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DZIĘKUJĄC ZA CHLEB

„STO LAT” TO ZA MAŁO

Pogoda w
tym roku niezbyt sprzyjała
rolnikom, plony
będą zapewne
niższe niż w
ubiegłych latach,
lecz „chleba nie
może nikomu
zabraknąć”. Zapewniano o tym
także podczas
Wójt Karol Folwarczny wraz z małżonką uroczystości dopodczas obrzędów dożynkowych w Po- żynkowych, które
gwizdowie • Fot. Urszula Mszanik
odbyły się w naszej gminie.
W Kończycach Wielkich po mszy żniwnej w miejscowym
kościele udano się na teren boiska sportowego, gdzie rozpoczął
się ludowy festyn. Imprezę zorganizowała Rada Sołecka wraz z
miejscowymi organizacjami: LKS „Błyskawica”, OSP i KGW.
Organizatorem uroczystości w Pogwizdowie było KGW.
Tradycyjne pieśni i obrzędy dożynkowe zaprezentował Zespół Regionalny „Nadolzianie” z Kaczyc. Spotkanie zakończyła udana zabawa dożynkowa.
GK

W sobotę, 27 sierpnia, w
Zamarskach odbyła się piękna,
wyjątkowa w naszej gminie
uroczystość. Pani Maria Szlauer,
mieszkanka tej miejscowości,
obchodziła bowiem swoje setne
urodziny. Oprócz najbliższych,
urodzinowe życzenia najstarszej
mieszkance naszej gminy złożyli również Wójt Gminy Karol
Folwarczny oraz Irena Brzostek, kierownik Urzędu Stanu
Życzenia od wójta dla Pani Marii Szlauer Cywilnego. Delegacja Gminy
• Fot. GK
Hażlach przekazała także Szanownej Jubilatce przysłany przez Kancelarię Premiera list gratulacyjny od
Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska.
Pani Maria, z domu Kajfosz, urodziła się 27 sierpnia 1911 roku w Trzyńcu. Miała trzy siostry i trzech braci. Od 1918 r. mieszka w Zamarskach, gdzie
przez całe życie ciężko pracowała na gospodarstwie. 13 września 1936 roku
zawarła związek małżeński z Pawłem Szlauerem. Wychowali wspólnie
dwie córki oraz nieżyjących już dzisiaj dwóch synów. Mąż pani Marii
zmarł 15 listopada 1971 roku. Nasza Jubilatka doczekała się 9 wnucząt i
13 prawnucząt.
Z okazji tak pięknej rocznicy wypada Jej życzyć już nie tradycyjnych stu,
lecz co najmniej dwustu lat!
GK

PARY ZŁOTE I DIAMENTOWE
W sobotę, 13 sierpnia, do sali sesyjnej Urzędu Gminy Hażlach
przybyły pary obchodzące w tym roku 50 i 60 lat pożycia małżeńskiego. Wójt Gminy Karol Folwarczny w obecności przewodniczącej
Rady Gminy Grażyny Krehut i kierownik USC Ireny Brzostek wrę-

Pamiątkowa fotografia dostojnych Jubilatów • Fot. GK

czył dostojnym Złotym Jubilatom przyznane postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego medale
„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
Wśród uhonorowanych tym wyróżnieniem jedenastu par znaleźli
się: Maria i Gustaw Mrózik, Irena i Bronisław Szajter z Brzezówki,
Helena i Leon Przybyła z Hażlacha, Bronisława i Zbigniew Koczy,
Helena i Franciszek Morawiec, Helena i
Stefan Rom, Antonina i Feliks Stoły, Maria i Eugeniusz Waligórski, Maria i Wilhelm Żyła z Kończyc Wielkich oraz Anna
i Leon Obracaj, Jadwiga i Szczepan Polak
z Pogwizdowa. Małżonkowie, którzy nie
mogli być obecni podczas spotkania w
UG Hażlach, odebrali medale z rąk wójta
Karola Folwarcznego kilka dni później.
Jubileusz „Diamentowych Godów”,
czyli 60 lat pożycia małżeńskiego, obchodzą w tym roku cztery pary, które
swój związek zawarły w 1951 roku. Listy gratulacyjne od Wójta Gminy z tej
okazji w UG Hażlach odebrali: Anna i
Antoni Iskrzycki z Hażlacha, Franciszka
i Pankracy Kamiński z Kończyc Wielkich, Elżbieta i Władysław Pierchała z
Pogwizdowa oraz Wanda i Franciszek
Szklorz z Zamarsk.
GK

2

Wiadomości Gminy Hażlach, lipiec/sierpień 2011

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

„PRZEDSZKOLE SZANSĄ
NASZYCH DZIECI”

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI
W HAŻLACHU

Z dniem 15 lipca 2011 r. zakończono realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Przedszkole szansą naszych dzieci”. Projekt
trwał od 1 sierpnia 2009 roku. W wyniku jego realizacji utworzono
dwa oddziały przedszkolne dla 6-latków, które zorganizowano w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie. Sale, zgodnie z
wymogami, zostały w pełni wyposażone. Zakupiono do nich meble,
wykładziny, zabawki, pomoce dydaktyczne itp. Przedszkolaki otrzymały również wyprawki. W roku szkolnym 2009/2010 do nowych
oddziałów uczęszczało 46 dzieci, a w roku szkolnym 2010/2011 - 41.
W oddziałach zatrudnionych było trzech nauczycieli wychowania
przedszkolnego. W ramach projektu zorganizowano cztery warsztaty dla rodziców, dotyczące rozwoju i wychowania dziecka oraz roli
edukacji przedszkolnej. Ponadto dla dzieci zorganizowano wycieczkę
edukacyjną do Ustronia.
Całkowita wartość projektu to 389.075,00 zł (100%), z czego
wkład własny to zaledwie 5.836,13 zł (1,5%).
MC

Od 12 lipca na terenie oczyszczalni ścieków w Hażlachu trwają
prace związane z realizacją II etapu
jej budowy. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 oraz z pożyczki
Betonowanie zbiornika zespo- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
lonego
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach. Koszt całego przedsięwzięcia to 2.106.480,90 zł.
Rzeczowe zakończenie inwestycji nastąpi w grudniu bieżącego
roku, zaś rozruch urządzeń potrwa do końca marca 2012 roku. Dzięki
oddaniu do użytku drugiego ciągu technologicznego przepustowość
oczyszczalni wzrośnie dwukrotnie, ze 170 do 340 metrów sześciennych ścieków na dobę.
Do dnia dzisiejszego został już wykonany wykop pod zbiornik
zespolony. Obecnie trwają prace związane ze zbrojeniem i betonowaniem konstrukcji zbiornika zespolonego. Zbiornik ten będzie miał
kubaturę 392 m sześc.
GK

STRAŻACY NA MEDAL

INWESTYCJA NA PÓŁMETKU

27 sierpnia na boisku w Gumnach rozegrano doroczne Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, organizowane na przemian przez sąsiednie
gminy Hażlach i Dębowiec. Pierwotnie planowano je przeprowadzić w
lipcu, lecz te zamiary pokrzyżowała niesprzyjająca wówczas pogoda.
Rozegrano dwie konkurencje na czas: sztafetę oraz ”bojówkę”,
czyli rozwinięcie linii gaśniczej. Jednostki OSP z naszej gminy zajęły
następujące miejsca: 1. Pogwizdów (120 sekund), 2. Hażlach (121), 3.
Kończyce Wielkie (122), 4. Rudnik (134), 5. Brzezówka (152 ). Drużyna OSP Zamarski nie ukończyła drugiej konkurencji.
Jednostki otrzymały pamiątkowe puchary, które w imieniu władz
naszej gminy wręczyła przewodnicząca Rady Gminy Hażlach Grażyna Krehut w towarzystwie prezesa Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Hażlachu Krzysztofa Czakona.
Zdjęcie z zawodów na stronie 10.
GK

