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WIELKANOCNE
PRZYSMAKI
W sobotę, 28 marca, Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu zorganizował II
Gminny Konkurs Kulinarny. Podobnie jak
w ubiegłym roku do konkursu zgłosiły się
wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy. Dyrektor GOK wyraził
serdeczne podziękowania Paniom z KGW
za współpracę i podejmowanie z wielkim
zaangażowaniem inicjatyw w zakresie dzie-

RAZEM PRZEZ ŻYCIE
4 kwietnia w sali sesyjnej Urzędu Gminy Hażlach władze naszej gminy gościły pary
małżeńskie, które w ubiegłym roku obchodziły jubileusz pięćdziesiątych „złotych godów”. Z
tej okazji Wójt Gminy Karol Folwarczny wręczył jubilatom przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.
Prezydenckimi medalami zostali odznaczeni: Emilia i Franciszek Kwiczala, Elżbieta i Karol Zagóra, Emilia i Ludwik Tyński z Brzezówki, Anna i Józef Hanzel, Zofia i Jan Bącik, Zuzanna i Antoni Foltyn z Hażlacha, Helena i Stanisław Jurgała, Małgorzata i Henryk Jończyk, Maria
i Augustyn Chmiel, Ernestyna i Henryk Wawrzyczek z Kończyc Wielkich, Damianina i Albin
Luber, Antonina i Eugeniusz Gorywoda, Pelagia i Edward Kapała, Helena i Władysław Kunc,
Joanna i Jan Ozimek z Pogwizdowa oraz Helena i Jan Chmiel, Daniela i Czesław Sładkowski,
GK
Maria i Karol Wawrzyczek, Barbara i Władysław Jochacy z Zamarsk.

dzictwa kulinarnego. Celem konkursu była
także promocja gminy w regionie i prezentacja potraw przygotowywanych według receptur przejętych od naszych babć i matek.
Atmosfera zbliżających się Świąt
Wielkanocnych udzieliła się także Świetlicom Środowiskowym, które przygotowały wystawkę swoich prac. O niektórych
zwyczajach i obrzędach towarzyszących
temu okresowi wspomniał dyrektor GOK,
zwłaszcza o zwyczajach rozpoczynających
się od Niedzieli Palmowej i bardzo bogatym w obrzędową oprawę Wielkim Tygodniu. W Wielką Sobotę, zwaną „Srebrną
Sobotą”, gospodynie piekły buchty, babki,
baranki, „murzyny”, malowano jajka – pisanki. Pachołcy przygotowywali piszczałki
z dzikiego bzu na poniedziałkowe lanie, a
„goiczorki” przystrajały w kolorowe wstążki „goiczki”, z którymi potem chodziły od
domu do domu ze śpiewnymi życzeniami.
O tym zwyczaju przypomniały dziewczynki
ze Świetlicy Środowiskowej w Kończycach
Wielkich, a panie z tamtejszego KGW przygotowały inscenizację, podając jurorom
skład śniadań, obiadów i kolacji w dniach
świątecznych. Narratorem tej scenki była
pani Helena Stoszek.
(c.d. na str. 8)
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PRZYJACIELE Z EUROPY
Chlebem i solą powitaliśmy 23 marca gości z czterech szkół współpracujących już drugi rok z naszym Gimnazjum im. Ziemi Cieszyńskiej w Pogwizdowie w ramach programu SOCRATES COMENIUS.
Od pierwszych chwil
pobytu na cieszyńskiej
ziemi 24 uczniów i 9
nauczycieli z Anglii,
Francji, Czech i Niemiec towarzyszyła im
atmosfera otwartości,
ciepła i spontaniczności. Działo się tak
głównie za sprawą
młodzieży, która chętnie nawiązywała relacje i doskonale wczuła
się w rolę troskliwych
Spotkanie z wójtem Karolem Folwarcznym gospodarzy.
Głównym celem
w Urzędzie Gminy.
tej wizyty roboczej
było przeprowadzenie warsztatów teatralnych przygotowujących
przedstawienie pt. „Teatr Skarbów”, którego premiera zaplanowana
jest na koniec maja bieżącego roku, a którego scenerią będzie dworzec kolejowy – symboliczne miejsce spotkania. Takie „przypadkowe” spotkanie stanie się pretekstem do zaprezentowania kulturowej
różnorodności, dziedzictwa i bogactwa regionów, z których pocho-

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

„KOMPUTER OD A DO Z – POWSZECHNY
DOSTĘP DO KOMPUTERA
DLA MIESZKAŃCÓW WSI”
Gmina Hażlach w okresie od października 2008 roku do marca
2009 roku prowadziła darmowe kursy z podstaw obsługi komputera,
internetu i poczty elektronicznej pod nazwą „Komputer od A do Z –
powszechny dostęp do komputera dla mieszkańców wsi”. Zostały one
zorganizowane 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 w Województwie Śląskim 2007-2013,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Unii Europejskiej. W zajęciach uczestniczyło pięć grup 10-osobowych,
które spotykały się w Gminnym Centrum Informacji w Hażlachu oraz
w Szkole Podstawowej w Pogwizdowie. Uczestnicy szkoleń otrzymali
certyfikaty poświadczające ukończenie 60-godzinnego kursu.
Wójt Gminy Karol Folwarczny składa podziękowania instruktorom z firmy „OPTIMAL” w Skoczowie oraz dyrekcji Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie, z którymi Gmina Hażlach współpracowała
podczas realizacji projektu.

„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”
28 lutego w sali remizy OSP w Kończycach Wielkich odbyły się
eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”. Poprzedziły je eliminacje szczebla
podstawowego w czterech z sześciu naszych sołectw.
Eliminacje gminne zgromadziły 19 uczestników. W wyniku rozgrywek finałowych, które nastąpiły po ocenie prac pisemnych, wyłoniono zwycięzców w każdej z trzech grup wiekowych. I grupa (10-13
lat): 1. Martyna Mołek (40 pkt.), 2. Łukasz Lelakowski (38 pkt.), 3.
Maciej Smyczyk (37 pkt.). II grupa (14-16 lat): 1. Andrzej Foltyn (28
pkt.), 2. Kamil Ratajczyk (27 pkt.), 3. Michał Ligocki (23 pkt.). III
grupa (17-19 lat): 1. Magdalena Ligocka (27 pkt.), 2. Przemysław Borowian (26 pkt.), 3. Sylwester Giza (26 pkt.).

