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W sobotę 15 stycznia kościół katolicki pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich wypełnił śpiew kolęd i pastorałek. Kończycka świątynia to największy drewniany, barokowy kościół Śląska
Cieszyńskiego. Wykonawców oraz słuchaczy, w tym wójta Karola

9 stycznia, podczas swojego XIX finału, Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy
zagrała ponownie w
Kończycach Wielkich.
Sztab WOŚP w Szkole Podstawowej w
Kończycach Wielkich
obchodził mały jubileusz, ponieważ jedni z Wolontariusze z Kończyc Wielkich
najmłodszych wolontariuszy w powiecie cieszyńskim grają dla Jurka
Owsiaka już od pięciu lat. Nie organizujemy imprezy w samej szkole,
skupiając się na kwestowaniu, lecz efekty są znaczne. Szefową sztabu
od dwóch lat jest nauczycielka, mgr Anna Kruczała.
W bieżącym roku 21 uczniów klas IV-VI kwestowało pod opieką
nauczycieli przed kościołem św. Michała Archanioła w Kończycach
Wielkich, przed kaplicą w Rudniku oraz na stacji paliw „Babilon”.
Okazało się, że byliśmy jedynym sztabem WOŚP w gminie Hażlach.
Wolontariuszom, dzięki wyjątkowej hojności mieszkańców oraz
przychylności Ks. Proboszcza Andrzeja Wieliczki, udało się zebrać
do puszek kwotę 3.511,78 zł. Jest to nasz rekord! Dla porównania, w
roku ubiegłym, razem z licytacją, zebrano 2.775,54 zł.
13 stycznia, podczas zebrania z rodzicami, w szkolnej sali gimnastycznej odbyła się licytacja gadżetów, z której dochód powiększył
kwotę zebraną dla fundacji WOŚP do sumy 4.004,55 zł. Jak wiadomo, tegoroczna kwesta przeznaczona będzie na zakup najnowocześniejszego sprzętu nefrologicznego i urologicznego dla najmłodszych
pacjentów polskich szpitali. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli
akcję, za dar serca! W przyszłym roku zagramy znowu!
Dorota Stoły

Koncert rozpoczął występ organistów parafii w Kończycach Wielkich
• Fot. GK
Folwarcznego, bardzo ciepło przywitał proboszcz kończyckiej parafii, ks. kanonik Andrzej Wieliczka. Koncert prowadziła dr Joanna
Jurgała-Jureczka, przywołując pamięć o historycznych postaciach
związanych z Kończycami, m.in. o hrabinie Gabrieli Thun-Hohenstein, wywodzącej się z zamożnego rodu Larischów.
Bożonarodzeniowy repertuar wyśpiewało osiem chórów i zespołów śpiewaczych, w tym jeden spoza naszej gminy. Koncert rozpo(c.d. na str. 8)

SPOTKANIE Z PREZYDENTEM RP
28 grudnia 2010
roku w Zamku Prezydenta RP na Zadnim
Groniu w Wiśle Pan
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław
Komorowski
wraz ze swoją małżonką
gościł przedstawicieli
samorządów powiatu
cieszyńskiego. Była to
pierwsza wizyta prezydenckiej pary w Wiśle.
Uczestnikiem tego spotkania był również Wójt
Gminy Hażlach Karol
Folwarczny • Fot. Anna
Grygierek

Rozpoczęta w ubiegłym roku zmiana konstrukcji dachu budynku
Szkoły Podstawowej w Zamarskach wraz z ociepleniem ścian budynku oraz budową łącznika z salą gimnastyczną zostanie zakończona
w lipcu 2011 roku (więcej w artykule „Własnym sumptem” na str. 4)
• Fot. GK
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

„ANGIELSKI
– NASZA PRZYSZŁOŚĆ”
Od 7 kwietnia 2010 roku Gmina Hażlach realizuje projekt pn.
„Angielski - nasza przyszłość”, współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz
aktywnej integracji” Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu
Społecznego. Projekt jest adresowany do mieszkańców gminy powyżej 30 roku życia, na których czekają darmowe kursy z podstaw
języka angielskiego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

„Z KOMPUTEREM NA TY”
Gmina Hażlach realizuje projekt pn. „Z komputerem na Ty”,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania
9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt, rozpoczęty 25 marca 2010 r., był adresowany do mieszkańców gminy powyżej 30 roku życia, na których czekały darmowe kursy z podstaw obsługi komputera, internetu i poczty elektronicznej.

Początek kolejnych zajęć w lokalu GCI w Hażlachu • Fot. GK

Ostatnia grupa z Hażlacha z certyfikatami ukończenia kursu • Fot. GK

Zajęcia odbywają się w grupach 6-osobowych w lokalu Gminnego
Centrum Informacji w Hażlachu. W 2010 roku naukę ukończyły trzy
grupy i certyfikaty ukończenia kursu odebrało 18 uczestników. Obecnie trwają zajęcia czwartej i piątej grupy. 14 marca do nauki przystąpi
ostatnia, szósta grupa. Jej zajęcia zakończą się 25 maja 2011 roku.
GK

Zajęcia odbywały się w grupach 10-osobowych w Szkole Podstawowej w Pogwizdowie (dwie grupy) oraz w lokalu Gminnego Centrum Informacji w Hażlachu (trzy grupy). Ostatnie zajęcia zakończyły
się 15 lutego 2011 roku. Certyfikaty ukończenia kursu odebrało łącznie 50 osób.
GK

