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Szaleństwo
wakacyjnych dni
DZIATWA I MŁODZIEŻ BAWIŁA SIĘ W FILIACH GOK PRZEZ CAŁE WAKACJE.

Wycieczki, warsztaty i zajęcia sportowe. Gminny Ośrodek Kultury
w Hażlachu wraz z filiami w Kończycach Wielkich, Pogwizdowie
i Zamarskach miał szeroką ofertę edukacyjno-kulturalną dla dzieci
i młodzieży gminy Hażlach.
Od pierwszych dni rozpoczęły się specjalne zajęcia dla małych i dużych.
Instruktorki z wszystkich filii przygotowywały szereg atrakcji dla każdego.
Były wycieczki do Cieszyna, Pszczyny
i innych ciekawych miejsc. Były międzyświetlicowe rozgrywki. Dzieci jeździły
na basen do Cieszyna i bawiły się w figloparkach. Nie brakowało też interesujących propozycji na miejscu. Do nich na
pewno można zaliczyć warsztaty kulinarne, w czasie których uczestnicy zajęć
przygotowywali mnóstwo dobrych rzeczy. Dzieci uczyły sie zasad dobrego zachowania, a dziewczęta chętnie włączały się do wakacyjnego salonu piękności.
W ofercie Gminnego Ośrodka Kultury

nie zabrakło również propozycji sportowo-rekreacyjnych. Były wyjazdy do
siłowni, turnieje tenisa stołowego i gry
zespołowe. Szereg zajęć przyciągnął
dzieci i zapewnił im opiekę w godzinach
pracy świetlic.
Wakacje dobiegają końca, jednak filie
GOK nie kończą aktywnej działalności.
Już od września zapraszamy do siedzib
w Kończycach Wielkich, Hażlachu, Pogwizdowie i Zamarskach w godzinach
popołudniowych. Uczniowie mogą tam
nadrobić zaległości w lekcjach, a ponadto mogą liczyć na świetną zabawę w gronie kolegów i pod okiem instruktora.
Zapraszamy!
HBB

Jubileusz chóru
Allegrija
s. 11

Znany obieżyświat
- Janusz Strzelecki
River w Hażlachu

s. 12

S P OŁ E CZ E Ń S T WO

Święto strażaków z Brzezówki
orkiestry dętej pod batutą Benedykta
Przywary. Uczestniczył w nich między
innymi Wójt Gminy Grzegorz Sikorski,

Fot. Agnieszka Machej

23 lipca Ochotnicza Straż Pożarna
w Brzezówce obchodziła swoje 90-lecie. Uroczystości rozpoczął koncert

ODZNACZANIE ZASŁUŻONYCH STRAŻAKÓW.

przewodnicząca Rady Gminy Bożena
Bury oraz wiceprezes Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego Związku OSP RP w Katowicach i zarazem prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie Rafał Glajcar.
Jubileusz jednostki był okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych
strażaków. Karol Żyła został odznaczony Złotym Medalem „Za Zasługi
dla Pożarnictwa”, Adrian Wawrzyczek
Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, zaś Marek Foltyn i Damian
Banot odznakami „Wzorowy Strażak”.
Po części oficjalnej odbył się pokaz akcji
gaśniczej, podczas której zaprezentowano ręczną sikawkę o trakcji konnej
z OSP Pogwizdów. Następnie rozpoczął
się strażacki festyn.
GK

Gminne Zawody MDP

Wyniki klasyfikacji generalnej:
1. OSP Kończyce Wielkie (chłopcy)
2. OSP Hażlach (dziewczęta)
3. OSP Hażlach (chłopcy)
Wyniki klasyfikacji dziewcząt:
1. OSP Hażlach
Wyniki klasyfikacji chłopców:
1. OSP Kończyce Wielkie
2. OSP Hażlach
Wszystkim uczestnikom zawodów serdecznie gratulujemy. Warto dodać, iż
powstające obecnie zespoły Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przy OSP
Dębowiec, OSP Rudnik oraz OSP Po-
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Fot. Andrzej Mrowczyk (OSP Hażlach)

19 czerwca na boisku LKS Victoria Hażlach odbyły się zawody Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych Gminy Hażlach.
Przystąpiły do nich jednostki OSP Kończyce Wielkie (chłopcy) oraz OSP Hażlach (dziewczęta i chłopcy).

MŁODZI STRAŻACY PODCZAS RYWALIZACJI.

gwizdów gościły na naszych zawodach
w roli obserwatorów, bacznie podpatrując zmagania startujących jednostek.
Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku
dołączą do rywalizacji. Dzięki pięknej
pogodzie oraz bogato zaopatrzonemu
bufetowi gościliśmy na zawodach wielu

mieszkańców naszej gminy, zainteresowanych współzawodnictwem młodych
strażaków. Niewątpliwie dało im to
dodatkowy zastrzyk sportowej adrenaliny.
Sekretarz OSP Hażlach
Andrzej Mrowczyk

Wiadomości Gminy Hażlach

S A MOR Z Ą D

Twój R A D N Y

Sławomir Kolondra
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ
CZŁONEK KOMISJI ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH I SPORTU
CZŁONEK KOMISJI KOMUNALNEJ I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
Data i miejsce urodzenia: 22 październik 1979 w Cieszynie
Miejsce zamieszkania: Hażlach
Zawód: własna działalność gospodarcza
Kontakt przez Biuro Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Hażlachu

W gminie ruszą remonty dróg
Gmina Hażlach pozyskała pieniądze na remonty głównych ciągów komunikacyjnych w Hażlachu, Zamarskach
i Kończycach Wielkich.
Gmina Hażlach pozyskała pieniądze na
remonty głównych ciągów komunikacyjnych w Hażlachu, Zamarskach i Kończycach Wielkich.
To bardzo dobra informacja dla użytkowników lokalnych dróg. - Przebudowie poddane zostaną drogi gminne: ulica
Rudowska w Hażlachu i Zamarskach, ulice
Sadowa w Hażlachu i Pilotów w Kończycach Wielkich, ulica Spacerowa w Kończy-

cach Wielkich i ulica Sadowa w Zamarskach - informuje Wójt Gminy Hażlach
Grzegorz Sikorski. Łączny koszt tych
zadań wynosi 4 704 100,25 zł, z czego
ponad 2,9 mln zł pokryją środki unijne.
Remonty zostaną dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji
typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, działanie „Podstawowe usługi

i odnowa wsi na obszarach wiejskich”,
poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji
w energię odnawialną i w oszczędzanie
energii”. Na liście operacji zakwalifikowanych do dofinansowania znalazło się
149 projektów.
HBB

