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Komisja rozstrzygała konkurs
oddzielnie dla każdego sołectwa.
Ocenie podlegały: byliny, kwiaty jednoroczne, krzewy i drzewa
ozdobne, a także mała architektura
i ogólny efekt wizualny.
Pierwsze miejsca w poszczególnych sołectwach zajęły: pani
Urszula Orszulik z Brzezówki,
pani Zofia Machej z Hażlacha,
pani Małgorzata Juroszek z Kończyc Wielkich, pani Alicja Czyż z
Pogwizdowa i pani Emilia Śliż z
Zamarsk.
Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Jego głównym celem była
poprawa estetyki i porządku na
terenie Gminy, rozbudzenie zamiłowania do przyrody, wzrost ilości
pięknych ogrodów.

NAJPIĘKNIEJSZE OGRODY

Przewodnicząca Komisji
Zofia Feluś
PZDR Cieszyn
Zdjęcia najładniejszych ogrodów w
każdym sołectwie prezentujemy na str. 10.

PÓŁ WIEKU RAZEM
15 grudnia do sali sesyjnej Urzędu Gminy Hażlach przybyły pary
świętujące w tym roku 50 lat pożycia małżeńskiego. Wójt Gminy Karol Folwarczny wręczył złotym jubilatom przyznane postanowieniem
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego medale
„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
W gronie uhonorowanych medalem 11 par znaleźli się: Joanna i
Józef Siekierka z Brzezówki, Zofia i Karol Handzel, Helena i Antoni
Sztuchlik z Hażlacha, Stefania i Stanisław Kuczaj, Elżbieta i Józef
Stoły z Kończyc Wielkich, Anna i Władysław Mazur, Anna i Władysław Żurek z Pogwizdowa, Maria i Franciszek Machej z Rudnika oraz
Ewa i Ludwik Janota, Anna i Karol Kłapsia, Emilia i Alojzy Pniok z
Zamarsk.
GK
Finalistki konkursu z wójtem Karolem Folwarcznym • Fot. GK
13 grudnia w Urzędzie Gminy Hażlach odbyło się uroczyste podsumowanie II edycji konkursu „Piękne ogrody wizytówką Gminy
Hażlach”. Wzięło w nim udział 29 nieruchomości będących własnością osób fizycznych z sołectw: Brzezówka, Hażlach, Pogwizdów,
Kończyce Wielkie i Zamarski.
Zgodnie z regulaminem konkursu powołana przez organizatorów
komisja przeprowadziła w dniach 23-25 maja pierwszy wiosenny
przegląd ogrodów. Do drugiego etapu konkursu przeszło17 posesji.
Został on przeprowadzony w dniach od 11 do 13 września.

Pary obchodzące Złote Gody • Fot. Krzysztof Marciniuk
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NOWE W URZĘDZIE

Po zmianach na zewnątrz budynku Urzędu Gminy przyszedł czas
na zmiany wewnątrz. Przeprowadzona ostatnio modernizacja wyposażenia biur ma na celu poprawę warunków pracy i obsługi petentów.
Na zdjęciu nowy wystrój biura księgowości podatkowej.
GK

w których uczniowie mieli możliwość wykazania się znajomością
języka niemieckiego. Nie zapomnieliśmy o wielkich firmach i koncernach niemieckich. Odwiedziliśmy firmę Adidas, Barbie, Mercedes oraz Audi. Dzieci wcieliły się w postacie znanych sportowców
oraz bohaterów baśni braci Grimm. Naszą wędrówkę zakończył quiz,
sprawdzający na ile zdołaliśmy poznać Niemcy. Wszyscy poradzili
sobie bardzo dobrze.
Na koniec czekały nas dwie niespodzianki. Pierwsza dotyczyła
wystąpienia p. Dyrektor. W pięknym bawarskim stroju wspólnie
z pomocnikami – małymi Bawarczykami, częstowała publiczność
potrawami charakterystycznymi dla poszczególnych landów. Druga
to pojawienie się naszego gościa specjalnego, znakomitego dziennikarza, podróżnika oraz znawcy kuchni, Roberta Makłowicza.
Opowiadał on o swoich kulinarnych pasjach i wędrówkach. Sprawdziliśmy również jego znajomość niemieckiej kuchni. Z degustacją
potraw poradził sobie na szóstkę. Na koniec rozdawał autografy, a
także zostawił pozdrowienia dla wszystkich mieszkańców Gminy
Hażlach.
W kawiarence „Milka” można było kupić przepyszne ciasta, a w
zaimprowizowanej restauracji dania kuchni niemieckiej.
JH i LD

DZIEŃ NIEMIECKI
W POGWIZDOWIE
Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie już drugi rok uczestniczy w
programie Socrates pod nazwą „Uczenie się przez całe życie”. Oprócz
nas do programu przystąpiły szkoły z Hiszpanii, Niemiec, Walii,
Włoch i Rumunii. Ostatnia szkoła uczestniczyła w programie tylko w
pierwszym roku, ponieważ, niestety, nie otrzymała akceptacji Agencji

„NASZE KULINARNE
DZIEDZICTWO”
15 grudnia w Miejskim Domu Kultury w Skoczowie odbył się VI
Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych „Nasze kulinarne dziedzictwo”. W tym roku tematem konkursu były potrawy świąt Bożego
Narodzenia.
Wśród Kół Gospodyń Wiejskich z terenu całego powiatu cieszyńskiego w Skoczowie nie zabrakło również reprezentantek Gminy
Hażlach. Pierwsze miejsce komisja konkursowa przyznała KGW z
Hażlacha. Jury doceniło takie specjały, jak domowe cukierki babci
Lojski oraz apteczkę prababci, w której znalazły się syropy z czarnego bzu, buraczków, „moiczków” i cebuli z miodem.
GK

Robert Makłowicz podczas degustacji potraw • Fot. GK
Narodowej. Od tego roku realizujemy program wraz z 4 partnerami.
Celem współpracy jest nie tylko „szlifowanie” języka angielskiego
(głównego języka projektu), ale także szansa zapoznania się z kulturą
i zwyczajami poszczególnych krajów. W listopadzie ubiegłego roku
gościliśmy naszych partnerów w Pogwizdowie, natomiast w maju tego
roku przyjmowani byliśmy przez niemiecką szkołę w Monachium.
Dzień 27 października na długo pozostanie w naszej pamięci.
Wtedy to właśnie zorganizowaliśmy w szkole „Dzień Niemiecki”.
Była to już druga tego typu impreza (za nami „Dzień Hiszpański”).
Obchody rozpoczęły się prezentacją multimedialną przygotowaną
przez kolegów z Monachium. Nasze wyobrażenie o tym kraju różniło się całkowicie od prezentacji wykonanej przez gości. Później
wspólnie z przewodnikiem rozpoczęliśmy „wędrówkę” po ich kraju.
Zwiedziliśmy Bramę Brandenburską, przepiękne zamki, byliśmy też
w lasach Schwarzwaldu. Zahaczyliśmy o kawiarnię oraz restaurację,

