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SUKCES
TENISISTÓW
VII Turniej Tenisa Stołowego
Pracowników Samorządowych i Radnych, który odbył się 13 grudnia w
Ustroniu, zakończył tegoroczne rozgrywki V Samorządowej Olimpiady
Ziemi Cieszyńskiej. Wielki sukces
odnieśli w Ustroniu reprezentanci
Gminy Hażlach. Drużynowo zajęli
bowiem pierwsze miejsce, dzięki czemu nasza gmina awansowała w końcowej klasyfikacji z pozycji siódmej
na piątą.
Nasza reprezentacja wystąpiła w
składzie: Józef Michalik, Wiesław
Brachaczek i Jarosław Małysz. Zdobyła 137 punktów, wyprzedzając zaledwie o jeden punkt Gminę Strumień
(136 pkt.) i o osiem punktów Gminę
Chybie (129 pkt.). O zajęciu pierw-

REGIONALNE PRZEBOJE
23 listopada w sali widowiskowej w Hażlachu odbył się II Gminny Konkurs na „Przebój pieśniczki regionalnej 2008 roku”, którego
organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury. Celem konkursu jest
przede wszystkim popularyzacja pieśni regionalnych, ochrona i dokumentacja śpiewu ludowego z uwzględnieniem repertuaru naszego
regionu, integracja środowisk animatorów folkloru oraz popularyzacja pieśni regionalnych.
Rywalizacji o wylansowanie przeboju w tej kategorii podjęły się
trzy zespoły: Zespół Śpiewaczy z Pogwizdowa, Męski Zespół Śpiewaczy z Zamarsk oraz Zespół Śpiewaczy z Hażlacha. Dyrektor GOK
Wojciech Kasztura słowa powitania skierował do uczestników, którzy odpowiedzieli na zaproszenie do udziału w konkursie, a także do
przybyłej publiczności.
(c.d. na str. 7)
Reprezentanci naszej gminy z wójtem Karolem Folwarcznym • Fot. GK

Występ Zespołu Śpiewaczego z Hażlacha • Fot. Józef Stoszek

szego miejsca zadecydował zwycięski pojedynek (3:0) J. Michalika
z Mirosławem Stańkiem z Chybia o drugie miejsce w klasyfikacji indywidualnej, który dał naszej drużynie decydujące dwa punkty. W.
Brachaczek i J. Małysz w klasyfikacji indywidualnej zajęli miejsca w
przedziale od 9 do 12.
W końcowej klasyfikacji Olimpiady, po siedmiu rozegranych
konkurencjach, kolejność przedstawia się następująco: 1. Strumień
(106 pkt.), 2. Goleszów (88 pkt.), 3. Dębowiec (86 pkt.), 4. Zebrzydowice (78 pkt.), 5. Hażlach (72 pkt.), 6. Cieszyn (71 pkt.), 7. Wisła (69
pkt.), 8. Chybie (53 pkt.), 9. Brenna (45 pkt.), 10. Ustroń (44 pkt.), 11.
Skoczów (21 pkt.), 12. Starostwo Powiatowe (20 pkt.), 13. Istebna (6
pkt.), Jaworze (6 pkt.).
GK
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PRACOWNIA Z EFS
14 października 2008
roku Gimnazjum im. Ziemi
Cieszyńskiej w Pogwizdowie
uroczyście obchodziło Dzień
Edukacji Narodowej. Obchody święta były połączone
z otwarciem nowej pracowni
komputerowej ufundowanej
ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Uroczystość ta rozpoczęła się ekumenicznym nabożeństwem w kościele pod
Uroczyste otwarcie pracowni komputewezwaniem św. Jana Neporowej.
mucena w Pogwizdowie w
intencji pracowników oświaty, któremu przewodniczyli ks. proboszcz
Karol Mozor oraz pastor Kościoła Ewangelickiego Janusz Sikora.
Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Wójt Gminy Hażlach
Karol Folwarczny, przewodniczący Rady Gminy Hażlach Karol Czempiel, wizytator Delegatury w Bielsku-Białej Kuratorium Oświaty w Katowicach Anna Olbrycht, przewodnicząca cieszyńskiego oddziału ZNP
Jadwiga Lincer, radni i sołtysi sołectw Pogwizdów i Brzezówka, a także
przedstawiciele kół i organizacji działających na terenie Pogwizdowa.
Po uroczystościach kościelnych nastąpiło oficjalne otwarcie pracowni komputerowej. Wójt Gminy Karol Folwarczny i dyrektor szkoły Barbara Sanecka dokonali otwarcia pracowni przecinając wstęgę,
a następnie proboszcz parafii ks. Karol Mozor poświęcił komputery.
Przybyli goście, na pamiątkę tego uroczystego dnia, wpisali się do
kroniki szkolnej.
Część oficjalną zakończono zwiedzaniem wystawy prac plastycznych i fotografii wykonanych przez uczniów gimnazjum. Wystawa
dotyczyła naszego regionu i nosiła tytuł „Nasza Ziemia Cieszyńska”.
Następnie goście udali się na salę gimnastyczną, gdzie uczniowie zaprezentowali najpopularniejsze tańce cieszyńskie oraz prozę
i poezję w gwarze regionalnej. „Pónbóczku mignij” Karola Kajzera
i „Zabijaczka” Anny Więzik zostały nagrodzone wielkimi brawami.
Młodzież zaśpiewała także najpopularniejszą pieśń naszego regionu
„Płyniesz Olzo” .
Część artystyczna zakończyła się humorystyczną inscenizacją
pt. „Jaskiniowiec w epoce komputerowej”. Przedstawienie swoim
charakterem nawiązywało do korzyści płynących z dobrodziejstwa
internetu, ale także pokazało zagrożenia, jakie niesie ze sobą świat
wirtualny.
Bożena Krzyżówek
Anita Sznajder

