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„PIĘKNE OGRODY 2011”
14 września w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury, z udziałem
wójta Karola Folwarcznego, odbyło się podsumowanie VI edycji konkursu „Piękne ogrody wizytówką Gminy Hażlach”, organizowanego
wspólnie przez Urząd Gminy Hażlach, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Cieszynie oraz gminne Koła Gospodyń Wiejskich.
Obecna była również Maria Żyła, przewodnicząca Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Rady Gminy Hażlach oraz członkowie konkursowego jury.

ISSN 1643-0603

LAUR
DLA STRAŻAKA
Pan Władysław Brachaczek,
mieszkaniec Kończyc Wielkich, od
1969 roku należy do miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
Za swoje zaangażowanie w działalność pożarniczą odznaczony został
Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,
a także odznakami Wzorowy Strażak
i Złotą Odznaką „Za Współzawodnic- Pan Władysław Brachaczek,
two”. Za pracę zawodową w górnic- tegoroczny Laureat „Srebrtwie otrzymał Brązowy Krzyż Zasłu- nej Cieszynianki” • Fot. GK
gi. Jego kandydaturę do wyróżnienia
„Laurem Gmin Ziemi Cieszyńskiej 2011” zgłosiła Rada Sołecka
Kończyc Wielkich oraz miejscowa jednostka OSP.
(c.d. na str. 3)

INTEGRACYJNA MINIOLIMPIADA

Uczestnicy konkursu wraz z jego organizatorami • Fot. GK
W tym roku w konkursie wzięło udział 21 ogrodów. W przeciwieństwie do ubiegłorocznej edycji mogliśmy się cieszyć sprzyjającą
aurą, dlatego odbyły się zgodnie z planem dwie oceny ogrodów, w
maju i w sierpniu. Oto zwycięzcy konkursu w poszczególnych sołectwach: Dorota Natkaniec (Brzezówka), Maria Szajter (Hażlach),
Anna Cieślar (Kończyce Wielkie), Danuta Natkaniec (Pogwizdów),
Małgorzata Tomica (Rudnik) i Józef Matloch (Zamarski).
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali ufundowane przez Gminę Hażlach krzewy hibiskusa oraz dyplomy, zaś finaliści także nagrody książkowe. Miłym akcentem spotkania były podziękowania złożone na ręce p. Mieczysława Gorasa, inspektora ds. rolnictwa Urzędu
Gminy Hażlach, który w związku z przejściem na emeryturę zakończył już swój owocny udział w pracach komisji
Przewodnicząca komisji
Zofia Feluś, PZDR Cieszyn

Zdjęcia wyróżnionych ogrodów prezentujemy na ostatniej stronie
„WGH”, zaś fotografie ogrodów wszystkich uczestników tegorocznej edycji można obejrzeć na stronie internetowej Gminy Hażlach (www.hazlach.
pl), w zakładce Gmina Hażlach/Galeria zdjęć/Konkurs Ogrodów 2011.

WYŚCIG W ZAMARSKACH
W niedzielę 6 listopada w Zamarskach odbędzie się wyścig offroad samochodów terenowych o tytuły „Mistrza Wojnarówki 2011”
i puchary Wójta Gminy Hażlach. Start o godzinie 11. Formularz
zgłoszeniowy dla załóg, regulamin oraz inne szczegóły znajdują się
na stronie www.landstar.pl.				
GK

W sobotę 1 października w Pogwizdowie odbyła się I Miniolimpiada Integracyjna dla Osób Niepełnosprawnych i Sprawnych,
zorganizowana
przez
Stowarzyszenie
Niepełnosprawnisprawni
z Katowic.
Zawody rozpoczęły się przemarszem od
centrum w kierunku
Szkoły Podstawowej w
Pogwizdowie. Na jego
czele stanął Mariusz
Kupczak, wielokrotny
mistrz kulturystyki osób
niepełnosprawnych, honorowy patron zawodów
sportowych. Następnie
za nim prezentowały się mażoretki z „Tęczy” oraz Orkiestra Dęta z
Pszowa, a później szli: Wójt Gminy Hażlach Karol Folwarczny, Starosta Powiatu Cieszyńskiego Czesław Gluza, prezes Stowarzyszenia
Niepełnosprawni sprawni Marek Mazik oraz pozostali uczestnicy Miniolimpiady.
Uroczystości towarzyszące zawodom otworzyli prezes Marek
Mazik, wójt Karol Folwarczny oraz starosta Czesław Gluza. Następnie prowadzący Andrzej Sobek przedstawił program dnia oraz serdecznie przywitał wszystkich gości i uczestników. Pojawił się również Tadeusz Kopeć, poseł na Sejm RP.
Każdy z uczestników zawodów miał możliwość wystartowania
w następujących dyscyplinach sportowych: pchnięciu kulą, rzucie
oszczepem, wznosie sztangielką, 100 m na wózku/bieg, 50 m z piłeczką na łyżce trzymanej w ustach, rzucie piłeczką do celu, pchnięciu
2 kg kulą czy tenisie stołowy, który okazał się niespodzianką dla wielu
uczestników.
(c.d. na str. 3)
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

DODATKOWE ZAJĘCIA
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

„MAGICZNE DRZWI DO PRZYSZŁOŚCI
- OTWÓRZMY JE RAZEM”

Z dniem 1 sierpnia 2011 roku Gmina Hażlach rozpoczęła realizację nowego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic szkół podstawowych
z Gminy Hażlach”. Projekt obejmuje uczniów i uczennice, uczęszczających do klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Hażlach,
dla których zorganizowano dodatkowe zajęcia wyrównawcze z gimnastyki korekcyjnej, logopedii, rytmiki oraz na basenie. Dzieci będą
uczęszczać na zajęcia do końca obecnego roku szkolnego. Projekt ma
na celu wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację
procesu kształcenia dzieci z klas I-III. Jego całkowita wartość wynosi
149.798 zł. Projekt jest w 100 procentach finansowany ze środków zewnętrznych i nie wymaga wniesienia wkładu własnego przez Gminę.
MC