Jak zapowiadaliśmy na początku roku, w lipcu zakończył się
pierwszy etap prac w budynku Szkoły Podstawowej w Zamarskach,
polegający na zmianie konstrukcji dachu wraz z ociepleniem ścian
oraz budową łącznika z salą gimnastyczną. Odtąd nie będzie już
problemów z przeciekającym dachem, poprawią się także warunki
grzewcze w sezonie jesienno-zimowym.
W następnym etapie, podczas adaptacji poddasza, powstaną tam
nowe sale lekcyjne. Żeby jednak poddasze mogło pełnić funkcje użytkowe, należy dokonać stosownych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Znajdujące się w części podziemnej budynku
przedszkole zostanie przeniesione na wyższą kondygnację. Z kolei nowe
pomieszczenia w łączniku będą służyć miejscowym sportowcom.
Do tej pory wykonano prace za 1.063.546,76 zł. Ogólny koszt
inwestycji wynosi ponad 2.300.000 zł.
GK

ZE STAREJ (i nowej) SZUFLADY
W 1821 roku wzniesiono w Zamarskach widoczny na fotografii
z lewej strony murowany budynek szkolny. Nosił on numer 75 i był
nazywany górnym budynkiem szkolnym, w odróżnieniu od budynku
dolnego pod numerem 114, który wybudowano w 1901 roku. Oba
były wykorzystywane przez oświatę aż do 1974 roku, kiedy to oddano

do użytku nową szkołę. Obecnie budynek „górny” nadal służy mieszkańcom Zamarsk. Został bowiem poddany rewitalizacji i na jego bazie powstał nowoczesny obiekt handlowy (zdjęcie z prawej), otwarty
na początku lipca bieżącego roku
GK
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WIZYTA W DĚTMAROVICACH
Jak informowaliśmy w numerze
2/2011 „Wiadomości
Gminy Hażlach”, 14
kwietnia br. w Urzędzie Gminy Hażlach
gościli przestawiciele władz Gminy Dětmarovice z Republiki Czeskiej. Celem
spotkania było omówienie możliwości
współpracy naszych gmin. 9 sierpnia, przedstawiciele władz Gminy
Hażlach, Wójt Gminy Karol Folwarczy, Sekretarz Gminy Wanda Sojka, przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Krehut oraz delegaci różnych organizacji społecznych, klubów sportowych, a także proboszcz
parafii rzymsko-katolickiej w Pogwizdowie ks. Karol Mozor, udali
się z wizytą do położonych w powiecie karwińskim Dětmarovic.
Delegacja z drugiej strony Olzy została serdecznie przyjęta przez
Starostę Ladislava Rosmana i Sekretarza Urzędu Gminy Jana Pohylego, którym towarzyszył Václav Laštuvka, sekretarz Euroregionu
Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko, gdzie narodził się pomysł nawiązania między nami bliższych kontaktów. Obecni byli również przedstawiciele bliźniaczych organizacji działających u naszych czeskich
partnerów. Wójt Gminy Hażlach oraz Starosta Gminy Dětmarovice
podpisali następnie „List Intencyjny o Współpracy”. Zgodnie z tym
dokumentem obie gminy „dążyć będą do nawiązania przyjacielskich
stosunków, wspierania i rozwijania zainteresowań życiem i kulturą
gminy partnerskiej, w szczególności przez wizyty delegacji obu gmin,
wymianę doświadczeń w zakresie ochrony środowiska, gospodarki i
rozwiązywania problemów społecznych, współpracę między strażakami, wymianę uczniów i młodzieży obu gmin, utrzymywanie kontaktów między mieszkańcami i organizacjami społecznymi”.
Spotkanie było okazją do lepszego poznania zakresu działalności
organizacji społecznych z obu gmin. Wymieniano się uwagami o podobieństwach i występujących różnicach. Na zakończenie ustalono,
że kolejne spotkanie o podobnym charakterze odbędzie się w gminie
Hażlach.
GK

Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Hażlach, dotyczącego działki nr 1459/5.
Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.
717 z późniejszymi zmianami), art. 54 ustawy z dnia 3.10.2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz.U. nr 199 poz. 1227), oraz uchwały Rady Gminy Hażlach nr XXXVIII/326/10 z dnia 21 października 2010 roku
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Hażlach dotyczącego działki nr 1459/5, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 12.09.2011 r. do 10.10.2011 r. w
siedzibie Urzędu Gminy Hażlach – w pok. nr 18, 43-419 Hażlach,
ul. Główna 57, w dni pracy urzędu: poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godzinach od 10.00 do 13.00 oraz środy od 14.00 do
17.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w w/w projekcie zmiany
fragmentu miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu
19.09.2011 r. o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Rady Gminy, 43-419
Hażlach, ul. Główna 57.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
planu miejscowego, może wnieść uwagi.
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Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Hażlach z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.10.2011 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia
3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199 poz. 1227) w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone są informacje o dokumentach:
- projekt zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hażlach dotyczącego działki nr 1459/5,
- prognoza oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 w/w ustawy, projekt
zmiany fragmentu miejscowego planu wymieniony wyżej podlega
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do
publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy
– należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.10.2011 r.
do Wójta Gminy Hażlach. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag
jest Wójt Gminy Hażlach.
Wójt Gminy Hażlach

WNIOSKI DO PROJEKTU BUDŻETU
NA ROK 2012
Wójt Gminy informuje o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu Gminy Hażlach na rok 2012. W związku z tym mieszkańcy,
organizacje, związki wyznaniowe i inne podmioty z terenu gminy
oraz przedstawiciele jednostek pomocniczych (sołectw) wnioski do
projektu budżetu mogą składać do dnia 15 września 2011 roku w
sekretariacie Urzędu Gminy Hażlach, ul. Główna 57, w poniedziałki,
wtorki i czwartki w godzinach od 7.00 do 15.00, w środy od 7.00 do
17.00 i w piątki od 8.00 do 14.00.

„LUTNIA BIKE MARATHON”
W niedzielę, 11 września, Ludowy Klub Sportowy „Lutnia” w
Zamarskach organizuje po raz trzeci zawody rowerów MTB „Lutnia Bike Marathon”. O godz. 14 rozpoczną się wyścigi młodzieżowe.
Start do wyścigu głównego o godz. 15 w centrum Zamarsk.
Trasa prowadzi następującymi ulicami: Cieszyńską, Krzepty,
Pasieki, przez las Lutnia, Grzybową, Szerokie, Czarne Doły, Leśną,
Myśliwską, las Brzezie, przez fragment toru offroadowego, Spokojną, Główną, Topolową, Rajdową, przez las Parchowiec, Kamienną,
Główną. Dystans: około 15 km dla pań (jedna pętla), około 30 km dla
panów (dwie pętle). Zgłoszenia można dokonywać telefonicznie pod
numerem tel. 697 810 155, za pomocą poczty elektronicznej lutnia@
zamarski.pl lub w dniu startu w biurze zawodów do godziny 14.30.
Bliższe informacje na temat organizatorów, sponsorów, regulaminu,
trasy, zgłoszeń i nagród na stronie internetowej www.mtb.zamarski.pl.
GK

TRASY POD NADZOREM
Ruszył projekt Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšinske Slezsko
„Rowerem po Euroregionie. Tworzenie i rozwój produktów turystycznych w oparciu o system szlaków rowerowych Euroregionu Śląsk
Cieszyński”, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Jednym z jego aspektów jest zmiana dotychczasowego
sposobu utrzymania tras rowerowych, która będzie służyć szybszemu
reagowaniu na braki i zniszczenia w oznakowaniu tras.
Uzupełnienie brakującego oznakowania rozpocznie się wczesną
jesienią tego roku. Inwentaryzacja zniszczeń i uszkodzeń na szlakach
rowerowych została już wykonana, jednak mieszkańcy naszej gminy
nadal mogą zgłaszać takie przypadki do biura polskiej części Euroregionu Śląsk Cieszyński, tel. 33 857 87 20.
GK

4

Wiadomości Gminy Hażlach, lipiec/sierpień 2011

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU GMINY ZADAŃ
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
Przypomina się mieszkańcom posiadającym zabezpieczone w
budżecie Gminy Hażlach środki na wspomożenie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub współfinansowanie usuwania i
unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest o konieczności
złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania w terminie do dnia
31 października 2011 roku. Mieszkańcy, którzy złożą wnioski po
terminie, nie otrzymają dofinansowania. Jednocześnie informujemy,
że z dniem 1 stycznia 2012 roku zmieniają się zasady udzielania dofinansowań.
*
*
*