NARADA W KYJOVIE

SPOTKANIE W URZĘDZIE

W dniach 12-13
stycznia w Kyjovie
na południowych Morawach odbyło się 19
wyjazdowe posiedzenie przedstawicieli samorządów lokalnych
Euroregionu
Śląsk
Cieszyński – Těšinske
Slezsko. Uczestniczyli
w nim także członkowie
władz Gminy Hażlach:
wójt Karol Folwarczny
Na zdjęciu (od lewej): przewodnicząca Rady oraz przewodnicząca
Gminy Grażyna Krehut oraz wójt Karol Fol- Rady Gminy Grażyna
warczny • Fot. Edward Kutyła
Krehut.
Przypomnijmy, że Euroregion to obszar współpracy przygranicznej, który działa na rzecz realizacji interesów miast i gmin, stowarzyszeń oraz osób fizycznych.
GK

28 stycznia w sali sesyjnej Urzędu Gminy Hażlach odbyło się doroczne spotkanie z emerytami naszego urzędu, w którym wziął udział
Wójt Gminy Karol Folwarczny, Sekretarz Gminy Wanda Sojka oraz
poprzedni Wójt Gminy Antoni Trylski • Fot GK
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PLAC ZABAW I PARKING

SEGREGACJA ODPADÓW

Do końca maja, w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom
przyznania pomocy z Działania - Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
zostanie zrealizowany projekt pod nazwą „Budowa placu zabaw wraz
z parkingiem w Hażlachu”. Inwestycja powstanie pomiędzy ulicą
Główną a kompleksem sportowym „Orlik”.
Wniosek do projektu Gmina Hażlach złożyła 28 kwietnia 2010
roku; umowa została podpisana 17 stycznia 2011 roku. Całkowity
koszt projektu wynosi 178.939,02 zł, zaś przyznana pomoc to 110.003
zł (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie).
MC

W okresie od 21 stycznia do 31 sierpnia 2010 roku, w ramach Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
został zrealizowany projekt „Gmina Hażlach segreguje odpady”.
Wniosek o dofinansowanie był złożony 15 lipca 2009 roku. Całkowita
wartość projektu wynosiła 64.386,72 zł, w tym udział Europejskiego
Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - 39.582 zł.
Środki te wpłynęły na nasze konto 1 lutego 2011 roku.
W ramach projektu zakupiono: 60 pojemników do segregacji odpadów (na plastik, szkło, papier oraz puszki metalowe z kieszenią na
baterie) o pojemności 1500 l, które umiejscowiono na terenie gminy
Hażlach, 18 pojemników (na szkło, plastik, papier) o poj. 50 l, które
trafiły do placówek oświatowych oraz 6 pojemników (na szkło, plastik, papier) o poj. 40 l, które umieszczono na terenie Urzędu Gminy
i Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu.
MC

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

*

„UCZ SIĘ RAZEM Z NAMI”
Ludowy Klub Sportowy „Lutnia” Zamarski wraz z Gminą Hażlach realizuje projekt „Ucz się razem z nami”, współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Z tej okazji w Szkole Podstawowej w Zamarskach odbyło się
spotkanie informacyjne, na którym zostały omówione założenia projektu. Zajęcia językowe trwały od grudnia 2010 roku do końca lutego
2011 roku, a uczestniczyło w nich 20 mieszkańców naszej gminy. Po
zakończeniu kursu uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania certyfikatu TOEIC (Test of English for International Communication).
W marcu odbędzie się spotkanie podsumowujące, na którym zostaną wręczone certyfikaty ukończenia kursów. Już dzisiaj serdecznie
na nie zapraszamy.
BŻ

*

*

Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do segregowania odpadów i jednocześnie apelujemy, żeby do poszczególnych
pojemników wrzucać odpowiednie odpady, czyli tylko te przeznaczone do segregacji. Dbajmy o to, aby otoczenie wokół pojemników nie
raziło widokiem porozrzucanych śmieci!

Co można, a czego nie można wrzucać do pojemników
na szkło białe i kolorowe, na plastik oraz na papier podajemy na stronie internetowej www.hazlach.pl w zakładce:
Ochrona środowiska/Ogłoszenia:Segregacja odpadów.
W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości prosimy o kontakt
z Urzędem Gminy w Hażlachu, Referat Gospodarki Komunalnej, II
piętro, pokój nr 12 lub pod numerem telefonu 33 8569 479 wew. 59.
MC

HARMONOGRAM ZBIÓRKI SZKŁA I PLASTIKU
NA TERENIE GMINY HAŻLACH W 2011 R.
Sołectwo/Miesiąc

Marzec 2011

Czerwiec 2011

Wrzesień 2011

Grudzień 2011

Rudnik,
Kończyce Wielkie

29.03.2011 r.
V wtorek

21.06.2011 r.
III wtorek

20.09.2011 r.
III wtorek

06.12.2011 r.
I wtorek

Brzezówka,
Pogwizdów

30.03.2011 r.
V środa

29.06.2011 r.
V środa

29.09.2011 r.
V czwartek

20.12.2011 r.
III wtorek

Hażlach,
Zamarski

31.03.2011 r.
V czwartek

30.06.2011 r.
V czwartek

30.09.2011 r.
V piątek

27.12.2011 r.
IV wtorek

Zbiórkę odpadów segregowanych przeprowadza:
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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UWAGA NA TERMIN WAŻNOŚCI
DOWODU OSOBISTEGO
Przypominam mieszkańcom gminy Hażlach o konieczności
sprawdzania terminu ważności posiadanego dowodu osobistego. Dowody osobiste mają ważność: dla osób niepełnoletnich 5 lat, a dla
osób pełnoletnich 10 lat. Dlatego też w szczególności zwracam się
z prośbą do osób, których dowody osobiste zostały wydane w roku
2001, aby zgłaszały się do Urzędu Gminy w celu złożenia wniosku o
wydanie nowego dowodu osobistego w terminie nie późniejszym niż
miesiąc przed upływem terminu ważności posiadanego dokumentu,
ponieważ okres wyczekiwania na nowy dowód wynosi ok. jednego
miesiąca.
Do wniosku o wydanie nowego dowodu należy dołączyć dwie
aktualne fotografie o wymiarze 3,5 x 4,5 cm, przedstawiające twarz w
lewym półprofilu z widocznym lewym uchem. Osoby, które od czasu
uzyskania poprzedniego dowodu osobistego wstąpiły w związek małżeński, muszą dołączyć aktualny odpis skrócony aktu małżeństwa.
Wydanie dowodu osobistego jest zwolnione z opłaty.
Irena Brzostek
Kierownik USC

