
NR 10 (155) PAŹDZIERNIK 2018 ISSN 1643-0603

Czas podsumowań i wyborów 

Kończy się kolejna 4-letnia kadencja samorządu. W ostatnich wyborach samorządowych w 2014 r. mieszkańcy 
gminy Hażlach na wójta wybrali Grzegorza Sikorskiego. Do Rady Gminy wybrano 15 mieszkańców, którzy 

podejmowali decyzje w najważniejszych sprawach dotyczących gminy. 

Każde sołectwo miało swojego przedstawiciela. Hażlach reprezentowało 3 radnych, Brzezówkę 1 radna, Pogwizdów 5 radnych, 
Kończyce Wielkie 3 radnych, Rudnik 1 radna i Zamarski 2 radnych. 
Ten numer „Wiadomości Gminy Hażlach” poświęcamy bardzo ważnym sprawom dla nas wszystkich – wyborom samorządowym 
oraz statutom naszych sołectw. 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wyborach 21 października.
Informacje o okręgach wyborczych i kandydatach na radnych do Rady Gminy i Rady Powiatu Cieszyńskiego od strony 3. Zarządzenia 
dotyczące konsultacji statutów sołectw od strony 12.
Liczymy także na Państwa obecność podczas obchodów Święta Niepodległości – szczegóły str. 2
Zapraszamy do lektury.

Radni VII kadencji 2014-2018 od lewej:  
w pierwszym rzędzie: Monika Buczkowska, Katarzyna Czendlik, Wanda Sojka – sekretarz Gminy, Bożena Bury – przewodnicząca 
Rady Gminy, Anna Chwolek, Barbara Kuchta;
w drugim rzędzie: Józef Piekar, Piotr Trzaskalski, Piotr Krupa, Mariusz Krzyżanek, Sławomir Kolondra, Paweł Cienciała;
w trzecim rzędzie: Roman Haltof, Klaudiusz Zawada, Grzegorz Sikorski – wójt Gminy Hażlach, Franciszek Bierski, Tomasz Bylok.
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Sprawozdanie z działalności Rady 
Gminy Hażlach w latach 2014-2018

Niemal stuprocentowa frekwencja radnych na sesjach, prawie 350 podjętych uchwał i wzorowa współpraca 
z Wójtem oraz pracownikami Urzędu Gminy. Bożena Bury - Przewodniczący Rady Gminy podsumowuje mijającą 

kadencję.  

Wybory do Rady Gminy Hażlach odbyły się w dniu 16 listopa-
da 2014 r. Mieszkańcy wybrali 15 radnych:
1) Hażlach – 3 radnych
- Bożena Bury
- Paweł Cienciała
- Sławomir Kolondra
2) Brzezówka – 1 radna
- Barbara Kuchta
3) Pogwizdów – 5 radnych
- Monika Buczkowska
- Roman Haltof
- Piotr Krupa
- Mariusz Krzyżanek
- Piotr Trzaskalski
4) Kończyce Wielkie – 3 radnych
- Franciszek Bierski
- Anna Chwolek
- Józef Piekar
5) Rudnik – 1 radna
- Katarzyna Czendlik
6) Zamarski – 2 radnych
- Tomasz Bylok
- Klaudiusz Zawada.
Wybór przewodniczącego Rady Gminy
Pierwszą sesję Rady Gminy zwołano 1 grudnia 2014 roku, a ob-
rady do czasu wyboru przewodniczącego na nową kadencję 
2014-2018 prowadził najstarszy wiekiem radny Piotr Krupa.
Radni na pierwszej sesji złożyli ślubowanie i tym samym roz-
poczęła się prawomocna działalność Rady Gminy Hażlach. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o samorządzie 
gminnym na sesji w dniu 1 grudnia 2014 roku dokonano wy-
boru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. Prze-
wodniczącą Rady Gminy została Bożena Bury, Wiceprzewod-
niczącym Rady Gminy został Józef Piekar.
Powołanie składu komisji 
Na kolejnej sesji w dniu 5 grudnia 2014  r. powołano składy 
komisji stałych:
1) Komisja Rewizyjna:
Sławomir Kolondra, Paweł Cienciała, Anna Chwolek, Mariusz 
Krzyżanek, Piotr Trzaskalski, Przewodniczącym Komisji zo-

stał p. Sławomir Kolondra;
2) Komisja Komunalna i Rozwoju Gospodarczego:
Bożena Bury, Paweł Cienciała, Sławomir Kolondra, Barbara 
Kuchta, Monika Buczkowska, Roman Haltof, Piotr Krupa, Ma-
riusz Krzyżanek, Piotr Trzaskalski, Franciszek Bierski, Anna 
Chwolek, Józef Piekar, Katarzyna Czendlik, Tomasz Bylok, 
Klaudiusz Zawada, Przewodniczącym Komisji został wybrany 
p. Tomasz Bylok;
3) Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
Paweł Cienciała, Barbara Kuchta, Franciszek Bierski, Katarzyna 
Czendlik, Przewodniczącym Komisji został p. Paweł Cienciała;
4) Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu:
Franciszek Bierski, Tomasz Bylok, Sławomir Kolondra, Piotr 
Krupa, Mariusz Krzyżanek, Józef Piekar. Przewodniczącym 
Komisji został wybrany p. Franciszek Bierski;
5) Komisja Oświaty i Kultury: Monika Buczkowska, Anna 
Chwolek, Katarzyna Czendlik, Roman Haltof, Barbara Kuch-
ta, Józef Piekar, Klaudiusz Zawada. Przewodniczącym Komisji 
został p. Roman Haltof.
Na sesji w dniu 17 grudnia 2014 roku podjęto uchwałę o zmia-
nie nazwy „Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu” 
na nazwę „Komisja Sportu, Spraw Socjalnych i Zdrowia” nie 
zmieniając składu komisji.
Powołanie Komisji Statutowej
W 2018 roku po wprowadzeniu przez Sejm RP zmian do usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym została 
powołana doraźna Komisja Statutowa, w celu zaktualizowania 
zapisów Statutu Gminy Hażlach oraz Statutów Sołectw. Rada 
Gminy powołała Komisję Statutową w następującym składzie: 
Józef Piekar, Bożena Bury, Paweł Cienciała, Sławomir Kolon-
dra, Anna Chwolek, Piotr Krupa, Barbara Kuchta, Klaudiusz 
Zawada. Przewodniczącym Komisji został p. Józef Piekar.
Dyżury radnych
Przewodnicząca Rady w każdą środę pełniła dyżury w Urzę-
dzie Gminy, gdzie spotykała się z mieszkańcami i pracownika-
mi Urzędu, przyjmując wnioski, propozycje oraz uwagi doty-
czące działalności Rady Gminy.
Sesje Rady Gminy w liczbach
Rada Gminy odbywała co najmniej raz w miesiącu zgodnie 
z uchwalanymi corocznie planami pracy. Tematy, które wyma-
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gały opinii Komisji były kierowane pod ich obrady, natomiast 
sprawy wymagające podjęcia decyzji przez Radę były przedsta-
wiane na sesji w formie uchwał. 
W ciągu kadencji Rada podjęła 347 uchwał.
• 2014 – 18 uchwał,
• 2015 – 93 uchwały
• 2016 – 78 uchwał,
• 2017 – 83 uchwały,
• 2018 – 75 uchwał ( stan na 19.9.2018 r.)
Radni na bieżąco byli informowani przez Wójta Gminy oraz 
pracowników Urzędu o realizacji i zmianach w budżecie Gmi-
ny. Radni uczestniczyli w posiedzeniach bardzo aktywnie 
składając ustnie wnioski, uwagi i zastrzeżenia do bieżącego 
funkcjonowania Gminy. Sprawy ważne, pilne i istotne przed-
stawiano w trakcie posiedzeń Komisji oraz sesji. Były one albo 
omawiane na bieżąco albo przyjmowane, a po analizie radni 
otrzymywali informacje, wyjaśnienia lub odpowiedzi o stanie 
realizacji sprawy. O sprawach bieżących radni byli informowa-
ni niezwłocznie.
W ciągu kadencji: 
• Komisja Rewizyjna odbyła 34 posiedzeń
• Komisja Oświaty i Kultury odbyła 45 posiedzenia,
• Komisja Komunalna i Rozwoju Gospodarczego odbyła 44 po-
siedzenia,
• Komisja Sportu, Spraw Socjalnych i Zdrowia odbyła 36 po-
siedzeń,
• Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyła 38 posie-
dzeń.

