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PO WAKACJACH
JUŻ W NOWYCH MURACH

26 kwietnia rozpoczęły się w
Warszawie centralne obchody 90-lecia Polskiego Związku Łowieckiego, przebiegające pod honorowym
patronatem Marszałek Sejmu Ewy
Kopacz, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego oraz Ministra
Środowiska Marcina Korolca. Jubileusz był okazją do wręczenia
przyznanych przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego wysokich odznaczeń
Wójt Karol Folwarczny został państwowych. Wśród dwóch osób,
odznaczony Krzyżem Kawaler- które otrzymały Krzyż Kawalerski
skim Orderu Odrodzenia Polski Orderu Odrodzenia Polski, znanego
także pod łacińską nazwą Polonia
Restituta, znalazł się Wójt Gminy Hażlach Karol Folwarczny, odznaczony na wniosek Zarządu Okręgowego PZŁ w Bielsku-Białej. Panu
wójtowi serdecznie gratulujemy tego wysokiego odznaczenia, będącego wyrazem uznania za jego dotychczasową działalność społeczną.
Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w czasie X Międzynarodowych Targów Łowiectwa, Strzelectwa i Rekreacji Hubertus
Expo 2013. Oprócz przedstawicieli władz PZŁ wzięli w niej udział
także Wicepremier Janusz Piechociński, Minister Środowiska Marcin
Korolec oraz Wicemarszałkowie Sejmu, Cezary Grabarczyk i Eugeniusz Grzeszczak.
GK

611.451,95 zł przeznaczyła nasza gmina na gruntowną przebudowę budynku po byłym ośrodku zdrowia w Hażlachu na przedszkole. 17
czerwca jego uroczystego otwarcia w obecności dyrektor placówki Reginy Tomicy oraz pełniącej czasowo jej obowiązki Izabeli Filapek-Dordy
dokonali: Poseł na Sejm Aleksandra Trybuś, Wicestarosta Cieszyński
Jerzy Pilch, Wójt Gminy Hażlach Karol Folwarczny, naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego Maria Pindur, radni Rady Gminy
Hażlach, Bożena Bury, przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Rady
Gminy Hażlach Roman Haltof oraz Bogdan Małek i Grzegorz Sikorski.
Nowy obiekt poświęcił proboszcz, ks. kan. Andrzej Papoń.

W GOŚCINIE U PREZYDENTA
27 maja przypada Dzień Samorządu Terytorialnego,
święto upamiętniające pierwsze wybory samorządowe
w 1990 roku, ustanowione przez Sejm
RP w 2000 roku.
Z tej okazji na zaproszenie
Prezydenta Bronisława
Komorowskiego do
Pałacu Prezydenckiego w Warszawie zaproszeni zostali przedstawiciele władz samorządowych. W tym gronie znaleźli się także samorządowcy z powiatu cieszyńskiego, widoczni na powyższym zdjęciu
(od lewej): Burmistrz Strumienia Anna Grygierek, Wójt Gminy Istebna Danuta Rabin, Wójt Gminy Brenna Iwona Szarek, Burmistrz Skoczowa Janina Żagan, Wójt Gminy Hażlach Karol Folwarczny oraz
Burmistrz Wisły Jan Poloczek (nie ma go na fotografii).
GK

Przestronne wnętrze nowego lokum hażlaskiego przedszkola • Fot. GK
Wcześniej goście zwiedzili dotychczasową siedzibę przedszkola.
Dzięki temu mogli ocenić, jak bardzo poprawiły się warunki pobytu,
nauki i zabawy dzieci w nowym lokalu, a także środowisko pracy wychowawczyń. Jak wyjaśnił wójt Karol Folwarczny, w 2003 roku Gmina
Hażlach odkupiła od Skarbu Państwa budynek, w którym mieścił się
stary ośrodek zdrowia. Kiedy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej oddał do użytku znajdujący się obok nowy obiekt z przychodniami
i apteką, stary budynek opustoszał. Zapadła więc decyzja o zaadaptowaniu go na przedszkole, co wymagało przeprowadzenia jego gruntownej modernizacji, w tym wyburzenia wszystkich ścian działowych.
Drogę prowadzącą do przedszkola pokryto nową nawierzchnię asfaltową, zaś obok niej wykonano parking z kostki brukowej.
Prace adaptacyjne trwały od 10 września do 14 grudnia ubiegłego
roku. Do większych, przestronnych, dobrze oświetlonych, wyposażonych w nowe meble pomieszczeń przedszkolaki przeniosą się od
września, czyli z początkiem nowego roku szkolnego. Z kolei lokal,
w którym przez wiele lat mieściło się hażlaskie przedszkole, zostanie
przeznaczony na mieszkanie komunalne. W planach na ten rok jest
także rozbudowa budynku Przedszkola w Pogwizdowie.
GK
Pracownicy Przedszkola w Hażlachu wraz z podopiecznymi i ich
rodzicami serdecznie dziękują władzom Gminy Hażlach za stworzenie w nowym budynku odpowiadających nowoczesnym standardom
warunków do dalszej zabawy i nauki.
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było ukorzenienie się zasianej tam trawy. Koszt całkowity inwesty- z ławkami i koszami
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cji to 88.965,15 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 39.271 zł.
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kami na rowery. Plac
rekreacyjno-sportoDLA NIKOLI
wy oraz scena zostały
Zorganizowana w sobotę 8 czerwca na terenie boiska sportowego wyłożone kostką bruprzez Fundację „Mam Marzenie”, Wójta Gminy Hażlach i Gminny kową, a teren wokół
Ośrodek Kultury akcja charytatywna „Gmina Hażlach spełnia marze- wyrównano i obsiano
nie Nikoli” była udanym wydarzeniem. Dopisała zarówno pogoda, trawą. Został także zamontowany zestaw do
jak i publiczność.
Było wiele atrakcji dla osób w różnym wieku, w tym pokazy po- gry w koszykówkę. Na
jazdów wojskowych i terenowych, walk rycerskich i futbolu amery- swoją kolej czeka jesz- W Zamarskach już można grać w „kosza”
kańskiego. Na scenie użyczonej przez Miasto Skoczów odbywały się cze szachownica oraz • Fot. Elżbieta Stuchlik
występy zespołów muzycznych, które z werwą i swadą, podobnie jak plac zabaw. Niestety,
w ubiegłym roku, zapowiadał Szymon Pilch. Przed licznie przyby- te elementy małej architektury powstaną dopiero w przyszłym roku,
łą publicznością zaprezentowali się: dziecięcy zespół „Toccata” ze gdyż środki finansowe Funduszu Sołeckiego na rok 2013 zostały już
Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie, zespół „Performance”, Mate- w całości wykorzystane. Mimo tego Park w Zamarskach już teraz preush Wróbel z zespołem „Cheers” i znany artysta Tomasz Żółtko. Na zentuje się pięknie i tętni życiem. Dzieci i młodzież chętnie grają w
zakończenie programu wystąpił pochodzący z Filipin Conrado Yanez, koszykówkę, a dorośli odpoczywają na ławeczkach przy fontannie.
W imieniu swoim i Rady Sołeckiej serdecznie dziękuję wszystktóry był także gwiazdą ubiegłorocznej akcji „Gmina Hażlacha spełnia marzenie Kubusia”. Odbyła się również licytacja różnych gadże- kim za pracę, zaangażowanie i wsparcie, zaś Wójtowi i Radzie Gminy
tów. Łącznie z prowadzoną przez wolontariuszy zbiórką wolnych za przyznanie w roku 2012 i 2013 dodatkowych środków na realizację
datków oraz dzięki sponsorom udało się zebrać znaczące środki na tego zadania.
Sołtys Sołectwa Zamarski
spełnienie marzenia chorej na rdzeniowy zanik mięśni Nikoli, którym
Klaudiusz Zawada
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OGŁOSZENIA

