Wiadomości Gminy Hażlach, marzec/kwiecień 2012

NR 2 (99)

1

MARZEC/KWIECIEŃ 2012

ISSN 1643-0603
Łącznie powstało 61 magicznych lalek. Wszystkie znalazły
swoich nabywców, a uzyskana z
akcji kwota w wysokości 935 zł została wpłacona na konto UNICEF
z przeznaczeniem na szczepienia
ochronne dzieci z Sierra Leone w
Afryce.
Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali naszą akcję: rodzicom (szczególnie dziękujemy p.
Ewie Konieczny i p. Anecie Hanus), babciom (na czele z „super
babcią” - p. Józefą Szatanik), nauczycielom i przede wszystkim
dzieciom, które przekonały się, że
pomaganie może być przyjemne.
Bez ich pomocy i bezinteresownego zaangażowania nie powstałyby
te „dzieła serca”.
Lidia Branny
SP Hażlach
(c.d. na str. 8)

POMAGANIE JEST PRZYJEMNE!
1 marca w Szkole Podstawowej w Hażlachu odbyła się aukcja
charytatywnych laleczek, które uczniowie naszej szkoły wykonali
w ramach akcji UNICEF Polska „Wszystkie kolory świata”. Aukcję
wsparli swoją obecnością przedstawiciele władz samorządowych na
czele z Panem Wójtem Karolem Folwarcznym, Panią Sekretarz Gminy Wandą Sojką i dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury Panem
Wojciechem Kaszturą.
Szanowni goście przebijali „wyjściową”, symboliczną kwotę 10
zł, dzięki czemu niektóre lalki zostały sprzedane za kwotę 50 zł i podarowane dzieciom. Serdecznie dziękujemy!

„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA
POŻAROM 2012”
3 marca w sali remizy w Zamarskach przeprowadzono gminne
eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
zapobiega pożarom”. Wzięło w nich udział 19 uczestników.

Uczestnicy finału gminnego turnieju z jego organizatorami • Fot. OSP
Kończyce Wielkie

Aukcja lalek z udziałem gości, w tym wójta Karola Folwarcznego • Fot.
SP Hażlach

Wcześniej jednostki OSP w Hażlachu, Kończycach Wielkich, Pogwizdowie i Zamarskach przeprowadziły tak zwane eliminacje środowiskowe. Podczas eliminacji gminnych po ocenie prac pisemnych
nastąpiła faza finałowa, która wyłoniła najlepszych w każdej z trzech
grup wiekowych.
(c.d. na str. 4)
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O NASZYM BANKU

WALORY GMINY
Gmina Hażlach rozpoczęła realizację projektu pod nazwą „Promocja walorów historyczno-kulturowych i przyrodniczych gminy
Hażlach w celu wzmocnienia więzi mieszkańców z obszarem LGD”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania
pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia
celów tej osi”. Celem operacji jest zwiększenie efektywności promocji zabytków, osobliwości przyrodniczych, walorów turystycznych i
krajobrazowych, regionalnej kuchni, twórców ludowych oraz historii
miejscowości gminy Hażlach poprzez wydanie i rozpowszechnienie
folderu promocyjnego wraz z mapą.
Całkowity koszt projektu to 9.323,40 zł, z czego dofinansowanie
wyniesie 7.580 zł. Jego realizacja zakończy się z dniem 31 sierpnia
2012 roku. Zostanie wydanych 2 tys. egzemplarzy folderu promocyjnego oraz 3 tys. egzemplarzy mapy.
GK

27 marca w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Hażlachu odbyło się zebranie IV Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego w Cieszynie,
na którym, oprócz przybyłych udziałowców oraz władz banku, obecni
byli również Wójt Gminy Hażlach Karol Folwarczny oraz Sekretarz
Gminy Wanda Sojka. Coroczne zebranie jest okazją do podsumowania minionego roku. Według Aliny Rakowskiej, prezesa Zarządu
Banku, dla najstarszej instytucji finansowej na Śląsku Cieszyńskim,
obsługującej również Urząd Gminy Hażlach oraz jej mieszkańców,
był on z całą pewnością dobry i korzystny.

WSPÓŁPRACA STRAŻAKÓW
Jednym z efektów podpisania w sierpniu ubiegłego roku przez
władze gmin Hażlach i Dětmarovice „Listu Intencyjnego o Współpracy” stało się nawiązanie kontaktów pomiędzy strażakami z Kończyc Wielkich i Dětmarovic. 3 marca goście z drugiej strony Olzy,
reprezentujący tamtejszy Sbor Dobrovolnych Hasičov, uczestniczyli
w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kończycach Wielkich.
W obecności starosty Ladislava Rosmana i wójta Karola Folwarcznego obie strony zawarły umowę o współpracy pomiędzy jednostkami. Będzie się ona przejawiać w wymianie doświadczeń i wspólnych działaniach w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
GK

Spotkanie w sali sesyjnej UG Hażlach • Fot. GK
- Rok 2011 upłynął pod znakiem wielu zmian i decyzji związanych z
wdrażaniem nowej strategii rozwoju. Zadowolenie z przeprowadzonych
działań jest tym większe, że udowodniliśmy, iż nawet w okresie kryzysu i
pomimo trudnego otoczenia makroekonomicznego działania te mogą być
efektywne, przynieść wiele korzyści i pozwolić na osiągnięcie dobrych
wyników finansowych. To właśnie wtedy pozyskaliśmy do współpracy
wielu przedsiębiorców z naszego terenu. Z dumą mogę powiedzieć, iż
wielu klientów przyznało wtedy, iż jesteśmy bankiem nie tylko na dobre,
ale i trudne, niepewne czasy - powiedziała Alina Rakowska.
Zebranie podsumował wójt Karol Folwarczny, który wyraził
zadowolenie, że Gmina Hażlach korzysta z usług banku znanego w
naszym regionie z wieloletniej tradycji, podbudowanej rzetelną i sumienną pracą jego pracowników.
GK

