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„PIĘKNE OGRODY 2012”

50 I 60 LAT RAZEM

10 października w Domu Ludowym w Hażlachu odbyło się uroczyste podsumowanie tegorocznej, siódmej edycji konkursu „Piękne ogrody wizytówką Gminy Hażlach”. Jest on organizowany wspólnie przez
Urząd Gminy Hażlach, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego
w Cieszynie oraz gminne Koła Gospodyń Wiejskich. W ciągu minionych siedmiu lat do udziału w konkursie zgłoszono 176 ogrodów.

W minioną sobotę, 13 października, w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Hażlachu małżeńskie pary z naszej gminy świętowały jubileusze
50 lat i 60 lat wspólnego pożycia, czyli Złote i Diamentowe Gody.
Z tej okazji Wójt Gminy Karol Folwarczny, w towarzystwie Grażyny Krehut, przewodniczącej Rady Gminy Hażlach oraz Ireny Brzostek, kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, udekorował dostojnych
Złotych Jubilatów medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”,
przyznanymi postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego.
Wśród mieszkańców gminy Hażlach uhonorowanych tymi medalami znaleźli się: Anna i Adolf Baszczyński, Eugenia i Józef Brych,
Anna i Władysław Czakon, Maria i Erwin Handzel, Helena i Adam
Kajzar, Zofia i Stanisław Machej, Maria i Bronisław Rduch z Hażlacha, Stanisława i Jan Czakon, Helena i Józef Koczy, Zofia i Józef
Pala (J. Pala niestety zmarł w okresie pomiędzy przyznaniem medalu
a uroczystością jego wręczenia) z Kończyc Wielkich, Marta i Włodzimierz Kozioł z Pogwizdowa, Małgorzata i Franciszek Parchański
z Rudnika oraz Helena i Paweł Wiecheć z Zamarsk.

Uczestnicy konkursu z jego organizatorami • Fot. GK
W tym roku ocenie jury poddano 22 ogrody z wszystkich sześciu
sołectw. W ogłoszeniu oficjalnych wyników uczestniczył Wójt Gminy
Karol Folwarczny, przewodnicząca Komisji Konkursowej Zofia Feluś,
przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy
Hażlach Maria Żyła (także jedna z uczestniczek konkursu), przewodniczący Komisji Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego Andrzej Chrapek,
członkowie komisji oceniającej (pracownicy UG Hażlach i członkinie
poszczególnych KGW) oraz właściciele ogrodów. W poszczególnych sołectwach miano najpiękniejszych zdobyły ogrody następujących uczestników konkursu: Brzezówka - Ewa Grabowska, Hażlach - Mirosława Palica, Kończyce Wielkie - Ewa Machnik, Pogwizdów - Czesław Skutek,
Rudnik - Maria Machej, Zamarski - Oriona Volkmer.
(c.d. na str. 8)

LAUR DLA NAUCZYCIELKI
Pani Krystyna Penkała,
przez całe życie mieszkająca
w Zamarskach, jest propagatorką krzewienia na Śląsku
Cieszyńskim muzyki i śpiewu. W uznaniu za społecznikowską pasję do muzyki
i krzewienie jej wśród młodzieży Panią Krystynę Penkałę do wyróżnienia Laurem
„Srebrnej Cieszynianki”, na Krystyna Penkała podczas zajęć
wniosek Zarządu Ewangelic- w Gimnazjum w Dębowcu • Fot. GK
kiego Chóru Hażlach-Zamarski, zgłosiła Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie.
Tegoroczna laureatka z ruchem muzycznym związała się bardzo wcześnie. Już w latach 70. jako uczennica Państwowej Szkoły
Muzycznej I i II stopnia w Cieszynie występowała w kapeli Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej. Od 2006 roku jest stałym jej
członkiem.
(c.d. na str. 3)

Dostojni Jubilaci na pamiątkowej fotografii • Fot. GK
Z kolei jubileusz 60 lat pożycia małżeńskiego obchodzą w tym
roku cztery pary, które związek małżeński zawarły w 1952 roku. Listami gratulacyjnymi od Wójta Gminy Hażlach zostali wyróżnieni: Janina
i Henryk Gołembiewski, Alina i Marian Topoliński z Hażlacha, Maria
i Józef Gawłowski z Pogwizdowa oraz Helena i Franciszek Parchański
z Rudnika (niestety F. Parchański zmarł przed dniem uroczystości).
Oprócz życzeń zdrowia i wszelkiej pomyślności Jubilaci odebrali
także paczki ze słodyczami. Małżonkowie, którzy z różnych przyczyn
nie mogli uczestniczyć w uroczystości w Urzędzie Gminy, również
otrzymali swoje medale z rąk wójta Karola Folwarcznego, który odwiedził ich w miejscu zamieszkania.
GK

„PRZEBÓJ PIEŚNICZKI REGIONALNEJ”
Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu zaprasza do udziału w
konkursie na „Przebój Pieśniczki Regionalnej”, który odbędzie się
10 listopada 2012 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka
Kultury w Hażlachu. Początek o godzinie 15.00. Wystąpią zespoły śpiewacze z gminy Hażlach, zaś gościnnie Zespół Regionalny
„Nadolzianie” z Kaczyc.
GOK Hażlach
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WSPÓLNE ZAWODY OSP
Kilkanaście jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy
Hażlach i gminy Dębowiec uczestniczyło w kolejnych, wspólnie
organizowanych Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych. Impreza odbyła się w sobotę 2 września na boisku sportowym w Hażlachu w obecności Wójta Gminy Hażlach Karola Folwarcznego, Wójta
Gminy Dębowiec Tomasza Brannego oraz delegacji z partnerskiej
gminy Dětmarovice, na czele ze Starostą Ladislavem Rosmanem
i Sekretarzem Urzędu Gminy Janem Pohylym.

