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„WŚRÓD NOCNEJ CISZY”
Tegoroczny koncert kolęd i pastorałek odbył się w niedzielę 17
stycznia w kościele ewangelickim w Hażlachu. Organizatorem koncertu był Gminny Ośrodek Kultury a patronat nad nim objął Wójt
Gminy Hażlach Karol Folwarczny. Chóry i zespoły śpiewacze, zaproszone na kolędowanie, zostały bardzo ciepło przywitane przez
ks. Wojciecha Prackiego. Jak co roku koncert prowadziła dr Joanna
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CZAS KOLĘDNIKÓW
23 stycznia w sali Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Kończycach Wielkich pod patronatem poseł do Parlamentu Europejskiego Małgorzaty Handzlik
oraz Wójta Gminy Hażlach Karola Folwarcznego
odbył się I Przegląd Zespołów
Kolędniczych
Kół Gospodyń
Wiejskich z terenu Podbeskidzia.
Organizatorem
tej imprezy kulturalnej był Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej przy współpracy Szkoły Podstawowej w
Kończycach Wielkich i Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu.
(c.d. na str. 7)

KOSZTOWNA ZIMA

Koncert rozpoczął Chór Ewangelicki Hażlach – Zamarski • Fot. GOK
Hażlach
Jurgała-Jureczka, przekazując przez cały czas trwania koncertu przesłanie, że „Chrystus nie przyszedł na świat, aby nas wzruszyć, ale
przyszedł, żeby nas zbawić”.
Kolędowy repertuar wyśpiewało siedem chórów i zespołów śpiewaczych. Jako pierwszy wystąpił Chór Ewangelicki Hażlach - Zamarski pod dyrekcją Krystyny Penkały, który wykonał: „W żłobie leży”,
„Cicha noc” i „Pasterze nie zwlekali” a solistka Bożena Krupa zaśpiewała niezwykle wymowny utwór, zatytułowany „Opłatek dla Mamy”.
Następnie zaprezentował się Męski Chór Ewangelicki z Zamarsk (dyr.
Henryk Kucza), który wykonał: „Mędrcy świata” i „Wśród nocnej ciszy”. Ewangelicka Grupa „Gloria” z Hażlacha (dyr. Magdalena Glac)
wystąpiła z utworami: „Aniołowie cieszą się”, „Gdy śliczna Panna” i
„Kolęda płynie z wysokości”. Chór Katolicki „Allegrija” Parafii św.
Jana Nepomucena w Pogwizdowie (dyr. Urszula Wiśniowska) odśpiewał cztery kolędy: „Anioł pasterzom mówił”, „Przy onej górze”,
„Cicho śpi Jezus mój” i „Zaśnij Jezuniu”. Męski Zespół Śpiewaczy z
Zamarsk (dyr. Henryk Kucza) wykonał: „W górze pył gwiazd”, „Jakieś światło” i „Ubierzemy”. Gościnnie wystąpił Zespół Śpiewaczy
„Try-Ton” (dyr. Jan Chmiel) ze Skoczowa, wykonując „Bracia patrzcie jeno”, „Przy białym obrusie” i „Cichuteńko pada śnieg”. Jan
Chmiel piękną gwarą cieszyńską wyrecytował wiersz swojego autorstwa, nawołujący do poszanowania dla Opłatka. Kolędowanie zakończył występ Chóru Katolickiego Parafii św. Bartłomieja Apostoła
w Hażlachu (dyr. Mieczysław Goras), który wykonał: „Hola, hola”,
„Lulajże Jezuniu” i „Pasterzu, pasterzu”.
(c.d. na str. 8)

Śnieżna zima, która w tym mroku przyszła z początkiem stycznia,
trzymała nieustannie do drugiej połowy lutego. Obfite opady śniegu,
niskie temperatury oraz porywisty wiatr były przyczyną utrudnień w
ruchu drogowym, które nie ominęły także naszej gminy. W dniach od
3 do 4 lutego nawiany śnieg, który utworzył zaspy na ulicy Centralnej
i Głównej w Rudniku oraz na ulicy Pasieki w Zamarskach, musiała
usuwać specjalnie sprowadzona koparka.
Akcja zimowego utrzymania dróg objęła około 100 km dróg gminnych. Uczestniczyły w niej trzy ciągniki Urzędu Gminy oraz wynajęte
podmioty zewnętrzne. Do 10 lutego usługobiorcy przepracowali przy
odśnieżaniu 710 godzin na kwotę blisko 85.000 zł. Z kolei koszt zakupu 2430 litrów oleju napędowego do ciągników wyniósł 11.300 zł.
Jednocześnie zużyto na drogach ponad 20 ton soli i 300 ton żużlu.
GK

Zimowy pejzaż z Rudnika • Fot. GK
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Od 1 sierpnia 2009 r. w Przedszkolu w Pogwizdowie realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego „Przedszkole szansą naszych
dzieci”. W ramach tego projektu zostały utworzone dwa nowe oddziały przedszkolne dla 6-latków, które korzystają z pomieszczeń Szkoły
Podstawowej w Pogwizdowie. Sale, w których dzieci od 1 września
2009 r. rozpoczęły zajęcia, zostały w pełni wyposażone zgodnie z