Prezentacja KGW Hażlach • Fot. GK
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OŚWIADCZENIE
W związku z doniesieniami prasowymi o podpisaniu listu intencyjnego pomiędzy New Word Resources – właścicielem czeskich
kopalń (OKD a.s.), a Jastrzębską Spółką Węglową S.A. w sprawie
możliwej wspólnej eksploatacji polskich złóż węgla w zlikwidowanej kopani „Morcinek” w Kaczycach, przedstawiciele gmin Zebrzydowice i Hażlach wyrażają swoje głębokie zaniepokojenie z powodu
pojawienia się takich planów. Likwidacja przez JSW S.A. kopalni
„Morcinek”, bezmyślne zniszczenie zakładu i jego infrastruktury, po
raz kolejny, szczególnie w tym kontekście, budzi sprzeciw lokalnych społeczności.
Przyjęta przez samorządy polityka przestrzenna po likwidacji
kopalni „Morcinek”, określona w uchwalonych na nowo miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego nie dopuszcza na
tym terenie prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na
eksploatacji węgla kamiennego. Od 2004 r. obydwie gminy konsekwentnie negatywnie opiniują koncesję na poszukiwanie złóż węgla
kamiennego w obszarze górniczym dawnej kopalni „Morcinek”,
którą Minister Środowiska wydał Spółce „Karbonia PL”. Tym bardziej nie do przyjęcia jest proponowane wydobycie polskiego węgla,
transportowanego na stronę czeską, z wykorzystaniem tam istniejącej infrastruktury, co zakładają obydwie strony. Taki sposób stawia
na z góry przegranej pozycji mieszkańców i władze samorządowe
obu gmin, którzy będą zmuszeni ponosić wysokie koszty usuwania
występujących szkód górniczych i środowiskowych. Wzrosną koszty inwestycji, a istniejąca infrastruktura i środowisko będzie ulegać
degradacji. Nie zrekompensuje tego gminom prawdopodobna opłata
eksploatacyjna, a mieszkańcom ewentualne odszkodowania z tytułu
szkód górniczych (choć w tym przypadku należy przypomnieć, że
strona czeska do dziś nie załatwiła wniosków mieszkańców o odszkodowania po tąpnięciach z 2006 r.).
W świetle tego nie może być zgody na planowane przedsięwzięcia ze strony gmin, działających w imieniu i dla dobra mieszkańców,
a zaistniałe fakty kładą się cieniem na współpracy pomiędzy lokalnym samorządem i przedsiębiorcami górniczymi, tak z polskiej jak
i czeskiej strony granicy.
Wójt Gminy Hażlach
Karol Folwarczny

Wójt Gminy Zebrzydowice
mgr Andrzej Kondziołka

24 października 2007 r.

OGŁOSZENIA
Uwaga mieszkańcy! Wójt Gminy Hażlach przypomina, że
ostateczny termin składania wniosków o wymianę książeczkowych dowodów osobistych na dowody plastikowe upływa 31
grudnia 2007 roku. Posługiwanie się książeczkowymi dowodami
osobistymi będzie wprawdzie możliwe do 31 marca 2008 roku,
jednak wniosek o wymianę dowodu należy złożyć do 31 grudnia
br. Osoby, które nie dopełnią tego obowiązku mogą podlegać karze grzywny.
W związku z powyższym apeluję do mieszkańców naszej Gminy, którzy nie złożyli w/w wniosków, aby w terminie możliwie najszybszym wywiązali się z ciążącego na nich obowiązku. Składając
wniosek o wydanie dowodu osobistego należy do niego dołączyć:
1. dwie aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach
35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów
z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem z zachowaniem
równomiernego oświetlenia twarzy,
2. dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego w
wysokości 30 zł,
3. odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie
wstąpiły w związek małżeński,
4. odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie
używanym nazwisku,
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5. na żądanie organu – poświadczenie obywatelstwa polskiego
lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do
obywatelstwa osoby.
WÓJT GMINY
Karol Folwarczny
*
*
*
Wójt Gminy Hażlach informuje, że z dniem 06.11.2007 r. firma
BillBird umożliwiła płacenie rachunków za odprowadzanie ścieków,
wystawianych przez Gminę Hażlach, przez swoją sieć płatniczą Via
Moje Rachunki. Terminal powyższej sieci znajduje się na terenie
Pogwizdowa przy ul. Katowickiej 3 i Kończyc Wielkich przy ul. Ks.
Olszaka 8 w sklepach Rejonowej Spółdzielni „Samopomoc” .
Gmina Hażlach nie ponosi odpowiedzialności za nierzetelności
pośredników transakcji finansowych.
W związku z powyższym zachęca się do dokonywania wpłat za
odprowadzanie ścieków bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy
Hażlach nr 24 8113 1017 9003 0000 0505 0001.
Wpłat bez prowizji można dokonywać w Banku Spółdzielczym
w Cieszynie przy ul. Kochanowskiego 4, przy ul. Liburnia 20, w
Oddziale Banku w Hażlachu przy ul. Głównej 57 lub bezpośrednio
w kasie Urzędu Gminy w Hażlachu.
Faktury uznaje się za zapłacone w momencie wpływu środków na konto Gminy Hażlach, w związku z tym wpłaty należy
dokonać odpowiednio wcześniej. W przypadku, gdy wpłata nie
dotrze na czas na rachunek Gminy zostanie wszczęta procedura
egzekucyjna.
WÓJT GMINY
Karol Folwarczny