PROJEKT „MŁODZI NA START!”

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r., Nr
102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Hażlach informuje, że Zarządzeniem nr 0050.157.2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku przeznaczył
do sprzedaży, w trybie przetargu nieograniczonego, nieruchomość położoną w miejscowości Zamarski przy ulicy Głównej 4, składającą się
z działki numer 2224/1 o powierzchni 0,0897 ha.
Wykaz o przeznaczeniu wyżej wymienionej nieruchomości do
sprzedaży zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hażlach, ulica Główna 57, na okres 21 dni, tj. od dnia 05.07.2013 r. do dnia
26.07.2013 r. oraz na stronie internetowej www.hazlach.samorzady.pl.
***
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r., Nr
102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Hażlach informuje, że Zarządzeniem nr 0050.158.2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku przeznaczył
do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, 2 lokale
użytkowe o łącznej powierzchni 171,56 m2, mieszczące się w budynku
położonym w miejscowości Zamarski przy ulicy Szerokie 90.
Wykaz o przeznaczeniu wyżej wymienionych lokali do oddania
w najem zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Hażlach, ulica Główna 57, na okres 21 dni, tj. od dnia 05.07.2013
r. do dnia 26.07.2013 r. oraz na stronie internetowej www.hazlach.
samorzady.pl.
***
Wójt Gminy Hażlach przypomina, że zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie
przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.
W związku z powyższym rodzice dziecka podlegającego w/w
obowiązkowi zobowiązani są do dopełnienia czynności związanych
ze zgłoszeniem dziecka do określonej placówki, zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia, zapewnienia dziecku warunków
umożliwiających przygotowywanie się do zajęć oraz do poinformowania, w terminie do dnia 30 września danego roku, dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku
rocznego przygotowania przedszkolnego. Kontrolowanie spełniania
obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, należy do zadań dyrektora
szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.
***
Wójt Gminy Hażlach zawiadamia odbiorców usług kanalizacyjnych, odprowadzających ścieki do sieci i urządzeń eksploatowanych przez Gminę Hażlach, że uchwałą Rady Gminy Hażlach
Nr III/29/2013 z dnia 22 maja 2013 roku zatwierdzono taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Hażlach w wysokości
12,76 zł netto za 1 m3 ścieków oraz ustalono dopłatę do 1 m3 ścieków
w wysokości 7,11 zł netto.
Po uwzględnieniu dopłaty cena 1 m3 odprowadzanych ścieków
wynosi 5,65 zł netto, tj. 6,10 zł brutto. Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Hażlach obowiązywać będzie od
1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku.

60 mieszkańców powiatu cieszyńskiego już niedługo otrzyma
szansę na znalezienie zatrudnienia. Będzie to możliwe dzięki realizowanemu ze środków unijnych projektowi „Młodzi na start!”, którego
celem jest podniesienie atrakcyjności młodych ludzi na rynku pracy.
W Polsce pracy nie ma już ponad 400 tys. osób w wieku od 15 do
24 lat. Jak ogłosili ostatnio ministrowie pracy oraz rozwoju regionalnego, polski rząd przekaże dodatkowe 500 mln zł na pomoc młodym
bezrobotnym. Problem bezrobocia dotyka obecnie nie tylko Polski,
ale też całej Europy. Jak podaje Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie,
w kwietniu 2013 roku w powiecie zarejestrowanych było ponad 1,5
tys. osób bezrobotnych, które nie ukończyły 25 roku życia.
Trudność w znalezieniu pracy przez młodych wynika m.in. z braku doświadczenia oraz umiejętności cenionych przez potencjalnych
pracodawców. Ma to zmienić projekt „Młodzi na start!”, realizowany
przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną (ChSCh) i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Rekrutacja rusza
od czerwca tego roku.
– Projekt skierowany jest do 60 osób w wieku od 15 do 27 lat z
powiatu cieszyńskiego – wyjaśnia Błażej Żebrok, koordynator projektu. – Obejmować będzie zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym oraz praktyczne szkolenia w trzech kierunkach: sprzedawca
-przedstawiciel handlowy, pracownik biurowy i pracownik ochrony.
Za udział w kursie wszyscy uczestnicy otrzymają stypendium, a po
jego ukończeniu odbędą siedmiomiesięczny, płatny staż w prywatnej
firmie. Najlepsi zostaną zatrudnieni.
Szansę na pracę mają osoby spełniające powyższe wymagania,
pozostające bez zatrudnienia, które niekoniecznie muszą być zarejestrowane w urzędzie pracy. Zajęcia będą odbywać się w Wiśle lub w
innym dogodnym dla uczestników miejscu. Biorący udział otrzymają
także zwrot kosztów dojazdu. Szczegółowe informacje można uzyskać, dzwoniąc pod numer tel. 691 395 662, 721 241 228 lub pisząc
na e-mail: wisla@chsch.pl.
ChSCh

BEZPŁATNE
BADANIA MAMMOGRAFICZNE
Wójt Gminy Hażlach informuje, iż w dniach od 1 do 2 sierpnia 2013 roku w godz. od 14 do 16 Przychodnia Akademicka
w Cieszynie przeprowadzi bezpłatne badania mammograficzne
dla kobiet urodzonych w latach 1944–1963, które nie wykonywały
takich badań przez ostatnie dwa lata. Odbędą się one w mammobusie w Hażlachu na parkingu przy Domu Ludowym (ul. Główna 37). Rejestracji można dokonać osobiście w Urzędzie Gminy
Hażlach w pomieszczeniach Gminnego Centrum Informacji (wejście od parkingu) lub telefonicznie pod numerem 33 852 23 63 od
5 lipca 2013 roku w godzinach od 8 do 16.

