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REKORDOWA ORKIESTRA

KOLĘDOWANIE W POGWIZDOWIE

Podczas XX finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który
odbył się w niedzielę 8 stycznia, jej wolontariusze jak co roku działali także na terenie naszej gminy. Tym razem celem największej na
świecie akcji charytatywnej było zebranie środków na zakup urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla
ciężarnych kobiet z cukrzycą.
Już po raz szósty sztab Orkiestry powstał w Szkole Podstawowej
w Kończycach Wielkich. Kierowała nim pani Jolanta Urbaniec-Mołek. 27 wolonatiuszy kwestowało przed kościołami na terenie całej
gminy oraz na stacji paliw Kończyce Wielkie - Babilon. W tym gronie
znaleźli się zarówno uczniowie klas IV-VI, jak i absolwenci szkoły.
Udało im się zebrać rekordową sumę - 4.414,59 zł. Kwota ta później
jeszcze wzrosła, ponieważ 17 stycznia w kończyckiej szkole, podczas
zebrania rodziców, odbyła się licytacja gadżetów Wielkiej Orkiestry,
która dała dodatkowe 266,29 zł, co w sumie przyniosło 4680,88 zł.
Poczęstunek dla uczestników całodziennej akcji zapewniła firma
„Anmar” p. Mariusza i Anny Szopów z Zebrzydowic oraz „Piekarni(c.d. na str. 3)
ctwo” p. Marka Handzla z Kończyc Wielkich.

W niedzielę 15 stycznia, w pięknej, świątecznej scenerii, przy
bożonarodzeniowej szopce, w kościele św. Jana Nepomucena w Pogwizdowie rozbrzmiewały kolędy i pastorałki. Koncert zorganizował
Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu przy wsparciu Wójta Gminy
Karola Folwarcznego. Wszystkich przybyłych bardzo serdecznie
przywitał proboszcz pogwizdowskiej parafii ks. kanonik dr Karol
Mozor.

Koncert rozpoczął występ Chóru Ewangelickiego Hażlach - Zamarski
• Fot Joanna Jurgała-Jureczka

Wspólny śpiew na zakończenie • Fot. Edward Figna

NOWY OŚRODEK, NOWA JAKOŚĆ
We wrześniu ubiegłego roku przy ulicy Długiej w Hażlachu oddano do użytku już trzeci w naszej gminie nowy budynek ośrodka
zdrowia. Nowoczesny obiekt powstał na działce będącej własnością
Gminy Hażlach, oddanej w wieczyste użytkowanie Niepublicznemu
Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Grupowa Praktyka Lekarska” s.c.
Dzięki tej inwestycji zdecydowanie poprawiły się warunki świadczenia usług medycznych, z których korzystają przede wszystkim mieszkańcy Zamarsk i Hażlacha.
Budowa nowego ośrodka rozpoczęła się w kwietniu 2008 roku.
Powstał on tuż obok budynku, z którego dotąd korzystał hażlaski
NZOZ. Z chwilą utworzenia w 1999 roku powiatów nieruchomości
publicznej służby zdrowia stały się powiatowym mieniem komunalnym. Zarząd Powiatu Cieszyńskiego wystawił je do sprzedaży i
budynek w Hażlachu wraz z dwoma parcelami gruntowymi na preferencyjnych zasadach, czyli z 30-procentową bonifikatą i w trybie
bezprzetargowym, nabyła nasza gmina.

Wykonawcom towarzyszyło zainteresowanie licznie zgromadzonych słuchaczy. Koncert prowadziła jak co roku dr Joanna Jurgała-Jureczka, przekazując bardzo ciekawie historie powstania kolęd i ich wykonywania. Przytoczyła również historyjkę o pastuszku,
który przyszedł do stajenki z pustymi rękami, lecz mógł potrzymać
małego Jezuska i choć nie przyniósł nic, sam dostał to, co najcenniejsze.
(c.d. na str. 8)
Stary ośrodek powstał w czynie społecznym, jeszcze w latach
sześćdziesiątych, przy wielkim zaangażowaniu mieszkańców Hażlacha. W miarę upływu lat przestał on jednak zapewniać odpowiedni
poziom usług medycznych, wymagał remontu oraz sporych nakładów
na ogrzewanie, stąd decyzja hażlaskiego NZOZ-u o przystąpieniu do
budowy nowego obiektu, którego powierzchnia użytkowa wynosi ponad 200 metrów kwadratowych.
(c.d. na str. 3)

Nowy ośrodek zdrowia w Hażlachu • Fot. Agnieszka Gołajewska
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OCZYSZCZALNIA NA FINISZU
Od lipca ubiegłego roku na terenie oczyszczalni ścieków w Hażlachu prowadzone były prace związane z realizacją II etapu jej budowy.
Inwestycja jest współfinansowana ze środków Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Koszt całego przedsięwzięcia to 2.106.480,90 zł.