Dobiegła końca realizacja projektu współfinansowanego przez
Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa w ramach działania
9.1, poddziałania 9.1.1 pt. „Magiczne drzwi do przyszłości - otwórzmy je razem”, który był wdrażany przez Szkołę Podstawową im.
„Trzech Braci” w Hażlachu. Pozyskane środki finansowe pozwoliły
nam wprowadzić w życie wiele innowacji i pomysłów.
Wzbogaciliśmy się w ogromną ilość cennych pomocy naukowych, zabawek, książek a także zagospodarowaliśmy teren za szkołą
przekształcając go w plac zabaw. Dzieci i ich rodzice mieli możliwość uczestniczenia w wycieczkach edukacyjnych, przedstawieniach
teatralnych a także w zajęciach dodatkowych, takich jak konstruowanie, papieroplastyka, małe formy teatralne, język angielski, basen.
Dzięki funduszom unijnym mogliśmy spełniać marzenia dzieciaków,
rozwijać ich umiejętności i zainteresowania. Był ogrom pracy podczas realizacji i rozliczania projektu, lecz satysfakcja z osiągnięć pięciolatków i ich uśmiechnięte buzie motywują do pisania kolejnych.
AP

MUZYCZNA BIESIADA
W niedzielę 2 października sala remizy OSP w Zamarskach wypełniła się po brzegi miłośnikami ludowych melodii naszego Śląska
Cieszyńskiego. Pod hasłem „Hej pieśniczko ty radosna” odbywało
się tam bowiem spotkanie, podczas którego wykonywano najbardziej
znane, regionalne „szlagiery”.

Występ Zespołu Regionalnego „Strumień” • Fot. Edward Figna
Nim zabawa rozpoczęła się na dobre, sołtys Zamarsk Klaudiusz
Zawada w imieniu wszystkich organizatorów biesiady, czyli Rady
Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich i Gminnego Ośrodka Kultury w
Hażlachu przywitał przybyłych gości: Wójta Gminy Hażlach Karola
Folwarcznego wraz z małżonką, przewodniczącą Rady Gminy Grażynę Krehut, dyrektora GOK Wojciecha Kaszturę oraz radnych gminy,
Andrzeja Chrapka i Tomasza Byloka.
Po powitaniach przyszedł czas na pierwszą część występu Zespołu Regionalnego „Strumień”, prowadzonego przez kierownik Józefinę Greń i kierownika artystycznego Jana Chmiela. Następnie zaprezentował się Męski Zespół Śpiewaczy, działający przy OSP Zamarski,
którym kieruje od lat Rudolf Mizia. Zespół wykonał cztery utwory,

wśród których znalazła się po raz pierwszy zaprezentowana publicznie „pieśniczka” z tekstem autorstwa zamarskiego sołtysa. Pomiędzy
nimi ludowe gawędy zaprezentowała zamarska „gaździnka” Zofia
Korzec. Na zakończenie pierwszej części cała sala, wraz z męskim
zespołem, zaśpiewała na melodię znanej pieśni „Hawaj” utwór słowami Władysława Sosny opiewający piękno cieszyńskiej ziemi.
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich ugościły biesiadników pysznymi ciastami, kawą i herbatą, a następnie gulaszem z chlebem. Następnie stare, ludowe opowiastki zaprezentowała zamarska młodzież w
osobach Moniki Paździorko i Daniela Boruty, a potem jeszcze raz na
scenie pojawiła się Zofia Korzec i wykonała swój zabawny monolog
„Dorota”.
Druga część biesiady rozpoczęła się od wspólnego śpiewania. Tym
razem publiczność porwał Jerzy Krupa, akompaniując wszystkim na
akordeonie. Wykonano wspólnie „Szła dzieweczka”, „Od Cieszyna
sypana dróżeczka”, „Płyniesz Olzo po dolinie” oraz specjalnie dla
pana wójta „Na fojtowej roli”. Następnie na scenie ponownie pojawił
się zespół „Strumień”, który kolejny raz pokazał, że śpiewać można
w każdym wieku i można się przy tym dobrze bawić. Jan Chmiel
zaprezentował swoje wiersze gwarą haftowane. Warto dodać, że Pan
Jan jest laureatem wielu prestiżowych nagród, m.in.: „Zasłużony dla
Kultury”, a ostatnio otrzymał nagrodę im. ks. Leopolda Szersznika
w kategorii „Twórczość artystyczna 2011”.
Czas płynął nieubłaganie, jednak było widać, że nikomu nie śpieszy się do domu, co świadczyło o tym, że wszyscy bawili się wyśmienicie. W imieniu organizatorów sołtys podziękował wszystkim
za przybycie, za wspólną zabawę i zaprosił wszystkich na kolejną
imprezę, która odbędzie się już w styczniu. Podziękował również
wszystkim zaangażowanym w zorganizowanie tegorocznej biesiady,
zwłaszcza sponsorom, którymi byli: sklep „Lewiatan” Renaty Lubar,
„Piekarnia Zebrzydowice” Małgorzaty i Romana Somerlików, Firma
„PEX” Żelazostopy Pawła Pnioka i Jana Pierchały oraz Przedsiębiorstwo Rolno-Hodowlane Adama Pustówki. Na zakończenie cała sala
wraz z artystami zaśpiewała pieśń „Ojcowski dom”.
Zamarskie biesiadowanie z ludową muzyką wypada podsumować
końcowymi słowami pieśniczki, która była mottem całego spotkania
„...Idź se z nami ponad krajym, i z honorym, i zwyczajym. Podej rynke każde rano, moja piosnko ukochano”.
Uczestnik