NA TROPIE HISTORII I TRADYCJI
Niewielu z nas zna dokładnie historię swoich miejscowości. Nie
wiemy, kiedy powstały najstarsze zabudowania, jakie były koleje
losów poszczególnych budynków naszej małej ojczyzny. Jeśli nasza
wiedza jest znikoma, trudno nam będzie przekazać ją młodszym pokoleniom, do których należy przyszłość.
Wychodząc z tego założenia Gminna Biblioteka Publiczna
w Hażlachu wraz z filiami postanowiła stworzyć projekt edukacyjny
mający na celu przybliżenie wiedzy na temat historii miejscowości.
Projekt przeznaczony jest głównie dla młodzieży gimnazjalnej, ale
do udziału w przedsięwzięciu zachęcamy wszystkich, którzy pragną
podzielić się z nami swoją wiedzą, jak również osoby, które taką wiedzę chcą zdobyć.
Projekt podzielony jest na kilka zasadniczych etapów. Pierwszy z nich to cykl spotkań edukacyjnych na temat historii Hażlacha
i Pogwizdowa oraz ich najstarszych zabudowań. Drugim etapem
projektu jest konkurs na prezentację multimedialną na temat historii
Pogwizdowa. Mamy nadzieję, że w trakcie tworzenia tych prezentacji wykorzystane zostaną fotografie, których dotąd nie posiadamy
w zbiorach. Kolejnym punktem w naszym planie będzie familijna gra
terenowa, w której - mamy nadzieję - weźmie udział wielu mieszkańców naszych miejscowości i krok po kroku będziemy docierać do
najważniejszych miejsc na mapie naszej gminy. Miejsca te wytyczą
ścieżkę edukacyjną, którą każdy będzie mógł odwiedzać, zaś w przyszłości umożliwi ona odbywanie spacerów w ramach prowadzonych
w naszych szkołach zajęć z zakresu edukacji regionalnej.
Efektem działań prowadzonych podczas tego projektu będzie folder, w którym każdy odnajdzie swój wkład. Zapraszamy do udziału
w naszym projekcie i życzymy miłej zabawy w poznawaniu historii
swojej małej ojczyzny.
GBP w Hażlachu
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GOSPODARKA ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Informuję, iż na majowej sesji Rady Gminy Hażlach została
zmieniona uchwała w sprawie określenia częstotliwości, terminu
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
która zmieniła terminy wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Aktualnie, obliczoną w deklaracji opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w terminach:
1) za styczeń, luty, marzec – do dnia 15 kwietnia,
2) za kwiecień, maj, czerwiec – do dnia 15 lipca,
3) za lipiec, sierpień, wrzesień – do dnia 15 października,
4) za październik, listopad, grudzień – do dnia 15 stycznia.
Obowiązek uiszczenia pierwszej opłaty upływa 15 października 2013 r.
Opłatę należy uiszczać bez wezwania - na rachunek bankowy lub
w kasie Urzędu Gminy Hażlach. Opłatę można również wnosić co
miesiąc.
Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art. 6m ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) właściciel nieruchomości
jest zobowiązany złożyć do Wójta deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, a w
przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np.
zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni
od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza
się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Niedopełnienie obowiązku
złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności
karnej skarbowej (art. 54 Kodeksu karnego skarbowego).
Usługę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych na terenie Gminy Hażlach prowadzi konsorcjum firm A.S.A
Eko Polska sp. z o.o. z Zabrza oraz Zakład Oczyszczania Miasta
„Tros-Eko” sp. z o.o. z Ustronia. Wszelkie reklamacje dotyczące odbioru odpadów należy zgłaszać do Urzędu Gminy Hażlach – Referat
Gospodarki Komunalnej, tel. 33 85 69 555 wew. 34.
W związku z koniecznością prowadzenia ewidencji odpadów
z poszczególnych nieruchomości przypominamy właścicielom nieruchomości o obowiązku posiadania w miejscu widocznym tabliczki
z numerem nieruchomości oraz opisania numerem nieruchomości pojemnika na pozostałości z segregacji (kubła).
Worki na odpady segregowane będą wydawane na wymianę; ile
dana nieruchomość wystawi pełnych worków, tyle powinna otrzymać worków pustych. Podczas pierwszej (lipcowej) zbiórki odpady segregowane można wystawić w zwykłych workach. Jeżeli
gospodarstwu domowemu zabraknie worków do segregacji, to worki
są dostępne bezpłatnie w Urzędzie Gminy Hażlach w Referacie Gospodarki Komunalnej w pok. nr 12.
Zgodnie z art. 9f w/w ustawy w przypadku niedopełnienia przez
właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierających odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia
o tym gminę. W stosunku do takich osób nastąpi podwyższenie opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Informacje na temat nowego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi można znaleźć na stronie internetowej Gminy Hażlach
www.hazlach.pl w zakładce „Odpady komunalne” lub w Urzędzie
Gminy Hażlach – Referat Gospodarki Komunalnej, pok. nr 12, tel. 33
85 69 555 wew. 34.
Stanisława Pelczar
kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi (cz. 2)
Jak segregować ?

ZIELONY
(SZKŁO
BEZBARWNE
I KOLOROWE)

ŻÓŁTY
(TWORZYWA SZTUCZNE,
METAL, OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE)

NIEBIESKI
(papier,
tektura)

Worek:

Co należy wrzucać?

Czego nie wolno wrzucać?

- gazety, książki, katalogi, zeszyty, prospekty, foldery;
- papierowe torby i worki;
- papier szkolny, biurowy;
- kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania

- kartonów i tektury pokrytej folią aluminiową
(np. opakowania typu tetra pak po mleku, napojach;
- tłustego i zabrudzonego papieru (np. papierowych
opakowań po maśle, margarynie, twarogu, kartonów
po mleku czy po napojach);
- kalki, papieru termicznego i faksowego, tapet;
- odpadów higienicznych (np. waciki, podpaski,
pieluchy typu pampers)
- artykułów wykonanych z papieru połączonych
innymi materiałami, np. plastikiem, metalem itp.

