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BYŁO SMACZNIE, ZDROWO I KOLOROWO
W sobotę 2 kwietnia odbył się cykliczny konkurs kulinarny, który
tym razem przebiegał pod hasłem „Smacznie, zdrowo i kolorowo”. W
sali Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu nęciło swoim wyglądem
i sposobem podania mnóstwo pyszności, o co zadbały Koła Gospodyń Wiejskich. Każde Koło przygotowało na ten dzień po kilkanaście
potraw.
Przyrządzenie smacznych a jednocześnie zdrowych dań jest wielką
sztuką, co powoduje, że stają się one cudem pod względem smakowym i
estetycznym, o czym wspomniał dyrektor GOK w słowach wstępu. Każda przygotowana potrawa powinna była spełniać zasady zdrowego odżywania, które mówią: nie nadużywać tłuszczów, nie przekarmiać białkiem,
nie odlewać tego co najsmaczniejsze, a przy tym dbać o dobór barw.

„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA
POŻAROM 2011”
12 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Hażlachu odbyły się
eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”. Poprzedziły je eliminacje szczebla
podstawowego. Eliminacje gminne zgromadziły 15 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. Karolina Szweda (6 pkt.), 2. Kamila Misiarz (5 pkt.), 3. Tomasz Raszka (5 pkt.). II grupa (14-16 lat): 1. Paweł
Budziński (9 pkt.), 2. Adrian Smolorz (8 pkt.), 3. Filip Kukulski (4
pkt.). III grupa (17-19 lat): 1. Marek Tolasz (8 pkt.). Komisja sędziowska pracowała w składzie: Władysław Brachaczek (przewodniczący),
Roman Spandel (sekretarz) i Kazimierz Orszulik. Finaliści otrzymali

Uczestnicy eliminacji gminnych wraz z ich organizatorami oraz
wójtem Karolem Folwarcznym • Fot. GOK
nagrody rzeczowe zakupione ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Eliminacje powiatowe rozegrano 20 marca w jednostce OSP w
Wiśle Centrum. Nasi finaliści eliminacji gminnych zajęli w swoich
grupach wiekowych następujące miejsca: Karolina Szweda (dziesiąta), Paweł Budziński (czwarty) i Marek Tolasz (trzeci).
GK

Każde koło KGW za udział w konkursie otrzymało pamiątkowy
dyplom i wielkanocnego „zajączka” • Fot. GK
Jury konkursowe miało więc przed sobą trudne zadanie. Wyboru
najsmaczniejszej potrawy na każdym prezentowanym stoisku podjęła
się komisja w składzie: Grażyna Krehut, przewodnicząca Rady Gminy
Hażlach, Antoni Trylski, przewodniczący Rady Rejonowego Związku
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczcych w Bielsku-Białej, Zdzisław
Majętny, kierownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Cieszynie, radni Czesław Konieczny i Grzegorz Sikorski oraz reprezentantki sołectw,
znawczynie sztuki kulinarnej: Zofia Kwiczala z Brzezówki, Wanda Pilch
z Hażlacha, Zofia Feluś z Kończyc Wielkich, Elżbieta Machej z Rudnika
i Stanisława Figna z Zamarsk. Jurorów wspierał wójt Karol Folwarczny.
(c.d. na str. 2)

PAMIĄTKI PO JANIE PAWLE II
W związku z nadchodzącym wyniesieniem na ołtarze PapieżaPolaka Jana Pawła II, Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu zaprasza do zwiedzania Galerii Twórców Ludowych na II piętrze budynku
GOK w Hażlachu przy ulicy Głównej 37. W dniach od 18 kwietnia
do 31 maja, w godz. od 13 do 20 jest tam czynna wystawa fotografii,
obrazów, wydawnictw oraz innych pamiątek poświęconych osobie
naszego wielkiego Rodaka.
GOK Hażlach
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„ANGIELSKI – NASZA PRZYSZŁOŚĆ”

„Z KOMPUTEREM NA TY”

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, którzy
korzystają z darmowych kursów z podstaw języka angielskiego.
Zajęcia odbywają się w grupach 6-osobowych w lokalu Gminnego
Centrum Informacji w Hażlachu. W ubiegłym roku naukę ukończyły
trzy grupy (łącznie 18 osób). W tym roku swoje zajęcia zrealizowała
już czwarta grupa. Obecnie są prowadzone kursy dla dwóch ostatnich
grup, które naukę zakończą odpowiednio 26 kwietnia i 25 maja.
GK

Gmina Hażlach kończy realizację projektu pn. „Z komputerem
na Ty”, współfinansowanego 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, który rozpoczął się 1 marca 2010 roku. W
ramach tego projektu 50 mieszkańców gminy powyżej 30 roku życia
skorzystało z darmowych kursów z podstaw obsługi komputera, internetu i poczty elektronicznej.
Zajęcia odbywały się w lokalu Gminnego Centrum Informacji
w Hażlachu oraz w Szkole Podstawowej w Pogwizdowie. Wszyscy
uczestnicy projektu odebrali certyfikaty ukończenia kursu.
GK

GOŚCIE Z DĔTMAROVIC
14 kwietnia przybyli do Urzędu Gminy Hażlach goście z gminy
Dětmarovice (polska nazwa Dziećmorowice), położonej w powiecie
karwińskim w Republice Czeskiej. Ze Starostą Ladislavem Rosmanem i Sekretarzem Urzędu Gminy Dětmarovice Janem Pochylym
spotkał się Wójt Gminy Hażlach Karol Folwarczny i Skarbnik Gminy
Danuta Gaszczyk.