WiadomoĞci Gminy Hażlach,
HaĪlach, wrzesień/październik
marzec/kwiecieĔ 20112011
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NOWI SOàTYSI I RADY SOàECKIE
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Uczestniczki kursu
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miały również możliwość zaznajomienia się z materiałami i urządzeniami
stosowanymi do manicure, z metodami przedłużania płytki paznokciowej
oraz z metodami zdobnictwa. Uczestniczyły w nim 2 kobiety.
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OGŁOSZENIA
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.
zm.) Wójt Gminy Hażlach informuje, że przeznaczył do dzierżawy
na okres 10 lat, w trybie bezprzetargowym, parcelę gruntową numer
407/2 o powierzchni 0,0368 ha i parcelę gruntową numer 407/4 o powierzchni 1,6025 ha, położone w Kończycach Wielkich.
Wykaz o przeznaczeniu wyżej wymienionych nieruchomości zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy (43-419 Hażlach, ul. Główna 57) na okres 21 dni, tj. od dnia 24 listopada 2011
roku do dnia 15 grudnia 2011 roku oraz na stronie internetowej www.
hazlach.samorzady.pl.
***
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z
późn. zm.) Wójt Gminy Hażlach informuje, że przeznaczył do dzierżawy na okres 10 lat, w trybie bezprzetargowym, parcelę gruntową
numer 76/1 o powierzchni 0,3837 ha i parcelę gruntową numer 76/2 o
powierzchni 0,7837 ha, położone w Hażlachu.
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 24 listopada 2011 roku do
dnia 15 grudnia 2011 roku oraz na stronie internetowej www.hazlach.
samorzady.pl.
***
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.
zm.) Wójt Gminy Hażlach informuje, że przeznaczył do dzierżawy na
okres 10 lat, w trybie bezprzetargowym, parcelę gruntową numer 114
o powierzchni 2,0312 ha, położoną w Rudniku.
Wykaz o przeznaczeniu wyżej wymienionej nieruchomości zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy (43-419 Hażlach,
ul. Główna 57) na okres 21 dni, tj. od dnia 24 listopada 2011 roku do
dnia 15 grudnia 2011 roku oraz na stronie internetowej www.hazlach.
samorzady.pl
***
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.
zm.) Wójt Gminy Hażlach informuje, że przeznaczył do dzierżawy
na okres 10 lat, w trybie bezprzetargowym, parcelę gruntową numer
601/39 o powierzchni 1,4288 ha, położoną w Pogwizdowie.
Wykaz o przeznaczeniu wyżej wymienionej nieruchomości zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy (43-419 Hażlach,
ul. Główna 57) na okres 21 dni, tj. od dnia 24 listopada 2011 roku do
dnia 15 grudnia 2011 roku oraz na stronie internetowej www.hazlach.
samorzady.pl.
***
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z
późn. zm.) Wójt Gminy Hażlach informuje, że przeznaczył do dzierżawy na okres 15 lat, w trybie bezprzetargowym, parcelę gruntową
numer 1621/20 o powierzchni 0,6539 ha, położoną w Kończycach
Wielkich.
Wykaz o przeznaczeniu wyżej wymienionej nieruchomości zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy (43-419 Hażlach,
ul. Główna 57) na okres 21 dni, tj. od dnia 24 listopada 2011 roku do
dnia 15 grudnia 2011 roku oraz na stronie internetowej www.hazlach.
samorzady.pl.
***
Wójt Gminy Hażlach przypomina, że każdą zmianę dotyczącą
stanu faktycznego budynków i gruntów należy zgłosić w organie podatkowym (pokój nr 10 w godzinach pracy Urzędu Gminy Hażlach)
w terminie 14 dni od zaistnienia tych okoliczności.
Zgodnie z art.6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku, np.:

1. dokonano zmiany konstrukcji dachu i zostały zaadaptowane do
użytkowania pomieszczenia, np. strych przeznaczono na mieszkanie,
stodołę przeznaczono na garaż dla samochodu,
2. na posesji posadowiono garaż blaszany związany z gruntem,
3. na gruncie znajdują się budynki nie zgłoszone do ewidencji
podatkowej,
4. rozpoczęto prowadzenie działalności gospodarczej i w tym celu
wykorzystuje się pomieszczenia w budynkach lub grunt,
5. zmiana właściciela (sprzedaż, darowizna, zgon),
6. zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe po zmarłym
właścicielu,
7. wynajęcie gruntu lub budynku innemu podmiotowi na działalność gospodarczą
Ponadto należy zweryfikować faktyczne powierzchnie z powierzchniami wynikającymi z otrzymanych decyzji podatkowych.
Według ustawy o podatkach i opłatach lokalnych powierzchnia
użytkowa budynku lub jego części to powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem
powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. W informacji podatkowej należy ująć powierzchnię
pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w
świetle od 1,40 m, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.

SEGREGACJA ODPADÓW
Po raz kolejny zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy
do segregowania odpadów. Gmina Hażlach organizuje bezpłatną
zbiórkę odpadów segregowanych w dwojaki sposób:
- w systemie workowym, polegającym na tym, że mieszkańcy
zbierają odpady z plastiku i szkła do specjalnych worków, które
odbierane są od nich raz na kwartał; w tym roku taka zbiórka odbędzie
się jeszcze raz w grudniu w następujących terminach:
• Rudnik, Kończyce Wielkie - 6 grudzień
• Brzezówka, Pogwizdów - 20 grudzień
• Hażlach, Zamarski - 27 grudzień
- poprzez stałe wrzucanie poszczególnych odpadów (szkło,
plastik, puszki plus baterie, papier) do pojemników iglo, ustawionych
w 15 punktach na terenie gminy.

Odbiór posegregowanych odpadów przez odpowiednio do tego
przystosowany samochód • Fot. GK
Jednocześnie apelujemy, żeby do poszczególnych worków
i pojemników wrzucać odpowiednie odpady, czyli tylko te
przeznaczone do segregacji. Ponadto dbajmy o to, aby otoczenie
wokół pojemników nie raziło widokiem porozrzucanych śmieci!
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CO I GDZIE WRZUCAMY?

ZWIERZĘTA BEZ OPIEKI

SZKŁO

Przypominamy właścicielom psów oraz innych zwierząt domowych, iż spoczywa na nich ustawowy obowiązek sprawowania nad
nimi opieki, wynikający także z uchwały nr VIII/66/07 Rady Gminy
Hażlach z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
Rozdział VI regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Hażlach określa obowiązki osób utrzymujących zwierzęta
domowe:
Art. 23. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych, a zwłaszcza psów, zobowiązani są do zachowania środków ostrożności gwarantujących otoczeniu porządek i bezpieczeństwo poprzez:
1. nie pozostawianie zwierząt bez należytej opieki i dozoru, w
szczególności psów, które są nienależycie uwiązane lub nie znajdują
się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia,
2. nie powierzanie opieki nad zwierzętami osobom nie gwarantującym właściwego dozoru,
3. zabezpieczenie przed wydostaniem się zwierzęcia poza obręb
obiektu w przypadku gdy nieruchomość lub budynek jest pilnowany
przez psa oraz właściwe oznakowanie obiektu tabliczką z napisem
„Uwaga! Pies!” lub o treści równoznacznej.
Art. 24. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do:
1. usuwania zanieczyszczeń po zwierzętach domowych z klatek
schodowych oraz innych pomieszczeń przeznaczonych do użytku
publicznego, a także z ulic, chodników, placów, ścieżek, zieleńców i
kwietników przeznaczonych do użytku publicznego,
2. wyprowadzania na tereny zabudowy zwartej oraz na tereny
użytku publicznego psów wyłącznie na smyczy, a psów agresywnych
oraz psów ras uznawanych za agresywne również w kagańcu.
Art. 25. 1. Zabrania się wypuszczania i wyprowadzania zwierząt
na place zabaw dla dzieci, ścieżki zdrowia, kwietniki oraz miejsca
oznakowane zakazem.
2. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej możliwe jest tylko na zasadach ustalonych przez przewoźnika.
3. Zabrania się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego oraz do obiektów i lokali handlowych lub gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania
dokonanego przez właściciela nieruchomości, obiektu lub lokalu.
Art. 26. Przepędzanie zwierząt gospodarskich drogami publicznymi jest możliwe jedynie pod warunkiem, że zwierzęta będą prowadzone pod nadzorem i w sposób nie utrudniający ruchu drogowego.
GK