- puste odkręcone i zgniecione butelki plastikowe na napojach
(np. typu PET);
- puste butelki plastikowe po kosmetykach, środkach czystości
i olejach spożywczych;
- chemia gospodarcza (np. puste wiaderka, pojemniki po proszkach);
- czyste i puste plastikowe opakowania po żywności
(np. po jogurtach, kefirach, margarynach)
- plastikowe zakrętki,
- folia i torebki, reklamówki z tworzyw sztucznych;
- krzesła i stoły plastikowe;
- opakowania wielomateriałowe
(np. opakowania typu tetra pak po mleku, napojach);
- puste puszki metalowe i aluminiowe po napojach, konserwach;
- drobny złom żelazny oraz drobny złom z metali kolorowych;

- butelek po olejach silnikowych i smarach
samochodowych;
- styropianu;
- gumy;
- butelek z jakąkolwiek zawartością;
- puszek po farbach, baterii;
- opakowań po aerozolu, lekach;
- opakowań po środkach chwasto- czy owadobójczych;
- sprzętu AGD i RTV
- zabawek wykonanych z tworzywa połączonego
z metalowymi lub drewnianymi częściami;

- puste butelki i słoiki szklane po napojach i żywności
bez nakrętek metalowych i plastikowych;
- butelki po napojach alkoholowych;
- czyste szklane opakowania po kosmetykach;

- porcelany i ceramiki, doniczek;
- żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych
i rtęciowych, reflektorów, izolatorów;
- szkła stołowego, szkła zbrojonego, szkła
okularowego, szkła żaroodpornego, nietłukącego
typu Duralex, Arcoroc, Vereco;
- fajansu, ekranu i lamp telewizyjnych, luster
- szyb samochodowych;
- szkła tłuczonego;
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POJEMNIK
(POZOSTAŁOŚCI
Z SEGREGACJI),
opisany nr nieruchomości

BRĄZOWY
(ODPADY
BIODEGRADOWANE)

Worek:

Co należy wrzucać?
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Czego nie wolno wrzucać?

- odpady kuchenne (obierki oraz resztki owoców i warzyw);
- skorupki jaj, łupiny orzechów;
- resztki jedzenia pochodzenia roślinnego;
- fusy po kawie, herbacie, także z papierowym filtrem;
- resztki kwiatów doniczkowych i ciętych, ziemia doniczkowa;
- trawa, liście, inne odpady z ogrodu;

- resztek mięsa i kości;
- zepsutej żywności;
- odchodów zwierzęcych;
- papierosów niedopałków
- torebek foliowych

- pozostałości z segregacji;
- popiół żużel z pieców c.o.;
- tłusty i zabrudzony papier (np. po maśle, margarynie, twarogu;
- odpady higieniczne (waciki, podpaski, pieluchy typu pampers;
- szmaty niezdatne do ponownego użytku;
- kalkę, papier termiczny, faksowy;
- porcelanę, ceramikę, doniczki ceramiczne, fajans, lustra,
szkło nietłukące, żaroodporne,
- zabawki z połączeniami metalowymi i drewnianymi;
- resztki mięsa, kości, zepsutej żywności, odchodów zwierzęcych,
papierosów, niedopałków;

- podlegającego segregacji papieru, tektury,
tworzyw sztucznych, metalu, opakowań
wielomateriałowych, szkła;
- odpadów ulegających biodegradacji;
- przeterminowanych lekarstw i opakowań
po lekach;
- zużytych baterii i akumulatorów;
- chemikaliów;
- odpadów wielkogabarytowych;
- zużytych opon;
- gruzu budowlanego i remontowego;
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(np. AGD, RTV, świetlówki)
- gorącego popiołu

Wszystkie odpady, które nie zostały posegregowane w w/w sposób zostaną odebrane od mieszkańców jako zmieszane odpady
komunalne. Posesje, które zadeklarowały, iż będą segregować, a odpady podlegające segregacji umieszczają w kubłach z pozostałościami
z segregacji, nie zostaną zakwalifikowane jako gospodarstwa segregujące odpady. Firma odbierająca odpady ma ustawowy obowiązek
przekazać Gminie wykaz nieruchomości, które nie dopełniły obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów.

Gdzie pozbyć się pozostałych odpadów?
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. sprzęt AGD i RTV, świetlówki z rtęcią, komputery, itp.) należy:
1. bezpłatnie oddać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
2. wystawić przed nieruchomość podczas jesiennej zbiórki
3. bezpłatnie oddać je w sklepie, jeśli kupujesz nowe urządzenie tego samego typu (w stosunku 1:1, np. telewizor za telewizor, świetlówkę ze świetlówkę).
Przeterminowane lekarstwa, tabletki, maści, leki w aerozolu oraz opakowania po nich należy wrzucać do specjalnych pojemników, które
od 1 lipca 2013 roku będą w aptekach w Pogwizdowie i Hażlachu oraz w punkcie aptecznym w Kończycach Wielkich.
Zużyte baterie należy wrzucać do:
1. specjalnych pojemników, które od 1 lipca 2013 roku zostaną ustawione w szkołach podstawowych oraz w Urzędzie Gminy Hażlach,
2. do kieszeni w pomarańczowych pojemnikach IGLOO lub
3. bezpłatnie oddać w Punkcie Zbierania Odpadów Komunalnych.
Zużyte, stare akumulatory należy oddać przy zakupie nowego akumulatora lub bezpłatnie oddać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.) należy bezpłatnie oddać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Odpady wielkogabarytowe (stare meble: stoły, szafy, krzesła, sofy oraz inne przedmioty, takie jak dywany, wózki dziecięce, materace, rowery
czy zabawki dużych rozmiarów) należy:
1. wystawić przed nieruchomość podczas jesiennej zbiórki odpadów wielkogabarytowych;
2. bezpłatnie oddać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Gruz budowlany i remontowy – jeśli remont mieszkania lub roboty budowlane prowadzone są przez firmę budowlaną to jest ona wytwórcą
odpadów i jest odpowiedzialna za zbierania i wywóz odpadów na swój koszt. Jeśli remont jest przeprowadzany we własnym zakresie, odpady
budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić w specjalnych pojemnikach uniemożliwiających pylenie, udostępnionych przez podmiot uprawniony na zlecenie i koszt prowadzącego roboty budowlane lub można we własnym zakresie i na własny koszt dostarczyć je do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w którym od mieszkańców Gminy Hażlach odpady odebrane będą bezpłatnie.
Zużyte opony należy:
1. wystawić przed nieruchomość podczas jesiennej zbiórki zużytych opon
2. bezpłatnie oddać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Szmaty nadające się do użytku należy dostarczać do specjalnych pojemników, które są rozstawione na terenie Gminy Hażlach.
Szmaty nienadające się do użytku należy umieścić w pojemniku z pozostałościami z segregacji.
Więcej informacji na temat nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi można znaleźć na stronie internetowej www.hazlach.pl
w zakładce „Odpady komunalne”.
Harmonogram funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, harmonogram wywozu odpadów oraz jesiennych
zbiórek odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon można znaleźć na stronie internetowej Gminy www.hazlach.pl w zakładce „Odpady komunalne”. Właściciele nieruchomości w/w harmonogramy otrzymali wraz z niniejszą
ulotką na adres zamieszkania podany w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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HARMONOGRAM OBSŁUGI GMINY HAŻLACH
OBOWIĄZUJĄCY OD 1 LIPCA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R.
MIEJSCOWOŚĆ BRZEZÓWKA
ZBIÓRKA
ODPADÓW
SEGREGOWANYCH
(worki)

ULICE

BRZEZÓWKA - Dębowa, Graniczna, Hażlaska,
Jagodowa, Kasztanowa, Leśna, Ogrodowa, Piękna,
Pochyła, Podlipowa, Polna, Siewna, Skrajna, Słoneczna,
Zaleska, Żniwna

II środa
miesiąca

ZBIÓRKA POZOSTAŁOŚCI
Z SEGREGACJI
(kubeł)

od 01.07.2013
do 31.10.2013

od 01.11.2013
do 30.04.2014

od 01.05.2014
do 31.10.2014

od 01.11.2014
do 30.12.2014

I środa
miesiąca

I i III środa
miesiąca

ZBIÓRKA
WIELKOGABARYTÓW,
ZUŻYTEGO SPRZĘTU
ELEKTRYCZNEGO
I ELEKTRONICZNEGO,
ZUŻYTYCH OPON

17 października 2013 r.
17 października 2014 r.