Oprócz tych posiedzeń kilkanaście odbyło się, jako wspólne po-
siedzenia wszystkich Komisji, szczególnie wtedy kiedy dotyczyły 
analizy projektu budżetu na dany rok lub studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach.
Frekwencja radnych na sesjach kształtowała się nastę-
pująco:

Rada odbyła 44 sesje. Dowodem intensywnej pracy i dużego 
zaangażowania radnych była wysoka frekwencja na sesjach 
i wyniosła 97,312%. W obradach każdorazowo uczestniczyli 
Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy lub Kierow-
nik Referatu Finansowego oraz w zależności od omawianego 
tematu pracownicy Urzędu, dyrektorzy gminnych jednostek 
organizacyjnych, sołtysi, radni powiatowi, Komendanci Ko-
misariatu Policji w Zebrzydowicach lub ich zastępcy, Prezes 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Hażlachu, zaintere-
sowani tematyką mieszkańcy, uczniowie klas gimnazjalnych 
w  ramach tzw. „lekcji obywatelskich”. W sesjach i komisjach 
brali udział również sołtysi wg następującego zestawienia:

2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018r. Razem
Obecność/
Ilość sesji

Udział %

Brzezówka – 
Leszek Banot:

3 9 5 9 4 30 30 / 44 68,18%

Hażlach – 
Paweł Macura:

X 3 1 1 1 6 6 / 40 15,0%

Kończyce Wielkie 
– Marian Morawiec:

X 6 9 11 6 32 32 / 42 76,19%

Pogwizdów – Alek-
sander Matysiak:

X 3 1 1 0 5 5 / 40 12,50%

Rudnik – 
Zdzisław Jarosz:

1 3 2 4 1 11 11 / 44 25%

Zamarski – Klau-
diusz Zawada:

3 8 9 12 8 40 40 / 44 90,91%

Hażlach - 
Jan Małysz

3 4 X X X 7 7/ 7 100%

Kończyce Wielkie - 
Stanisław Żyła

2 4 X X X 6 6 / 7 85,71%

Pogwizdów - 
Krzysztof Szeląg

2 3 X X X 5 5/8 62,50%

Frekwencja sołtysów

Ilość sesji Frekwencja

2014 r. – 3 100,00%

2015 r. – 11 98,18%

2016 r. – 10 95,33%

2017 r. – 12 97,22%

2018 r. – 8 95,83%
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Goście specjalni na sesjach
Okazjonalnie na sesje byli zapraszani laureaci nagród i osoby 
odznaczone. Pan Czesław Stuchlik, pan Rudolf Mizia, ks. kan. 
dr Karol Mozor – odznaczeni Złotą Odznaką „Zasłużony dla Wo-
jewództwa Śląskiego”, Danuta Łysek – Dyrektor Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Hażlachu – nagrodzona wyróżnieniem, Alek-
sandra Rudzka - uczennica SP im. „Orła Białego” w Zamarskach, 
która otrzymała jednorazowe stypendium dla uczniów szczegól-
nie uzdolnionych.
Procedowanie uchwał 
Projekty uchwał i inne materiały z wyprzedzeniem co najmniej 
7-dniowym każdorazowo były przesyłane radnym oraz zaproszo-
nym gościom, publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej 
na  stronie internetowej Gminy. Po uchwaleniu - uchwały były 
przesyłane do nadzoru prawnego Wojewody Śląskiego i Regional-
nej Izby Obrachunkowej, a wymagające publikacji – do Redakcji 
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego
Budżet gminy
Corocznie jako dochód własny uchwalano stawki podatków 
i  opłat lokalnych, na tym samym poziomie, nie zmieniając ich 
wysokości w ciągu całej kadencji. Budżet gminy na kolejny rok 
był uchwalany zawsze pod koniec każdego roku kalendarzowego. 
W ciągu roku kalendarzowego był kilkakrotnie zmieniany w za-
leżności od potrzeb. Poza dochodami własnymi Gmina dyspono-
wała kwotami pochodzącymi z subwencji, dotacji oraz funduszy 
zewnętrznych. Największe wsparcie budżetowe to środki z bu-
dżetu Unii Europejskiej. 
Aktualny Statut Gminy
Na koniec obecnej kadencji uaktualniono Statut Gminy, dosto-
sowano do aktualnych przepisów Statuty Sołectw. Wielokrotnie 
analizowano zapisy nowo tworzonego studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach, 
zwracając baczną uwagę na prawidłowość zawartych w nim za-
pisów. Dla prawidłowego zagospodarowania terenów analizowa-
no obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego i  am, 
gdzie było to potrzebne lub  oczekiwane przez mieszkańców 
uchwalono zmiany. 
Współpraca między samorządami
Rada Gminy wyrażała zgodę na zawieranie porozumień z Powia-
tem Cieszyńskim i Województwem Śląskim. Współpraca pole-
gała na przeznaczaniu środków finansowych z budżetu Gminy 
na  poprawę utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich, na 
dofinansowanie działalności Policji, Państwowej Straży Pożarnej. 
W 2015 r. przystąpiono do  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Ry-
backa” Żabi Kraj”. W tym też roku zarządzono wybory sołtysów 
i członków rad sołeckich na kadencję 2015-2019.
Rada przyznała Laury Srebrnej Cieszynianki i tak Laureatami 
zostali:
2015 – Józef Witoszek zam. Hażlach