Na pierwszym planie drugi zbiornik oczyszczalni ścieków w Hażlachu. Z tyłu nowy wóz asenizacyjny • Fot. GK
Rzeczowe zakończenie inwestycji nastąpiło w grudniu 2011 roku.
Powstał drugi zbiornik zespolony o kubaturze 392 m sześciennych,
dzięki czemu przepustowość oczyszczalni wzrosła dwukrotnie, ze 170
do 340 metrów sześciennych ścieków na dobę. Obecnie zakończono
rozruch technologiczny urządzeń; trwa procedura uzyskania pozwolenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na użytkowanie. W ramach projektu zakupiono wóz asenizacyjny, który dysponuje
zbiornikiem o pojemności czynnej 5,5 tys. litrów.
GK

„WYRÓWNYWANIE SZANS
EDUKACYJNYCH UCZNIÓW
I UCZENNIC SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Z GMINY HAŻLACH”
1 sierpnia 2011 roku Gmina Hażlach rozpoczęła realizację projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i
uczennic ze szkół podstawowych z Gminy Hażlach”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Celem głównym Projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych
poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III. Celami szczegółowymi są: zmniejszenie wad wymowy i wad postawy
u dzieci, u których stwierdzono występowanie takich problemów,
rozwinięcie umiejętności i zdolności dzieci uczących się na I etapie
edukacyjnym w szkołach podstawowych w Gminie Hażlach.
W/w cele zostaną osiągnięte poprzez organizację dodatkowych
zajęć wyrównawczych z gimnastyki korekcyjnej, logopedii, rytmiki i
na basenie. Zajęcia te odbywają się w Szkole Podstawowej im. Trzech
Braci w Hażlachu, Szkole Podstawowej w Pogwizdowie, Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Kończycach Wielkich, Szkole Podstawowej im. Pawła Heczki w Zamarskach, dla których Gmina
Hażlach jest organem prowadzącym.
W zajęciach biorą udział uczniowie i uczennice klas I-III, u których zdiagnozowano określone problemy i u których stwierdzono potrzebę indywidualizacji nauczania. Oprócz zajęć, w ramach Projektu
przewidziano również zakup pomocy dydaktycznych, które zostaną
wykorzystane podczas prowadzenia poszczególnych rodzajów zajęć.
Projekt w 100 proc. finansowany jest ze środków zewnętrznych i
nie wymaga wniesienia wkładu własnego przez Gminę. Jego całkowita wartość wynosi 149.798 złotych. Projekt będzie realizowany do
30 czerwca 2012 roku.
MC

POMAGAMY DZIECIOM Z AFRYKI
„Wszystkie kolory świata” to globalny projekt Funduszu Narodów
Do szycia lalek potrzebne jest zainteresowanie i zaangażowaZjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF, adresowany do wszystkich nie dorosłych. Dziękujemy rodzicom, babciom, starszemu rodzeńplacówek edukacyjnych, którego celem jest kształtowanie wśród dzie- stwu i wszystkim, którzy wspierali naszą akcję i pomagali w szyciu
ci i młodzieży postawy tolerancji i otszmacianych lalek, które dzięki mięwartości na inne kultury oraz pokazanie,
dzypokoleniowej współpracy stały się
że pomaganie może być nie tylko pożyprawdziwymi dziełami sztuki i serca.
teczne, ale także przyjemne. W projekcie
Szczególnie dziękujemy: p. Ewie Kotym bierze udział Szkoła Podstawowa
nieczny za przekazane resztki tkanin
im. Trzech Braci w Hażlachu.
i pomoc w szyciu, p. Józefie Szatanik,
Celem jest zebranie środków na raktóra pomagała i wspierała nas swoim
krawieckim doświadczeniem podczas
towanie życia dzieci w Sierra Leone. W
tworzenia lalek, siostrze Teresie za okaramach akcji uczniowie przygotowują
zaną pomoc i materiały oraz wszystkim
charytatywne laleczki. Każda z takich
nauczycielom zaangażowanym w naszą
szmacianych laleczek ma szczególną moc
- moc pomagania! Laleczki są niezwykłe,
humanitarną akcję.
Wszystkie wykonane przez naszą
bo symbolizują pomoc uczniów dla najmłodzież „magiczne lalki” zostaną
biedniejszych dzieci na świecie. Każda z
nich ma swoją tożsamość: kraj pochodzewkrótce zaprezentowane w specjalnej
nia, imię, wiek - dane te są umieszczone
galerii zdjęć na stronie www.hazlach.pl.
w specjalnym „akcie urodzenia”.
Do 11 marca można będzie oddawać na
Uczniowie ze swoimi lalkami • Fot. SP Hażlach
Laleczki te zostaną wystawione na
nie swoje głosy, wysyłając maila z nuaukcję, zaplanowaną na 1 marca, podczas której zaproszeni goście, merem oraz imieniem wybranej lalki na specjalnie utworzony adres
rodzice, a także sami uczniowie będą mogli je nabyć za darowiznę w poczty elektronicznej: magicznalalka@hazlach.pl.
kwocie 10 zł. Jest to kwota, która umożliwia zaszczepienie w Sierra
Koordynator akcji
Leone jednego dziecka przeciwko najważniejszym chorobom wieku
Lidia Branny
dziecięcego, a tym samym uratowanie mu życia.
SP Hażlach
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„BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
NA TERENIE GMINY HAŻLACH”
19 stycznia 2012 roku Gmina Hażlach zawarła z Samorządem
Województwa Śląskiego umowę o przyznanie pomocy w ramach
działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie
operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zawarta umowa dotyczy operacji „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach”, która
obejmuje wykonanie oświetlenia ulicznego w Hażlachu na ul. Długiej
(4 punkty) i na ul. Karnowiec (5 punktów), Zamarskach na ul. Cieszyńskiej (1 punkt) oraz w Rudniku na ul. Nowej (18 punktów).
Celem operacji jest stworzenie infrastruktury wpływającej na poprawę warunków życia społeczności lokalnej, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, integracja lokalnych społeczności i pobudzenie
ich aktywności, podniesienie jakości życia mieszkańców. Według
umowy całkowity koszt zadania wyniesie 202.323,75 zł, z czego
124.850 zł będzie stanowić dofinansowanie. Oświetlenie zostanie
wykonane do końca czerwca 2012 roku.
MC