„SMAKI EUROPY”

Uczestnikami zebrania byli przedstawiciele władz obu partnerskich
gmin: starosta Ladislav Rosman i wójt Karol Folwarczny • Fot. OSP
Kończyce Wielkie

ZE STAREJ SZUFLADY
W latach międzywojennych ubiegłego wieku utworzono w Hażlachu wolierę dla bażantów. Na hodowane tam specjalnie ptactwo łowne polował prezydent Ignacy Mościcki, który podczas pobytów w Zameczku Prezydenckim na Zadnim Groniu w Wiśle Czarnem udawał
się na polowania między innymi do lasów ówczesnego Nadleśnictwa
Hażlach. Archiwalną fotografię dostarczył p. Józef Stoszek z Hażlacha. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy innych mieszkańców naszej
gminy do udostępnienia archiwalnych fotografii ze swoich zbiorów.
GK

14 kwietnia (sobota) w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka
Kultury w Hażlachu odbędzie się konkurs kulinarny „Smaki Europy”. Jak wskazuje nazwa konkursu, tym razem panie z Kół Gospodyń Wiejskich przygotują specjały z różnych kuchni europejskich.
Komisja konkursowa rozpocznie ocenę stoisk od godz. 12. Możliwość degustacji potraw dla publiczności od godz. 13.30.
GOK w Hażlachu
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OGŁOSZENIA

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że od dnia 7 maja 2012 roku w siedzibie Gminnego
Ośrodka Kultury w Hażlachu oraz w jego filiach rozpoczną działalność kluby, których celem jest wsparcie rodziny w opiece i wychowaniu dziecka. Ilość godzin przeznaczonych na powyższe działania
będzie uzależniona od zainteresowania rodziców i opiekunów.
Zgłoszenia przyjmowane będą w siedzibie GOK w Hażlachu, w
Urzędzie Gminy Hażlach oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hażlachu w godzinach ich urzędowania.

Dotyczy: Wyłożenia do publicznego wglądu Projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu
Zawiadamiam, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28
września 1991 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z 2011 r. Nr 34, poz
170.) w dniu 10 kwietnia 2012 roku w Urzędzie Gminy Hażlach w
pokoju 17, na okres 60 dni zostanie wyłożony do publicznego wglądu
projekt uproszczonego planu urządzenia lasów stanowiących własność osób fizycznych.
W terminie 30 dni od wyłożenia projektu uproszczonego planu
urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu w miejscu jego wyłożenia. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń
lub wniosków.
W dniu 23 kwietnia 2012 r. w godz. 7.00 - 15.00 w miejscu wyłożenia uproszczonego planu urządzenia lasów, upoważniony przedstawiciel wykonawcy planu tj. KRAMEKO spółka z o.o., w ramach
konsultacji społecznych, będzie zainteresowanym właścicielom lasów udzielał informacji i składał wyjaśnienia do zapisów zawartych
w wyłożonym planie.
Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach (jednolity tekst: Dz.U. z
2005 r., Nr 45, poz. 435 z późn. zm.) dane zawarte w uproszczonym
planie urządzenia lasów będą podstawą naliczenia podatku leśnego.

Dyrektor GOK w Hażlachu
Wojciech Kasztura
* * *
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 2224/1 o powierzchni 0,0897 ha położoną w Zamarskach.
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 6 kwietnia 2012 roku
do dnia 27 kwietnia 2012 roku oraz na stronie internetowej www.
hazlach.samorzady.pl.
* * *
W związku z przypadkami sklejania taśmami złamanych dowodów osobistych, foliowania ich lub laminowania przez posiadaczy
uprzejmie informuję, że dokument taki jest uważany za uszkodzony.
Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o
ewidencji i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r., Nr 139, poz. 993 z
późn. zmianami) dowody osobiste sklejane, foliowane lub laminowane należy wymienić na nowe.
Jednocześnie przypominam o konieczności sprawdzania terminów
ważności posiadanych dowodów osobistych i dokonywania ich wymiany
w terminie co najmniej 1 miesiąc przed końcem ważności dokumentu.
Kierownik USC
Irena Brzostek

WÓJT
Karol Folwarczny

„GMINA W OBIEKTYWIE”
W związku z planowanym na czerwiec 2012 roku urządzeniem w galerii Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu wystawy
pod nazwą „Gmina w obiektywie (wczoraj i dziś)”, zwracamy się
z gorącą prośbą do mieszkańców, organizacji, stowarzyszeń, jednostek oświatowych o wypożyczenie własnych zbiorów fotografii,
obrazów, wydawnictw oraz wszelkich innych pamiątek.
Kontakt pod numerem tel. 33 85 69 768 lub w siedzibie GOK,
ul. Główna 37, od poniedziałku do piątku w godz. od 12 do 20.
Dyrektor GOK w Hażlachu
Wojciech Kasztura

WAKACYJNE DYŻURY PRZEDSZKOLI
Informujemy, że w okresie tegorocznych wakacji letnich dyżury
pełnić będą cztery przedszkola, do których zapisywać można dzieci z
terenu całej gminy. Zgłoszenia w poszczególnych placówkach należy
dokonać w terminie do 15 czerwca 2012 roku.
Terminy kolejnych dyżurów:
2 lipiec - 13 lipiec, Przedszkole w Pogwizdowie, ul. Kościelna
21, tel. 33 8568 257,
16 lipiec - 31 lipiec, Przedszkole w Kończycach Wielkich, ul.
Szkolna 5, tel. 33 8569 394,
1 sierpień - 14 sierpień, Przedszkole w Hażlachu, ul. Długa 50,
tel. 33 8569 487,
16 sierpień - 31 sierpień, Oddział przedszkolny w SP Zamarski,
ul. Szkolna 1, tel. 33 8569 591.
UO