MIEJSCOWOŚĆ HAŻLACH

ULICE

ZBIÓRKA
ODPADÓW
SEGREGOWANYCH
(worki)

ZBIÓRKA POZOSTAŁOŚCI
Z SEGREGACJI
(kubeł)
od 01.07.2013
do 31.10.2013

od 01.11.2013
do 30.04.2014

od 01.05.2014
do 31.10.2014

od 01.11.2014
do 30.12.2014

HAŻLACH cz. 1 - Cieszyńska, Rudowska, Akacjowa,
II
I poniedziałek
Czuchowska, Rolna, Długa, Spokojna, Myśliwska,
poniedziałek
miesiąca
Główna, Osiedlowa, Krótka, Kościelna, Ogrodowa,
miesiąca
Siewna, Lipowa, Kręta, Cicha, Leśna, Kwiatowa, Rzeczna
HAŻLACH cz. 2 - Boczna, Parchów, Wiejska, Żródlana,
Skośna, Pogwizdowska, Polna, Jastrzębska, Sadowa,
II wtorek
I wtorek
Słoneczna, Kończycka, Brzozowa, Skoczowska,
miesiąca
miesiąca
Karnowiec, Kostkowicka, Dębowa, Graniczna, Miodowa,
Muroń, Rajska, Rybacka, Zagrodowa

ZBIÓRKA
WIELKOGABARYTÓW,
ZUŻYTEGO SPRZĘTU
ELEKTRYCZNEGO
I ELEKTRONICZNEGO,
ZUŻYTYCH OPON

I i III
poniedziałek
miesiąca

15 października 2013 r.

I i III
wtorek
miesiąca

16 października 2013 r.

15 października 2014 r.

16 października 2014 r.

MIEJSCOWOŚĆ KOŃCZYCE WIELKIE

ULICE

ZBIÓRKA
ODPADÓW
SEGREGOWANYCH
(worki)

KOŃCZYCE WIELKIE
cz. 1 - Cieszyńska, Żwirowa, Lipowa, Statek, Świerkowa,
IV
Strażacka, Ks. Kukli, Topolowa, Dworcowa, Wygoda,
poniedziałek
Podlesie, Spacerowa, Stawowa, Kolejowa, Krótka,
miesiąca
Kaczycka, Miła, Tęczowa, Leśna, Willowa, Zamkowa,
Górna, Dolna, Dworska, Dębina, Sośnie, Wiśniowa

ZBIÓRKA POZOSTAŁOŚCI
Z SEGREGACJI
(kubeł)
od 01.07.2013
do 31.10.2013

od 01.11.2013
do 30.04.2014

od 01.05.2014
do 31.10.2014

od 01.11.2014
do 30.12.2014

II
poniedziałek
miesiąca

II i IV
poniedziałek
miesiąca

ZBIÓRKA
WIELKOGABARYTÓW,
ZUŻYTEGO SPRZĘTU
ELEKTRYCZNEGO
I ELEKTRONICZNEGO,
ZUŻYTYCH OPON

21 października2013 r.

30 października 2014 r.

Wiadomości Gminy Hażlach, maj/czerwiec 2013
KOŃCZYCE WIELKIE
cz. 2 – Długa, Ks. Olszaka, Pilotów, Polna, Ogrodowa,
Karolinka, Prosta, Sosnowa, Miodowa, Truskawkowa,
Młyńska, Olszowa, Wierzbowa, Stroma, Szkolna,
Kościelna, Graniczna, Skoczowska, Wiejska, Zielona,
Słoneczna, Katowicka
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IV wtorek
miesiąca

II i IV
wtorek
miesiąca

II wtorek
miesiąca

30 października 2013 r.
31 października 2014 r.

MIEJSCOWOŚĆ POGWIZDÓW
ZBIÓRKA
ODPADÓW
SEGREGOWANYCH
(worki)

ULICE

ZBIÓRKA POZOSTAŁOŚCI
Z SEGREGACJI
(kubeł)
od 01.07.2013
do 31.10.2013

od 01.11.2013
do 30.04.2014

od 01.05.2014
do 31.10.2014

od 01.11.2014
do 30.12.2014

POGWIZDÓW cz. 1 - Cieszyńska, Wrzosów, Górna,
Szkolna, Astrów, Akacjowa, Ogrodowa, Urocza,
Tulipanowa, Kwiatowa, Jaśminowa, Krótka, Wierzbowa

II czwartek
miesiąca

I czwartek
miesiąca

I i III czwartek
miesiąca

POGWIZDÓW cz. 2 - Złota, Spacerowa, Wiśniowa,
Cicha, Jasna, Dworska, Kościelna, Katowicka,
Myśliwska, Sosnowa, Kolejowa, Krakowska, Gdańska,
Warszawska, Zagrodowa, Wrocławska, Opolska,
Modrzewiowa, Rajska, Graniczna, Brzozowa, Północna,
Zachodnia, Zaleska

II piątek
miesiąca

I piątek
miesiąca

I i III piątek
miesiąca

17 października2013 r.
17 października 2014 r.
18 października 2013 r.

29 października 2014 r.
II i IV piątek każdy piątek
miesiąca
miesiąca

Osiedle GSM: Morcinka, Matusiaka, Stalmacha

ZBIÓRKA
WIELKOGABARYTÓW,
ZUŻYTEGO SPRZĘTU
ELEKTRYCZNEGO
I ELEKTRONICZNEGO,
ZUŻYTYCH OPON

każdy piątek
miesiąca

18 października 2013 r.
29 października 2014 r.

MIEJSCOWOŚĆ RUDNIK
ZBIÓRKA
ODPADÓW
SEGREGOWANYCH
(worki)

ULICE

RUDNIK – Centralna, Główna, Grabowa, Katowicka,
Kręta, Leśna, Nowa, Polna, Słoneczna, Szkolna,
Świerkowa

IV środa
miesiąca

ZBIÓRKA POZOSTAŁOŚCI
Z SEGREGACJI
(kubeł)
od 01.07.2013
do 31.10.2013

od 01.11.2013
do 30.04.2014

od 01.05.2014
do 31.10.2014

od 01.11.2014
do 30.12.2014

II środa
miesiąca

II i IV środa
miesiąca

ZBIÓRKA
WIELKOGABARYTÓW,
ZUŻYTEGO SPRZĘTU
ELEKTRYCZNEGO
I ELEKTRONICZNEGO,
ZUŻYTYCH OPON

30 października 2013 r.
31 października 2014 r.