*
*
*
Wójt Gminy Hażlach informuje, że na terenie naszej gminy
zakończyła się inwentaryzacja nieruchomości pod względem obecności materiałów zawierających azbest. Okazało się, że w gminie
znajduje się 571 ton materiałów, do produkcji których zostały wykorzystane włókna azbestowe.
Firma EKOajsea, która przeprowadziła inwentaryzację, dokonała także oceny stopnia pilności naprawy lub wymiany ocenianego
materiału. Ocena została wykonana w oparciu o Rozporządzenie
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia
2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 04.71.649).
Tak więc pierwszy stopień pilności to materiały, które wymagają
bezzwłocznej wymiany lub naprawy. Drugi stopień pilności to materiały, które wymagają ponownej oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania w okresie do jednego roku. Z kolei materiały sklasyfikowane w trzecim stopniu pilności to materiały, które
wymagają ponownej oceny w przeciągu pięciu lat.
Z obowiązujących przepisów wynika, że właściciel, użytkownik
wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia
budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest jest obowiązany do przeprowadzania kontroli stanu
tych wyrobów w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów. Ponadto wszelkie prace związane z materiałami zawierającymi
azbest może wykonywać jedynie osoba posiadająca odpowiednie
kwalifikacje i zezwolenia dotyczące prac w tym zakresie. Właściciel,
użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, który zakończył
eksploatację materiałów z azbestem jest obowiązany złożyć informację o tym fakcie w Urzędzie Gminy w Hażlachu wraz z fakturą
za utylizację azbestu. Informacje dotyczące klasyfikacji budynków
na których znajdują się materiały zawierające azbest można uzyskać
w Urzędzie Gminy w Hażlachu przy ul. Głównej 57. Właściciele
nieruchomości na których są materiały azbestowe i zostały sklasyfikowane do pierwszego stopnia pilności zostaną powiadomieni korespondencyjnie.
WÓJT GMINY
Karol Folwarczny

4

Wiadomości Gminy Hażlach, listopad/grudzień 2007

Uchwała nr X/81/07
Rady Gminy Hażlach z dnia 19 września 2007 roku

Uchwała nr XI/88/07
Rady Gminy Hażlach z dnia 25 października 2007 roku

w sprawie: określenia na rok 2008 wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów

w sprawie: wprowadzenia na terenie Gminy Hażlach opłaty
od posiadania psów, określenia jej wysokości, zasad ustalania i
poboru oraz terminów płatności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 142/01/1591 z późn.
zm.) w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 121/06/844 z późn. zm.)
Rada Gminy Hażlach
u c h w a l a:
§1
Ustalić stawki podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów na 2008 rok:
1. od budynków lub ich części:
a/ od budynków mieszkalnych lub ich części
- od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,58 zł
b/ od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
- od 1 m2 powierzchni użytkowej 18,91 zł
c/ od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
- od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,84 zł
d/ od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
- od 1 m2 powierzchni użytkowej 8,86 zł
e/ od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,30 zł
2. od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej 2 % ich wartości
3. od gruntów:
a/ od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków
- od 1 m2 powierzchni 0,69 zł
b/ od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
- od 1 m2 powierzchni 0,61 zł
c/ od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
- od 1 ha powierzchni 3,74 zł
d/ od gruntów określonych w ewidencji gruntów i budynków
symbolem Ws
- od 1 m2 powierzchni 0,02 zł
e/ od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- od 1 m2 powierzchni 0,19 zł
f/ od gruntów określonych w ewidencji gruntów i budynków
symbolem dr
- od 1 m2 powierzchni 0,00 zł
§2
Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Karol Czempiel

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w zw. z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr
142/01/1591 z późn. zm./, art. 18a i art. 19 pkt 1 lit.f i pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U.
Nr 121/06/844 z późn. zm./ w zw. z art. 7 ustawy z dnia 20 lipca
2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. 68/07/449)
Rada Gminy Hażlach
u c h w a l a:
§1
1. Wprowadzić na terenie Gminy Hażlach opłatę od posiadania
psów.
2. Określić zasady ustalania i poboru opłaty i terminy płatności.
3. Zarządzić pobór opłaty w drodze inkasa, określając inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.
§2
1. Opłata roczna od posiadania psów wynosi 36,00 złotych od
pierwszego psa i 48,00 złotych od każdego następnego.
2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba fizyczna weszła w posiadanie psa.
3. Opłata od posiadania psów płatna jest jednorazowo bez wezwania organu w terminie do dnia 31 maja za dany rok kalendarzowy.
4. W przypadkach powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego opłatę roczną zmniejsza
się proporcjonalnie do liczby miesięcy w których nie istniał obowiązek jej zapłaty.
5. Opłatę należy uiścić u inkasentów, w kasie lub na rachunek
bankowy Urzędu Gminy Hażlach.
6. Wskazać sołtysów wszystkich sołectw jako inkasentów dokonujących poboru opłaty.
7. Ustalić wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% od pobranych kwot opłat, określając dla nich datę 10 czerwca każdego
roku, jako termin rozliczenia się z Gminą z opłat.
§3
Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Karol Czempiel
Wyjaśnienie: Na podstawie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 06.249.1828) opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
- osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania
jednego psa;
- osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;
- podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.
W myśl ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 04.64.593 zm.
20.07.2007) za osobę samotnie gospodarującą uważa się osobę
prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe.
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Uchwała nr XI/89/07
Rady Gminy Hażlach z dnia 25 października 2007 roku
w sprawie: określenia na rok 2008 wysokości stawek podatku
od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, w związku z art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142/01/1591
z późn. zm.) art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 121/06/844 z późn. zm.)

§1
Określić wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
Dopuszczalna masa całkowita w tonach
Powyżej
Powyżej
Powyżej 9
3,5 do 5,5
5,5 do 9
i mniej niż
włącznie
włącznie
12
Stawka podatku w złotych

- samochody wyprodukowane po roku 2000
- samochody wyprodukowane w roku 2000
i wcześniej

500

650

850

650

850

1 050

b) równej lub wyższej niż 12 ton
Dopuszczalna
masa całkowita
Nie niej
niż

Mniej
niż

12
15

15
-

Dopuszczalna
masa całkowita
Nie
Mniej
mniej
niż
niż
12
19
19
23
23
Dopuszczalna
masa całkowita
Nie
Mniej
mniej
niż
niż
12
27
27
29
29
-

2 osie
Zawieszenie osi
Inny system
pneumatyczne lub
zawieszania osi
równoważne
Stawka podatku w złotych
850
1 000
1 150
1 650
3 osie
Zawieszenie osi
pneumatyczne lub
równoważne
1 050
1 150
1 450