BUDŻET GMINY NA 2011 ROK
29 grudnia 2010 r., podczas trzeciej sesji Rady Gminy Hażlach
obecnej kadencji, radni przyjęli uchwałę nr III/20/10, w której ustalono budżet Gminy Hażlach na 2011 rok: dochody budżetu w wysokości 21.995.287 zł, zaś wydatki w wysokości 26.380.727 zł. Różnica
pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4.385.440 zł.
Uchwała ustala przychody budżetu w wysokości 5.108.480 zł.
Rozchody budżetu w wysokości 723.040 zł przeznaczono na spłatę
pożyczek w wysokości 477.040 zł oraz na spłatę kredytu w wysokości
246.000 zł (jak w załączniku nr 4 do uchwały).
Pełna treść uchwały nr III/20/10 wraz z załącznikami jest dostępna w Urzędzie Gminy Hażlach, pokój nr 1, na stronie BIP Urzędu
Gminy Hażlach www.hazlach.samorzady.pl, zakładka: Menu/Budżet/2011 oraz na stronie www.hazlach.pl, zakładka: Gmina Hażlach/
Urząd Gminy/Budżet Gminy/Uchwała Budżetowa na 2011 rok.
GK

ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
Podczas III sesji Rady Gminy Hażlach przyjęto także uchwałę nr
III/19/10 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20112021 wraz z wykazem przedsięwzięć na lata 2011-2015. W 2011 r. z
udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł niepodlegających zwrotowi realizowane będą programy
i projekty, za które są odpowiedzialne następujące jednostki (podane
kwoty dotyczą wydatków w 2011 roku):
1. Urząd Gminy Hażlach – budowa oczyszczalni ścieków w Hażlachu (II etap) wraz z zakupem wozu asenizacyjnego, kwota 2.761.484
zł, w tym do 50 proc. kosztów netto środki z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
2. Urząd Gminy Hażlach – budowa placu zabaw wraz z parkingiem w Hażlachu, kwota 183.500 zł, w tym do 75 proc. kosztów netto
środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” (pozyskane za pośrednictwem Lokalnej Grupy
Działania „Cieszyńska Kraina”)
3. Urząd Gminy Hażlach - „Angielski - nasza przyszłość”, zajęcia językowe w celu zwiększenia integracji społecznej mieszkańców
wsi oraz organizacja inicjatywy lokalnej o charakterze szkoleniowym
mającej na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, kwota
20.975 zł, środki Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
4. Urząd Gminy Hażlach - „Z komputerem na Ty”, zajęcia kom-

puterowe w celu podniesienia poziomu wykształcenia i kwalifikacji
zawodowych oraz promocja i rozwój usług edukacyjnych na terenach
wiejskich, kwota 17.425 zł, środki EFS – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu - „Efektywna pomoc społeczna na terenie gminy Hażlach” w celu aktywizacji
zawodowej i społecznej podopiecznych GOPS, a także zmniejszenia
zagrożenia wykluczeniem społecznym, kwota 107.271 zł, z czego
89,5 proc. środki EFS – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 10,5
proc. budżet gminy
6. Szkoła Podstawowa w Kończycach Wielkich – „European
tour”, czyli współpraca międzynarodowa szkół w zakresie rozwoju
umiejętności sportowych, historii i kultury, kwota 23.900 zł z unijnego programu „Comenius”
7. Szkoła Podstawowa w Hażlachu - „Magiczne drzwi do przyszłości – otwórzmy je razem”, utworzenie dwóch nowych oddziałów
przedszkolnych dla 5-latków (kontynuacja projektu), kwota 146.054
zł, z czego 98,5 proc. środki EFS – Program Operacyjny Kapitał
Ludzki, 1,5 proc. budżet gminy.
8. Przedszkole w Pogwizdowie – „Przedszkole szansą naszych
dzieci”, utworzenie dwóch nowych oddziałów przedszkolnych dla 86
dzieci w wieku 6 lat (kontynuacja projektu), kwota 131.600 zł, z czego 98,5 proc. środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)
– Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 1,5 proc. budżet gminy.
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2021 wraz z wykazem przedsięwzięć na lata 2011-2015 (czyli część III WPF) jest
dostępna na stronie www.hazlach.pl, zakładka: Gmina Hażlach/Urząd
Gminy/Oficjalne dokumenty/Wieloletnia prognoza finansowa na lata
2011-2021.
GK

WŁASNYM SUMPTEM
Zgodnie ze wspomnianą Wieloletnią Prognozą Finansową w roku
2011 na zmianę konstrukcji dachu wraz z ociepleniem ścian budynku
oraz budowę łącznika z salą gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej
w Zamarskach, w celu poprawy jakości usług edukacyjnych, przeznaczono 450.000 zł. Inwestycja rozpoczęta w lipcu ubiegłego roku
zostanie zakończona pod koniec lipca 2011 roku.
W zakresie planowania przestrzennego prowadzone są prace w
celu zmiany istniejącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kończyce Wielkie oraz wsi Zamarski. W roku 2011
przeznaczy się na ten cel kwotę 135.410 zł.
Z kolei modernizacja dróg gminnych obejmie w tym roku ulice:
Akacjową w Hażlachu (274 metry bieżące), Kolejową i Stalmacha w
Pogwizdowie (370 mb) oraz Widokową w Zamarskach (452 mb). Na
zrealizowanie tych inwestycji przewidziano kwotę 760.500 zł.
GK