Zasady udzielania dotacji celowej na budowę
indywidualnych,
przydomowych oczyszczalni ścieków

Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. Zasady regulują przyznawanie dotacji na budowę indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu
Gminy Hażlach - zwanego dalej budżetem.
§ 2. 1. Dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków mogą
uzyskać osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do budynku mieszkalnego na terenie Gminy Hażlach nie działające w celu osiągnięcia zysku..
2. Dotacja przyznawana jest pod warunkiem, że nie stanowi ona
pomocy publicznej.
3. Dotacji udziela się na pisemny wniosek podmiotu spełniającego warunki określone w zasadach i rozliczana jest w danym roku
budżetowym
4. Wysokość środków przeznaczona na udzielenie dotacji określona jest każdorazowo w budżecie Gminy Hażlach na dany rok budżetowy z zastrzeżeniem art. 403 ust. 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska
(Dz.U. Nr 25/08/150 z późn.zm.)
§ 3. W przypadku podłączenia do wybudowanej oczyszczalni
ścieków:
1. jednego budynku, dotacja wynosi 50% kosztów budowy
oczyszczalni, udokumentowanych rachunkami lub fakturami, jednak
nie więcej niż 2000,00 (dwa tysiące) złotych,
2. dwóch budynków, dotacja wynosi 50% kosztów budowy
oczyszczalni udokumentowanych rachunkami lub fakturami, jednak
nie więcej niż 3500,00 (trzy tysiące pięćset) złotych
3. trzech i więcej budynków, dotacja wynosi 50% kosztów budowy oczyszczalni, udokumentowanych rachunkami lub fakturami,
jednak nie więcej niż 4500,00 (cztery tysiące pięćset) złotych.
Rozdział 2.
Warunki otrzymania dotacji
§ 4. 1. Warunkiem otrzymania dotacji jest wybudowanie indywidualnej oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych na terenach, dla których Gmina nie posiada projektów budowlanych kanalizacji sanitarnej
oraz gdzie w projekcie z przyczyn ekonomicznych lub technicznych
nie została przewidziana możliwość podłączenia do kanalizacji.
2. Warunek określony w ust.1 dotyczy również sytuacji budowy
przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gdzie istnieje możliwość podłączenia budynku do istniejącej lub projektowanej kanalizacji, ale podłączenie do kanalizacji związane jest z koniecznością
wybudowania przydomowej przepompowni ścieków.
3. Warunkiem uzyskania dotacji jest nie posiadanie zaległości wobec budżetu Gminy Hażlach.
4. Wnioskodawca winien uzyskać pozwolenie wodno-prawne, jeżeli wymagają tego przepisy szczegółowe.
Rozdział 3.
Tryb udzielania i rozliczania dotacji
§ 5. 1. Kwota dotacji ulega obniżeniu w przypadku korzystania
przez osoby z ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym o kwotę stanowiącą wysokość ulgi podatkowej.

2. W przypadku skorzystania zarówno z ulgi inwestycyjnej jak
i dotacji Wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu różnicy obliczonej zgodnie z ust. 1 wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych naliczonymi od dnia przekazania z budżetu
dotacji w terminie 15 dni od wezwania.
§ 6. 1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację w danym roku
budżetowym, zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku do
Wójta, przed rozpoczęciem inwestycji wraz z kserokopią dokumentu
potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której budowana będzie przydomowa oczyszczalnia ścieków a w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób, zgody współwłaścicieli na wykonanie oczyszczalni i uzyskanie dotacji.
2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać :
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania Wnioskodawcy
2) numer telefonu kontaktowego, adres e-mail
3) miejscowość i numer parceli gruntowej, na której planuje się
budowę oczyszczalni
4) adres budynku lub budynków, które Wnioskodawca zamierza
podłączyć do oczyszczalni
5) termin realizacji prac
6) wysokość przewidywanych kosztów inwestycji
7) wysokość wnioskowanej dotacji
3. Wnioski o udzielenie dotacji składać należy w terminie do dnia
31 marca danego roku w Urzędzie Gminy Hażlach.
4. Wnioski, po stwierdzeniu ich kompletności oraz w razie potrzeby po przeprowadzeniu wizji w terenie, stanowić będą podstawę do
ubiegania się o dotację ze środków budżetu.
5. W terminie do 30 kwietnia danego roku, Wójt dokona weryfikacji wniosków pod względem formalnym i merytorycznym oraz
ustali, które wnioski spełniają warunki do otrzymania dotacji.
6. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub
innych wad wniosku Wójt wzywa Wnioskodawcę do ich usunięcia
w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia go bez rozpoznania.
7. Po weryfikacji wniosków Wójt:
1) tworzy listę podstawową oraz listę rezerwową wniosków zakwalifikowanych do udzielenia dotacji według kolejności zgłoszeń
2) informuje Wnioskodawców o podjętych ustaleniach i sposobie
ich rozpatrzenia
8. Wnioski z listy rezerwowej niezrealizowane w danym roku
będą realizowane w pierwszej kolejności w latach następnych po ich
aktualizacji przez Wnioskodawców.
§ 7. 1. Podstawą uzyskania dotacji jest umowa zawarta pomiędzy
Gminą Hażlach a Wnioskodawcą.
2. Umowa o przyznanie dotacji określa:
1) opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana oraz
termin jego wykonania;
2) wysokość dotacji i tryb płatności
3) zobowiązanie Wnioskodawcy do zwrotu otrzymanej dotacji
w przypadku nie wykonania warunków umowy.
3. Nie podpisanie umowy dotacji w terminie określonym w zawiadomieniu o jej przyznaniu z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy spowoduje wykreślenie z listy.
§ 8. 1. Po zawarciu umowy dotacji oraz po realizacji zadania
Wnioskodawca składa wniosek o wypłatę dotacji w terminie 15 dni
od zakończenia zadania, lecz nie później niż do 15 listopada.
2. Podstawą złożenia wniosku o wypłatę dotacji jest ujęcie podłączonego budynku lub budynków do przydomowej oczyszczalni ścieków w ewidencji podatkowej Gminy Hażlach.
3. Wniosek o wypłatę dotacji powinien zawierać:
1) Dane Wnioskodawcy
2) datę i numer zawartej umowy o dotację
3) numer konta bankowego, na który ma być przelana dotacja
4) miejscowość i numer parceli gruntowej, na której wybudowano
oczyszczalnię ścieków
5) adres budynku lub budynków podłączonych do oczyszczalni
ścieków
6) termin zakończenia prac
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4. Do wniosku o wypłatę dotacji Wnioskodawca dołącza następujące załączniki:
1) Wystawione na Wnioskodawcę faktury VAT lub rachunki potwierdzające poniesione wydatki na realizacje całego przedsięwzięcia
2) opis techniczny oczyszczalni
3) mapę z naniesioną lokalizacją
4) kserokopię zgłoszenia robót budowlanych potwierdzonego
przez Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego
w Cieszynie lub pozwolenia na budowę wraz z dokumentacja budowlaną do wglądu.
5. Faktury nie mogą być wystawione z datą wcześniejszą od daty
podpisania umowy dotacji
6. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub
innych wad we wniosku o wypłatę dotacji, wzywa się Wnioskodawcę
do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
7. Wniosek niepoprawiony przez Wnioskodawcę w zakreślonym terminie spowoduje rozwiązanie umowy dotacji z winy Wnioskodawcy
8. W związku z rozpatrywaniem wniosku o wypłatę dotacji Wójt
dokonuje oględzin wskazanej we wniosku nieruchomości, czy przedsięwzięcie zrealizowane jest prawidłowo z których sporządza protokół stanowiący dodatkowy dokument wypłaty dotacji.
9. Wójt w wydanym zarządzeniu określa kwotę przyznanej dotacji, którą przekazuje na konto wskazane przez Wnioskodawcę.
§ 9. 1. Wnioskodawca zobowiązany jest w okresie, co najmniej
pięciu lat od rozliczenia dotacji utrzymywać trwałość inwestycji.
2. Wójt jest upoważniony do dokonywania kontroli na terenie nieruchomości od podpisania umowy, w trakcie realizacji zadania i w
okresie pięciu lat od jego zakończenia.
3. Wnioskodawca jest zobowiązany do udostępniania na wezwanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do dokonania kontroli prawidłowości wykonania zadania oraz nieruchomości objętej dotacją,
4. Zakres kontroli może obejmować sprawdzenie:
1) przeznaczenia i wykorzystania dotacji,
2) zgodności wykonania zadania z umową,
3) prawidłowości udokumentowania realizowanego zadania,
4) prawidłowości funkcjonowania oczyszczalni ścieków.
5. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron podpisywany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy oraz przez osoby
przeprowadzające kontrolę.
6. Do protokołu służy prawo wniesienia wyjaśnień w terminie 14
dni od podpisania protokołu
7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na podstawie
ustaleń zawartych w protokole oraz po przeanalizowaniu ewentualnych wyjaśnień do protokołu Wójt ma prawo:
1) wezwać Wnioskodawcę do usunięcia w zakreślonym terminie
stwierdzonych nieprawidłowości,
2) rozwiązać umowę,
3) żądać zwrotu dotacji.
§ 10. W terminie do 15 stycznia roku następnego po roku budżetowym Wójt poda do publicznej wiadomości wykaz podmiotów,
którym udzielono dotacji i ich wysokość.
***

