiem 12-osobowe grono zwycięzców konkursu zostało wyłonione z ponad 40 tysięcy polskich sołectw”. Do laureatów
zwrócił się także Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, który podkreślił ogromne znaczenie sołtysów w tworzeniu wspólnoty nie tylko lokalnej, a zarazem narodowej.
Rozmowa z nagrodzonym Sołtysem w następnym numerze
„Wiadomości Gminy Hażlach”.

Sołtys Roku – Klaudiusz Zawada (pierwszy z prawej) – odebrał
nagrodę w towarzystwie (od lewej) przewodniczącej Rady
Gminy Hażlach Bożeny Bury, przewodniczącej KGW Zamarski
Anny Więcek oraz Wójta Gminy Hażlach Grzegorza Sikorskiego.

W Zamarskach mamy odpoczywały
W niedzielne popołudnie 27 maja w zamarskim parku odbyła się druga edycja targów Przystań Mamo
zorganizowanych z okazji dnia matki i dziecka.
ła się szkoła Aikido z Cieszyna, a pod
okiem instruktora odbyła się Zumba.
Dla dzieci przygotowano moc atrakcji
- malowanie twarzy i tworzenie zmy-

Fot. J. Świba ox.pl

Podczas imprezy uczestnicy mogli
odwiedzić stoiska kosmetyczno-pielęgnacyjne i skorzystać z darmowych
zabiegów. Na scenie zaprezentowa-

W Zamarskach zarówno mamy, jak i dzieci radośnie spędzały czas.
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walnych tatuaży, zabawy i animacje
oraz bańki mydlane. Każdy mógł zrobić
sobie pamiątkowe zdjęcie z Kicakiem.
Oczywiście nie zabrakło kawiarenki
z pysznymi wypiekami i watą cukrową,
a także stoiska ze swojskim jedzeniem.
Na zakończenie w Parku rozpalono
ognisko, gdzie każdy mógł sobie upiec
kiełbaskę.
Organizatorzy czyli grupa mam oraz
Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk
serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom, wystawcom, a także organizatorom warsztatów i animacji oraz przygotowującym pyszne ciasta. Osobne
podziękowania kierujemy do społeczników za ogrom pracy. Dzięki imprezie już
wkrótce nad piaskownicą w Parku pojawi się zadaszenie żaglowe. Dziękujemy.

Wiadomości Gminy Hażlach
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Noc muzeów po raz drugi
Pod koniec maja z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu, zorganizowano w Kończycach Wielkich
II edycję Nocy Muzeów. Podczas imprezy każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Były wystawy, prelekcje i wspólne
ognisko.
Od 17.00 na zwiedzających czekała
ciekawa wystawa sprzętu pożarniczego oraz kolekcja archiwalnych zdjęć
związana z historią OSP w Kończycach Wielkich. O 18.00 w kościele św.
Michała Archanioła ks. proboszcz Andrzej Wieliczka wygłosił interesującą
prelekcję, której tematem były dzieje
wielkokończyckiej parafii. Uczniowie
szkoły w Kończycach Wielkich przygo-

Strażacy z Kończyc Wielkich
przygotowali wystawę
o najdawniejszych dziejach jednostki.

Wspólne śpiewanie patriotycznych
pieśni z zespołem Wielkokończanie.

Swoje występy przygotowały też dzieci
z miejscowej szkoły podstawowej.

towali niesamowity literacko-muzyczny
spektakl, który odbył się w Kaplicy pw.
Opatrzności Bożej.
Wieczorem w Folwarku 1760 dr Joanna
Jurgała-Jureczka zdradziła uczestnikom mrożące krew w żyłach opowieści
i legendy zakorzenione wśród lokalnej
społeczności. Pisarka zachęcała także
do przeczytania swoich książek powiązanych z hrabiną Gabrielą Thun und
Hohenstein.