Przedszkolaki z Pogwizdowa
wymogami sali przedszkolnej. Oddziały objęte projektem to dwie
najstarsze grupy przedszkolne dzieci 6-letnich z rejonu szkolnego Pogwizdowa i Brzezówki (razem w roku szkolnym 2009/2010 46 dzieci). Liczba dzieci w tych dwóch oddziałach stanowi 36 proc. ogólnej
liczby dzieci uczęszczających do Przedszkola w Pogwizdowie.
W ramach realizacji projektu zorganizowano również warsztaty
edukacyjne dla rodziców dzieci objętych projektem pt. „Rola edukacji przedszkolnej w rozwoju i wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym”. Utworzenie nowych oddziałów spowodowało możliwość
przyjęcia do przedszkola wszystkich chętnych dzieci, zwłaszcza z
grupy 5-latków. Projekt będzie realizowany do 15 lipca 2011 r.
MC

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Gmina Hażlach przystępuje do organizowania II edycji darmowych kursów z podstaw obsługi komputera, internetu i poczty elektronicznej w ramach projektu „Z komputerem na Ty”. Będą one dostępne
dla mieszkańców Gminy Hażlach w ramach działania 9.5. „Oddolne
inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego Unii Europejskiej. Kursy są skierowane do
mieszkańców Gminy Hażlach powyżej 30 roku życia, w szczególności do osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych oraz
do osób zatrudnionych, znajdujących się w szczególnie niekorzystnej
sytuacji, a także do rolników. Szkolenia docelowo obejmą 50 osób, w
pięciu grupach po 10 osób. Będą odbywały się dwa razy w tygodniu
przez 8 tygodni w lokalu Gminnego Centrum Informacji w Hażlachu
oraz w Szkole Podstawowej w Pogwizdowie.
Uruchomienie pierwszego kursu planowane jest na początku
II kwartału 2010 r. Chętni do skorzystania z darmowych szkoleń
są proszeni o zgłaszanie się do Urzędu Gminy przy ul. Głównej
57, do pokoju nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do
15.30 lub telefonicznie pod numerem 033 8569 555 wew. 34.
MC

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Gmina Hażlach przystępuje również do organizowania darmowych kursów z podstaw języka angielskiego w ramach projektu
„Angielski – nasza przyszłość”. Będą one dostępne dla mieszkańców Gminy Hażlach w ramach działania 7.3. „Inicjatywy lokalne
na rzecz aktywnej integracji” Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Unii Europejskiej. Kursy są skierowane do mieszkańców Gminy
Hażlach powyżej 30 roku życia, a w szczególności do osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, a także do osób zatrudnionych oraz rolników. Szkolenia docelowo obejmą 24 osoby,
zajęcia w czterech grupach po 6 osób każda. Kurs dla jednej grupy
obejmować będzie ponad 60 godzin zajęć w cyklu dwóch spotkań
w tygodniu i odbywać się będą w lokalu Gminnego Centrum Informacji w Hażlachu.
Uruchomienie pierwszego kursu jest planowane na początku
II kwartału 2010 r. Chętni do skorzystania z darmowych szkoleń
są proszeni o zgłaszanie się do Urzędu Gminy przy ul. Głównej
57, do pokoju nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do
15.30 lub telefonicznie pod numerem 033 8569 555 wew. 34.
MC

GORĄCE SERCA ZIMĄ
10 stycznia już po raz osiemnasty odbył się finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka. W tym roku celem publicznej
kwesty było zebranie środków na wsparcie onkologii dziecięcej.
W naszej gminie po raz piąty oficjalny sztab orkiestry działał
przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Kończycach Wielkich. Uczniowie szkoły pod opieką swoich nauczycieli
kwestowali przed kościołami w Kończycach Wielkich i Rudniku oraz
na stacji paliw „Babilon”. W akcję włączyła się także społeczność
miejscowego gimnazjum. W użyciu było jedenaście puszek ozdobionych czerwonym serduszkiem orkiestry. Zbiórka przyniosła 2654,54
zł, czyli o 163 zł więcej niż w ubiegłym roku. Natomiast 19 stycznia,
podczas spotkania z rodzicami w szkole, rozprowadzano gadżety orkiestry. Udało się wówczas zebrać jeszcze kolejne 123 zł.
GK