Inny system
zawieszania osi
1 150
1 450
1 850

4 osie i więcej
Zawieszenie osi
pneumatyczne lub
równoważne
1 300
1 450
1 950

Inny system
zawieszenia osi
1 600
2 000
2 500

2. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton
Rodzaj ciągników

1 150

1 050

900

1 050

b) równej lub wyższej niż 12 ton
Dopuszczalna masa
całkowita

12
25
31
37

25
31
37
-

2 osie
Zawieszenie osi
pneumatyczne lub
podobne
950
1 200
1 750
1 900

Dopuszczalna masa
całkowita
Nie mniej
Mniej niż
niż
12
37
40

37
40
-

Inny system
zawieszania osi
1 050
1 350
2 000
2 350

3 osie
Zawieszenie osi
pneumatyczne lub
podobne
1 550
2 000
2 300

Inny system
zawieszania osi
1 950
2 300
2 500

3. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem
związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego - 750 zł
4. od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z
wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego.
Dopuszczalna masa
całkowita
Nie mniej
niż

Mniej
niż

12
25
25
Dopuszczalna masa
całkowita
Nie mniej
niż

Mniej
niż

12
28
28
33
33
38
38
Dopuszczalna masa
całkowita
Nie mniej
niż

Mniej
niż

12

-

1 oś
Zawieszenie osi
Inny system
pneumatyczne lub
zawieszania osi
podobne
Stawka podatku w złotych
600
800
1 000
1 300
2 osie
Zawieszenie osi
pneumatyczne lub
podobne
600
1 000
1 250
1 550

Inny system
zawieszania osi
800
1 100
1 550
1 950

3 osie
Zawieszenie osi
pneumatyczne lub
podobne
1 250

Inny system
zawieszania osi
1 550

5. od autobusów
Równej lub więMniej niż 30
cej niż 30 miejsc
miejsc siedzących
siedzących
Stawka podatku w złotych

Ciągniki wyprodukowane
W 2000 r.
Po 2000 r.
i wcześniej
Stawka podatku w złotych

- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do
7 ton włącznie

- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 7 ton i poniżej
12 ton

Nie mniej
Mniej niż
niż

Rada Gminy Hażlach
u c h w a l a:

Rodzaj pojazdu

5

- wyprodukowanych w roku
2000 i wcześniej
- wyprodukowanych po
2000 roku

1 000

1 150

900

1 050
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§2
Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Karol Czempiel

Uchwała nr XII/101/07
Rady Gminy Hażlach z dnia 6 grudnia 2007 roku
w sprawie: zmiany uchwały własnej nr XI/89/07 z dnia 25 października 2007 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142/01/1591 z
późn. zm.) art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 121/06/844 z późn. zm.)
Rada Gminy Hażlach
u c h w a l a:
§1
Zmienić uchwałę własną nr XI/89/07 z dnia 25 października
2007r. w sprawie określenia na rok 2008 wysokości stawek podatku
od środków transportowych w ten sposób, że:
W § 1 w ust.2 lit. b w tabeli pierwszej „2 osie” w rubryce „Inny
system zawieszenia osi” w wierszu trzecim od góry wpisać stawkę
„1980”:
§2
Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Karol Czempiel
KOMUNIKAT W SPRAWIE OBOWIĄZKOWEGO BADANIA
SPRZĘTU DO STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROSLIN

ROLNIKU!
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach przypomina o obowiązku badania opryskiwacza ciągnikowego – polowego, sadowniczego w cyklu 3-letnim. Zgłoś się do najbliższej jednostki upoważnionej do badań opryskiwaczy.
Badania przeprowadzają między innymi:
1. Zakład Usługowy „AGRO-SERWIS” – Jan Moś, Stara Wieś,
ul. Dolna 3, tel. (033) 845-75-96, Czechowice-Dziedzice, ul. Dworcowa 15a, (032) 215-67-69, kom. 0602289577
2. Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Rolniczy w
Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12, tel. (032) 210-34-63
3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „AGROKOMPLEKS” Ochaby Wielkie 5, Skoczów, tel. (033) 853-56-10, tel.
(033) 852-87-96.
Pamiętaj o odpowiednim przygotowaniu opryskiwacza do badań:
- wymyj opryskiwacz wewnątrz i na zewnątrz
- wypełnij wodą zbiornik opryskiwacza w 2/3 jego objętości
- zamontuj osłony zabezpieczające ruchome elementy
Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie bez aktualnego badania, zgodnie z art. 107 ust. 1 pkt. 30 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin podlega odpowiedzialności karnej.
Kierownik Oddziału w Cieszynie
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Katowicach
Wiesław Obracaj