Co wrzucamy

Czego nie wrzucamy
Szkła okiennego,
Opakowania ze szkła,
samochodowego, luster,
np. słoiki, butelki wolne od
porcelany, fajansu, zużytych
zanieczyszczeń metalami
żarówek, lamp neonowych
i tworzywami
i termometrów
PLASTIK
Co wrzucamy
Czego nie wrzucamy
Zgniecione butelki PET,
plastikowe opakowania po
płynach i napojach, pojemniki po
Opakowań po truciznach,
produktach mlecznych,
farbach, chemikaliach, olejach
art. sypkich i chemii domowej, art.
silnikowych
gospod. domowego
z tworzyw sztucznych, folie,
woreczki, torby foliowe
PAPIER
Co wrzucamy
Czego nie wrzucamy
Gazety, czasopisma, katalogi,
Papieru: mokrego, tłustego,
książki, zeszyty, prospekty, torebki
pokrytego przeźroczystą folią,
papierowe, kartony i tekturę
zdjęć
PUSZKI
Co wrzucamy
Czego nie wrzucamy
Puszki po napojach
i konserwach, drobny złom metali
kolorowych, aluminium, drobny
złom żelazny

Pojemników po smarach,
lakierach, farbach, truciznach,
opakowań po aerozolach

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości prosimy o kontakt
z Urzędem Gminy w Hażlachu, Referat Gospodarki Komunalnej, II
piętro, pokój nr 12 lub pod numerem telefonu 33 8569 479 wew. 59.
MC

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 16 listopada 2011 r. w godz. 9.00 - 12.00,
• ZAMARSKI - plac obok OSP - dnia 16 listopada 2011 r. - w godz.
12.15 - 15.00,
• KOŃCZYCE WIELKIE - zatoczka autobusowa obok Szkoły
Podstawowej - dnia 17 listopada 2011 r. - w godz. 9.00 - 12.00,
• POGWIZDÓW - parking przy Kościele Parafialnym - dnia 17
listopada 2011 r. - w godz. 12.15 - 15.00.
• POGWIZDÓW OSIEDLE - parking przy rampie kolejowej
naprzeciwko przystanku autobusowego - dnia 17 listopada 2011 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
8569 555 w. 59.
WÓJT GMINY
Karol Folwarczny

SESJE RADY GMINY NR IV I V/2011
Czwarta w tym roku sesja Rady Gminy Hażlach odbyła się 7
września. Radni przyjęli informację z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku oraz informację o pozyskiwaniu środków zewnętrznych na inwestycje. Przedstawiono im także realizację Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku.
Następnie m.in. podjęto uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015, a także w sprawie uchwalenia Programu Pomocy Społecznej Gminy Hażlach na lata 2011-2013.
Po dyskusji nad zgłoszonymi propozycjami zmian radni uchwalili
Strategię Rozwoju Gminy Hażlach na lata 2011-2020. Z uchwałą oraz
strategią można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hażlach pod adresem www.hazlach.samorzady.pl/
art/id/3004 oraz na stronie głównej (prawy boczny panel) strony internetowej Gminy Hażlach (www.hazlach.pl).
12 października odbyła się kolejna sesja Rady Gminy. Radni
podjęli uchwałę w sprawie przyznania Lauru „Srebrnej Cieszynianki”. Wyróżniono nim Władysława Brachaczka z Kończyc Wielkich.
Dokonano także wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Cieszynie,
którym została Marta Folwarczny z Hażlacha.
GK
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„POŻAR” RESTAURACJI

9 października odbyły się wybory parlamentarne. Na terenie naszej gminy frekwencja wyniosła 47,52 proc., w tym w poszczególnych obwodach: nr 1 w Hażlachu – 47,52 proc., nr 2 w Kończycach
Wielkich - 44,77 proc., nr 3 w Pogwizdowie (wieś) – 50,26 proc., nr
4 w Zamarskach – 48,50 proc., nr 5 w Pogwizdowie (osiedle) – 37,85
proc., nr 6 w Brzezówce – 37,21 proc., nr 7 w Rudniku – 45 proc.
W okręgu wyborczym do Sejmu nr 27, obejmującym powiaty
bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki i miasto Bielsko-Biała, do
zdobycia było 9 mandatów poselskich. W związku z wprowadzeniem
okręgów jednomandatowych, w wyborach do Senatu w okręgu nr 79,
który obejmował powiaty cieszyński i żywiecki, do zdobycia był tylko jeden mandat.
Oto ilość głosów oddanych w wyborach do Sejmu na listy poszczególnych komitetów wyborczych: lista nr 1, KW Prawo i Sprawiedliwość – 814 głosów (23,53 proc. głosów ważnych), lista nr 2,
KW Polska Jest Najważniejsza – 87 głosów (2,52 proc. głosów ważnych), lista nr 3, KW Sojusz Lewicy Demokratycznej – 361 głosów
(10,44 proc. głosów ważnych), lista nr 4, KW Ruch Palikota – 429
głosów (12,40 proc. głosów ważnych), lista nr 5, KW Polskie Stronnictwo Ludowe – 257 głosów (7,43 proc. głosów ważnych), lista nr 6,
KW Polska Partia Pracy – Sierpień 80 – 24 głosy (0,69 proc. głosów
ważnych), lista nr 7, KW Platforma Obywatelska RP – 1454 głosy
(42,04 proc. głosów ważnych), lista nr 10, KW Prawica – 33 głosy
(0,95 proc. głosów ważnych).
Wyniki wyborów do Senatu w gminie Hażlach: Jan Kawulok (KW
PiS) – 954 głosy (26,88 proc. głosów ważnych), Tadeusz Wiktor Kopeć (KW PO RP) – 1588 głosów (44,74 proc. głosów ważnych), Wiesław Andrzej Lewicki (KW Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke)
– 217 głosów (6,11 proc. głosów ważnych), Karol Stasica Jan (KW
SLD) – 420 głosów (11,83 proc. głosów ważnych), Piotr Marek Tyrlik
(KW PSL) – 370 głosów (10,43 proc. głosów ważnych).
Szczegółowe wyniki wyborów, m.in. z terenu gminy Hażlach,
można sprawdzić na stronie Państwowej Komisji Wyborczej (www.
pkw.gov.pl).
GK