ZE STAREJ SZUFLADY

Kolejne archiwalne zdjęcie w naszym cyklu. Przedstawia grupę
robotników pracujących w okresie międzywojennym przy stawach w
Hażlachu. W tle prawdopodobnie okolica Wielkiego Muronia. Fotografię udostępniła pochodząca z Hażlacha pani Magdalena Kałuża (z
d. Szpin) z Brzezówki. Bardzo dziękujemy.
GK
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PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE
PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Gmina Hażlach segreguje odpady
21 stycznia podpisano umowę pomiędzy Gminą Hażlach a Samorządem Województwa Śląskiego o przyznanie pomocy w ramach
działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 –
2013. Umowa obejmuje realizację operacji pod nazwą „Gmina Hażlach segreguje odpady”.
Celem tego projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców
gminy poprzez zbiórkę odpadów segregowanych, poprawa stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno-gospodarczy gminy.
Zakupione zostaną kontenery do segregacji odpadów, które będą
usytuowane w ogólnodostępnych miejscach, w każdym sołectwie naszej gminy. Z kolei mniejsze pojemniki znajdą się w Urzędzie Gminy
Hażlach, w Gminnym Ośrodku Kultury i na terenie szkół. Realizacja projektu zakończy się we wrześniu 2010 r. Planowany, całkowity
koszt przedsięwzięcia wyniesie ok. 77 tys. zł, z czego 47.434 zł pokryje dofinansowanie.
MC
*

*

*
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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
wsi Hażlach, Kończyce Wielkie, Zamarski.
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.
717) oraz uchwał Rady Gminy Hażlach nr XXI/212/08, XXI/213/08,
XXI/214/08 z dnia 18.12.2008 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wsi Hażlach, Kończyce
Wielkie, Zamarski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w
dniach od 19.02.2010 r. do 22.03.2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy
w godz. od 7.30 do 15.30.
Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędą się w dniach:
- 10.03.2010 r. Hażlach
- 11.03.2010 r. Kończyce Wielkie
- 12.03.2010 r. Zamarski
w siedzibie Urzędu Gminy w Hażlachu, ul. Główna 57 (sala sesyjna) w godz. od 15.00 do 17.30.
Zgodnie z art. 11 ust. 11 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie studium, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Hażlach z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia wsi, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 12.04.2010 r.
WÓJT, Karol Folwarczny
*

*

*

OGŁOSZENIE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Budowa II etapu oczyszczalni ścieków w Hażlachu
wraz z zakupem samochodu asenizacyjnego
4 lutego 2010 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę operacji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i
ludności wiejskiej - w zakresie gospodarki wodno – ściekowej”, objętego PROW na lata 2007-2013. Spośród 94 złożonych wniosków,
na liście zakwalifikowanych do współfinansowania z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich znalazło
się 87 wnioskodawców, w tym Gmina Hażlach z projektem pod nazwą „Budowa II etapu oczyszczalni ścieków w Hażlachu wraz z zakupem samochodu asenizacyjnego”, który zajął trzecie miejsce.
Projekt ma na celu poprawę życia mieszkańców gminy poprzez realizację II etapu budowy oczyszczalni ścieków w Hażlachu oraz zakup
samochodu asenizacyjnego służącego do odbioru ścieków od mieszkańców z całej gminy, nie podłączonych do kanalizacji. Na wykonanie
zadania zostanie przyznana pomoc w wysokości 1.264.147 zł.
MC

E-CENTRA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W ramach projektu „Centra Kształcenia na Odległość - edukacyjna sieć wsparcia dla niepełnosprawnych mieszkańców wsi i małych
miast”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacja Pomocy Matematykom
i Informatykom Niesprawnym Ruchowo przygotowała publikację pt.
„E-Centra przestrzenią integracji osób niepełnosprawnych”. Zaprezentowano w niej kilka gotowych do wdrożenia projektów i inicjatyw.
Publikacja dostępna jest na stronie internetowej Fundacji pod
adresem http://www.fpmiinr.org.pl/index.php/realizowane-projekty
w zakładce „Program e-Centra”. Można tam również obejrzeć filmy
dotyczące sprzętu pomocnego w obsłudze komputera przez osoby
niepełnosprawne.
Publikację można także pobrać bezpośrednio z naszej strony
www.hazlach.pl, zakładka „Centrum Kształcenia na Odległość”.
GK