Zwieńczeniem imprezy było ognisko
połączone ze wspólnym śpiewem pieśni patriotycznych z okazji setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez
Polskę przy akompaniamencie zespołu
„Wielkokończanie”. Impreza została pozytywnie odebrana przez uczestników,
a jej organizacja niesie za sobą wiele
wartości poznawczych. Materiał zdjęciowy znajduje się na stronie internetowej www.gokhazlach.pl

Ogrody pełne pasji
W czerwcu przeprowadzono kolejną edycję konkursu na najpiękniejszy
ogród w Gminie Hażlach. Komisja konkursowa wybrała najpiękniejsze
ogrody spośród 21 zgłoszonych z całej gminy.
Komisja konkursowa w skład której weszli przedstawiciele Gminnego Ośrodka Kultury, Kół Gospodyń Wiejskich
oraz Powiatowego Zespołu Doradztwa
Rolniczego w Cieszynie podczas oceny
brała pod uwagę następujące kryteria: efekt wizualny, małą architekturę
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i użytkowość ogrodu. Członkowie komisji zgodnie podkreślali że wszystkie
ogrody zaprezentowane w konkursie
miały wysokie walory estetyczne i swój
niepowtarzalny charakter. Wszędzie dostrzegalny był ogrom pracy oraz wielkie
zaangażowanie i pasja właścicieli.

Po długiej i wnikliwej ocenie kolejność
miejsc ukształtowała się następująco:
Miejsce I : Stanisława Gabzdyl z Rudnika
Miejsce II : Anna Cieślar z Kończyc Wielkich
Miejsce III : Ewa Olszar z Hażlacha
Komisja przyznała także wyróżnienie
dla ogrodu Doroty Major z Zamarsk.
Nagrody zostaną wręczone podczas
Dożynek Gminny w Rudniku w dniu
1 września 2018r.
Wojciech Kasztura
Sekretarz Komisji
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... już za nami
O 9:00 rozpoczął się turniej piłki nożnej
dzieci, który miał miejsce na boisku LKS
Olza. Do rywalizacji stanęły cztery zespoły. Po zaciętym boju z wynikiem 9 pkt.
zwyciężyła drużyna LKS Olza Pogwizdów. O 10 na terenie Szkoły Podstawowej
im. Księstwa Cieszyńskiego w Pogwizdowie odbył się Przegląd Piosenki Wakacyjnej, na którym zaprezentowali się uczniowie klas I-III, Zespół Toccata, a także inni
soliści. Dla dzieci przygotowano wiele
atrakcji, w tym dmuchane zjeżdżalnie,
kule wodne, eurobungee, a także animacje, gry oraz pokaz iluzjonisty.
Na Pogwizdołkach nie obyło się bez
Biegu o Złoty Gwizdek. Dla dzieci bieg
rozpoczął się o 15:00, z kolei o 16:30 dorośli zmierzyli się ze sobą na dużo dłuższym dystansie, gdzie trasa wyścigu sięgała terenów Brzezówki. Złote gwizdki
zdobyli Grażyna Zębik z Cieszyna i Tomasz Wróbel z Cisownicy. Gratulujemy!
Po raz kolejny na terenie Folvarku Klimosz odbył się konkurs „Gwizdania
na byle czym” w kategoriach na najgłośniejszy i najdłuższy gwizd. Tytuł
SUPERGWIZDOŁA w najgłośniejszym
gwiździe zdobył pan Zdzisław Biłko.
O 19:00 rozpoczął się koncert zespołu „The Kings Friends”, czyli polskiego
Elvisa, zaś o 20:30 odbył się występ
gwiazdy wieczoru – Jacka Silskiego. Za
zabawę do samego rana odpowiedzialny
był DJ Adam.
Organizatorami imprezy byli sołtys Pogwizdowa Aleksander Matysiak, Rada
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Kolejna edycja Pogwizdołek przeszła do historii. Pomimo deszczowych prognoz, słońce przebiło się przez szare
chmury na niebie i towarzyszyło uczestnikom wydarzenia. Także i w tym roku plan atrakcji był dopięty na ostatni
guzik.

Do Pogwizdowa zawitali goście z dwóch innych Pogwizdowów, jakie znajdują się
w gminach Bochnia i Czarna.