W pogwizdowskim Gimnazjum.
dzą młodzi aktorzy. Oprócz prób i nagrywania ścieżki dźwiękowej,
młodzież wzięła udział w zajęciach plastycznych oraz miniturnieju
siatkówki.
Program popołudniowy obfitował w wyjazdy i spotkania. Delegacje partnerskich szkół zostały serdecznie przyjęte przez Wójta
Gminy Hażlach, pana Karola Folwarcznego. Przewodnicy PTTK zaznajomili gości z zabytkami i historią Cieszyna. O tym, jak głębokim
przeżyciem była wizyta w Muzeum Obozu Zagłady w Oświęcimiu,
świadczyły najlepiej relacje i refleksje, które zostały spisane i zabrane
do szkoły koordynującej w Niemczech, by stać się częścią wystawy
podsumowującej projekt. W programie wizyty znalazły też miejsce
wycieczki do Pszczyny, Ustronia i Żywca. Korzystając ze słonecznej pogody podziwiano panoramę Beskidów z Czantorii, a kolacja
w góralskiej karczmie dała możliwość zapoznania się z regionalną
kuchnią, dla której też nie szczędzono słów uznania.
Ostatnie popołudnie i wieczór goście spędzili w pogwizdowskich
domach. Wspaniałe musiały to być chwile, gdyż pożegnaniom i gorącym podziękowaniom nie było końca. A także zapewnieniom: do
zobaczenia wkrótce!
Grażyna Geronin

Uczestnicy eliminacji gminnych z wójtem i strażakami • Fot. Krzysztof
Czakon
Komisja sędziowska pracowała w składzie: Roman Spandel (przewodniczący), Kazimierz Orszulik (sekretarz) i Krzysztof Czakon. Finaliści odebrali z rąk wójta Karola Folwarcznego nagrody książkowe
zakupione ze środków Gminy Hażlach oraz drobne upominki, które
przygotowała jednostka OSP w Kończycach Wielkich.
Eliminacje powiatowe rozegrano 14 marca w jednostce OSP w
Cieszynie-Pastwiskach. Nasi finaliści eliminacji gminnych zajęli w
swoich grupach wiekowych następujące miejsca: VI – Martyna Mołek, X – Andrzej Foltyn, VIII – Magdalena Ligocka.
GK
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OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA
BUDYNKÓW
Przypominam mieszkańcom Gminy Hażlach o obowiązku
zgłaszania do opodatkowania budynków, których budowa została
zakończona i dokonano ich odbioru przez Nadzór Budowlany lub
rozpoczęło się ich użytkowanie bez odbioru. W roku 2009 prowadzone będą kontrole w tym zakresie. W przypadku stwierdzenia
użytkowania nieodebranych budynków sprawa będzie kierowana
do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Cieszynie.
Marek Gabzdyl
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego
Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych
URZĄD GMINY HAŻLACH
OGŁOSZENIE

HARMONOGRAM ZBIÓRKI
SZKŁA I PLASTIKU
NA TERENIE GMINY HAŻLACH W 2009 R.
Sołectwo/Mc.
Rudnik,
Kończyce
Wielkie
Brzezówka,
Pogwizdów
Hażlach,
Zamarski

Czerwiec 2009 Wrzesień 2009 Grudzień 2009
02.06.2009r.
01.09.2009r.
01.12.2009r.
I
I
I
wtorek
wtorek
wtorek
29.06.2009r.
29.09.2009r.
03.12.2009r.
V poniedziałek
V
I
wtorek
czwartek
08.12.2009r.
30.06.2009r.
30.09.2009r.
II
V
V
wtorek
środa
wtorek

Zbiórki odpadów segregowanych dokonuje:			
Zakład Oczyszczania Miasta			
„TROS-EKO Spółka z o.o.			
ul. Bażantów 17			
43-450 Ustroń			
telefon - 033 854 29 75			
Wszelkie uwagi dotyczące przebiegu zbiórki prosimy kierować
bezpośrednio do w/w firmy lub do Urzędu Gminy Hażlach - tel. 033
8569 555, Referat Gospodarki Komunalnej.

PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE
W 2009 ROKU
Od 16 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Międzyświeciu rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie
płatności bezpośrednich. Pomimo iż wnioski są spersonalizowane,
sprawiają rolnikom kłopot z właściwym ich wypełnieniem. Najczęściej rolnicy mają problem z prawidłowym oznaczeniem działek rolnych i zmianą powierzchni poszczególnych upraw. W związku z tym
doradcy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego, obsługujący
poszczególne gminy, pomagają w wypełnianiu wniosków.
Wskazane jest, aby rolnik, oprócz spersonalizowanego wniosku,
przyniósł także wypis z rejestru gruntów i mapę geodezyjną swoich
działek, zwłaszcza jeśli występują różnice w numeracji działek lub
ich wielkościach. Dyżury w Urzędzie Gminy Hażlach pełni doradca Zofia Feluś od 15.04 do 15.05.2009 roku, od wtorku do piątku w
godz. od 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: (033) 852 08 94, kom. 515 275 912.
Zachęcamy wszystkich rolników do składania wniosków, nie czekając na ostatni moment.
Doradca PZDR w Cieszynie
Zofia Feluś
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OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Hażlach przypomina, iż każdy właściciel nieruchomości (zarządca), zobowiązany jest do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych. Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/66/07
Rady Gminy w Hażlachu z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, umowa powinna być zawarta z podmiotem mającym zezwolenie. Wywóz powinien odbywać się co najmniej raz w miesiącu.
Na żądanie upoważnionego przedstawiciela Wójta Gminy właściciel powinien udostępnić do wglądu umowę oraz dowody płacenia za usługę. Ponadto zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości w gminach (Dz.U. 236/05/2008 z późn. zm.),
kto nie podporządkowuje się niniejszym przepisom podlega karze
grzywny.
Upoważnionymi podmiotami do wykonywania w/w usług na terenie naszej gminy są:
Lp.