SESJA RADY GMINY NR I/2011
23 lutego odbyła się pierwsza w tym roku sesja Rady Gminy
Hażlach. W porządku obrad znalazła się ocena stanu bezpieczeństwa
publicznego na terenie gminy Hażlach, sprawozdanie z wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach naszej gminy i analiza funkcjonowania oświaty.
Ponadto radni podjęli m.in. uchwały: w sprawie wyrażenia zgody
na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki, zarządzenia wyboru sołtysów i członków rad
sołeckich na kadencję lat 2011-2015, przystąpienia do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Kończyce
Wielkie i Rudnik, a także uchwały dotyczące zmiany sposobu poboru
podatków i opłat lokalnych
Uchwały oraz protokoły z poszczególnych sesji Rady Gminy
Hażlach są dostępne w Urzędzie Gminy Hażlach (pokój nr 1) oraz
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UG Hażlach
- www.hazlach.samorzady.pl.
GK
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ZEBRANIA WIEJSKIE 2011

Data

W tym roku zebrania wiejskie we wszystkich sześciu sołectwach gminy Hażlach są zebraniami sprawozdawczo-wyborczymi, podczas których mieszkańcy wybiorą sołtysów i
Rady Sołeckie. W tabeli zamieszczamy ich terminy.
Podane godziny oznaczają pierwsze terminy zebrań.
Jeśli w pierwszym terminie liczba uczestników będzie zbyt
mała, zebranie rozpocznie się w drugim terminie, czyli o pół
godziny później.
GK

Godz.

Miejsce

Brzezówka

17.00

Dom Wiejski

Hażlach

16.00

Dom Ludowy

22.03.2011 (wtorek)

Kończyce Wielkie

17.00

sala OSP

18.03.2011 (piątek)

Pogwizdów

17.00

sala OSP

Rudnik

17.00

Dom Wiejski

Zamarski

17.00

sala OSP

15.03.2011 (wtorek)
24.03.2011 (czwartek)

29.03.2011 (wtorek)
31.03.2011 (czwartek)

OGŁOSZENIA
Uwaga: zmiana sposobu poboru podatków i opłat lokalnych.
Od 2011 roku nie ma możliwości uiszczania podatków i opłaty od
posiadania psów za pośrednictwem inkasentów.
Podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny oraz opłaty od posiadania psów podatnicy mogą wpłacać w kasie Urzędu Gminy, w godzinach pracy urzędu, przelewami na rachunek bankowy Urzędu Gminy Hażlach nr 63 8113 1017 2003 0000 0505 0002 prowadzony przez
Bank Spółdzielczy w Cieszynie Oddział w Hażlachu oraz w kasach
Banku Spółdzielczego w Cieszynie, Hażlachu i Goleszowie, gdzie nasi
podatnicy mogą wpłacić podatek nie ponosząc dodatkowych opłat.
*
*
*
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651)
Wójt Gminy Hażlach informuje, że Zarządzeniem nr 47/2011 z dnia
21 lutego 2011 roku przeznaczył do dzierżawy na okres 3 lat parcele
gruntowe numer 64/3 i 65/2 położone w Hażlachu z wykorzystaniem
na cele rolnicze.
Wykaz o przeznaczeniu wyżej wymienionej nieruchomości zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy (43-419 Hażlach,
ul. Główna 57) na okres 21 dni, tj. od dnia 4 marca 2011 roku do
dnia 25 marca 2011 roku, oraz na stronie internetowej www.hazlach.
samorzady.pl.
*
*
*
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651)
Wójt Gminy Hażlach informuje, że Zarządzeniem nr 48/2011 z dnia
21 lutego 2011 roku przeznaczył do dzierżawy na okres 3 lat parcelę
gruntową numer 1621/11 położoną w Kończycach Wielkich z wykorzystaniem na cele rolnicze.
Wykaz o przeznaczeniu wyżej wymienionej nieruchomości zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy (43-419 Hażlach,
ul. Główna 57) na okres 21 dni, tj. od dnia 4 marca 2011 roku do dnia
25 marca 2011 roku dni, oraz na stronie internetowej www.hazlach.
samorzady.pl.
*
*
*
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651) Wójt
Gminy Hażlach informuje, że Zarządzeniem nr 49/2011 z dnia 21 lutego

Sołectwo

2011 roku przeznaczył do oddania w najem w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego lokal użytkowy o łącznej powierzchni 55,33 m
kw., położony w budynku przy ulicy Katowickiej 5 w Pogwizdowie.
Wykaz o przeznaczeniu wyżej wymienionej nieruchomości zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy (43-419 Hażlach,
ul. Główna 57) na okres 21 dni, tj. od dnia 4 marca 2011 roku do
dnia 25 marca 2011 roku, oraz na stronie internetowej www.hazlach.
samorzady.pl.
*
*
*
Wójt Gminy Hażlach informuje, że z dniem 1 kwietnia br. ulega zmianie czas pracy Urzędu Gminy Hażlach, tj. w środy od godz.
7.00 do godz. 17.00, w piątki od godz. 8.00 do godz. 14.00. Nowe
godziny pracy Urzędu będą się przedstawiać następująco:
poniedziałek 7.00 – 15.00
wtorek
7.00 – 15.00
środa
7.00 – 17.00
czwartek
7.00 – 15.00
piątek
8.00 – 14.00
Godziny otwarcia Gminnego Centrum Informacji w Hażlachu
pozostają bez zmian, czyli od poniedziałku do piątku w godz. od
8.00 do 16.00.