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy • Fot. Stanisław Konopka

Najlepsza drużyna zawodów z OSP Kończyce Wielkie • Fot. GK
Jednostki OSP w ramach swoich gmin rywalizowały w sztafecie
na torze przeszkód oraz w ćwiczeniach bojowych z rozwinięciem linii
gaśniczej i podaniem wody. W zawodach wzięła także udział drużyna
żeńska z Kostkowic. Poza konkursem w akcji z użyciem pompy motorowej zaprezentował się zastęp strażaków-ochotników z zaolziańskiej miejscowości Louky (Łąki).
Oto końcowa klasyfikacja dla jednostek z gminy Hażlach (czas
sztafety i „bojówki” w sekundach): 1. OSP Kończyce Wielkie (73 i
46 = 119 sekund), 2. OSP Hażlach (77 i 49 = 126 sekund), 3. OSP Pogwizdów (75, 51 i 5 sekund karnych = 131 sekund), 4. OSP Brzezówka (78 i 55 = 133 sekundy), 5. OSP Rudnik (76, 61 i 5 sekund karnych
= 142 sekundy), 6. OSP Zamarski (85 i 60 = 145 sekund).
Strażacy z Kończyc Wielkich za pierwsze miejsce z rąk wójta
Karola Folwarcznego odebrali Puchar Wójta Gminy Hażlach, zaś od
Krzysztofa Czakona, prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku
OSP RP, puchar przechodni. Puchar dla najlepszej drużyny zawodów
ufundował także poseł Czesław Gluza, wiceprezes Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie. Przypadł on także strażakom z
Kończyc Wielkich, gdyż okazali się najlepsi w ogólnej klasyfikacji
zawodów, wyprzedzając drugą w kolejności OSP Gumna z gminy Dębowiec o dwie sekundy.
Zawodom towarzyszyła oprawa muzyczna. Zapewniła ją orkiestra dęta z OSP Pogwizdów pod batutą Benedykta Przywary.
GK

nica Anna Szczypka złożyła panu Rudolfowi, który przez całe swoje życie jest mecenasem kultury w Zamarskach, życzenia wielu lat
w zdrowiu.
O godzinie 16 przy suto zastawionych stołach rozpoczęło się zamarskie biesiadowanie. Sołtys Zamarsk przywitał wszystkich uczestników, wśród których byli: Wójt Gminy Hażlach Karol Folwarczny,
Sekretarz Gminy Wanda Sojka, przewodnicząca Rady Gminy Hażlach Grażyna Krehut, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Wojciech
Kasztura, radni Gminy Hażlach, fundatorzy tablicy pamiątkowej Bogusława i Sławomir Witalisowie, pani Krystyna Penkała - tegoroczna laureatka „Srebrnej Cieszynianki” oraz zaproszeni artyści, czyli
Zespół Regionalny „Strumień” ze Strumienia, Zespół Regionalny
„Wielkokończanie” z Kończyc Wielkich, Męski Zespół Śpiewaczy
działający przy OSP w Zamarskach, a także zamarska gaździnka Zofia Korzec.
Zanim zabrzmiały pierwsze „pieśniczki”, na scenie pojawił się
Jan Chmiel z premierowym śpiewnikiem w ręku. „Cieszyńskimi dolinami z ludowymi pieśniczkami” to zbiór 165 pieśni napisanych w
układzie trzygłosowym. To właśnie tego dnia pierwszy raz śpiewnik
pana Jana ujrzał światło dzienne. Jak przystało na premierę, pieśniczki ze śpiewnika zabrzmiały na zamarskiej scenie. Pierwszą część biesiady rozpoczęła pieśń „Płyniesz Olzo”, którą zaśpiewały wspólnie
oba zespoły. Następnie Zespół Regionalny „Strumień” zaprezentował
pierwszą część swojego występu. Oprócz pieśni wykonano także za(c.d. na str. 3)

ZE STAREJ SZUFLADY

BIESIADA W ZAMARSKACH
Już po raz drugi Rada Sołecka Zamarsk, wraz z Kołem Gospodyń
Wiejskich i Gminnym Ośrodkiem Kultury, zorganizowała spotkanie
z ludową „pieśniczką”, czyli „Zamarskie biesiadowanie”. Pomimo
deszczowej pogody sala widowiskowa w Zamarskach wypełniła się
po brzegi miłośnikami pieśni ludowych. Nim zabawa rozpoczęła się
na dobre, pół godziny przed rozpoczęciem nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej inaugurującej przyszłoroczne obchody 790-lecia wsi,
która stanęła tuż przy wejściu do nowo powstałego parku.
Na początku sołtys Zamarsk Klaudiusz Zawada powitał zaproszonych gości, mieszkańców wioski oraz okolic i następnie odczytał
swój wiersz, napisany specjalnie na tę wyjątkową okazję. Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonał pan Rudolf Mizia oraz Wójt Gminy
Hażlach Karol Folwarczny, który podziękował fundatorom tablicy,
Firmie „Wrzos” państwa Bogusławy i Sławomira Witalisów. Uczen-