2016 – Krzysztof Czakon zam. Kończyce Wielkie
2017 – Jan Rudol zam. Kończyce Wielkie
2018 – Sylwia Grzebień zam. Rudnik
Zadania Rady Gminy 
Analizowano realizację przyjętej do realizacji Strategii Rozwoju 
Gminy. Corocznie także wraz z budżetem uchwalano Wieloletnią 
Prognozę Finansową, która obejmowała wydatki na zadania in-
westycyjne w poszczególnych latach, w miarę potrzeb Prognoza 
była dostosowywana do  możliwości finansowych oraz realizacyj-
nych. Na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej występo-
wano o środki z funduszy unijnych, które miały ogromne i ważne 
znaczenie dla realizacji inwestycji oraz przedsięwzięć społecznych 
(projekty twarde i projekty miękkie).
Analizowano potrzeby w zakresie ochrony środowiska w tym 
m.in. rozbudowy sieci kanalizacyjnej, przyjęto regulamin dopłat 
do wymiany pieców na bardziej ekologiczne. Omawiano przed-
kładane przez Policję oraz Straż Pożarną informacje o stanie bez-
pieczeństwa Gminy.
Zasadnicza i merytoryczna działalność wszystkich Komisji opie-
rała się na corocznie opracowywanych planach, przedkładanych 
Radzie do akceptacji. Prace Komisji realizowano na  posiedzeniach, 
gdzie omawiano i analizowano zagadnienia zgodnie z kompeten-
cjami Komisji, przyjmowano wyjaśnienia, opiniowano projekty 
uchwał. Przedstawiane sprawy opiniowane były przez radnych 
z pełnym zaangażowaniem i najlepszą posiadaną wiedzą.
Komisje odbyły kilka spotkań z przedstawicielami firmy górni-
czej, dotyczących ponownej eksploatacji złoża węgla kamiennego 
w obszarze „Morcinek I” oraz przedstawicielami właścicieli tere-
nu położonego w Kończycach Wielkich, na którym w przyszłości 
planowano eksploatować kruszywa i  żwiry. Na podstawie odby-
tych wizji, przeprowadzonych dyskusji, spotkań z mieszkańcami 
i analiz zrodziły się wnioski, aby nie podejmować pozytywnych 
decyzji w  tym  zakresie. Proponowane kierunki eksploatacji gór-
niczej, zdaniem radnych odbywałyby się z uszczerbkiem dla  tere-
nów  oraz zabudowań w Gminie.
Dla właściwego poglądu zrealizowanych zadań i omawianych 
tematów przez Radę w obecnej kadencji zachęcam do zapozna-
nia się z protokołami sesji oraz komisji, które są zamieszczone 
i  dostępne w  Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Hażlach na 
stronie internetowej – (hazlach.samorzady.pl). 
Dla lepszego poznania problemów Komisje odbywały posiedze-
nia wyjazdowe, na których dokonywano analizy stanu gminnych 
obiektów, wnioskując o ich remonty lub naprawy. Komisje na 
posiedzeniach tematycznych opiniowały programy w zakre-
sie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, programy 
współpracy z organizacjami pozarządowymi, programy wspar-
cia z zakresu pomocy społecznej, analizowały działalność 
Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej 
oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
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Dążono do zrównoważonego rozwoju całej Gminy i wszyst-
kich sołectw. Pozytywny odbiór mieszkańców tego, co robimy 
i jak robimy świadczy, o tym, że kierunek, który obraliśmy jest 
oczekiwany i doceniany.
Kadencja 2014-2018 to bardzo pracowity czas. W tej kadencji 
przyszło nam się zmierzyć również z  trudną „reformą oświa-
tową”, a także ustawowym dokładaniem zadań Gminie bez 
wsparcia finansowego. Czteroletnia działalność Rady oparta 
była na szerokiej i bezkonfliktowej współpracy z Wójtem Gmi-
ny, mieszkańcami, organizacjami działającymi na terenie Gmi-
ny, Powiatu i Województwa, szkołami, przedszkolami oraz jed-
nostkami organizacyjnymi Gminy.
Pomysł i podziękowania
Mamy również pomysły i rozwiązania na dalszy rozwój Gmi-
ny, na zagospodarowanie terenów ujętych w  planach zagospo-
darowania przestrzennego, jako usługowe i produkcyjne, na 
stworzenie mieszkańcom dobrej przestrzeni do życia, odpo-
czynku czy pracy. Ale niektóre inwestycje wymagają dłuższego 
czasu realizacji. Wiemy, że są one możliwe do wprowadzenia 
w życie przez  następną Radę.
Dziękuję wszystkim tym, którzy byli Radzie przychylni, po-
mocni, jak również tym, którzy   wskazywali niedociągnięcia 

lub mieli inny punkt widzenia na proponowane rozwiązania. 
Konstruktywna dyskusja i dialog zawsze przynosi kompromi-
sy, kiedy mamy na uwadze dobro Gminy i jej mieszkańców.
Chcę szczególnie podkreślić to, że efektywna współpraca Rady 
z Wójtem Gminy nie byłaby możliwa bez  dobrej woli, wiedzy, 
kompetencji i doświadczenia obu stron. Obecny Wójt, czło-
wiek o szerokich horyzontach, odwadze w  podejmowaniu de-
cyzji i konsekwencji w ich realizacji jest gwarantem na  przy-
szłość rozwoju całej Gminy.

Bardzo serdecznie dziękuję za współpracę wszystkim 
radnym, Panu Wójtowi, Pani Sekretarz, Pani Skarb-
nik oraz wszystkim pracownikom Urzędu, dyrektorom 
szkół, przedszkoli, jednostek organizacyjnych (GOPS, 
GOK, Gminnej Biblioteki Publicznej) oraz sołtysom za 
rzeczową i  merytoryczną współpracę, za uwagi, wnio-
ski, spostrzeżenia, za aktywny udział w Komisjach i Se-
sjach, za pomoc w   rozwiązywaniu problemów, za po-
święcony czas.

Z wyrazami szacunku
Bożena Bury

Przewodnicząca Rady Gminy Hażlach

Komisja 2014 r./
il. spotkań/ %

2015 r./
il. spotkań/ %

2016 r./
il. spotkań/ %

2017 r./
il. spotkań/ %

2018 r./
il. spotkań/ %

Razem
il. spotkań/ %

Rewizyjna 2 / 100 11 / 100% 7 / 97,14 7 / 98% 7 / 97,14 34 / 98,46

Oświaty i Kultury 2 / 100 11 / 98,70 12 / 94,05 11 / 96,1 9 / 95,24 45 / 96,82

Sportu 2 / 100 10 / 96,67 9 / 98,15 9 / 94,44 6 / 97,22 36 / 97,30

Komunalna 2 / 100 12 / 98,89 11 / 98,79 11 / 98 8 / 95,83 44/ 98,30

Rolnictwa 2 / 100 9 / 100 10 / 95 10 / 100 7 / 92,86 38 / 97,57

Statutowa - - - - 5 / 95 5 / 95

Frekwencja Radnych na posiedzeniach Komisji:
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INFORMACJA
Wójta Gminy Hażlach

z dnia 1 października 2018 r.

o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania 
w związku z wyborami do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborem Wójta 

Gminy Hażlach,
zarządzonymi na dzień 21 października 2018r.