Z WIZYTĄ U KRÓLA ARTURA
Niemałe atrakcje czekały na uczestników kolejnej wizyty roboczej
w ramach programu Socrates Comenius. Przedstawiciele uczniów i
pracowników Gimnazjum im. Ziemi Cieszyńskiej w Pogwizdowie
zostali zaproszeni przez partnerski college w Bodmin do Kornwalii
słynącej z rozległych wrzosowisk, wyjątkowo malowniczej linii brzegowej oraz … legendy o Królu Arturze.
To właśnie tu, na atlantyckim wybrzeżu Kornwalii, w zamku Tintagel, mieli spotykać
się Rycerze Okrągłego Stołu. Tyle legenda. Współczesna
Kornwalia to region
rolniczy. Charakterystycznym elementem krajobrazu
są pola i pastwiska
poprzecinane wysokimi żywopłotami.
Reprezentacje partnerskich szkół.
Wśród takich pól,

na farmie, znaleźliśmy gościnę: uczniowie i nauczyciele z Niemiec,
Francji i Polski skupieni wokół projektu pt. „Teatr Skarbów”.
Przedpołudnia spędzaliśmy pracowicie uczestnicząc w zajęciach
warsztatowych z dramy i teatru, tworząc zarys przedstawienia, które uwieńczy i podsumuje dwuletnią współpracę. Poznawaliśmy też
pracę szkoły, jej organizację i tradycje. Zostaliśmy uroczyście przyjęci przez mera Bodmin oraz dyrektora szkoły. Po południu mieliśmy możliwość zwiedzenia lokalnych atrakcji: wrzosowisk z pozostałościami po osadnictwie z epoki brązu, wiktoriańskiej posiadłości
Lanhydrock, kompleksu cieplarni Eden Project, zapierającego dech
swoim majestatem Tintagel. Szczególnie zapadnie nam w pamięci
wieczór spędzony z angielskimi rodzinami. Gościnność i otwartość
gospodarzy sprawiła, że prysły wszelkie językowe i kulturowe bariery. Zorganizowano też dla nas „Wieczór międzynarodowy”, podczas
którego mogliśmy się spotkać z rodzinami mniejszości narodowych
współtworzących społeczność szkolną Bodmin College, spróbować
przysmaków z różnych stron świata, nawiązać ciekawe znajomości i
wzbogacić swoją wiedzę o różnych, nieraz odległych i egzotycznych
krajach.
Przygotowujemy się teraz do rewizyty naszych zagranicznych
przyjaciół, która zaplanowana jest na koniec marca przyszłego roku.
Jesteśmy przekonani, że nasz piękny region pozostawi w naszych
gościach niezapomniane wrażenia.
Grażyna Geronin

PIĘĆ DNI W ANGLII
Wydawać by się
mogło, że listopad
nie sprzyja podróżom. A jednak, dzięki pozyskanym z UE
funduszom, także ten
najmniej przez nas
lubiany miesiąc przyniósł nam wiele interesujących wydarzeń.
W dniach od 8 do 12
listopada czworo ucz- Przed wejściem do Muzeum Historii Naturalniów i troje nauczy- nej Uniwersytetu w Oxfordzie.
cieli hażlaskiej podstawówki odwiedziło deszczową i bardzo wietrzną Anglię, realizując
tym samym jedno z założeń projektu Socrates-Comenius.
Bardzo gościnni angielscy partnerzy ze szkoły podstawowej w
Stadhampton każdego dnia zaskakiwali nas swoją serdecznością.
Wspólne zajęcia, dzielenie się umiejętnościami (prowadziłyśmy lekcje z dziećmi angielskimi, nasi uczniowie brali udział w lekcjach ze
swoimi rówieśnikami) wzbogaciły naszą wiedzę nie tylko pedagogiczną, ale przede wszystkim społeczną. Harmonogram wizyty był
bardzo urozmaicony, dzięki czemu wspomnień i doświadczeń nie
zabraknie przez bardzo długi czas. Uczestniczyliśmy m.in. w państwowych obchodach upamiętniających poległych w czasie I wojny światowej, oglądaliśmy 30-minutowy pokaz sztucznych ogni,
wspólnie puszczaliśmy latawce, co przy silnym, porywistym wietrze
okazało się nie lada sztuką. Chłopcy grali ze swoimi rówieśnikami w szachy, dziewczęta zaprezentowały improwizację ruchową do
muzyki Fryderyka Chopina. Dzieci uczyły się także programować.
Zwiedziliśmy również położony nieopodal Stadhampton malowniczy Oxford.
Urocze miejsce na ziemi, z ogromną liczbą szkół wyższych i muzeów. Mieliśmy ogromne szczęście zobaczyć m.in. zapierające dech
w piersiach muzeum historii naturalnej oraz Harris Manchester College, gdzie może w przyszłości trafią także nasi uczniowie. Jeszcze w
dniu przed odlotem odwiedziliśmy i poznaliśmy historię najstarszej
szkoły w Anglii, pochodzącej z XV wieku.
Przede wszystkim jednak poznaliśmy bardzo życzliwych, ciekawych świata ludzi, z którymi mam nadzieję jeszcze nie raz przyjdzie
nam się spotkać.
Agnieszka Pilch
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INFORMACJA

OGŁOSZENIA
Wójt Gminy Hażlach informuje, że w dniu 24 grudnia 2008 r.
Urząd Gminy Hażlach będzie nieczynny.
Wójt Gminy Hażlach
Karol Folwarczny
*
*
*
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu
informuje, że w dniu 24 grudnia 2008 r. GOPS będzie nieczynny.

Urząd Gminy Hażlach informuje, że na terenie Gminy Hażlach uprawnionymi podmiotami do wykonywania usług w zakresie usuwania odpadów
komunalnych (stałych i płynnych) z terenu posesji są następujące podmioty:
Lp.

1

Kierownik GOPS w Hażlachu
Monika Dziadek
*
*
*
Wójt Gminy Hażlach informuje, że w dniu 31 grudnia 2008 r.
z powodu inwentaryzacji kasa Urzędu Gminy Hażlach będzie nieczynna.
Wójt Gminy Hażlach
Karol Folwarczny
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OGŁOSZENIE
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Wójt Gminy Hażlach ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację
zadań publicznych w 2009 roku. Zakres konkursu obejmuje następujące rodzaje zadań:
A. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:
1. Organizowanie szkoleń, imprez i zawodów sportowych dla
dzieci i młodzieży.
2. Olimpiada zimowa dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Hażlach.
3. Popularyzacja gry hokeja na lodzie.
4. Spartakiada osób niepełnosprawnych.
5. Zawody sportowo-rekreacyjne „Turniej sołectw”.
6. Szkolenie w ramach sekcji tenisa stołowego.
B. Nauka, oświata, edukacja i wychowanie:
1. Dowożenie z terenu Gminy Hażlach 6 uczniów niepełnosprawnych
do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Cieszynie.
C. Ochrona i promocja zdrowia:
1. Zapewnienie schronienia i pomocy ofiarom przemocy domowej.
Termin i warunki realizacji zadania:
1. Dla zadań A 1,3,6 realizacja w terminie od 1 lutego do 15
grudnia 2009 r.
2. Dla zadania A 2 realizacja w terminie od 9 lutego do 15 lutego
2009 r.
3. Dla zadań A 4, 5 realizacja we wrześniu 2009 r.
4. Dla zadań B i C realizacja w terminie od 2 stycznia do 31
grudnia 2008 r.
Termin składania ofert:
a) dla zadań A 1,2,3,6 do dnia 19.01.2009 r. do godz. 10.00
b) dla zadań A 4,5 do dnia 30.06.2009 r. do godz. 10.00
c) dla zadań B i C do dnia 29 grudnia 2008 r. do godz. 10.00
Pełna treść ogłoszenia jest dostępna na stronie Gminy Hażlach
www.hazlach.pl w dziale „Aktualności”, na stronie BIP Urzędu Gminy Hażlach www.hazlach.samorządy.pl w dziale „Ogłoszenia” pod
datą 28.11.2008 r. oraz na tablicy ogłoszeń w budynku UG Hażlach.
MG