FERIE Z GOK
Zajęcia organizowane podczas ferii zimowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu przyciągnęły wielu uczestników, amatorów
aktywnego spędzania wolnego czasu. Przeprowadzono konkursy i turnieje sportowe, w tym turniej szachowy „Ferie z szachownicą” oraz
turniej tenisa stołowego „Zima z rakietką”. Dla miłośników filmów
fantastycznych zorganizowano przegląd filmów z Harrym Potterem,
organizując w trakcie jego trwania turniej wiedzy o tym bohaterze.
Dużą frekwencją cieszył się również klub kibica. Oglądano skoki
narciarskie oraz Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej. Zostały zorganizowane konkursy edukacyjne i turnieje gier strategicznych, takie jak :
„Kocham Cię Polsko”, „Wszędobyl”, „Rycerska przygoda”, „Przeboje światowego kina” i „Super farmer”.
Dzięki sprzyjającej pogodzie i dużym opadom śniegu organizowano także w tym okresie cykliczne zabawy na świeżym powietrzu:
bitwy na śnieżki i zawody w zjeżdżaniu na ślizgu.
GOK Hażlach

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DOMU KULTURY W POGWIZDOWIE
Poniedziałek
15.00-16.00
Sekcja tenisa stołowego:
grupa początkująca
16.00-19.00
Sekcja tenisa stołowego:
grupa młodzieżowa i dorośli

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

14.00-18.00
Sekcja szachowa

15.00-16.00
Sekcja tenisa stołowego:
grupa początkująca

14.00-17.50
Sekcja szachowa

14.00-18.00
Zajęcia filmowe
i teatralne

15.30-18.00
Kółko kulinarne

16.00-19.00
Sekcja tenisa stołowego:
grupa młodzieżowa i dorośli

16.00-17.50
Zajęcia artystyczne

15.00-16.00
Taniec i ruch:
grupa młodsza

18.00 lub 18.30-19.15
za uzgodnieniem:
zajęcia aerobik. - ruchowe

16.00-19.00
Próby orkiestry dętej

18.00-19.00
Zajęcia aerobik. - ruchowe

16.00-17.00
Taniec i ruch:
grupa starsza

Godziny otwarcia Domu Kultury w Pogwizdowie: od 11.00 do 19.00. Klub Młodzieżowy został przeniesiony z ulicy Matusiaka do Domu
Kultury przy ulicy Północnej 5. Zajęcia odbywają się w godz. od 15.00 do 19.00.
GOK Hażlach
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„PIĘKNE OGRODY WIZYTÓWKĄ
GMINY HAŻLACH 2011”
W tym roku odbędzie się VI edycja konkursu „Piękne ogrody wizytówką Gminy Hażlach”. W związku z tym prosimy o zgłaszanie do
15 kwietnia br. właścicieli posesji chętnych do wzięcia w nim udziału.
Warunki uczestnictwa i zgłaszania do konkursu przedstawione są w
regulaminie dostępnym na stronie internetowej www.hazlach.pl w zakładce: Gmina Hażlach/Urząd Gminy/Oficjalne dokumenty/Regulamin
Konkursu „Piękne ogrody wizytówką Gminy Hażlach 2011”.
Zofia Feluś, PZDR Cieszyn

NARODOWY SPIS POWSZECHNY
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011
W dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku, wg stanu na
godz. 24 dnia 31 marca 2011, zostanie przeprowadzony Narodowy
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Będzie to pierwszy spis powszechny od czasu, kiedy Rzeczpospolita Polska stała się państwem
członkowskim Unii Europejskiej. W dniach od 1 do 17 marca odbywa
się obchód przedspisowy, którego celem jest weryfikacja istnienia budynków i uzupełnienie wykazu o brakujące punkty adresowe.
Spisem zostaną objęte: osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i pomieszczeniach niebędących
mieszkaniami, osoby niemające miejsca zamieszkania, mieszkania i
budynki, w których znajdują się mieszkania oraz zamieszkane obiekty
zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.
Obowiązek udzielania odpowiedzi wynika z ustawy o Narodowym
Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 roku z 4 marca 2010
roku (Dz. U. z 26 marca 2010 r., Nr 47, poz. 277). Osoby przekazujące
dane w ramach spisu i spisu kontrolnego są obowiązane do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Wszystkie zbierane i gromadzone w spisie dane indywidualne i dane osobowe są poufne i
podlegają szczególnej ochronie, ponadto objęte są tajemnicą statystyczną.
Bliższe dane znajdują się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl.
GK

OGÓLNOKRAJOWY KONKURS
„BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE”
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 konkurs, którego celem jest 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 2011 r. do najbliższej Placówki Terenowej KRUS w Cieszynie, ul. Bobrecka 1, tel. 33 852 40 18.
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: ład
i porządek w obrębie podwórza, stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym stan schodów i używanych drabin oraz instalacji
i urządzeń elektrycznych, wyposażenie maszyn i urządzeń używanych
w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia, stan pilarek tarczowych, warunki obsługi zwierząt gospodarskich, stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej.
Dla laureatów Konkursu przewidziano cenne nagrody i wyróżnienia. Ogłoszenie wyników etapu regionalnego konkursu nastąpi
w maju 2011 r.
UWAGA: W 2011 r. w konkursie nie mogą brać udziału zdobywcy
trzech pierwszych miejsc etapów wojewódzkich i regionalnych z trzech
ostatnich lat.