KONKURS FOTOGRAFICZNY
Rada Sołecka Zamarsk przypomina o konkursie fotograficznym „Nasze zamarskie piekne widoki”. Wiosenna aura jest znakomitą okazją, aby wykonać zdjęcia budzącej się do życia przyrody.
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

HARMONOGRAM ZBIÓRKI SZKŁA I TWORZYW SZTUCZNYCH NA TERENIE
GMINY HAŻLACH W ROKU 2012 (uwaga: aktualna wersja po zmianach)
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Dla Gminy Hażlach zbiórki dokonuje Firma Transport Towarowy
Eksport-Import „Marzoll” Marzoll
Mirosław, ul. Sienkiewicza 4, 43400 Cieszyn.
Ponadto, we własnym zakresie,
zbiórkę przeprowadza także ZOM
Tros-Eko - Zakład Oczyszczania
Miasta „Tros-Eko” sp. z o.o., ul.
Bażantów 17, 43-450 Ustroń.
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„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA
POŻAROM 2012”
(c.d. ze str. 1)
Oto wyniki finału. I grupa (10-13 lat): 1. Małgorzata Orszulik
(Hażlach), 2. Dominika Staniek, 3. Tomasz Raszka (oboje z Kończyc
Wielkich), 4. Magdalena Stawarska (Zamarski). II grupa (14-16 lat):
1. Paweł Budziński, 2. Adrian Smolorz (obaj z Pogwizdowa), 3. Jadwiga Giemza (Hażlach). III grupa (17-19 lat): 1. Michał Ligocki, 2.
ex aequo Małgorzata Janik i Klaudia Hadyna (wszyscy z Zamarsk).
Komisja sędziowska dokonywała oceny w składzie: Roman Spandel (przewodniczący), Józef Ligocki i Kazimierz Orszulik. Finaliści
odebrali od wójta Karola Folwarcznego gratulacje za udział w eliminacjach. Dyplomy i nagrody rzeczowe, które otrzymali, zostały zakupione ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
GK

ZBIÓRKA ZUŻYTYCH OPON
Urząd Gminy w Hażlachu wspólnie z firmą AUTO GALERI BADUM Karol Kukla organizuje zbiórkę zużytych opon.
Informujemy, iż będzie można oddawać następujące opony:
• z samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych,
• z autobusów i ciągników rolniczych.
Prosi się mieszkańców o dostarczenie w/w opon na plac obok
Domu Ludowego w Hażlachu, ul. Główna 37, w nieprzekraczalnym
terminie do 27 kwietnia 2012 r. Dostawę większej ilości opon należy
uzgodnić z pracownikami Urzędu Gminy w Hażlachu - Referat Gospodarki Komunalnej, tel. 33 85 69 555, w godzinach pracy Urzędu.
WÓJT
Karol Folwarczny

ZBIÓRKA ODPADÓW
ELEKTRONICZNYCH
Urząd Gminy w Hażlachu 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 10 maja 2012 r.
w godz. 9.00-12.00,
• ZAMARSKI - plac obok OSP dnia 10 maja 2012 r. w godz.
12.15-15.00,
• KOŃCZYCE WIELKIE - zatoczka autobusowa obok Szkoły
Podstawowej dnia 11 maja 2012 r. w godz. 9.00-12.00,
• POGWIZDÓW - parking przy kościele parafialnym dnia 11
maja 2012 r. w godz. 12.15-15.00,
• POGWIZDÓW OSIEDLE - parking przy rampie kolejowej
naprzeciwko przystanku autobusowego dnia 11 maja 2012 r. w godz.
15.15-16.00.
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

LASY POD NADZOREM
Nadleśnictwo Ustroń informuje, że od miesiąca marca 2012 roku
znajdujące się na jego obszarze tereny Państwowego Gospodarstwa
Leśnego „Lasy Państwowe” podlegają monitoringowi. Jest on prowadzony za pomocą przenośnych kamer. Celem monitoringu jest
zapobieganie kradzieży drewna oraz przywozowi do lasów odpadów
komunalnych.
GK

POWIATOWY URZĄD PRACY
INFORMUJE
PUP w Cieszynie realizuje projekt pod nazwą „Działajmy Razem”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 6.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). W ramach projektu w gminach powiatu
cieszyńskiego organizowane są dla osób bezrobotnych spotkania z
pośrednikami pracy, doradcami zawodowymi oraz liderami klubu
pracy. Spotkanie na terenie gminy Hażlach odbędzie się w piątek
13 kwietnia w sali sesyjnej Urzędu Gminy, ul. Główna 57, w godz.
od 10 do 14.
*
*
*
Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie pt. „Kreuj rzeczywistość – Zainwestuj w siebie”, współfinansowanym ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Poddziałanie 6.1.3 PO KL. Jest on adresowany do osób bezrobotnych,
zarejestrowanych w PUP w Cieszynie, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W ramach projektu można skorzystać z
takich form wsparcia, jak: staż, szkolenie zawodowe, jednorazowe
środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz szkolenie z zakresu przedsiębiorczości, a także pośrednictwa pracy i poradnictwa
zawodowego.
Osoby spełniające warunki uczestnictwa i zainteresowane udziałem w projekcie „Kreuj rzeczywistość – Zainwestuj w siebie” prosimy o kontakt osobisty z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy
w Cieszynie bądź kontakt telefoniczny pod numerem: 33 851 49 91,
wew. 131 lub 132.
Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6
www.pup.cieszyn.pl