OGŁOSZENIE O WYWIESZENIU
WYKAZU NIERUCHOMOŚCI
Wójt Gminy Hażlach informuje, że Zarządzeniem nr 465/08 z
dnia 28 listopada 2008 r. przeznaczył do oddania w dzierżawę parcele
gruntowe nr 150/1, 155/2, 155/3 położone w Pogwizdowie.
Wykaz o przeznaczeniu wyżej wymienionej nieruchomości został
wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hażlach na okres 21
dni oraz na stronie internetowej www.hazlach.samorzady.pl.
z up. WÓJTA
Wanda Sojka
Zastępca Wójta
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Podmiot
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych Wywóz Odpadów
Komunalnych Stałych i Płynnych
Emil Janota, Zabłocie
ul. Bielska 60, 43-246 Strumień
Przedsiębiorstwo SpedycyjnoTransportowe „TRANSGÓR”
sp. z o.o., ul. Norwida 34
44-268 Jastrzębie Zdrój
„FANEX” s.c., A.M. Flaczek,
E.F. Zieleźnik,
Międzyświeć 133, 43-430 Skoczów

„Global Service, Usługi Ekologiczne”
sp. z o.o., ul. Graniczna 29
40-956 Katowice, oddział Mszana
ul. Moszczeńska 27, 44-325 Mszana
„EKOM” Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe Janota
Zdzisław, ul. Tulipanów 3
Zabłocie, 43-246 Strumień

6

Zakład Oczyszczania Miasta
„Tros-eko” sp. z o.o.
ul. Bażantów 17, 43-450 Ustroń

7

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
sp. z o.o., ul. Kokotek 33
41-700 Ruda Śląska

„Kontrast II” s.c. Maria Nowak
Arlena i Rajmund Sztwiorok
Pogórze 253, 43-430 Skoczów

Zakres działalności
Odbiór odpadów
komunalnych stałych
i płynnych z nieruchomości położonych na terenie
Gminy Hażlach
Odbiór odpadów
komunalnych stałych
z nieruchomości położonych na terenie Gminy
Hażlach
Odbiór odpadów
komunalnych stałych
z nieruchomości położonych na terenie Gminy
Hażlach
Odbiór odpadów
komunalnych stałych
z nieruchomości położonych na terenie Gminy
Hażlach
Odbiór segregowanych
odpadów komunalnych
stałych z nieruchomości
położonych na terenie
Gminy Hażlach
Odbiór odpadów
komunalnych stałych
i segregowanych z nieruchomości położonych na
terenie Gminy Hażlach
Odbiór odpadów
komunalnych stałych
z nieruchomości położonych na terenie Gminy
Hażlach

Odbiór odpadów
komunalnych stałych
8
z nieruchomości położonych na terenie Gminy
Hażlach
„P.P.H.U EKOPLAST – PRODUKT S.C.” Odbiór odpadów
Krzysztof Brandys
komunalnych stałych
z nieruchomości położo9 Ryszard Brandys
Al. Jana Łyska 20, 43–400 Cieszyn nych na terenie Gminy
Hażlach
„SKOWRON” Sp. z o.o.
Odbiór odpadów płynSkowron Cezary
nych z nieruchomości
10 ul. Frysztacka 93 A
położonych na terenie
43–400 Cieszyn
Gminy Hażlach

Telefon
033 85 70 201
0 601 525 374

032 47 40 752
032 47 40 753

033 85 33 446

032 25 64 418
25 62 437

033 85 70 095
0607 598 973

033 85 42 975

032 24 81 081
do 083

033 85 30 457
033 85 30 392
0 606 823 874

0 510 271 250
0 501 723 990

033 858 28 08
0 606 829 653

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA

Zarząd i członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamarskach składają serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom
wsi, parafiom, organizacjom, przedsiębiorstwom oraz władzom
Gminy Hażlach za pomoc i wsparcie w organizacji obchodów 100lecia OSP Zamarski.
Jednocześnie życzymy wszystkim zdrowych, radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia.
Za Zarząd OSP Zamarski
Prezes Karol Matuszek
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Uchwała nr XX/189/08
Rady Gminy Hażlach z dnia 13 listopada 2008 roku

Uchwała Nr XX/191/08
Rady Gminy Hażlach z dnia 13 listopada 2008 roku

w sprawie: określenia na rok 2009 wysokości stawek podatku od
nieruchomości od budynków, budowli i gruntów

w sprawie: określenia na rok 2009 wysokości stawek podatku od
środków transportowych.

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:

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.),
Rada Gminy Hażlach
u c h w a l a:
§1
Określić wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

§1
Ustalić stawki podatku od nieruchomości od budynków, budowli i
gruntów na 2009 rok:
1. od budynków lub ich części:
a/ od budynków mieszkalnych lub ich części
- od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,62 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 19,50 zł
c/ od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
- od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,01 zł
d/ od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
- od 1 m2 powierzchni użytkowej 9,24 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 4,50 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 0,72 zł
b/ od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni 3,90 zł
c/ od gruntów określonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem Ws
- od 1 m2 powierzchni 0,04 zł
d/ od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- od 1 m2 powierzchni 0,20 zł
e/ od gruntów określonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem dr, z wyjątkiem dróg nie podlegających opodatkowaniu na
podstawie art.2 ust.3 pkt ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
- od 1 m2 powierzchni 0,10 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 2009 r.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Karol Czempiel

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
Dopuszczalna masa całkowita
w tonach
Powyżej
Powyżej
Powyżej 9
Rodzaj pojazdu
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
b) równej lub wyższej niż 12 ton
Dopuszczalna masa całkowita
Nie mniej niż