CO SIĘ DZIAŁO W GMINIE LAT TEMU…
50
- Maj: rekord w chlewni RSP Zamarski – maciora wyprosiła się
mając 20 prosiąt, ale cały proces proszenia odbywał się na raty i to z
przerwą dość długą, bo aż dwutygodniową.
- Wrzesień: zakończono roboty drenarskie w wioskach Kończyce
Wielkie, Hażlach, Zamarski.
- Wrzesień: eksperyment w Pogwizdowie – w świetlicy powstaje
zespół pieśni i tańca, dyrygentem chóru i orkiestry zostaje Karol Pieczonka, kierownikiem choreografii nauczycielka Rozalia Mikuła, z
pomocą przychodzą specjaliści cieszyńscy, prof. Drozd, prof. Baron,
pani Marcinkowa.
W roku 1958 przeprowadzono elektryfikację 13 przysiółków,
m.in. na terenie gromady Zamarski.
40
- Lipiec: RSP Zamarski oddała do użytku budynek administracyjno-mieszkaniowy, oborę i dwie brojlernie.
- Sierpień: „Jak to za pańszczyzny bywało” - karę za nieodrobienie
pańszczyzny wymierzano batami na tzw. stolicach. W Kończycach Wielkich jeszcze w roku 1939 pokazywano w palarni (gorzelni) taką stolicę.
- Październik: w 100-lecie samorządu chłopskiego imponujący
przegląd dorobku i osiągnięć rolników ziemi cieszyńskiej na Powiatowym Święcie Plonów z udziałem wojewody Jerzego Ziętka. Starostami Święta Plonów byli wzorowi rolnicy z Brzezówki, małżonkowie Aurelia i Jan Mikułowie. Jan Mikuła udekorowany Srebrnym
Krzyżem Zasługi.
- Listopad: nowoczesną zlewnię mleka wybudowała w Kończycach Wielkich Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Pruchnej.
Dzienna przepustowość 3 tys. litrów mleka.
- Listopad: w Zamarskach kosztem 500 tys. zł oddano do użytku
rozbudowaną strażnicę (warsztaty, garaże, sala widowiskowa z zapleczem kuchennym).
25
- Maj: uruchomiono automatyczne połączenie telefoniczne między Cieszynem a Kończycami Wielkimi.
- Czerwiec: obchody 760-lecia wsi Zamarski i 100-lecia kościoła
ewangelickiego.
- Lipiec: eliminacje centralne VII Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych Związku OSP w Koszalinie. Spośród startujących 15 najlepszych orkiestr II miejsce zdobyła orkiestra dęta z Pogwizdowa pod
kierunkiem Czesława Kani. Zajęła też III miejsce w musztrze paradnej.
20
- Styczeń: LZS Zamarski przystępuje do budowy własnego boiska piłkarskiego.
- Kwiecień: pożyteczne hobby – rejonowy oddział Polskiego
Związku Pszczelarskiego w Cieszynie zrzesza ponad 1 tys. członków.
Spośród 13 kół terenowych najliczniejsze jest koło w Hażlachu (144
członków). Znajdują się tam 674 rodziny pszczele.
- Sierpień: obchody 80-lecia OSP Pogwizdów. W czasie uroczystości odsłonięto tablicę pamiątkową z napisem: „Poległym strażakom z Pogwizdowa w wojnie wyzwoleńczej 1918 r. – Franciszek
Kunz, Jan Poncza, Franciszek Rojek, Jan Szczygieł – strażacy”.
- Sierpień: drużyna piłkarska LZS Hażlach awansowała do klasy „B”.
- Październik: odbył się rajd KGW „Zamarski 88”. Pierwsze miejsce uzyskało KGW Rudnik.
15
- Wrzesień: w powszechnym referendum gminnym większością
82 proc. zdecydowano, że będzie się gromadzić i wywozić śmieci
jako usługę opłacaną.
- Wrzesień: mistrzem ligi tenisa stołowego TKKF został Hażlach
(indywidualnie Piotr Miklar).
- Październik: na murze kościoła w Pogwizdowie odsłonięto tablicę upamiętniającą bohaterską śmierć żołnierzy placówki AK w Pogwizdowie i Kaczycach.
- Grudzień: piłkarze LZS Rudnik zdobyli mistrzostwo klasy „B”.
z „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” wynotował
Rudolf Mizia
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Z ŻYCIA BIBLIOTEKI

ŚWIĘTO KOŃCZYCKIEGO GIMNAZJUM

Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu wraz z Filiami w Pogwizdowie oraz Kończycach Wielkich otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na modernizację wyposażenia trwałego biblioteki. Z wielką radością możemy poinformować,
iż za uzyskane pieniądze udało się zakupić meble do czytelni, co pozwoliło zmienić wizerunek tegoż pomieszczenia. Ponadto Biblioteka
wzbogaciła się o nowe urządzenia wielofunkcyjne oraz sprzęt audiowizualny, umożliwiający przeprowadzanie wszelkiego rodzaju prezentacji oraz konferencji. Biblioteka pragnie serdecznie podziękować
Wójtowi Gminy Hażlach, p. Karolowi Folwarcznemu, za wsparcie,
bez którego nie udało by się zdobyć tych środków.
* * *
Pracownicy Biblioteki w dniu 26 października uczestniczyli w
Targach Książki w Krakowie. Dla niektórych była to pierwsza wizyta
na tak ogromnej imprezie, poświęconej książce. Różnorodność oraz
mnogość wystawców przyprawiała o zawrót głowy. Podczas Targów
można było uzyskać informację praktycznie o każdej pozycji książkowej, dostępnej na polskim rynku. Dodatkową wspaniałą atrakcją
były spotkania z samymi autorami. Dla nas gratką okazała się możliwość zakupu książki u samego Wojciecha Cejrowskiego. Możliwość
porozmawiania z tak medialną osobą stała się nie lada przeżyciem.
Osobiście wywarł na nas bardzo pozytywne wrażenie,osoby szalenie
sympatycznej i otwartej. Myślę, że możliwość spokojnego przejrzenia
książek oraz spotkania pisarzy z „pierwszych” stron gazet jest bodźcem, który sprawi, że za rok znowu pojawimy się na tejże imprezie.
* * *
W piątek, 9 listopada 2007 roku, odbyła się w Bibliotece w Hażlachu po raz pierwszy noc z filmem. Imprezy tego typu były już wcześniej
organizowane, ale zawsze odbywały się w innych pomieszczeniach.
Tym razem w salę kinową przeistoczyła się czytelnia naszej Biblioteki.
Noc tę organizowaliśmy wspólnie ze Świetlicą Gminną w Hażlachu.
Spotkanie to zatytułowane było „Noc z dreszczykiem.” Grupa starszej
młodzieży sama wybrała filmy, które chcą oglądać i wybór padł na filmy psychologiczne, a także mroczne thrillery. Imprezę tę udało nam się
zorganizować dzięki sprzętowi zakupionemu z dotacji MKiDN. Jakość
i poziom zaskoczyły nas wszystkich. Myślę, że fakt, iż do samego rana
cała grupa (poza niewielkimi wyjątkami) oglądała wybrane filmy świadczy o żywym zainteresowaniu tego typu spotkaniami. Mam nadzieję, że
nie było to ostatnie spotkanie w Bibliotece o takim charakterze. Gorąco
dziękuję wszystkim uczestnikom za udział oraz wspaniałą atmosferę.
* * *
16 listopada filia GBP w Kończycach Wielkich zorganizowała dla
uczniów klasy 3 Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich lekcję
biblioteczną pod hasłem „Nasza wspólna Europa”. Omówiono sposób
korzystania z księgozbioru ze szczególnym uwzględnieniem książek
popularnonaukowych. Uczniowie uczyli się wyszukiwać wiadomości
na temat poszczególnych państw UE i wykonali flagi państwowe z
kolorowego papieru. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki w postaci książeczki „Podróże Eurofanka”.
MB