SESJE RADY GMINY HAŻLACH
Podczas sesji nr II/2012 w dniu 29 lutego radnych Rady Gminy Hażlach zapoznano z oceną stanu bezpieczeństwa publicznego
w gminie za rok 2011, którą przygotował Komendant Komisariatu
Policji w Zebrzydowicach podinspektor Robert Kamiński (część 1
tego opracowania publikujemy na s. 5). Następnie podjęto uchwały w
sprawie: planu pracy Rady Gminy na 2012 rok, zatwierdzenia planu
pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok, funduszu sołeckiego.
Radni uchwalili również udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu w formie dotacji celowej w wysokości 5.916 zł z
przeznaczeniem na prowadzenie w 2012 roku ośrodka wsparcia dla
osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Zdecydowano także o przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2012 roku czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Hażlach. Zarazem ustalono dopłatę z budżetu gminy do ceny netto
1 m sześc. ścieków w kwocie 1 zł netto plus VAT dla wszystkich taryfowych grup odbiorców. Kolejne podjęte uchwały dotyczyły zmiany
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Hażlach na terenie sołectw Pogwizdów i Brzezówka
oraz przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Hażlach.
Kolejna sesja Rady Gminy Hażlach nr III/2012 odbyła się 28
marca. Radni zapoznali się z funkcjonowaniem instytucji kultury w
minionym roku oraz zamierzeniami na 2012 rok, a także z funkcjonowaniem na terenie gminy pomocy społecznej i opieki zdrowotnej.
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Wysłuchali także sprawozdania z działalności Rady Gminy oraz jej
stałych komisji za rok 2011. Następnie radni podjęli uchwały między
innymi w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu w formie dotacji celowej w kwocie 650.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac projektowych i
budowlanych związanych z budową chodników biegnących wzdłuż
dróg powiatowych usytuowanych na terenie gminy Hażlach oraz
udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w formie dotacji celowej w kwocie 361.500 złotych z przeznaczeniem na budowę
chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 937 (ul. Jastrzębskiej) w Hażlachu (II etap - wykonanie chodnika).
GK

INFORMACJA O STANIE
BEZPIECZEŃSTWA
W GMINIE HAŻLACH W 2011 ROKU
(cz. 1)
Komisariat Policji w Zebrzydowicach na co dzień realizuje misję
Policji wywodzącą się z założeń Ustawy o Policji. Z misji tej wynikają strategiczne cele, jakie policja postawiła sobie do osiągnięcia w
latach 2010-2012. Także i nasz Komisariat w 2011 roku realizował
te cele, które opisano następująco: wzrost zadowolenia obywateli
z jakości pracy policjantów oraz eliminacja zachowań uciążliwych
społecznie, poprawa bezpieczeństwa w związku z przebiegiem imprez masowych, podniesienie jakości czynności podejmowanych na
miejscach przestępstw i wykroczeń, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwiększenie poziomu zadowolenia policjantów i pracowników policji poprzez zapewnienie optymalnych warunków do
realizacji zadań.
Charakterystyka rejonu służbowego:
Teren działania Komisariatu Policji w Zebrzydowicach swoim zasięgiem obejmuje gminy Hażlach i Zebrzydowice. W skład tych gmin
wchodzą miejscowości Hażlach, Brzezówka, Pogwizdów, Rudnik,
Zamarski, Kończyce Wielkie, Kończyce Małe, Kaczyce, Marklowice
Górne oraz miejscowość Zebrzydowice. Gminy te charakteryzują się
wiejskim charakterem, choć na ich terenie znajdują się liczne placówki handlowe, lokale gastronomiczne. W gminie Hażlach jest osiedle
mieszkaniowe, stacja paliw „Babilon” z terminalem dla samochodów ciężarowych typu TIR. Przy drodze wojewódzkiej usytuowane
są placówki handlowe. Gmina Zebrzydowice to drogowe przejścia
graniczne, jeden z największych kolejowych granicznych węzłów
towarowych, tereny nadgraniczne, pokopalniane tereny w Kaczycach, łącznie z osiedlem mieszkaniowym w tej miejscowości. Miasto
Jastrzębie Zdrój graniczące terenowo z Zebrzydowicami i wysoki
stopień przestępczości na tamtejszym terenie sprawia, że przychodzi
nam działać na drodze przemieszczania się grup przestępczych w
głąb rejonu cieszyńskiego, a zarazem jesteśmy narażeni na inwigilowanie tutejszych rejonów ze strony grup przestępczych z Republiki Czech. Nowym zagrożeniem jakie pojawiło się na tym terenie
są mecze piłkarskie. Z uwagi na spadek do niższych klas zespołów
z terenu Bielska-Białej i Żywca oraz antagonistyczne nastawienie do
Jastrzębia i Cieszyna mecze tych drużyn stają się głównym koncentratorem uwagi społeczności lokalnej oraz sił policji. Podczas tych
imprez sportowych nie doszło do żadnych zakłóceń ładu i porządku,
co niewątpliwie należy uznać za sukces organizacyjny.
Występujące zagrożenia przestępczością i wykroczeniami
Uwarunkowania terenowe i gospodarcze kwalifikują obszar
działania Komisariatu jako bezpieczniejszy w skali powiatu cieszyńskiego. Obszary kolejowe, osiedla w Pogwizdowie i w Kaczycach,
tereny przygraniczne, zniesienie granic wewnętrznych to czynniki,
które wywierają największy wpływ na charakterystykę przestępczości. Oczywiście nie należy zapominać o ogólnych uwarunkowaniach
przestępczości w kraju. Statystyki wskazują, iż nastąpił lekki wzrost
przestępstw kradzieży mienia. Przykładem w tym aspekcie jest prze-
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stępczość związana z kradzieżami paliwa na stacjach benzynowych.
Niemniej jednak wzrost tej przestępczości nie wynika z pojawienia
się jakiegoś specyficznego zjawiska społecznego. Nie przekłada się to
jednak na spadek poczucia bezpieczeństwa w społeczności lokalnej.
Realizując ustawowe zadania w 2011 r. Komisariat Policji osiągnął następujące efekty:
I. W zakresie przestępczości kryminalnej i pospolitej:
Przestępstwa ogółem - 342 i jest to o 30 przestępstw więcej niż
w roku 2010. W gminie Hażlach w 2011 r. popełniono 94 czyny kryminalne. Wykrywalność ogólna kształtuje się na poziomie 62,6 % i
jest niższa o 2 % niż w roku poprzednim. Wykrywalność przestępstw
kryminalnych wyniosła 49,1 % i też jest niższa o 2 procent niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Oto kategorie przestępstw odnotowane na terenie gminy Hażlach: kradzież - 26, kradzież z włamaniem
- 14, rozbój - 1, kradzież samochodu - 1, kierowanie samochodem w
stanie nietrzeźwości - 14 (nie dotyczy danych Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Cieszynie), krótkotrwały zabór pojazdu - 1, kierowaniem rowerem w stanie nietrzeźwości - 2 (nie dotyczy danych WRD
KPP w Cieszynie), kierowanie pojazdem pomimo zakazu - 1 (nie dotyczy danych WRD KPP w Cieszynie), oszustwo - 5, uszkodzenie
mienia - 4, znęcanie - 6, groźby karalne - 1, niealimentacja - 10,
nielegalne posiadanie broni - 1, nielegalne posiadanie narkotyków - 2,
lekkie uszkodzenie ciała - 1, ciężkie uszkodzenia ciała - 1, kradzież
energii - 1, przywłaszczenie mienia - 2.
Na ogólną liczbę 171 podejrzanych, 7 to nieletni, którzy popełnili
przestępstwa z takich kategorii, jak kradzież, uszkodzenie mienia i
pobicie.
Największy wzrost ujawnionych przestępstw odnotowano w kategorii kradzieży cudzej rzeczy, bo o 37, przy jednoczesnym spadku
o 4 przestępstw w kategorii włamania. Duży odsetek przestępstw kradzieży stanowią kradzieże paliwa, szczególnie popełnianie przez kierujących pojazdami na czeskich numerach rejestracyjnych. Włamania
dotyczą nowo budowanych budynków.
W kategorii kradzieży z włamaniami do budynków w budowie
dzięki współpracy z kolegami z Komisariatu Policji w Strumieniu udało
się zatrzymać sprawcę szeregu przestępstw tego rodzaju popełnionych
na terenie całego powiatu. Na terenie gminy Hażlach ta grupa przestępcza dokonała 3 włamań. Odzyskano też sporo skradzionego mienia.
II. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym:
Ogółem na terenie gminy Hażlach w roku 2011 odnotowano 11
wypadków drogowych i 63 kolizje drogowe. Nikt nie zginął, a rannych zostało 13 osób. Nałożyliśmy łącznie 29 mandatów za wykroczenia popełnione w ruchu drogowym.
Do najważniejszych przyczyn zaistniałych zdarzeń drogowych
należy zaliczyć: nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu, jazda samochodem w stanie nietrzeźwym, wtargnięcia pieszych przed nadjeżdżające pojazdy, brawura i szybka jazda, niedostosowanie prędkości
do panujących warunków pogodowych, częste wtargnięcia zwierzyny
leśnej na drogę, zwłaszcza w porze nocnej.
Komendant Komisariatu Policji w Zebrzydowicach
podinsp. mgr Robert Kamiński
(c.d.n.)