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Rudnik (działka nr 258/2)
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717)
oraz uchwały Rady Gminy Hażlach nr XXI/194/08 z dnia 13.11.2008
r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Rudnik obejmującego obszar działki nr 258/2, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12.02.2010 r. do 05.03.2010
r. w siedzibie Urzędu Gminy w godz. od 7.30 do 15.30.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25.02.2010 r. w siedzibie
Urzędu Gminy w Hażlachu, ul. Główna 57 (sala sesyjna) w godz. od
15.00 do 17.30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Hażlach z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.03.2010 r.
WÓJT, Karol Folwarczny
*
*
*
Wójt Gminy Hażlach informuje o zamieszczeniu w publicznie
dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, dotyczących:
1. opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, prognozy oddziaływania na środowisko oraz ekofizjografii do
projektu zmiany fragmentu planu miejscowego w miejscowości Rudnik (działka nr 258/2) zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XX/194/08
z dnia 13 listopada 2008 roku
2. opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
prognozy oddziaływania na środowisko oraz ekofizjografii do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego wsi Hażlach, Kończyce Wielkie i Zamarski, zgodnie
z uchwałami nr: XXI/212/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku (Hażlach),
XXI/213/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku (Zamarski), XXI/214/08 z
dnia 18 grudnia 2008 roku (Kończyce Wielkie).
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*
*
*
Wójt Gminy Hażlach informuje, że Zarządzeniem nr 858/10 z
dnia 18 lutego przeznaczył do oddania w najem w trybie przetargowym lokal użytkowy o łącznej powierzchni 47,33 m2 położony w budynku przy ulicy Katowickiej 5 w Pogwizdowie.
Wykaz o przeznaczeniu wyżej wymienionej nieruchomości zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hażlach na okres
21 dni, tj. od dnia 4 marca 2010 r. do dnia 25 marca 2010 r. oraz na
stronie internetowej www.hazlach.samorzady.pl.
*
*
*
Wójt Gminy Hażlach przypomina:
I rata podatku płatna jest do 15 marca bieżącego roku. Podatek
można wpłacać
à u inkasentów we wsi:
Brzezówka - Beata Chmiel
Hażlach – Maria Małysz
Kończyce Wielkie – Franciszek Morawiec
Pogwizdów – Dorota Konieczny
Rudnik – Zdzisław Jarosz
Zamarski – Zbigniew Boruta
à w kasie urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Hażlach nr 63 8113 1017 2003 0000 0505 0002, prowadzony przez Bank
Spółdzielczy Cieszyn o/Hażlach. UWAGA! Od wpłat na rachunek
Urzędu Gminy Hażlach Bank nie pobiera prowizji.
*
*
*
Wójt Gminy Hażlach informuje:
Opłata od posiadania psów w roku 2010 wynosi
à 36,00 zł od pierwszego psa,
à 48,00 zł od każdego następnego psa
Opłatę należy uiścić do dnia 31 maja 2010 roku w kasie urzędu lub
na rachunek bankowy Urzędu Gminy Hażlach nr 24 8113 1017 9003 0000
0505 0001, prowadzony przez Bank Spółdzielczy Cieszyn o/Hażlach.
*
*
*
Uwaga Rolnicy.
W terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca producenci rolni
składać mogą wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:
à faktury VAT albo potwierdzone przez upoważnionego przez
Wójta pracownika Urzędu Gminy za zgodność z oryginałem ich kserokopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6
miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
à odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

REWOLUCJA W ŚWIADCZENIU
PIELĘGNACYJNYM!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu informuje,
że od 1 stycznia 2010 r. zniesiono kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia pielęgnacyjnego, które na dzień dzisiejszy
wynosi 520 zł miesięcznie. Do 31 grudnia 2009 r. o świadczenie
to mogły ubiegać się osoby, jeżeli miesięczny dochód rodziny w
przeliczeniu na osobę nie przekraczał kwoty 583 zł. Obecnie nie
ma kryterium dochodowego, a zmiana ta wynika z art. 13 ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych
z realizacją wydatków budżetowych (Dz. U. Nr 219, poz. 1706) i
weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z
późn. zm.) świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1. matce lub ojcu,
2. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia
25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz.
59, z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny,
3. opiekunowi faktycznemu dziecka,
jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się

orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w
przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo
gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki, o której mowa wyżej.
Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury,
renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek
alimentacyjny, albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę,
w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w
niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;
3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;
4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub
na inne dziecko w rodzinie;
5) na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z
opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym
stanowią inaczej.
Bliższe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Hażlachu ul. Główna 57 od poniedziałku do piątku w
godz. od 7.30 do 15.30 bądź pod numerem telefonu 33 8569 600.

ZAWIADOMIENIE
STAROSTY CIESZYŃSKIEGO

z dnia 4 lutego 2010 r. o terminie wyłożenia do wglądu
projektu operatu opisowo-kartograficznego
dla jednostki ewidencyjnej: Hażlach,
obręb: Hażlach, Kończyce Wielkie, Pogwizdów i Zamarski.
Zgodnie z art. 24 a ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tekst jednolity Dz.U. nr 240 z 2005 r. poz. 2027 z późn. zm.)
informuję
o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projektu
operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego założenia ewidencji
budynków i lokali, weryfikacji użytków gruntowych i zmiany oznaczeń działek niezgodnych z wymogami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie
ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. nr 38 poz. 454).
Wyłożenie do wglądu projektu operatu złożonego z: rejestru gruntów, rejestru budynków, kartotek budynków i lokali, mapy ewidencyjnej oraz wykazów zmian danych ewidencyjnych nastąpi w dniach:
od 22 lutego do 12 marca br. (15 dni roboczych)
w godzinach 9.00-13.00
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej
13 w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru pok. 170 (parter).
STAROSTA
Czesław Gluza
*
*
*
Wójt Gminy apeluje do mieszkańców o zapoznanie się z dokumentami przygotowanymi przez Starostę.
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WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO
Informuje się wszystkie osoby, których dane osobowe lub adresowe zamieszczone w dowodzie osobistym uległy zmianie, o obowiązku
wymiany dowodu osobistego w przeciągu 14 dni w przypadku obywateli polskich przebywających w Polsce i do 3 miesięcy w stosunku
do osób zamieszkujących poza granicami kraju - od daty otrzymania
dokumentu potwierdzającego zmianę danych. Obowiązek wymiany
dokumentu wynika z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r.
o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139,
poz. 993 z późn. zmianami).
Dowody osobiste osób, które pomimo zmiany danych nie złożą w
odpowiednim terminie wniosku o wymianę dokumentu, zgodnie z art.
43 ust. 1 pkt 5 lub ust. 2 ustawy, ulegną unieważnieniu z urzędu po
upływie 3 miesięcy od zaistnienia wyżej wskazanych okoliczności.
Jednocześnie informuje się, że zgodnie z ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2009 r. Nr 39, poz. 306) z dniem 1 stycznia 2010 r.
została zniesiona opłata za wydanie dowodu osobistego.
WÓJT
Karol Folwarczny