Powitanie gości w gabinecie wójta • Fot. GK
Czescy samorządowcy pragną nawiązać współpracę z naszą gminą w obszarze działalności organizacji pozarządowych, wymiany doświadczeń z zakresu ochrony przeciwpożarowej, sportu i kultury. Goście zapoznali się z pracą Urzędu Gminy Hażlach, a także odwiedzili
wszystkie sołectwa naszej gminy. Rewizyta wójta Karola Folwarcznego w Dětmarovicach planowana jest w przyszłym miesiącu.
GK

ZE STAREJ SZUFLADY
Pochodzący z Hażlacha nauczyciel, a następnie ksiądz Jan Jeżowicz (urodzony w 1910 r.), podczas okupacji uczęszczał do tajnego
seminarium Zgromadzenia Księży Salezjanów, zaś po wojnie w latach 1945-1948 ukończył Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę duszpasterską rozpoczął w Wapienicy,
gdzie wybudował nowy kościół i został pierwszym proboszczem.
Zmarł 2 lipca 1971 r. Uroczystościom pogrzebowym w Wapienicy
przewodniczył widoczny na zdjęciu kardynał Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II, przyjaciel naszego krajana z czasów seminaryjnych. Fotografię z rodzinnego archiwum pani Bronisławy Giedy z
Hażlacha udostępnił Józef Stoszek.
GK

PREZENT NA DZIEŃ DZIECKA
Jak już informowaliśmy
w
poprzednim
numerze, do końca maja pomiędzy ulicą Długą
a
kompleksem
sportowym „Orlik” w Hażlachu
powstanie
plac
zabaw dla dzieci
wraz z parkingiem. Inwestycja
jest realizowana w Prace na przyszłym placu zabaw trwają od
ramach Działania marca • Fot. GK
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.
Oficjalne otwarcie placu zabaw nastąpi 1 czerwca, czyli w Dniu
Dziecka. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 107.251,20 zł, z czego
75 proc. kosztów pokryje dofinansowanie ze środków unijnych.
GK
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NOWI SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

„UCZ SIĘ RAZEM Z NAMI”
Dobiegł końca projekt „Ucz się razem z nami”, realizowany przez
Ludowy Klub Sportowy „Lutnia” Zamarski w partnerstwie z Gminą
Hażlach. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu odbywały się zajęcia języka angielskiego na
dwóch poziomach zaawansowania. Uczestnicy zrealizowali łącznie
96 godzin kursu. Zajęcia trwały od grudnia ubiegłego roku do końca lutego 2011 roku, a uczestniczyło w nich 20 mieszkańców gminy
Hażlach. Początkiem marca przystąpili oni do egzaminu końcowego,
który wszyscy pomyślnie zdali.
Z tej okazji, 29 marca, odbyło się spotkanie podsumowujące, na
którym zostały wręczone certyfikaty TOEIC (Test of English for International Communication) oraz zaświadczenia ukończenia kursów.
Wręczyli je: Przemysław Żebrok, prezez LKS „Lutnia” oraz Katarzyna Żabińska, właścicielka szkoły językowej z Cieszyna, która prowadziła zajęcia. Spotkanie było okazją do omówienia korzyści płynących z kształcenia, jak również do miłych wspomnień. – Cieszę się,
że miałem możliwość uczestniczenia w tego typu kursie. Pozwolił mi
on na poprawę znajomości języka angielskiego, jak również dał możliwość uzyskania atrakcyjnego certyfikatu. Uważam, że dzięki temu
będę miał większe możliwości na rynku pracy – powiedział Łukasz
Kozieł, uczestnik kursu.
Projekt, oprócz korzyści edukacyjnych, przyczynił się także do
integracji mieszkańców gminy Hażlach.
BŻ

SESJA RADY GMINY NR II/2011
Druga w tym roku sesja Rady Gminy Hażlach odbyła się 30
marca. W pierwszej części obrad radni przyjęli ocenę stanu ochrony przeciwpożarowej w gminie za rok 2010, przygotowaną przez
prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Hażlachu, informacje o funkcjonowaniu opieki zdrowotnej w gminie, podane przez działające na terenie gminy niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz informacje przygotowane przez dyrektorów
Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej na
temat funkcjonowania instytucji kultury i programu ich działania
w II półroczu 2011 roku.
W odpowiedzi na prośbę Zarządu Powiatu Cieszyńskiego Rada
Gminy podjęła uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Cieszyńskiemu oraz przyjęcia zadań dotyczących dróg
powiatowych. Gmina Hażlach przyjęła do realizacji wykonanie przystanków autobusowych przy ul. Ks. Kukli w Kończycach Wielkich,
będące I etapem budowy chodnika, wykonanie projektu chodnika
przy ulicy Hażlaskiej w Brzezówce, wykonanie projektu chodnika
oraz modernizacji nawierzchni w obrębie skrzyżowania ulicy Głównej, Karnowiec i Długiej w Hażlachu. Na wykonanie prac projektowych i budowlanych związanych z budową chodników wzdłuż dróg
powiatowych udzielono powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 45 tys. zł.
Następnie podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryfy za
zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Hażlach i ustalenia dopłaty, które będą obowiązywać od 1 maja 2011 roku do 30
kwietnia 2012 roku (szczegóły w ogłoszeniu na s. 4). Ponieważ gminie, na jej wniosek, może być przekazane mienie ogólnonarodowe
(państwowe), jeżeli jest ono związane z realizacją jej zadań, radni
uchwalili wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o przekazanie Gminie Hażlach na własność parceli gruntowej w Pogwizdowie, na której znajduje się ulica Krótka.
GK