ROLNICZE NOWOŚCI
14 marca w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Cieszynie zorganizował szkolenie dla rolników powiatu cieszyńskiego. Główny temat spotkania
brzmiał: „Pakiety rolnośrodowiskowe jako dodatkowa forma wsparcia finansowego dla gospodarstw rolnych realizujących przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska”.
W zakresie tego zagadnienia szczegółowo omówiono poszczególne Pakiety Programu Rolnośrodowiskowego. Przedstawiono warunki i
zobowiązania, które musi spełnić rolnik ubiegający się o dofinansowanie z poszczególnych pakietów. O takie wsparcie rolnik może ubiegać
się na wspólnym formularzu wniosku o płatności obszarowe.
(c.d. na str. 6)
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ROLNICZE NOWOŚCI
(c.d. ze str. 5)
Aby taką pomoc otrzymać, wniosek o płatności rolnośrodowiskowe oraz dodatkowe załączniki muszą być opracowane przy pomocy
doradcy rolnośrodowiskowego, który będzie opiekunem rolnika w dalszej realizacji wniosku. Wnioski składane są w terminach od 15 marca
do 15 maja. Szczegółowe informacje na temat dodatkowego wsparcia z
tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt można uzyskać na stronach internetowych: www.minrol.gov.pl, www.arima.gov.pl lub bezpośrednio w PZDR w Cieszynie.
Drugim tematem
omawianym podczas
szkolenia była możliwość
wprowadzenia
na nasze tereny uprawy soi. Przedstawiona została głównie jej
odmiana o nazwie Annuszka. Jest to odmiana wczesna, odporna
Rolnicy w sali hażlaskiego GOK • Fot. GK
na choroby, może być
uprawiana na wszystkich rodzajach gleb, z wyjątkiem gleb kwaśnych.
Jest dobrym przedplonem dla pszenicy, kukurydzy, rzepaku. Termin
siewu to pierwsza i druga dekada maja, przy odpowiedniej wilgotności i temperaturze gleby 10-15 stopni. Soja może być jedną z grup
roślin wykorzystanych w płodozmianie, gdyż po zbiorach pozostawia
od 70 do 140 kg/ha azotu organicznego, co pozwala na zmniejszenie
nawożenia kolejnej uprawy. Nasiona soi wykorzystywane są w żywieniu prawie wszystkich zwierząt gospodarskich jako dodatek do
pasz wysokobiałkowych.
Powyższy artykuł jest tylko zasygnalizowaniem omawianych
podczas szkolenia tematów. Zachęcamy wszystkich rolników naszego powiatu do korzystania z różnych form dofinansowania swoich
gospodarstw i nowości w produkcji roślinnej.
PZDR w Cieszynie
doradca Zofia Feluś