 Na podstawie art. 36 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 poz. 754 ze zm.)
Wójt Gminy Hażlach 

powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami 
do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborem Wójta Gminy Hażlach, zarządzonymi na dzień 
21 października 2018r. 

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy Hażlach w pokoju nr 3 w terminie od dnia 1 października 
2018r. do 15 października 2018r. w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 700-1500, w śro-
dy w godz. 700 -1700 oraz piątki w godz. od 800-1400, na pisemny wniosek wyborcy [§16 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 poz. 5 ze zm.)]. Wzór 
wniosku stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia. 
Udostępnienie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest 
ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu), albo że dane wpisane we 
wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest 
potwierdzana na piśmie. 

Wójt 
Grzegorz Sikorski

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Hażlach z dnia 22 sierpnia 2018 roku

w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym 
okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Hażlachu dla wyborów do Rady 

Gminy Hażlach oraz wyborów Wójta Gminy Hażlach w dniu 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r., poz. 754 ze zm.), uchwały nr 
III/22/2018 Rady Gminy Hażlach z dnia 21 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Hażlach na okręgi wyborcze oraz ustale-
nia ich numerów,  granic i liczby radnych  wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 1906) oraz 
uchwały nr VI/57/2018 z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr III/22/2018 w sprawie podziału Gminy Hażlach 
na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów,  granic i liczby radnych  wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. 
Woj. Śląskiego poz. 4430)

Wójt Gminy Hażlach podaje do publicznej wiadomości informację
o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz 
o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Hażlachu dla wyborów  do Rady Gminy Hażlach oraz wybo-

rów Wójta Gminy Hażlach w dniu 21 października 2018 r.
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Numer 
okręgu

wyborczego
Granice okręgu 

Liczba radnych  
wybieranych

w okręgu
1 Sołectwo Brzezówka 1

2
część sołectwa Hażlach
ulice: Akacjowa, Boczna, Cieszyńska od nr 1 do 27, Czuchowska,  Jastrzębska, Parchów, 
Pogwizdowska, Polna, Rudowska, Skośna,  Wiejska, Źródlana

1

3
część sołectwa Hażlach
ulice: Długa, Główna, Kościelna, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Myśliwska, Osiedlowa, 
Rolna, Rzeczna, Spokojna

1

4

część sołectwa Hażlach
ulice: Brzozowa, Cicha, Cieszyńska od nr 28 do końca, Dębowa,  Graniczna, Karnowiec, 
Kończycka, Kostkowicka, Kręta, Miodowa, Muroń, Ogrodowa, Rajska, Rybacka, Sadowa, 
Siewna, Skoczowska, Słoneczna, Zagrodowa

1

5
część sołectwa Kończyce Wielkie
ulice: Cieszyńska, Dolna, Dworcowa, Kaczycka, Kolejowa, Krótka,  Leśna, Majowa, Miła, 
Podlesie, Spacerowa, Statek, Stawowa, Tęczowa,  Topolowa, Wygoda, Żwirowa

1

6
część sołectwa Kończyce Wielkie
ulice: Długa, Karolinka, Ks. Kukli, Lipowa, Miodowa,  Młyńska, Ogrodowa, Pilotów, Polna, 
Prosta, Słoneczna, Sosnowa,  Strażacka, Świerkowa, Truskawkowa, Willowa

1

7

część sołectwa Kończyce Wielkie 
ulice: Babilon, Brzozowa, Centralna, Dębina, Dworska, Górna, Graniczna, Katowicka, Ko-
ścielna,  Ks. Olszaka, Olszowa, Skoczowska, Sośnie, Stroma, Szkolna, Wiejska, Wierzbowa, 
Wiśniowa, Zamkowa, Zielona

1

8
część sołectwa Pogwizdów
ulice: Akacjowa, Astrów, Cieszyńska od nr 1 do 26, Górna, Jaśminowa, Krótka, Kwiatowa, 
Ogrodowa, Szkolna, Tulipanowa, Urocza, Wrzosów

1

9
część sołectwa Pogwizdów
ulice: Cicha, Cieszyńska od nr 27 do 102, Dworska, Jasna, Katowicka, Kościelna, Myśliw-
ska, Sosnowa, Spacerowa,  Wierzbowa, Wiśniowa, Złota

1

10
część sołectwa Pogwizdów
ulice: Cieszyńska od nr 103 do końca, Gdańska, Graniczna, Kolejowa,  Krakowska, Modrze-
wiowa, Opolska, Rajska, Warszawska, Wrocławska, Zachodnia, Zagrodowa, Zaleska

1

11
część sołectwa Pogwizdów
ulice: Gustawa Morcinka od nr 8 A do 14 B, Pawła Stalmacha, 1

12
część sołectwa Pogwizdów
ulice: Brzozowa, Klemensa Matusiaka, Gustawa Morcinka od nr 2 A do 6 B, Północna 1

13 Sołectwo Rudnik 1

14

część sołectwa Zamarski
ulice: Cieszyńska, Dojazdowa, Grzybowa, Gumieńska, Kamienna,  Krótka, Krzepty, Lipo-
wa, Lutnia, Miejska, Ogrodowa, Osiedlowa,  Pasieki, Prosta, Rolna, Rolnicza, Słoneczna, 
Szerokie, Szkolna, Truskawkowa, Wichrowa, Zielona, Żniwna 

1

15
część sołectwa Zamarski
ulice: Brzezie, Czarne Doły, Dębowa, Gacki, Główna, Leśna, Machnica, Piękna, Północna, 
Rajdowa, Rakowiec, Rudowska,  Sadowa, Spokojna, Topolowa, Widokowa

1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Hażlachu:
Urząd Gminy Hażlach
ul. Główna 57
I piętro (sala sesyjna)
tel. 33 8569555

Wójt Gminy Hażlach
/-/ Grzegorz Sikorski
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INFORMACJA 
o zarejestrowanych kandydatach na radnych

do Rady Powiatu Cieszyńskiego 
w wyborach na dzień 21 października.