Od 15 do 31 marca w sołectwach naszej gminy odbywały się sprawozdawczo-wyborcze zebrania wiejskie. Mieszkańcy wybrali sołtysów
oraz rady sołeckie na kadencję obejmującą lata 2011-2015.
Oto wyniki wyborów w poszczególnych sołectwach. Brzezówka:
sołtys Leszek Banot, Rada Sołecka - Ronald Bijok, Maria Cekiera,
Beata Chmiel, Zygmunt Dziadek, Gertruda Foltyn, Piotr Sziler. Hażlach - sołtys Joanna Szpin, Rada Sołecka - Henryk Hansel, Jan Małysz,
Anna Konieczny, Mateusz Olszar, Dalibor Piecha, Teresa Świerczek,
Małgorzata Tokarz. Kończyce Wielkie: sołtys Stanisław Żyła, Rada Sołecka - Józef Foltyn, Zofia Foltyn, Konrad Konopka, Bolesław Kula,
Andrzej Lelakowski, Irena Matloch, Mirosław Olszowy, Zbigniew
Smelik, Franciszek Tengler. Pogwizdów: sołtys Krzysztof Szeląg, Rada
Sołecka - Emilia Borowian, Piotr Chwolek, Tadeusz Kuś, Eugeniusz
Lizak, Grażyna Promny, Bronisław Urbaczka, Zygmunt Wawrzyczek,
Ewa Węglarz. Rudnik: sołtys Zdzisław Jarosz (dotychczasowy sołtys),
Rada Sołecka - Sylwia Grzebień, Franciszek Machej, Roman Spandel,
Jan Wawrzyczek, Mariusz Wawrzyczek, Grażyna Werłos, Krzysztof
Zorychta. Zamarski: sołtys Klaudiusz Zawada, Rada Sołecka - Joanna
Bomba, Edward Figlus, Ryszard Hodura, Elżbieta Kwiczala, Henryk
Matuszek, Artur Misiarz, Katarzyna Palac, Anna Więcek.
GK

REMONTY DRÓG
Jak podawaliśmy w poprzednim numerze „Wiadomości”, w tym roku
zaplanowano przeprowadzenie modernizacji czterech dróg gminnych. W
drodze przetargu wyłoniono wykonawcę, który kosztem 395.004,07 zł wykona kompleksowy remont nawierzchni asfaltowej ulicy Widokowej w Zamarskach (452 mb) oraz odcinka ulicy Akacjowej w Hażlachu (274 mb).
Zawarta 15 kwietnia umowa zostanie zrealizowana do 29 lipca. W
następnej kolejności będą modernizowane odcinki ulicy Kolejowej i
ulicy Stalmacha w Pogwizdowie o łącznej długości 370 mb. W Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych został złożony wniosek dotyczący modernizacji odcinka ulicy Zamkowej w Kończycach Wielkich o długości
360 mb, pomiędzy ulicami Górną i Brzozową.
GK

DOPŁATY BEZPOŚREDNIE
15 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w
Międzyświeciu rozpoczęła 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 z powierzchnią
poszczególnych upraw. W związku z tym doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego, obsługujący gminę Hażlach, będzie pomagał
w wypełnianiu wniosków obszarowych.
Wskazane jest, aby rolnik, oprócz spersonalizowanego wniosku,
przyniósł wypis z rejestru gruntów i budynków, mapę geodezyjną
działek, zwłaszcza jeśli występują różnice w numeracji działek lub ich
wielkościach. Rolnik ubiegający się o płatność do krów i owiec powinien przynieść paszporty. Dyżury w Urzędzie Gminy Hażlach pełni
doradca Zofia Feluś od 18.04 do 15.05.2011 roku w każdy wtorku i
środę 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: 33 852 08 94, kom. 515 275 912.
Zachęcamy wszystkich rolników do składania wniosków, nie czekając z tym na ostatni moment. Przypominam także o składaniu rocznego raportu z produkcji i wprowadzenia do obrotu mleka (roczne rozliczenie kwoty mlecznej na rok 2010/2011).
doradca PZDR w Cieszynie
Zofia Feluś