BUDŻET GMINY NA 2010 ROK
4 stycznia Rada Gminy Hażlach przyjęła Uchwałę nr XXXI/274/10,
w której ustaliła budżet Gminy Hażlach na 2010 rok: dochody budżetu w wysokości 20.060.842 zł, zaś wydatki w wysokości 27.573.324
zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany
deficyt budżetu w wysokości 7.512.482 zł.
Uchwała ustala przychody budżetu w wysokości 7.809.699,90 zł.
Rozchody budżetu w wysokości 297.217,90 zł przeznaczono na spłatę dwóch pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej wysokości 177.217,90
zł oraz na udzielenie pożyczki w wysokości 120.000 zł (jak w załączniku nr 6 do uchwały).
Pełna treść Uchwały nr XXXI/274/10 wraz z załącznikami jest
dostępna na stronie BIP Urzędu Gminy Hażlach www.hazlach.samorzady.pl, zakładka: Menu/Budżet/2010 oraz na stronie www.hazlach.
pl, zakładka: Gmina Hażlach/Urząd Gminy/Budżet Gminy/Uchwała
Budżetowa na 2010 rok.
GK

ZA UNIJNĄ „KASĘ”!
W 2010 r. z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi realizowane będą następujące programy i projekty:
1. adaptacja pomieszczeń byłej filii szkoły w Pogwizdowie na
Dom Kultury wraz z wyposażeniem: 244.000 zł z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyj-

ny (RPO) Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, 150.000 zł z
budżetu gminy
2. budowa budynku dla sportowców przy boisku w Rudniku:
500.000 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), 266.000 zł z budżetu gminy
3. budowa oczyszczalni ścieków w Hażlachu (II etap) wraz z zakupem wozu asenizacyjnego: 1.264.147 zł z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), 1.864.200
zł z budżetu gminy
4. „Gmina Hażlach segreguje odpady”: 47.434 zł z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW),
29.727 zł z budżetu gminy
5. Szkoły Podstawowej w Hażlachu „Nuty Harmonii – poznawanie i dzielenie się kulturową tożsamością poprzez interpretowanie
naszego muzycznego dziedzictwa”: 7.598,81 zł z unijnego programu
„Comenius”
6. Przedszkola w Pogwizdowie „Przedszkole szansą naszych
dzieci”: 197.625 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) –
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 31.387,50 zł z budżetu państwa,
3.487,50 zł z budżetu gminy
7. Szkoły Podstawowej w Hażlachu „Magiczne drzwi do przyszłości – otwórzmy je razem”: 198.265,99 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) – Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
31.489,30 zł z budżetu państwa, 6.851 zł z budżetu gminy
8. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu „Efektywna pomoc społeczna na terenie Gminy Hażlach”: 92.296,40 zł z
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) – Program Operacyjny
Kapitał Ludzki, 4.886,28 zł z budżetu państwa, 11.401,32 zł z budżetu
gminy
9. „Z komputerem na Ty” - zajęcia komputerowe dla mieszkańców
(realizacja przez UG Hażlach w latach 2010-2011): łącznie 46.935 zł,
z tego 39.894,75 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) –
Program Operacyjny Kapitał Ludzki , 7.040,25 zł z budżetu państwa
10. „Angielski – nasza przyszłość” - zajęcia językowe dla mieszkańców (realizacja przez UG Hażlach w latach 2010-2011): łącznie
45.535 zł, z tego 38.704,75 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego
(EFS) – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 6.830,25 zł z budżetu
państwa.
GK

WŁASNYM SUMPTEM

W ramach wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy
Hażlach na lata 2010-2013 w roku 2010 na zmianę konstrukcji dachu wraz z ociepleniem ścian budynku oraz budowę łącznika z salą
gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej w Zamarskach przeznaczono
800.000 zł. W kolejnych latach są planowane wydatki rzędu 400.000
zł (2011 r.) i 900.000 zł (2012 r.). Inwestycja finansowana będzie z
kredytu komercyjnego.
GK

URZĄD GMINY HAŻLACH
HARMONOGRAM ZBIÓRKI SZKŁA I tworzyw sztucznych
NA TERENIE GMINY HAŻLACH W 2010 R.
Sołectwo/Mc.
Rudnik, Kończyce Wielkie
Brzezówka, Pogwizdów
Hażlach,
Zamarski