Okręg nr 3 – Hażlach, Zebrzydowice
Liczba mandatów – 4 
Liczba wyborców – 18561
Liczba komitetów, które zarejestrowały listy – 5
Liczba kandydatów z wszystkich list – 27 

Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1 KRÓL Janusz lat 49 zam. Marklowice Górne

2 KONIECZNY Grzegorz Władysław lat 49 zam. Hażlach

3 KUKLA Artur Wojciech lat 36 zam. Kończyce Małe

4 MACURA Bożena Jadwiga lat 47 zam. Kaczyce

5 ŚWIĄĆ Barbara Anna lat 30 zam. Pogwizdów

6 SKÓRKA Urszula Małgorzata lat 44 zam. Pogwizdów

Lista nr 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKCJA SAMORZĄDOWA AS

1 BORSKI Bronisław Józef lat 70 zam. Kaczyce

2 BURY Bożena Alicja lat 51 zam. Hażlach

3 JAS Katarzyna Zofia lat 35 zam. Kaczyce

4 MAZUREK Marcin Andrzej lat 28 zam. Zebrzydowice

5 ŻEBROK Krzysztof Jan lat 45 zam. Zamarski

Lista nr 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MŁODZI DLA POWIATU CIESZYŃSKIEGO

1 CHODURA Dawid Mieczysław lat 20 zam. Kończyce Małe

2 MATUSZEK Jacek lat 24 zam. Kończyce Małe

3 JUSZYŃSKA Izabela Barbara lat 24 zam. Kaczyce

4 BANOT Kinga Ewa lat 24 zam. Kończyce Małe

5 SZPIN Rafał Adam lat 26 zam. Cieszyn

6 KUBICA Ewelina Barbara lat 25 zam. Pogwizdów

Lista nr 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH DLA ZIEMI CIESZYŃSKIEJ

1 KREHUT Grażyna Irena lat 43 zam. Pogwizdów

2 FOLWARCZNY Karol lat 66 zam. Hażlach

3 PUZOŃ Bogumiła lat 45 zam. Zebrzydowice

4 MAŻARSKI Marek Tadeusz lat 40 zam. Zebrzydowice

5 WĘGLARZY Aneta Maria lat 42 zam. Zebrzydowice

6 JURASZCZYK Mirosław Jerzy lat 49 zam. Zebrzydowice

Lista nr 21 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA SAMORZĄDÓW

1 ŚLĘK Marcin Rafał lat 45 zam. Zebrzydowice

2 SIEKIERKA Adam Stanisław lat 41 zam. Pogwizdów

3 WENGLORZ Halina Stefania lat 60 zam. Kaczyce

4 BRACHACZEK Izabela lat 47 zam. Kończyce Małe
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OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Hażlachu 

z dnia 2 października 2018 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 
w wyborach do Rady Gminy Hażlach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 
754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Hażlachu podaje do wiadomości publicznej informację o 
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Hażlach zarządzonych na dzień 
21 października 2018 r.

Okręg wyborczy Nr 1

1.

PIECZONKA Jarosław Adam, lat 41, zam. 

Brzezówka,

zgłoszony przez KWW RAZEM DLA 
MIESZKAŃCÓW - Lista nr 22

2.

KUCHTA Barbara, lat 48, zam. Brzezówka,

zgłoszona przez KWW DLA MIESZKAŃ-
CÓW GMINY HAŻLACH - Lista nr 23

Okręg wyborczy Nr 2

1.

CHRAPEK Sebastian Andrzej, lat 41, zam. 

Hażlach,

zgłoszony przez KWW RAZEM DLA 
MIESZKAŃCÓW - Lista nr 22

2.

FRYDA Mateusz, lat 28, zam. Hażlach,

zgłoszony przez KWW DLA MIESZKAŃ-
CÓW GMINY HAŻLACH - Lista nr 23

Okręg wyborczy Nr 3

1.

MACURA Paweł Piotr, lat 38, zam. Hażlach,

zgłoszony przez KWW RAZEM DLA 
MIESZKAŃCÓW - Lista nr 22

2.

WITOSZEK Mirosława, lat 44, zam. Haż-

lach,

zgłoszona przez KWW DLA MIESZKAŃ-
CÓW GMINY HAŻLACH - Lista nr 23

Okręg wyborczy Nr 4

1.

KUŚ Beata Jadwiga, lat 47, zam. Hażlach,

zgłoszona przez KWW RAZEM DLA 
MIESZKAŃCÓW - Lista nr 22

2.

KOLONDRA Sławomir Łukasz, lat 38, 

zam. Hażlach,

zgłoszony przez KWW DLA MIESZKAŃ-
CÓW GMINY HAŻLACH - Lista nr 23

Okręg wyborczy Nr 5

1.

CHWOLEK Anna Krystyna, lat 51, zam. 

Kończyce Wielkie,

zgłoszona przez KWW DLA MIESZKAŃ-
CÓW GMINY HAŻLACH - Lista nr 23

Okręg wyborczy Nr 6

1.

HAWEŁKA Sylwia Maria, lat 41, zam. Koń-

czyce Wielkie,

zgłoszona przez KWW RAZEM DLA 
MIESZKAŃCÓW - Lista nr 22

2.

BIERSKI Franciszek Karol, lat 65, zam. 

Kończyce Wielkie,

zgłoszony przez KWW DLA MIESZKAŃ-
CÓW GMINY HAŻLACH - Lista nr 23

Okręg wyborczy Nr 7

1.

HANSEL Ewa Anna, lat 42, zam. Kończyce 

Wielkie,

zgłoszona przez KWW RAZEM DLA 
MIESZKAŃCÓW - Lista nr 22

2.

WAWRZYCZEK Leszek Tadeusz, lat 50, 

zam. Kończyce Wielkie,

zgłoszony przez KWW DLA MIESZKAŃ-
CÓW GMINY HAŻLACH - Lista nr 23

Okręg wyborczy Nr 8

1.

CHMIEL Tadeusz Józef, lat 63, zam. Po-

gwizdów,

zgłoszony przez KWW RAZEM DLA 
MIESZKAŃCÓW - Lista nr 22

2.

BUCZKOWSKA Monika Danuta, lat 41, 

zam. Pogwizdów,

zgłoszona przez KWW DLA MIESZKAŃ-
CÓW GMINY HAŻLACH - Lista nr 23

Okręg wyborczy Nr 9

1.

HALTOF Joanna Łucja, lat 50, zam. Po-

gwizdów,

zgłoszona przez KWW RAZEM DLA 
MIESZKAŃCÓW - Lista nr 22

2.

MELCHER Aleksandra Barbara, lat 37, 

zam. Pogwizdów,

zgłoszona przez KWW DLA MIESZKAŃ-
CÓW GMINY HAŻLACH - Lista nr 23
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Okręg wyborczy Nr 10

1.

MATYSIAK Aleksander Józef, lat 40, zam. 

Pogwizdów,

zgłoszony przez KWW RAZEM DLA 
MIESZKAŃCÓW - Lista nr 22

2.

KRZYŻANEK Mariusz Leszek, lat 47, zam. 

Pogwizdów,

zgłoszony przez KWW DLA MIESZKAŃ-
CÓW GMINY HAŻLACH - Lista nr 23

Okręg wyborczy Nr 11

1.