WAKACYJNY DYŻUR PRZEDSZKOLA
Informujemy, że w dniach od 18 do 29 lipca 2011 roku dyżur będzie pełnić Przedszkole w Szkole Podstawowej w Hażlachu, ul. Kościelna 2, do którego można zapisywać dzieci z terenu całej gminy.
Informacje pod numerami telefonów: UG Hażlach – 33 856 95 55
wew. 45, SP Hażlach – 33 856 94 28
UO
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OGŁOSZENIA
Termin płatności opłaty od posiadania psów upływa 31 maja 2011
r. Opłata wynosi 36 zł od pierwszego psa i 48 zł od każdego następnego. Należy ją uiścić w kasie Urzędu Gminy, w godzinach pracy
urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Hażlach nr 63 8113
1017 2003 0000 0505 0002.
*
*
*
Wójt Gminy Hażlach zawiadamia odbiorców usług kanalizacyjnych, odprowadzających ścieki do sieci i urządzeń eksploatowanych
przez Gminę Hażlach, że uchwałą Rady Gminy Hażlach Nr II/19/2011
z dnia 30 marca 2011 roku zatwierdzono taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Hażlach w wysokości 5,74 zł netto
za 1 m sześc. ścieków oraz ustalono dopłatę do 1 m sześc. ścieków w
wysokości 1,00 zł netto. Po uwzględnieniu dopłaty cena 1 m sześc.
odprowadzanych ścieków wynosi 4,74 zł netto, tj. 5,12 zł brutto.
Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Hażlach
obowiązywać będzie od 1 maja 2011 roku do 30 kwietnia 2012 roku.
*
*
*
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r., Nr 102 poz. 651 z późn.
zm.) Wójt Gminy Hażlach informuje, że Zarządzeniem nr 111/2011
z dnia 12 kwietnia 2011 roku przeznaczył do oddania w najem na
okres 10 lat, w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, część
garażu o powierzchni 10 m2, położonego na parceli gruntowej numer
1560/48, położonej w Kończycach Wielkich, z przeznaczeniem na
parkowanie samochodu.
Wykaz o przeznaczeniu wyżej wymienionej nieruchomości został
wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy (43-419 Hażlach, ul.
Główna 57) na okres 21 dni, tj. od dnia 22 kwietnia 2011 roku do
dnia 13 maja 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 2010r., Nr 102 poz. 651 z późn.
zm.) Wójt Gminy Hażlach informuje, że Zarządzeniem nr 112/2011
z dnia 12 kwietnia 2011 roku przeznaczył do oddania w najem na
okres 10 lat, w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, część
garażu o powierzchni 12 m2, położonego na parceli gruntowej numer
1560/49, położonej w Kończycach Wielkich, z przeznaczeniem na
parkowanie samochodu.
Wykaz o przeznaczeniu wyżej wymienionej nieruchomości został
wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy (43-419 Hażlach, ul.
Główna 57) na okres 21 dni, tj. od dnia 22 kwietnia 2011 roku do
dnia 13 maja 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 2010r., Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)
Wójt Gminy Hażlach informuje, że Zarządzeniem nr 113/2011 z dnia 12
kwietnia 2011 roku przeznaczył do oddania w najem na okres 10 lat, w
trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, parcelę gruntową numer
1560/47 położoną w Kończycach Wielkich zabudowaną garażem o powierzchni 23 m2, z przeznaczeniem na parkowanie samochodu.
Wykaz o przeznaczeniu wyżej wymienionej nieruchomości został
wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy (43-419 Hażlach, ul.
Główna 57) na okres 21 dni, tj. od dnia 22 kwietnia 2011 roku do
dnia 13 maja 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 2010r., Nr 102 poz. 651 z późn.
zm.) Wójt Gminy Hażlach informuje, że Zarządzeniem nr 121/2011 z
dnia 18 kwietnia 2011 roku przeznaczył do oddania w najem na okres
10 lat, w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, niezabudowaną część parceli gruntowej numer 1560/44 położonej w Kończycach Wielkich o powierzchni 24 m2, z przeznaczeniem na parkowanie
samochodu.

Wykaz o przeznaczeniu wyżej wymienionej nieruchomości został
wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy (43-419 Hażlach, ul.
Główna 57) na okres 21 dni, tj. od dnia 22 kwietnia 2011 roku do
dnia 13 maja 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 2010r., Nr 102 poz. 651 z późn.
zm.) Wójt Gminy Hażlach informuje, że Zarządzeniem nr 122/2011 z
dnia 18 kwietnia 2011 roku przeznaczył do dzierżawy na okres 5 lat w
trybie bezprzetargowym parcele gruntowe numer 333/1 i 333/2 położone w Kończycach Wielkich, z przeznaczeniem na cele rolnicze.
Wykaz o przeznaczeniu wyżej wymienionej nieruchomości został
wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy (43-419 Hażlach, ul.
Główna 57) na okres 21 dni, tj. od dnia 22 kwietnia 2011 roku do
dnia 13 maja 2011 roku oraz na stronie internetowej www.hazlach.
samorzady.pl.
*
*
*
Wójt Gminy Hażlach ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem na okres 10 lat lokal użytkowy składający się
z dwóch pomieszczeń mieszczących się w budynku położonym przy ul.
Katowickiej 5 w Pogwizdowie o łącznej powierzchni użytkowej 55,33
m2. Budynek stanowiący własność Gminy Hażlach, położony jest na
parceli gruntowej numer 1004 o powierzchni 0,0623 ha, objęty księgą
wieczystą numer BB1C/00056083/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy
w Cieszynie. Udział gruntu przypisany do lokalu wynosi 156 m2.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
Termin zagospodarowania lokalu ustala się do dnia 31 sierpnia
2011 roku.
• Podatek zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)
i Uchwałą Nr XXXVIII/323/10 Rady Gminy Hażlach z dnia 21
października 2010 r. w sprawie określenia na rok 2011 wysokości
stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów
za 1m2 powierzchni użytkowej wynosi 19,50 zł. W związku z
powyższym roczna kwota podatku za zajmowany lokal wynosi
55,33 m2 x 19,50 zł = 1.078,94 zł. Od pozostałych gruntów roczna
kwota podatku za 1 m2 powierzchni gruntu wynosi 0,25 zł, tj. 156
m2 x 0,25 = 39,00 zł
• Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Pogwizdów
Nieruchomość położona jest w jednostce oznaczonej symbolem
9U dla której:
1. ustala się przeznaczenie – tereny zabudowy usługowej wraz z
urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania,
2. dopuszcza się realizację:
a) zabudowy usługowo – mieszkaniowej i hotelowej, budynków gospodarczych i garażowych związanych z ustalonym
przeznaczeniem,
b) elementów małej architektury.
Warunki:
•
Najemca zobowiązany jest do zaadaptowania wyżej wymienionego lokalu na potrzeby prowadzonej działalności na własny
koszt.
•
Wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany wysokości naliczanego czynszu o czym będzie informował Najemcę w formie
aneksu do umowy najmu.
•
Najemca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat oraz
świadczeń ubocznych (energia elektryczna, gaz, woda, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, ogrzewanie, itp.).
•
Przy zawieraniu umowy z osobą która wygrała przetarg wymagane
będzie wpłacenie kaucji w wysokości 1000,00 (tysiąc) złotych.
•
Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie stanowiła suma zaoferowanych stawek czynszów za lokal i grunt.
Cena wywoławcza czynszu za w/w lokal miesięcznie wynosi 5,0 zł
+ VAT za 1 m2.
Cena wywoławcza czynszu za grunt rocznie wynosi 0,50 zł + VAT
za 1 m2.
•
•
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Oferta przetargowa powinna zawierać:
1. Imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz
siedzibę, jeżeli oferent jest osobą prawną.
2. Datę sporządzenia oferty.
3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
4. Oferowaną cenę czynszu za 1m2 lokalu.
5. Oferowaną cenę czynszu za 1m2 gruntu.
6. Opis sposobu zagospodarowania lokalu.
7. Podpis oferenta.
Lokal będzie można oglądać w dniu 12.05.2011 r. od godz. 900 1000 przy ul. Katowickiej 5 w Pogwizdowie.
Pisemne, podpisane oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy w Hażlachu ul. Główna 57, do dnia 26.05.2011
r. do godz. 1200 z dopiskiem „najem – lokal w Pogwizdowie”.
Otwarcie ofert (część jawna przetargu) nastąpi w dniu 30.05.2011
r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Hażlachu ul. Główna 57.
Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej, tel. 856-95-55 wew. 47.
Wójt Gminy Hażlach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
WÓJT GMINY
HAŻLACH