Mniej niż

12
15

15
-

Dopuszczalna masa całkowita
Nie mniej niż
Mniej niż

12
19
23

19
23
-

Dopuszczalna masa całkowita
Nie mniej niż

Mniej niż

12
27
29

27
29
-

520

680

880

680

880

1 100

2 osie
Zawieszenie osi
Inny system
pneumatyczne lub zawieszania
równoważne
osi
Stawka podatku w złotych
880
1 200

1 040
1 720

3 osie
Zawieszenie osi
Inny system
pneumatyczne lub zawieszania
równoważne
osi
1 100
1 200
1 200
1 510
1 510
1 920
4 osie i więcej
Zawieszenie osi
Inny system
pneumatyczne lub zawieszenia
równoważne
osi
1 350
1 670
1 510
2 080
2 090
2 600

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

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

Ciągniki wyprodukowane
W 2000 r.
Po 2000 r.
i wcześniej
Stawka podatku w złotych
1 100

940

1 200

1 100
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b) równej lub wyższej niż 12 ton
Dopuszczalna masa całkowita
Nie mniej niż

Mniej niż

12
25
31
37

25
31
37
-

Dopuszczalna masa całkowita
Nie mniej niż

Mniej niż

12
37
40

37
40
-

2 osie
Zawieszenie osi
Inny system
pneumatyczne lub zawieszania
podobne
osi
990
1 100
1 250
1 410
1 820
2 060
1 980
2 450
3 osie
Zawieszenie osi
Inny system
pneumatyczne lub zawieszania
podobne
osi
1 650
2 030
2 100
2 400
2 400
2 600

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 - 780 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
-

1 oś
Inny system
Zawieszenie osi
pneumatyczne lub zawieszania
osi
podobne
Stawka podatku w złotych
620
830
1 100
1 350

Dopuszczalna masa całkowita
Nie mniej niż
Mniej niż

2 osie
Zawieszenie osi
pneumatyczne lub
podobne
630
12
28
1 100
28
33
1 300
33
38
1 600
38
Dopuszczalna masa całkowita
3 osie
Nie mniej niż
Mniej niż
Zawieszenie osi
pneumatyczne lub
podobne
1 320
12
-

Inny system
zawieszania
osi
840
1 150
1 600
2 030
Inny system
zawieszania
osi
1 600

5. od autobusów
Mniej niż Równej lub wię30 miejsc cej niż 30 miejsc
siedzących
siedzących
Stawka podatku w złotych
- wyprodukowanych w roku 2000
i wcześniej
- wyprodukowanych po 2000 roku

1 040

1 200

930

1 100

§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 2009 r.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Karol Czempiel
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Uchwała nr XX/201/08
Rady Gminy Hażlach z dnia 13 listopada 2008 roku
w sprawie: regulaminu dofinansowania ze środków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej usuwania
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z późn. zm.) w zw. z art. 406 pkt 6, art. 408 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr
129, poz. 902, z późn. zm.) - R a d a G m i n y H a ż l a c h
uchwala:
§1
Regulamin dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów usuwania, unieszkodliwiania i transportu wyrobów zawierających azbest pochodzących
z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Hażlach.
Art. 1
1. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem, unieszkodliwianiem i transportem
wyrobów zawierających azbest, polegających na likwidacji pokryć
dachowych i elewacji obiektów budowlanych.
2. Dofinansowaniu będą podlegały koszty robót poniesione na przedsięwzięcia obejmujące łącznie:
1) rozbiórkę pokrycia dachowego lub elewacji z płyt zawierających
azbest,
2) zabezpieczenie odpadów azbestowych po rozbiórce zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
3) załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów poprzez ich składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych.
3. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości znajdującymi się na terenie gminy Hażlach
zabudowanymi obiektami budowlanymi.
4. Dofinansowanie przekazywane będzie w formie zwrotu osobie
uprawnionej części poniesionych i udokumentowanych kosztów
zadania, po jego zakończeniu.
5. Podstawą wypłaty środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie umowa o której mowa w art.
4 ust. 5 Regulaminu.
6. Dofinansowanie będzie przyznane osobie tylko raz, w ramach kwoty
ustalonej w art. 2 ust.2, bez względu na to, czy jest właścicielem jednej, czy większej ilości nieruchomości zabudowanych obiektami budowlanymi na których prowadzone były roboty określone w ust. 2.
Art. 2
1. W każdym roku kalendarzowym na dofinansowanie zadań wymienionych w art. 1 ust. 2 Regulaminu przeznaczona zostanie kwota,
ustalona w uchwale budżetowej Rady Gminy Hażlach
2. Kwota dofinansowania wyliczona zostanie na podstawie przedstawionej przez wnioskodawcę faktury (rachunku) za wykonanie prac
i stanowić może do 75% łącznej wartości poniesionych kosztów,
jednak nie więcej niż 2 000,- (dwa tysiące) złotych.
3. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i
montażem nowych pokryć dachowych i elewacji.
4. Prace, wykonywać może wyłącznie przedsiębiorca posiadający
decyzję Starosty Cieszyńskiego zatwierdzającą program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 39/07/251).
5. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych przez osoby
fizyczne, które we własnym zakresie wykonały prace i wywiozły
odpady azbestowe pochodzące z wymiany pokryć dachowych lub
elewacji budynków, których są właścicielami.
Art. 3
1. Warunkiem wstępnym do ubiegania się o dofinansowanie jest wpis
obiektu budowlanego w Gminnej Bazie Wyrobów Zawierających
Azbest, a w przypadku braku wpisu konieczne jest przedłożenie
w Urzędzie Gminy Hażlach:
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1) „Informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania”, sporządzonej zgodnie z § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r.
w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania
azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń,
w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz.
1876), stanowiącej załącznik Nr 2 do Regulaminu,
2) potwierdzonej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego kopii „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania
wyrobów zawierających azbest” wykonanej zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia 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. Nr
71, poz. 649), stanowiącej załącznik Nr 3 do Regulaminu.
2. Osoby fizyczne po wcześniejszym złożeniu dokumentów, o których
mowa w ust. 1, mogą ubiegać się o uzyskanie dofinansowania zadania poprzez złożenie wypełnionego wniosku stanowiącego załącznik
Nr 1 do Regulaminu.
Art. 4
1. Osoby zamierzające ubiegać się o dofinansowanie ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
powinny powiadomić pisemnie o planowanych pracach polegających
na usunięciu materiałów zawierających azbest Urząd Gminy Hażlach
do dnia 15 września roku poprzedzającego rozpoczęcie robót.
2. Wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej należy składać
w terminie do dnia 1 grudnia w roku kalendarzowym, w którym
roboty zostały wykonane.
3. Dofinansowanie robót dla osób, które nie zgłosiły zamiaru ich
przeprowadzenia w terminie zgodnym z art. 4 ust. 1, będzie przyznawane w miarę posiadanych środków finansowych przewidzianych
w budżecie Gminy na ten cel.
4. Wnioski należy składać wyłącznie na dofinansowanie kosztów
związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest powstających przy likwidacji pokryć dachowych i
elewacji obiektów budowlanych po wejściu w życie regulaminu z
zastrzeżeniem art. 7 ust. 1.
5. Wniosek oraz stwierdzenie wykonania prac stanowi podstawę do
zawarcia z wnioskodawcą umowy o udzielenie dofinansowania ze
środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
6. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest nie posiadanie zaległości
wobec budżetu Gminy.
Art. 5
Do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć określonych w art. 1 ust.1
należy dołączyć następujące dokumenty:
1) oryginał faktury VAT lub rachunku wystawionego przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 2 ust. 4 Regulaminu, za usunięcie
odpadów zawierających azbest,
2) kserokopię decyzji o której mowa w art. 2 ust. 4
3) kopię aktualnego odpisu z księgi wieczystej stwierdzającego własność budynku,
4) kopię potwierdzoną przez Wydział Budownictwa i Architektury
Starostwa Powiatowego w Cieszynie zgłoszenia prac związanych
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
5) „informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie
zostało zakończone”, sporządzoną zgodnie z § 7 ust. 5 rozporządzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji
lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U.
Nr 192, poz. 1876) stanowiącą załącznik Nr 4 do Regulaminu.
6) kopię oświadczenia 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 § 8 ust. 3 rozporządzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia
2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania
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i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71,
poz. 649), zawierającego informację o łącznej powierzchni płyt
azbestowo-cementowych usuniętych z obiektów budowlanych i
przetransportowanych na składowisko odpadów niebezpiecznych.
7) kopię karty przekazania odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych.
Art. 6
Wójt Gminy Hażlach jest uprawniony do kontroli, na terenie nieruchomości wnioskodawcy, wszelkich danych objętych wnioskiem, a w
szczególności określonej we wniosku powierzchni wyrobów zawierających azbest oraz kontroli wykonania robót związanych z usunięciem
i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest.
Art. 7
1. Dopuszcza się możliwość udzielenia dofinansowania kosztów przetransportowania i składowania na składowisku odpadów zawierających azbest w przypadku gdy roboty polegające na demontażu płyt
zawierających azbest z obiektów budowlanych wykonane zostały
przed dniem wejścia w życie Regulaminu.
2. Ustala się, wysokość dofinansowania kosztów, o których mowa w
ust. 1 w wysokości do 75% ich łącznej wartości, jednak nie więcej
niż 1 500,-(jeden tysiąc pięćset) złotych.
3. Warunkiem przyznania dofinansowania o którym mowa w ust.1
jest przekazanie odpadów zawierających azbest przedsiębiorcy o
którym mowa w art. 2 ust. 4 oraz spełnienie wymogów formalnych
określonych w art. 5 pkt. 1, 2, 3, 5, 7.
§2
Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Karol Czempiel
*
*
*
Formularze wymienionych w uchwale załączników 1-4 znajdują
się w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Hażlach,
pokój nr 12. Są także po pobrania ze strony www.hazlach.pl (Gmina
Hażlach/Urząd Gminy/Pliki do pobrania).