LGD „Cieszyńska Kraina”
zaprasza na szkolenie
Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska
Kraina” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych ubieganiem się
o środki unijne na cykl szkoleń dotyczących pozyskiwania środków unijnych
w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.

sierpień 2016

Szkolenie w Hażlachu odbędzie się
7 września o 16:00 w sali sesyjnej
Urzędu Gminy.
Na szkoleniu każdy uczestnik będzie
mógł uzyskać informacje na temat możliwości pozyskania środków unijnych
z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-

skich 2014-2020 oraz wypełniania dokumentacji konkursowej.
Prosimy o potwierdzenie obecności na
spotkaniach e-mailem na adres: biuro@
cieszynskakraina.pl lub telefonicznie
pod nr tel. 33 487 49 42.
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I N W E S T YCJ E

Inwestycji przy drogach nie brakuje
Budowa kolejnych chodników, zatok autobusowych, wykonanie odwodnienia - to tylko niektóre zadania jakie
stoją przed właścicielami dróg. Władze Gminy Hażlach podjęły szereg działań mających ulepszyć lokalną
infrastrukturę drogową.
Zgodnie z porozumieniem pomiędzy
Województwem Śląskim a Gminą Hażlach, podpisanym 3 czerwca bieżącego
roku, nasza gmina jako inwestor będzie
kontynuować budowę chodnika w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 937 w Hażlachu
(ul. Jastrzębska) na odcinku o długości
832 m, to jest od powstałego już chodnika do skrzyżowania (ronda) z drogą wojewódzką nr 938. Obecnie trwają uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich.
W przyszłości rozważana jest budowa
zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej 938 (ul. Cieszyńska przebiegająca przez las Parchowiec) w rejonie ul.
Sadowej. Obecnie odbywają się poświęcone temu zagadnieniu spotkania z zarządcą drogi.
W ramach pomocy finansowej Gminy Hażlach dla Powiatu Cieszyńskiego
ukończona została modernizacja ul. Karnowiec w Hażlachu na odcinku o długości
400 metrów kończącym się za zjazdem
do oczyszczalni ścieków (kontynuacja inwestycji z 2015 r.), na którym powstała
nakładka asfaltowa. Od początku sierp-

nia realizowany jest III etap budowy
chodnika (odcinek o długości 150 m)
przy ul. Hażlaskiej w Brzezówce. Ponadto do końca roku modernizacji zostanie
poddana ul. Gumieńska w Zamarskach
na odcinku o długości 480 m od skrzyżowania z ul. Cieszyńską do granicy z Gminą Dębowiec.
W wyniku zakończenia IV etapu modernizacji ul. Zamkowej w Kończycach
Wielkich oddano do użytku ostatni odcinek nowej nawierzchni asfaltowej długości 700 m. Obecnie gmina ubiega się
o dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowalnych realizacji IV etapu inwestycji
z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.
W Zamarskach zrealizowano odwodnienie ul. Ogrodowej. Z kolei wokół tamtejszego Parku Rekreacyjno-Sportowego
wykonano 131-metrowy płot z paneli
ogrodzeniowych, który posiada 2 bramy
i 3 furtki.
W Hażlachu zakończono I etap prac,
których celem jest wykonanie całkowitego odwodnienia w rejonie ulic Kwia-

POWSTAJĄCY BUDYNEK SPORTOWCÓW W KOŃCZYCACH
WIELKICH.
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towej, Osiedlowej i Krótkiej. W tym etapie zbudowano kanalizację deszczową
wzdłuż ul. Kwiatowej, zaś nawierzchnię
z lepiszczem smołowym zastąpiono nawierzchnią asfaltową. Jednocześnie wyczyszczono i odtworzono rów przydrożny wzdłuż ul. Lipowej.
Do 12 października będą ukończone
prace przy ul. Szkolnej w Rudniku, realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych. Na odcinku o długości 600 m
zostanie wzmocniona istniejącą podbudowa, a następnie powstanie tam nawierzchnia asfaltowa.
W Kończycach Wielkich rozpoczął się
ostatni, III etap budowy budynku dla sportowców. Zakończenie całości inwestycji jest
planowane na dzień 30 maja 2017 r.
Przygotowywane są kolejne inwestycje.
Niektóre znajdują się już w fazie składania wniosków o przyznanie środków
unijnych. O podjętych rozstrzygnięciach
będziemy informować na łamach „Wiadomości Gminy Hażlach”.
GK

ULICA KARNOWIEC W HAŻLACHU.

Wiadomości Gminy Hażlach

I N W E S T YCJ E
POGWIZDÓW

Zebrania wiejskie

Zbudowano boisko
W Pogwizdowie przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum do końca czerwca trwała budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej. Inwestycja
została dofinansowana przez Ministra
Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach
Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej. Na obiekcie znajduje się boisko główne do gry w piłkę

ręczną, halową piłkę nożną i koszykówkę
o wymiarach 44 x 30 m, boisko dodatkowe w półkolu do gry w siatkówkę, tenisa ziemnego i badmintona, w drugim
półkolu pojedyncze stanowisko do gry
w koszykówkę. Wokół biegnie dwutorowa bieżnia okólna o długości 200 metrów
wraz ze skocznią do skoku w dal. Całość
posiada sztuczne oświetlenie.
GK

Wójt Gminy informuje, że w miesiącu
wrześniu 2016 roku we wszystkich
sołectwach Gminy Hażlach odbędą się
zebrania wiejskie, których głównym
tematem będą wnioski do projektu
budżetu gminy na 2017 rok oraz sprawy dotyczące funduszu sołeckiego.
Terminy i miejsca zebrań zostały podane na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy Hażlach, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
i na stronie www.hazlach.pl.