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Hażlach, dotyczącego działki nr 1459/5
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z
późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 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. Z 2008 r. Nr 199 poz.
1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Hażlach w dniu 21
października 2010 r. uchwały nr XXXVIII/326/10 o przystąpieniu do
sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Hażlach, dotyczącego działki nr 1459/5.
Przedmiotem w/w opracowania jest ustalenie zasad zagospodarowania przestrzennego w/w terenu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego
planu miejscowego w terminie do 16 maja 2011 r.
Wnioski można składać na piśmie do Urzędu Gminy Hażlach, 43419 Hażlach, ul. Główna 57 a także ustnie do protokołu w Referacie
Planowania Przestrzennego, Rozwoju Gospodarczego i Zamówień
Publicznych tego Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ug@hazlach.pl
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków
jest Wójt Gminy Hażlach.
WÓJT GMINY
HAŻLACH

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Kończyce Wielkie
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717
z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Hażlach
w dniu 23 lutego 2011 roku uchwały nr I/9/2011 o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego wieś Kończyce Wielkie.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego
planu miejscowego.
Wnioski można składać na piśmie do Urzędu Gminy Hażlach, 43-
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419 Hażlach, ul. Główna 57, a także ustnie do protokołu w Referacie
Planowania Przestrzennego, Rozwoju Gospodarczego Zamówień Publicznych tego Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ug@hazlach.pl w terminie do 10 maja 2011 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy.
WÓJT GMINY
HAŻLACH

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 7/13 położonej w Rudniku.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717
z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Hażlach w
dniu 23 lutego 2011 roku uchwały nr I/10/2011 o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego działkę nr 7/13 położoną we wsi Rudnik.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego
planu miejscowego.
Wnioski można składać na piśmie do Urzędu Gminy Hażlach, 43419 Hażlach, ul. Główna 57 a także ustnie do protokołu w Referacie
Planowania Przestrzennego, Rozwoju Gospodarczego Zamówień Publicznych tego Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ug@hazlach.pl w terminie do 28 maja 2011 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy.

ZBIÓRKA ODPADÓW ELEKTRONICZNYCH
Urząd Gminy Hażlach wspólnie z Fundacją CZYSTA ZIEMIA oraz
firmą Elektrozłom organizuje zbiórkę odpadów elektronicznych.
Informujemy, iż będzie można oddawać następujący sprzęt:
• urządzenia gospodarstwa domowego
(miksery, lodówki, czajniki, roboty kuchenne itp.),
• sprzęt informatyczny (komputery, monitory),
• urządzenia audio-wizualne (telewizory, kamery),
• elektronarzędzia,
• baterie i akumulatory,
• każde inne urządzenie wykorzystujące prąd.
Prosi się mieszkańców o dostarczenie w/w sprzętu w następujących
terminach i godzinach:
• HAŻLACH – plac obok Domu Ludowego dnia 5 maja 2011 r.
w godz. 9.00 - 12.00,
• ZAMARSKI – plac obok OSP dnia 5 maja 2011 r. w godz.
12.15 - 15.00,
• KOŃCZYCE WIELKIE – zatoczka autobusowa obok Szkoły
Podstawowej dnia 6 maja 2011 r. w godz. 9.00 - 12.00,
• POGWIZDÓW – parking przy kościele parafialnym dnia 6
maja w godz. 12.15 - 15.00.
Sprzęt dostarczony w innych terminach niż podane, nie będzie
odebrany.
Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy Hażlach
- Referat Gospodarki Komunalnej (pok. 12), tel. 33 85 69 555, wew. 59.
WÓJT
Karol Folwarczny