Chałupka rodziny Widenków w Zamarskach pod numerem 88,
z początków XIX wieku, rozebrana w pierwszych latach po II wojnie
światowej. Drugi od lewej Paweł Widenka, budowniczy pierwszej zamarskiej remizy strażackiej z 1910 roku, który zmarł w wieku 104 lat
jako najstarszy strażak w Polsce. Fotografię wraz z opisem dostarczył
pan Rudolf Mizia z Zamarsk, za co serdecznie dziękujemy.
GK
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LAUR DLA NAUCZYCIELKI
(c.d. ze str. 1)
Pani Krystyna ukończyła wychowanie muzyczne w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, zaś w latach 2000-2002 podyplomowe
studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Pracę w szkolnictwie rozpoczęła w 1981 roku, prowadząc w Szkole
Podstawowej w rodzinnych Zamarskach naukę muzyki, a następnie
także inne przedmioty. Od 2000 roku jest nauczycielką języka polskiego w Gimnazjum w Dębowcu, gdzie pracuje do dzisiaj.
Pani Krystyna Penkała od 36 lat prowadzi różne chóry. Dzięki
swojemu zaangażowaniu i poświęceniu potrafi przekonać do współpracy wiele osób, czego dowodem są liczne koncerty, w kraju i za granicą, wykonywane zarówno a capella, jak i z orkiestrą czy zespołem
kameralnym. Od 1978 roku dyryguje Ewangelickim Chórem Hażlach-Zamarski, który aktywnie uczestniczy nie tylko w życiu parafii
i Kościoła, śpiewając na nabożeństwach, koncertach, lecz angażuje
się również w życie całej społeczności lokalnej, biorąc udział w dożynkach, różnych jubileuszach, koncertach kolęd, współpracując jednocześnie z innymi zespołami i chórami. W latach 80. i 90. ubiegłego
wieku przy chórze działał liczący około 60 osób zespół folklorystyczny, składający się z grupy tanecznej, chóru i kapeli, który występował na wielu estradach w kraju (imprezy lokalne, Tygodnie Kultury
Beskidzkiej), jak również za granicą, między innymi na Węgrzech,
w Czechach i kilkakrotnie w Niemczech, gdzie godnie reprezentował
Gminę Hażlach.
Laureatka była jednym z inicjatorów pierwszych koncertów w naszej gminie na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w których hażlasko-zamarski chór odtąd co roku bierze udział. Wcześniej,
w roku 1993, współorganizowała koncert charytatywny na rzecz
oddziału dziecięcego Szpitala Śląskiego w Cieszynie, który odbył
się w Hażlachu. Od trzech kadencji udziela się w Synodzie Diecezji
Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, zaś od listopada
2011 roku jest delegatem Diecezji Cieszyńskiej w Synodzie Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w RP, w którym reprezentuje nasz region, pracując w komisjach związanych z muzyką i wychowaniem
młodzieży.
GK

BIESIADA W ZAMARSKACH
(c.d. ze str. 2)

bawne skecze. Z kolei „Wielkokończanie” wraz ze swoim zespołem
instrumentalnym zachęcili uczestników do wspólnego śpiewania.
W przerwie biesiady podano bogracz z chlebem, przygotowany przez
panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Gdy wszyscy już się nasycili, na
scenie pojawił się Męski Zespół Śpiewaczy z panem Rudolfem na
czele, który wykonał kilka utworów ze swojego repertuaru. Pani Zofia Korzec wyrecytowała wiersz Wandy Michalik „Moja ty...”.
W drugiej części ponownie pojawił się na scenie Zespół Regionalny „Wielkokończanie”, który tym razem „rozbujał” biesiadników. Po
nich kolejny raz zaprezentował się Zespół Regionalny „Strumień”. Na

Na scenie Zespół Regionalny “Strumień” • Fot. Stanisław Konopka
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zakończenie cała sala zaśpiewała „Ojcowski dom”, a sołtys w imieniu
organizatorów podziękował wszystkim uczestnikom, artystom i sponsorom tegorocznej biesiady, czyli: Piekarni Zebrzydowice Małgorzaty i Romana Somerlików, Renacie Luber (Sklep „Lewiatan”), Ewie
Kalecie, Firmie „PEX” Pawła Pnioka i Jana Pierchały oraz Firmie
„DOMO-GAZ Instalatorstwo” Stanisława Brandysa.
KZ

„To dla Ciebie wiosko”
Dzisiaj na zamarskim kopcu
w barwach złotej jesieni
roznosi się pieśniczka
po cieszyńskiej ziemi.
„Ziemio, nasza Ziemio
rodu piastowskiego
istny cud stworzenia
z uśmiechu Bożego”.
To dla Ciebie wiosko
hołd Ci swój składamy
za to całe piękno
co od Ciebie mamy.
Za tę naszą gwarę
w wierszach i pieśniczkach
i za ten chlebiczek
dziękując w dożynkach.
Za tych naszych przodków
którzy tutaj żyli
tyle serca i pracy
po sobie zostawili.

I za te wokoło
malownicze widoki
na doliny i góry
lasy i potoki.
Chcemy Ci dziękować
za te wszystkie dary
byś wiedziała, że nadal
bardzo Cię kochamy.
Przyjmij więc dziś od nas
ten kamień pamięci
dla przyszłych pokoleń
dla zamarskich dzieci.
By tak jak my dzisiaj
hołd Ci swój składały
i swoją małą ojczyznę
w sercu zawsze miały.
Klaudiusz Zawada

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 trzech lat, w trybie bezprzetargowym, parcele gruntowe numer
150/1 o powierzchni 0,2623 ha, 155/2 o powierzchni 0,0299 ha, 155/3
o powierzchni 0,0809 ha, położone w Pogwizdowie.
Wykaz o przeznaczeniu wyżej wymienionych nieruchomości zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hażlach (43419 Hażlach, ul. Główna 57) na okres 21 dni, tj. od dnia 5 listopada
2012 roku do dnia 26 listopada 2012 roku oraz na stronie internetowej
www.hazlach.samorzady.pl.
* * *
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651
z późn. zm.) Wójt Gminy Hażlach informuje, że przeznaczył do dzierżawy na okres trzech lat, w trybie bezprzetargowym, parcele gruntowe numer 1871/37 o powierzchni 0,0884 ha, 1871/39 o powierzchni
0,0057 ha, położone w Hażlachu.
Wykaz o przeznaczeniu wyżej wymienionych nieruchomości zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hażlach (43419 Hażlach, ul. Główna 57) na okres 21 dni, tj. od dnia 5 listopada
2012 roku do dnia 26 listopada 2012 roku oraz na stronie internetowej
www.hazlach.samorzady.pl.
* * *
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651
z późn. zm.) Wójt Gminy Hażlach informuje, że przeznaczył do dzierżawy na okres trzech lat, w trybie bezprzetargowym, parcele gruntowe numer 353/2 o powierzchni 0,0590 ha, 355/2 o powierzchni
0,0110 ha, położone w Rudniku.
Wykaz o przeznaczeniu wyżej wymienionych nieruchomości zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hażlach (43419 Hażlach, ul. Główna 57) na okres 21 dni, tj. od dnia 5 listopada
2012 roku do dnia 26 listopada 2012 roku oraz na stronie internetowej
www.hazlach.samorzady.pl.
* * *
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OGŁOSZENIA