przymusem sprowadzili na miejsce kaźni wytypowanych Polaków z
różnych miejscowości Śląska Cieszyńskiego. „Egzekucja tylko częściowo spełniła nadzieje hitlerowców. Społeczeństwo polskie istotnie
zostało zastraszone, a ruch oporu rozbity. Nie trwało to jednak długo”
– podkreśla M. Heller.
Historyk tak opisuje zamordowanych żołnierzy podziemia, członków komórki ZWZ - Grupa Potysz z gminy Pogwizdów:
Wilhelm Dworok z Kaczyc – urzędnik skarbowy;
Rudolf Gabzdyl z Pogwizdowa - pracownik umysłowy, w czasie
okupacji zatrudniony przy regulacji Olzy;
Benedykt Kabiesz z Kaczyc – nauczyciel, pracował jako robotnik
przy regulacji Olzy;
Karol Przywara z Pogwizdowa – kowal, a następnie pracownik
huty trzynieckiej, gdzie przygotowywał narzędzia do rozkręcania
szyn kolejowych i do przeprowadzania innych sabotaży;
Alojzy Żebrok z Pogwizdowa – malarz pokojowy, kolportował
znaczne ilości ulotek i gazetek konspiracyjnych.
W tym miejscu należy także wspomnieć innego, ważnego członka polskiej konspiracji, Rudolfa Krzystka, urodzonego w 1892 roku
nauczyciela z Pogwizdowa, więźnia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, który zginął 18 lutego 1942 roku. Blisko 20
miejscowych, polskich rodzin zostało poddanych hitlerowskim represjom poprzez wywiezienie ich członków na przymusowe roboty.

PATRIOCI Z POGWIZDOWA
20 marca tego roku minęła 70 rocznica publicznej egzekucji 24
polskich patriotów, członków podziemnej Armii Krajowej (wcześniej
noszącej nazwę Związek Walki Zbrojnej), której hitlerowski okupant
dokonał w 1942 roku w Cieszynie pod „Wałką”. Wśród zamordowanych
przez powieszenie osób było pięciu mieszkańców ówczesnej gminy Pogwizdów, obejmującej również Brzezówkę, Kaczyce Górne i Dolne oraz
Otrębów: Wilhelm Dworok (rocznik 1912), Rudolf Gabzdyl (1907), Benedykt Kabiesz (1915), Karol Przywara (1898) i Alojzy Żebrok (1909).
Jak pisze Michał Heller w swojej pracy „Ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim”, egzekucję zorganizowała komenda Gestapo w Katowicach
„celem sterroryzowania społeczeństwa polskiego i ostatecznego rozbica
istniejących komórek ZWZ”. (…) Zarzucano skazanym przynależność
do zbrodniczej tajnej organizacji polskiej, mającej na celu oderwanie
Śląska od Rzeszy niemieckiej, planowanie zatrucia wody w studniach i
wodociągach, wysadzanie mostów, sabotaże w zakładach pracy, wysyłanie do Generalnej Gubernii paczek z żywnością dla ukrywających się
tam Polaków, uprawianie propagandy antyniemieckiej itp.”.
W tym czasie aktywna komórka ZWZ, nazwana Grupą Potysz,
działała wśród pracowników zatrudnionych przy regulacji Olzy, pochodzących z Pogwizdowa i Kaczyc. Wskutek rozpracowania przez
hitlerowców struktur polskiego ruchu oporu, w drugiej połowie listopada 1941 roku na Śląsku Cieszyńskim rozpoczęły się aresztowania
najważniejszych członków konspiracji. W łapy hitlerowskich oprawców trafił między innymi Franciszek Potysz z Cieszyna, u którego
znaleziono listy niektórych członków podziemia.
Aby egzekucja osiągnęła swój cel, jakim było zastraszenie polskiego społeczeństwa i sparaliżowanie jego woli oporu, okupanci pod

Odkryta po blisko 80 latach notatka, sporządzona przez Rudolfa Gabzdyla w 1932 roku • Fot. GBP
Z kolei sylwetkę Rudolfa Gabzdyla przypomniał Czesław Stuchlik
z Pogwizdowa, kiedy w lipcu ubiegłego roku przygotował w miejscowej bibliotece wystawę „Pogwizdowscy policjanci”, o której informowaliśmy w numerze 4/2011 „WGH” w artykule „Policjanci i żołnierze”.
W obszernym opracowaniu pisze on: „Dodam jeszcze, że historia zatoczyła koło. Na wernisaż wystawy o pogwizdowskich policjantach pan
Stefan Gabzdyl przyniósł bowiem małą butelkę (przedwojenną „achtlikówkę”), którą przed kilkoma dniami znaleziono w czasie remontu
rodzinnego domu jego ojca Rudolfa. W butelce tej była kartka napisana
przez Rudolfa Gabzdyla w dniu 27.IV.1932 r. Zaznacza tam, że jest pomocnikiem murarza Karola Golasowskiego, z zawodu szofera, a właścicielem domu jest jego szwagier Ludwik Małysz, starszy przodownik
Policji Województwa Śląskiego. Pisze: W roku tym panował w Rzeczpospolitej polskiej prezydent Ignacy Mościcki i marszałek Józef Piłsudski.
Rok ten jest może najgorszy bo panowało straszne bezrobocie i kryzys.
Gabzdyla matka liczyła 66 lat (zachowano oryginalną pisownię).
Ten dokument przybliżył nam te czasy i te osoby, którym poświęcone było owo spotkanie. Rudolf Gabzdyl nie przypuszczał, że nastaną
jeszcze gorsze czasy i że do przeżycia następnych pełnych 10 lat od
chwili pisania tych słów braknie mu 17 dni, gdyż 20 marca 1942 roku
został powieszony podczas egzekucji Polaków pod „Wałką”. Z kolei
właściciel domu, Ludwik Małysz, w czternastym dniu po zakończeniu
wojny, w dalekiej Anglii zginie w wypadku samolotowym”.
GK
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PANIE ZA KÓŁKIEM
10 marca na zamarskim torze offroadowym „Wojnarówka”, przygotowanym przez „Landstar”, odbył się offroadowy Dzień Kobiet,
którego organizatorem była „Ekipa Śląska” portalu www.4x4off.pl.
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Na zakończenie uczniowie chętnie odpowiadali na pytania z przeprowadzonej prelekcji. Wszyscy jej uczestnicy otrzymali materiały
promocyjne ufundowane przez Euroregion „Śląsk Cieszyński”. Opiekun przyrodniczy Jadwiga Klondra odebrała z rąk przewodniczącego
KOP plakaty obrazujące polską przyrodę
Przewodniczący KOP
PTTK „Beskid Śląski”
Jan Machała