1

2

3

4

5

Podmiot
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych Wywóz Odpadów
Komunalnych Stałych i Płynnych
Emil Janota, Zabłocie
ul. Bielska 60, 43-246 Strumień
Przedsiębiorstwo SpedycyjnoTransportowe „TRANSGÓR”
sp. z o.o., ul. Norwida 34
44-268 Jastrzębie Zdrój
„FANEX” s.c., A.M. Flaczek,
E.F. Zieleźnik,
Międzyświeć 133, 43-430 Skoczów

„Global Service, Usługi Ekologiczne”
sp. z o.o., ul. Graniczna 29
40-956 Katowice, oddział Mszana
ul. Moszczeńska 27, 44-325 Mszana
„EKOM” Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe Janota
Zdzisław, ul. Tulipanów 3
Zabłocie, 43-246 Strumień
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Zakład Oczyszczania Miasta
„Tros-eko” sp. z o.o.
ul. Bażantów 17, 43-450 Ustroń
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Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
sp. z o.o., ul. Kokotek 33
41-700 Ruda Śląska

„Kontrast II” s.c. Maria Nowak
Arlena i Rajmund Sztwiorok
Pogórze 253, 43-430 Skoczów

Zakres działalności
Odbiór odpadów
komunalnych stałych
i płynnych z nieruchomości położonych na terenie
Gminy Hażlach
Odbiór odpadów
komunalnych stałych
z nieruchomości położonych na terenie Gminy
Hażlach
Odbiór odpadów
komunalnych stałych
z nieruchomości położonych na terenie Gminy
Hażlach
Odbiór odpadów
komunalnych stałych
z nieruchomości położonych na terenie Gminy
Hażlach
Odbiór segregowanych
odpadów komunalnych
stałych z nieruchomości
położonych na terenie
Gminy Hażlach
Odbiór odpadów
komunalnych stałych
i segregowanych z nieruchomości położonych na
terenie Gminy Hażlach
Odbiór odpadów
komunalnych stałych
z nieruchomości położonych na terenie Gminy
Hażlach

Odbiór odpadów
komunalnych stałych
8
z nieruchomości położonych na terenie Gminy
Hażlach
„P.P.H.U EKOPLAST – PRODUKT S.C.” Odbiór odpadów
Krzysztof Brandys
komunalnych stałych
z nieruchomości położo9 Ryszard Brandys
Al. Jana Łyska 20, 43–400 Cieszyn nych na terenie Gminy
Hażlach
„SKOWRON” Sp. z o.o.
Odbiór odpadów płynSkowron Cezary
nych z nieruchomości
10 ul. Frysztacka 93 A
położonych na terenie
43–400 Cieszyn
Gminy Hażlach

Telefon
033 85 70 201
0 601 525 374

032 47 40 752
032 47 40 753

033 85 33 446

032 25 64 418
25 62 437

033 85 70 095
0607 598 973

033 85 42 975

032 24 81 081
do 083

033 85 30 457
033 85 30 392
0 606 823 874

0 510 271 250
0 501 723 990

033 858 28 08
0 606 829 653
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„PIĘKNE OGRODY WIZYTÓWKĄ
GMINY HAŻLACH 2009”
Przed nami IV edycja konkursu „Piękne ogrody wizytówką Gminy Hażlach”. Konkurs organizowany jest przez Gminę Hażlach, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Cieszynie oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Cel i założenia konkursu, warunki uczestnictwa i
zgłaszania do konkursu przedstawione są w poniższym regulaminie.
REGULAMIN KONKURSU
„Piękne ogrody wizytówką Gminy Hażlach ”
ZAŁOŻENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Gmina Hażlach wraz z Ośrodkiem
Doradztwa Rolniczego w Cieszynie i Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy.
2. Konkurs jest organizowany corocznie, w obrębie sołectw Gminy.
3. Konkursem objęte są nieruchomości na terenie gminy będące własnością osób fizycznych.
CELE KONKURSU
1. Poprawa estetyki i porządku na terenie Gminy.
2. Rozbudzanie zamiłowania mieszkańców do piękna przyrody.
3. Wzrost ilości pięknych ogrodów w Gminie.
ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Zgłoszenia do konkursu dokonują KGW lub sołtysi w ilości do 5
uczestników z sołectwa.
2. Zgłoszenia należy składać na kartach zgłoszeń (wg zał. nr 1) w
Urzędzie Gminy do dnia 15 kwietnia każdego roku.
ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1. Co roku będą przeprowadzane dwa przeglądy ogrodów:
a) – wiosenny – do 31 maja
b) – letni
- do 15 września
2. Przeglądy ogrodów dokonuje Komisja Konkursowa.
KOMISJE KONKURSOWE
1. Komisje powoływane są corocznie przez organizatorów.
2. W skład komisji wchodzą:
a) – przewodniczący Komisji (przedstawiciel ODR)
b) – sekretarz Komisji (przedstawiciel Urzędu Gminy)
c) – trzech członków Komisji, w tym dwóch przedstawicieli
sołectw biorących udział w konkursie.
3. Przewodniczący Komisji przed wyjazdem na przeglądy występuje
do Wójta Gminy o przydzielenie środka transportu.
4. Komisja konkursowa podczas przeglądów przyznaje punkty zgodnie z odniesionymi wrażeniami i wpisuje je w odpowiednie rubryki listy punktowej (wzór listy zał. 2), listę podpisują wszyscy
członkowie komisji.
5. Po zakończeniu przeglądów przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenie Komisji, na którym Komisja zatwierdza listę końcową
wyników konkursu.
6. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, do którego załącza
się listy punktowe, listę zbiorczą i karty zgłoszeń do konkursu.
7. W oparciu o powyższe dokumenty przewodniczący Komisji występuje do Wójta Gminy z wnioskiem o dyplomy i nagrody.
ZASADY OCENIANIA W KONKURSIE
1. Komisja konkursowa będzie oceniała ogrody według następującej
skali ocen:
a) – byliny, kwiaty jednoroczne, krzewy i drzewa ozdobne - 20 pkt.
b) – mała architektura - 10 pkt.
c) – ogólny efekt wizualny - 20 pkt.
NAGRODY I DYPLOMY
1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
2. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród następuje na spotkaniu
z władzami Gminy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Dopuszcza się trzykrotny udział w konkursie, pod warunkiem dokonania istotnych zmian w ogrodzie przed kolejnym zgłoszeniem.
2. Zdobywcy pierwszych miejsc mogą zgłosić ponownie swój ogród
do konkursu po co najmniej 3-letniej przerwie, pod warunkiem
dokonania zmian dość istotnie wpływających na wygląd ogrodu.
3. Informacja o konkursie i jego wynikach będzie ogłoszona w „Wiadomościach Gminy Hażlach”, jak również na stronie internetowej
Gminy www.hazlach.pl.
Powyższy Regulamin został zatwierdzony przez Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Hażlach.
Zapraszamy wszystkie sołectwa do wzięcia udziału w konkursie.
Zofia Feluś, PZDR Cieszyn