Dzień 18 października to ważna data dla szkolnej społeczności
gimnazjum w Kończycach Wielkich. Był on obchodzony bardzo
uroczyście, gdyż w tym dniu przypadła 50 rocznica śmierci patronki
szkoły Gabrieli hrabiny Thun-Hohenstein.
Obchodzone w tym dniu święto szkoły rozpoczęło się wspólną
mszą świętą w kaplicy Opatrzności Bożej. Następnie Dyrekcja, Grono
Pedagogiczne wraz z uczniami na czele z pocztem sztandarowym oraz
zaproszonymi gośćmi – panem wójtem Karolem Folwarcznym, panią
inspektor Danutą Witoszek oraz przewodniczącym Rady Gminy panem Karolem Czempielem udali się na grób hrabiny, by złożyć kwiaty
i uczcić pamięć tej wielkiej działaczki, której społeczność Kończyc
zawdzięcza między innymi powstanie budynku obecnego gimnazjum.
Podczas uroczystej akademii gimnazjaliści pod kierunkiem K. Handzel, A. Witoszek, M. Banot, A. Macury i M. Zaleskiego przypomnieli
najważniejsze wydarzenia z życia ich patronki w formie wspomnień,
wierszy własnego autorstwa oraz piosenek w wykonaniu chórku szkolnego i zespołu fletowego. Całości dopełnił pokaz multimedialny. Następnie uczniowie udali się do klas i pracując w grupach przygotowali
makiety pałacu w Kończycach oraz kaplicy, które wzięły udział w konM. Czyż
kursie i zostały zaprezentowane podczas apelu.

SPOTKANIE SENIORÓW
18 listopada 2007 r. Rada Sołecka wsi Hażlach, wspólnie ze Świetlicą Gminną, zaprosiły na spotkanie najstarszych mieszkańców. Celem
tej inicjatywy było umożliwienie spotkania wszystkich starszych osób,
nieraz schorowanych, zagubionych w dzisiejszym świecie, a także docenienie ich pracy i zaangażowania w rozwój wsi w ubiegłych latach.
Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni: Wójt Gminy Karol Folwarczny, radni oraz księża obu wyznań. Zebranych przywitał sołtys Jan
Małysz, następnie głos zabrał wójt oraz duchowni. W ciepłych słowach
skierowanych do mieszkańców nie zabrakło podziękowań, a także życzeń na dalsze lata wspólnego budowania naszej „małej ojczyzny”.
Poczęstunek przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich, zaś ciastko,
kawę i herbatę sfinansowano ze środków Świetlicy Gminnej. Po części
wspomnieniowej zebrani mogli wysłuchać cieszyńskie pieśni i przyśpiewki w wykonaniu muzyków z Hażlacha. Na pożegnanie odśpiewano ze wzruszeniem pieśń „Ojcowski dom”.
Wojciech Kasztura

TUŻ ZA PODIUM
Rozegrany 1 grudnia w Zespole Szkół w Zebrzydowicach Turniej
Tenisa Stołowego był ósmą i zarazem ostatnią konkurencją tegorocznej
IV Olimpiady Samorządowej Ziemi Cieszyńskiej. W klasyfikacji drużynowej bezkonkurencyjna okazała się drużyna z Chybia, która z dorobkiem 153 pkt. wyprzedziła Goleszów (128 pkt.) i Hażlach (115 pkt.).
Trzecie miejsce dla Gminy Hażlach zdobyli: Jarosław Małysz,
Wiesław Brachaczek i Franciszek Bierski. J. Małysz który w decydującym pojedynku pokonał Ryszarda Grądkowskiego z Goleszowa,
indywidualnie zajął w turnieju wysokie 3 miejsce.
Ostatecznie nasza gmina zajęła czwarte, czyli pierwsze niemedalowe miejsce w końcowym rankingu, tracąc tylko 2 punkty do
zdobywcy trzeciego miejsca. Oto pełna klasyfikacja końcowa IV
Olimpiady: 1. Goleszów (98 pkt.), 2. Wisła (89 pkt.), 3. Dębowiec (88
pkt.), 4. Hażlach (86 pkt.), 5. Chybie (81 pkt.), 6. Skoczów (77 pkt.),
7. Cieszyn (77 pkt.), 8. Brenna (74 pkt.), 9. Zebrzydowice (63 pkt.),
10. Ustroń (58 pkt.), 11. Strumień (45 pkt.), 12. Jaworze (41 pkt.), 13.
Istebna (28 pkt.), 14. Powiat Cieszyński (24 pkt.).
GK

Z „VICTORII” HAŻLACH
16 listopada odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ludowego Klubu Sportowego „Victoria” Hażlach. Głównym celem zebrania było wybranie nowego Zarządu Klubu.
Na czele nowych władz stanął dotychczasowy prezes, Jerzy Socholik. W skład zarządu weszli także: Edward Sitek (wiceprezes),
Grzegorz Sikorski (sekretarz), Leszek Zieja (skarbnik), członkowie
Czesław Miły, Henryk Plinta, Mieczysław Płonka. Komisja Rewizyjna będzie pracować w składzie: Lesław Siekierka (przewodniczący)
oraz Piotr Gutan i Kazimierz Stuchlik.
GK
* * *
8 grudnia w klubie zorganizowano tradycyjne „mikołajki”. Grupa 35
chłopców, żaków i trampkarzy, spotkała się w salce Domu Parafialnego.
Piłkarska młodzież została obdarowana podarkami, których fundatorami
byli: Krzysztof Kaleta, Teofil i Paweł Macurowie, Mieczysław Płonka,
Edward Sitek oraz firma KOH-I-NOR. W spotkaniu uczestniczyła liczna
grupa rodziców, którzy przygotowali poczęstunek.
JK