REKORDOWA ORKIESTRA
(c.d. ze str. 1)
Z kolei w Zamarskach na rzecz WOŚP w sali remizy OSP zorganizowano „Koncert kolęd”, który prowadziła Elżbieta Stuchlik i
sołtys Zamarsk Klaudiusz Zawada. Obecny był między innymi wójt
Karol Folwarczny wraz z małżonką oraz przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Krehut.
W koncercie wzięły udział różne chóry i zespoły. Kolejno wystąpili: „Świetliki” z miejscowej filii GOK, dzieci z czwartej klasy Szkoły Podstawowej w Zamarskach, kolędnicy z Zespołu Regionalnego
przy Szkole Podstawowej w Kończycach Wielkich, Ewangelicka
Grupa „Gloria” z Hażlacha, Chór Ewangelicki Hażlach - Zamarski,
któremu akompaniował m.in. wójt Karol Folwarczny, Męski Chór
Ewangelicki i Męski Zespół Śpiewaczy OSP z Zamarsk oraz Zespół
Regionalny „Strumień” ze Strumienia. Na zakończenie wspólnie odśpiewano kolędę „Bóg się rodzi”, zaś zamarskie „Świetliki” wykonały pastorałkę „Złota Jerozolima i biedne Betlejem”.
W czasie koncertu odbyła się licytacja tomików wierszy „Do
rymu po naszymu” ludowego poety Jana Chmiela oraz obrazów z serii „Beskidzkie widoki” autorstwa Janusza Gibasa. Całkowity dochód
z imprezy w Zamarskach również był rekordowy i przyniósł w sumie
1998,80 zł.
GK

NOWY OŚRODEK, NOWA JAKOŚĆ
(c.d. ze str. 1)
Obecny ośrodek zdrowia, w odróżnieniu od poprzedniego, posiada niski parter i jest specjalnie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Znajduje się tam recepcja, obsługująca jednocześnie
gabinety lekarza pediatry i lekarza internisty oraz punkt szczepień i
gabinet zabiegowy. Rodzice odwiedzający ze swoimi pociechami pediatrę mogą skorzystać ze specjalnie wyposażonej poczekalni, a dziecięce wózki zostawić w oddzielnym pomieszczeniu. W ośrodku znalazł się także gabinet stomatologiczny. W budynku mieści się również
apteka, dysponująca pełnym asortymentem leków. Na piętrze znajduje się gabinet położnej i pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, pokój
socjalny, archiwum oraz pomieszczenie na kolejny gabinet lekarski.
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- Nasz ośrodek reprezentuje obowiązujący obecnie standard usług
medycznych, umożliwia więc przyjmowanie osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach. Zdecydowanie poprawiły się nie
tylko warunki obsługi pacjentów, ale także pracy personelu. Po raz
pierwszy mamy w Hażlachu aptekę, zaś po kilkuletniej przerwie jest
czynny gabinet stomatologiczny, znakomicie wyposażony, jednak nie
przyjmujący pajentów w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem
Zdrowia - informuje doktor Magdalena Pietrzak.
Wiosną tego roku, po zakończeniu sezonu zwiększonych zachorowań na grypę, hażlaski NZOZ zamierza przystąpić do programu
profilaktyki chorób układu krążenia Narodowego Funduszu Zdrowia.
Bezpłatne badania będą dostępne dla osób w wieku 35, 40, 45, 50 i
55 lat.
GK

OGŁOSZENIA
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 z
późn. zm.) Wójt Gminy Hażlach informuje, że przeznaczył do dzierżawy na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym, parcelę gruntową numer 197/2 o powierzchni 0,3509 ha położoną w Rudniku.
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 5 marca 2012 roku do
dnia 26 marca 2012 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 z
późn. zm.) Wójt Gminy Hażlach informuje, że przeznaczył do dzierżawy na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym, parcelę gruntową numer 330 o powierzchni 1,5040 ha położoną w Kończycach Wielkich.
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 5 marca 2012 roku do
dnia 26 marca 2012 roku oraz na stronie internetowej www.hazlach.
samorzady.pl.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Hażlach
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Rudnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Hażlach Nr I/10/2011 z dnia 23
lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Rudnik
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rudnik wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, w siedzibie Urzędu Gminy
Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach, w dniach od 2 marca 2012 r.
do 23 marca 2012 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 w pokoju nr 18.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w w/w projekcie rozwiązaniami odbędzie się 7 marca 2012 r. w Urzędzie Gminy w Hażlachu w
pokoju nr 4 (sala sesyjna) o godz. 12.00.
Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić
uwagi dotyczące projektu planu. 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 6 kwietnia 2012 r.
(c.d. na str. 4)
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DOPŁATY BEZPOŚREDNIE

Jednocześnie na podstawie art. 39, 40 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. ze
zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją ww.
projektu w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko.
Wnioski i uwagi w trybie art. 39. ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r.),
w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do ww.
projektu, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Hażlach z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy do 6 kwietnia 2012 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt
Gminy Hażlach.
Wójt Gminy Hażlach
Karol Folwarczny