W piątek 30 września w restauracji „Centrum” w Pogwizdowie
„zaprószono ogień”. Zaalarmowana natychmiast straż pożarna szybko pojawiła się na miejscu zdarzenia. Do akcji przystąpiły wszystkie jednostki OSP z gminy Hażlach, a także OSP z Kończyc Małych,
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza z Cieszyna wraz z podnośnikiem hydraulicznym oraz czescy strażacy z Łąk po drugiej stronie Olzy.
W celu podania
wody utworzono
biegnącą do Olzy
linię zasilającą o
długości kilkuset
metrów. Taki był
scenariusz
dorocznych ćwiczeń
zgrywających jednostek OSP gminy
Hażlach, organizowanych przez Komendanta GminnePodnośnik hydrauliczny w akcji • Fot. GK
go OSP Mirosława
Olszowego. Ich celem było sprawdzenie współdziałania różnych jednostek OSP i Państwowej Straży Pożarnej oraz stosowanych procedur. Założenia ćwiczeń zostały zrealizowane.
Działania strażaków obserwowali mieszkańcy Pogwizdowa oraz
przedstawiciele władz naszej gminy: wójt Karol Folwarczny i przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Krehut.
GK

INWESTYCJE DROGOWE
W bieżącym roku
kontynuowane są działania zmierzające do poprawy stanu gminnej infrastruktury drogowej. Z
udziałem środków Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych wykonano modernizację odcinka ulicy
Ulica Widokowa w Zamarskach • Fot. GK
Zamkowej w Kończycach Wielkich o długości 360 mb, pomiędzy ulicami Górną i Brzozową. W całości ze środków budżetu gminy przeprowadzono kompleksowy remont nawierzchni asfaltowej ulicy Widokowej w Zamarskach
(452 mb) oraz odcinka ulicy Akacjowej w Hażlachu (274 mb). Pod
koniec października zakończono remont odcinków ulicy Kolejowej i
ulicy Stalmacha w Pogwizdowie o łącznej długości 370 mb.
GK

PROGRAM „SŁONECZNA GMINA”
9 listopada (środa) o godz. 17 w sali Gminnego Ośrodka Kultury
przy ulicy Głównej 37 odbędzie się spotkanie informacyjne na temat
programu „Słoneczna gmina”. Program powstał w 2008 roku w celu
wyrównywania szans w dostępie do wiedzy i urządzeń z zakresu energetyki odnawialnej oraz zachęcania do wykorzystywania do produkcji ciepła kolektorów słonecznych oraz modułów fotowoltaicznych
do produkcji prądu.
Mieszkańcy mogą skorzystać z dotacji do kolektorów słonecznych w wysokości 60 proc. Dotacja składa się w 45 proc. z dotacji
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz w 15 proc. z programu „Słoneczna gmina”. Bliższe informacje są
dostępne na stronie internetowej www.slonecznagmina.pl.
GK

TROJACZKI JUŻ W SZKOLE
14 października, w święto Edukacji Narodowej, 21 pierwszaków
dostąpiło zaszczytu pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej im.
Bohaterów Westerplatte w Kończycach Wielkich. Po raz pierwszy w historii naszej szkoły do
pasowania przystąpiły trojaczki:
Oliwia, Gracjan i Remigiusz Wątroba.
Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym momentem życia
każdego dziecka. Wszystkie dzieci czekają na spotkanie ze szkołą,
nowymi wiadomościami, przygodami. Czekają one na dzień,
w którym staną się prawdziwymi
uczniami, a poprzez pasowanie
zostaną włączeni do społeczności
szkolnej.
Uroczystość pasowania na
ucznia klasy I na stałe została włączona do naszego kalendarza im- Rodzeństwo Wątrobów (od lewej):
prez szkolnych. Stanowi ona prze- Remigiusz, Oliwia i Gracjan
życie nie tylko dla samych dzieci
- kandydatów na uczniów, ale także dla ich rodziców, nauczycieli,
kolegów i koleżanek. Pasowanie poprzedza okres kilku tygodni przygotowań, podczas których dzieci poznają prawa i obowiązki ucznia, a
także szkołę i jej pracowników, otoczenie, koleżanki i kolegów. Uroczystość ślubowania jest niejako egzaminem dojrzałości dziecka do
podjęcia obowiązków ucznia. Dziecko ma okazję wykazać się wiedzą
i umiejętnościami.
Dorota Lankocz
O narodzinach trojaczków, dzieci państwa Marioli i Mirosława
Wątrobów z Kończyc Wielkich, informowaliśmy w numerze 4/2004
„Wiadomości Gminy Hażlach”. Siedem lat minęło „jak z bicza strzelił” i obecnie ich pociechy widzimy już w szkolnych murach. Całej
trójce życzymy zatem powodzenia w nauce!
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OSTROŻNIE Z KOMPUTEREM