(c.d. ze str. 3)
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 trzech lat, w trybie bezprzetargowym, parcelę gruntową numer 26/11 o powierzchni 0,0077 ha, położoną w Zamarskach.
Wykaz o przeznaczeniu wyżej wymienionej nieruchomości zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hażlach (43419 Hażlach, ul. Główna 57) na okres 21 dni, tj. od dnia 5 listopada
2012 roku do dnia 26 listopada 2012 roku oraz na stronie internetowej
www.hazlach.samorzady.pl.
* * *
Wójt Gminy Hażlach przypomina wszystkim opiekunom, dysponentom i właścicielom grobów o konieczności wnoszenia opłat za
miejsca na cmentarzu komunalnym w Brzezówce. Wysokość opłat
za miejsca na cmentarzu komunalnym w Brzezówce określa uchwała nr V/37/2012 Rady Gminy Hażlach z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie ustalenia opłat na cmentarzu komunalnym w sołectwie
Brzezówka. Opłata obowiązuje na 20 lat i wynosi:
a) za grób pojedynczy dziecinny - 100,00 zł,
b) za grób urnowy - 100,00 zł,
c) za grób pojedynczy - 200,00 zł,
d) za grób pojedynczy głębinowy - 200,00 zł
e) za grób podwójny - 400,00 zł,
f) za grobowiec pojedynczy - 800,00 zł,
g) za grobowiec podwójny - 1.200,00 zł
Jednocześnie informuję, iż groby nieopłacone będą przeznaczone
do nowych pochówków. Przed opłaceniem miejsca pochówku należy
złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Hażlach oraz podać numer grobu.
Informacje o terminie użytkowania grobów oraz informacje o nieopłaconych grobach można uzyskać w pokoju numer 12 Urzędu Gminy
Hażlach przy ulicy Głównej 57 w Hażlachu w godzinach pracy, tj. w
poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.00 do 15.00, w środę od 7.00 do
17.00, w piątek od 8.00 do 14.00 lub pod numerem telefonu 33 8569
555, wew. 47. W celu sprawnej weryfikacji należy podać numer grobu.

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 15 listopada
2012 r. w godz. 9.00-12.00,
• ZAMARSKI - plac obok OSP dnia 15 listopada 2012 r.
w godz. 12.15-15.00,
• KOŃCZYCE WIELKIE - zatoczka autobusowa obok Szkoły
Podstawowej dnia 16 listopada 2012 r. w godz. 9.00-12.00,
• POGWIZDÓW - parking przy kościele parafialnym dnia
16 listopada 2012 r. w godz. 12.15-15.00,
• POGWIZDÓW OSIEDLE - parking przy rampie kolejowej
naprzeciwko przystanku autobusowego dnia 16 listopada 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 8569 555 w. 59.
WÓJT
Karol Folwarczny

SEGREGACJA ODPADÓW W GMINIE HAŻLACH
Harmonogram zbiórki szkła i plastiku
na terenie gminy Hażlach w 2012 r. (system workowy)

Zbiórkę odpadów
segregowanych
Rudnik
przeprowadza:
07.11.2012
Transport Towarowy
Kończyce Wielkie
Eksport-Import
Brzezówka
„MARZOLL”
08.11.2012
Marzoll Mirosław
Pogwizdów
ul. Sienkiewicza 4
Hażlach
09.11.2012
43-400 Cieszyn
Zamarski
tel. 32 475 80 83
Informujemy ponadto, iż mieszkańcy Gminy Hażlach mogą
stale pozbywać się odpadów segregowanych (plastik, szkło, papier,
puszki, baterie), wyrzucając je do pojemników typu „igloo”, które
usytuowane są w następujących miejscach:
Rejon - wieś

BRZEZÓWKA

Listopad

ul. Jagodowa 3 - budynek wielofunkcyjny
ul. Szkolna
ul. Katowicka 5 - budynek wielofunkcyjny

POGWIZDÓW

ul. Cieszyńska - rejon skrzyżowania
ul. Cieszyńskiej, Wrzosów, Akacjowej
ul. Cieszyńska - rejon skrzyżowania
ul. Cieszyńskiej i Rajskiej
ul. Osiedlowa - rejon skrzyżowania
z ul. Długą (boisko „Orlik”)

HAŻLACH

ul. Główna - teren GOK
ul. Karnowiec 103 - rejon oczyszczalni ścieków
ul. Główna 57 k/Urzędu Gminy

ZAMARSKI

przy wjeździe na boisko od ul. Szkolnej

RUDNIK

ul. Leśna 3 - rejon skrzyżowania ul. Leśnej i Centralnej
ul. Olszaka - rejon stacji paliw „Babilon”

KOŃCZYCE
WIELKIE

ul. Olszaka 8 - budynek wielofunkcyjny
ul. Kościelna k/Szkoły Podstawowej
ul. Spacerowa - rejon skrzyżowania z ul. Dworcową

Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do segregowania odpadów i jednocześnie apelujemy, żeby do poszczególnych worków i pojemników wrzucać odpowiednie odpady, czyli
tylko te przeznaczone do segregacji. Dbajmy również o to, aby
otoczenie obok pojemników „igloo” nie raziło widokiem porozrzucanych śmieci.