Marzec 2010
16.03.2010 r.
III wtorek
29.03.2010 r.
V poniedziałek
30.03.2010 r.
V wtorek

Czerwiec 2010
15.06.2010 r.
III wtorek
29.06.2010 r.
V wtorek
30.06.2010 r.
V środa

Wrzesień 2010
21.09.2010 r.
III wtorek
29.09.2010 r.
V środa
30.09.2010 r.
V czwartek

Grudzień 2010
21.12.2010 r.
III wtorek
29.12.2010 r.
V środa
30.12.2010 r.
V czwartek

Zbiórki odpadów segregowanych dokonuje:
Zakład Oczyszczania Miasta „TROS-EKO Spółka z o.o. - ul. Bażantów 17, 43-450 Ustroń, telefon - 33 854 29 75.
Wszelkie uwagi dotyczące przebiegu zbiórki prosimy kierować bezpośrednio do w/w firmy lub do Urzędu Gminy Hażlach – Referat Gospodarki
Komunalnej, tel. 33 8569 555.
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AKTUALNOŚCI ROLNICZE
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie zwrócił się z prośbą
o rozpowszechnienie, wśród jak najszerszej rzeszy hodowców trzody
chlewnej, ulotki informującej rolników o konieczności przystąpienia
do programu zwalczania choroby Aujeszky’ego. Ulotkę zamieściliśmy na stronie www.hazlach.pl w dziale „Aktualności Rolnicze” w
zakładce „Powiatowy Lekarz Weterynarii” pod datą 23.12.2009.
*

*

*

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie przypomina, iż teren
powiatu cieszyńskiego jest terenem urzędowo wolnym od gruźlicy
bydła, brucelozy bydła i enzootycznej białaczki bydła. Wobec tego
posiadacze zarejestrowanych w ARiMR siedzib stad powinni zgłaszać się do siedziby Powiatowego Lekarza Weterynarii, Cieszyn ul.
Bielska 3a (naprzeciwko Szpitala Śląskiego) po wydane dla każdej
siedziby stada stosowne decyzje administracyjne uznające te siedziby
stad za urzędowo wolne od w/w chorób. Decyzje te były wydawane
już od 1999 r. - w miarę spełniania warunków zdrowia przez poszczególne siedziby stad.
*

*

*

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, jako podmiot
wdrażający dla objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 działania 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”, informuje że w I kwartale
2010 r. planowane jest zawarcie 52 umów na łączną kwotę 50 mln zł,
dotyczących szkoleń dla co najmniej 120 tys. osób, posiadaczy i użytkowników gospodarstw rolnych i osób zatrudnionych w rolnictwie.
Będą to szkolenia o zasięgu krajowym i wojewódzkim, prowadzone przez wybrane w drodze konkursu prywatne lub publiczne
podmioty szkoleniowe, posiadające doświadczenie w organizacji
szkoleń dla rolników oraz odpowiednią kadrę dydaktyczną i bazę
szkoleniową.

*

*

*

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od 15 stycznia 2010 r. oddziały terenowe Agencji Rynku Rolnego rozpoczęły przyjmowanie
wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii „elitarny” lub „kwalifikowany”,
mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.
Uwaga: w 2010 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dopłaty.
*

*

*

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że
od roku 2010 rolnicy ubiegający się o przyznanie płatności bezpośrednich, pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na
obszarach górskich oraz innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt (PROW
2004-2006) oraz płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013),
będą mogli ubiegać się o nie na jednym, wspólnym formularzu wniosku. Wprowadzenie jednego formularza wniosku dla 10 różnych
rodzajów płatności znosi obowiązek wielokrotnego podawania tych
samych danych.
Dla rolników, którzy ubiegają się o płatności bezpośrednie lub
płatności ONW nic się nie zmieni. Do 15 marca 2010 roku wszyscy
rolnicy otrzymają wstępnie wypełnione wnioski również w części
dotyczącej działek rolnych. Wnioski wraz z materiałami graficznymi
można składać od 15 marca do 17 maja 2010 roku. Ostateczny termin
składania wniosków mija 11 czerwca, z zastrzeżeniem, że płatność
będzie obniżona o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.
Pełne teksty ww. komunikatów dla rolników znajdują się na
stronie głównej www.hazlach.pl w działach „Aktualności” oraz
„Aktualności Rolnicze”.
GK

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
oraz inni sygnatariusze porozumienia zawartego w sprawie współpracy
na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie
pod honorowym patronatem Prezydenta RP
organizuje