KORONA GÓR

15 września w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Trzech
Braci w Hażlachu odbyła się konferencja metodyczno-wychowawcza
pt. „Zagrożenia cyberprzestrzeni - aspekty wychowawcze i zdrowotne”. Konferencję prowadzili wybitni specjaliści w tej dziedzinie,
pracownicy naukowi
uczelni humanistycznych i pedagogicznych w Warszawie,
prof. dr hab. Józef
Bednarek i dr Anna
Andrzejewska. Są oni
autorami licznych publikacji związanych
z tematyką multimediów i zagrożeń
płynących z ich niePrelegenci z Warszawy (od lewej): prof. dr właściwego wykohab. Józef Bednarek i dr Anna Andrzejewska rzystywania.
Spotkanie miało
• Fot. GK
charakter otwarty i
adresowane było do szerokiej społeczności, szczególnie nauczycieli
i rodziców. Miło nam było gościć grona pedagogiczne zaprzyjaźnionych szkół: Szkoły Podstawowej z Zamarsk i Kończyc Wielkich, radnych i rodziców (chociaż niestety niewielu).
W obecnych czasach komputer i internet stały się masowym
narzędziem służącym edukacji, pracy zawodowej, komunikowaniu się, kulturze, rozrywce, itp. Każdy może mieć dostęp do
informacji, a także swobodnie wyrażać swoje poglądy i zapoznawać się z poglądami innych. Tradycyjne modele komunikacji i
informacji, jak telefon, poczta, gazeta, książka, itp. coraz bardziej wypierane są przez multimedia. Dzieci i młodzież są bardzo
zainteresowane i zarazem niezwykle biegłe w korzystaniu z różnorodnych możliwości technologii cyfrowych. Jednocześnie jednak bardzo niska jest ich świadomość zagrożeń wynikających z
użytkowania cyberprzestrzeni. Bardzo często rodzice nie wiedzą,
czym zajmują się ich dzieci, siedząc godzinami przed „kompem”.
Nie łączą także pewnych, negatywnych zachowań (agresja, złe
relacje z rodzicami i innymi osobami, nadpobudliwość itp.) z zagrożeniami ze strony internetu i niektórych gier komputerowych.
Dlatego tak ważna jest konieczność edukacji zarówno młodego
pokolenia, jak i ich rodziców, na temat bezpiecznego poruszania
się w wirtualnym świecie.
Oto kilka rad autorstwa dr Anny Andrzejewskiej jak przeciwdziałać uzależnieniu od komputera i zagrożeniom cyberprzestrzeni: ustalić z dzieckiem plan dnia, ściśle określić i limitować czas korzystania
z komputera, dzieci w wieku od 5 do 7 lat nie powinny grać jednorazowo dłużej niż jedną godzinę dziennie i nie częściej niż 1-2 razy w
tygodniu, w wieku od 8 do 12 lat również nie dłużej niż jedną godzinę
dziennie, nie więcej niż 4 razy w tygodniu, konsekwentnie przestrzegać zasady „najpierw zrób to, co do ciebie należy, a potem komputer”,
komputer powinien znajdować się w miejscu ogólnodostępnym, a
nie w pokoju dziecka, należy stosować „filtry rodzicielskie” (blokada
niebezpiecznych stron), pozwalać grać dziecku tylko w sprawdzone
przez siebie gry, rozmawiać z dzieckiem na temat, jak powinno się
bezpiecznie korzystać z komputera i internetu, zainteresować dziecko
innymi formami spędzania czasu wolnego (szczególnie aktywnymi),
wspólnie spędzać czas wolny.
Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na konferencję. Mamy
nadzieję, że uzyskane informacje, pochodzące od wybitnych specjalistów, którzy od lat prowadzą badania w zakresie wpływu technologii
cyfrowych na rozwój dzieci i młodzieży i są autorytetami w tej dziedzinie, dostarczyły refleksji i pewnych wskazówek.
Wszystkich zainteresowanych tą tematyką odsyłamy do internetu,
do publikacji naszych szanownych prelegentów.

Od roku w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w
Kończycach Wielkich pod patronatem cieszyńskiego Sanepidu realizowany jest program promujący zdrowie „Trzymaj formę”. Promujemy m. in. aktywny sposób spędzania wolnego czasu, co jest ogromnie
ważne w dobie powszechnego „przebywania w cyberprzestrzeni”.

Pedagog szkolny SP Hażlach
Lidia Branny

Na Malinowskiej Skale • Fot. Grzegorz Kuboszek
Szkolny koordynator programu, mgr Anna Kruczała, jest pomysłodawcą akcji zdobywania korony polskich gór, która cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów. W kwietniu bieżącego roku zdobyliśmy najwyższy szczyt Gór Stołowych - Szczeliniec Wielki (919 m
n.p.m.), w czerwcu najwyższy szczyt Beskidu Małego - Czupel (933
m n.p.m.), zaś w ostatnią niedzielę lata, 18 września, blisko pięćdziesięcioosobowa grupa uczniów, nauczycieli oraz rodziców pod przewodnictwem przewodnika PTTK p. Marka Mrokwy, wzięła udział
w wyprawie na Skrzyczne. Wędrówkę na najwyższy szczyt Beskidu
Śląskiego rozpoczęliśmy z Przełęczy Salmopolskiej przez Malinowską Skałę, a po blisko trzygodzinnym spacerze osiągnęliśmy główny
cel wycieczki - Skrzyczne (1257 m n.p.m.). Pogoda była wspaniała,
piękne krajobrazy Beskidu Śląskiego przeplatały się z iście „księżycowymi” widokami miejsc, gdzie kiedyś rósł las (efekt działania
szkodników).
Stałym elementem wyjazdów naszych uczniów w góry są plenery
malarskie, prowadzone przez p. Annę Kruczałę – nauczycielkę sztuki
oraz języka angielskiego. Ich celem jest uwrażliwienie młodych ludzi na piękno górskiego krajobrazu. Tak było również i tym razem.
Fantastyczne widoki ze szczytu zostały kapitalnie uchwycone przez
młodych adeptów sztuki, zaś na wielu rysunkach widniała także niespodzianka naszej wyprawy, czyli lądujący helikopter, który był dla
dzieci (i nie tylko) wielką atrakcją.
Prace uczniów, a także zdjęcia z wypraw, eksponujemy na szkolnej gazetce ściennej. Staramy się uatrakcyjnić program wycieczki
zwiedzając również ciekawe miejsca związane z danym regionem.
Zjeżdżając wyciągiem ze Skrzycznego przez Jaworzynę do Szczyrku,
zwiedziliśmy centrum oraz sanktuarium w Szczyrku - Górce. Wszyscy ocenili wyprawę na 6!
Ostatnią w tym roku wycieczkę odbyliśmy 15 październik na
Mędralową (1169 m n.p.m.) w Beskidzie Makowskim. Tym razem
pogoda była już mniej sprzyjająca, gdyż w wyższych partiach gór zastaliśmy pierwszy śnieg. Następne szczyty korony czekają na zdobycie! Może i Tobie, Czytelniku tego artykułu, spodobał się ten pomysł
spędzenia wolnego czasu i ruszysz ze swoją rodziną na górski szlak?
Niech zachęcą nas słowa poety J. Harasymowicza: „W górach jest
wszystko co kocham…”.
Szkoła Podstawowa
w Kończycach Wielkich
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WARSZATY W KSIĄŻNICY

MŁODZI WOLONTARIUSZE

Uczniowie klasy drugiej
Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich brali udział w
warsztatach pod nazwą „Czerpanie papieru”, zorganizowanych
przez Książnicę Cieszyńską.
Prowadzący zajęcia byli
ubrani w stroje mnichów i starali się poprzez zabawę przybliżyć
dzieciom historię papiernictwa.
Każdy uczestnik miał możliwość wykonania trzech prac,
które na pamiątkę zabierał do
domu. Zajęcia przebiegały w trzech etapach: czerpanie papieru wraz z
zatopionymi płatkami kwiatów, barwienie papieru techniką japońską
oraz pisanie gęsim piórem i odciskanie pieczęci lakowej.
Dzieci świetnie się bawiły, a także wiele się nauczyły. Zwiedziły
również Książnicę Cieszyńską, która gromadzi kolekcje książkowe.
Najstarsza książka w tej placówce liczy ponad 500 lat.
Szkoła Podstawowa
w Kończycach Wielkich