Od 15 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Międzyświeciu rozpocznie przyjmowanie wniosków o dopłaty bezpośrednie. Pomimo iż wnioski są spersonalizowane, sprawiają rolnikom kłopot z właściwym ich wypełnieniem. Najczęściej rolnicy mają
problem z prawidłowym oznaczeniem działek rolnych i powierzchnią
poszczególnych upraw. W związku z tym obsługujący gminę Hażlach
doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego będzie pomagał w wypełnianiu wniosków obszarowych. Wskazane jest, aby rolnik, oprócz spersonalizowanego wniosku, przyniósł wypis z rejestru
gruntów i budynków, mapę geodezyjną działek oraz decyzję o przyznanej wielkości dopłat, wydaną przez ARiMR za 2011 rok. Pomoże
to w poprawnym wypełnieniu wniosku, zwłaszcza jeśli wystąpiły różnice w numeracji działek lub w ich wielkościach. Rolnik ubiegający
się o płatność do krów i owiec powinien przynieść paszporty.
Dyżury w Urzędzie Gminy Hażlach pełni doradca Zofia Feluś od
15.03 do 13.04.2012 r. w każdą środę od godz. 8.00 do 15.00, pok.
14, natomiast w poniedziałki w Cieszynie - biuro PZDR, ul. Kraszewskiego 13, od 8.00 do 15.00, telefon kontaktowy 33 852 08 94, kom.
515 275 912. W późniejszym czasie zostaną ogłoszone dodatkowe dni
dyżuru. Zachęcamy wszystkich rolników do składania wniosków, nie
czekając na ostatni moment.
Przypominamy o składaniu do 15 maja do Agencji Rynku Rolnego w Katowicach rocznego raportu z produkcji i wprowadzenia
do obrotu mleka, czyli rocznego rozliczenia kwoty mlecznej na rok
2011/2012.
doradca PZDR w Cieszynie
Zofia Feluś

OGŁOSZENIE
o zmianie terminu składania wniosków o zwrot
podatku akcyzowego w 2012 roku
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawy z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych
z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 291 poz. 1707), zostały
zmienione przepisy regulujące zasady składania wniosków o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego producenci rolni powinni
składać w terminach:
- od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. - wraz z fakturami VAT
dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w
okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
- od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. - wraz z fakturami
VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej
w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.
WÓJT
Karol Folwarczny

UWAGA:
NOWE RACHUNKI BANKOWE
Informuję podatników płacących podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek od środków transportowych,
że dla usprawnienia przetwarzania danych podatkowych wprowadzono na terenie gminy Hażlach system płatności masowych.
W związku z powyższym każdy z Państwa płacących wskazane
wyżej podatki otrzymał indywidualny numer konta bankowego
w Banku Spółdzielczym w Cieszynie Oddział Hażlach, na który
należy dokonywać płatności. Dokonując zapłaty podatku należy
posługiwać się decyzją określającą jego wysokość lub innym dokumentem stanowiącym podstawę zapłaty, ponieważ podają one
numer indywidualnego konta płatnika.
***
W związku z powyższymi zmianami indywidualny numer rachunku bankowego w BS w Cieszynie O/Hażlach otrzymał także
każdy z Państwa płacących należność za ścieki. Numer ten podany jest na fakturze. Dokonując zapłaty faktury należy posługiwać
się wskazanym numerem rachunku, ponieważ wpłata na inne rachunki może powodować powstanie zaległości.
WÓJT
Karol Folwarczny

„AKTYWNE KARPACKIE NGO”
Gmina Hażlach została objęta projektem realizowanym przez
Fundację Collegium Progressus w partnerstwie z Fundacją Rozwoju
Regionu Rabka, który otrzymał dotację z funduszy europejskich – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 5.4.2. Jego realizacja
rozpoczęła się 1 stycznia 2012 roku i potrwa do 31 grudnia 2014 roku.
Celem projektu jest rozwój potencjału organizacji pozarządowych
(NGO’s), poprawa dostępności i jakości usług szkoleniowych i doradczych dla NGO’s, wzrost aktywności społecznej na terenie powiatów
żywieckiego oraz cieszyńskiego. Zostanie on zrealizowany poprzez
prowadzenie: doradztwa, szkoleń oraz działań informacyjnych i aktywizujących.
Projekt skierowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowej. Dzięki uprzejmości władz gminy Hażlach na terenie Urzędu Gminy zostanie utworzony Mobilny Punkt Doradczy, w którym
wszyscy zainteresowani będą mogli korzystać z bezpłatnego doradztwa oraz szkoleń.
Spotkanie informacyjne w sprawie projektu odbędzie się w dniu
20.03.2012 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Hażlach, ul. Główna 57. Wszelkie informacje o projekcie są dostępne na stronie internetowej www.karpackiengo.pl oraz pod numerem tel. 725 947 138. Serdecznie zapraszamy do udziału.
Biuro Projektu: ul. Myśliwska 4c/8, 33-300 Nowy Sącz
e-mail: biuro@karpackiengo.pl

„PIĘKNE OGRODY WIZYTÓWKĄ
GMINY HAŻLACH 2012”
Przed nami VII edycja konkursu „Piękne ogrody wizytówką Gminy Hażlach”. W związku z tym prosimy o zgłaszanie do 15 kwietnia 2012 r. 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 2012”.
Zofia Feluś, PZDR Cieszyn
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KONKURS FOTOGRAFICZNY
Rada Sołecka Zamarsk ogłasza konkurs fotograficzny „Nasze zamarskie piekne widoki”. Najciekawsze prace zostaną zamieszczone w
jubileuszowym kalendarzu na 2013 rok z okazji 790-lecia wsi.
Zachęcamy do uchwycenia w obiektywie swojego aparatu najpiękniejszych widoków, najstarszych zabytków, najciekawszych
miejsc i tajemniczych zakątków naszej małej, zamarskiej ojczyzny.
Zdjęcia (tylko autorskie) w wersji elektronicznej można przesyłać na
adres mailowy zamarski1223@wp.pl bądź dostarczyć sołtysowi do
31 października 2012 roku.
KZ