KURS SĘDZIOWSKI
Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Skoczowie w
styczniu 2008 r. organizuje kurs dla kandydatów (dziewcząt i chłopców) na sędziego piłki nożnej. Wszelkie informacje dotyczące warunków uczestniczenia w ww. kursie (wiek, stan zdrowia, termin i
miejsce) można uzyskać dzwoniąc pod numery telefonów: 605 735
135 i 504 191 585.
Przewodniczący Kolegium Sędziów
Józef Mazur
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MEMORIAŁ JANA POMIEĆKI
Turniej Tenisa Stołowego, organizowany przez Szkołę Podstawową im. „Trzech Braci” w Hażlachu oraz LKS „Victoria” Hażlach,
obchodził w tym roku siódmą rocznicę. Od trzech lat nosi on nazwę
Memoriału Jana Pomiećki dla upamiętnienia mieszkańca Hażlacha,
zawodnika LKS Hażlach Pana Jana Pomiećki, który zmarł nagle w
sali gimnastycznej naszej szkoły.
Turniej zdobył już sobie odpowiednią pozycję pośród różnego
typu turniejów tenisa stołowego, gromadząc zawodników z wielu miejscowości woj. śląskiego, m.in. z Bielska-Białej, Jastrzębia
Zdroju, Cieszyna, Pawłowic, Strumienia, Żor, Ustronia, Skoczowa,
Wisły, Pogwizdowa i oczywiście z Hażlacha. Rozgrywane mecze
są niezwykle zacięte i na wysokim poziomie, a forma zawodników
ciągle zaskakuje. Pragnę zauważyć, że najstarsza z kategorii, w której można startować, to weterani (wiek zawodników 60 - 72 lata).
Od kilku już lat współzawodnictwo seniorów poprzedzają zawody dla uczniów do lat 18 w kategorii szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Co roku wyniki, jakie osiągają zawodnicy,
publikowane są na łamach gazet lokalnych i na stronach internetowych. Najlepsi zawodnicy otrzymują puchary, dyplomy i nagrody.
W związku z powyższym chciałabym podzielić się pewną refleksją, która dotyczy przygotowania turnieju. Siódmy raz wokół
mojej osoby zgromadzili się ludzie z pasją, zaangażowani, bardzo pomocni , niezwykle serdeczni i oddani tej imprezie. Siódmy
raz dzięki ich szczodrości i pracowitości mogłam być świadkiem
udanego spotkania, pełnego pozytywnych emocji. I po raz siódmy
stwierdzam, że było warto. Słowa jednego z zawodników: „A pani
dyrektor zawsze z nami” uważam za bardzo ciepłe, ale i obligujące
mnie do przygotowania kolejnych turniejów. Chciałabym bardzo
podziękować wszystkim sponsorom, tj. Wójtowi Gminy Hażlach
Karolowi Folwarcznemu, Antoniemu Trylskiemu, który przez sześć
lat wspomagał turniej, prezesowi LKS Jerzemu Socholikowi, panu
Teofilowi Macurze, Adrianowi Machejowi, Mieczysławowi Płonce,
LKS „Victoria”, Radzie Rodziców (nagrody dla dzieci), pełnomocnikowi Wójta Gminy Hażlach ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Waldemarowi Saltariusowi, Wacławowi
Mitrędze, sędziom: Jerzemu Hojnackiemu i Krzysztofowi Żebrokowi. Moim pracownikom, bez których trudno byłoby cokolwiek
zorganizować: pani Halinie Michalik, Renacie Dębinny, Józefowi
Mazurkowi, Janinie Szpin, Krystynie Kałuży, Krystynie Michalik.
A przede wszystkim współorganizatorowi - panu Józefowi Michalikowi.
Dyrektor SP
im. „Trzech Braci” w Hażlachu
Agnieszka Pilch
Wyniki
Turnieju Tenisa Stołowego - Hażlach, 1 grudnia 2007 r.
Kategoria „Dzieci szkół podstawowych”:
chłopcy

I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV miejsce

Patryk Polak
Grzegorz Misiniec
Łukasz Machej
Paweł Rucki

SP Hażlach
SP nr 6 Ustroń
SP Hażlach
SP nr 6 Ustroń

dziewczęta

I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV miejsce

Edyta Wawrzyczek
Patrycja Konieczna
Izabela Morawiec
Emilia Kabiesz

SP Hażlach
SP Hażlach
SP Hażlach
SP Hażlach

Kategoria „Młodzież szkolna ponadpodstawowa”:
I miejsce

Wojciech Łosiński

Zebrzydowice

II miejsce

Tadeusz Brzezina

Zebrzydowice

III miejsce

Sylwia Duda

Skoczów

IV miejsce

Dorota Staniek

Skoczów

Kategoria „Kobiety”:
I miejsce

Jolanta Szajter

Hażlach

II miejsce

Agnieszka Machej

Hażlach

III miejsce

Agnieszka Szajter

Hażlach

Kategoria „Mężczyzn do 45 lat”:
I miejsce

Piotr Birlet

Cieszyn

II miejsce

Jolanta Szajter

Hażlach

III miejsce

Piotr Paszek

Ustroń

IV miejsce

Wacław Mitręga

Cieszyn

Kategoria „Mężczyźni 45 – 60 lat”:
I miejsce

Jan Borowski

Jastrzębie Zdrój

II miejsce

Krzysztof Bacowski

Żory

III miejsce

Zbigniew Suchodolski Pawłowice Śl.

IV miejsce

Henryk Juchnik

Strumień

Kategoria „Weterani pow. 60 lat”:
I miejsce

Henryk Pietrzyk

Skoczów

II miejsce

Józef Michalik

Hażlach

III miejsce

Karol Czyż

Ustroń

IV miejsce

Roman Macura

Cieszyn

INFORMACJA
W związku z licznymi zapytaniami odnośnie sposobu postępowania z odpadami wielkogabarytowymi oraz zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym przekazujemy informacje wynikające ściśle z zapisów prawa.
Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, obejmujące
niesegregowane odpady komunalne, jest obowiązany, zgodnie
z art. 8 ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. - Dz. U. 05.236.2008), do
odbierania wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów
komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych
odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego i odpadów z remontów.
Sprzętem elektrycznym i elektronicznym są urządzenia, których prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu
elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, oraz
mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do
użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V
dla prądu zmiennego oraz 1500 V dla prądu stałego.
Szczegółowy wykaz urządzeń określa załącznik nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 05.180.1495).
Zgodnie z art. 37 cytowanej powyżej ustawy zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do jego selektywnego zbierania oraz
do nieodpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu pochodzącego
z gospodarstw domowych.
Do nieodpłatnego przyjmowania sprzętu przeznaczonego dla
gospodarstw domowych są obowiązani także sprzedawcy detaliczni i sprzedawcy hurtowi w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju
(art. 42).
Ponadto należy pamiętać, iż użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt. Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.
CzF
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NOWA PRACOWNIA KOMPUTEROWA
14 listopada w Szkole Podstawowej w Zamarskach dokonano
oficjalnego, uroczystego otwarcia nowej pracowni komputerowej,
współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu „Pracownie komputerowe dla szkół - edycja 2006”.
Nauczyciele i uczniowie szkoły zajęcia z wykorzystaniem komputerów odbywają w niej od września tego roku.
To już trzecia pracownia w szkole. Pierwsze komputery „Atari”
zakupiono dla uczniów w styczniu i lutym 1989 r. z funduszy składek Komitetu Rodzicielskiego, RSP, Komitetu Gazyfikacyjnego, Rady
Sołeckiej i wolnych datków Rodziców. Druga wyposażona w nowszy
sprzęt, finansowany z funduszy Rady Rodziców, powstała w 1999 roku.
Ponadto Rada Rodziców ufundowała odpowiednie meble i ekran.
Potem był czas na gorący posiłek, zakup pamiątek, uzupełnienie
książeczek GOT, wspólne zdjęcia, odpoczynek i podziwianie pięknych widoków. Wróciliśmy może zmęczeni, ale na pewno zadowoleni
z tak miłego i aktywnego wypoczynku połączonego z poznawaniem
pięknych i urokliwych zakątków naszej małej ojczyzny.
Teresa Buława