OGÓLNOKRAJOWY KONKURS
„BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE”
Cel konkursu:
promocja zasad ochrony zdrowia i życia w procesie pracy w gospodarstwach rolnych oraz wyłonienie gospodarstw mających osiągnięcia
we wdrażaniu tych zasad
Warunki Konkursu:
Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, które wypełnią formularz zgłoszeniowy
i przekażą go do 15 marca 2010 r. do najbliższej Placówki Terenowej KRUS w Bielsku-Białej ul. Listopadowa 56, tel. 33 815-04-77 wew.
341, Cieszynie ul. Bobrecka 1, tel. 33 852-40-18, Żywcu ul. Batorego 16 tel. 33 861-44-21.
Szczegółowe informacje o warunkach udziału w Konkursie dostępne są we wszystkich placówkach terenowych KRUS oraz na stronie
internetowej www.krus.gov.pl.
W zgłoszonych do Konkursu gospodarstwach oceniane będą elementy wpływające na bezpieczeństwo pracy, między innymi:
a) ład i porządek w obrębie podwórza,
b) stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: stan schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,
c) wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia,
d) stan pilarek tarczowych,
e) warunki obsługi zwierząt gospodarskich,
f) stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej.
Dla laureatów Konkursu przewidziano CENNE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA.
Ogłoszenie wyników etapu regionalnego konkursu nastąpi w maju 2010 roku.
UWAGA: W 2010 r. w konkursie nie mogą brać udziału zdobywcy trzech pierwszych miejsc
etapów wojewódzkich i regionalnych z trzech ostatnich lat.
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CZAS KOLĘDNIKÓW
(c.d. ze str. 1)
Na zaproszenie wójta Karola Folwarcznego i Antoniego Trylskiego, przewodniczącego Rady RZRKiOR, przegląd uświetnił swoim
przybyciem Wicemarszałek Województwa Śląskiego Adam Stach.
Ogółem w utworach kolędniczych zaprezentowało się dziewięć zespołów KGW z Grojca, Pisarzowic, Poręby, Starej Wsi, Starych
Stawów, Stryszawy Górnej, Ślemienia, Wilamowic i Zasola Bielańskiego. Gościnnie wystąpił także Chór Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Hażlachu. Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe talerze.
Występy ludowych artystów zapowiadała Danuta Kożusznik, prezes
Zarządu RZRKiOR.
GK
*
*
*
Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
w Bielsku-Białej składa serdeczne podziękowania dla Pana Wójta i
Pracowników Gminy Hażlach za pomoc organizacyjną i materialną
udzieloną na rzecz I Przeglądu Zespołów Kolędniczych Kół Gospodyń Wiejskich Podbeskidzia, który odbył się 23 stycznia 2010 r. w
Szkole Podstawowej w Kończycach Wielkich.
Dzięki Państwa pomocy, do Kończyc zjechały zespoły kolędnicze KGW, by przy akompaniamencie kapel, w pięknych, kolorowych
strojach regionalnych prezentować kolędy i pastorałki Śląska Cieszyńskiego, Ziemi Bielskiej, Oświęcimskiej i Żywieckiej. Wspaniała
świąteczna atmosfera panująca w czasie Przeglądu była dopełnieniem
niepowtarzalnego piękna i podziwu dla kontynuowania bożonarodzeniowej tradycji i kultury ludowej, wywodzących się z polskiej wsi.
Ten barwny obraz uwieczniony w wielu przekazach medialnych, na
długo pozostanie w pamięci organizatorów, uczestników i zaproszonych gości. Choć trud organizacyjny był wielki, założone cele, z Państwa pomocą, zostały osiągnięte.
Jeszcze raz z całego serca w imieniu wszystkich organizatorów i
uczestników dziękujemy i mamy nadzieję na dalszą dobrą współpracę.
Z poważaniem
Komitet Organizacyjny
I Przeglądu Zespołów Kolędniczych
Kół Gospodyń Wiejskich Podbeskidzia
Prezes Zarządu RZR,KiOR
Danuta Kożusznik