WYCIECZKA NA „ŚWIĘTO KWIATÓW”
Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu organizuje w dniu 2 lipca
2011 roku (sobota) wycieczkę do Otmuchowa na „Święto Kwiatów”. Zgłoszenia przyjmowane są w GOK wraz z wpłatą do
dnia 30 kwietnia 2011 roku. Telefon kontaktowy 33 85 69 768 od
godz. 13 do 20. Ilość miejsc ograniczona. Koszt wycieczki ok. 50
zł. Zapraszamy.
GOK Hażlach
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„CENTRUM PARTNERSTWA
LOKALNEGO”
Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w partnerstwie z Fundacją
Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” z Cieszyna od
marca 2010 roku realizuje projekt pn. „Centrum Partnerstwa Lokalnego”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Centrum pełni funkcję informacyjną, promocyjną i szkoleniową dla uczestników projektu oraz
wszystkich zainteresowanych.
Jak informują partnerzy projektu, jego celem jest rozwój dialogu społecznego, promowanie partnerstwa publiczno-społecznego
i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich, aby skuteczniej
rozwiązywać problemy na lokalnym rynku pracy. W projekcie zaplanowano cztery edycje szkoleń z zakresu tworzenia partnerstw, spotkania we wszystkich gminach powiatu cieszyńskiego z przedstawicielami społeczności
lokalnej,
dwie
konferencje upowszechniające
ideę dialogu i
partnerstwa społecznego, wizytę
studyjną, a także
wydanie publikacji na zakończenie projektu.
Spotkanie w sali sesyjnej Urzędu Gminy Hażlach
Spotkanie dla
• Fot. GK
zainteresowanych
projektem z terenu naszej gminy odbyło się 28 marca w sali sesyjnej
Urzędu Gminy Hażlach. Wzięli w nim udział przedstawiciele szkół,
organizacji i samorządu, w tym wójt Karol Folwarczny, przewodnicząca Rady Gminy Hażlach Grażyna Krehut, nasi radni.
Regulamin uczestnictwa oraz aktualne informacje o projekcie
dostępne są na stronach internetowych www.fundacjabycrazem.pl
w zakładce „Centrum Partnerstwa Lokalnego” oraz http://www.pup.
cieszyn.pl w zakładce „programy”, a także w siedzibie Centrum Partnerstwa Lokalnego przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie, od poniedziałku
do piątku w godz. od 12.30 do 17.30, tel. 33 851 41 03, wew. 216,
e-mail: cpl.cieszyn@wp.pl.
GK

ZŁOTÓWECZKA DLA PIESECZKA
I KOTECZKA
Tradycyjnie od siedmiu lat uczniowie Szkoły Podstawowej w Zamarskach odwiedzają w zimie Schronisko dla Zwierząt w Cieszynie.
W tym roku naszą tradycyjną akcję rozszerzyliśmy o zbiórkę pieniędzy dla kotów. Zainspirował nas artykuł o pani Marii Szelidze, która
opiekuje się bezdomnymi kotami w Cieszynie („Głos Ziemi Cieszyńskiej” nr 41 z 2010 roku). Pani Maria działa również w Stowarzyszeniu
Obrońców Praw Zwierząt. Na rzecz tego stowarzyszenia wpłaciliśmy
71,55 zł. Do schroniska zawieźliśmy suchą karmę i miski dla psów. W
tym roku udało się zakupić 65 kg karmy.
Warunki w schronisku znacznie się poprawiły, psiaki mają nowe
klatki. Mimo starań Państwa Kowalczyków i personelu schroniska,
zwierzaki tęsknią za swoimi domami oraz czekają na adopcję. Należy
podkreślić, że inicjatorką całej akcji jest Ania Głowa, absolwentka naszej szkoły (obecnie uczennica szkoły średniej).
Naszą akcję wspierali: pani Grażyna Babińska, dyrektor naszej
szkoły, nauczyciele, uczniowie wszystkich klas oraz panie z kuchni.
W tym roku najbardziej ofiarni byli uczniowie klasy szóstej: Antoni
Ogrodnik, Adam Klimosz i Adrian Wiecheć z klasy trzeciej. Wiktoria
Kostka zbierała pieniążki od całej szkolnej społeczności. Kacper Polak
rok w rok kupuje duży worek karmy. Trudno jest wymienić wszystkich
uczniów, którzy przyłączyli się do akcji. Klasy naszej szkoły miały w
niej następujący udział: kl. 1 - 19,20 zł, kl. 2 - 19 zł, kl. 3 - 25,40 zł, kl.

4 - 14 zł, kl. 5 - 10,90 zł, kl. 6 - 51,20 zł. Niespodziankę sprawiły nam
przedszkolaki, które wpłaciły 9 zł.
Dziękujemy wszystkim, którzy są z nami. Pamiętajcie, pies to najlepszy przyjaciel człowieka, a koty są bardzo inteligentne.
Pedagog szkolny
Jolanta Kalamat-Polok
*
*
*
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zamarskach
serdecznie dziękuje Panu
Tomaszowi Bylokowi za
przeprowadzenie 9 marca,
z okazji Światowego Dnia
Psa, pogadanki i pokazu
dla uczniów na temat „Jak
zachować się w obecności
nieznanego psa”. Pan Bylok Goście Szkoły Podstawowej w Zamarodwiedził naszą szkołę ze skach: Tomasz Bylok, radny Gminy
swym „pupilem”- psem rasy Hażlach oraz pies rasy amstaf
amstaf, aby pokazać dzieciom zachowania psa, które mogą być dla nich groźne. Pokaz był dla
naszych uczniów bardzo pouczający.

NOC Z PISARZEM
Zbliżała się godzina dziewiętnasta, o której to podwoje swego baśniowego świata otworzyła Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu.
W ten magiczny wieczór 1 kwietnia najmłodsi miłośnicy baśni wkroczyli w świat niezwykły, wykreowany przed laty na stronicach
książek wielkiego pisarza Hansa
Chrystiana Andersena.
27 uczestników naszego
spotkania rozpoczęło ten magiczny wieczór od przywitania
specjalnego gościa, którym stał
się sam Andersen. Dzieci, oprócz
spotkania z wykreowaną postacią
autora najpiękniejszych baśni oraz wysłuchania jednej z nich, miały
za zadanie odszukanie ukrytego skarbu mieszczącego się w budynku
biblioteki. I tak dzięki niezbędnym wskazówkom zostawionym przez
naszego gościa nasi mali poszukiwacze skarbu kolejno zbliżali się do
celu poprzez rozwiązywanie poszczególnych zadań, które umożliwiały dalsze poszukiwania. Jak się okazało skarb ukryty był w namiocie
baśni, gdzie dzieci ruszyły z pełnym entuzjazmem. Po podzieleniu się
słodkościami ukrytymi w skrzyni skarbów, maluchy usadowiwszy się
wygodnie z uwagą śledziły losy bohaterów wyświetlanych bajek.
„Noc z Andersenem” to przedsięwzięcie organizowane z okazji
Dnia Książki Dziecięcej oraz rocznicy urodzin Hansa Chrystiana Andersena. Jego głównym celem jest propagowanie literatury dziecięcej,
rozbudzenie w najmłodszych potrzeb czytelniczych oraz popularyzacja
idei głośnego czytania. Pomysłodawcami tej międzynarodowej akcji są
Czesi. Obecnie biorą w niej udział biblioteki niemal z całej Europy,
m.in. Polski, Słowacji, Moraw, Węgier oraz Austrii. Gminna Biblioteka
Publiczna w Hażlachu włączyła się do tej akcji po raz pierwszy, lecz
mamy nadzieję, że nie ostatni.
Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za wspólną zabawę
i zapraszamy do dalszej współpracy.
GBP Hażlach