BUDŻET GMINY NA 2012 ROK
Podczas sesji w dniu 28 grudnia 2011 roku Rada Gminy Hażlach
przyjęła uchwałę nr VII/82/2011, w której ustalono budżet Gminy
Hażlach na 2012 rok: dochody budżetu w wysokości 24.591.790 zł,
zaś wydatki w wysokości 25.692.990 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości
1.101.200 zł.
Uchwała ustala przychody budżetu w wysokości 2.329.273 zł.
Rozchody budżetu w wysokości 1.228.073 zł przeznaczono na spłatę
pożyczek w wysokości 1.228.073 zł.
Pełna treść uchwały nr VII/82/2011 wraz z załącznikami jest dostępna w Urzędzie Gminy Hażlach, pokój nr 1, na stronie BIP Urzędu
Gminy Hażlach www.hazlach.samorzady.pl, zakładka: Menu/Rada
Gminy/Praca Rady Gminy/Uchwały Rady Gminy/VI Kadencja 20102014/Uchwała nr VII/82/2011 z 28.12.2011 r. oraz na stronie www.
hazlach.pl, zakładka: Gmina Hażlach/Urząd Gminy/Budżet Gminy/
Uchwała Budżetowa na 2012 rok.
GK

2. Urząd Gminy Hażlach – wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów i uczennic szkół podstawowych z gminy Hażlach, kwota
69.150 zł,
3. Urząd Gminy Hażlach – promocja walorów historyczno-kulturowych i przyrodniczych gminy Hażlach w celu wzmocnienia więzi
mieszkańców z obszarem LGD, kwota 15.398,45 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Kończycach Wielkich – „European
tour”: międzynarodowa współpraca w zakresie rozwoju umiejętności
sportowych, historii i kultury, kwota 18.000 zł,
5. Urząd Gminy Hażlach – budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Hażlach, kwota 202.324 zł.
Zgodnie ze wspomnianą Wieloletnią prognozą finansową w roku
2012 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 100.000 zł. W celu realizacji rozbudowy budynku Przedszkola
w Pogwizdowie została już wykonana dokumentacja oraz uzyskano
pozwolenie na budowę.
W zakresie planowania przestrzennego prowadzone będą prace
nad nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Hażlach dla wsi Brzezówka i wsi Pogwizdów
oraz nad zmianami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Hażlach. W roku 2012 przeznaczy się na ten cel kwotę
159.500 zł.
Modernizacja dróg gminnych obejmie w tym roku ulice: Krótką w Pogwizdowie (350 metry bieżące), dzięki środkom z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych odcinek ulicy Granicznej w Hażlachu
(482 mb). Przy ulicy Jastrzębskiej w Hażlachu planuje się zrealizowanie II etapu budowy chodnika, zaś w porozumieniu ze Starostwem
Powiatowym za kwotę do 300 tys. zł wykonanie nowych chodników
przy drogach powiatowych.
GK

LGD „CIESZYŃSKA KRAINA”
INFORMUJE

PROGRAMY, PROJEKTY, INWESTYCJE
28 grudnia 2011 r. podczas sesji Rady Gminy Hażlach przyjęto
także uchwałę nr VII/81/2011 w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021. Wraz z wykazem przedsięwzięć na lata
2012-2015 (część III Wpf) jest ona dostępna na stronie www.hazlach.
pl, zakładka: Gmina Hażlach/Urząd Gminy/Oficjalne dokumenty/
Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2021.
W 2012 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 2012 roku):
1. 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 80.000 tys. zł,

W ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”
objętego PROW 2007 – 2013, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Cieszyńska Kraina” ogłasza nabór wniosków do konkursów:
„Małe Projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”,
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
Wnioski można składać w dniach od 1 marca do 19 marca 2012 r.,
od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 – 15.30, w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów. nr tel: (033) 487
49 42.
Wszystkie niezbędne informacje oraz wnioski można uzyskać na
stronie internetowej Stowarzyszenia: www.cieszynskakraina.pl.

HARMONOGRAM ZBIÓRKI SZKŁA I TWORZYW SZTUCZNYCH NA TERENIE GMINY HAŻLACH
W ROKU 2012
(uwaga: aktualna wersja po zmianach)