WYBORY DO ŚLĄSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
Śląska Izba Rolnicza informuje, że 3 kwietnia 2011 r. odbędą się
wybory członków Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej.
Zasady wyborów:
l. Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne
będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w
nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do rady
powiatowej izby rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.
2. W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy), do rady powiatowej izby
wybiera się jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) wybiera się dwóch członków tej rady. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu wybiera się
tylko jednego przedstawiciela.
3. W każdym powiecie ziemskim zostanie utworzona rada powiatowa izby rolniczej. W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach
do tego organu otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów.
Rada powiatowa izby wybiera ze swego składu po dwóch delegatów
do Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej.
4. Rolnik, ubiegający się o mandat członka rady powiatowej izby
rolniczej, musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz listę
członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia. Druki te
można otrzymać w każdym urzędzie gminy lub w biurach Śląskiej
Izby Rolniczej. Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.03.2011 r. na adres: Śląska
Izba Rolnicza, 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 15, tel. 32 258 04 45.
5. Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania,
zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie urzędu gminy (miasta) najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów. Każdy rolnik może
sprawdzić, czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.
Szczegółowe informacje o zasadach wyborów do Śląskiej Izby Rolniczej można uzyskać na stronie internetowej www.sir-katowice.pl.

CO DZIAŁO SIĘ W GMINIE LAT TEMU…

50
(1961)
- Styczeń: Koło Związku Młodzieży Wiejskiej w Kończycach
Wielkich zorganizowało czytelnię przy punkcie bibliotecznym, gdzie
można spędzać czas na lekturze książek i czasopism.
- Maj: Klub Propozycji zorganizował w Pogwizdowie spotkanie z
Janem Żebrokiem, znanym społecznikiem i nauczycielem.
- Maj: w Hażlachu zbudowano salę widowiskową, zaktywizowano
bibliotekę i doprowadzono wodę do Ośrodka Zdrowia.
- Sierpień: remont szkoły w Zamarskach - sufity podparte belkami
w obawie przed zawaleniem.
- Sierpień: mistrzem Ligi Wiejskiej w rundzie wiosennej zostali piłkarze LZS z Kończyc Wielkich.
- Wrzesień: powiatowy konkurs orki w Kończycach Wielkich o tytuł najlepszego traktorzysty.
- Wrzesień: świetlica w Pogwizdowie należy do najaktywniejszych
w powiecie.
- Październik: jubileusz swego istnienia obchodzi obiekt Szkoły
Podstawowej w Kończycach Wielkich.
- Grudzień: w hażlaskiej świetlicy pracują dwa zespoły teatralne. Prowadzą je Alojzy Skudrzyk, Bolesław Czudek i Władysław Kasztura.
40
(1971)
- Styczeń: w grudniowej premiowej sprzedaży ZURiT Stanisław
Drobek z Kończyc Wielkich uzyskał nagrodę w postaci 2-osobowej
wycieczki do Moskwy.
- Kwiecień: po dłuższej chorobie w wieku 34 lat zmarł Władysław
Kasztura, zasłużony księgarz, żarliwy propagator książki i reżyser, odznaczony odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego.
- Czerwiec: w kończyckiej Szkole Podstawowej odbył się finał
konkursu pod nazwą ,,Czy znasz Związek Radziecki?”
- Lipiec: z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości przed
cieszyńską publicznością wystąpił zespół instrumentalno-wokalny ze
Szkoły Podstawowej w Hażlachu pod kierunkiem Józefa Burgera.
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- Lipiec: w Kończycach Wielkich przed stu laty przemawiał m. in.
Józef Górnioszek, który zgłosił rezolucję, że konieczna jest nauka w
języku macierzystym, aby urzędnicy umieli mówić po polsku.
- Sierpień: w kończyckiej Szkole Podstawowej powstał zespół wokalny pn. ,,Śpiewajki”, który wziął udział w słuchowisku radiowym
,,Szkubaczki nad Piotrówką”. Jego kierownikiem był Karol Chmiel.
- Sierpień: zawody motorowe o ,,Złoty Kask” w Kończycach Wielkich. Zwyciężył Franciszek Machej na Jawie 350.
- Październik: 15 X spadł pierwszy śnieg, który wyrządził wiele
szkód w drzewostanie i wstrzymał wykopki ziemniaków.
25
(1986)
- Styczeń: w konkursie wieńca dożynkowego w Bielsku-Białej za
ubiegły rok pierwsze miejsca zajęły KGW Hażlach i KGW Zamarski.
- Luty: na zebraniu LZS Pogwizdów podjęto uchwałę o budowie
pawilonu sportowego.
- Maj: jubileusz 10-lecia „Pogwizdowianki”, występującej pod batutą Czesława Kani; zbiorowa odznaka ,,Za zasługi dla województwa
bielskiego”.
- Maj: w ramach Cieszyńskiej Wiosny Artystycznej na rynku wystąpił m.in. zamarski zespół ,,Cieszyniacy”.
- Czerwiec: ostatnia droga Jana Foltyna, zagorzałego macierzowca, który działał w Pogwizdowie. Z jego inicjatywy powstał tam Dom
Ludowy.
- Sierpień: jubileusz sportowców wiejskich - ogólnopolskie obchody 40-lecia Ludowych Zespołów Sportowych.
- Październik: nastąpił odbiór techniczny wybudowanej w Hażlachu piekarni.
- Listopad: w 10-letniej historii wojewódzkiego konkursu ,,Złota
wiecha” zdecydowanie prowadzi gmina Hażlach (laureaci to m.in. Paweł Sojka, Karol Zagóra, Janina Cienciała).
z „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”
wynotował: Rudolf Mizia