Sołecka w Pogwizdowie oraz Gminny
Ośrodek Kultury. Sponsorami wydarzenia byli: PPG Polifarb Cieszyn, Wyroby
Betonowe Marian Szweda, Kwiaciarnia „Nova” Ewa Suchanek, sklep „Dom
i Ogród”, firma Flama Gaz, Sklep „Lewiatan”, Pog-Net Józef Lipka, Carolina
Toyota Bielsko-Biała, „MatiColor” Bogusław Jaciów, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Marko”.
W tym roku po raz pierwszy gościliśmy
na POGWIZDOŁKACH mieszkańców
z Pogwizdowów w gminach Bochnia
i Czarna. Zaproszenie dwóch 15-osobowych delegacji było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego
Centrum Kultury w ramach Programu
Kultura – Interwencje. Nasi goście nie
tylko bawili się na naszych imprezach,
ale również czynnie w nich uczestniczyli – przedstawiciele wzięli udział w bie-

gach (zarówno dzieci jak i dorośli), no
i oczywiście w „Gwizdaniu na byle czym”
o tytuł SUPERGWIZDOŁA. Niestety
nie udało im się wygrać tytułu, muszą
jeszcze trochę poćwiczyć. Specjalnie dla
naszych gości odbył się pokaz stroju cieszyńskiego oraz wykład o naszych tradycjach regionalnych.
Ze swojej strony goście z Pogwizdowów
zaprezentowali twórcę ludowego – rzeźbiarza oraz garncarza. Gmina Czarna,
z której gościliśmy Pogwizdowian słynie
z garncarstwa. Gmina Bochnia nierozerwalnie związana jest z solą. Mieszkańcy trzech Pogwizdowów bawili się
wybornie, nawiązały się znajomości,
a mieszkańcy naszego hażlaskiego Pogwizdowa zostali zaproszeni do odwiedzenia ich bliźniaczych miejscowości.
Więcej zdjęć na www.gokhazlach.pl
Fotorelacja z wydarzenia na stronie 2.
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Pokazy kulinarne w Brzezówce
9 czerwca przy Domu Wiejskim w Brzezówce odbyły się pokazy kulinarne Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Hażlach
zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu. Na stołach zagościły tym razem potrawy piknikowe.
Komisja w składzie: przewodnicząca Rady Gminy Hażlach Bożena Bury, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Cecylia Gasz-Płońska oraz przedstawiciel PZDR w Cieszynie Aneta Stanek-Sikora miała za zadanie wybrać najlepszą potrawę serwowaną
podczas pokazów na każdym ze stołów. Ostatecznie spośród
zaprezentowanych dań wybrano następujące:
KGW Brzezówka- ciasto agrestową chmurkę
KGW Hażlach- pstrąga na kapuście z żurawiną
KGW Kończyce Wielkie- karczek marynowany z grilla
KGW Pogwizdów- karczek pieczony

Karczek marynowany z grilla
KGW Kończyce Wielkie

KGW Rudnik- zapiekankę z ziemniakami
KGW Zamarski- sałatkę z kurczaka
Oprócz najlepszych potraw Komisja oceniała również estetykę
stoisk z potrawami oraz sposób ich podania. W tej kategorii
wyróżniono stoisko KGW Pogwizdów. Wszystkie koła otrzymały dyplomy. Pokazy kulinarne zakończyły się otwartą dla
wszystkich degustacją potraw przez przybyłych smakoszy.
W numerze podajemy także przepisy na zwycięskie dania.
WK

Ciasto „Agrestowa chmurka”
KGW Brzezówka
Biszkopt:
6 jajek,

Surowy karczek kroimy w plastry o grubości nieco ponad ½ cm. Jeśli

30 dag cukru,

ukroją się za grube to sklepać tłuczkiem. Przygotujemy w naczyniu

15 dag mąki krupczatki,

olej i dodajemy: sól, pieprz, tymianek, rozmaryn, majeranek, czo-

12 dag mąki ziemniaczanej,

snek, kminek mielony i mieszamy. W tak przygotowanej marynacie

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

obtaczamy mięso i wkładamy do lodówki na co najmniej 12 godzin.

1-2 paczki płatków migdałowych do posypania ciasta
z góry
Białka ubić na sztywno. Dodawać powoli żółtka. Następ-

Pstrąg na kapuście z żurawiną
KGW Hażlach

nie dodać cukier i jeszcze chwilę ubijać. Do ciasta delikat-

Składniki:

gdałami. Piec przez 30 min. w temperaturze 180 st. C.