Zasady udzielania dotacji celowej
na modernizację obiektów budowlanych
w zakresie usuwania wyrobów azbestowych
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Zasady regulują przyznawanie dotacji na modernizację
obiektów budowlanych w zakresie usuwania materiałów budowlanych zawierających azbest.
2. Do korzystania z dotacji według zasad uprawniony jest podmiot nie działający w celu osiągnięcia zysku, będący właścicielem
obiektu budowlanego znajdującego się na terenie Gminy Hażlach.
3. Dotacja przyznawana jest pod warunkiem, że nie stanowi ona
pomocy publicznej.
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4. Dotacja udzielana jest na pisemny wniosek podmiotów spełniających warunki określone w dalszej części zasad i jest rozliczana
w danym roku budżetowym
5. Wysokość środków przeznaczonych na udzielenie dotacji określana jest każdorazowo w budżecie Gminy na dany rok budżetowy
z zastrzeżeniem art. 403 ust.2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska
(Dz.U. Nr 25/08/150 z późn.zm.)
§ 2. Ilekroć w zasadach używa się poniższych sformułowań należy przez to rozumieć:
1. dotacja – środki z budżetu Gminy na sfinansowanie kosztów
poniesionych na demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów
budowlanych zawierających azbest w ramach modernizacji obiektów
budowlanych znajdujących się na terenie Gminy
2. obiekt budowlany – budynek lub inną budowlę w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1995 roku Prawo budowlane (Dz.
U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ) przy budowie którego zastosowano
materiały azbestowe
3. usunięcie wyrobów zawierających azbest – likwidację pokryć
dachowych i elewacji zawierających azbest z obiektów budowlanych,
ich transport oraz unieszkodliwianie
4. danym roku - rok, w którym realizowane jest zadanie i udzielona dotacja
5. koszty kwalifikowane – udokumentowane rachunkiem lub
fakturą, wydatki poniesione w danym roku na demontaż, transport
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.
6. koszty niekwalifikowane:
a) koszt robocizny własnej wnioskodawcy
b) koszt wykonania nowego pokrycia dachowego lub elewacji
c) wszelkie inne wydatki, a w szczególności poniesione na uzyskanie niezbędnych zgłoszeń, uzgodnień wymaganych odrębnymi
przepisami.
7. wnioskodawca - osoba fizyczna, wspólnota mieszkaniowa lub
osoba prawna, nie działająca w celu osiągnięcia zysku, będąca właścicielem obiektu budowlanego znajdującego się na terenie Gminy, która złożyła wniosek o dotację na sfinansowanie kosztów poniesionych
na demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów budowlanych
zawierających azbest w ramach modernizacji obiektów budowlanych
8. wyroby zawierające azbest:
a) płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
b) płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
c) izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie
azbest,
d) wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
e) przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
f) szczeliwa azbestowe,
g) wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
h) inne wyroby zawierające azbest.
Rozdział 2.
Warunki otrzymania dotacji
§ 3. 1. Dotację może uzyskać podmiot, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) zamieszkuje, a w przypadku wspólnot mieszkaniowych i osób
prawnych – gdy ma siedzibę na terenie Gminy Hażlach
2) posiada prawo własności do modernizowanego obiektu budowlanego znajdującego się na terenie Gminy
3) ma uregulowaną gospodarkę odpadami, udokumentowaną stosownymi umowami i rachunkami
4) obiekt budowlany, będący przedmiotem wniosku, figuruje
w ewidencji podatkowej Gminy
5) posiada wpis w Gminnej Bazie Wyrobów Zawierających Azbest,
a w przypadku braku wpisu przedłożenie w Urzędzie Gminy informacji
o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania”, sporządzonej zgodnie z § 10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki,
z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31).
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2. Dotacja ma charakter jednorazowy, tzn. może być przyznana
podmiotowi tylko raz bez względu na ilość obiektów i udzielana jest
na podstawie umowy zawartej przed realizacją zadania stanowiąc refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych.
3. Kwota dotacji wynosi 75% kosztów kwalifikowanych wymienionych w §2 ust.5, ale nie więcej niż 2000,00 (dwa tysiące) złotych
4. Przesłankami do uzyskania dotacji są:
a) realizacja zadania w okresie od dnia podpisania umowy do dnia
31 października danego roku
b) usunięcie wyrobów zawierających azbest wyłącznie przez
przedsiębiorcę legitymującego się decyzją zatwierdzającą program
gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest, wydaną przez Starostę Cieszyńskiego.
c) nie zaleganie wnioskodawcy z podatkami i zobowiązaniami
wobec Gminy Hażlach,
d) jednorazowe kompleksowe usunięcie wyrobów zawierających
azbest z obiektu.
Rozdział 3.
Tryb udzielania i rozliczania dotacji
§ 4. 1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację w danym roku
budżetowym, zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku wraz
z wymaganymi załącznikami do Wójta Gminy Hażlach, przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych.
2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:
a) nazwę, dane rejestrowe i siedzibę osoby prawnej, wspólnoty
mieszkaniowej albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania
b) numer telefonu kontaktowego i adres e-mail
c) adres, powierzchnię zabudowy i sposób wykorzystania obiektu
budowlanego, w którym planowana jest inwestycja
d) rodzaj planowanych prac
e) termin realizacji prac
f) wysokość kosztów realizacji prac, w tym kosztów kwalifikowanych
3. Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:
a) kserokopię dokumentu potwierdzającego własność modernizowanego obiektu budowlanego (oryginał do wglądu), a w przypadku
budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę współwłaścicieli na wykonanie prac modernizacyjnych,
a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej uchwałę wspólnoty,
b) dokumenty, o których mowa w §3 ust. 1 pkt. 5 (jeśli wymagane),
c) kserokopię zgłoszenia robót budowlanych potwierdzonego
przez Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego
w Cieszynie,
d) kserokopię umowy na wywóz odpadów komunalnych z posesji.
4. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać terminie do dnia 31
marca danego roku w Urzędzie Gminy Hażlach
5. Wnioski, po stwierdzeniu ich kompletności oraz w razie potrzeby po przeprowadzeniu wizji w terenie, stanowić będą podstawę do
ubiegania się o dotację ze środków budżetu Gminy Hażlach.
6. W terminie do 30 kwietnia danego roku, Wójt dokona weryfikacji wniosków pod względem formalnym i merytorycznym oraz
ustali, które wnioski kwalifikują się do dotacji.
7. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub
innych wad wniosku Wójt wzywa Wnioskodawcę do ich usunięcia
w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem
pozostawienia go bez rozpoznania.
8. Po weryfikacji wniosków Wójt:
a) tworzy listę podstawową oraz listę rezerwową wniosków zakwalifikowanych do udzielenia dotacji, zgodnych z kolejnością mich
wpływu.
b) informuje Wnioskodawców o podjętych ustaleniach i sposobie
rozpatrzenia ich wniosków
9. Wnioski z listy rezerwowej niezrealizowane w danym roku
będą realizowane w pierwszej kolejności w latach następnych po ich
aktualizacji przez Wnioskodawców.
§ 5. 1. Podstawą uzyskania dotacji jest umowa zawarta pomiędzy
Gminą Hażlach a Wnioskodawcą.
2. Umowa o przyznanie dotacji określa:
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a) opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana oraz
termin jego wykonania;
b) wysokość dotacji i tryb płatności
c) zobowiązanie Wnioskodawcy do zwrotu otrzymanej dotacji
w przypadku nie wykonania warunków umowy.
3. Nie podpisanie umowy dotacji w terminie określonym w zawiadomieniu o jej przyznaniu z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy spowoduje wykreślenie z listy.
§ 6. 1. Po zawarciu umowy dotacji oraz po realizacji zadania
Wnioskodawca składa wniosek o wypłatę dotacji w terminie 15 dni
od zakończenia zadania lecz nie później niż do 15 listopada.
2. Wniosek o wypłatę dotacji powinien zawierać:
1) dane Wnioskodawcy
2) datę i numer zawartej umowy o dotację
3) numer konta bankowego, na który ma być przelana dotacja
4) adres nieruchomości, w której dokonano prac
5) rodzaj wykonanych prac
6) termin zakończenia prac
7) wysokość kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizacje prac.
3. Do wniosku o wypłatę dotacji Wnioskodawca dołącza następujące załączniki:
1) Wystawione na Wnioskodawcę faktury VAT lub rachunki potwierdzające poniesione wydatki na koszty kwalifikowane z wyszczególnieniem ceny
2) kartę przekazania odpadu na uprawnione składowisko
3) oświadczenie przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające
azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu
z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Gospodarki,
z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31)
zawierające dodatkowo informację o łącznej powierzchni materiałów
zawierających azbest usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko.
4) kserokopię decyzji zezwalającej firmie wykonującej prace demontażu, transportu i utylizacji materiałów zawierających azbest na
prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest.
5) „Informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone”, sporządzoną zgodnie z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest
oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U.
z 2011r. Nr 8, poz. 31).
4. Faktury wymienione w §6 ust. 3 pkt. 1 nie mogą być wystawione z datą wcześniejszą od daty podpisania umowy dotacji
5. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub
innych wad we wniosku o wypłatę dotacji, wzywa się Wnioskodawcę
do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
6. Wniosek nie poprawiony przez Wnioskodawcę w zakreślonym
terminie spowoduje rozwiązanie umowy dotacji z winy Wnioskodawcy.
7. W związku z rozpatrywaniem wniosku o wypłatę dotacji Wójt
dokonuje oględzin wskazanej we wniosku nieruchomości, czy przedsięwzięcie zrealizowane jest prawidłowo, z których sporządza protokół, stanowiący dodatkowy dokument wypłaty dotacji.
8. Wójt w wydanym zarządzeniu określa kwotę przyznanej dotacji, którą przekazuje na konto wskazane przez Wnioskodawcę.
§ 7. 1. Wójt może dokonywać kontroli na terenie nieruchomości
od momentu podpisania umowy dotacji w trakcie realizacji zadania
i po jego zakończeniu, a Wnioskodawca jest zobowiązany do udostępnienia dokumentacji niezbędnej do dokonania kontroli prawidłowości wykonania tego zakresu zadania.
2. Zakres kontroli może obejmować sprawdzenie:
1) przeznaczenia i wykorzystania dotacji,
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2) zgodności wykonania zadania z umową,
3) prawidłowości udokumentowania realizowanego zadania.
3. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
4. Protokół podpisywany jest przez osoby biorące udział w kontroli.
5. Do protokołu służy prawo wniesienia wyjaśnień w terminie 14
dni od jego podpisania.
6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na podstawie
ustaleń zawartych w protokole oraz po przeanalizowaniu ewentualnych wyjaśnień do protokołu Wójt ma prawo:
1) wezwać Wnioskodawcę do usunięcia zakreślonym terminie
stwierdzonych nieprawidłowości,
2) rozwiązać umowę
3) żądać zwrotu dotacji.
§ 8. W terminie do 15 stycznia roku następnego po roku budżetowym Wójt podaje do publicznej wiadomości wykaz podmiotów,
którym udzielono dotacji i ich wysokość.