EKOLOGIA JUŻ W PRZEDSZKOLU
Założeniem edukacji ekologiczno-przyrodniczej jest wyposażenie
dzieci w wiadomości i umiejętności, które sprzyjają kształtowaniu u
dzieci aktywnej postawy wobec przyrody. Ponieważ otaczająca nas
przyroda jest skarbem bezcennym, szacunku do niej powinniśmy się
już uczyć od najmłodszych lat.
W roku szkolnym 2009/2010 Przedszkole w Pogwizdowie realizowało ogólnopolski ekologiczny program edukacyjny „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, organizowany przez firmę „Tymbark” oraz
markę Kubuś. Partnerem merytorycznym programu była Fundacja
Partnerstwo dla Środowiska. Za realizację udokumentowanych działań, popartych scenariuszami zajęć i fotoreportażem, zdobyliśmy 270
punktów na 300 możliwych. Za całość działań nasze przedszkole
otrzymało certyfikat i tytuł „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Celem
programu było stworzenie dzieciom warunków i możliwości rozwijania zainteresowań przyrodniczych, kształcenie postaw ekologicznych
nie tylko dzieci, ale i rodziców. W realizacji tematów programu wykorzystywane były różne formy i metody, np. zabawy, zajęcia obowiązkowe, przedstawienia teatralne, wycieczki, spacery, patrole ekologiczne, prace użyteczne w „mini ogródku”, pogadanki, spotkania z
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leśnikiem, konkursy, bezpośrednie obserwacje mimowolne i kierowane, doświadczenia przyrodnicze.
Poza działaniami ujętymi w programie dzieci uczestniczyły także
w innych działaniach proekologicznych. Na terenie przedszkola prowadzone były akcje: „Złotówka dla pieska”, „Zbieramy żołędzie”, „Zbieraj
baterie”. Przedszkole nawiązało współpracę z przedstawicielem Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, który prowadził warsztaty dla
dzieci: „Wiedzą dzieci jak segregować śmieci” i „Sowy Polski”.
W bieżącym roku szkolnym będziemy kontynuować realizację
programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, który przybliży dzieciom
pojęcie energii, jej źródeł i sposobów oszczędzania. Dzieci wezmą
udział w konkursie „Sowi las”, do którego zaangażowani zostaną
również rodzice oraz kontynuowane będą corocznie organizowane
przedszkolne akcje.
Prowadzone działania proekologiczne rozwijają u dzieci świadomość roli, którą przyroda pełni w życiu człowieka oraz własnej odpowiedzialności za skutki niszczenia środowiska. Dają możliwość aktywnego uczestniczenia w działaniach na rzecz ochrony najbliższego
otoczenia. Dzięki temu przyroda będzie nas zachwycać i wspomagać
przez wiele kolejnych pokoleń.
Maria Przybyła

BLISKO I DALEKO
W piątek 18 lutego w
Gminnym Ośrodku Kultury
w Hażlachu zainaugurowano
cykl spotkań pt. „Wędrówki
bliskie i dalekie”. Znany już
z naszych łamów miłośnik dalekich wypraw turystycznych,
Tadeusz Machej z Rudnika,
opowiedział o swojej ostatniej
podroży do Indonezji, Malezji
i Singapuru, którą odbył we
wrześniu ubiegłego roku.
Swój wykład zilustrował
multimedialnym pokazem fo- Tadeusz Machej opowiedział m.in. o
tografii, zaś na zakończenie swojej ostatniej wyprawie do Indozaprezentował opatrzony jego nezji, Malezji i Singapuru • Fot. GK
komentarzem film z wyprawy
do Indii i Nepalu, którą odbył w 2007 roku. W sali spotkań GOK
czynna była również wystawa fotografii i egzotycznych pamiątek, jakie przywiózł ze swoich podróży (można je oglądać do końca marca
w Galerii GOK).
Kolejne spotkanie z T. Machejem odbędzie się 1 kwietnia o godz.
17 w Filii GOK w Kończycach Wielkich. Zaprasza Gminny Ośrodek
Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna.
GK

WYNIKI LKTS „VICTORIA”
Ludowy Klub Tenisa Stołowego „Victoria” w Hażlachu podsumował wyniki rundy jesiennej drużyny kobiecej (III Liga Kobiet)
oraz dwóch drużyn męskich (IV Liga).
Zawodniczki hażlaskiego klubu (Jolanta Szajter - kapitan drużyny, Agnieszka Szajter, Marzena Machej, Agnieszka Machej i Joanna
Krzok) zajęły pierwsze miejsce. Pierwsza drużyna mężczyzn (Łukasz
Pomiećko - kapitan, Adrian Machej, Andrzej Machej, Józef Michalik,
Tomasz Rygiel i Wacław Mitręga) uplasowała się na drugim miejscu
I grupy IV Ligi. Druga drużyna (Bronisław Hławiczka, Józef Machej,
Jerzy Prochaczek, Janusz Brzezina, Wiktor Kachno) zakończyła rozgrywki na ósmej pozycji.
*
*
*
Zawodniczki i zawodnicy LKTS „Victoria” z powodzeniem
uczestniczyli w dorocznym Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Miasta Ustronia. Rywalizację wśród kobiet wygrała Joanna Krzok. Kolejna nasza tenisistka, Marzena Machej, zajęła czwartą lokatę. W grupie
seniorów (od 17 do 44 lat) najlepszy był Adrian Machej. Czwarty
wśród weteranów był z kolei Józef Michalik.
GK
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„SZKOŁA OBYWATELI”
Idea społeczeństwa obywatelskiego sięga czasów starożytnych, a
za jej prekursora uważa się Arystotelesa. Kontynuatorami jego myśli
było na przestrzeni wieków wielu wybitnych filozofów. Obecnie za
społeczeństwo obywatelskie uchodzi takie społeczeństwo, w którym
działalność
niezależnych od państwa
różnego rodzaju instytucji, organizacji,
związków i stowarzyszeń jest podstawą samodzielnego rozwoju
obywateli i wiąże się
z ich osobistą aktywnością. W społeczeństwie obywatelskim
stawia się cele i dąży
do ich realizacji bez
impulsu ze strony
władzy państwowej,
a jego obywatele są
zainteresowani sprawami społeczności i
mają poczucie odpowiedzialności za jego
dobro.
Szczytne
idee
związane z funkcjonowaniem społeczeństwa obywatelskiego oraz
hołd pamięci dla dr Anny Radziwiłł (1939-2009) stały się inspiracją do
ogłoszenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, we współpracy
z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, konkursu dla dyrektorów szkół pod
nazwą „Szkoła obywateli – konkurs dla dyrektorów szkół o nagrodę
im. Anny Radziwiłł”. Patronka konkursu, której sylwetkę przedstawiła
minister Katarzyna Hall podczas ceremonii rozdania nagród 17 grudnia ubiegłego roku, „przez całe życie czuwała nad polską edukacją.
Skromna, szlachetna, uczciwa, dla wielu wzór nauczyciela.”
Dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie, Grażyny
Gabzdyl, udział w tak prestiżowym konkursie stał się okazją do
podsumowania 28 lat pracy, w tym 21 lat na stanowisku dyrektora
szkoły. Konkurs polegał na przedstawieniu opisu spełnienia kryteriów wyznaczonych przez kapitułę powołaną przez Ministra Edu-