SZELĄG Krzysztof, lat 55, zam. Pogwiz-

dów,

zgłoszony przez KWW RAZEM DLA 
MIESZKAŃCÓW - Lista nr 22

2.

KRUPA Piotr Jan, lat 70, zam. Pogwizdów,

zgłoszony przez KWW DLA MIESZKAŃ-
CÓW GMINY HAŻLACH - Lista nr 23

Okręg wyborczy Nr 12

1.

PIKSA Natalia Anna, lat 33, zam. Pogwiz-

dów,

zgłoszona przez KWW RAZEM DLA 
MIESZKAŃCÓW - Lista nr 22

2.

TRZASKALSKI Piotr Janusz, lat 46, zam. 

Pogwizdów,

zgłoszony przez KWW DLA MIESZKAŃ-
CÓW GMINY HAŻLACH - Lista nr 23

Okręg wyborczy Nr 13

1.

JAROSZ Zdzisław, lat 49, zam. Rudnik,

zgłoszony przez KWW DLA MIESZKAŃ-
CÓW GMINY HAŻLACH - Lista nr 23

Okręg wyborczy Nr 14

1.

ZAWADA Klaudiusz Marcin, lat 35, zam. 

Zamarski,

zgłoszony przez KWW DLA MIESZKAŃ-
CÓW GMINY HAŻLACH - Lista nr 23

Okręg wyborczy Nr 15

1.

PALAC Katarzyna Weronika, lat 47, zam. 

Zamarski,

zgłoszona przez KWW RAZEM DLA 
MIESZKAŃCÓW - Lista nr 22

2.

LIGOCKI Józef Jerzy, lat 57, zam. Zamar-

ski,

zgłoszony przez KWW DLA MIESZKAŃ-
CÓW GMINY HAŻLACH - Lista nr 23

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej

w Hażlachu

Roman Jacek Haltof

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Hażlachu 

z dnia 2 października 2018 r.

o zarejestrowanych kandydatach na wójta 
w wyborach Wójta Gminy Hażlach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 
i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Hażlachu podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych 
kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Hażlach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

1.
MATYSIAK Aleksander Józef, lat 40, wykształcenie średnie, nie należy do partii politycznej, zam. 
Pogwizdów,
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA MIESZKAŃCÓW

2.
SIKORSKI Grzegorz Krzysztof, lat 37, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. 
Pogwizdówi,
zgłoszony przez KWW DLA MIESZKAŃCÓW GMINY HAŻLACH

Przewodniczący
Gminnej Komisji 

Wyborczej
w Hażlachu

Roman Jacek Haltof



SAMORZĄD

12 Wiadomości Gminy Hażlach

Zarządzenie nr 0050.257.2018
Wójta Gminy Hażlach z dnia 1 października 2018 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Hażlach

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.) oraz uchwały nr 
III/36/2011 Rady Gminy Hażlach z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 
Gminy Hażlach 

§ 1. 
1. Zarządzam przeprowadzenie ogólnogminnych konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Hażlach w celu po-

znania opinii, uwag i wniosków mieszkańców o dokumencie. 
2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Hażlach posiadający czynne prawo wyborcze.
3. Wyznaczam dzień 17 października 2018 roku jako dzień rozpoczęcia konsultacji i dzień 23 października 2018 roku jako dzień ich 

zakończenia.
4. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Hażlach prowadzone będą w formie ankiety konsultacyjnej, której treść określa załącznik do za-

rządzenia.
5. Ankiety konsultacyjne zawierające opinie, uwagi i wnioski mieszkańców należy składać w formie pisemnej pracownikom sekretariatu 

Urzędu Gminy Hażlach, ul. Główna 57, w godzinach pracy Urzędu. 
6. Z projektem uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Dokumenty podlegające konsultacjom”  lub 

w biurze nr 1 Urzędu Gminy Hażlach w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, wtorek, czwartek od 700 do 1500, środa od 700 do 1700, 
piątek od 800 do 1400.

7. Wyjaśnień w sprawie projektu uchwały podlegającego konsultacji udziela, odpowiedzialny za przygotowanie konsultacji, pracownik 
do spraw obsługi Rady Gminy Hażlach, w biurze nr 1 Urzędu Gminy Hażlach lub telefonicznie pod numerem 33 8569 555 wewn.33.

§ 2. 
Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi do spraw obsługi biura Rady Gminy Hażlach.

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                          WÓJT
                 Grzegorz Sikorski

Zarządzenie nr 0050.258.2018
Wójta Gminy Hażlach z dnia 1 października 2018 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzezówka

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.) oraz uchwały nr 
III/36/2011 Rady Gminy Hażlach z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 
Gminy Hażlach 

§ 1.
1. Zarządzam przeprowadzenie ogólnogminnych konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzezówka w celu 

poznania opinii, uwag i wniosków mieszkańców o dokumencie. 
2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Hażlach posiadający czynne prawo wyborcze.
3. Wyznaczam dzień 17 października 2018 roku jako dzień rozpoczęcia konsultacji i dzień 23 października 2018 roku jako dzień ich 

zakończenia.
4. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Hażlach prowadzone będą w formie ankiety konsultacyjnej, której treść określa załącznik do za-

rządzenia.
5. Ankiety konsultacyjne zawierające opinie, uwagi i wnioski mieszkańców należy składać w formie pisemnej pracownikom sekretariatu 

Urzędu Gminy Hażlach, ul. Główna 57, w godzinach pracy Urzędu.
6. Z projektem uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Dokumenty podlegające konsultacjom”  lub 

w biurze nr 1 Urzędu Gminy Hażlach w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, wtorek, czwartek od 700 do 1500, środa od 700 do 1700, 
piątek od 800 do 1400.

7. Wyjaśnień w sprawie projektu uchwały podlegającego konsultacji udziela, odpowiedzialny za przygotowanie konsultacji, pracownik 
do spraw obsługi Rady Gminy Hażlach, w biurze nr 1 Urzędu Gminy Hażlach lub telefonicznie pod numerem 33 8569 555 wewn.33.

§ 2. 
Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi do spraw obsługi Rady Gminy Hażlach.

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                          WÓJT
                 Grzegorz Sikorski
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Zarządzenie nr 0050.259.2018
Wójta Gminy Hażlach z dnia 1 października 2018 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Hażlach

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.) oraz uchwały nr 
III/36/2011 Rady Gminy Hażlach z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 
Gminy Hażlach 

§ 1. 
1. Zarządzam przeprowadzenie ogólnogminnych konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Hażlach w celu 

poznania opinii, uwag i wniosków mieszkańców o dokumencie. 
2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Hażlach posiadający czynne prawo wyborcze.
3. Wyznaczam dzień 17 października 2018 roku jako dzień rozpoczęcia konsultacji i dzień 23 października 2018 roku jako dzień ich 

zakończenia.
4. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Hażlach prowadzone będą w formie ankiety konsultacyjnej, której treść określa załącznik do za-

rządzenia.
5. Ankiety konsultacyjne zawierające opinie, uwagi i wnioski mieszkańców należy składać w formie pisemnej pracownikom sekretariatu 

Urzędu Gminy Hażlach, ul. Główna 57, w godzinach pracy Urzędu.
6. Z projektem uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Dokumenty podlegające konsultacjom”  lub 

w biurze nr 1 Urzędu Gminy Hażlach w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, wtorek, czwartek od 700 do 1500, środa od 700 do 1700, 
piątek od 800 do 1400.