DOTACJE NA KOLEKTORY
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
realizuje we współpracy z bankami nowy program, w ramach którego
są udzielane dotacje na zakup i montaż kolektorów słonecznych w formie dopłat na dokonywanie częściowych (w wysokości do 45 proc.)
spłat kapitału kredytów bankowych. Program dopłat do kolektorów
adresowany jest do osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych.
Z programu dofinansowania do solarów wyłączeni są użytkownicy sieci ciepłowniczej. Mogą za to z niego skorzystać rolnicy pod
warunkiem, że kolektory słoneczne wykorzystywane będą w gospodarstwie domowym, a nie w działalności stricte rolniczej. W przypadku zamiaru instalacji kolektorów słonecznych na budynku, który
jest po części wykorzystywany do działalności gospodarczej, koszty
kwalifikowane zmniejszą się odpowiednio proporcjonalnie (np. jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest na 20 proc. powierzchni
całkowitej, to koszty kwalifikowane zmniejszą się o 20 proc.), ale nie
więcej niż 50 proc. - wtedy dotacja na kolektory nie jest możliwa.
Wysokość dotacji na kolektory to 45 proc. kosztów zakupu i montażu kolektorów słonecznych, przy czym jednostkowy koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 2.500 zł brutto w przeliczeniu na 1 m
kw. całkowitej powierzchni zainstalowanych kolektorów. Dotacja na
kolektory słoneczne połączona jest z kredytem bankowym i przeznaczona na jego częściową spłatę. Kredyt może być udzielony na wyższą kwotę, ale dotacją objęta będzie wyłącznie część odpowiadająca
kosztom kwalifikowanym.
Kredyt z dotacją na kolektory może być wykorzystany wyłącznie
na sfinansowanie kosztów:
- projektu budowlano-wykonawczego rozwiązania technologicznego montażu instalacji do przygotowania ciepłej wody użytkowej
sporządzonego lub zatwierdzonego przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania,
- nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych (w szczególności: kolektora słonecznego, zasobnika, przewodów instalacyjnych,
aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki),
- zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN 1434,
- montażu kolektora słonecznego,
- zapłaconego podatku od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli kredytobiorcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty
podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o
zwrot VAT, podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym.
Nabór wniosków o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt
prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski składane są w bankach,
które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW.
Bliższe informacje o programie, w tym lista banków, które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW, dostępne są na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl.
GK
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GOPS INFORMUJE
Osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, zamieszkałym na terenie gminy Hażlach, są udzielane: bezpłatne porady psychologiczne
w każdy czwartek w godzinach od 7.30 do 9.30, II piętro pok. nr 13
w Urzędzie Gminy Hażlach oraz bezpłatne porady prawne w każdy
czwartek w godzinach od 13.00 do 14.00, I piętro pok. nr 6 w Urzędzie Gminy Hażlach.
Zapisy można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Hażlach,
I piętro pok. nr 5, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, wtorek,
czwartek od 7.00 do 15.00, środa od 7.00 do17.00, piątek od 8.00 do
14.00.
GOPS Hażlach

DARMOWY INTERNET
Biblioteki naszej gminy, oprócz swej podstawowej działalności, którą jest udostępnianie książek, pomoc w wyszukiwaniu informacji oraz
działalność kulturalna, oferują wiele nowych usług. Darmowy internet
to jedna z propozycji, dostępna dzięki wsparciu Fundacji Orange, która
umożliwiła naszej placówce poszerzenie oferty o nowe technologie.
W każdej bibliotece zostały udostępnione stanowiska komputerowe
z dostępem do sieci internetowej. Dodatkowo w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Pogwizdowie można skorzystać z bezprzewodowego
internetu, jeżeli tylko czytelnik posiada własny komputer przenośny.
Biblioteki zapewniają również takie usługi, jak odpłatny wydruk czarno-biały lub kolorowy, ksero, faks oraz skaner.
GBP