30 dkg kapusty kiszonej,

Ostudzone ciasto przekroić na dwa placki.

3 dkg wędzonej słoniny,

Masa agrestowa:

2 cebule,

¾ litra kompotu agrestowego bez owoców

chili do smaku,

2 budynie śmietankowe

1 cytryna,

owoce z kompotu

5 dkg suszonej żurawiny,

Budyń ugotować z wodą z kompotu i dodać owoce.

1 łyżeczka miodu,

Bita śmietana:

2 pstrągi.

½ litra śmietany kremówki

Wykonanie:

2 łyżeczki żelatyny rozpuszczone w gorącej wodzie

Na gorącej patelni roztopić słoninę. Następnie zeszklić cebulę. Do-

Kremówkę ubić z żelatyną.

dać kapustę kiszoną i dusić do miękkości pod przykryciem podle-

Wykończenie:

wając wodą. Pod koniec duszenia doprawić kapustę cytryną, chili,

Letnią masę agrestową wyłożyć na pierwszą część ciasta.

miodem i dodać żurawinę. Nie zasmażać.

Następnie ułożyć bitą śmietanę. Przykryć drugą częścią

Pstrągi umyć, natrzeć solą i pieprzem. Do środka włożyć kilka ga-

ciasta z migdałami na górze. Przed podaniem schłodzić

łązek pietruszki i masło. Wierzch pstrągów posolić i natrzeć przy-

w lodówce.

prawą do ryb. Odstawić na 1 godz. Następnie piec ryby na ruszcie.
Podawać na duszonej kapuście.

czerwiec 2018

nie wmieszać mąkę i proszek do pieczenia. Ciasto wylać
na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Posypać mi-

Pozostałe przepisy w lipcowym numerze Wiadomości
Gminy Hażlach
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Ryby, miody, wina – tak piękna
jest Cieszyńska Kraina
26 maja w Hażlachu odbyła się impreza współorganizowana przez Gminę Hażlach oraz Stowarzyszenie Rybackie
„Żabi Kraj” pod hasłem „Ryby, miody, wina – tak piękna jest Cieszyńska Kraina”.

Fot. GOK

Piękna, słoneczna pogoda sprawiła, że wszystkie zaplanowane
na ten dzień atrakcje i konkursy doczekały się swojej realizacji.
Już od wczesnych godzin porannych trwał konkurs kulinarny
dla uczniów szkół gastronomicznych, którzy następnie zostali
poddani ocenie profesjonalnego jury.
Oficjalnego otwarcia imprezy dokonali wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski w towarzystwie prezesa Stowarzyszenia Rybackiego
„Żabi Kraj” Krzysztofa Szymury oraz sympatycznych maskotek.

Publiczność podczas pikniku Cieszyńskiej Krainy bawiła się
znakomicie m.in. podczas występu Krzysztofa Hanke.

Na terenie LKS Victoria Hażlach bogate stoiska z różnorodnymi
produktami przyciągały uwagę licznych uczestników.
Dla najmłodszych organizatorzy przygotowali mini plac zabaw, a także konkurs plastyczny „Moje ulubione miejsce w Cieszyńskiej Krainie”. Podczas imprezy na scenie zaprezentowało się wiele grup i zespołów wokalno-tanecznych. Widzowie
obejrzeli występy: regionalnego zespołu „Wielkokończanie”
– „Kiszenie Kapusty”, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Hażlachu, zespołu tanecznego z Zamarsk, Dziecięco Młodzieżowego
Zespołu Pieśni i Tańca Goleszów, a także pokaz artystyczny
Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Mała Brenna” i Zespołu
Regionalnego „Strumień”.
O 19:00 na scenie odbył się koncert kapeli rockowej „Misiasty”, który został żywiołowo przyjęty przez młodzież. Z kolei
o 20.00 nadszedł czas na występ gwiazdy wieczoru - Krzysztofa Hanke, który rozbawił zgromadzoną publiczność. Późnym
wieczorem na gości czekała huczna zabawa taneczna z DJ-em
Grzegorzem. Patronami medialnymi imprezy byli OX.pl, Polskie Radio Katowice oraz Głos Ziemi Cieszyńskiej.