DAR SERCA DLA UKRAINY
Dobrą tradycją Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie jest niesienie pomocy potrzebującym, niezależnie od ich miejsca zamieszkania,
wieku czy narodowości. Jesienią 2009 roku w bardzo trudnej sytuacji
znaleźli się nauczyciele i uczniowie zaprzyjaźnionej z nami szkoły w
Zaleszczykach na Ukrainie. Epidemia grypy (wraz z jej odmianą A/
H1N1), która na szczęście ominęła nasze tereny, dotkliwie doświadczyła społeczność Zaleszczyk.
Pomoc naszym kolegom – nauczycielom oraz ich podopiecznym
uznaliśmy za oczywistą i konieczną. O współpracę poprosiliśmy
dzieci, rodziców oraz lokalnych sponsorów. Odzew środowiska był
zdumiewający i świadczący o dużej wrażliwości pogwizdowian na
potrzeby innych. W ciągu zaledwie tygodnia udało nam się pozyskać
2583 złote, 1000 szt. maseczek higienicznych oraz zabawki i przybory szkolne. Dary z Pogwizdowa dołączyły do konwoju zorganizowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i trafiły najpierw do
Lwowa a następnie do Zaleszczyk.
Dyrektor szkoły w Zaleszczykach - Orest Winnicki, za naszym
pośrednictwem, składa serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom, indywidualnym sponsorom, którzy pragnęli pozostać anonimowi oraz społeczności Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie. Do tych
podziękowań dołączamy nasze wyrazy wdzięczności za hojność i
wrażliwość na ludzkie cierpienie i za bezwarunkową chęć niesienia
pomocy.
Dyrekcja szkoły
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NOWOROCZNY TURNIEJ
23 stycznia w sali sportowej
Gimnazjum w Kończycach Wielkich po raz trzeci odbył się Turniej
Noworoczny w Piłce Siatkowej o
puchar Wójta Gminy Hażlach.
Uczestniczyło w nim pięć zespołów: Dzięgielów 1, Dzięgielów 2,
TSR „Siła” Ustroń, VOBIS CieMecz Dzięgielowa 1 z VOBIS-em szyn i drużyna rodziców uczniów
Cieszyn
kończyckiego gimnazjum.
Spotkania rozgrywano do dwóch setów, do 21 zdobytych punktów. Wygrany set dawał jeden punkt. O kolejności decydowały punkty za sety, a następnie stosunek małych punktów. Poziom rozgrywek
był wysoki. Mecze pomiędzy drużynami Dzięgielów 1, Dzięgielów 2
oraz „Siłą” Ustroń zakończyły się wynikiem 1:1 w setach, dlatego o
kolejności decydowały małe punkty, w których o dwa „oczka” Dzięgielów 1 był lepszy od Dzięgielowa 2, zaś drużyna z Ustronia miała
najsłabszy bilans.
Ostateczna klasyfikacja turnieju była następująca: 1. Dzięgielów
1, 2. Dzięgielów 2, 3. TSR „Siła” Ustroń, 4. VOBIS Cieszyn, 5. Rodzice. W zwycięskiej drużynie z Dzięgielowa wystąpili: Piotr Gabzdyl, Edward Gabzdyl, Jan Gibiec, Grzegorz Wanat, Jakub Wanat,
Grzegorz Żwak i Adam Żwak.
AŻ

WIADOMOŚCI TENISOWE
2 stycznia Ludowy Klub Tenisa
Stołowego „Victoria” Hażlach, już po
raz drugi, zorganizował Noworoczny
Turniej Deblowy. Wzięło w nim udział
blisko 40 zawodników.
Oto lista najlepszych par: 1. Rachela i Dawid Dytko (AJD Częstochowa), 2. Piotr Dymitr i Wacław Mitręga
(LKTS „Victoria”), 3. Józef Michalik
i Andrzej Machej (LKTS „Victoria”),
4. Zbigniew Dytko i Dariusz Walarus Rachela i Dawid Dytko, naj(LKS „Lesznianka” Leszna Górna), 5. lepsza para turnieju • Fot.
Sylwester Rucki i Kazimierz Heczko Łukasz Pomiećko
(Ustroń), 6. Janusz Brzezina (LKTS
„Victoria”) i Wojciech Wisła (Węgierska Górka).
*
*
*
Z kolei w dniach 2-3 stycznia odbyło
się 2 Grand Prix Bielska-Białej. W imprezie
uczestniczyli zawodnicy z Hażlacha. W kategorii seniorek Jolanta Szajter wywalczyła
trzecie miejsce, zaś Agnieszka Szajter była
piąta. W rozgrywkach wzięli również udział
Józef Michalik i Wiktor Kachno.
*
*
*
Przypominamy, że LKTS „Victoria”
Hażlach uczestniczy w rozgrywkach IV ligi
Jolanta Szajter z pu- tenisa stołowego mężczyzn (dwie drużyny)
charem za zajęcie trze- oraz III ligi tenisa stołowego kobiet (jedna
ciego miejsca • Fot. drużyna). Aktualnie nasze zawodniczki zajmują drugą lokatę wśród pięciu zespołów
Agnieszka Szajter
z dorobkiem punktowym 8:2 i stosunkiem
36:14. Z kolei drużyny męskie zajmują 4 i 9 miejsce na dziesięć zespołów, mając na koncie odpowiednio 12:6 i 4:14 punktów oraz stosunek 53:37 i 29:61 (-2).
Terminy pozostałych do rozegrania spotkań ligowych zawodników LKTS „Victoria” Hażlach są dostępne na stronie internetowej
klubu pod adresem www.ttvictoria.pl.
Zarząd Klubu serdecznie zaprasza dzieci i młodzież na treningi, które odbywają się w każdy wtorek i czwartek w sali SP
Hażlach w godz. od 17.00 do 18.30.
GK
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„WŚRÓD NOCNEJ CISZY”

(c.d. ze str. 1)

Na zakończenie prowadząca koncert przekazała podziękowania w imieniu wójta i organizatora - Gminnego Ośrodka Kultury - wszystkim
dyrygentom i wykonawcom, a także wszystkim przybyłym na koncert, zapraszając do wspólnego odśpiewania kolędy „Podnieś rękę Boże
Dziecię”.
WK

Ewangelicka Grupa „G

loria” z Hażlacha

z Zamarsk

Chór „Allegrija” Parafi

i św. Jana Nepomucena

czowa

on” ze Sko
Zespół Śpiewaczy „Try-T

w Pogwizdowie

Męski Zespół Śpiewaczy

z Zamarsk

Chór Parafii św. Bartłomie

ja Apostoła w Hażlachu
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