Niestety, ostatnio ta zasada na terenie naszych sołectw rzadko jest
przestrzegana. Powyżej prezentujemy fotografię śmieci porzuconych
obok pojemników przy ulicy Jagodowej w Brzezówce, którą wykonano 26 października.
Referat Gospodarki Komunalnej
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PALENIE ŚMIECI SZKODZI ZDROWIU

Wiele osób postrzega spalanie śmieci w domowych piecach, jako
tanią, łatwo osiągalną i niekłopotliwą metodę pozbywania się odpadów. Niestety oszczędność jest jedynie pozorna, ponieważ może okazać się, że zaoszczędzone pieniądze przeznaczą wkrótce na kosztowne
leczenie. Paląc śmieci w domu trujemy siebie i swoich najbliższych!
Co się dzieje, gdy śmieć ulega spalaniu? Narażamy swój dom
na niebezpieczeństwo. W trakcie spalania odpadów - butelek PET,
plastikowych i foliowych opakowań, zużytej odzieży, fragmentów
mebli zawierających trujące lakiery czy elementów gumowych, do
atmosfery uwalniane są toksyczne związki. Zwiększa się emisja pyłów i węglowodorów aromatycznych, tlenków azotu i siarki. Toksyny
uwalniane z dymem do powietrza dostają się do dróg oddechowych,
opadają na glebę zanieczyszczając warzywa w przydomowych ogródkach, dostają się do wód gruntowych. Ich obecność notuje się także
w mleku i jajach! Substancje te, nawet w niewielkich ilościach, mają
negatywne działanie. Przypisuje się im wywoływanie alergii, chorób
układu oddechowego, nowotworów i porażeń.
Pamiętaj! Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn są dzieci. Pomyśl o nich, zanim znowu wrzucisz śmieci do pieca lub ogniska.
Artykuł pochodzi ze strony Ministerstwa Środowiska: http://naszesmieci.mos.gov.pl.

NOWE ZASADY GOSPODARKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Informujemy mieszkańców gminy Hażlach, że zgodnie z ustawą
z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, od 1 lipca 2013 roku zmieniają się zasady prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi. Od 1 lipca przyszłego roku usługę
odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości, w zamian za opłatę,
zapewnia gmina. Właściciele nieruchomości do tego czasu powinni
podjąć działania celem wypowiedzenia umów na odbieranie odpadów
komunalnych zawartych indywidualnie.
Do 1 lipca 2013 roku właściciel nieruchomości, który ma zawartą
umowę na odbieranie odpadów komunalnych, jest zwolniony z uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz
gminy. Kopię takiej umowy należy dołączyć do pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
którą właściciele otrzymają w I kwartale 2013 roku. Właściciele nieruchomości będą mieli obowiązek uiszczania na rzecz gminy opłaty
za odbiór odpadów komunalnych. Za pieniądze z opłat gmina będzie
opłacać przyjmowanie, wywóz i segregację odpadów, punkty zbiórki
selektywnej oraz administrację obsługującą cały system. Osoby segregujące odpady będą płacić mniej od tych, które ich nie segregują. Nie będzie można jedynie zadeklarować sortowania, a mimo to
wyrzucać wszystkie śmieci na raz - firma odbierająca odpady będzie
zobowiązana powiadomić gminę o przypadku niedopełnienia przez
właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów i potraktować je jako zmieszane odpady komunalne.
Więcej o nowym systemie gospodarowania odpadami napiszemy
w następnym numerze „Wiadomości”.
Referat Gospodarki Komunalnej

KONKURSY LGD „CIESZYŃSKA KRAINA”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”
w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013, ogłasza nabór wniosków w konkursach: 1) „Małe projekty”
(limit dostępnych środków: 695.362,20 zł), 2) „Odnowa i rozwój
wsi” (limit dostępnych środków: 2.791.414,42 zł), 3) „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (limit dostępnych środków: 291.865 zł), 4) „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
(limit dostępnych środków: 239.700,74 zł).
Wnioski można składać w dniach od 5 do 19 listopada 2012 roku
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.30
w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów.
Bliższe informacje są dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia:
www.cieszynskakraina.pl lub pod numerem tel. 33 487 49 42.
Grzegorz Sikorski
Wiceprezes LGD „Cieszyńska Kraina”
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SESJA RADY GMINY NR VI/2012
26 września odbyła się szósta w tym roku sesja Rady Gminy Hażlach. Na początku obrad poinformowano radnych, że Plan Rozwoju
Biblioteki na lata 2012-2015, z którym można się zapoznać na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Hażlach, był przedmiotem obrad Komisji Oświaty i Kultury. Plan ten
radni przyjęli bez uwag.
Następnie przedstawiono ocenę przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego. Wszystkie one były do nowego roku w pełni przygotowane. Bez uwag radni przyjęli informację
z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku. Następnie
spośród czterech kandydatów Rada Gminy wyłoniła tegorocznego
laureata „Srebrnej Cieszynianki”. Została nim Krystyna Penkała z
Zamarsk (sylwetkę laureatki prezentujemy na stronie 1, 3). W drodze uchwały na ławników Sądu Rejonowego w Cieszynie wybrano
Katarzynę Mazur i Krzysztofa Szeląga. Rada nadała nowej ulicy
w Brzezówce, łączącej ulice Dębową i Ogrodową, nazwę Sadowa,
uchwaliła wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy, a także podjęła uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Hażlach.
GK