Trening czyni mistrza
Ustąp, aby zwyciężyć -to jedna
z głównych zasad Ju Jitsu -sztuki
walki japońskich samurajów. Mało
kto wie, że Szkoła Podstawowa
im. Księstwa Cieszyńskiego
w Pogwizdowie jest swoistą fabryką
talentów w tej dziedzinie sportu.
Wszystko zaczęło się kilka lat temu od
marzenia. Wówczas Jan Błaszczyk, nauczyciel w-fu w Szkole Podstawowej w Pogwizdowie, postanowił, że swoją pasją
do Ju Jitsu zarazi uczniów tej szkoły. Za
własne pieniądze kupił materace i zebrał

chętnych na pierwszy trening. Tak zaczęła się historia Uczniowskiego Klubu Sportowego Nakano. Od tamtej pory minęło
już pięć lat, a dzisiaj trudno już zliczyć
wszystkie miejsca na podium, na których
stanęli uczniowie szkoły w Pogwizdowie.
W ostatnim roku szkolnym podopieczni
Jana Błaszczyka rozegrali kilkanaście
spotkań, za każdym razem uzyskując
miejsca w czołówce najlepszych zawodników. Jak sam mówi: -To ewenement, by
klub z tak małej miejscowości osiągał takie
sukcesy. Nikt nie ma jednak wątpliwości,

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie w roku szkolnym 2017/2018 w Ju Jitsu.
2017 r.
2018 r.
2018 r.
2018 r.
2018 r.
2018 r.
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Filip Czupil
Filip Czupil
Filip Czupil
Patrycja Kłoda
Patryk Wesołowski
Sylwester Mazurek

Brązowy Medal Pucharu Świata w Czarnogórze
Brązowy Medal Pucharu Europy w Holandii
Mistrz Polski w Ju Jitsu
Brązowy Medal na Mistrzostwach Polski w Sochaczewie
2 Brązowe Medale na Mistrzostwach Polski w Sochaczewie
Brązowy Medal Pucharu Świata na Cyprze

że za wygranymi stoi sam trener i ciężka
praca jego podopiecznych.
Treningi odbywają się niemal codziennie,
a tuż przed zawodami nawet dwa razy
dziennie i choć pot, ból i otarcia to ich
codzienność, pogwizdowscy uczniowie
znają cel swoich wysiłków. Są pasjonatami. Jak znajdują na to czas? Jak godzą
godziny spędzone na macie z nauką? Są
zdyscyplinowani i nauczyli się zarządzać
swoim czasem. - Trenowanie Ju Jitsu to
coś więcej niż sport- mówi trener- to nauka
pokory, dyscypliny i samozaparcia, a nauka
etykiety to nauka szacunku.
Na treningach uczniowie uczą się, że nawet
silniejszego, większego i cięższego od siebie
przeciwnika są wstanie pokonać, jeśli będą
wystarczająco rozważni i cierpliwi. Jak widać taka nauka przynosi efekty, a ich wytrwałość medale i dumę dla Pogwizdowa.
A.B.
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Sportowcy
świętują
LKS Błyskawica w Kończycach
Wielkich świętuje swoje 70-lecie.
21 lipca odbędą się obchody, podczas których zostanie poświęcony sztandar. Uroczyście zostanie
otwarty także wyremontowany
budynek sportowych.
Wszystko rozpocznie się o 13:30
mszą św. z poświęceniem sztandaru klubowego w kościele
parafialnym św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich.
Po mszy nastąpi przekazanie sztandaru klubowego, uroczyste
otwarcie budynku sportowego i przemówienia gości. Zostaną
wręczone odznaczenia i medale.
O 17:30 wystąpi zespół Misiasty, a o 18:00 odbędzie się mecz
piłki nożnej dziennikarze kontra LKS „Błyskawica” Kończyce Wielkie. Po meczu rozpocznie się festyn, w czasie którego
przygrywać będzie zespół Fortis. Serdecznie zapraszamy.

czerwiec 2018
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