20 LAT HAŻLASKIEGO CHÓRU

Zwiedzanie pracowni • Fot. GK
16 stycznia 2006 roku został złożony wniosek do Kuratorium
Oświaty w Katowicach o przyznanie pracowni, który został nareszcie
zrealizowany w czerwcu 2007 roku. W nowej pracowni zainstalowano nowoczesny sprzęt komputerowy o wartości 41.797,44 zł.
W skład wyposażenia pracowni wchodzi: 10 komputerów, laptop,
projektor multimedialny, skaner, drukarka laserowa, serwer. Ponadto
do końca roku kalendarzowego szkoła otrzyma czytelnię multimedialną do biblioteki, która wspólnie z pracownią komputerową wzbogacą proces dydaktyczny w naszej szkole.
Od września 2007 nauczyciele i uczniowie z radością prowadzą
zajęcia z wykorzystaniem komputerów w klasach I – VI.
Grażyna Babińska

PUCHAR DLA SP ZAMARSKI
W sobotę, 29 września, dzieci naszej szkoły wraz z nauczycielami
i rodzicami wyruszyły w góry Beskidu Śląskiego, by wziąć udział w
XXVIII Górskim Rajdzie Młodzieżowym „Pożegnanie lata”. Trasa
rajdu wiodła z Wisły Łabajowa na jeden z piękniejszych szczytów
Beskidu - Stożek.
Organizatorzy - Oddział PTTK Beskid Śląski w Cieszynie - połączyli rajd z obchodami 85-lecia pierwszego polskiego schroniska na
Stożku. Do Wisły Łabajowa dojechaliśmy autobusem, potem zaczęła
się piesza wędrówka. Była piękna, słoneczna pogoda, wymarzona na
tego typu imprezy. Góry zachwyciły nas urokiem żółtych i czerwonych liści, ciszą, przerywaną szumem jodeł i pluskiem wody w górskich potokach. Pod drzewami, wśród kolorowych liści można było
znaleźć piękne okazy grzybów. Bez trudu pokonaliśmy trasę zielonego szlaku, by około godz.10 zdobyć szczyt Stożka. Tu spotkaliśmy
liczne grupy dzieci i młodzieży szkół Cieszyna i powiatu cieszyńskiego. Przed budynkiem schroniska przywitali nas organizatorzy rajdu.
Zajęliśmy I miejsce jako najliczniejsza, licząca ponad 80 osób grupa.
Otrzymaliśmy puchar, który w imieniu wszystkich uczestników odebrała dyrektor szkoły pani Grażyna Babińska.

Dzień 22 listopada to święto św. Cecylii, męczennicy, patronki
śpiewu i muzyki kościelnej. Był to też dzień wyjątkowy dla chóru
parafii św. Bartłomieja Apostoła w Hażlachu, który obchodził jubileusz 20-lecia istnienia.
Z tej okazji w niedzielę, 25 listopada, została odprawiona uroczysta Msza Św. Jubileuszowa, celebrowana przez ks. prob. Andrzeja Paponia. Uczestniczyli w niej zaproszeni goście: przewodniczący Rady
Gminy Karol Czempiel, Wójt Gminy Karol Folwarczny, dyrygenci chórów i zespołów śpiewaczych działających na terenie gminy, a
także zaprzyjaźniony chór parafii św. Michała Archanioła z Kończyc
Wielkich pod kierownictwem Zbigniewa i Jadwigi Pyszny oraz chór
Jubilat pod dyrekcją Mieczysława Gorasa.
Hażlaski chór od początku istnienia kierowany jest przez Pana
Mieczysława, wielkiego miłośnika muzyki i śpiewu. Poświęca on
wiele czasu na opracowania muzyczne pieśni, na odbywające się co
tydzień próby, aby chór mógł uświetniać liturgię mszy św. z okazji
świąt i uroczystości kościelnych. Chór kościelny bierze także udział
w organizowanych gminnych koncertach kolęd, konkursach śpiewaczych, dożynkach.
W czasie swojej 20-letniej działalności wielkim zaszczytem i wyróżnieniem dla naszego chóru było zaproszenie do udziału w jubileuszu 50-lecia istnienia Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej i
wspólne koncertowanie z Zespołem Jubilatem oraz innymi zespołami
śpiewaczymi, prowadzonymi przez dyrygentów wywodzących się z
członków ZPiT Ziemi Cieszyńskiej.
(c.d. na str. 10)

Dyrygent Mieczysław Goras odbiera życzenia od wójta Karola Folwarcznego.
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FINALIŚCI KONKURSU
„PIĘKNE OGRODY WIZYTÓWKĄ
GMINY HAŻLACH 2007”

Alicja Czyż, Pogwizdów.

Urszula Orszulik, Brzezówka.

Emilia Śliż, Zamarski.

20 LAT HAŻLASKIEGO CHÓRU
(c.d. ze str. 9)

Zofia Machej, Hażlach.

Małgorzata Juroszek, Kończyce Wielkie.

Niedzielna uroczystość w hażlaskim kościele miała niezwykłą
oprawę muzyczną. Zaproszony chór z Kończyc Wielkich wykonał
dwie pieśni, zaś chór Jubilat był wykonawcą psalmu międzylekcyjnego „Oto mieszkanie Pana Boga z ludźmi” oraz „Ave verum corpus”
Wolfganga Amadeusza Mozarta.
Na zakończenie uroczystości w kościele obydwa chóry wspólnie
z wiernymi odśpiewały „Ojcowski dom”. Po mszy św. wszyscy zaproszeni goście wraz z członkami obydwu chórów udali się do Domu
Parafialnego na miłe spotkanie towarzyskie.
WK

Chór hażlaskiej parafii.
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