POLICJANCI I ŻOŁNIERZE
21 lipca w sali OSP w Pogwizdowie odbył się wernisaż, połączony
z pokazem multimedialnym, wystawy zatytułowanej „Pogwizdowscy
policjanci”. Jak informuje pomysłodawca i organizator wystawy, pan
Czesław Stuchlik, zaprezentowano ponad 100 fotografii o tematyce
policyjnej, a także wojskowej, związanej szczególnie z cieszyńskim
4 Pułkiem Strzelców Podhalańskich, w którego szeregach służyło
wielu mieszkańców Pogwizdowa.
Na
otwarcie
tej wystawy przybyli między innymi przedstawiciele
policji: komendant
Komisariatu Policji
w Zebrzydowicach
nadkomisarz Robert
Kamiński oraz jego
zastępca podkomisarz Łukasz Żyła.
Swoje zbiory prezenCzesław Stuchlik, organizator wystawy wraz towali też Urszula
z jej uczestnikami w policyjnych mundurach Hetman i Franciszek
Kłoda. Z zaproszenia
• Fot. GBP
skorzystał Krzysztof Neścior, twórca prywatnego Muzeum 4 PSP w Cieszynie, który
również wzbogacił wystawę swoimi zbiorami. Z Wisły przybył Piotr
Wybraniec, właściciel prywatnego Muzeum Spadochroniarstwa,
a równocześnie autor książki „Z powietrza lądu i morza”, poświęconej żołnierzom jednostek specjalnych z II wojny światowej, związanych ze Śląskiem Cieszyńskim.
- Zupełnym zaskoczeniem i prawdziwą niespodzianką było pojawienie się na sali pary funkcjonariuszy w mundurach przedwojennej
Policji Województwa Śląskiego. Pan Mariusz Jaszczurowski i pani
Lucyna Szypuła przedstawili się jako członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji i Historii Policji Województwa Śląskiego – cieszy się z tej
wizyty Czesław Stuchlik.
Dodajmy, że pan Czesław jest autorem bardzo ciekawego opracowania historycznego na temat policjantów z Pogwizdowa. W najbliższym czasie zostanie ono opublikowane na naszych łamach.
GK
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PRZEDSZKOLNY I RODZINNY
Już po raz szósty Rada Rodziców, działająca przy Przedszkolu w Hażlachu, wspierana przez rodziny naszych przedszkolaków i sponsorów zorganizowała 11 czerwca Festyn Przedszkolny przy Domu Ludowym, na którym
przybyli goście (często całe rodziny) mogli miło spędzić czas. Festyn Przedszkolny na dobre wpisał się w kalendarium imprez naszej wsi, jest oczekiwany i z roku na rok zyskuje dalszych zwolenników i darczyńców.
W tym roku pogoda dopisała jak nigdy dotąd i organizatorom
udało się zorganizować festyn zgodnie z założonym scenariuszem.
Rodzice sponsorowali część niespodzianek dla uczestników festynu,
pozyskiwali sponsorów, przygotowali liczne atrakcje. Pokazy sokolnictwa oraz symulacji akcji ratownictwa drogowego przez jednostki
straży pożarnej, uzupełnione pogadankami edukacyjnymi, wzbudziły
duże zainteresowanie większości uczestników festynu.
Organizatorzy nie zapomnieli także o najmłodszych uczestnikach
imprezy, przygotowując dla nich liczne upominki i niespodzianki, m.in.
zabawy muzyczne z wodzirejem, nadmuchiwany zamek oraz słodycze.
Przedszkolaki odwdzięczyły się swoim rodzicom barwnym występem
artystycznym, przygotowanym razem ze swoimi wychowawczyniami,
obdarowały rodziców wykonanymi przez siebie upominkami oraz dyplomami dla supermamy i supertaty. Zaprosiły także rodziców do wspólnych zabaw przy muzyce oraz prezentowały część swoich prac plastycznych w kąciku przedszkolnym. Tradycyjnie rodzice znaleźli tam także
przygotowane zdjęcia swoich pociech, które co roku mają inną formę i
styl. Uzupełnieniem festynu była zabawa taneczna dla mieszkańców wsi,
którzy przy dobrej muzyce bawili się do późnych godzin nocnych.
Dzięki wielkiemu zaangażowaniu i ofiarności rodziców, sponsorów i
wielu ludzi dobrego serca, nasz festyn okazał się imprezą bardzo udaną i
prawdziwie rodzinną. Rada Rodziców i personel Przedszkola w Hażlachu
serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom festynu oraz licznym sponsorom za okazane serce, pomoc, życzliwość i wspólną zabawę.
Jako Dyrektor Przedszkola serdecznie dziękuję wszystkim rodzicom, a w szczególności Radzie Rodziców i całemu zespołowi organizacyjnemu pod kierownictwem Celiny i Pawła Macurów, za zaangażowanie i ofiarny udział w przygotowaniu i przeprowadzenie festynu. A
przedszkolaki dziękują - jak co roku, za nowe zabawki, pomoce dydaktyczne, wzbogacany co roku ogród przedszkolny - m. in. ze środków
finansowych wypracowywanych przez kolejne roczniki zaangażowanych rodziców.
I mają dalsze marzenia. Marzą o nowym przedszkolu z przestronnymi salami do zabawy i nauki oraz całym niezbędnym zapleczem na
miarę XXI wieku.
Regina Tomica

SPRAWNI NIEPEŁNOSPRAWNI
Stowarzyszenie „Niepełnosprawnisprawni” zostało założone w
maju 2011 roku w Katowicach przy ul. Środkowej 1. Stowarzyszenie
zrzesza prawników, nauczycieli, urzędników, biznesmenów, handlowców, którzy wykorzystują swoją wiedzę i doświadczenie, by rozwiązywać problemy życia codziennego związanego z niepełnosprawnością.
Obecnie Stowarzyszenie działa na terenie całej Polski za pomocą
ogólnopolskiego portalu społecznościowego dla osób niepełnosprawnych, który został założony przez głównego sponsora i mecenasa Pana
Marka Mazika. Portal integruje osoby niepełnosprawne i ich rodziny
ze światem zewnętrznym i jest źródłem cennych informacji z dziedzin
nauki: medycyny, prawa, psychologii, socjologii i instrumentów rynku pracy. Oficjalne otwarcie portalu www.niepelnosprawnisprawni.
com nastąpiło 1 września bieżącego roku.
Stowarzyszenie realizuje różne projekty z wykorzystaniem instrumentów aktywizacyjnych, opiekuńczo-środowiskowych i integracyjnych. Obecnie realizowane są warsztaty teatralne, które odbywają
się co sobotę przez okres roku. W planie jest również organizacja
warsztatów plastyczno-fotograficznych oraz zajęć dokształcających
w zakresie nauk ścisłych i humanistycznych dla osób niepełnosprawnych. Organizujemy również wyjazdy integracyjne, a także zajęcia
edukacyjno-dydaktyczne.
Ważnym projektem społecznościowym, realizowanym przez Stowarzyszenie, jest projekt Autosprawni, który także ruszył 1 wrze-

śnia. Projekt polega na udzieleniu szybkiej pomocy osobom niepełnosprawnym, które uczestniczyły w nagłych nieprzewidzianych zdarzeniach drogowych i potrzebują szybkiej, sprawnej Pomocy Drogowej.
Projekt ten zakłada działanie infolinii, która sprawnie udzieli nam
informacji i porad przez 24 godziny na dobę, umożliwiając szybką
obsługę poszkodowanego na terenie całej Polski. Numer infolinii
podany jest na stronie internetowej www.niepelnosprawnisprawni.
com. Warunkiem udziału w tym projekcie jest rejestracja w bazie za
pomocą internetu. Infolinia umożliwi również skorzystanie z: porady
prawnej, informacji o funduszach PFRON, informacji o innych funduszach zewnętrznych, informacji o szkoleniach dla osób niepełnosprawnych, informacji o warsztatach terapii zajęciowej, informacji o
wolontariacie na rzecz osób niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie współdziała również z innymi organizacjami pozarządowymi, z Fundacją Agnieszka i Stowarzyszeniem Persona, realizując zajęcia i wyjazdy dla osób niepełnosprawnych. Naszym Patronem
jest znany kulturysta Pan Mariusz Kupczak, który jest wspaniałym
przykładem, że niepełnosprawność nie ogranicza naszych marzeń.
Jesienią tego roku planujemy zorganizować mecz połączony z
festynem na terenie gminy Hażlach dla osób niepełnosprawnych
i nie tylko.
Zapraszamy Państwa od 1 września br. na naszą stronę, jak również do uczestnictwa w meczu integracyjnym.
Stowarzyszenie „Niepełnosprawnisprawni”
ul. Środkowa 1
40-584 Katowice
tel. 32 201 50 02
e-mail: info@niepelnosprawnisprawni.com
www.niepelnosprawnisprawni.com