7. Wyjaśnień w sprawie projektu uchwały podlegającego konsultacji udziela, odpowiedzialny za przygotowanie konsultacji, pracownik 
do spraw obsługi Rady Gminy Hażlach, w biurze nr 1 Urzędu Gminy Hażlach lub telefonicznie pod numerem 33 8569 555 wewn.33.

§ 2. 
Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi do spraw obsługi Rady Gminy Hażlach.

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                          WÓJT
                 Grzegorz Sikorski

Zarządzenie nr 0050.260.2018
Wójta Gminy Hażlach z dnia 1 października 2018 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kończyce Wielkie

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.) oraz uchwały nr 
III/36/2011 Rady Gminy Hażlach z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 
Gminy Hażlach 

§ 1. 
1. Zarządzam przeprowadzenie ogólnogminnych konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kończyce Wielkie 

w celu poznania opinii, uwag i wniosków mieszkańców o dokumencie. 
2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Hażlach posiadający czynne prawo wyborcze.
3. Wyznaczam dzień 17 października 2018 roku jako dzień rozpoczęcia konsultacji i dzień 23 października 2018 roku jako dzień ich 

zakończenia.
4. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Hażlach prowadzone będą w formie ankiety konsultacyjnej, której treść określa załącznik do za-

rządzenia.
5. Ankiety konsultacyjne zawierające opinie, uwagi i wnioski mieszkańców należy składać w formie pisemnej pracownikom sekretariatu 

Urzędu Gminy Hażlach, ul. Główna 57, w godzinach pracy Urzędu.
6. Z projektem uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Dokumenty podlegające konsultacjom”  lub 

w biurze nr 1 Urzędu Gminy Hażlach w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, wtorek, czwartek od 700 do 1500, środa od 700 do 1700, 
piątek od 800 do 1400.

7. Wyjaśnień w sprawie projektu uchwały podlegającego konsultacji udziela, odpowiedzialny za przygotowanie konsultacji, pracownik 
do spraw obsługi Rady Gminy Hażlach, w biurze nr 1 Urzędu Gminy Hażlach lub telefonicznie pod numerem 33 8569 555 wewn.33.

§ 2. 
Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi do spraw obsługi Rady Gminy Hażlach.

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                          WÓJT
                 Grzegorz Sikorski
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Zarządzenie nr 0050.261.2018
Wójta Gminy Hażlach z dnia 1 października 2018 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pogwizdów

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.) oraz uchwały nr 
III/36/2011 Rady Gminy Hażlach z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 
Gminy Hażlach 

§ 1. 
1. Zarządzam przeprowadzenie ogólnogminnych konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pogwizdów w celu 

poznania opinii, uwag i wniosków mieszkańców o dokumencie. 
2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Hażlach posiadający czynne prawo wyborcze.
3. Wyznaczam dzień 17 października 2018 roku jako dzień rozpoczęcia konsultacji i dzień 23 października 2018 roku jako dzień ich 

zakończenia.
4. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Hażlach prowadzone będą w formie ankiety konsultacyjnej, której treść określa załącznik do za-

rządzenia.
5. Ankiety konsultacyjne zawierające opinie, uwagi i wnioski mieszkańców należy składać w formie pisemnej pracownikom sekretariatu 

Urzędu Gminy Hażlach, ul. Główna 57, w godzinach pracy Urzędu.
6. Z projektem uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Dokumenty podlegające konsultacjom”  lub 

w biurze nr 1 Urzędu Gminy Hażlach w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, wtorek, czwartek od 700 do 1500, środa od 700 do 1700, 
piątek od 800 do 1400.

7. Wyjaśnień w sprawie projektu uchwały podlegającego konsultacji udziela, odpowiedzialny za przygotowanie konsultacji, pracownik 
do spraw obsługi Rady Gminy Hażlach, w biurze nr 1 Urzędu Gminy Hażlach lub telefonicznie pod numerem 33 8569 555 wewn.33.

§ 2. 
Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi do spraw obsługi Rady Gminy Hażlach.

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                          WÓJT
                 Grzegorz Sikorski

Zarządzenie nr 0050.262.2018
Wójta Gminy Hażlach z dnia 1 października 2018 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudnik

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.) oraz uchwały nr 
III/36/2011 Rady Gminy Hażlach z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 
Gminy Hażlach 

§ 1. 
1. Zarządzam przeprowadzenie ogólnogminnych konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudnik w celu 

poznania opinii, uwag i wniosków mieszkańców o dokumencie. 
2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Hażlach posiadający czynne prawo wyborcze.
3. Wyznaczam dzień 17 października 2018 roku jako dzień rozpoczęcia konsultacji i dzień 23 października 2018 roku jako dzień ich 

zakończenia.
4. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Hażlach prowadzone będą w formie ankiety konsultacyjnej, której treść określa załącznik do za-

rządzenia.
5. Ankiety konsultacyjne zawierające opinie, uwagi i wnioski mieszkańców należy składać w formie pisemnej pracownikom sekretariatu 

Urzędu Gminy Hażlach, ul. Główna 57, w godzinach pracy Urzędu.
6. Z projektem uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Dokumenty podlegające konsultacjom”  lub 

w biurze nr 1 Urzędu Gminy Hażlach w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, wtorek, czwartek od 700 do 1500, środa od 700 do 1700, 
piątek od 800 do 1400.

7. Wyjaśnień w sprawie projektu uchwały podlegającego konsultacji udziela, odpowiedzialny za przygotowanie konsultacji, pracownik 
do spraw obsługi Rady Gminy Hażlach, w biurze nr 1 Urzędu Gminy Hażlach lub telefonicznie pod numerem 33 8569 555 wewn.33.

§ 2. 
Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi do spraw obsługi Rady Gminy Hażlach.