NOWE INWESTYCJE
W pierwszych miesiącach tego roku Gmina Hażlach rozstrzygnęła kolejne przetargi nieograniczone w zakresie gospodarki komunalnej. Zawarto sześć umów na realizację postępowań, których łączna
wartość wynosi ponad 436 tys. zł.
Obejmują one wykonanie dokumentacji na 11 projektów oświetlenia ulicznego, 7 projektów remontu dróg, dostosowanie projektu „Moje Boisko - Orlik 2012” do warunków terenowych, a także
przeprowadzenie remontów cząstkowych dróg oraz zakup i dostawę
klińca i tłucznia. W trakcie postępowania znajduje się przetarg na
modernizację odcinka ulicy Krakowskiej w Pogwizdowie. Ogłoszone
zostały przetargi na wykonanie remontu ulicy Akacjowej oraz budowę kolejnego odcinka kanalizacji sanitarnej w Hażlachu.
W pierwszej części realizacji III etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Hażlachu powstanie 3496,5 metrów kanalizacji i przyłączonych
zostanie 30 budynków w rejonie ulicy Rolnej i Spokojnej. Wartość
kosztorysowa tego projektu wynosi ponad 1 mln 445 tys. zł. Dzięki
tej inwestycji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach został złożony wniosek o umorzenie w kwocie 1 mln 178 tys. 481,90 zł części pożyczki zaciągniętej w
2002 roku na wcześniejszą inwestycję proekologiczną.
W ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Moje
Boisko - Orlik 2012” na terenie boiska obok Szkoły Podstawowej
w Hażlachu powstanie kompleks sportowy składający się z boiska
do piłki nożnej ze sztuczną trawą oraz z boiska do piłki siatkowej
i koszykowej o nawierzchni poliuretanowej. Obiekt będzie posiadał
sztuczne oświetlenie oraz zbudowane w technologii modułowej zaplecze szatniowe. Wartość inwestycji jest szacowana przez inwestora,
Gminę Hażlach, na ok. 1.300 tys. zł. Oprócz budżetu gminy budowę
sfinansują przyznane już środki z Województwa Śląskiego (333 tys.
zł). Planowane jest także dofinansowanie w tej samej wysokości przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Gmina Hażlach ubiega się również o środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przeprowadzenie modernizacji nawierzchni
ulicy Szkolnej (560 m) i Słonecznej (390 m) w Rudniku oraz ulicy
Strażackiej (850 m) w Kończycach Wielkich. Wnioski na łączną sumę
269 tys. zł zostały złożone w październiku ubiegłego roku. Decyzja
Urzędu Marszałkowskiego w tej sprawie zapadnie w maju.
11 lutego Gmina Hażlach wystąpiła do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Ubiegamy się o
dofinansowanie w wysokości 500 tys. zł kosztów budowy budynku
dla sportowców przy boisku w Rudniku. Ogólny koszt tej inwestycji
wynosi 1 mln 83 tys. zł.
11 marca Gmina Hażlach i Gmina Dębowiec złożyły wspólny
wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, realizacji wspólnego
projektu „Poprawa infrastruktury kulturalnej w Gminach Hażlach
i Dębowiec”. W naszej gminie zaplanowano wykonanie adaptacji
części pomieszczeń dawnej filii szkoły w Pogwizdowie na potrzeby
Domu Kultury.
GK
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ZAGROŻENIA, BEZPIECZEŃSTWO PPOŻ. I DZIAŁANIA POŻARNICTWA
OCHOTNICZEGO W GMINIE HAŻLACH W 2008 ROKU

Zjawisko zagrożeń pożarowych występowało zawsze i będzie nadal
występować. Przyczyny tego stanu rzeczy są zróżnicowane, często jest
to niedbalstwo i lekkomyślność osób dorosłych i dzieci łamiących przepisy pożarowe. Obserwuje się także znacznie większą liczbę zagrożeń
spowodowanych ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi.
Gmina Hażlach zaliczana jest do gmin rolniczych. Spora ilość zabudowań to budynki mieszkalne i gospodarcze. Zagrożenia bezpieczeństwa
pożarowego występują najczęściej w starym budownictwie, gdzie instalacje elektryczne są często nadmiernie obciążone, a napraw tych instalacji
dokonują osoby nieupoważnione. Zagrożeniem jest również garażowanie
pojazdów silnikowych w miejscach do tego nieprzystosowanych oraz
składowanie nawozów mineralnych w uszkodzonych opakowaniach, w
miejscach do tego nieprzeznaczonych. Niestety, nadal istnieje zjawisko
wypalania suchych traw, co powoduje zagrożenie pożarowe i ekologiczne. Zaznaczyć jednak trzeba, iż zjawisko to z roku na rok słabnie.
Dużym zagrożeniem jest też sama natura, ekstremalne zjawiska
pogodowe coraz częściej zmuszają jednostki straży pożarnych do interwencji. Występujące krótkotrwałe, ale bardzo obfite opady deszczu,
połączone z silnym wiatrem, sprawiają, że drogi tarasują połamane
drzewa, a piwnice domów zalewa woda i muł. Często tym zjawiskom
towarzyszą wyładowania atmosferyczne, które są przyczyną pożarów.
Tak było w ubiegłym roku w Brzezówce, kiedy od uderzenia pioruna
zapaliła się stodoła. Silne opady deszczu na przemian z okresowymi suszami występują na naszym terenie niestety coraz częściej. Do zjawisk
tych należą także okresowo bardzo obfite opady śniegu. Mokry śnieg
zagraża nie tylko budynkom o dużej powierzchni dachów, ale przede
wszystkim łamie drzewa i konary, które tarasują drogi. W lutym jednostki podjęły kilka interwencji związanych ze zrzucaniem śniegu z dachów
o dużej powierzchni.
Około 800 hektarów na terenie gminy to lasy, w których podczas
susz wilgotność ściółki nie przekracza 10%, a to powoduje bardzo duże
niebezpieczeństwo pożaru. Niestety wspomnieć należy także o działalności podpalaczy, którzy nieświadomie lub świadomie podpalają ściółkę w lesie, wypalają trawy czy podpalają stodoły. Niestety, trzy ubiegłoroczne pożary lasu w Kończycach Wielkich oraz jeden w Hażlachu są
tego najlepszym przykładem.
W związku z faktem przebiegania przez naszą gminę dużej ilości
dróg, w tym wojewódzkich o dużym natężeniu ruchu, poważnym zagrożeniem jest niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków
transportu.
W roku ubiegłym można było zaobserwować charakterystyczny
wzrost ilości zdarzeń i interwencji w miesiącach lipcu i sierpniu, co wiązało się z nietypowym zachowaniem zwierząt i owadów stwarzających
zagrożenie.
Utrzymujący się stan zagrożeń ściśle wiąże się z ilością pożarów na
terenie naszej gminy. W roku 2006 na terenie Gminy Hażlach ogółem
zanotowano 101 zdarzeń, w tym 13 to pożary, a 86 to miejscowe zagrożenia i 2 alarmy fałszywe. Natomiast w 2007 roku zanotowano 126
zdarzeń, 17 pożarów, 109 miejscowych zagrożeń. W ubiegłym, 2008
roku, odnotowano nieznaczny spadek interwencji. Zanotowano bowiem 82 zdarzenia, w tym 16 pożarów i 65 miejscowych zagrożeń oraz
1 alarm fałszywy. Dodać należy, iż przedstawione liczby nie obrazują
pełnej ilości interwencji, często kilka zdarzeń obsługiwanych przez jednostki OSP w ramach jednego wyjazdu zaliczane jest statystycznie jako
jedno zdarzenie. Jak wynika ze statystyki, ilość pożarów kształtuje się
na podobnym poziomie, natomiast spadek ilości miejscowych zagrożeń
należy ściśle wiązać z ubiegłoroczną, sprzyjającą aurą. Jest to między
innymi wynikiem prowadzonych przez jednostki OSP działań profilaktycznych oraz propagandy medialnej związanej z karami dla rolników
wypalających trawy.
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Hażlachu zaniepokojony
tym stanem rzeczy określił zadania dla jednostek terenowych OSP w
zakresie podejmowania działań profilaktycznych. Powyższe dotyczyło
propagandy wizualnej, wygłaszania w szkołach pogadanek na tematy
związane z ochroną ppoż. Przy udziale Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich oraz świetlic w Hażlachu, Zamarskach i Pogwizdowie
przeprowadzono Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Za-