60 LAT ZSB W CIESZYNIE
Szanowni Państwo
W 2009 roku Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Stefana Grota
Roweckiego w Cieszynie obchodzić będzie jubileusz 60-lecia szkoły,
włączając się tym samym w obchody 1200-lecia powstania miasta
Cieszyna. Z tej okazji pragniemy zorganizować nie tylko zjazd absolwentów i nauczycieli szkoły, planujemy również uroczystość poświęcenia sztandaru. Obchody jubileuszowe odbędą się w listopadzie
2009 roku w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie. Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o przekazanie środków na zakup
sztandaru i wydanie z tej okazji pamiątkowego albumu.

Z góry dziękujemy za zrozumienie naszych potrzeb,
będziemy wdzięczni za każdą kwotę przekazaną na nasze konto
18 1020 1390 0000 6002 0023 2348.
W imieniu organizatorów
dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Cieszynie
Bronisława Grzelec- Manowska
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Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

„EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA NA TERENIE GMINY HAŻLACH”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu, ul. Główna 57,
w okresie od lipca do grudnia 2008 roku realizuje projekt pod tytułem
„Efektywna pomoc społeczna na terenie Gminy Hażlach”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Beneficjentami wyżej wymienionego projektu są osoby długotrwale bezrobotne i młodzież ucząca się. Łącznie w
projekcie brały udział 24 osoby. W jego ramach zostały zorganizowane następujące szkolenia: murarz-tynkarz, malarz-tapeciarz, sprzedawca-handlowiec z obsługą kasy fiskalnej i komputera, kurs prawa
jazdy oraz szkolenie florystyka-artystyczne układanie kwiatów. Ponadto wszystkim uczestnikom projektu zapewniono również udział w
warsztatach na temat „Poruszanie się po rynku pracy”.
Szkolenia murarz-tynkarz i malarz-tapeciarz trwały łącznie 396
godzin i obejmowały następujące zagadnienia: technologia i materiałoznawstwo, dokumentacja techniczna, podstawy BHP oraz zajęcia
praktyczne. Szkolenie sprzedawca-handlowiec, z obsługą kasy fiskalnej i komputera, było podzielone na trzy moduły. I moduł obejmował
80 godzin, podczas których uczestnicy zapoznali się z budową komputera, zasadami jego działania, a także z programami biurowymi i
internetem. II moduł był poświęcony obsłudze kasy fiskalnej, a III
moduł obejmował zdobywanie wiedzy na temat zawodów sprzedawcy i handlowca. Kurs ten trwał 170 godzin.