Wnioski
do budżetu

Wójt Gminy Hażlach informuje
o rozpoczęciu prac nad projektem
budżetu gminy na 2017 r. W związku z tym wnioski do projektu budżetu można składać do 15 września
w sekretariacie Urzędu Gminy Hażlach, ul. Główna 57. Wnioski mogą
składać mieszkańcy, organizacje,
związki wyznaniowe, inne podmioty
z terenu gminy i przedstawiciele jednostek pomocniczych (sołectw).
R E K L A M A

Chcesz,
by to miejsce należało
do Ciebie?

BOISKO WIELOFUNKCYJNE W POGWIZDOWIE.

W gminie zajaśnieje
Do końca roku zwiększy się ilość punktów oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych i powiatowych. Do
dnia 30 września zostanie opracowana
dokumentacja dotycząca jego rozbudowy o 49 nowych punktów, w tym
10 przy ul. Żniwnej w Brzezówce, po
6 przy ul. Sadowej w Hażlachu i ulicy
Gumieńskiej w Zamarskach, po 5 przy
ul. Cieszyńskiej i przy ul. Wrzosów
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w Pogwizdowie, 4 przy ul. Hażlaskiej
w Brzezówce, 2 przy ul. Wiśniowej
w Pogwizdowie oraz po 1 punkcie przy
ul. Kościelnej, Karnowiec, Parchów, Pogwizdowskiej w Hażlachu, przy ul. Cieszyńskiej, Pilotów, Statek, Świerkowej w Kończycach Wielkich oraz przy
ul. Głównej, Nowej i Szkolnej w Rudniku.

Zamów reklamę
na łamach
„Wiadomości
Gminy Hażlach”

wgh@hazlach.pl
502 270 137

GK
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Warto korzystać z Portalu Informacji FinansowoPodatkowej Gminy Hażlach
Coraz więcej osób korzysta z Portalu Informacji Finansowo-Podatkowej Gminy Hażlach. Można w nim sprawdzić
m.in. czy mamy uregulowany podatek albo jakie konsultacje aktualnie są przeprowadzane. Wszystko bez ruszania
się z domu. Portal funkcjonuje w gminie od 2015 r.
W portalu wdrożono trzy systemy:
- portal eUrząd - w zakresie podatków
i opłat lokalnych dla przedsiębiorców
i mieszkańców
- portal konsultacji społecznych umożliwiający konsultacje online z mieszkańcami
- portal GIS prezentujący dane pochodzące z systemów dochodowych i ewidencyjnych na geoportalu gminy.
Gmina korzysta również z elektronicznego systemu zarządzania dokumentami
wraz z centralnym repozytorium dokumentów dla systemów dziedzinowych, co
umożliwia procedowanie spraw w sposób
210x151mmPSM_SOIZ_2016_sierpień_print.pdf 1 2016-08-10 14:11:37

w pełni elektroniczny z uwzględnieniem
możliwości obsługi formularzy pochodzących z platform ePUAP czy SEKAP
złożonych przez interesantów urzędu.
Poprzez portal eUrząd mieszkańcy mają
z kolei możliwość podglądu stanu realizacji swojej sprawy, a także wykazu przesłanej czy otrzymanej korespondencji
i dokumentów.
W ramach projektu zostały uzupełnione funkcjonujące już w Gminie systemy
dziedzinowe obsługujące sferę podatków i opłat lokalnych. Ich funkcjonalność poszerzona została o obsługę
płatności masowych oraz współpracę

z innymi elementami zintegrowanego
pakietu oprogramowania w zakresie
automatyzacji przesyłanych informacji.
Wdrożono ponadto systemy ewidencyjne dotyczące mienia gminy, zwrotu
podatku akcyzowego czy koncesji na
sprzedaż alkoholu.
Realizacja projektu wpłynęła na podniesienie potencjału technologicznego przy
świadczeniu usług przez Urząd Gminy
Hażlach. Wdrożone w urzędzie nowoczesne technologie pozwoliły zreorganizować współpracę różnych instytucji
publicznych, które mogą teraz w swojej
pracy wykorzystywać informacje pozyskane np. dzięki systemowi informacji
przestrzennej. Usprawnienie obsługi
klientów zredukowało czas potrzebny
do zakończenia danej sprawy.
Portal Informacji Finansowo-Podatkowej Gminy Hażlach powstał dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania
2.2 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Priorytet II „Społeczeństwo
informacyjne” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013. Portal jest dostępny pod adresem www.rpo.hazlach.pl
(przekierowanie do niego znajduje się
na bocznym panelu na stronie Gminy
Hażlach www.hazlach.pl).
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E D U K ACJA

Dalsza rozbudowa Przedszkola w Pogwizdowie
Będzie więcej miejsca w pogwizdowskim przedszkolu. Już w przyszlym roku ruszy kolejny etap rozbudowy
placówki, po którym przybędzie miejsca dla 50 dzieci. Dodatkowo powstanie blok żywieniowy. Rozbudowa jest
możliwa dzięki unijnej dotacji.
Dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych prowadzona od połowy 2013
roku rozbudowa budynku Przedszkola
w Pogwizdowie będzie kontynuowana.
Dotychczasowa prace zakończyły się
w drugiej połowie 2015 r. oddaniem do
użytku nowego segmentu z łącznikiem,
mieszczącego trzy dodatkowe sale wraz
z zapleczem sanitarnym.
- W celu rozwiązania występujących na terenie Pogwizdowa, Brzezówki i części Hażlacha problemów z zapewnieniem opieki
przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-4 lat,
Gmina Hażlach przystąpiła do realizacji
rozłożonego na dwa etapy projektu rozbudowy przedszkola w Pogwizdowie o dwa
nowe segmenty. W pierwszym etapie

rozbudowaliśmy istniejące 2-oddziałowe
przedszkole wykonując pierwszy segment
z trzema oddziałami dla 56 dzieci w wieku
3-4 lat. W drugim etapie powstanie kolejny
segment z blokiem żywieniowym i dwoma
oddziałami dla 50 dzieci w wieku 3-4 lat.
Po zakończeniu rozbudowy przedszkole będzie posiadało łącznie 172 miejsca w 8 oddziałach: 66 w starej części (3 oddziały dla
5-6 latków), 56 w I segmencie (3 oddziały
dla 3-4 latków) i 50 w II segmencie (2 oddziały dla 3-4 latków) - wyjaśnia Wójt
Gminy Grzegorz Sikorski.
Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28 czerwca 2016 r.
w ramach projektu „Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie”, wybranego do

dofinansowania w ramach Poddziałania 12.1.2 Infrastruktura wychowania
przedszkolnego - RIT Subregionu Południowego Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego), Gmina Hażlach
otrzyma 1 760 054,42 zł. Całkowity
koszt inwestycji wynosi ponad 3 mln
zł, zaś refundacji będą podlegały także
wydatki poniesione podczas realizacji
wcześniejszego etapu.
Początek prac w ramach II etapu nastąpi w 2017 roku. Zrealizowanie całości
inwestycji jest przewidziane na koniec
czerwca 2018 roku.