MIEJSCOWOŚĆ ZAMARSKI

ULICE

ZBIÓRKA
ODPADÓW
SEGREGOWANYCH
(worki)

ZBIÓRKA POZOSTAŁOŚCI
Z SEGREGACJI
(kubeł)

od 01.07.2013
do 31.10.2013

od 01.11.2013
do 30.04.2014

od 01.05.2014
do 31.10.2014

od 01.11.2014
do 30.12.2014

ZBIÓRKA
WIELKOGABARYTÓW,
ZUŻYTEGO SPRZĘTU
ELEKTRYCZNEGO
I ELEKTRONICZNEGO,
ZUŻYTYCH OPON

8

Wiadomości Gminy Hażlach, maj/czerwiec 2013

ZAMARSKI - Brzezie, Cieszyńska, Czarne Doły,
Dębowa, Dojazdowa, Gacki, Główna, Grzybowa,
Gumieńska, Kamienna, Krótka, Krzepty, Lipowa,
Machnica, Miejska, Ogrodowa, Osiedlowa, Pasieki,
Piękna, Północna, Rajdowa, Rakowiec, Rolna,
Rolnicza, Rudowska, Sadowa, Słoneczna, Spokojna,
Szerokie, Szkolna, Topolowa, Wichrowa, Widokowa
Zielona, Żniwna, Lutnia, Truskawkowa

15 października 2013 r.
IV czwartek
miesiąca

II czwartek
miesiąca

II i IV czwartek
miesiąca
15 października 2014 r.

PUNKTU
SELEKTYWNEGO
ZBIERANIA
(PSZOK),
PojemnikiHARMONOGRAM
z odpadami (worki, kubły)
należy wystawić
w dniu poprzedzającym
dzień ODPADÓW
odbioru
lub w KOMUNALNYCH
dniu odbioru do godziny
700 na
00
00
–
16
czynnego
w
soboty
w
godzinach
9
granicy nieruchomości, na utwardzonej powierzchni, w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dojazd sprzętem specjalistycznym.
Kubeł należy oznakować numerem nieruchomości.
2013

2014

HARMONOGRAM
PUNKTU
ODPADÓW
KOMUNALNYCH
06.07, SELEKTYWNEGO
17.08, 28.09, 09.11, 28.12ZBIERANIA
08.02, 22.03, 10.05,
21.06, 02.08,
13.09, 25.10,
Hażlach
Parking k/Domu Ludowego
(PSZOK),13.12
13.07,
24.08, 05.10,
16.11 w godzinach
04.01, 15.02,
czynnego
w soboty
900 –29.03,
1600 17.05, 28.06, 09.08, 20.09,
Kończyce Wielkie
08.11, 20.12

Parking k/szkoły

Pogwizdów

Parking k/OSP
Hażlach
Parking k/Domu Ludowego
Brzezówka
Kończyce
Wielkie
Parking k/Domu Wiejskiego
Parking k/szkoły
Pogwizdów
Rudnik
Parking
k/OSP
Parking
k/Domu Wiejskiego
Brzezówka
Zamarski
Parking
k/Domu Wiejskiego
Parking k/OSP
Rudnik
Parking k/Domu Wiejskiego
Zamarski
Parking k/OSP

201323.11
20.07, 31.08, 12.10,
06.07, 17.08, 28.09, 09.11, 28.12

27.07, 07.09, 19.10, 07.12
13.07, 24.08, 05.10, 16.11

03.08,
14.09,12.10,
26.10,
14.12,
20.07, 31.08,
23.11
27.07, 07.09,
07.12
10.08,
21.09,19.10,
02.11,
21.12
03.08, 14.09, 26.10, 14.12,
10.08, 21.09, 02.11, 21.12

2014 16.08, 27.09,
11.01, 22.02, 05.04, 24.05, 05.07,
15.11,08.02,
27.1222.03, 10.05, 21.06, 02.08, 13.09, 25.10, 13.12

18.01,04.01,
01.03,
12.04, 31.05, 12.07, 23.08, 04.10,
15.02, 29.03, 17.05, 28.06, 09.08, 20.09, 08.11,
22.1120.12
22.02,
05.04,
24.05,
05.07,30.08,
16.08, 27.09,
25.01,11.01,
08.03,
19.04,
07.06,
19.07,
11.10,15.11,
29.1127.12
01.03,
12.04,
31.05,
12.07,06.09,
23.08, 18.10,
04.10, 22.11
01.02,18.01,
15.03,
26.04,
14.06,
26.07,
06.12
25.01, 08.03, 19.04, 07.06, 19.07, 30.08, 11.10, 29.11

01.02, 15.03, 26.04, 14.06, 26.07, 06.09, 18.10, 06.12

Dni zastępcze
za dnizawolne
od pracy:
Dni zastępcze
dni wolne
od pracy:
Rok 2013
za 15.08.2013 r. obsługa 17.08.2013 r.
za 01.11.2013 r. obsługa 31.10.2013 r.
za 11.11.2013 r. obsługa 09.11.2013 r.
za 24.12.2013 r. obsługa 28.12.2013 r.
za 25.12.2013 r. obsługa 30.12.2013 r.
za 26.12.2013 r. obsługa 31.12.2013 r.

„STO LAT” DLA SENIORÓW
Tradycyjne spotkanie seniorów, tym razem w ramach obchodów 790-lecia wsi Zamarski, odbyło się w niedzielne popołudnie 16
czerwca. Najstarszych mieszkańców w imieniu organizatorów spotkania, czyli Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich i Gminnego
Ośrodka Kultury w Hażlachu, przywitał sołtys Zamarsk Klaudiusz
Zawada, życząc im siły i wielu lat w zdrowiu.
Obecni na spotkaniu Wójt Gminy Hażlach Karol Folwarczny oraz
dyrektor GOK w Hażlachu Wojciech Kasztura przyłączyli się do tych
życzeń, zapraszając jednocześnie wszystkich na Dożynki PowiatowoGminne, które odbędą się w Zamarskach już 24 sierpnia. Po życzeniach przyszedł czas na występ dzieci z zamarskiej Szkoły Podstawowej, które w pięknych strojach ludowych recytowały wiersze. Nie
zapomniano również o wzniesieniu tradycyjnego toastu oraz wspólnym odśpiewaniu „Sto lat”. W tym czasie na scenie pojawił się zespół
„Świetliki”, prowadzony przez Elżbietę Stuchlik i sołtysa. Młodzież
wystąpiła z piosenkami z repertuaru zespołu „Skaldowie”. Na gitarze
akompaniowała Aleksandra Brandys ze Strumienia. Na spotkaniu se-