pobiega Pożarom”. Nagrody dla uczestników tych konkursów na etapie
środowiskowym fundowały same OSP, natomiast na etapie gminnym
Gmina Hażlach. Zwycięzcy eliminacji gminnych brali udział w części
powiatowej tegoż turnieju zajmując wysokie miejsca. Jak co roku Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP organizuje zawody sportowo-pożarnicze, których celem między innymi jest poprawa wyszkolenia i sprawności fizycznej. W zawodach tych do rywalizacji stają także drużyny
młodzieżowe. Pragnę jednocześnie dodać, iż jednostki terenowe uczestniczą także w ćwiczeniach organizowanych przez PSP i komendanta
gminnego, a naczelnicy zobowiązani są do przeprowadzenia w ciągu
roku co najmniej 2 ćwiczeń na obiektach. W roku ubiegłym ćwiczenia
gminne odbyły się w kompleksie leśnym w Rudniku.
Stan organizacyjny jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
przedstawia się następująco: na terenie gminy działa 6 jednostek, tj.
w Brzezówce, Hażlachu, Kończycach Wielkich, Pogwizdowie, Rudniku i Zamarskach. Jedna OSP została włączona do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego. Jest to jednostka z Kończyc Wielkich, która
wchodzi także w skład kompani odwodowej komendanta wojewódzkiego. Wszystkie straże zrzeszone są w Zarządzie Gminnym ZOSP
RP. Gminna organizacja pożarnictwa ochotniczego skupia ogółem 415
członków, w tym: 268 członków zwyczajnych (w tym 31 kobiet), 69
wspierających, 17 honorowych oraz 61 członków MDP skupionych
przy OSP w Hażlachu, Zamarskach, Pogwizdowie, Kończycach Wielkich i Rudniku (dane na 31.12.2008 r.)
W każdej OSP na wniosek naczelników zarządy powołują Jednostki
Operacyjno-Techniczne składające się z członków zwyczajnych. Członkowie JOT aktualizują na bieżąco swoje wyszkolenie, jednakże wprowadzony w 2006 roku nowy „System szkolenia członków Ochotniczych
Straży Pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych” powoduje konieczność aktualizacji szkoleń przez większość stanu osobowego
JOT. Młodzi strażacy zobowiązani są przejść 104-godzinne szkolenie.
W roku ubiegłym udało się przeszkolić w ramach nowych zasad 4 strażaków, a w roku bieżącym w szkoleniach tych uczestniczy 13 strażaków
z naszej gminy.
Jednostki dysponują 9 samochodami pożarniczymi, z których 3 to
średnie samochody gaśnicze przewożące od 2 do 2,5 tys. litrów wody,
posiadające autopompy, szybkie natarcie i działka wodno-pianowe. OSP
Hażlach dysponuje lekkim samochodem „Mercedes”, który jest zdolny
do podjęcia samodzielnej interwencji z racji posiadania zbiornika na
wodę o pojemności 1000 litrów. Reszta to samochody „Żuk”, na których
przewożony jest tylko niezbędny w czasie akcji sprzęt. OSP w Kończycach Wielkich otrzymała w ubiegłym roku samochód operacyjny „Polonez”, który bezpłatnie został przekazany z Komendy Powiatowej PSP
w Cieszynie. Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Hażlachu widzi
potrzebę dalszej wymiany samochodów lekkich na mniej awaryjne i
pozwalające przewozić nieco więcej sprzętu potrzebnego podczas akcji. Jednostki dysponują 14 motopompami, 3 pompami pływającymi, 3
agregatami prądotwórczymi oraz 4 pompami szlamowymi, 1 modułem
gaśniczym, 1 piłą do cięcia betonu i stali, oraz 7 piłami spalinowymi
do drewna. Jednostka w Pogwizdowie dysponuje sprzętem do ratownictwa ekologicznego, natomiast OSP w Kończycach Wielkich przyczepą
wężową i zestawem do ratownictwa medycznego. Na wyposażeniu tej
jednostki jest zestaw do ratownictwa drogowego oraz 3 szt. aparatów
powietrznych do izolacji dróg oddechowych, wykorzystywanych podczas działań w pomieszczeniach zadymionych. Istnieje konieczność
zakupu dodatkowo jeszcze jednego aparatu. Niestety, jak okazało się
w sierpniu 2005 roku, jednostki należy doposażyć w pompy szlamowe,
bo właśnie te stają się najbardziej przydatne podczas likwidacji skutków
powodzi. Należy również rozważyć potrzebę zakupu zapór powodziowych wypełnianych wodą, które można szybko rozstawić, co decyduje
o skuteczności podjętych działań. Istnieje także konieczność ciągłego
uzupełniania sprzętu ochrony indywidualnej ratowników. Podczas zakupów nowego sprzętu zwracamy uwagę na posiadane atesty. Dotyczy
to szczególnie sprzętu ochrony osobistej. Wszystkie jednostki posiadają łączność bezprzewodową ze stanowiskiem kierowania w komendzie
PSP w Cieszynie, dwie posiadają system selektywnego wywoływania, z
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czego jedna ma zainstalowany terminal GSM pozwalający na przesłanie
strażakom informacji o alarmie.
Koniecznością jest stopniowa wymiana sprzętu, ponieważ ten, którym dysponujemy, jest po długoletniej bardzo intensywnej eksploatacji
i coraz częściej odmawia posłuszeństwa. To, że nadal jest sprawny, zawdzięczamy zaangażowaniu wielu ludzi, którzy dbają o niego. Wymiana
tegoż sprzętu przy udziale Urzędu Gminy w Hażlachu jest realizowana
zgodnie z planem Zarządu Oddziału Gminnego. Często jednostki same
występują o dotacje do kupowanego sprzętu lub zwracają się do różnych instytucji o jego sfinansowanie. Pozwala to zaoszczędzić niewielkie środki na działalność bieżącą. W niewielkim stopniu realizowana
jest akcja 1% dla organizacji pożytku publicznego, a większe wypływy
pozwoliłyby na zakup niezbędnego sprzętu. Szczegółowe dane można
na ten temat uzyskać na stronie internetowej www.zosprp.pl.
Z doświadczenia wiemy, że podczas akcji pożarowych nie zawsze
można w należyty sposób korzystać z sieci hydrantowej, zbyt małe ciśnienie wody lub jej brak sprawiają, że wodę trzeba dowozić do pożaru.
Przeprowadzona kontrola sprawności hydrantów w Rudniku i Brzezówce wykazała pewne nieprawidłowości, które winni usunąć pracownicy
Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej. Zwrócić też należy uwagę na fakt, że
w lasach hydrantów po prostu nie ma i w razie pożaru wodę trzeba dowozić, gdyż często naturalne zbiorniki wodne znajdują się w dalekiej
odległości od źródła pożaru. Doposażenie jednostek OSP w samochody
zdolne przewozić środki gaśnicze znacznie ułatwi prowadzenie działań
bojowych na tym odcinku.
Zagrażające mieszkańcom naszej gminy wody Piotrówki i Olzy
sprawiają, że dwie jednostki z miejscowości, w których to zagrożenie
występuje, należy doposażyć w niezbędny sprzęt, to jest kapoki, koła
ratunkowe i pompy szlamowe (OSP Kończyce W. taki sprzęt posiada).
Wskazane byłoby także zakupienie dla jednostki w Hażlachu pontonu
wiosłowego (OSP Pogwizdów taki ponton posiada).
Od września 2008 roku Urząd Gminy zatrudnia konserwatorów odpowiedzialnych za prawidłową konserwację sprzętu i utrzymanie go w
stałej gotowości bojowej, co znacząco wpływa na poprawę stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Wszystkie zamierzenia należy realizować stopniowo. Jako ważną
należy uznać konieczność dokończenia remontu nowych pomieszczeń
przeznaczonych dla OSP Rudnik. Zwracam jednocześnie uwagę na wyposażenie jednostek w atestowany sprzęt ochrony osobistej strażaka,
który musi odpowiadać wszystkim normom i certyfikatom, a zatem jego
cena jest wysoka. Mimo pewnych utrudnień uważam, iż dobra współpraca pomiędzy Zarządem Oddziału Gminnego ZOSP RP w Hażlachu,
zarządami OSP, a Urzędem Gminy pozwoli realizować zadania statutowe, które przed nami postawiono.
Prezes ZOG ZOSP RP w Hażlachu
Krzysztof Czakon