Kurs prawa jazdy był podzielony na zajęcia praktyczne i teoretyczne. Zajęcia praktyczne trwały 30 godzin, a ich program był dostosowywany indywidualnie do potrzeb kursantów.
Podczas szkolenia pod tytułem „Florystyka - artystyczne układanie kwiatów” został zrealizowany następujący program: roślinoznawstwo, rodzaje i przegląd roślin ozdobnych, materiały pomocnicze
- artykuły dekoracyjne, wiązanki i bukiety okolicznościowe, zasady
obsługi klienta. Szkolenie trwało 112 godzin, w tym 90 godzin zajęć
praktycznych.
Warsztaty na temat poruszania się po rynku pracy umożliwiły
uczestnikom projektu zdobycie wiedzy na temat efektywnego poszukiwania pracy. Warsztaty trwały 44 godziny.
Działania realizowane w ramach projektu miały na celu zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej oraz zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu składa podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które z naszym Ośrodkiem
współpracowały na różnych etapach projektu i służyły nam swoją
pomocą, jak również uczestnikom za ich wytrwałość, cierpliwość i
wysiłek.
Koordynator projektu
Joanna Moskwik-Knyps

REGIONALNE PRZEBOJE

Śpiewaczy z Hażlacha. Na ręce jego dyrygenta dyrektor GOK przekazał puchar oraz dyplom jako nagrody za wylansowanie przeboju, a
także dyplom dla zespołu za udział w konkursie.
Pozostałe zespoły również otrzymały dyplomy za udział i zostały
zaproszone do rywalizacji w następnych latach. Spotkanie zakończono odśpiewaniem nowego przeboju „Pognała wołki na bukowinę”.

(dok. ze str. 1)
Nad przebiegiem konkursu czuwało wybrane przez organizatora jury konkursowe. Wyłonienia przeboju 2008 roku podjęło się 5osobowe grono w składzie: Pani Danuta Witoszek – inspektor ds.
oświaty, Pan Alojzy Kopoczek – profesor, dyrygent, etnograf, Pan
Jan Chmiel - poeta, dyrygent, Pan Karol Folwarczny - Wójt Gminy,
muzyk i Pan Franciszek Kłoda - folklorysta, miłośnik ziemi cieszyńskiej.
Konkurs z humorem, niezwykłym wdziękiem i swobodą prowadziła Pani dr Joanna Jurgała-Jureczka, nadając spotkaniu przemiłą
atmosferę. Przed prezentacją przygotowanego przez zespoły repertuaru wszyscy odśpiewali wybrany w ubiegłym roku przebój „Trzista
buczków we dworze”.
O kolejności wykonywania zgłoszonego repertuaru zadecydowało losowanie. I tak pierwszy wystąpił Zespół Śpiewaczy z Pogwizdowa, przepięknie i barwnie prezentujący się w strojach cieszyńskich, który – pod kierownictwem Pani Urszuli Wiśniowskiej
- zaśpiewał trzy „pieśniczki”: „Ciecze woda spod jawora”, „Czyjesz
to poleczko” i „Janiczek trowe siecze”. Jako drugi zaprezentował
się Zespół Śpiewaczy z Hażlacha, kierowany przez Pana Mieczysława Gorasa, który także przedstawił trzy utwory: „Zaszumiały
nad Hażlachem buczyny”, „Na hażlaskich stawach” oraz „Pognała
wołki na bukowinę”. Ostatni wystąpił Męski Zespół Śpiewaczy z
Zamarsk, prowadzony przez Pana Rudolfa Mizię, wykonując pięć
„pieśniczek” z bogatego repertuaru: „Świecie marny”, „Cyganka”,
„Świeci mi miesiączek”, „Zielony jawor” i „Jakbyście mamulko nie
wiedzieli”.
Przerwy pomiędzy wykonywaniem repertuaru przez zespoły wypełniły pełne humoru anegdoty i humoreski beskidzkie Henryka Jasiczka, wykonane przez prowadzącą oraz recytacje własnych wierszy
ludowych w wykonaniu samego autora, P. Jana Chmiela.
Wyniki konkursu ogłosił przewodniczący jury Pan prof. A. Kopoczek. Przekazał on zespołom swoje uwagi, równocześnie doceniając ich zaangażowanie w popularyzację pieśni regionalnych. Decyzją
jury konkursowego przebojem 2008 roku jednogłośnie ogłoszono
„pieśniczkę” „Pognała wołki na bukowinę”, którą wykonał Zespół

Wojciech Kasztura

MIKOŁAJ WŚRÓD PIŁKARZY
Zarząd Ludowego Klubu Sportowego „Victoria” Hażlach zorganizował 6 grudnia tradycyjne „mikołajki” dla najmłodszych adeptów
piłki nożnej. W sali Domu Parafialnego trampkarze spotkali się ze
św. Mikołajem i jego pomocnikami. Z tej okazji Zarząd Klubu przygotował 23 paczki.
Sponsorami prezentów byli: Bank Spółdzielczy w Cieszynie, firma Polinda oraz Mieczysław Płonka. Słodki poczęstunek dla młodych piłkarzy przygotowali ich rodzice.
GK

Wspólne zdjęcie ze św. Mikołajem • Fot. Mieczysław Płonka
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HAŻLASKI TURNIEJ TENISA

NAJLEPSI W POWIECIE

22 listopada w sali Szkoły Podstawowej im. Trzech Braci w Hażlachu odbył się doroczny Turniej Tenisa Stołowego, który otworzył
Waldemar Saltarius, pełnomocnik Wójta Gminy Hażlach ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii. W jego ramach przeprowadzono najpierw rozgrywki dla
młodzieży szkolnej, w których uczestniczyło 48 zawodników.
Następnie rozpoczął się turniej dla dorosłych, który zgromadził 32
osoby. Najlepsi zawodnicy w swoich kategoriach otrzymali: Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej (kobiety), Puchar Memoriału Jana Pomiećki (mężczyźni do 45 lat), Puchar Prezesa LKS „Victoria” Hażlach (mężczyźni 45-60 lat), Puchar Wójta Gminy Hażlach (weterani pow. 60 lat).

Już drugi raz z rzędu Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie zajęła I
miejsce we współzawodnictwie sportowym szkół podstawowych powiatu cieszyńskiego. W dziewięcioletniej historii tej rywalizacji stało
się to po raz czwarty. Na ten sukces złożyły się dobre wyniki osiągnięte przez naszych uczniów w roku szkolnym 2007/2008: I miejsce
dziewcząt w czwórboju lekkoatletycznym, II miejsce dziewcząt w
mini piłce ręcznej, III miejsce dziewcząt w mini koszykówce, II miejsce chłopców w czwórboju lekkoatletycznym, III miejsce chłopców
w sztafetowych biegach przełajowych i IV miejsce chłopców w mini
piłce siatkowej.
Indywidualnie najwięcej punktów dla szkoły zdobyli: Kaja Łanda
i Radosław Pawłowicz, którzy otrzymali również tytuł „Najwszechstronniejszego sportowca Gminy Hażlach” i stypendium sportowe.
Sporo punktów przysporzyli naszej szkole także: Aleksandra Filipczak, Karolina Piskorz oraz Przemysław Bujak i Kamil Loter.
Uroczyste uhonorowanie szkoły nastąpiło w Cieszynie w czasie
listopadowej sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego. Dyrektor szkoły
Grażyna Gabzdyl i nauczycielka wychowania fizycznego Brygida
Kukulska odebrały z rąk wicestarosty cieszyńskiego Mieczysława
Szczurka pamiątkowy puchar i nagrody.
LD i IN
*
*
*
Ocenie podlegały wyniki rywalizacji szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w lekkiej atletyce, piłce nożnej,
piłce ręcznej, koszykówce, siatkówce, siatkówce plażowej, pływaniu, tenisie stołowym, szachach i narciarstwie w grupach dziewcząt i
chłopców. Imprezy, w których uczestniczyło około 5 tysięcy uczniów,
przebiegały pod egidą Zarządu Powiatowego Szkolnego Związku
Sportowego. Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie zdobyła w sumie
125 punktów i wyprzedziła SP nr 1 w Skoczowie (122 pkt.) i SP Górki
Wielkie (115 pkt.). Dodajmy także, że sukces odnotowało również
sąsiednie Gimnazjum w Pogwizdowie, które wśród tego typu szkół
zajęło piąte miejsce w powiecie.
GK