Rok 2014
za 01.01.2014 r. obsługa 04.01.2014 r.
za 06.01.2014 r. obsługa 11.01.2014 r.
za 21.04.2014 r. obsługa 26.04.2014 r.
za 01.05.2014 r. obsługa 30.04.2014 r.
za 19.06.2014 r. obsługa 21.06.2014 r.
za 15.08.2014 r. obsługa 16.08.2014 r.
za 11.11.2014 r. obsługa 15.11.2014 r.
za 24.12.2014 r. obsługa 29.12.2014 r.
za 25.12.2014 r. obsługa 30.12.2014 r.
za 26.12.2014 r. obsługa 31.12.2014 r.
niorów nie mogło zabraknąć Męskiego Zespołu Śpiewaczego prowadzonego przez Rudolfa Mizię. Panowie wykonali kilka utworów ze
śpiewnika „Cieszyńskimi dolinami z ludowymi pieśniczkami”. Zespół zachęcił również uczestników do wspólnego odśpiewania pieśni
„Ziymio nasza”.
Oprawą kulinarną spotkania zajęły się niezastąpione panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Zamarskach. Na stołach pojawił się pyszny
gulasz oraz kawa, herbata i ciastka. Całe spotkanie minęło w miłej
i rodzinnej atmosferze.
KZ
***
W ramach tegorocznych obchodów 790-lecia wsi Zamarski
odbędą się Dożynki Powiatowo-Gminne, organizowane wspólnie
przez Wójta Gminy Hażlach, Starostę Cieszyńskiego oraz Gminny
Ośrodek Kultury w Hażlachu współpracujący z miejscowymi organizacjami. Zapraszamy do Zamarsk 24 sierpnia br.
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„CAŁA POLSKA BIEGA 2013”
Po raz siódmy Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu odpowiedział
na apel zespołu akcji „Polska Biega”, organizując w jej ramach bieg
w dniu 25 maja. Zorganizowano go w sołectwie Brzezówka. Młodsi
biegacze z klas IV-VI szkół podstawowych mieli do pokonania dystans
1000 m, natomiast pozostali rywalizowali na odcinku 3000 m.

Uczniowie szkół podstawowych na starcie • Fot. GOK Hażlach
Wyniki biegów. Szkoły podstawowe (klasy IV-VI). Dziewczyny:
1. Weronika Masarska (Cieszyn), 2. Patrycja Kłoda, 3. Natalia Holisz
(obie z Pogwizdowa). Chłopcy: 1. Szymon Masarski (Cieszyn), 2.
Kacper Huptyś, 3. Klaudiusz Foltyn (obaj z Pogwizdowa). Gimnazja
i szkoły ponadgimnazjalne. Dziewczyny: 1. Martyna Kłoda (Pogwizdów), 2. Izabela Wysłuch (Skoczów), 3. Angelika Kubiak (Pogwizdów). Chłopcy: 1. Paweł Pawlak (Cieszyn), 2. Dariusz Sowiński, 3.
Dawid Banot (obaj z Pogwizdowa). Kategoria wiekowa od 19 do 30
lat. Panie: 1. Katarzyna Nowicka (Brzezówka), 2. Małgorzata Warcop
(Kończyce Wielkie), 3. Dominika Długosz (Zebrzydowice). Panowie:
1. Michał Neblik (Hażlach), 2. Dariusz Nowak (Cieszyn). Kategoria 31
lat i więcej. Panie: 1. Katarzyna Bronowska-Kaliszewska (Cieszyn), 2.
Dorota Banot (Brzezówka), 3. Dominika Kaczmarek (Ustroń). Panowie: 1. Andrzej Łukasiak (Cieszyn), 2. Tomasz Wysłuch (Skoczów), 3.
Dariusz Kłoda (Pogwizdów). Zwycięzcom w poszczególnych kategoriach wręczone zostały medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

9
żyna trenuje jednak systematycznie, co umożliwia osiąganie dobrych
wyników. Naszym najlepszym zawodnikiem jest obecnie Janusz Kożusznik, który w całych rozgrywkach przegrał tylko 3 mecze a wygrał
14 i wywalczył drugą lokatę. Oto miejsca zajęte w rozgrywkach przez
innych naszych zawodników: VIII – Józef Matuszek (7 zwycięstw - 6
przegranych), XVII – Stanisław Pońc (3-5), XVIII - Józef Michalik (610), XIX – Bronisław Probst (2-7), XX - Józef Machej (2-5).
15 maja, także w Kocobędzu, weterani rozegrali dwa wieńczące
sezon turnieje: indywidualny oraz w grze podwójnej. Solowe występy
naszych zawodników przyniosły im następujące miejsca: Janusz Kożusznik był piąty, Józef Michalik – siódmy, Stanisław Pońc – ósmy.
W deblu nasza para J. Matuszek i S. Pońc zajęła trzecią lokatę.
Bardzo dobrze układa nam się współpraca z dyrektorem Gminnego
Ośrodka Kultury w Hażlachu oraz z kierownictwem podlegającego mu
Domu Kultury w Pogwizdowie, a także z prezesem Ludowego Klubu
Sportowego Olza Pogwizdów, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.
Zapraszamy chętnych do gry w tenisa stołowego na treningi w
Domu Kultury w Pogwizdowie w poniedziałki i środy od godziny 16.
Kierownik drużyny
Józef Matuszek

*
*
*
23 marca w Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Pogwizdowie odbył się III Gminny Turniej Amatorów w Tenisie Stołowym. Przy stołach
stanęło 20 zawodników. Organizatorem zawodów był Gminny Ośrodek
Kultury w Hażlachu, zaś nagrody ufundował Ludowy Klub Sportowy
Olza Pogwizdów, reprezentowany przez prezesa Andrzeja Kłodę.