Rudnik
Kończyce Wielkie
Brzezówka
Pogwizdów
Hażlach
Zamarski

Gmina
Hażlach

ZOM
Tros – Eko

Gmina
Hażlach

ZOM
Tros – Eko

Gmina
Hażlach

ZOM
Tros – Eko

Gmina
Hażlach

ZOM
Tros – Eko

28.03

27.03

29.05

26.06

29.08

06.09

07.11

29.11

29.03

29.03

30.05

29.06

30.08

11.09

08.11

30.11

30.03

30.03

31.05

05.07

31.08

25.09

09.11

06.12

Dla Gminy Hażlach zbiórki dokonuje Firma Transport Towarowy Eksport-Import „Marzoll” Marzoll Mirosław, ul. Sienkiewicza 4,
43-400 Cieszyn.
ZOM Tros-Eko - Zakład Oczyszczania Miasta „Tros-Eko” sp. z o.o., ul. Bażantów 17, 43-450 Ustroń.
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CO DZIAŁO SIĘ W GMINIE
LAT TEMU…
55 (1957 rok)
- Gminny Ośrodek Maszynowy przystąpił do wyprzedaży maszyn
rolniczych, zakupują je powstające Kółka Rolnicze i indywidualni
rolnicy.
- Pogwizdów otrzymał przychodnię dentystyczną, której bezinteresownie odstąpił własne wyposażenie techniczne p. Alojzy Gembala.
- W Hażlachu otwarto Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny.
- W Rudniku zabłysło światło elektryczne.
- Urodzaj na przedstawienia sztuk regionalnych, m.in. w Pogwizdowie, Hażlachu, Zamarskach.
- Nowa strażnica przekazana do użytku w Pogwizdowie.
- W Rudniku wyrosła wieża wiertnicza. Spodziewano się gazu,
wykryto nowe źródła solanki.
- OSP w Kończycach Wielkich obchodzi jubileusz 50-lecia. Od
chwili założenia straż posiadała statut polski, zatwierdzony przez ówczesny Rząd Krajowy w Opawie.
- Piłkarze „Olzy” Pogwizdów zdobyli tytuł mistrzowski w klasie
„C”.
- 17 października zmarła w 85 roku życia Gabriela hr. Thun-Hohenstein, inicjatorka budowy pawilonu w Szpitalu Śląskim, działaczka wielu fundacji charytatywnych.
50 (1962 rok)
- Józef Puchełka z Pogwizdowa przygotowuje pokaźnych rozmiarów puchar ufundowany przez cieszyńskie zakłady pracy dla Gustawa
Morcinka, z okazji jego jubileuszu.
- W Zamarskach powstało pierwsze koło wiejskie Ligi Ochrony
Przyrody. Patronuje mu hasło „Bliżej natury”.
- Przewiduje się doprowadzenie gazu do Zamarsk. Na czele komitetu gazyfikacyjnego stanął Andrzej Witoszek.
- Powiatowe zawody strzeleckie cieszyńskich kół łowieckich.
Pierwsze miejsce zdobyło Koło Łowieckie „Brzezie” z Hażlacha.
- Do pracujących systematycznie zespołów Przysposobienia Rolniczego należą Kaczyce, Marklowice Górne, Ochaby i Zamarski.
- W Hażlachu powstaje klub wiejski, który poszerza możliwości
rozwojowe życia kulturalnego.
- W Rudniku powstaje typowy pawilon sklepowy GS.
40 (1972 rok)
- W kończyckim hrabiowskim zamku od 17 lat mieści się Państwowy Dom Dziecka. Od 7 lat trwa kapitalny remont obiektu.
- Z nowym rokiem bezpłatną opieką lekarską objęto rolników.
- Strażacy OSP z Kończyc Wielkich przygotowują budowę nowej
strażnicy.
- Wizytacja wiejskich placówek kulturalno-oświatowych w powiecie przyznała pierwsze miejsce klubowi „Ruchu” w Kończycach
Wielkich, a trzecie miejsce klubowi „Ruchu” w Pogwizdowie.
- Klęska powodzi. Z brzegów wystąpiła nieuregulowana Piotrówka. Znad jej brzegów ewakuowano mieszkańców ok. 150 budynków.
- Trwa budowa szkoły w Zamarskach. Społecznym Komitetem Budowy kieruje mgr Edward Kajzar. Wielką aktywność wykazuje także
były kierownik szkoły Ludwik Kobiela oraz brygadzista Alojzy Pniok.
30 (1982 rok)
- W marcu po stanie wojennym przywrócono działalność redakcji
„Głosu Ziemi Cieszyńskiej”.
- Swe 75-lecie społecznej działalności obchodziła OSP w Kończycach Wielkich. Gościem był wojewoda bielski Stanisław Łuczkiewicz.
- OSP Rudnik obchodziła 50-lecie społecznej służby dla środowiska.
- Ambitna Orkiestra Dęta „Pogwizdowianka” w konkursie w Wadowicach zdobyła pierwsze miejsce i otrzymała „Złotą Fanfarę”. Kapelmistrzem jest Czesław Kania.
20 (1992 rok)
- Pogwizdowscy piłkarze występują już dwunasty sezon w klasie
„A”.
- Piłkarze LZS Rudnik zostali mistrzami w klasie „B”. Na dobrą postawę zespołu miał wpływ fakt, iż zaczęli oni grać na własnym boisku.

- Na zawodach lekkoatletycznych makroregionu w Wapienicy
dobrze spisał się zawodnik z Zamarsk Damian Dobner. Uzyskał on
najlepszy w tym roku w Polsce wynik w pchnięciu kulą w kategorii
młodzików (15,05 m).
- W Pogwizdowie powołano Społeczny Komitet Rozbudowy
Szkoły.
z „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”
wynotował: Rudolf Mizia

„POGWIZDOWSKIE GOSPODY”
„Chłopi na kościół tromy ciosali, diabli chwostami szczapy zmiatali. Cieśle kościół postawili, diabli karczmę uklecili, aby dwie chwały w sercach gorzały” – głosi żartobliwie krótki wiersz „Dwie chwały” autorstwa Emilii Michalskiej, który stał się hasłem przewodnim
prelekcji „Pogwizdowskie gospody”. 31 stycznia w Bibliotece Publicznej w Pogwizdowie wygłosił ją Czesław Stuchlik, badacz lokalnej
historii i zwyczajów.
Prelekcja połączona z wystawą oraz pokazem multimedialnym
obrazowała historię wsi, powstanie najważniejszych zabudowań, takich jak folwark, gorzelnia, szkoła i kościół. Przedstawiono też relacje fotograficzne z uroczystości folklorystycznych, biesiadnych oraz
kulturalnych.
- W karczmach tętniło życie. Załatwiało się tam różnorodne interesy i omawiano wszelkie sprawy, począwszy od dyskusji nad codziennym kazaniem proboszcza, poprzez miejscowe własne sprawy
gospodarskie czy ogólnogospodarcze, po różne problemy polityczne,
za które można się było nawet dostać do więzienia. W gospodach
odbywały się „muzyki”, czyli zabawy z różnych okazji. Po Wielkim
Poście, w drugi dzień świąt, organizowano zabawę „śmingustową”,
w maju była odpustowa, później dożynkowa, a między tym były zabawy weselowe - opowiadał pan Czesław, ubolewając jednocześnie nad
faktem, iż czasy radykalnie się zmieniły, a tradycje nie są kultywowane w takim stopniu jak kiedyś.
GBP Hażlach