NOWE INWESTYCJE
W drugiej połowie 2012 roku kontynuowano działania zmierzające do poprawy stanu infrastruktury drogowej. Na mocy porozumienia
z Województwem Śląskim Gmina Hażlach pokryła 40 procent kosztów budowy 590 m chodnika przy ulicy Jastrzębskiej w Hażlachu
(droga wojewódzka nr 937). Z kolei w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym Gmina Hażlach przejęła wykonanie prac budowlanych w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Głównej, Długiej
i Karnowiec w Hażlachu oraz budowy nowych chodników przy ulicy
Hażlaskiej w Brzezówce i ulicy Ks. Kukli w Kończycach Wielkich.
Te inwestycje były w całości finansowane z budżetu gminy. Na skrzyżowaniu w Hażlachu położono 900 m kw. nowej nawierzchni asfaltowej, wykonano tam chodniki o łącznej długości 130 m. Nowy chodnik
w Brzezówce ma 179 m. Rozciąga się od cmentarza komunalnego do
skrzyżowania z ulicą Ogrodową w Pogwizdowie. Chodnik w Kończycach Wielkich biegnie na odcinku długości 227 m, od remizy OSP
do potoku Wschodnica.
Kontynuowano także prace na drogach gminnych. Modernizacji polegającej na położeniu nawierzchni asfaltowej poddano ulice: Graniczną w Hażlachu (482 m) i Krótką w Pogwizdowie (320
m). Do końca listopada asfalt zostanie położony na ulicy Zamkowej w Kończycach Wielkich, na odcinku od skrzyżowania z ulicą
Brzozową do skrzyżowania z ulicą Sośnie (250 m). Z udziałem
środków z działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii PROW na
lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi” nastąpiła rozbudowa oświetlenia przy ulicach: Długiej (4 nowe punkty
świetlne) i Karnowiec (5 punktów) w Hażlachu, Cieszyńskiej (1
punkt) w Zamarskach oraz Nowej (18 punktów) w Rudniku. W
Zamarskach wykonano 691 metrów sieci wodociągowej, z czego
70 proc. kosztów poniósł budżet gminy a 30 proc. Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej.
Przy Szkole Podstawowej w Kończycach Wielkich powstał ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci. Inwestycja została zrealizowana
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii PROW na
lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania
pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi”.
Kilka kolejnych inwestycji realizowano ze środków wyodrębnionych w budżecie gminy na fundusz sołecki. Budowę placu zabaw wykonano w Rudniku, zaś w Brzezówce nastąpiło rozpoczęcie I etapu
podobnej inwestycji. W centrum Zamarsk zakończono pierwszy etap
budowy parku. W sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury
w Hażlachu zamontowano klimatyzację.
GK
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„ZOLYTY” DLA SENIORÓW
187 seniorów z Kończyc Wielkich przybyło na uroczyste spotkanie, czyli doroczny „Dzień wspomnień”, który odbył się 12 sierpnia
pod wiatą na terenie boiska sportowego. W obecności zaproszonych
gości, wśród których znalazł się wójt Karol Folwarczny, sołtys Stanisław Żyła i dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Wojciech Kasztura,
jak zwykle zaśpiewano na rozpoczęcie piosenkę „Seniora dzień”.
Po złożeniu serdecznych życzeń przez organizatorów i zaproszonych gości rozpoczęto część artystyczną. Na to spotkanie p. Helena
Stoszek przygotowała przedstawienie „Zolyty”, które zostało wykonane przez zespół „Wielkokończanie”. Była to składanka różnych
wierszy i piosenek nawiązujących do tytułowej tematyki.
Większość utworów została wykonana gwarą cieszyńską. Po części artystycznej ugoszczono zebranych smacznym poczęstunkiem,
przygotowanym przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Po poczęstunku, przy akompaniamencie akordeonu i trąbki, wspólnie odśpiewano trzy pieśni: „Ojcowski dom”, „Barkę” i „Zapada zmrok”.
Spotkanie przebiegało w bardzo serdecznej i rodzinnej atmosferze.
Maria Żyła
Przewodnicząca
KGW Kończyce Wielkie

BYĆ WIDOCZNYM NA DRODZE
Śląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uczestniczy w akcji „Bezpieczeństwo dzieci na
drogach”. W jej ramach 4 października w Szkole Podstawowej w
Zamarskach odbyło się spotkanie, które rozpoczęła dyrektor szkoły
Grażyna Babińska. Następnie głos zabrał Andrzej Lasoń, kierownik
Biura Powiatowego ARiMR w Międzyświeciu.
Kierownik Biura przedstawił zadania Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, jak również przypomniał o podstawowych
zasadach poruszania się na drogach, wskazując na niebezpieczeństwa
czyhające w drodze do szkoły i z powrotem. Policjant z Komendy
Powiatowej Policji w Cieszynie wygłosił referat na temat bezpieczeństwa dzieci na drogach. Uczniowie zamarskiej szkoły dowiedzieli się,
jak istotne jest noszenie kamizelek odblaskowych, szczególnie w miesiącach jesienno-zimowych. Andrzej Lasoń przekazał uczniom ufundowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
kamizelki, które zapewnią bezpieczne poruszanie się po drogach.
Akcja spotkała się z ciepłym przyjęciem zarówno ze strony dyrekcji szkoły, nauczycieli, jak i samych dzieci.
Sylwia Sikora
BP ARiMR w Międzyświeciu

FINANSOWE ABECADŁO
Szkoła Podstawowa im. „Trzech Braci” w Hażlachu oraz Bank
Spółdzielczy w Cieszynie wspólnie realizują projekt pod nazwą „Akademia Młodego Finansisty”. Jego celem jest edukacja ekonomiczna,
ukierunkowana w szczególności na kształtowanie przedsiębiorczych
postaw i promowanie wśród dzieci i młodzieży zasad oszczędzania.
W pierwszej części projektu udział wzięły przedszkolaki z oddziału
przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. „Trzech Braci” w Hażlachu,
które w świat finansów wprowadziła prezentacja multimedialna na temat historii pieniądza. Dzięki niej dzieci dowiedziały się o roli instytucji
finansowych we współczesnej gospodarce. Ponadto młodzi mieszkańcy Hażlacha poznali znaczenie pojęć: moneta, banknot, awers, rewers,
a także, co stanowi o wartości różnych dóbr oraz na czym polega racjonalność gospodarowania posiadanymi pieniędzmi. Dzięki przygotowanemu projektowi edukacyjnemu przedszkolaki dowiedziały się także,
co to jest kredyt, depozyt, konto oraz karta płatnicza.
Podczas wizyty w hażlaskim oddziale Banku Spółdzielczego, będącego najstarszą instytucją finansową na Śląsku Cieszyńskim, która
w przyszłym roku obchodzić będzie jubileusz 140-lecia działalności,
dzieci obserwowały, jak wygląda praca w banku. Miały one możliwość
wpłacenia i wypłacenia pieniędzy w bankowej kasie, a także obejrzenia
najprawdziwszego bankowego sejfu i prześledzenia pracy bankomatu.
Najwięcej emocji wzbudziła jednak liczarka do pieniędzy. Przedszko-