We wrześniu 2010 roku dla chętnych uczniów Gimnazjum im.
Ziemi Cieszyńskiej w Pogwizdowie pojawiła się możliwość pracy w
wolontariacie. Dyrektor placówki Barbara Sanecka potwierdziła możliwość punktowania na świadectwie ukończenia szkoły pracy ucznia
w wolontariacie. We współpracy ze Szkołą Podstawową w Pogwizdowie potwierdzono zapotrzebowanie na taki rodzaj usług.
Końcem września 2010 roku panie Aneta Kubiak i Sylwia Laba
zebrały grupę 10 uczniów chętnych do pracy w wolontariacie. Byli
to uczniowie klas III gimnazjum, których rodzice wyrazili zgodę na
pracę w wolontariacie. Nawiązano kontakt z Centrum Wolontariatu
przy Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem” w Cieszynie i wszyscy uczniowie wraz z nauczycielkami odbyli kilkugodzinne
szkolenie, dotyczące pracy w wolontariacie.
Świadczenie usług opiekuńczych (na takie początkowo było
zapotrzebowanie) rozpoczęło się od października 2010 roku. Praca
wolontariuszy polegała na sprawowaniu opieki nad dwójką rodzeństwa, które w czasie pracy rodziców pozostawało w domu. Gimnazjaliści przychodzili do dzieci w godzinach popołudniowych co drugi
tydzień. Z biegiem czasu, oprócz sprawowania nad nimi opieki, pomagali dzieciom w nauce. Pedagog szkolny S. Laba pozostawała w
ciągłym kontakcie z jednym z rodziców dzieci, co dawało możliwość
regularnego kontaktowania się i wymiany informacji.
Od kwietnia 2011 roku trójka wolontariuszy realizowała nowe
zapotrzebowanie w ramach wolontariatu. Przy współpracy ze Szkołą
Podstawową w Pogwizdowie, a w ramach pomocy psychologicznopedagogicznej, rozpoczęto douczanie kilku uczniów ze szkoły podstawowej. Douczanie obejmowało dwa przedmioty: matematykę i język
angielski. Uczniowie pracowali indywidualnie i troje dzieci ze szkoły
podstawowej miało dodatkową pomoc w nauce z jednego przedmiotu.
W minionym roku szkolnym wolontariusze z Gimnazjum w Pogwizdowie łącznie przepracowali 135 godzin. Każdy z nich uzyskał 2 dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto
uczniowie ci wykonali już wielki krok realizując ścieżkę swojej kariery
zawodowej. O tej działalności będą mogli napisać w swoim pierwszym
„Curriculum Vitae”, co z pewnością ułatwi im otrzymanie zatrudnienia.
Uczniowie ci to: Patrycja Filipczak, Karolina Olkuska, Wioletta
Pasterny, Magdalena Smyka, Patrycja Pietrzyk, Ewelina Rzepińska,
Karolina Piskorz, Magdalena Bierska, Weronika Loter i Kamil Mach.
Rada Pedagogiczna Gimnazjum im. Ziemi Cieszyńskiej w Pogwizdowie gratuluje Wam wytrwałości w Waszej pierwszej pracy.
SL

KADECI Z GIMNAZJUM
W czasach powszechnej tendencji młodego pokolenia do unikania
wysiłku fizycznego, braku dbałości o zdrowie i kondycję na rzecz gier
komputerowych,
seriali telewizyjnych, konsumpcyjnego
stylu
życia, na szczególną uwagę zasługuje postawa
gimnazjalistów
z Pogwizdowa,
którzy rokrocznie
biorą udział w
Zawodach Sportowo-Obronnych Podczas zawodów sportowo-obronnych • Fot.
„Sprawni jak ka- Gimnazjum w Pogwizdowie
deci”, organizowanych na terenie Garnizonowego Ośrodka Szkolenia
18 batalionu powietrzno-desantowego w Bielsku Białej. Zawody te
mają dziesięcioletnią tradycję, a organizatorem ich jest Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusz Kościuszki w Bielsku-Białej.
Celem tych zawodów jest kultywowanie tradycji wojskowych i
zdolności obronnych wśród nastolatków, stąd też muszą oni się wykazać nietypowymi umiejętnościami: pokonują tor przeszkód przeznaczony do treningów jednostek specjalnych, rzucają „granatem” do
celu, strzelają z broni sportowej. Dodatkowo sprawdzana jest teoretyczna i praktyczna znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej. Organizatorzy starają się o uatrakcyjnienie zawodów. Pierwsze edycje zmagań otwierał pierwszy Polak w kosmosie,
gen. pil. Mirosław Hermaszewski. W trakcie kolejnych zawodów
można było obejrzeć pokaz skoków spadochronowych, samoobrony,
wyposażenie bielskiej jednostki powietrzno-desantowej.
Gimnazjum im. Ziemi Cieszyńskiej w Pogwizdowie towarzyszy
zawodom od samego początku, to jest od 2001 roku. Lata doświadczeń i pracy pod okiem nauczycieli wychowania fizycznego i obrony
cywilnej, Jana Błaszczyka i Cezarego Kałużnego, zaowocowały w
bieżącym roku szkolnym. W gronie ponad stu uczestników Radosław Grzybowski zajął drugie miejsce w klasyfikacji indywidualnej.
Spośród 32 drużyn z całego Podbeskidzia uczniowie naszej szkoły,
Rafał Kwiczala, Michał Hawryśko i Radosław Grzybowski, zdobyli
również drugie miejsce drużynowo. Oprócz wartościowych nagród
rzeczowych cała trójka uzyskała stypendium elitarnego Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej.
Gimnazjum w Pogwizdowie