TENIS STOŁOWY
LKTS „Victoria” Hażlach prowadzi dwie drużyny męskie, uczestniczące w rozgrywkach III Ligi Mężczyzn (grupa 2) oraz śląskiej Ligi
Okręgowej (grupa 1). Po I rundzie rozgrywek drużyna z III ligi zajmuje trzynaste miejsce na szesnaście zespołów i w kolejnej rundzie
będzie walczyć o utrzymanie się w lidze. Z kolei drużyna z ligi okręgowej może walczyć o awans, gdyż wśród czternastu zespołów znalazła się na dobrej, siódmej pozycji.
W dniach 11-12 lutego odbył się XVIII Turniej Tenisa Stołowego o
Puchar Miasta Ustronia. Uczestniczyli w nim zawodnicy LKTS „Victoria” Hażlach. Oto ich lokaty. Seniorki: 1. Joanna Krzok, 4. Jolanta
Szajter, 5. Agnieszka Szajter. Seniorzy 45-59 lat: 5. Wiktor Kachno.
Weterani (60 lat i więcej): 3. Józef Michalik. Wśród juniorów zrzeszonych czwarte miejsce zajął Bartłomiej Pszczółka z SP Hażlach.
Od października ubiegłego roku trwają rozgrywki kolejnej edycji Polsko-Czeskiej Ligii Weteranów w tenisie stołowym. Biorą w
nich udział trzy zespoły z Polski, w tym drużyna występująca pod
egidą Domu Kultury w Pogwizdowie. Oto wyniki spotkań naszych
reprezentantów w poszczególnych kolejkach zakończonej pierwszej
rundy: 1. Sokol Brušperk - DK Pogwizdów 10:1, 2. Sokol Chotěbuz DK Pogwizdów 10:8, 3. DK Pogwizdów - CK Bielsko- Biała 10:8, 4.
Siła Ustroń - DK Pogwizdów 7:10, 5. DK Pogwizdów - Sokol Ropice 11:7. W pierwszym spotkaniu II rundy rozgrywek nasi zawodnicy
przegrali z Sokolem Brušperk 3:10.
W składzie drużyny z Pogwizdowa występują: Józef Michalik
(siódmy w klasyfikacji indywidualnej zawodników, którzy rozegrali
ponad połowę spotkań), Janusz Kożusznik (trzynasty), Józef Machej
(szesnasty), Józef Matuszek (dziewiętnasty), Bronisław Probst oraz
Stanisław Pońc.
10 lutego działacze, zawodnicy i sympatycy sportu uczestniczyli
w pożegnaniu śp. Tadeusza Stokłosy z Hażlacha (1935-2012), długoletniego zawodnika i kierownika sekcji tenisa stołowego LZS i LKS
Hażlach.
GK
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NIECH ŻYJĄ DZIADKOWIE
Dzień Babci i Dziadka to dobra okazja, by przypomnieć sobie
o osobach, którym zawdzięczamy wiele dobroci, miłości i ciepła.
Dla nich wnuczęta to największy skarb i radość. Nieprzypadkowo 22
stycznia w Szkole Podstawowej w Kończycach Wielkich odbyła się
tradycyjna szkolna „Gwiazdka”, na którą zaproszono dziadków i babcie. Miło było nam również gościć Wójta Gminy Hażlach p. Karola
Folwarcznego.
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Klasy III-IV: 1. Szymon Marczak (SP 3 Cieszyn), 2. Małgorzata
Dańska (SP 1 Skoczów), 3. Szymon Pawłowski (SP Kończyce Wielkie). Klasy V-VI: 1. Dominik Szczypka (SP 1 Cieszyn), 2. Michał
Mroziak (SP 1 Skoczów), 3. Szymon Czerwiński (SP 12 Jastrzębie
Zdrój).
Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary, dyplomy oraz nagrody
rzeczowe ufundowane przez Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi
Cieszyńskiej, o poczęstunek zadbał Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu. Wręczenia nagród dokonał Wójt Gminy Hażlach Karol Folwarczny.
GOK Hażlach

CZAS FERII

Specjalny występ dla dostojnych gości • Fot. SP Kończyce Wielkie
Uczniowie naszej szkoły, pod okiem wychowawców, zaprezentowali piękny i bogaty program artystyczny. Były jasełka, kolędy,
piosenki dla babci i dziadka oraz regionalne „pieśniczki”. Dziadkowie byli pełni uznania dla swoich wnuków, podziwiali i nagradzali
brawami ich umiejętności. Dziękujemy również Justynie Pyszny za
uświetnienie występów grą na pianinie.
Wielką przyjemność sprawiły gościom drobne upominki, wręczone przez wnuków. Wspólny poczęstunek był okazją do rozmów, w
czasie których mogliśmy się podzielić wrażeniami. Dziękujemy Babciom i Dziadkom za liczne przybycie w progi naszej szkoły i jeszcze
raz składamy im serdeczne życzenia.
Teresa Staniek

TURNIEJ SZACHOWY
W piątek 3 lutego 34 miłośników „królewskiej gry” zasiadło za
szachownicami w Domu Kultury w Pogwizdowie. Do rywalizacji stanęli uczniowie szkół podstawowych naszego powiatu.
Zawody prowadził i obsługiwał komputerowo Łukasz Foltyn,
zaś nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwali: Marian Solarz,
główny inicjator turnieju oraz Henryk Hansel. Zawodnicy startowali
w trzech kategoriach wiekowych. Wyniki. Klasy I-II: 1. Jacek Drewek, 2. Mateusz Gabzdyl (obaj Katolicka SP Cieszyn), 3. Oliwia
Czerwińska (SP Jastrzębie Zdrój).