ZAMARSKI

Przedszkolaki dostaną prezent
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Orła Białego zostały
zaproszone do udziału w kampanii
informacyjno-promocyjnej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
14 czerwca podczas konferencji prasowej w Częstochowie, prezes ARiMR
Daniel Obajtek, przekazał dla dzieci
oddziałów przedszkolnych w Zamarskach dar o wartości około 3.000,00 zł.
w postaci zestawu edukacyjno – dydaktycznego do prowadzenia zajęć przedszkolnych. Zestawy zostaną przekazane
dzieciom na uroczystości rozpoczęcia
nowego roku przedszkolnego 1 września 2016 roku.
Dyrektor SP Zamarski

sierpień 2016

ZESTAW ZABAWEK EDUKACYJNY TRAFI DO DZIECI JUŻ 1 WRZEŚNIA.
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S P OŁ E CZ E Ń S T WO

XI Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP
Nowe władze wybrano podczas XI Zjazdu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Hażlachu. Nowym prezesem Zarządu Oddziału Gminnego został druh Sebastian Chrapek z OSP Hażlach.
Zastąpił on na stanowisku, po kilkunastoletniej kadencji, druha Krzysztofa Czakona z Kończyc Wielkich.
W XI Zjeździe uczestniczyło 21 z 22 delegatów, co zapewniło
frekwencję na poziomie 95,5%. Do Zamarsk przybyli przedstawiciele władz krajowych Związku oraz władz jego oddziałów, m.in. wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
ZOSP RP w Katowicach i zarazem prezes Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie druh Rafał Glajcar. Goszczono przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej z Cieszyna,
dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej st. kapitana Łukasza Błaszczaka i przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, czyli Wójta Gminy Hażlach Grzegorza Sikorskiego oraz
wiceprzewodniczącego Rady Gminy Józefa Piekara.
Najważniejszym punktem wydarzenia były wybory nowych
władz Oddziału Gminnego ZOSP RP w Hażlachu.
Skład prezydium Zarządu Oddziału Gminego ZOSP RP
w Hażlachu:
Prezes - Sebastian Chrapek (OSP Hażlach),
Wiceprezes - Roman Spandel (OSP Rudnik),
Wiceprezes - Krzysztof Czakon (OSP Kończyce Wielkie),
Komendant Gminny - Mirosław Olszowy (OSP Kończyce
Wielkie),
Sekretarz - Józef Ligocki (OSP Zamarski),
Skarbnik - Kazimierz Orszulik (OSP Hażlach),
Członkowie Prezydium: Marek Foltyn (OSP Brzezówka), Przemysław Worek (OSP Pogwizdów), Piotr Golasowski (OSP Zamarski), Andrzej Mrowczyk (OSP Hażlach), Zdzisław Jarosz
(OSP Rudnik), Karol Matuszek (OSP Zamarski), Stanisław
Pieczonka (OSP Pogwizdów), Andrzej Czakon (OSP Kończyce
Wielkie), Jan Wawrzyczek (OSP Brzezówka), Adam Budziński
(OSP Pogwizdów) oraz Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski.
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Mariusz Kunc (OSP Pogwizdów),
Wiceprzewodniczący - Jarosław Kędzior (OSP Rudnik),
Sekretarz - Mateusz Parchański (OSP Kończyce Wielkie).
Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP w Cieszynie: Sebastian Chrapek oraz Krzysztof
Czakon.
Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP: Andrzej Mrowczyk, Krzysztof Kuchejda, Zdzisław Jarosz.
Zarząd Oddziału Gminnego zrzesza 6 terenowych jednostek
wiejskich OSP działających we wszystkich sołectwach w gminie. Są to OSP w Brzezówce, Hażlachu, Kończycach Wielkich,
Pogwizdowie, Rudniku i Zamarskach. Jednostki te skupia-
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UCZESTNICY XI ZJAZDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP
W HAŻLACHU, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W ZAMARSKACH.

ją ogółem 403 członków, w tym 29 kobiet. Członków zwyczajnych jest 235, wspierających - 87, honorowych - 10 oraz
71 członków MDP. Według posiadanych danych w stosunku
do roku 2011 ilość członków oscyluje na podobnym poziomie.
Najliczniejszymi OSP pod względem członków zwyczajnych są
jednostki z Kończyc Wielkich i Pogwizdowa.
Z roku na rok zwiększa się ilość strażackich interwencji. W akcjach najczęściej biorą udział drużyny z Kończyc Wielkich,
Hażlacha i Pogwizdowa. Udział pozostałych jednostek jest nieco mniejszy, a wynika to między innymi z wyposażenia tych
OSP oraz systemu alarmowania. Szczególy prezentuje tabela:
Zdarzenia
Pożary
Miejscowe
zagrożenia
Alarmy
fałszywe
Razem

2011
12

2012
11

2013
19

2014
14

2015
19

Razem za 5 lat
75

56

48

45

52

96

297

3

2

4

2

1

12

71

61

68

68

116

384

Strażacy dysponują 8 samochodami, w tym pięcioma wyposażonymi w zbiorniki wodne. Posiadają także 9 motopomp,
5 pomp pływających, 10 pomp szlamowych, 8 agregatów prądotwórczych, 1 wysokociśnieniowy moduł gaśniczy, 1 piłę do
cięcia betonu i stali, 8 pił spalinowych i 2 wentylatory oddymiające. Straże posiadają również: 13 aparatów ODO, 25 radiotelefonów nasobnych, 8 samochodowych i 2 stacjonarne.
OSP w Pogwizdowie wyposażona jest w sprzęt do ratownictwa ekologicznego, a OSP w Kończycach Wielkich w przyczepę
wężową. Dwie posiadają sprzęt do ratownictwa medycznego z
tlenoterapią. Wszystkie OSP posiadają też odpowiedni sprzęt
ochrony indywidualnej ratowników, a niewielkie braki uzupełniane są na bieżąco.
Nadesłał: Andrzej Mrowczyk
Członek Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Hażlachu