Z ŻYCIA GOK
30 września w filii GOK w
Domu Kultury w Pogwizdowie
otwarto wystawę fotograficzną
„Zioła w poezji, przysłowiach,
piosenkach i fotografiach”. Jej organizatorami byli: Dom Kultury w
Pogwizdowie, Biblioteka Publiczna w Pogwizdowie oraz Czesław
Stuchlik, który na otwarcie ekspozycji wygłosił ciekawą pogadankę.
Mottem wystawy mogą być przytoczone podczas spotkania słowa
Czesław Stuchlik podczas swosłynnego szwajcarskiego lekarza i jego wystąpienia • Fot. GOK
przyrodnika, zwanego ojcem medycyny nowożytnej, czyli żyjącego w XV-XVI wieku Paracelsusa:
„Wszystkie łąki i pastwiska, wszystkie lasy i góry są aptekami”.
*
*
*
1 października Rada Sołecka w Hażlachu, przy współudziale
Gminnego Ośrodka Kultury, zorganizowała „Wieczór wspomnień”
dla starszych mieszkańców. Spotkanie uświetniła miejscowa kapela
(w składzie skrzypce i akordeon), wspierana przez wójta Karola Folwarcznego grą na trąbce. Muzycy akompaniowali także wspólnemu
śpiewaniu cieszyńskich piosenek regionalnych.
GOK
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jesienny bieg

PRZY SędziwyCh dębach

24 września kolejną, VII edycję biegu jesiennego zorganizował
Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu. Patronat nad nim objął Wójt
Gminy Karol Folwarczny. Trasę o długości 3000 m wyznaczono w
sołectwie Brzezówka ulicami Żniwną, Leśną, Zaleską, Jagodową na
boisko sportowe miejscowego Klubu Sportowego.

10 października obchodzone jest „Święto drzewa”. Z tej okazji
od 2009 roku w Kończycach Wielkich organizowane są spotkania
młodzieży szkolnej przy tamtejszych dębach, pomnikach przyrody,
czyli liczącym sobie ponad 750 lat „Mieszku” i młodszym o około
300 lat „Przemku”. Tegoroczne spotkanie, po raz pierwszy z udziałem uczniów szóstych klas wszystkich czterech szkół podstawowych
naszej gminy, odbyło się 7 października. Uczestniczył w nim, jak co
roku, wójt Karol Folwarczny.
Obok sędziwych drzew, rosnących w pobliżu ulicy Dolnej, pogadankę na temat kończyckich dębów, a także związanych z nimi legend, wygłosił przewodniczący Komisji Ochrony Przyrody Oddziału
PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie Jan Machała. Następnie, po dokonaniu pomiaru obwodu pnia „Mieszka”, najstarszego dębu szypułkowego na Śląsku, udano się do miejscowej Szkoły Podstawowej, gdzie
przeprowadzono konkurs przyrodniczo-geograficzny z udziałem re-

Dziewczyny na starcie • Fot. GOK
Wyniki zawodów. Kategoria wiekowa 10-15 lat. Dziewczęta:
1. Barbara Wojtyła, 2. Zofia Kołodziejczyk, 3. Justyna Flaszyńska.
Chłopcy: 1. Dominik Mendrok, 2. Sebastian Salamon, 3. Dawid
Grabowski. 16-18 lat. Chłopcy: 1. Przemysław Strządała, 2. Dawid
Sikorski, 3. Mateusz Gąsior. 19-40 lat. Kobiety: 1. Łucja Szotkowska. Mężczyźni: 1. Marcin Szafarczyk, 2. Lucjan Pawlas, 3. Andrzej
Szotkowski. Powyżej 41 lat. Kobiety: 1. Danuta Żywioł. Mężczyźni:
1. Andrzej Łukasiak, 2. Mirosław Niemiec, 3. Jan Bierski.
Zwycięzcom nagrody wręczali: przewodnicząca Rady Gminy
Grażyna Krehut, radny Tomasz Pieczonka oraz sołtys Leszek Banot.
Dyrektor GOK pogratulował zwycięzcom i wszystkim uczestnikom
biegu oraz podziękował wszystkim bezpośrednim organizatorom:
policjantom i strażakom za zabezpieczenie trasy biegu, instruktorom
GOK, pielęgniarkom z Ośrodka Zdrowia w Hażlachu za obsługę medyczną oraz zaprosił wszystkich do udziału w maju przyszłego roku
w imprezie sportowej „Cała Polska Biega 2012”.
Organizację biegu wsparli: Hurtownia Materiałów Budowlanych Jerzy Koterbicki i Piekarnia Marek Handzel z Kończyc
Wielkich.
WK

II SPARTAKIADA SAMORZĄDOWA
1 października rozegrano w Istebnej II Spartakiadę Samorządową
im. Adama Brudnego. Najpierw na boisku ze sztuczną trawą obok
miejscowego Gimnazjum odbył się turniej piłki nożnej. Następnie ry-

Nasza piłkarska reprezentacja • Fot. Olga Kraus

Uczestnicy tegorocznego spotkania • Fot. GK
prezentantów każdej szkoły. Pierwsze miejsce zdobył Jakub Pinkas
(SP Pogwizdów), drugie - Grzegorz Chmiel (SP Kończyce Wielkie),
trzecie - Kamil Cieślar (SP Zamarski), czwarte - Radosław Brzostek
(SP Hażlach).
Wszyscy uczestnicy otrzymali ufundowane przez naszą gminę
pamiątkowe znaczki okolicznościowe. Poczęstunek dla uczestników
spotkania, ufundowany ze środków pełnomocnika wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, przygotował personel szkoły.
GK
walizowano w sześciu innych konkurencjach, trzech indywidualnych
i trzech zespołowych.
Do turnieju piłki nożnej zgłosiły się cztery zespoły, w tym również reprezentacja Gminy Hażlach, która w ogólnej klasyfikacji zajęła
trzecie miejsce. Oto wyniki poszczególnych spotkań naszych zawodników: Hażlach-Goleszów 5:2, Istebna-Hażlach 7:2, Hażlach-Brenna
4:4 i Hażlach-Goleszów 6:3.
W pozostałej części spartakiady wzięło w sumie udział siedem reprezentacji gmin. Rozegrano następujące konkurencje: rzut góralskim
kapeluszem, ważenie „na oko”, najwolniejszą jazdę na rowerze, wbijanie gwoździa na celność i orientację, dwubój samorządowy (bieg w
worku i nawlekanie koralików na nitkę) oraz przeciąganie liny.
W klasyfikacji generalnej II Spartakiady Samorządowej zwycięstwo odniosły ex-equo reprezentacje Goleszowa i Zebrzydowic. Za
nimi uplasowała się Istebna, następnie Brenna, zaś Gmina Hażlach
zajęła piątą lokatę. Poza konkursem przeprowadzono również konkurencję dla dzieci, które współzawodniczyły w popularnej „skakance”.
Najlepsza okazała się Nina Karpeta, reprezentantka naszej gminy.
Dodajmy jeszcze, że zdaniem organizatorów tegorocznej spartakiady, na tytuł najsympatyczniejszej drużyny zawodów zasłużyła
właśnie reprezentacja Gminy Hażlach.
GK
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