KROK W DRUGIE STULECIE
Podsumowanie obchodów 100-lecia zamarskiej Ochotniczej Straży
Pożarnej było głównym tematem walnego zebrania sprawozdawczego,
które odbyło się 14 lutego 2009 roku. W zebraniu, oprócz druhów miejscowej jednostki, uczestniczyli zaproszeni goście: wójt p. Karol Folwarczny, zastępca prezesa Oddziału Gminnego ZOSP RP w Hażlachu
dh Władysław Brachaczek, radny Rady Gminy i prezes LKS Zamarski
p. Przemysław Żebrok oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP
w Cieszynie. Bardzo serdecznie przywitano delegację z zaolziańskich
Domaslavic na czele z Radosławem Simką – prezesem tamtejszej jednostki OSP, z którą zamarska Straż od niedawna nawiązała partnerską
współpracę.
W składanych sprawozdaniach z działalności Zarządu pozytywnie
oceniono udane obchody jubileuszu zamarskiej OSP. Uroczystość miała
przebieg zgodny z planem. Rozpoczęła się koncertem orkiestry dętej i
nabożeństwem ekumenicznym w kościele pw. św. Rocha. Celebrowali je:
miejscowy proboszcz ks. Piotr Beczała, kapelan Ogólnopolskiego Duszpasterstwa Straży Pożarnych ks. Adam Glajcar oraz ks. biskup Rudolf
Pastucha w asyście ks. Alfreda Neumana. Okazały przebieg miała część
widowiskowa uroczystości na boisku LKS, gdzie pożegnano sztandar
z lat Polski Ludowej i przyjęto nowy sztandar ufundowany przez miejscowe społeczeństwo. Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