Wiadomości Gminy Hażlach

DAW NIE J W GMINIE

Sikawka konna z Pogwizdowa
W księdze protokołów Ochotniczej Straży Ogniowej w Po- wojny światowe. W latach budowy strażnicy i braku funduszy
gwizdowie pod datą 25 marca1909 r., a wiec pół roku po na jej budowę została sprzedana pogwizdowskiemu kolekcjozałożeniu Straży Ogniowej /data zebrania założycielskiego nerowi zabytków Izydorowi Kuncowi, ale przed jubileuszem
100 –lecia istnienia OSP, jako
29 września 1908 r./ zapisano uchwałę następującej treści;
darowizna ponownie wróciła do
W latach budowy strażnicy i braku
„Uchwalono zakupić lepszą sikawkę
naszej jednostki. Wybudowaliśmy
wraz z 300 m. wężami od wiedeńdla niej małą osobną, przeszkloną
funduszy na jej budowę została sprzedana
skiej firmy Franz KARENRAUTER
remizkę, na wzór pierwszej murowanej remizy, która stała koło
za cenę 2 655 koron”.
pogwizdowskiemu kolekcjonerowi
kuźni i obecnej strażnicy.
zabytków Izydorowi Kuncowi.
Od 2004 r. corocznie w miesiącu
W odrębnym zapisie w Kronice
czerwcu bierzemy udział w WojeO.S.Ogniowej zanotowano, ze;
„11 czerwca 1909 r. przywieziono około godziny 7 wieczorem si- wódzkich Zawodach Sikawek Konnych w Jastrzębiu Zdroju.
kawkę z dworca z Cieszyna”.
Jest to wielka i piękna impreza strażacka, obecnie już o znaczeniu międzynarodowym, bo biorą w niej udział nie tylko
Pod datą; „16 czerwca 1909 r. wybuchł pożar w Kalembicach jednostki z Polski, ale również z Czech i Słowacji. W 2015 r.
u Jana Matlocha. Strażacy chociaż nie mieli przed tym żadnego dla drużyny ją obsługującej, zakupiliśmy zabytkowe umundućwiczenia ze sikawką pospieszyli na miejsce wypadku. Każdy był rowanie i hełmy.
z działania sikawki zadowolony”. W lipcu pogwizdowscy strażacy gasili nią także pożar w Hażlachu.
W tym roku nawiązany został kontakt z Muzeum Straży PoPoświęcenie jej odbyło się później, a zapisane to zostało tak; żarnych we Wiedniu, skąd otrzymaliśmy informację o założy„19 września 1909 r. odbyła się poświącka sikawki. Sikawkę po- cielu tej firmy oraz prospekty sikawek jakie ta firma w owym
święcił ks. Jan Kolticzka”.
czasie produkowała. Firmę tą założył Franz KERNREUTER
/1826-1882/ w 1860 r. Po jego śmierci firmę tą prowadzili jego
Tak więc ta „lepsza sikawka” to właśnie ta, którą do dziś posia- synowie. Idąc za postępem, fabryka ta produkowała w okresie
damy jako eksponat historyczny i zabytkowy. Przetrwała dwie późniejszym sikawki parowe i wprowadzała nowe technologie
i udoskonalenia. techniczne. Jej działalność zakończyła się
w 1943 r.
Korzystając z okazji składamy serdeczne podziękowania dla
Szanownego Pana Wójta Gminy Hażlach mgr Grzegorza Sikorskiego, który, kiedy był jeszcze radnym, zaangażował się
i pomógł nam w uzyskaniu funduszy ze środków unijnych na
zakup historycznego umundurowania. Obecnie jako Wójt corocznie, wraz z rodziną towarzyszy naszej drużynie na zawodach Wojewódzkich w Jastrzębiu Zdroju.
Czesław Stuchlik

Nakład: 1.500 egz.
Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu, ul. Główna 37, 43-419 Hażlach , tel. 33 85 69 768
Redaktor naczelna: Hanna Blokesz-Bacza, wgh@hazlach.pl
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 5 września 2016 r. pod adresem wgh@hazlach.pl
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Pierwsza taka półkolonia
Podczas tegorocznych wakacji, w dniach od 6 do 10 lipca, odbyła się
I Półkolonia zorganizowana przez Ochotniczą Straż Pożarną w Hażlachu.
W jej programie było wiele różnych i ciekawych, zajmujących czas atrakcji.
piłką do bramki. Zwycięzcami okazali
się wszyscy uczestnicy zmagań.
Podczas półkolonii zapewnialiśmy naszym
podopiecznym ciepłe posiłki, profesjonalną opiekę od rana do zmierzchu, uśmiech
na twarzach oraz mnóstwo zajętego czasu.
Na zorganizowanie zajęć pozwoliło dofinansowanie z budżetu Gminy Hażlach
oraz środki własne OSP, a także dobre serca
rodziców i nieoceniona pomoc ze strony
druhów hażlaskiej jednostki na czele z jej
prezesem Sebastianem Chrapkiem.

Fot. Andrzej Mrowczyk (OSP Hażlach)

Półkolonia trwała 5 dni. Uczestniczyło
w niej 26 dzieci. Nasi milusińscy codziennie poznawali panujące w służbach mundurowych zasady dyscypliny
i porządku, lecz nie zabrakło także miłych i ciekawych akcentów, takich jak
wyjazd na basen, wyjazd rowerowy do
Muzeum Pożarnictwa czy instruktaż
i szkolenie z pierwszej pomocy. Podczas
spartakiady podsumowującej cały obóz,
w której uczestniczyło 40 dzieci, rozegrano kilka konkurencji, w tym „bojówkę” i sztafetę MDP, przenoszenie wody
łyżeczką na czas czy zwariowany strzał

Sekretarz OSP Hażlach
Andrzej Mrowczyk

WODA NAPRZÓD!