ŁAWKA SUKCESU
Wracając pamięcią do lat młodości, często wspominam szkoły, do
których chodziłam. Z perspektywy czasu uważam, że miałam szczęście. Rozpoczęłam edukację w nowiutkim, świetnie wyposażonym
gmachu, obok którego była ogromna hala sportowa z profesjonalnym
zapleczem. W szkole było wszystko co do szczęścia jest potrzebne:
koleżanki i koledzy, hala sportowa, pracowania biologiczna jak z
bajki, pracowania zajęć praktyczno-technicznych, biblioteka, gabinet
lekarski oraz wiele innych miejsc, które ciepło wspominam. Obok
szkoły ogromny kilkuhektarowy ośrodek sportowy-wypoczynkowy,
w pobliżu nowoczesny, urzekający przepychem dom kultury z salą
kinową z prawdziwego zdarzenia. Zarysowana przeze mnie bajeczna wizja była najprawdziwszą rzeczywistością peryferyjnej dzielnicy
dużego miasta.
Do liceum musiałam dojeżdżać. Z wielu rzeczy, które miło wspominam, wdrukowało mi się w pamięć motto umieszczone w centralnej części dostojnego gmachu: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich
młodzieży chowanie” - słowa autorstwa Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Ta myśl przewodnia nie była tylko na ścianie, ale również w
sercach uczących tam profesorów.
Czy z wyświechtanego, zdawało by się, cytatu coś zostało w
świadomości niegdysiejszych wychowanków?... Nie wiem… Mogę
mówić tylko za siebie.
Dbałość o wychowanie i edukację dzieci jest najlepszą z możliwych inwestycji strategicznych państwa i narodu, choć nie da jej się
przeliczyć ani na złotówki, ani na euro, ani na dolary. Nie da się jej
wtłoczyć w krępujące ramy subwencji, wyrównań i średnich. Nie wolno powierzać jej w ręce racjonalnych ekonomistów, bądź obywateli
bez prostego kręgosłupa moralnego, za to z rozbudzonymi, fałszywymi ambicjami. Celem zintegrowanych działań ludzi dorosłych nie
powinna być, graniczącą z paranoją, chęć „zmniejszania kosztów”,
ale wszechstronnych rozwój naszych dzieci dla ich i naszego dobra.
Celów, w swojej działalności, nie zgubiła w ferworze codziennej
walki Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie. W ostatnich dniach spotkał nas zaszczyt i niewątpliwa radość z powodu uzyskania wyróżnienia w postaci „Pomnika ławki szkolnej” – niewielkiej miniatury
dawnej ławki, niosącej wielką wartość. Pomnikowi towarzyszy publikacja pt. „Dobra szkoła – publiczna samorządowa”.
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Jest ona podsumowaniem akcji ZNP o tej samej nazwie, która swą
pierwszą edycję miała od czerwca 2009 do czerwca 2010 roku. Do
udziału w niej ZNP wytypowało 39 szkół i placówek z całego kraju.
Publikacja zawiera przedruki z „Głosu Nauczycielskiego” oraz informacje o szkołach i placówkach biorących udział w akcji. Artykuł
dotyczący naszej szkoły nosi tytuł „U nich jest Europa” (jest on dostępny na stronie internetowej szkoły - www.pogwizdowsp.republika.
pl). Tytuł uważam za trafny, gdyż odzwierciedla atmosferę placówki.
Wysoko wykwalifikowana kadra, ponadstandardowe wyposażenie, nowatorskie, twórcze pomysły, ale przed wszystkim jasne cele całej działalności – to wizytówka placówki. Mimo borykania się z niezliczonymi
przeciwnościami różnego rodzaju, w centrum zainteresowania każdego
nauczyciela jest uczeń – jego przyszłość i rozwój. Niewielka replika
dawnej ławki szkolnej utwierdziła nas w przekonaniu, że grono najlepszych szkół w Polsce to miejsce, gdzie myśli się i pracuje podobnie.
Mam nadzieję, że uczniowie opuszczający mury naszej szkoły
będą wspominać to miejsce równie ciepło jak ja wspominam moją
podstawówkę i liceum, a po latach zwrócą nam trud włożony w ich
wychowanie i wykształcenie w postaci uczciwego życia i pracy dla
siebie oraz swojej małej i dużej ojczyzny.
Ewa Cieńciała

19 sierpnia w siedzibie
Gminnego Ośrodka Kultury w
Hażlachu odbył się pokazowy
mecz brydżowy między drużynami Hażlacha i Cieszyna.
Pokaz zorganizował i przeprowadził radny powiatowy Stanisław Kasztura.
- Brydż w niektórych kra- Jedna z czwórek podczas gry • Fot. GK
jach jest przedmiotem nauczania w szkole. Rozwija myślenie, ćwiczy pamięć, jest sposobem na
kulturalne spędzanie wolnego czasu. Właśnie w hażlaskiej świetlicy
jako młody chłopak zacząłem przed laty stawiać pierwsze kroki w tej
dziedzinie sportu. Chciałbym, żeby do Hażlacha powróciły stare tradycje brydżowe – podsumował pokaz nasz radny.
Przed laty w Hażlachu nie brakowało zapalonych brydżystów.
Obecnie grę dwóch czwórek obserwowała niewielka liczba osób.
Jednak pierwszy krok został postawiony.
GK

ZAWODY MDP

„OD THESSALONIK DO ISTANBUŁU”

13 sierpnia na
boisku w Hażlachu
rozegrano Gminne
Zawody SportowoPożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z naszej
gminy. Na starcie
zameldowały się trzy zastępy: chłopcy z Hażlacha, dziewczyny z Pogwizdowa i mieszana drużyna z Rudnika.
Młodzież realizowała ćwiczenie bojowe z rozwinięciem linii gaśniczej i podaniem wody. Czas jego wykonania wahał się od 54 do
80 sekund. Wszystkie drużyny otrzymały za udział w zawodach dyplomy oraz puchary ufundowane przez Gminę Hażlach. Wręczali je
prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Krzysztof Czakon oraz
Komendant Gminy OSP Mirosław Olszowy.
GK

POWRÓT BRYDŻA

W ramach Programu FRSE-Comenius - Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej miałam przyjemność już po raz trzeci brać udział w
kursie doskonalenia zawodowego pt. „Od Thessalonik do Istanbułu”.
Wielką przygodą, nowym doświadczeniem i nauką było znalezienie
się w ruinach antycznych teatrów, pałaców i wspaniałych zabytków
dwóch krajów - Grecji i Turcji.

WYPOCZYNEK Z WĘDKĄ
Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Pogwizdowie zorganizowało ostatnio dwie udane, tradycyjne już imprezy. Z okazji Dnia Dziecka
4 czerwca przeprowadzono zawody wędkarskie dla młodzieży, zaś 9 lipca rozegrano Turniej Wędkarski o Puchar Wójta Gminy Hażlach.