Wizyta dzieci w hażlaskim banku • Fot. Dominika Wasiołek
laki miały możliwość przeliczenia prawdziwych banknotów. Wizyta
w hażlaskim oddziale wzbudziła wiele emocji wśród najmłodszych,
którzy zasypywali pracowników banku różnymi pytaniami.
Na zakończenie swojej wizyty przedszkolaki otrzymały od pracowników banku małe niespodzianki. Spotkanie podsumowała
kierownik hażlaskiej placówki Emilia Kubala-Grossy, mówiąc iż
zapoczątkowany cykl edukacyjny będzie kontynuowany. Już najmłodszych przedszkolaków warto wprowadzać w świat finansów, aby
idea mądrego gospodarowania pieniędzmi zaowocowała w przyszłości trafnymi decyzjami finansowymi.
Dominika Wasiołek
Ewelina Sikorska
SP im. „Trzech Braci” w Hażlachu

POCZĄTKI AMATORSKIEGO
RUCHU TEATRALNEGO
W drugiej połowie XIX wieku nasilała się na naszych ziemiach
hegemonia Niemców, a przewaga polityki niemiecko-nacjonalistycznej odczuwana była szczególnie w sferze kulturalno-oświatowej. Dla
przeciwdziałania tym tendencjom miejscowa ludność podjęła walkę
o polskie szkoły i polskie słowo. Konieczne było budzenie poczucia
narodowego i miłości ku rzeczom swojskim. Jak grzyby po deszczu
zaczęły powstawać zespoły teatru amatorskiego i to z ramienia różnorodnych polskich towarzystw. Brak było rodzimych sztuk i scenek,
sięgano więc po sztuki patriotyczne spoza Śląska. Największy rozkwit działalności teatrów amatorskich nastąpił w ostatnim dziesięcioleciu przed wybuchem I wojny światowej. W Hażlachu organizatorem
przedstawień dla ludu było Kółko Rolnicze, w Pogwizdowie - Macierz Szkolna, w Kończycach Wielkich - Katolickie Kółko Rolnicze
i Oświatowe, w Zamarskach - miejscowa młodzież.
Oto wykaz pierwszych przedstawień w miejscowościach obecnej gminy Hażlach. Pogwizdów: „Adam i Ewa” (rok 1900), „Mosiek
spekulant” (1900), „Kościuszko pod Racławicami” (1907), „Dwóch
głuchych” (1908), „Chłopi arystokraci” (1909), „Kulturnik” (1909),
„Gorzałka” (1910), „Jasiek sierota” (1910), „Kajcio” (1910), „Majster i czeladnik” (1912). Hażlach: „Kulturnik” (1902), „Adam i Ewa”
(1905), „W starym piecu diabeł pali” (1905), „Łobzowianie” (1906),
„Schadzka” (1906), „Werbel domowy” (1906), „Zawalanie się wieży,
czyli kominiarz i młynarz” (1907), „Rozwód Bartka z Magdą” (1909).
Kończyce Wielkie: „Błażek opętany” (1906), „Chrapanie z rozkazu”
(1906), „Kulturnik” (1906), „Schadzka” (1906), „Werbel domowy”
(1906), „Hanusia Krożańska” (1907), „Żyd w beczce” (1907), „Nie
ma to jak handel wódką” (1908), „Ogolony bez mydła” (1908), „Pijak
w trumnie” (1908), „Żyd przed sądem” (1908), „Sposób na gadatliwe
kobiety” (1909), „Antkowe wesele” (1910), „Wór pieniędzy w lesie”
(1910). Zamarski: „Chłopi i arystokraci” wg W. L. Anczyca (1908).
Dane pochodzą z opracowania Bolesława Orszulika pt. „Polskie
życie teatralne na Śląsku Cieszyńskim i pograniczu morawskim w latach 1852-1918”.
Rudolf Mizia
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TENIS STOŁOWY

ŚWIĘTO DRZEWA

W rozegranym we wrześniu w Kocobędzu, po drugiej stronie Olzy,
indywidualnym turnieju tenisa stołowego wzięli udział zawodnicy polskich i czeskich zespołów uczestniczących w Polsko-Czeskiej Lidze
Weteranów. Byli wśród nich tenisiści występujący pod egidą Domu
Kultury w Pogwizdowie Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu.
Najlepsze miejsce zajął Józef Michalik. W kategorii powyżej
65 lat był trzeci.
*
*
*
Józef Michalik z Ludowego Klubu Tenisa Stołowego „Victoria”
Hażlach uczestniczył w I Otwartych Mistrzostwach Gminy Zebrzydowice w Tenisie Stołowym. Turniej, który odbył się w dniach 29-30
września, rozegrano w czterech kategoriach wiekowych (do 18, 1940, 41-60 i powyżej 60 lat) oraz w kategorii open.
Zawodnik z Hażlacha wystąpił w kategorii powyżej 60 lat. Zajął
drugie miejsce, za Wojciechem Kapturem (TKKF Relaks Wodzisław
Śląski), przed Antonim Szwabem (Wodzisław Śląski).
*
* *
Młodzi zawodnicy LKTS „Victoria” Hażlach wzięli udział w I Turnieju Grand Prix Czechowic-Dziedzic w Tenisie Stołowym, który odbył się 20 października w Ligocie. Bartłomiej Pszczółka był pierwszy
w grupie gimnazjalistów, natomiast Patryk Rucki wśród młodzików.
Miejsca zajęte przez zawodników z Hażlacha. Gimnazjaliści:
1. Bartłomiej Pszczółka, 2. Patryk Rucki, 3. Grzegorz Libiszewski,
5. Grzegorz Massalski, pozycje od 9 do 12: Filip Kozubek i Mariusz
Miodek. Młodzicy: 1. Patryk Rucki, 3. Marcin Massalski, 6. Grzegorz
Libiszewski, pozycje od 7 do 8: Marcel Miodek.
GK