W okresie ferii zimowych Gminny Ośrodek Kultury i jego filie
zaoferowały dzieciom i młodzieży różnorakie formy spędzenia czasu
w miejscu zamieszkania. Była możliwość skorzystania z wyjazdu do
znajdującego się w Strumieniu „oceanarium” z egzotycznymi rybkami, na basen do Skoczowa i lodowisko do Cieszyna.
Dom Kultury w Pogwizdowie zaprosił do udziału w indywidualnym turnieju szachowym dzieci i młodzież szkół podstawowych powiatu cieszyńskiego. W filiach organizowano też turnieje sportowe i
turnieje gier strategicznych. Była okazja do wzięcia udziału w ogłoszonym przez Gminną Bibliotekę Publiczną konkursie plastycznym „Baśniowy świat Brzechwy”. Odbywały się też zabawy na śniegu, jazda na
sankach, bitwy na śnieżki i pieczenie kiełbasek. Mroźne wieczory spędzano na oglądaniu ulubionych filmów i seriali. Na zakończenie ferii
młodsze dzieci bawiły się w sali widowiskowej GOK na balu przebierańców, zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną. Te atrakcje mogły się odbyć m.in. dzięki pomocy organizacyjnej działaczy sołeckich.
GOK Hażlach
* * *
Podopieczni zamarskiej Filii GOK także nie mogli narzekać na
nudę. Jak podaje strona zamarski.blog.pl, „tegoroczne ferie zimowe
u Świetlików były wypełnione licznymi, niezapomnianymi przeżyciami. Każdego dnia, począwszy od 30 stycznia, a kończąc 10 lutego,
działo się coś niezwykłego i wyzwalającego aktywność wśród uczestników. Na samym początku ferii - 31 stycznia - dzieci spotkały się z
panami policjantami i ich pieskami. Głównym celem spotkania było
wyposażenie dzieci w wiedzę o zasadach bezpieczeństwa podczas
kontaktów z psami, poznanie właściwego zachowania w niebezpiecznych sytuacjach z nieznajomymi oraz przypomnienie podstawowych
zasad poruszania się po drodze”.

Uczestnicy zajęć z panami policjantami • Fot. Filia GOK w Zamarskach

Adepci szachów podczas rozgrywek • Fot. Dom Kultury w Pogwizdowie

Następnie dzieci brały udział w zorganizowanym w GOK w
Hażlachu Turnieju Gier Strategicznych, pojechały do Strumienia na
wystawę rybek, zaś w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w
Zamarskach zorganizowały Turniej Sportowy o Puchar Świetlika,
do udziału w którym zaproszono gości z Hażlacha. Ferie zimowe zakończono na cieszyńskim lodowisku. Niektóre dzieci po raz pierwszy
miały wówczas okazję włożyć łyżwy.
GK

8

Wiadomości Gminy Hażlach, styczeń/luty 2012

KOLĘDOWANIE W POGWIZDOWIE
(c.d. ze str. 1)

„Betlejem przy drodze”, „Nowa radost stała”, „Jezusa Narodzonego”,
„Lulajże Jezuniu”. Gościnnie wystąpił Zespół Regionalny „Nadolzianie” z Kaczyc (dyr. Robert Rybka) z akompaniamentem kapeli pod
kierunkiem Jana Gawłowskiego, który zaśpiewał: „Hej w dzień Narodzenia”, „Cóż to, proszę, za Nowina”, „Nowy Rok bieży” i „Dziecino
słodka czemu drżysz”.
Spotkanie zakończono wspólnym śpiewem kolędy „Podnieś rękę
Boże Dziecię”. Prowadząca koncert przekazała podziękowania w
imieniu organizatora - Gminnego Ośrodka Kultury, wszystkim dyrygentom, wykonawcom a także przybyłej publiczności. Do podziękowań włączył się również wójt K. Folwarczny.
GOK Hażlach

Chór Ewangelicki Hażlach - Zamarski

Męski Zespół Śpiewaczy OSP Zamarski

Ewangelicka Grupa „Gloria” z Hażlacha

Chór Katolicki Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Hażlachu

Chór Katolicki Parafii św. Jana Nepomucena w Pogwizdowie

Zespół Regionalny „Nadolzianie” z Kaczyc

Zdjęcia: Joanna Jurgała-Jureczka

Kolędowy repertuar wyśpiewało sześć chórów i zespołów śpiewaczych. Oto utwory, które zostały wykonane. Chór Ewangelicki
Hażlach - Zamarski (dyrygent Krystyna Penkała): „Nad Betlejem”,
„Kołysanka Maryi”, „Przystąpmy do szopy”, „Święta to biele”.
Męski Zespół Śpiewaczy przy OSP Zamarski (dyr. Rudolf Mizia):
„Gwałtu, gwałtu, co się dzieje”, „Jodełka”, „Jakieś światło”, „Cicho
śpi”. Ewangelicka Grupa „Gloria” z Hażlacha (dyr. Wanda Michalik):
„Wiązanka kolęd”, „Świeć gwiazdeczko”, „Gore gwiazda Jezusowi”,
„Biały śnieg i ty”. Chór Katolicki Parafii św. Bartłomieja Apostoła w
Hażlachu (dyr. Mieczysław Goras): „Któż o tej dobie”, „Aniołowie
w Betlejemie”, „Coś się dzieje”, „Cicha noc”. Chór Katolicki Parafii
św. Jana Nepomucena w Pogwizdowie (dyr. Urszula Wiśniowska):
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