Narzędzia szczęścia w Zamarskach
W piątek 5 sierpnia o 17:00 w parku rekreacyjno-sportowym, na zaproszenie Stowarzyszenia Miłośników
Zamarsk, tłumnie zjawili się zamarscy społecznicy, by wziąć udział w pierwszej akcji zorganizowanej w ramach
realizacji dotacji grantowej programu Działaj Lokalnie.
W ramach dotacji w wysokości 2.000 zł
Stowarzyszenie zakupiło do parku nie-

zbędne narzędzia do utrzymania porządku
i pielęgnacji parku m.in. motyki, kopaczki,

łopaty, szpadle, miotły, konewki, grabie, sekatory i przede wszystkim kosiarkę. Tego
dnia w dwie godziny, dzięki nowym narzędziom, cały teren parku został wykoszony
i rozplantowano dwie przyczepy ziemi.
W imieniu organizatorów dziękuję
wszystkim uczestnikom akcji: p. Tomaszowi Cendrowskiemu za zakup
i transport, p. Łukaszowi Kozieł za dokumentację oraz piekarni Zebrzydowice
p. Romana Somerlika za poczęstunek
w postaci pączków.
Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk
zachęca do wzięcia udziału w kolejnych
akcjach przeprowadzanych w ramach
projektu „Narzędzia szczęścia”.

NARZĘDZIA ZAKUPIONE W RAMACH PROJEKTU ZOSTAŁY OD RAZU WYKORZYSTANE
DO PRAC OGRODOWYCH.

Klaudiusz Zawada
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KU LT U R A

Chór Allegrija świętuje jubileusz
10 lat pracy artystycznej świętuje
w tym roku chór Allegrija
z Pogwizdowa, który śpiewa pod
kierunkiem Urszuli Wiśniewskiej.
Rozmawiała z nią Hanna BlokeszBacza.
HBB: Jakie były początki chóru?
UW: Inicjatorem stworzenia chóru przy
parafii św. Jana Nepomucena w Pogwizdowie był proboszcz, ks. Karol Mozor. Do wykonania tego zadania zaangażował mnie. W pogwizdowskiej parafii
chór istniał od wielu lat i prowadził go kapelmistrz Kania. Ale potem chór rozwiązał się. Trzeba było stworzyć coś nowego.

HBB: Jaki repertuar najchętniej
ćwiczycie?
UW: Głównym kierunkiem, jaki sobie
obraliśmy, jest muzyka sakralna. Obsługujemy msze święte, liczne uroczystości
kościelne. Jednak z przyjemnością poszliśmy także w stronę pieśniczek regionalnych. Taki repertuar pozwala nam
zarówno uczestniczyć w hażlaskim konkursie na przebój pieśniczki regionalnej,
jak i w przeglądach pieśni sakralnych
czy kolędowych. Braliśmy udział m.in.
w przeglądach pieśni pasyjnej w Mazańcowicach, próbowaliśmy swoich sił
w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd
i Pastorałek im. Ks. K. Szwarlika.
HBB: Ale chór to nie tylko wytężona
praca i dużo śpiewu, to również czas
na relaks.

UW: To prawda. Lubimy wspólnie jeździć na wycieczki i spędzać ze sobą czas.
Razem byliśmy np. na Stecówce i w Lipnicy Murowanej. Teraz z okazji 10-lecia
też spotkamy się, by uczcić ten szczególny dla chóru moment w naszym życiu.
Bardzo się z tego cieszę.
HBB: Przygotowania do jubileuszu
już się rozpoczęły. Czy szykujecie
jakąś niespodziankę dla waszych
słuchaczy?
UW: Od połowy sierpnia ostro ruszyliśmy z próbami, bo szykujemy coś specjalnego na święta. Będzie to płyta kolędowa. Mamy już opracowany repertuar,
teraz trzeba go tylko wyćwiczyć, żeby
było idealnie. Tymczasem wszystkich
zapraszam na mszę św. dziękczynną
z okazji naszego dziesięciolecia, która
odbędzie się w niedzielę 18 września
o 11:30 w kościele św. Jana Nepomucena w Pogwizdowie.
HBB: Dziękuję za rozmowę.

Fot. P. Lose

HBB: Pierwsze przesłuchanie było
pewnie bardzo emocjonujące?
UW: Pamiętam jak dziś. Odbyło się 23
lutego. Założyłam sobie, że będzie to
chór czterogłosowy. Myślałam, że będzie duże zainteresowanie. Wybraliśmy
16 osób. Początkowo ta ilość członków
chóru była bardzo zmienna. Jedne osoby odchodziły, inne przychodziły. Nie-

które rezygnowały, kiedy dowiedziały
się z jak dużymi obowiązkami się to
wiąże. Dziś grupa liczy 11 osób i można
powiedzieć, że to taki trzon chóru, niezmienny od początku.

CHÓR ALLEGRIJA PODCZAS GMINNEGO KONCERTU KOLĘD.

sierpień 2016
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Znany obieżyświat
- Janusz Strzelecki River w Hażlachu
Hażlach był kolejnym punktem na jego mapie świata. Janusz Strzelecki
ps. „River”, podróżnik, który zamierza rowerem objechać świat podróżuje
nieprzerwanie od 16 lat. Przejechał już 200 tys. km i odwiedził ponad 150
krajów. Ale jego przygoda jeszcze się nie kończy, bo wyprawa zaplanowana
jest do 2024 roku. Wówczas „River” skończy 88 lat i, jak zapowiada,
pójdzie na rowerową emeryturę.
W gminie Janusz Strzelecki został przyjęty z otwartymi rękami w Gminnym
Ośrodku Kultury. Podróżnik wiedzie
bliski natury tryb życia. Uwielbia świeże
mleko z wieczornego udoju, miejscowe,
świeże owoce i wszelkie produkty naturalne. Nie jada wieprzowiny, a jego bagaż waży tylko 35 kg. Jak podkreśla, na
swoje utrzymanie nie wydaje więcej niż
3 dolary dziennie.
Z Januszem Strzeleckim „Riverem”
10 sierpnia rozmawiała Sylwia Pieczonka
Sylwia Pieczonka: Dotarł pan
w swojej podróży do Hażlacha. Jakie są pierwsze wrażenia z pobytu
w naszej gminie?
Janusz Strzelecki River (JSR):
Jak tutaj przyjechałem (w domach kultury różnie mnie przyjmują), pierwszy
raz był wypadek, że pan dyrektor czekał na mnie, tak jak w innych krajach,
przed budynkiem GOK-u, a nie siedział
w swoim biurze w fotelu, jak inni. Poza
nim czekały na mnie także: Przewodnicząca Rady Gminy Hażlach Bożena Bury
oraz pani Sekretarz Gminy Wanda Sojka, a także mieszkańcy, którzy przyszli
spotkać się ze mną. Podczas spotkania
nie mędrkowali, bo ja tego bardzo nie
lubię, to po pierwsze. Po drugie: jestem
wychowany w Italii i my tam patrzymy
na ludzi. Jeżeli nam się człowiek podoba, to wiemy, że będziemy dobrze
przyjęci. Spojrzałem na pana dyrektora
Wojciecha Kaszturę i wiedziałem, że zostanę dobrze przyjęty. Bił od niego taki
przyjazny blask. Podsumowując krót-
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JANUSZ STRZELECKI RIVER
W TOWARZYSTWIE BOŻENY BURY PRZEWODNICZĄCEJ RG, WANDY SOJKI
– SEKRETARZ UG ORAZ WOJCIECHA
KASZTURY – DYREKTORA GOK.