POŻEGNALI ZIMĘ
Wiosna to początek nowego cyklu życia, to pożegnanie długiej
zimy, to czas kiedy przyroda budzi się do życia. Obrządkiem, który
ma przywołać wiosnę, jest topienie Marzanny. Jej kukłę wykonuje się
z wiechcia słomy, ubiera w białą suknię, przyozdabia wstążkami, koralikami i kwiatami. Następnie zanosi się do pobliskiej rzeki, podpala
i wrzuca do wody, co ma symbolizować odejście zimy a nadejście
upragnionej wiosny.
Na trasie „Wojnarówki” • Fot. arch. organizatora
W tym dniu panie zajęły miejsca za kierownicą, panowie zaś wystąpili w roli pilotów, pomocy technicznej i kibiców lub też w charakterze „loży szyderców”. Mężczyźni udostępnili pojazdy terenowe
swoim niewiastom, aby podczas imprezy mogły się dobrze bawić,
zbierając pieczątki zawieszone na drzewach w wyznaczonych miejscach (wcale nie łatwych do osiągnięcia, jak po imprezie stwierdzili
jeżdżący panowie).
Podczas imprezy bawiło się ponad 20 załóg mieszanych oraz
jedna kobieca i kilka męskich. Można było maksymalnie zdobyć 26
pieczątek. Najlepszy kobiecy wynik to 18 samodzielnie zaliczonych
punktów, który został osiągnięty przez jadących Mercedesem G kierowcę Asię i pilota Olka. Jadąca siedmioosobowym Patrolem GR
załoga kobieca (kierowca Ula i pilot Monika) zdobyła 12 pieczątek.
Dwie załogi zdobyły maksymalną ilość 26 pieczątek. Pierwsza zgłoszona załoga to kierowca Mariusz, pilot Ania i dzieci w charakterze
balastu, zaś druga to kierowca Janusz z dwoma pilotami płci męskiej.
Trzeba dodać, iż Janusz zdobył uścisk dłoni żony prezesa „Ekipy Śląskiej” za pomoc chętnie udzielaną innym załogom.
Wszystkie panie, pomimo bardzo trudnych warunków, bardzo
dzielnie walczyły. Oczywiście nie obyło się bez wgnieceń, uszkodzonych opon, urwanych lusterek, napędów itp. Jak to na „Wojnarówce”
bywa, niektóre pojazdy troszkę zmieniły kształty, ale wszystkie samodzielnie wyjechały z toru!
Więcej zdjęć i filmów z rajdu można obejrzeć na stronach
www.4x4off.pl, zakładka „Ekipa Śląska” i www.landstar.pl.
Urszula Król

POLSKIE PARKI NARODOWE
19 marca w Szkole Podstawowej im. Trzech Braci w Hażlachu
przewodniczący Komisji Ochrony Przyrody PTTK „Beskid Śląski”
w Cieszynie zaprezentował odznakę „Turysta Przyrodnik PTTK”
oraz przeprowadził pokaz multimedialny, przybliżając polskie parki
narodowe. W czasie godziny lekcyjnej zainteresowane klasy mogły
poznać walory przyrodniczo-krajobrazowe 23 takich parków.

Z Marzanną nad brzegiem Olzy • Fot. DK Pogwizdów
21 marca, zgodnie z tradycją, uczestnicy spotkań Klubu dla Dzieci
i Młodzieży przy Domu Kultury w Pogwizdowie udali się nad Olzę,
by tam pożegnać zimę, wrzucając wykonaną podczas zajęć Marzannę
do wody. Po tej ceremonii pożegnania zimy dzieci upiekły pod okiem
instruktora ciasteczka w kształcie zajączków i kurczaczków. Wykonały także wspólną pracę plastyczną. Młodzież miała okazję uczestniczyć również w nocy klubowo-filmowej.
DK Pogwizdów