nowy sztandar udekorował wiceprezes Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
RP w Katowicach dh dr Rafał Glajcar. Wójt p. Karol Folwarczny dokonał symbolicznego przekazania kluczy nowego samochodu bojowego.
Wielu strażaków dla swych zasług uhonorowanych zostało medalami
lub odznakami strażaka wzorowego. Miłym akcentem były życzenia –
ustne i na piśmie – składane przez przedstawicieli władz strażackich i
samorządowych.
Na placu manewrowym w zamarskiej uroczystości jubileuszowej
wzięło udział 17 delegacji i pocztów sztandarowych okolicznych Straży. Po zakończeniu części oficjalnej na boisku sympatycy i przyjaciele
Straży mogli wpisywać się do księgi pamiątkowej, zaopatrzyć się w
jednodniówkę jubileuszową i okolicznościowe widokówki, mogli też
podziwiać kącik pamięci i dokumentację wizualną. Obchody kończyła
zabawa festynowa oraz posiłek dla gości i delegacji OSP.
Fotografik Edward Figna ze swych licznych zdjęć przygotował reportaż–fotoalbum, dedykowany „z miłością szanownemu Zarządowi
OSP Zamarski na pamiątkę pięknego Jubileuszu”. Znaczące jest motto fotoalbumu: „Człowiek jest śmiertelny, ale dobro przekazane swym
bliźnim jest nieśmiertelne”. W dalszej części sprawozdań z rocznej działalności stwierdzono: „W minionym roku jednostka brała udział w 4
akcjach ratowniczych, drużyny starsza i młodzieżowa brały udział w
zawodach sportowo-pożarniczych. Pomyślnie rozwija się współpraca
z partnerską jednostką OSP w zaolziańskich Dolnych Domaslavicach
– zamarska delegacja wzięła udział w obchodach stulecia tamtejszej
OSP, z własnym wozem bojowym uczestniczyła w konkretnych ćwiczeniach sprawnościowych. Zespół teatralny przygotował i wystawił
sztuki ludowe – „Trefiła kosa na kamień” i „Swaty”. Zespół gawędziarsko–śpiewaczy umilał okolicznościowe imprezy środowiskowe, wziął
czynny udział w konkursie gminnym na „Przebój pieśniczki regionalnej
2008”. Za owocną pracę udzielono Zarządowi absolutorium za ubiegły rok. Dyskusję nad sprawozdaniami p. Zofia Korzec podsumowała
emocjonalnymi strofami – „dla ofiarnej służby społecznej zamarskich
strażaków wszelka cześć i uszanowanie”. Wszyscy uczestnicy walnego zebrania zaproszeni zostali na posiłek przygotowany przez drużynę
żeńską. Z okazji przypadającego w tym dniu Święta Walentynek zespół
gwarowo–śpiewaczy wystąpił z humorystycznym programem okolicznościowym. W drugiej części zebrania goszczono również delegację
OSP Zebrzydowice.
Rudolf Mizia

JEDYNY TAKI DZIEŃ
7 marca Koło Gospodyń Wiejskich w Kończycach Wielkich po raz
kolejny
zorganizowało
spotkanie dla wszystkich
Pań sołectwa z okazji Dnia
Kobiet. Jest to być może
jedyny dzień w roku, w
którym kobiety mogą
spotkać się w tak licznym
gronie. W spotkaniu uczestniczyły 42 Panie oraz zaproszeni goście:
Wójt Gminy Karol Folwarczny, przewodniczący Rady Gminy Karol
Czempiel, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Wojciech Kasztura,
sołtys Franciszek Morawiec, prezes OSP w Kończycach Wielkich
Krzysztof Czakon, komendant OSP Władysław Brachaczek.
Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Były kwiaty
i życzenia od zaproszonych gości. Śpiewano, opowiadano dowcipy,
wyjaśniano znaczenie poszczególnych imion oraz charakter osób je
noszących. Rozmowy, które toczyły się między Paniami, najczęściej
dotyczyły nadchodzących świąt. Wymieniano się przepisami na potrawy i wypieki świąteczne. Na stołach pięknie przystrojonych świątecznymi ozdobami nie zabrakło również potraw przygotowanych
przez nasze Panie z KGW. Tak liczny co roku udział kobiet w naszych
spotkaniach potwierdza, że powinny być one kontynuowane.
Wszystkim Paniom, które przygotowały tegoroczne spotkanie,
serdecznie dziękuję. Zarząd naszego Koła życzy wszystkim zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych.
Przewodnicząca KGW
Zofia Feluś
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STRAŻACKA SIATKÓWKA
Sukcesem zakończył się udział reprezentacji strażaków Gminy
Hażlach w rozegranym w Istebnej II Powiatowym Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP
RP w Cieszynie. W zawodach wzięło udział 9 strażackich drużyn.

Reprezentacja naszych strażaków.
Pierwsze miejsce przypadło reprezentantom gospodarzy z Gminy
Istebna. Drugi był Dębowiec, zaś trzecie miejsce wywalczyli strażacy
z Gminy Hażlach. W naszej drużynie wystąpili widoczni na zdjęciu:
Mateusz Parchański, Rafał Machej, Krzysztof Czakon oraz Radosław
Brachaczek, Kamil Czakon, Przemysław Piekar, Damian Czakon, Jarosław Parchański i Stanisław Parchański.
GK

CZWARTE GRAND PRIX
Zawodnicy LKS
„Victoria” Hażlach
po raz kolejny uczestniczyli w Grand Prix
Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sporu i
Rekreacji w Tenisie
Stołowym. W rozegranym w dniach 7-8
marca czwartym turFinaliści kategorii weteranów. Pierwszy z nieju największy sukces zanotował Józef
lewej Józef Michalik • Fot. Wiktor Kachno
Michalik z Hażlacha.
Tenisista „Victorii” zajął drugie miejsce w kategorii weteranów
pow. 60 lat. Piąte Grand Prix odbędzie się w dniach 9-10 maja.
GK

SIÓDMY TURNIEJ
20 marca 2009 roku w Szkole Podstawowej w Zamarskach, już po
raz siódmy, odbył się organizowany co roku przez dyrektor Grażynę
Babińską i nauczyciela wychowania fizycznego Krzysztofa Żebroka
turniej w piłce siatkowej o puchar dyrektora szkoły. W turnieju brały
udział drużyny z czterech miejscowości.