BAL PRZEBIERAŃCÓW
4 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Hażlachu odbył się Bal
Przebierańców dla dzieci, organizowany przy współpracy Gminnej
Biblioteki Publicznej w Hażlachu. Dzięki pomocy sponsorów każde
dziecko otrzymało symboliczny upominek. Wielkie podziękowania
należą się firmie „Elkomex-98”, „Trumph-Mauxion” ze Skoczowa
oraz panu Krzysztofowi Klimoszowi z Pogwizdowa. W balu brało
udział ok.50 uczestników wraz z opiekunami. Impreza odbyła się w
miłej atmosferze, w związku z czym GOK zamierza kontynuować
tego typu akcje kulturalne w przyszłości.
GOK Hażlach
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WIELKANOC PO ANGIELSKU

RANDORI ZNACZY WALKA

W dniach 11-15 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Trzech Braci
w Hażlachu gościła nauczycielka z angielskiej szkoły w Stadhampton, pani Kathryn Turner, która razem z panią Anną Kawik już po raz
trzeci prowadziła zajęcia z języka angielskiego. To niecodzienne spotkanie niewątpliwie wzbogaciło ofertę edukacyjną naszej placówki.

Sztuki walki cieszą się na Śląsku Cieszyńskim niesłabnącym
zainteresowaniem. Od listopada ubiegłego roku także młodzież
w Pogwizdowie ma możliwość rozwijania swoich talentów w tej
dziedzinie sportu. W tutejszym gimnazjum powstał bowiem klub
ju-jitsu, prowadzony przez wykwalifikowanego instruktora, pana
Jana Błaszczyka, nauczyciela wychowania fizycznego tejże szkoły.
Propozycja ta napotkała na entuzjastyczny odbiór uczniów gimnazjum,
jego absolwentów, a także uczniów szkoły podstawowej.
Ponad czterdziestka chłopców i dziewcząt trenuje dwa razy w
tygodniu. Wielu rodziców przychodzi na zajęcia, by poznać metody pracy
i specyfikę tego sportu, zanim podejmą decyzję o zapisaniu dziecka do
klubu. - Najczęściej pytają o kwestie związane z bezpieczeństwem - mówi
instruktor. - Pokutuje przeświadczenie o urazowości sportów walki. Nie
jest to jednak opinia uzasadniona. Ju-jitsu nie jest bardziej kontuzjogenne
od innych sportów kontaktowych, a na pewno trudniej w tym sporcie o
uraz, niż w piłce nożnej, hokeju czy nawet koszykówce. Zawodnicy walczą
na specjalnych matach, bez obuwia. Każde zajęcia rozpoczynają się
gruntowną rozgrzewką. Główną zasadą walki jest stosowanie zasad fair
play, zaś o zwycięstwie decyduje nie tyle siła, co umiejętności techniczne.
Na twarzach młodych adeptów ju-jitsu widać wysiłek, lecz nikt
nie marudzi. Zajęcia sprawiają młodzieży wyraźną frajdę. A jakie
przynoszą korzyści, jaki wpływ wywierają na rozwój fizyczny i
psychiczny? - Ju-jitsu to sport uniwersalny - zapewnia J. Błaszczyk.
- Trenować mogą zarówno dziewczęta jak i chłopcy. Walczy się całym
ciałem, więc wszystkie partie mięśni są zaangażowane, rozwijane,
kształtowane. Trening młodszych dzieci opiera się głównie na zabawie.

Z uwagi na zbliżające się święta wielkanocne wiele zajęć obejmowało tematykę wielkanocną, np. porównanie polskich i brytyjskich zwyczajów wielkanocnych, wykonanie kartek świątecznych, pisanie życzeń itp.
Dzieci uczestniczyły m.in. w konkursie „Easter Egg Hunt”, polegającym
na poszukiwaniu ukrytych w trawie czekoladowych jaj. Natomiast Pani
Kathryn mogła zobaczyć, a następnie własnoręcznie wykonać wielkanocną palmę. To tylko niektóre z podjętych działań. Co najważniejsze, każda
forma zajęć stwarzała okazję do konwersacji z „native speakerem”, co
ma niemałe znaczenie w uczeniu się języka obcego.
AK