ŚWIĄTECZNA NUTA
dok. ze str. 1
częli kończyccy organiści, wykonując trzy utwory przy akompaniamencie organów, gitary i saksofonu.
Zaproszeni wykonawcy zaprezentowali się w następującym repertuarze. Chór Ewangelicki Hażlach-Zamarski (dyrygent Krystyna
Penkała): „Cicho na ziemię pada śnieg”, „Cicha noc”, „Święta noc”,
kolęda angielska. Męski Chór Ewangelicki z Zamarsk (dyr. Henryk
Kucza): „Pasterze mili”, „Bracia patrzcie jeno”, „Różyczka cudna”.
Chór Katolicki „Allegrija” Parafii św. Jana Nepomucena w Pogwizdowie (dyr. Urszula Wiśniowska): „Nad Betlejem”, „Pasterze mili”,
„Boscy posłowie”, „Szczęśliwa kolebko”, „Adestefideles”. Męski
Zespół Śpiewaczy z Zamarsk (dyr. H. Kucza): „Nie żałuj choinko”,
„A wczora z wieczora”, „Porwijmy instrumenta”, „Nowy Rok bieży”.
Zespół Śpiewaczy „Try-Ton” ze Skoczowa (dyr. Jan Chmiel): „Dzisiaj w Betlejem”, „Przy białym obrusie”, „Cichuteńko pada śnieg”,
„Maluśki, maluśki”. Orkiestra dęta OSP Pogwizdów (dyr. Benedykt
Przywara), która kolędowe melodie wygrywała już przed kościołem,
zapraszając mieszkańców na koncert, wykonała instrumentalne wersje kilku najbardziej znanych kolęd.

kacji Narodowej. Szczegółowy opis dokonań, wzbogacony o prezentację multimedialną, zawierał informacje o uczestnictwie całej
społeczności szkolnej oraz społeczności lokalnej w życiu szkoły,
aktywnym i trwałym udziale szkoły w lokalnym życiu społecznym
(w tym o inicjowaniu działań na rzecz środowiska), aktywności
szkoły na poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Dokumentacja zgromadzona i przedstawiona przez dyrektor
Grażynę Gabzdyl była na tyle przekonująca i interesująca, że dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie zyskała uznanie komisji
na poziomie województwa śląskiego i zajęła I miejsce wśród dyrektorów szkół podstawowych oraz znalazła się w gronie 43 dyrektorów szkół różnych typów z 16 województw w ogólnopolskim
finale konkursu.
Nagrodą im. Anny Radziwiłł zostali wyróżnieni dyrektorzy za
kształcenie postaw obywatelskich i tworzenie tradycji szkoły w
oparciu o wartości patriotyczne, za współpracę szkoły w ramach realizowanych projektów z instytucjami i organizacjami działającymi
w środowisku lokalnym. Tym samym nagrodzony został trud, zaangażowanie, determinacja w dążeniu do realizacji założonych celów,
odważne spoglądanie w przyszłość, nieustający entuzjazm i optymizm dla rozwoju uczniów i
ich środowiska,
czyli cechy, jakimi dysponuje
dyrektor Grażyna Gabzdyl. Prestiżowa nagroda wręczona w
Warszawie przez
minister Katarzynę Hall stała
się ukoronowaniem wieloletniej, wytężonej
i ofiarnej pracy
oraz zachętą do
realizacji kolejnych, śmiałych
Dyrektor Grażyna Gabzdyl (pierwsza z prawej) przedsięwzięć.
w towarzystwie minister Katarzyny Hall (pierwsza z lewej)
Ewa Cieńciała

Występy zakończył Chór Katolicki Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Hażlachu (dyr. Mieczysław Goras), który wykonał ,,Czas radości”, ,,Nie było miejsca dla Ciebie”, ,,Północ już była” i ,,Dziecino
słodka czemu drżysz”. Na zakończenie ks. proboszcz zaprosił do kolędowania w kończyckim kościele także w latach następnych, zaś prowadząca koncert Joanna Jurgała-Jureczka podziękowała wszystkim
organizatorom, wykonawcom i słuchaczom za wzięcie w nim udziału
i zaprosiła do wspólnego odśpiewania ,,Podnieś rękę Boże Dziecię”,
czemu towarzyszył akompaniament orkiestry z Pogwizdowa.
Fotografie z koncertu zamieszczono w Galerii zdjęć na stronie
www.hazlach.pl.
*
*
*
Następnego dnia, w niedzielę 16 stycznia, na zaproszenie Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej,
reprezentujący gminę Hażlach oraz powiat cieszyński Zespół Śpiewaczy
z Hażlacha, kolędował wspólnie z dziesięcioma zespołami kolędniczymi z terenu sześciu powiatów Podbeskidzia. Zespoły śpiewacze gościł
Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy. Nasz zespół, występujący pod
dyrekcją Mieczysława Gorasa, był gorąco oklaskiwany przez słuchaczy
zgromadzonych w sali widowiskowej Filii GOK w Rudzicy.
GOK Hażlach
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