ko - bardzo dobrze zostałem przyjęty
w Hażlachu.
SP: Czy jest Pan zadowolony z organizacji pobytu w Gminnym Ośrodku
Kultury w Hażlachu?
JSR: Co do organizacji mojego pobytu
to wszystko było super przygotowane.
Miałem przygotowane krowie mleko
oraz świeże owoce. Byłem u Was zaproszony na obiad. Po swoim przyjeździe
spotkałem się z władzami gminy, z bardzo sympatycznymi kolarzami z miejscowej sekcji kolarskiej, miłośnikami
sportu oraz mieszkańcami. Pan dyrektor zaproponował mi spanie w moim
ulubionym miejscu do spania, czyli na
scenie w domu ludowym. Jestem także
zadowolony z telewizora, bo nareszcie
mam zwykły, taki normalny telewizor,
bez niepotrzebnych 50 kanałów, jakiejś
tam drogiej plazmy, ja tego nie potrzebuję, mi wystarcza ten telewizor, który
mi udostępniono, ponieważ mogę go
spokojnie oglądać. Jutro ruszam dalej
do następnej gminy. Mam nadzieję, że
też mnie tak ładnie przyjmą jak tutaj.

SP: Jakie są Pana plany na jutrzejszy dzień?
JSR: Wyjazd rano, skoro świt. Najpierw
spotkanie z dzieciakami w przedszkolu
w Hażlachu, które podczas spotkania
ze mną reagują rewelacyjnie. To zawsze
lubię. Po spotkaniu w przedszkolu jadę
do Dębowca, to kolejna gmina na trasie mojej podróży, z Dębowca pojadę do
Goleszowa.
SP: Skąd się wziął przydomek River?
JSR: To nie jest przydomek, to jest moje
prawdziwe nazwisko. Ja od wczesnych
lat młodości mieszkałem we Włoszech,
tam trudno było wymówić moje polskie nazwisko Strzelecki, dlatego tam
używam nazwiska River. Nikt na Zachodzie nie wymówi poprawnie mojego
polskiego nazwiska, a więc to nazwisko
używam tylko w Polsce. Proszę zauważyć, że tylko w polskiej prasie ukazują
się artykuły o mnie pod nazwiskiem
Strzelecki. Niemniej oficjalnie nazywam
się River. Choć mieszkańcy Australii nauczyli się wymawiać nazwisko Edmund
Strzelecki, ponieważ to nazwisko łączy
się z odkrywcą góry Kościuszki, który
prywatnie był moim pradziadkiem. Podobno zauważa się nawet moje fizyczne
podobieństwo do tego sławnego przodka, podróżnika.
SP: Jakie ma Pan odczucia podczas
wizyt w kolejnych polskich gminach?
JSR: Wszystkie gminy przyjmują mnie
dobrze, są przyjaźnie nastawione. Marszałkowie województw wysyłają pisma
do kolejnych gmin o mojej planowanej
wizycie. W każdej gminie przebywam
dwa dni. W razie jakiś problemów lokacyjnych są też w rezerwie księża, którzy
także udzielają mi gościny jak trzeba.
Zdarza się, że sami księża zapraszają
mnie do siebie. Każda też gmina pisze
program mojego pobytu. Mój pobyt
w Polsce jest rewelacyjny, na razie nic
złego mi się nie przydarzyło.
SP: Bardzo dziękuję za rozmowę.
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S P OŁ E CZ E Ń S T WO
BRZEZÓWKA

16 lipca 2016 r. w Domu Wiejskim
w Brzezówce odbyła się trzecia
edycja imprezy plenerowej
pt. „Pokaż nam swoje zwierzątko”,
która adresowana jest do
dzieci z Gminy Hażlach. W tym
roku w imprezie uczestniczyła
rekordowa ilość uczestników. Do
udziału zgłoszono ponad 44 dzieci
z terenu całej gminy Hażlach.
Prezentowano nie tylko żywe zwierzaki,
ale także ukochane dziecięce maskotki.
Wszystkie dzieci otrzymały słodkości,
zimne napoje, kiełbaskę z grilla oraz
jakąś drobnostkę. Uczestnicy starannie
opowiadali o swoim zwierzątku czy też
o ukochanej maskotce, udzielali także
szczegółowych odpowiedzi na pytania
padające ze strony członków komisji.
Licznie zgromadzona publiczność nagradzała startujące dzieci gromkimi
oklaskami.
W czasie imprezy przeprowadzono konkurs plastyczny oraz malowano twarze.
Niestety z powodu deszczu nie udało
się mini-disco, pokazy strażackie i mecz
R E K L A M A

Produkcja i montaż
bram garażowych
- na wymiar
Oferujemy wykonanie i montaż
bram uchylnych
lub dwuskrzydłowych,
ocieplanych i nieocieplanych.
Cena od 200 zł za m kw.
z montażem i dowozem.
Możliwość pomiaru - 50 zł
-----------------------------------------