PIŁKARZE na „orliku”
W sobotę 26 marca na boisku ze sztuczną nawierzchnią w kompleksie sportowym „Orlik” w Hażlachu, w obecności wójta Karola
Folwarcznego, rozegrano Turniej Piłki Nożnej Juniorów i Trampkarzy
o Puchar Wójta Gminy Hażlach. Wzięli w nim udział trampkarze i juniorzy klubów sportowych z terenu naszej gminy.
Oto wyniki rozgrywek. Trampkarze (rocznik 1996 i młodsi): Rudnik - Brzezówka - 0:0, Hażlach - Zamarski - 3:0, Pogwizdów - Kończyce Wielkie - 1:0, Zamarski - Rudnik 0:0, Pogwizdów - Brzezówka
- 2:1, Hażlach - Kończyce Wielkie - 2:0, Pogwizdów - Rudnik - 2:0,
Zamarski - Kończyce Wielkie - 4:0, Hażlach - Brzezówka - 5:1, Pogwizdów - Zamarski - 6:0, Brzezówka - Kończyce Wielkie - 3:2, Hażlach - Rudnik - 2:0, Zamarski - Brzezówka - 2:0, Hażlach - Pogwizdów
- 1:0, Rudnik - Kończyce Wielkie - 2:1.
Końcowa tabela: 1. LKS „Victoria” Hażlach (zdobytych 15 pkt., stosunek bramek 13:1), 2. LKS „Olza” Pogwizdów (12 pkt., 11:2), 3. LKS „Lutnia” Zamarski (7 pkt., 6:9), 4. LKS Rudnik (5 pkt., 1:6), 5. KS Brzezówka
(4 pkt., 5:11), 6. LKS „Błyskawica” Kończyce Wielkie (0 pkt., 3:12)
Na indywidualne wyróżnienia zasłużyli: Bartłomiej Wawak (LKS
„Victoria” Hażlach) - król strzelców, Mateusz Handzel (LKS „Olza”
Pogwizdów) - najlepszy bramkarz, Klaudiusz Pietroszek (LKS „Victoria” Hażlach) - najlepszy zawodnik.
Juniorzy (rocznik 1992 i młodsi): Zamarski - Hażlach - 2:1, Kończyce Wielkie - Brzezówka - 4:0, Pogwizdów - Hażlach - 1:0, Zamarski
- Kończyce Wielkie - 2:1, Pogwizdów - Brzezówka - 5:1, Hażlach Kończyce Wielkie - 1:1, Pogwizdów - Zamarski - 4:0, Hażlach - Brzezówka - 2:0, Kończyce Wielkie - Pogwizdów - 2:0, Zamarski - Brzezówka - 3:1.
Końcowa tabela: 1. LKS „Olza” Pogwizdów (9 pkt., 10:3), 2. LKS
„Lutnia” Zamarski (9 pkt., 7:7), 3. LKS „Błyskawica” Kończyce Wielkie (7 pkt., 8:3), 4. LKS „Victoria” Hażlach (4pkt., 4:5), 5. KS „Brzezówka” (0 pkt., 3:14).
Wyróżnienia indywidualne otrzymali: Przemysław Węgrzyn (LKS
„Olza” Pogwizdów) - król strzelców, Mateusz Rus (LKS „Błyskawica”
Kończyce Wielkie) - najlepszy bramkarz oraz Szymon Chmiel (LKS
„Lutnia” Zamarski) - najlepszy zawodnik.
GK

Uczestnicy zajęć w Klubie „Randori”
Nacisk kładziony jest na ogólne usprawnienie, wypracowanie gibkości,
koordynacji, refleksu. Starsi podchodzą do zajęć bardziej wyczynowo,
lecz, niezależnie od wieku i zaawansowania, najistotniejszymi
elementami całego procesu treningowego pozostaje dyscyplina,
opanowanie, koncentracja.
Wśród osób, które nie mają osobistego doświadczenia ze sportami
walki, pojawia się czasem obawa, czy umiejętności nabyte podczas
szkolenia nie będą źle używane, wykorzystane dla zaimponowania
kolegom na szkolnych korytarzach lub dla siłowego rozwiązania
konfliktów. - Wpajam uczniom szacunek dla sportu i przeciwnika odpowiada trener. - Techniki walki poznawane są w wyniku długiego
i żmudnego treningu. To nie jest sport dla chojraków, którzy w ten
sposób chcieliby zapewnić sobie przewagę w bójkach. Zawodnicy mogą
sprawdzić się podczas licznych zawodów, nie angażują się w siłowe
utarczki z laikami. Klub nosi nazwę „Randori”, co po japońsku znaczy
„walka”, ale to walka treningowa, równego z równym, na macie i
według jasno wytyczonych reguł.
Gimnazjum w Pogwizdowie

TURNIEJ TRAMPKARZY
1 czerwca, z okazji Dnia Dziecka, Ludowy Klub Sportowy
„Victoria” organizuje na kompleksie sportowym „Orlik” w Hażlachu Turniej Piłki Nożnej dla roczników 1999 i młodsi. Weźmie w
nim udział sześć drużyn: LKS „Victoria” Hażlach, LKS „Błyskawica” Kończyce Wielkie, MK Karvina, „Naprzód” Czyżowice, „Piast”
Gliwice oraz „Odra” Wodzisław”. Początek turnieju o godz. 9.00.
GK
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BYŁO SMACZNIE, ZDROWO I KOLOROWO (dok. ze str. 1)

KGW Brzezówka

KGW Kończyce Wielkie

KGW Rudnik

Po ogłoszeniu werdyktu i wręczeniu nagród mieszkańcy gminy
mogli nacieszyć się nie tylko widokiem, ale i smakiem około 70 potraw, jak również nabyć wystawione na stołach wielkanocne ozdoby,
wykonane w świetlicach GOK.
WK

KGW Hażlach

KGW Pogwizdów

KGW Zamarski
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Po degustacji potraw jurorzy uznali za najsmaczniejsze następujące potrawy: ciasto bez mąki (KGW Brzezówka), gulasz jarzynowy
„Strogonoff” (KGW Hażlach), „sałot pychotkę” (KGW Kończyce
Wielkie), sakiewki pieczarkowe (KGW Pogwizdów), kurczaka marynowanego (KGW Rudnik) i sałatkę koreańską (KGW Zamarski).