Podobnie jak w poprzednich latach obchody „Święta Drzewa”,
które przypadają na 10 października, były okazją do spotkania młodzieży szkolnej przy sędziwych dębach, „Mieszku” i „Przemku”, pomnikach przyrody w Kończycach Wielkich. Na miejscu przyrodniczą
pogadankę wygłosił Jan Machała, przewodniczący Komisji Ochrony
Przyrody Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie.
Dzieci z kończyckiej Szkoły Podstawowej wykonały symboliczny pomiar obwodu pnia „Mieszka” (około 850 centymetrów), najstarszego dębu szypułkowego na Śląsku. Następnie udano się do pobliskiego pałacowego parku na poszukiwanie nieco młodszych dębów,
jednak także stanowiących pomniki przyrody.
Pod wiatą na terenie boiska sportowego przeprowadzono konkurs
z wiedzy przyrodniczo-geograficznej z udziałem uczniów Szkoły
Podstawowej w Kończycach Wielkich, którym towarzyszyła dyrektor Dorota Stoły. Dużą wiedzą z tego zakresu popisał się najmłodszy
uczestnik konkursu, Michał Klimosz, uczeń klasy czwartej. Wśród
młodzieży z klasy szóstej kolejne miejsca zajęli: 1. Agnieszka Zaleska, 2. Szymon Żyła, 3. Marcela Parchańska, 4. Marcin Tomica,
5. Natalia Szcześniak.

VIII JESIENNY BIEG
W sobotę 6 października dopisała piękna, jesienna pogoda. Gminny
Ośrodek Kultury w Hażlachu zorganizował w tym dniu ósmą już edycję biegu „O Złoty Liść Dębu”. Ulicami Żniwną i Jagodową na boisko
sportowe w Brzezówce pobiegło w sumie 50 zawodników.
Biegacze startowali w ustalonych kategoriach wiekowych,
na dystansie 1000 m (młodzież) lub 3000 m (dorośli).
A oto wyniki tych zawodów. Klasy IV szkół podstawowych. Dziewczęta: 1.Weronika Masarska, 2. Agata
Uczestnicy zawodów przed Domem Maniszewska, 3. Patrycja Budzyńska. Chłopcy: 1. Szymon
Wiejskim w Brzezówce • Fot GOK
Masarski, 2. Łukasz Urbanek.
Klasy V-VI szkół podstawowych. Dziewczęta: 1. Dominika Natkaniec, 2. Natalia Holisz, 3. Aleksandra Krzyżanek. Chłopcy: 1. Marek
Pawlak, 2. Michał Maniszewski.
Gimnazja. Dziewczyny: 1. Kinga Sławiczek, 2. Justyna Flaszyńska, 3. Klaudia Kędzior. Chłopcy: 1. Paweł Pawlak, 2. Dariusz Sowiński, 3. Dominik Mendrok. 17-21 lat. Panowie: 1. Stefan Gurazdowski,
2. Dominik Hanzel, 3. Daniel Hanus. 22-40 lat. Panie: 1. Katarzyna
Nowicka, 2. Grażyna Krehut. Panowie: 1. Wojciech Probst, 2. Leszek
Banot, 3. Jarosław Pieczonka. 41 lat i więcej. Panie: 1. Maria Dawczyk. Panowie: 1. Jan Bierski, 2. Andrzej Łukasiak, 3. Bogdan Małek.
Zwycięzcom w wymienionych kategoriach nagrody wręczała przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Krehut oraz radny Bogdan Małek.
Rywalizację sportową zakończono wspólnym posiłkiem, a było
to możliwe między innymi dzięki pomocy organizacyjnej Hurtowni Materiałów Budowlanych Jerzego Koterbickiego w Kończycach
Wielkich i Gminnej Spółdzielni „Samopomoc” w Cieszynie.
Dyrektor GOK pogratulował zwycięzcom i wszystkim uczestnikom jesiennego biegu, a także podziękował współorganizatorom strażakom OSP w Brzezówce i policjantom za zabezpieczenie trasy
biegu, pielęgniarkom NZOZ w Hażlachu za obsługę medyczną oraz
instruktorom GOK.
WK

Konkurs wiedzy przyrodniczo-geograficznej • Fot. GK
Posiłek dla uczestników spotkania ufundowała firma p. Piotra
Handzla z Kończyc Wielkich. Wszyscy otrzymali także pamiątkowe,
okolicznościowe znaczki, ufundowane przez Gminę Hażlach.
GK
* * *
Przedszkole w Hażlachu w tym roku wzięło po raz pierwszy
udział w organizowanej przez Klub Gaja X edycji „Święta Drzewa.”
W ramach tej akcji dzieci wspólnie z panem Tomaszem Pieczonką
z Nadleśnictwa Ustroń posadziły na terenie ogrodu przedszkolnego
pięć sadzonek jodły. Przedszkolaki zgodnie zadeklarowały, że będą
sumiennie opiekować się swoimi drzewkami.
W przedszkolu odbył się także
konkurs plastyczny. Tematyką prac,
które chętni rodzice przygotowywali
wspólnie ze swoimi dziećmi, było
„moje
drzewo”.
Stosowano
różnorodne techniki,
wykorzystane zostały ostrużyny z Przedszkolaki ze swoimi pracami
kredek, zasuszone
liście, patyki, żołędzie, plastelina itp. Jedna z mam upiekła nawet tort
w kształcie drzewa. Wszystkie prace zostały nagrodzone dyplomami
i drobnymi upominkami.
Przedszkole w Hażlachu
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„PIĘKNE OGRODY 2012” (dok. ze str. 1)

Wszyscy biorący udział w konkursie odebrali ufundowane przez
Gminę Hażlach krzewy i dyplomy, zaś finaliści również nagrody
książkowe.
Organizatorzy konkursu dziękują osobom zaangażowanym w jego
przeprowadzenie i zapraszają do udziału w przyszłorocznej edycji.

***
Poniżej prezentujemy fotografie wyróżnionych ogrodów, zaś zdjęcia wszystkich z tegorocznej edycji zostały zamieszczone na stronie
internetowej Gminy Hażlach (www.hazlach.pl), w zakładce Gmina
Hażlach/Galeria zdjęć/Konkurs Ogrodów 2012.

Ewa Grabowska, Brzezówka

Mirosława Palica, Hażlach

Ewa Machnik, Kończyce Wielkie

Czesław Skutek, Pogwizdów

Maria Machej, Rudnik

Oriona Volkmer, Zamarski
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