FHU ORKAN

Hażlach, ul. Rudowska 31
tel. 501-527-857 / 33 85-67-541
www. bramy-orkan.pl

sierpień 2016

Fot. P. Staroń

Przegląd pupili

DZIECI PRZYNOSIŁY SWOJE ULUBIONE PUPILE. WIĘCEJ ZDJĘĆ NA WWW.GOKHAZLACH.PL

piłki nożnej. Za to wśród uczestników
zabawy rozlosowano tort w kształcie
żółwia ufundowany przez Tortownię
Daga z Hażlacha.
„Pokaż nam swoje zwierzątko” to impreza, podczas której dzieci uczą się,
że trzeba dbać o swojego zwierzaka,
nabywają umiejętności życia w zgodzie
z ekologią i integrują się. Oprócz dzieci w zabawie uczestniczyła także poseł
Małgorzata Pępek, Wójt Gminy Haż-

lach Grzegorz Sikorski wraz z radnymi,
sołtysi i osoby aktywnie działające na
terenie Brzezówki. Organizatorami wydarzenia byli: Gminny Ośrodek Kultury,
sołtys Brzezówki wraz z Radą Sołecką
oraz organizacje działające na terenie
wsi: KGW, OSP, KS Brzezówka. Patronat
honorowy objęła Małgorzata Pępek, poseł na Sejm RP. Pomysłodawcą wydarzenia jest Jarosław Pieczonka.
Nadesłała: Sylwia Pieczonka

Organizatorzy składają gorące podziękowania wszystkim obecnym na naszej
imprezie dzieciom oraz ich rodzicom, Małgorzacie Pępek, posłance na Sejm RP,
Wójtowi Gminy Hażlach Grzegorzowi Sikorskiemu wraz z Urzędem Gminy,
Sołtysowi Wsi Brzezówka Leszkowi Banotowi wraz z miejscową Radą Sołecką,
wszystkim członkom komisji konkursowej, pani Aleksandrze Leżańskiej z przychodni weterynaryjnej „Olwet”, Janowi Królowi, prezesowi Gminnej Spółki
Wodnej za pomoc w załatwieniu za darmo namiotu, pracownicom Gminnego
Ośrodka Kultury w Hażlachu, przewodniczącej oraz wszystkim paniom z miejscowego KGW, prezesowi, naczelnikowi oraz strażakom z OSP Brzezówka oraz
prezesowi, trenerowi z miejscowego klubu sportowego oraz wszystkim sponsorom, Izie Handzel oraz Ani Mszanik, dziewczynom, które niezawodnie od lat,
za darmo, malują twarze naszych małych uczestników .

Zapraszamy:
03.09 DOŻYNKI GMINNE, Kończyce Wielkie
11.09 LUTNIA BIKE MARATON, Zamarski
18.09 godz.: 11:30 MSZA ŚW. Z OKAZJI 10-LECIA CHÓRU ALLEGRIJA, Pogwizdów
18.09 godz.: 15:00 ZAMARSKIE BIESIADOWANIE, Zamarski
22.09 DZIEŃ SENIORA, Pogwizdów
22.10 KULINARNY PRZEGLĄD KGW
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Piłkarski Turniej Oldboys
W sobotę w dniu 23 lipca na boisku sportowym w Kończycach Wielkich
odbył się Międzynarodowy Turniej Oldboys w piłce nożnej zorganizowany
przez Ludowy Klub Sportowy „Błyskawica” Kończyce Wielkie przy
finansowym współudziale Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu.
W turnieju wzięły udział 4 piłkarskie
drużyny: TJ Oravská Lesná (Słowacja),
TJ Dobratice (Czechy) oraz 2 drużyny Oldboys z Kończyc Wielkich. Mecze rozegrano na pełnowymiarowym
boisku trawiastym w systemie „każdy
z każdym”. Po rozegraniu wszystkich
spotkań zwycięzcą turnieju z kompletem punktów została drużyna Kończyce
Wielkie I, drugie miejsce zajęła drużyna
z TJ Dobratice, trzecie drużyna Kończy-

ce Wielkie II i czwarte goście ze Słowacji
TJ Oravská Lesná. Najlepszym strzelcem turnieju został Jarosław Parchański a najlepszym bramkarzem Wiesław
Wenglarzy.
Wszystkie drużyny oraz wyróżnieni
zawodnicy odebrali puchary i statuetki
z rąk Wójta Gminy Hażlach Grzegorza
Sikorskiego oraz gratulacje od obecnych
na turnieju radnych Gminy Hażlach
Franciszka Bierskiego i Józefa Piekara

oraz prezesa LKS „Błyskawica” Kończyce Wielkie Józefa Foltyna.
W przerwie turnieju ok. godz. 14.00 odbył się mecz drużyny Żaków a ich przeciwnikami zostali Rodzice. Po zaciętym
meczu i czasami przytłaczającej przewadze ilościowej drużyny Żaków mecz
zakończył się zwycięstwem Rodziców
6 : 5, jednakże ostateczne słowo miała
drużyna Żaków która w pomeczowych
rzutach karnych zwyciężyła w stosunku
bramek 14 : 8.
Na zakończenie imprezy, jako zwieńczenie i uatrakcyjnienie całego turnieju,
odbył się mecz pierwszych drużyn LKS
„Błyskawica” Kończyce Wielkie oraz
TJ Bystřice (Czechy). Mecz ten zakończył się zwycięstwem gospodarzy wynikiem 2:1.

ZAMARSKI

Ruszy MTB Lutnia Bike Marathon
Już 11 września w Zamarskach
wystartuje po raz kolejny MTB
Lutnia Bike Marathon. Impreza
z roku na rok przyciąga coraz
większą grupę miłośników
rowerów. O 12:00 ruszy wyścig
młodzieżowy, a o 13:00 - wyścig
główny.

W UBIEGŁYM ROKU W MTB LUTNIA BIKE MARATHON UCZESTNICZYŁY DZIESIĄTKI
ROWERZYSTÓW.

Zgłoszenia do wyścigów przyjmowane
są do 12:30 w dniu zawodów. Startować
może każdy, kto ukończył 16 rok życia.
Trasa wiedzie przez bezdroża i polne
drogi na terenie Zamarsk. Jej początek
zaplanowano w centrum wsi. Panowie
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będą mieli do przejechania 39 km, a panie 13 km. Uczestnicy maratonu będą
oceniani w kilku kategoriach wiekowych
z podziałem na płeć.
Zapraszamy
HBB
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Fotoreportaż z wakacji
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