Najmłodsi wędkarze z przedstawicielami władz naszej gminy: wójtem
Karolem Folwarcznym, przewodniczącą Rady Gminy Grażyną Krehut
oraz Waldemarem Saltariusem, pełnomocnikiem Wójta ds. profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, z którego środków sfinansowano organizację zawodów
Czerwcowe zawody zgromadziły 140 młodych wędkarzy. W lipcu o Puchar Wójta walczyło 38 zawodników. Zwyciężył Adam Wieczorek, zaś kolejne miejsca zajęli: Zbigniew Rusek i Kamil Kabiesz.
GK

Pamiątkowa fotografia uczestników programu
Swoje przygody, poznawanie historii, dziedzictwa kulturowego
tych krajów przeżywałam wspólnie z przyjaciółmi z Włoch, Portugalii,
Szkocji, Turcji, Holandii, Finlandii, Grecji, Norwegii i Hiszpanii. Wspólnie stworzyliśmy wspaniałą grupę, a nawiązane znajomości na pewno
przetrwają wiele lat. W krainę niesamowitych wędrówek, tajemniczych
miejsc owianych antyczną historią zabrał nas organizator kursu - Pan
Fokko Dijkstra z Finlandii. Zwiedziliśmy Thessaloniki wraz z muzeami,
ruinami antycznymi i domem „Ojca” Turcji - Mustafy Kemala Ataturka.
Niezapomniane chwile przeżyliśmy w mieście Philippia, gdzie tworzył i
działał św. Paweł. Przepłynęliśmy promem cieśninę Dardanele, byliśmy
nad Morzem Czarnym, Egejskim, Marmara, odwiedziliśmy Troję oraz
wspięliśmy się na potężny Akropol. Widoki z promu na Istanbuł, podczas rejsu przez Bosfor, były niesamowite. Istanbuł zachwycił nas swoim
pięknem, bogactwem i potęgą meczetów oraz wzywaniem muezinów do
modlitw. „Przeżyliśmy” dwudniowy pobyt w wiosce tureckiej Konunlar,
zapomnianej, z dala od cywilizacji. Było to całkiem nowe przeżycie. Po
wyczerpującym wypadzie do Konunlar, najwspanialszym momentem
była kąpiel w tureckiej łaźni – w „hamamie”. Wszędzie otaczali nas bardzo mili, pogodni ludzie, zapraszający w gościnę. To tylko namiastka
przygód i wrażeń, których byliśmy uczestnikami.
Zachęcam wszystkich nauczycieli naszej gminy do napisania projektu, kształcenia swoich umiejętności w zakresie języka angielskiego
i udziału w tak wspaniałej formie doskonalenia, z którego przeżycia na
pewno zostaną w pamięci do końca życia.
Grażyna Babińska
SP Zamarski
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DWA LATA „VICTORII”

Od początku działalności naszego klubu, tj. od 28 maja 2009 roku,
LKTS „Victoria” Hażlach prężnie się rozwija. W dużym stopniu dzięki
przychylności Pana Karola Folwarcznego, Wójta Gminy Hażlach, Pani
mgr Agnieszki Pilch, dyrektor Szkoły Podstawowej w Hażlachu.
Klub funkcjonuje jednak przede wszystkim dzięki pracy i zaangażowaniu jego członków (środki włożone przez jego założycieli) oraz
skromnej dotacji otrzymanej od lokalnych władz. Już w pierwszym sezonie działalności klubu udało się wyposażyć salę gimnastyczną w profesjonalny sprzęt, tak by istniała możliwość jak najlepszego szkolenia
najmłodszych. Natomiast w drugim sezonie istnienia klubu, drużyna
męska jak i kobieca zdołały uzyskać awans do wyższej ligi.
Treningi LKTS „Victoria” Hażlach odbywają się w sali sportowej
Szkoły Podstawowej im. Trzech Braci w Hażlachu we wtorki, czwartki,
piątki i soboty w godzinach popołudniowych. W treningach biorą udział
m.in. dzieci z gminy, młodzież i dorośli. Treningi dla dzieci prowadzą wykwalifikowani trenerzy tenisa stołowego, którzy w 2010 roku podnieśli
swoje kwalifikacje i uzyskali tytuł licencjonowanego trenera. Każdego dnia
treningowego jest wydzielony blok na zajęcia z najmłodszymi członkami
klubu, których z roku na rok systematycznie przybywa. Utrzymujemy stały kontakt z rodzicami, którzy na bieżąco są informowani o osiągnięciach
swoich dzieci. Od września tego roku rozpoczynamy cykliczne treningi
tenisa stołowego w Szkole Podstawowej w Zamarskach.
LKTS „Victoria” Hażlach w sezonie 2011/2012 będzie reprezentował swoją gminę następującymi drużynami: I drużyna seniorów - III
liga, II drużyna seniorów - IV liga, I drużyna juniorów - Śląska Liga
Juniorów, II drużyna juniorów - Śląska Liga Juniorów, drużyna weteranów - Czesko-Polska Liga Weteranów i drużyna amatorów - Cieszyńska Liga Amatorów.
Pierwszy mecz w trzeciej lidze rozgrywamy 21 września. Wszystkich
Kibiców i Sympatyków naszego klubu serdecznie na niego zapraszamy.

W GÓRY MIŁY BRACIE!

Nad rzeką
W dniach 18 i 19 maja 2011 roku klasa VI Szkoły Podstawowej
w Hażlachu wybrała się na dwudniową wycieczkę przyrodniczo-krajoznawczą szlakami górskimi w naszym Beskidzie Śląskim. Pierwszego
dnia rano dojechaliśmy do miejscowości Górki Małe, gdzie zwiedzaliśmy park ze wspaniałym starodrzewem, mieszczący się obok Muzeum
Zofii Kossak. Następnie również w Górkach mogliśmy podziwiać okazy dębów szypułkowych, ustanowionych pomnikami przyrody.
W miejscowości Brenna Centrum ruszyliśmy na górskie szlaki
turystyczne górskie, gdzie zaliczyliśmy kolejno szczyty Maliny i Starego Gronia, by następnie zejść do Brennej Leśnicy. I znowu zaczęliśmy się wspinać, tym razem na Orłową, gdzie dotarliśmy do schroniska, by następnie zejść do Ustronia Polany i do zakwaterowania
w schronisku młodzieżowym PTSM „Wiecha” w Ustroniu-Jaszowcu.
Na szlakach wędrujący mogli poznać kilka nowych gatunków roślin.
Jeszcze wczesnym wieczorem wyszliśmy w okolice UstroniaPolany, by podziwiać nurt rzeki Wisły czy też kolej krzesełkową na
Czantorię. Następnie wieczorem przy ognisku najbardziej zagorzali
wystartowali w konkursie przyrodniczym, w którym po zaciętej dogrywce zwyciężył Kamil Stuchlik przed Mieszko Pilchem, Kacprem

Wiadomości Gminy Hażlach, lipiec/sierpień 2011

Trening młodzieży • Fot. GK

***
Młodzi tenisiści stołowi LKTS „Victoria” Hażlach rozpoczęli przygotowania do zbliżającego się sezonu 2011/2012. Zajęcia są bardzo
wyczerpujące, ale konieczne i niezbędne do podniesienia umiejętności
zawodników. Od września 2011 roku rozpoczyna się cykl turniejów
Mistrzostw Śląska, które promują najlepszych zawodników na Mistrzostwach Polski. Dodatkowo młodsi tenisiści wezmą udział w rozgrywkach Śląskiej Ligi Juniorów. Zawodnicy LKTS „Victoria” Hażlach mają
ogromne szanse na awans w obu Mistrzostwach w dużym stopniu dzięki
swojej ciężkiej pracy, zaangażowaniu, jak również możliwości gry z najlepszymi tenisistami na Śląsku.
Nasze największe nadzieje to: młodzicy Dawid Dziembała, Bartek
„Toti” Pszczółka i Adam Rygiel oraz Dawid Dziembała i Klaudiusz
Wiecheć jako juniorzy.
LKTS „Victoria” Hażlach

Somerlikiem i Wojtkiem Gizą. Rankiem drugiego dnia ruszyliśmy do
Ośrodka Edukacyjno-Przyrodniczego „Leśnik”, gdzie w towarzystwie
Leśnika oprowadzono nas po muzeum przyrodniczym oraz na ścieżkę
„Skalica”. Około południa przyjechał bus i pojechaliśmy do Wisły do
muzeum Adama Małysza. Dalej w słoneczne popołudnie na Kubalonkę, pod Zameczek Prezydenta, na Zaporę Czerniańską, dalej na malowniczą zaporę w Wiśle Nowej Osadzie przy Domu Turysty PTTK.
Z dużą ciekawością wszyscy obejrzeli skocznię w Malince im. Adama
Małysza. I tak pod wrażeniem wielu nowych, po raz pierwszy poznanych obiektów, wróciliśmy nieco zmęczeni do rodzinnego Hażlacha.
Opiekunami wycieczki byli Danuta Nogawczyk i Andrzej Stuchlik, zaś program i przewodnictwo poprowadził Jan Machała z Komisji Ochrony Przyrody PTTK.
JM

S T RAŻACY NA M E DAL
(dok. ze str. 2)

Najlepsza drużyna z OSP Pogwizdów • Fot. GK
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