Puchar Wójta Gminy Hażlach odbiera Józef Michalik • Fot. Agnieszka Pilch
Oto wyniki rywalizacji: Kobiety: 1. Jolanta Szajter, 2. Marzena
Machej, 3. Agnieszka Szajter (wszystkie panie z Hażlacha). Mężczyźni do 45 lat: 1. Adrian Machej (Hażlach), 2. Wojciech Giza (Zebrzydowice), 3. Piotr Birlet (Cieszyn). Mężczyźni (45-60 lat): 1. Jan
Borowski (Jastrzębie Zdrój), 2. Andrzej Machej (Hażlach), 3. Piotr
Pastor (Jastrzębie Zdrój). Weterani (pow. 60 lat): 1. Józef Michalik
(Hażlach), 2. Karol Czyż (Ustroń), 3. Janusz Kożusznik (Cieszyn).
Gra podwójna (debel): 1. Wojciech Giza/Wojciech Łosiński (Zebrzydowice), 2. Adrian Machej/Andrzej Machej (Hażlach), 3. Karol Czyż/
Michał Reterski (Ustroń).
Poczęstunek dla dzieci i młodzieży oraz nagrody zostały ufundowane ze środków gminnego programu profilaktyki uzależnień, a także
przez firmę Koh-I-Noor Hardtmuth Polska (szczególne podziękowania dla p. Marka Tomicy). Kosz słodyczy podarował Wacław Mitręga.
W organizację turnieju byli mocno zaangażowani Józef Michalik i
radny Grzegorz Sikorski.
GK

WSPOMNIEŃ CZAR
15 listopada Rada Sołecka sołectwa Hażlach wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich w Hażlachu zorganizowała skierowany do seniorów „Dzień wspomnień i dawnych pieśni.” W spotkaniu w Domu
Ludowym w Hażlachu uczestniczyło 140 osób.
Dopisali zaproszeni goście w osobach: Wójt Gminy Hażlach p.
Karol Folwarczny, ks. Wojciech Pracki, radni sołectwa Hażlach p.
Czesław Konieczny, p. Grzegorz Sikorski, p. Dariusz Walek, dyrektor
Szkoły Podstawowej p. Agnieszka Pilch, dyrektor GOK p. Wojciech
Kasztura, sołtys sołectwa Hażlach p. Jan Małysz oraz członkowie
Rady Sołeckiej.
Na wstępie wszystkich zebranych przywitał sołtys, a następnie głos
zabrał pan wójt składając życzenia wszystkim seniorom. Odśpiewano 100
lat. W uroczystości tej wzięli również udział uczniowie Szkoły Podstawowej im. Trzech Braci w Hażlachu, dając 40-minutowy koncert. Spotkanie zostało uświetnione wspólnym obiadem. Była także kawa, ciastka
oraz owoce. Wszystkim przygrywała 3-osobowa kapela z naszej wioski,
zachęcając zebranych do wspólnego śpiewania. Starszyzna wspominała
dawne czasy. Spotkanie trwało do wieczora.
JM
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Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

PIERWSZE KURSY UKOŃCZONE
Zakończył się tegoroczny etap darmowych kursów z podstaw obsługi komputera,
internetu i poczty elektronicznej „Komputer od A do Z – powszechny dostęp do komputera dla mieszkańców wsi”, o których pisaliśmy w poprzednich numerach „Wiadomości Gminy Hażlach”. Przypominamy, że Gmina Hażlach organizuje je dla swoich
mieszkańców w ramach Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich” Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim, współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej. Zajęcia ukończyły
na razie dwie grupy liczące po 10 osób, które spotykały się w Gminnym Centrum Informacji w Hażlachu oraz w Szkole Podstawowej w Pogwizdowie. Uczestnicy szkoleń
otrzymali podręcznik z podstaw obsługi komputera oraz certyfikaty poświadczające
ukończenie 60-godzinnego kursu.
Kursy prowadzą instruktorzy firmy OPTIMAL ze Skoczowa, których poprosiliśmy
o ocenę dotychczasowych szkoleń:
Andrzej Czerny (instruktor grupy hażlaskiej): - O zaangażowaniu uczestników Uczestnicy zajęć w Pogwizdowie odbierają certyfikaty.
kursu najlepiej świadczy ich stuprocentowa frekwencja na zajęciach. Skoro nikt nie
opuścił nawet jednego spotkania, znaczy to, że bardzo im zależało na opanowaniu podstaw obsługi komputera. Widać to było także po częstym
zadawaniu pytań, co jest bardzo pożądane, bo „kto pyta nie błądzi”. Bywało i tak, że mijały cztery godziny zajęć, ale moja grupa nie mogła się
oderwać od komputerów. Najbardziej podobały się zajęcia z posługiwania się internetem.
Krzysztof Tatka (instruktor grupy pogwizdowskiej): - Moi kursanci byli głównie
zainteresowani praktycznym zastosowaniem komputerów, nie tylko w pracy zawodowej, ale także w domu, że wymienię wykorzystanie komputera do udziału w aukcjach
i prowadzenia zakupów w sklepach internetowych. Najpierw jednak zaczęliśmy od
podstaw, czyli od pracy z edytorem tekstu, żeby umieć napisać pismo do urzędu, a
następnie od wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych do przygotowania na przykład
domowego budżetu. Zainteresowaniem cieszyły się także zajęcia z obrabiania zdjęć i
tworzenia projektów graficznych na własny użytek.
O wypowiedzi poprosiliśmy także samych uczestników szkoleń:
Agata Pszczółka (grupa hażlaska): - Brałam udział w kursie dla własnej satysfakcji
i bardzo się cieszę z jego ukończenia. Mamy w domu komputer, ale dotąd korzystali z
niego tylko synowie. Nie umiałam się nim posługiwać, zresztą bałam się, żeby czegoś
nie zepsuć. Teraz już nie muszę nikogo prosić o pomoc. Można nawet powiedzieć, że
polubiłam komputery.
Zbigniew Boruta (gruAgata Pszczółka
pa hażlaska): - Tak się
złożyło, że byłem jedynym panem w grupie. Od 30 lat pracuję za kierownicą i moje
palce nie są już tak sprawne, jak wówczas kiedy w młodości grałem na skrzypcach.
Dlatego miałem problemy, żeby nadążyć za paniami z pisaniem na klawiaturze. Mieliśmy bardzo dobrego instruktora, który kładł nacisk właśnie na sprawne posługiwanie
się klawiaturą. Poza pisaniem ćwiczyliśmy także dużo z arkuszami kalkulacyjnymi, na
przykład układając domowy budżet.
Stanisława Kula
(grupa pogwizdowska): - Jestem zadowolona z decyzji o udziale w kursie, chociaż Zbigniew Boruta
początkowo miałam
pewne obawy, czy dam radę. Zdobyłam podstawowe umiejętności i odtąd komputer
nie jest już dla mnie „groźny”. Z pomocą prowadzącego udało się obłaskawić
to urządzenie.
Jolanta Dorda (grupa pogwizdowska): - Rzeczywiście, miałyśmy z początku
pewne obawy, ale pan instruktor specjalnie się opiekował najstarszymi uczestniczkami kursu. Teraz możemy już ćwiczyć samodzielnie. Komputeryzacja wchodzi w
różne dziedziny życia i należy dotrzymywać jej kroku.
Kolejne dwie grupy rozpoczną zajęcia od początku 2009 roku. Grupa w GCI w
Hażlachu zaczyna 5 stycznia 2009 roku o godz. 16.00, grupa w Szkole Podstawowej
w Pogwizdowie 6 stycznia 2009 roku o godz. 16.00. Ostatnia, piąta grupa, przystąpi
do nauki w Hażlachu od 16 lutego 2009 roku.
Tekst i zdjęcia: GK
Przy komputerach grupa z Pogwizdowa.
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W HAŻLACHU I POZA GMINĄ

Działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Hażlachu Stowarzyszenie Historyczno-Rekonstrukcyjne „Śląsk Cieszyński”
podsumowało miniony rok działalności. Pasjonaci historii nie
ograniczają się tylko do organizowania w Hażlachu corocznych
Pikników Historyczno-Wojskowych, ale w swoich działaniach
wychodzą także poza naszą gminę.

Scena z potyczki podczas Pikniku w Hażlachu.

Warszawie z rąk Gestapo harcerza „Szarych Szeregów”. 1 listopada członkowie SH-R „Śląsk Cieszyński” uczestniczyli w
kweście na rzecz renowacji zabytków cmentarza komunalnego
w Cieszynie.
Stowarzyszenie ma w planach na przyszłość zajęcie się historią czynu zbrojnego mieszkańców Śląska Cieszyńskiego w
czasie I wojny światowej. Obecnie w jego ramach działają trzy
sekcje rekonstrukcyjne: piechoty, sztabu oraz nowa sekcja szpitala polowego. - Sanitariuszki z naszego szpitala podczas imprez
rekonstrukcyjnych także mają do wypełnienia ważną, chociaż
odmienną niż piechota rolę. Jeszcze przed walką tworzymy punkt
sanitarny, zaś w czasie trwania bitwy opatrujemy rannych i wynosimy ich spod ostrzału. Posiadamy odpowiednie wyposażenie
sanitarne oraz mundurki, zarówno sanitariuszek polskich, jak
i niemieckich. W kilkuosobowym składzie brałyśmy już udział
w ubiegłorocznych imprezach, ale większą, dziesięcioosobową
grupą, zadebiutowałyśmy na tegorocznej imprezie w Cieszynie
Boguszowicach – wyjaśnia prowadząca grupę Beata Gaura.

- W środowisku polskich grup rekonstrukcyjnych jesteśmy
coraz lepiej rozpoznawalni. Stąd wielu organizatorów zlotów
militarnych, pikników i imprez upamiętniających historyczne
wydarzenia zaprasza nas do siebie. Nie licząc naszego czerwcowego pikniku, podczas którego odwiedziło Hażlach w sumie
kilka tysięcy widzów, w tym roku uczestniczyliśmy jeszcze w
ośmiu dużych imprezach, także poza granicami województwa
– informuje Mirosław Gaura, szef stowarzyszenia.

Podziękowania od organizatorów rekonstrukcji w Tomaszowie Lubelskim.

W marcu tego roku hażlascy rekonstruktorzy brali udział w I
Zlocie Militarnym w Żorach. W czerwcu pojechali do Parczewa
w województwie lubelskim na Ogólnopolski Zlot Bractw Rycerskich i Grup Rekonstrukcyjnych. Po trzydniowej imprezie
w Hażlachu, która odbyła się w dniach 27-29 czerwca, w lipcu
uczestniczyli w inscenizacji „Westerplatte Południa” w Węgierskiej Górce, a następnie w Zlocie Pojazdów Militarnych, czyli
„Operacji Południe” w Bielsku-Białej. Na początku września
gościli w Cieszynie Boguszowicach jako uczestnicy Pikniku
Militarnego, odbywającego się przy zabytkowym schronie
bojowym. We wrześniu byli znowu na Lubelszczyźnie, gdzie
w Tomaszowie Lubelskim i Krasnobrodzie zorganizowano
rekonstrukcje toczonych w tamtym rejonie walk kampanii
wrześniowej 1939 roku. W październiku pojechali do Jordanowa
w województwie małopolskim, aby wziąć udział w inscenizacji
słynnej akcji „Pod Arsenałem”, czyli odbicia w okupowanej

Zdjęcia: Archiwum SH-R „ŚC”

Sanitariuszki w akcji w Tomaszowie Lubelskim.

Z inicjatywy członków stowarzyszenia w ramach GOK w
Hażlachu powstało Kółko Historyczne, zrzeszające starszych i
młodszych pasjonatów historii, które zajmuje się propagowaniem historii naszego regionu. W czasie tegorocznych wakacji
młodzież z kółka zwiedziła zamek w Pszczynie oraz obserwowała z bliska prowadzone w Cieszynie na Górze Zamkowej
prace archeologiczne.
GK

Przed jednym z fortów w Węgierskiej Górce.
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