Oto końcowa klasyfikacja turnieju: 1. Gumna, 2. Dzięgielów, 3.
Dębowiec, 4. Zamarski. Drużyny otrzymały puchary i dyplomy. Gratulujemy!
GB
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BAL GIMNAZJUM
7 lutego odbył się już IX gimnazjalny Bal Rodzicielski, zorganizowany przez Radę Rodziców przy Gimnazjum w Kończycach Wielkich. W Domu Ludowym w Hażlachu bawiło się ponad 100 gości,
którym do tańca przygrywał zespół „Image” z Kaczyc. Jak co roku,
dzięki licznym sponsorom, zorganizowano atrakcyjną loterię fantową, w której główną nagrodą był odtwarzacz DVD.
Przy pięknym wystroju sali oraz bogato zastawionych stołach zabawa w nastroju walentynkowym trwała do białego rana. Całkowity
dochód z balu przeznaczony został na zakup wykładziny ochronnej na
podłogę w sali gimnastycznej gimnazjum.
Organizatorzy balu raz jeszcze bardzo serdecznie dziękują wszystkim Przyjaciołom Szkoły, do których należą:
Firma DACH – Pan Zbigniew Ajzychart, Firma komputerowa
PRESCO – Pan Grzegorz Zorychta, Zakłady Mięsne i Stacja Paliw –
PP. Gawłowskich, Piekarnia i Sklep „Almar” w Kończycach W. - Pan
Marek Handzel, Sklep wielobranżowy w Kończycach Wielkich – Pani
Joanna Szczerba, Ogrodnictwo z Hażlacha - Pani Ewa Cienciała, Zakład Fryzjerski „Styl” w Kończycach W. – Pani Maria Mołek i Katarzyna Wojacka, Zakład Eksploatacji Kruszyw – Żwirownia w Kończycach
W., Firma Sportowa „Iza – Sport” z Bielska-Białej, Hurtownia Papiernicza „Corrado” w Zebrzydowicach, Hurtownia Materiałów Budowlanych – Pan J. Koterbicki Kończyce W., Ferma Drobiu z Hażlacha – Pan
Fojcik, Bank Spółdzielczy w Cieszynie o/Hażlach, Środki ochrony roślin – Pani Maria Żyła Kończyce W., Sklep „Maxi” w Cieszynie - Pani
Alina Foltyn, Usługi Elektroinstalacyjne w Kaczycach - Pan Leszek
Kowalski, Pani Paulina Gabryś z Hażlacha, Sklep „Canea” z Cieszyna,
Sklep „Komfort” z Cieszyna, Sklep „Eldom” z Cieszyna, Leśnictwo
Hażlach – Pan Teofil Macura, Stolarstwo Meblowe – Pan Andrzej Przybyła z Hażlacha, Sklep odzieżowy – Pani Bożena Pietrzyk z Hażlacha,
Firma „PEX” - Kończyce Wielkie, Zakład Fotograficzny - Deląg z
Cieszyna, Sklep fryzjerski ze Skoczowa, Firma AVON, Punkt Apteczny
„Flos” – Kończyce Wielkie, Wulkanizacja opon – Pan Jerzy Pierchała z
Kaczyc oraz anonimowi Sponsorzy.
Przede wszystkim dziękujemy Rodzicom uczniów naszego Gimnazjum. Zapraszamy za rok.
Anna Szypuła

BAL „VICTORII”
Zgodnie z przyjętym zwyczajem w ostatni weekend karnawału
Ludowy Klub Sportowy „Victoria”
w Hażlachu zorganizował „Bal
Sportowców”, który odbył się w
Domu Weselnym „Klimosz” w Pogwizdowie. Oprócz bogatego menu
oraz świetnej oprawy muzycznej, o
Licytacja tortu w kształcie bo- którą zadbał zespół „Nanci”, Zarząd
iska • Fot. Anna Radziejewska- LKS zapewnił swoim gościom wieLorek
le atrakcji, m.in. pokaz tańca breakdance w wykonaniu zespołu „Eskada” ze Skoczowa, loterię fantową
oraz licytację tortu w kształcie boiska do piłki nożnej.
Należy zaznaczyć, iż „Bal Sportowców” nie zyskałby tak świetnej oprawy, gdyby nie zaangażowanie wielu życzliwych osób, od lat
wspierających hażlaski klub sportowy oraz szczodrość lokalnych
sponsorów, do których należą: Bank Spółdzielczy w Cieszynie, firma
Timber Okna i Drzwi, INDA Skoczów, Nadleśnictwo Ustroń, Lakiery
Anna Sitek, Firma DAGRA, Złotnictwo Pieczonka, firma INMET, Mebel Man, Pani Ewa Cienciała, firma MAGRO, Auto–Mechanika Żyła,
Auto-Kosmetyka Polak, Auto–Remont Rudolf Sitek, przedsiębiorstwo
CANEA, Pan Adam Pustówka, Zakłady Mięsne Gawłowski, KOH I
NOOR HARDTMUTH POLSKA, PPG Polifarb Cieszyn S.A.
W imieniu całego Zarządu LKS „Victoria” w Hażlachu pragnę
gorąco podziękować wszystkim sponsorom, osobom zaangażowanym
w przygotowanie balu karnawałowego, jak również naszym gościom
za świetną i kulturalną zabawę do białego rana.
Za Zarząd LKS „Victoria” w Hażlachu
Grzegorz Sikorski
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O tym, jak zastawione były stoły na Śląsku Cieszyńskim, przekonała się najpierw komisja konkursowa a następnie bardzo licznie przybyli
degustatorzy i smakosze. Zgodnie z regulaminem komisja oceniała każde stoisko odrębnie, biorąc pod uwagę estetykę i ogólną prezentację,
regionalny charakter potraw o gwarowych nazwach, a także ich walory smakowe. Spośród prezentowanych potraw na każdym stoisku wybrana
została ta najsmaczniejsza. Tej trudnej oceny podjęła się komisja w składzie: Gertruda Proksa - członkini Zarządu Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Krajowej Rady Kobiet, Danuta Kożusznik – prezes Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej, Antoni Trylski - przewodniczący Rady Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
w Bielsku-Białej, Karol Czempiel – przewodniczący Rady Gminy Hażlach, Karol Folwarczny – Wójt Gminy Hażlach oraz Jerzy Zawiślak i
Andrzej Chrapek - radni Gminy Hażlach .
Na stoisku KGW w Brzezówce jury zachwycało się babką z marchwi. Z potraw poddanych ocenie na stoisku KGW w Hażlachu, oprócz
„pomazanki” chrzanowej, za najsmaczniejszą uznano zupę chrzanową. Na stoisku KGW w Kończycach Wielkich rewelacją smakową była
„kita z ćwikłom”. KGW w Pogwizdowie zaimponowało potrawą nazwaną „miszmasz”. Pieczeń kolorowa okazała się najsmaczniejszą z prezentowanych potraw na stoisku KGW w Rudniku, zaś na stoiku KGW w Zamarskach był nią „brótfaniok z krupice”, z kiełbasą i szynką.
Imprezę zakończono rozdaniem dyplomów i nagród w postaci artykułów gospodarstwa domowego oraz zaproszeniem na następny konkurs
kulinarny pod nazwą „Cieszyński wigilijny stół”, który GOK zamierza zorganizować w grudniu tego roku.
WK

KGW Kończyce Wielkie

KGW Rudnik

KGW Hażlach

KGW Pogwizdów

KGW Zamarski
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