POWRÓT DO ŹRÓDŁA
W połowie 2004 roku w uroczysku Czarne Doły w Hażlachu Nadleśnictwo Ustroń wykonało w tamtejszym lesie nowe ujęcie wody
dla źródła „Borgońka”. Powstała wówczas także drewniana wiata
wraz z ławami. Miejsce to było chętnie odwiedzane nie tylko przez
mieszkańców naszej gminy. Niestety, upływ czasu oraz postępująca
dewastacja spowodowały, że sąsiedztwo „Borgońki” przestało zapewniać odpowiednie warunki do odpoczynku i bliskiego kontaktu
z przyrodą.
We współpracy z władzami naszej gminy, pod nadzorem leśniczego Teofila Macury, Nadleśnictwo Ustroń pod koniec ubiegłego roku
ponownie uporządkowało otoczenie źródełka. Koszt prac wyniósł
około 5 tys. zł. Usunięto zniszczone elementy, wykonano z piaskowca studnię oraz położone niżej nowe ujęcie wody, a także, w trosce o
jej odpowiednią jakość, zainstalowano specjalne filtry i zawory. Prace
wykonała firma Jana Szarca z Ustronia, zaś teren wokół źródełka w
czynie społecznym uporządkowała firma „Buk” Dariusza Biernata z
Hażlacha. W planach jest także ponowne wykonanie zejścia od ulicy
Leśnej, zaś w pobliżu ujęcia nowych ławek i zadaszenia.
(c.d. na str. 8)
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POWRÓT DO ŹRÓDŁA
(c.d. ze str. 7)
Żeby zachęcić mieszkańców naszej gminy do ponownego odwiedzania źródełka i pięknego, bukowego lasu, w którym się znajduje,
przytaczamy opowieść, którą przed laty spisał Franciszek Pierchała.
„Jeden z synów cieszyńskiego księcia w czasie wyprawy po ojcowskiej krainie dotarł na brzeg wądołu, na dnie którego wytryskało
źródło. Wokół niego mrowiło się od stworów cudacznych, jakich nikt
z przybyłych dotąd nie widział, a jedynie ten i ów o nich słyszał. Owe
stwory wydawały z siebie dźwięki podobne graniu lutni. Nazywano
je „Gorgonami” i bardzo niebezpiecznymi były dla ludzi. „Gorgony”
wnet zauważyły przypatrujących się im z brzegu rycerzy i z wrzaskliwym bełkotem rzuciły się na nich. Rycerze bronili się zaciekle, ale
trudna była to walka, gdyż potwory miały pancerz. Książę kazał trąbić
na rogu, celem przywołania pomocy. Kiedy przybyli bracia ze znaczną odsieczą, udało się przechylić szalę walki na swoją korzyść. Strudzeni po boju rozłożyli się wokół źródełka obmywając w nim swoje
rany i gasząc pragnienie. I cóż się okazało? Oto po napiciu się z tego
źródła wody zmęczenie znikło bez śladu. A rany wodą obmyte goiły
się natychmiast. Kiedy wrócili na zamek i opowiedzieli o zdarzeniu
księciu, ten kazał źródło ocembrować, straż postawił, a wodę jeno za
sporą daniną można było zaczerpnąć. Miejsce zaś nazwano „Gorgoniową studnią”. Jeszcze po wielu latach, setkach lat, leczyli się różni
ludzie tą wodą. Tę wodę piła podobno królowa Bona, zaś cieszyńska
Czarna Księżna jej zawdzięczała swoją urodę, a podobno i miłościwie
panujący cesarz Franciszek Józef leczył się wodą z „Gorgoniowego
źródła” i z choroby pęcherza się wyleczył. Namnożyło się też różnych
„miglanców”, którzy po odpustach, jarmarkach sprzedawali zwykłą

Wykonane z piaskowca nowe ujęcie wody • Fot. GK
wodę, zaklinając się że jest ona z „Gorgonowego” źródła”.
Jeszcze inną wersję legendy, w której „Gorgoniowa studnia - Gorgońka” przeistoczyła się w znaną nam obecnie „Borgońkę”, podaje
Rudolf Mizia: „Dawno temu pojawił się w Czarnych Dołach pojazd z
piękną hrabiną i z konnym orszakiem dworzan. Hrabina chorowała na
oczy. Przypadkiem przemyła ona oczy w napotkanym źródełku i wyzdrowiała. Podobno z wdzięczności za cud wyleczenia zamierzała w
tym miejscu założyć uzdrowisko, ale jakaś wojna temu przeszkodziła.
W przekazie ustnym tajemniczą hrabinę nazwano „Borgońką”.
GK

POMAGANIE JEST PRZYJEMNE!
(c.d. ze str. 1)

„Mulan” (nr 9)

„Bloom” (nr 38)

„Antek” (nr 19

)

)

„Zuzia” (nr 16

Gazeta samorządowa, nakład 1500 egz., rozprowadzana bezpłatnie, Wydawca: Wójt Gminy Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach, Adres redakcji: Urząd Gminy Hażlach, ul. Główna 57,
43-419 Hażlach, tel. 33 8569 479, fax 33 8524 211, e-mail: ug@hazlach.pl, Redaktor naczelny: Grzegorz Kasztura
Redakcja techniczna, skład komputerowy, druk: „Interfon” Sp. z o.o., ul. Olszaka 5, 43-400 Cieszyn, tel. 33 8510 543, fax 33 8511 643, e-mail: interfon@neostrada.pl

Zdjęcia: SP Hażlach

„Ania” (nr 12)

*
*
*
Zdjęcia wszystkich 61 lalek można obejrzeć na stronie www.hazlach.pl w galerii fotografii pod nazwą „Magiczne lalki SP Hażlach”.
W dniach od 2 do 11 marca trwał plebiscyt na najciekawszą z nich. 15
lalek otrzymało przynajmniej jeden głos. Liczba wszystkich oddanych,
ważnych głosów wyniosła 118. Oto pięć najlepszych wyników głosowania poprzez specjalne konto mailowe: 1. „Ania” (nr 12), wykonawca
Daria Lach (kl. III) - 26 głosów, 2. „Antek” (nr 19), wyk. Adam Szatanik
(kl. II) – 24 głosy, 3. „Mulan” (nr 9), wyk. Gabriela Gibiec z córką – 17
głosów, 4. „Bloom” (nr 38), wyk. Maja Chamot (kl. II) – 13 głosów, 5.
„Zuzia” (nr 16), wyk. Karolina Walek (grupa przedszkolna 6-latków)
– 12 głosów. Większą niż jeden liczbę głosów otrzymały również lalki:
„Akiko” (nr 60), „Elizabeth” (nr 40) i „Jola” (nr 31). Najwięcej lalek
wykonały dzieci z klasy II, III i IV.
GK