Finaliści III Gminnego Turnieju Amatorów w Tenisie Stołowym • Fot.
GOK Hażlach
Mecze były zacięte, obfitowały w długie wymiany. Po kilku godzinach zmagań wyłoniono zwycięzcę turnieju, którym został Józef
Michalik z Hażlacha. Kolejne miejsca zajęli Józef Matuszek i Piotr
Gawłowski. Nagrodą dla zwycięzców były puchary, dyplomy oraz
drobne upominki.
WK
Uczestnicy zawodów z ich organizatorami • Fot. GOK Hażlach
Do pomocy w organizacji imprezy włączyli się strażacy z OSP
w Brzezówce, policjanci z Komisariatu w Zebrzydowicach zabezpieczając trasę biegu, instruktorzy GOK oraz pielęgniarki NZOZ z Hażlacha, które zapewniły opiekę medyczną.
Podziękowania dla wszystkich za pomoc organizacyjną, zaś Hurtowni Materiałów Budowlanych Jerzego Koterbickiego z Kończyc
Wielkich za przekazane napoje dla zawodników.
WK

TENISIŚCI Z POGWIZDOWA
13 marca w Kocobędzu w Czechach zostały zakończone rozgrywki
Czesko-Polskiej Ligi Weteranów w tenisie stołowym. Drużyna Domu
Kultury w Pogwizdowie wywalczyła po zaciętej walce trzecie miejsce, uzyskując najwyższą lokatę wśród zespołów z Polski (drużyna Siły
Ustroń zajęła miejsce czwarte, drużyna CK Bielsko-Biała - piąte).
Remisowy wynik ostatniego spotkania z drużyną z Bruszperku
koło Frydka-Mistka uważamy za sukces, ponieważ drużyna ta przez
trzy lata rok po roku wygrywała Ligę Weteranów. Zawodnicy drużyn
czeskich wywodzą się przeważnie z pierwszej i drugiej ligi. Nasza dru-

III MISTRZOSTWA HAŻLACHA
W TENISIE STOŁOWYM
W dniach 22-23 czerwca odbyły się
kolejne Mistrzostwa Hażlacha w Tenisie Stołowym. Tym razem zawody gościły w Istebnej, w hali przy tamtejszym
Gimnazjum im. Jana Pawła II.
W sobotę 22 czerwca rozegrano mistrzostwa drużyn dwuosobowych. Końcowa klasyfikacja medalowych miejsc:
1. Marek Kądziela (Oświęcim) i Marian
Strzałka (Gliwice), 2. Aneta i Piotr Dzien- Najstarsi uczestnicy midziel (Chybie), 3. Weronika Gałuszka i strzostw. Pierwszy z prawej
Piotr Dymitr (Hażlach).
Józef Michalik z Hażlacha,
Następnego dnia rywalizowano w trzeci wśród weteranów
kategorii open. Oto wyniki: 1. Marek
Kądziela (Oświęcim), 2. Marian Strzałka (Gliwice), 3. Dariusz Walarus
(Leszna Górna), 4. Joanna Krzok (Hażlach). Spotkali się także weterani.
Ich klasyfikacja: 1. Marian Strzałka (Gliwice), 2. Karol Czyż (Ustroń), 3.
Józef Michalik (Hażlach), 4. Władysław Paszek (Ustroń).
GK
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ŚLĄSKI SMAK

W sobotę 11 maja Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu zorganizował kolejną edycję konkursu kulinarnego. Tym razem tematem przewodnim spotkania była „Kuchnia Śląska”. W imprezie tradycyjnie uczestniczyły Koła Gospodyń Wiejskich z naszej gminy.
Na wstępie dyrektor GOK Wojciech Kasztura przekazał uczestnikom kilka ciekawych informacji, związanych głównie z dziedzictwem
kulinarnym Górnego oraz Zielonego Śląska, czyli naszego Śląska Cieszyńskiego. Później przystąpiono do przeglądu stoisk pod kątem estetyki
i ich ogólnej prezentacji, a następnie do oceny walorów smakowych przygotowanych potraw. Zajęło się tym wspierane przez Wójta Gminy
Karola Folwarcznego konkursowe jury. Przewodniczenia komisji podjęła się pani Poseł Aleksandra Trybuś. W jej składzie znaleźli się również:
Starosta Cieszyński Jerzy Nogowczyk, w zastępstwie Małgorzaty Handzlik, Posłanki do Parlamentu Europejskiego, asystentka Karolina Machajska, Gertruda Proksa, członkini Krajowej Rady Kobiet, radni powiatowi Czesława Haczek i Stanisław Kasztura, a także przedstawiciele
poszczególnych sołectw, czyli Zofia Kwiczala z Brzezówki, Anna Konieczny z Hażlacha, Maria Żyła z Kończyc Wielkich, Elżbieta Machej
z Rudnika, Anna Więcek z Zamarsk oraz Łukasz Kocur z Pogwizdowa.
Zdecydowano, aby tym razem wyróżnić nie jeden, lecz po dwa specjały. Oto potrawy, które jurorom najbardziej przypadły do gustu: rosół
z kury i ubogi gulasz (KGW Brzezówka), „biyda piekarsko” i „fusate gałuszki ze szpyrkami” (KGW Hażlach), kolorowa fasola ze „szpyrkami i maślonkóm” oraz drobne ciasteczka (KGW Kończyce Wielkie), „szałot ślónski” i „cygunóla” (KGW Pogwizdów), „faszyrki” i „jelita”
z kapustą (KGW Rudnik), płucka na kwaśno i rosół z wędzonki z mlekiem (KGW Zamarski).
Ponadto jurorzy wyróżnili: stoisko prezentowane przez KGW Kończyce Wielkie za przygotowanie potraw z określonych pór dnia, czyli na
śniadanie, obiad i kolację, KGW Hażlach za różnorodność wszystkich potraw, zaś stoisko KGW Rudnik za prezentację najbardziej tradycyjnych dań śląskich. Za udział w konkursie każde koło otrzymało od organizatora sprzęt gospodarstwa domowego oraz pamiątkowe dyplomy.
Po ogłoszeniu werdyktu wszystkie osoby przybyłe do sali GOK miały okazję nie tylko do podziwiania, ale także i spróbowania smakowitych potraw. Kolejny konkurs kulinarny planowany jest w okresie jesiennym.
WK

Jurorzy nie mieli łatwego zadania • Fot. GK

Komisję oceniającą wspierał radą wójt Karol Folwarczny • Fot. GK

BO LAS PŁONIE SZYBKO…
31 zastępów z różnych jednostek straży pożarnej, w tym także
z zawodowych jednostek ratowniczo-gaśniczych z Cieszyna i Skoczowa oraz jednostek ochotniczych działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, wzięło udział w ćwiczeniach
odwodowej 3 Kompanii Gaśniczej Ochotniczej Straży Pożarnej, które
odbyły się 15 czerwca w Hażlachu. Ich zadanie polegało na ugaszeniu

...Myśliwskiej w Hażlachu-Czarnych Dołach • Fot. Krzysztof Czakon

Natarcie wozów bojowych od strony ulicy...

pożaru lasu w Czarnych Dołach, z natarciem prowadzonym jednocześnie od ulicy Myśliwskiej w Hażlachu i ulicy Brzezie w Zamarskach.
Ćwiczenia wypadły pomyślnie. Ich przebieg obserwował na miejscu akcji Wójt Gminy Hażlach Karol Folwarczny, prezes Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie Rafał Glajcar, prezes
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Hażlachu Krzysztof Czakon, Komendant Gminny OSP w Hażlachu Mirosław Olszowy oraz
przedstawiciele Nadleśnictwa Ustroń, zastępca nadleśniczego Mirosław Kulis, leśniczy Teofil Macura i Tomasz Pieczonka.
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