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                          WÓJT
                 Grzegorz Sikorski
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Zarządzenie nr 0050.263.2018
Wójta Gminy Hażlach z dnia 1 października 2018 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zamarski

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.) oraz uchwały nr 
III/36/2011 Rady Gminy Hażlach z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 
Gminy Hażlach 

§ 1. 
1. Zarządzam przeprowadzenie ogólnogminnych konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zamarski w celu 

poznania opinii, uwag i wniosków mieszkańców o dokumencie. 
2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Hażlach posiadający czynne prawo wyborcze.
3. Wyznaczam dzień 17 października 2018 roku jako dzień rozpoczęcia konsultacji i dzień 23 października 2018 roku jako dzień ich 

zakończenia.
4. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Hażlach prowadzone będą w formie ankiety konsultacyjnej, której treść określa załącznik do za-

rządzenia.
5. Ankiety konsultacyjne zawierające opinie, uwagi i wnioski mieszkańców należy składać w formie pisemnej pracownikom sekretariatu 

Urzędu Gminy Hażlach, ul. Główna 57, w godzinach pracy Urzędu.
6. Z projektem uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Dokumenty podlegające konsultacjom”  lub 

w biurze nr 1 Urzędu Gminy Hażlach w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, wtorek, czwartek od 700 do 1500, środa od 700 do 1700, 
piątek od 800 do 1400.

7. Wyjaśnień w sprawie projektu uchwały podlegającego konsultacji udziela, odpowiedzialny za przygotowanie konsultacji, pracownik 
do spraw obsługi Rady Gminy Hażlach, w biurze nr 1 Urzędu Gminy Hażlach lub telefonicznie pod numerem 33 8569 555 wewn.33.

§ 2. 
Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi do spraw obsługi Rady Gminy Hażlach.

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                          WÓJT
                 Grzegorz Sikorski

Zarządzenie nr 0050.264.2018
Wójta Gminy Hażlach z dnia 1 października 2018 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw 
obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwało-

dawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.) oraz uchwały nr 
III/36/2011 Rady Gminy Hażlach z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 
Gminy Hażlach 

§ 1. 
1. Zarządzam przeprowadzenie ogólnogminnych konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia 

inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwało-
dawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Hażlach posiadający czynne prawo wyborcze.
3. Wyznaczam dzień 17 października 2018 roku jako dzień rozpoczęcia konsultacji i dzień 23 października 2018 roku jako dzień ich 

zakończenia.
4. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Hażlach prowadzone będą w formie ankiety konsultacyjnej, której treść określa załącznik do za-

rządzenia.
5. Ankiety konsultacyjne zawierające opinie, uwagi i wnioski mieszkańców należy składać w formie pisemnej pracownikom sekretariatu 

Urzędu Gminy Hażlach, ul. Główna 57, w godzinach pracy Urzędu.
6. Z projektem uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Dokumenty podlegające konsultacjom”  lub 

w biurze nr 1 Urzędu Gminy Hażlach w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, wtorek, czwartek od 700 do 1500, środa od 700 do 1700, 
piątek od 800 do 1400.

7. Wyjaśnień w sprawie projektu uchwały podlegającego konsultacji udziela, odpowiedzialny za przygotowanie konsultacji, pracownik 
do spraw obsługi Rady Gminy Hażlach, w biurze nr 1 Urzędu Gminy Hażlach lub telefonicznie pod numerem 33 8569 555 wewn.33.

§ 2. 
Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi do spraw obsługi Rady Gminy Hażlach.

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                          WÓJT
                 Grzegorz Sikorski
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ANKIETA KONSULTACYJNA
dotycząca konsultacji projektu uchwały w sprawie

uchwalenia Statutu Sołectwa…………………………….

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

Treść opinii, uwag i wniosków

Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gminy Hażlach i posiadam czynne prawo wyborcze.

…………………………………………………….       …………………………………
Miejscowość, data           Podpis

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią podanej niżej informacji o przetwarzaniu moich danych osobowych oraz wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 
Zamarski, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych zwane RODO). 

…………………………………………………….       …………………………………
Miejscowość, data         Podpis

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób uczestniczących w konsultacji:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach.
2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konsultacji.
3. Może Pani/Pan się kontaktować z wyznaczonym przez Wójta Gminy Hażlach inspektorem ochrony danych adres  e-mail: iod@hazlach.pl.
4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji przez Wójta Gminy Hażlach (art. 6 ust.1 

lit. c RODO).
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do prze-

noszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych oso-
bowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 
oraz nie będzie podejmował decyzji odnośnie Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie będzie Pani/Pana danych 
osobowych poddawał profilowaniu.

Ankieta poniższa dotyczy wszystkich prezentowanych projektów zmian Statutów. 
Zachęcamy mieszkańców do przesyłania uwag.
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Bardzo wysoko ocenianym przez eks-
pertów projektem jest próba przywró-
cenia na powrót blasku zabytkowej 
części Kończyc Wielkich. Przedmiotem 
inwestycji jest dalsza rozbudowa ścieżki 
zdrowia hrabiny Thun poprzez wykona-
nie chodnika dla pieszych, stanowiącego 
połączenie ścieżki dla pieszych, budowa-
nej w I etapie w ramach Funduszu Mi-
kroprojektów z kościołem i parkingiem 
przykościelnym. Dzięki temu powstanie 
bezpieczny ciąg pieszy łączący drewnia-
ny kościół pw. św. Michała Archanioła 
z  kompleksem pałacowo-parkowym 
i  późnobarokową kaplicą Opatrzności 
Bożej. Powstały deptak ma upamiętniać 
postać hrabiny Gabrieli Thun-Hohenste-
in, czyli Dobrej Pani z Kończyc Wielkich. 
W ramach inwestycji przebudowie ule-
gnie istniejące odwodnienie oraz układ 
komunikacyjny w obrębie przykościel-
nego parkingu. Jako zadanie towarzy-
szące, znacząco podnoszące estetykę 
przyległego terenu (jak również obni-
żające koszty funkcjonowania placówki 
szkolnej), przewidziano termomoder-
nizację budynku byłego gimnazjum, 
na którą rozpisano procedurę przetar-
gową. Środki na termomodernizację 
pochodzić będą w 85% z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego. 
Dodatkową atrakcją promującą gminę 
Hażlach będą polsko-czeskie imprezy 
rekreacyjne odbywające się w Kończy-
cach Wielkich a związane z osobą hrabi-
ny Thun-Hohenstein. 

Gmina Hażlach i Miasto Karwina to sąsiadujące ze sobą gminy, które oprócz łączącej ich polsko-czeskiej granicy 
mają wiele wspólnych korzeni historyczno-kulturowych. Współpraca między gminami to przede wszystkim 

wzajemne poznawanie się, wymiana doświadczeń oraz realizacja projektów inwestycyjnych, które zwiększają 
potencjał turystyczny regionu. 

Współpraca, która przynosi 
wymierne efekty 

W Zamarskach z kolei powstaje zadaszo-
na scena w ramach projektu „Płynie mu-
zyka z Zamarskiego Kopca na Olziańską 
Dolinę”. O inwestycji tej wspominał rok 
temu podczas Święta Dziedziny sołtys 
Zamarsk Klaudiusz Zawada, usprawie-
dliwiając nieobecność wójta Grzegorza 
Sikorskiego z uwagi na fakt, iż był on 
w tym czasie bardzo zajęty w  związku 
z osobistym zaangażowaniem w napisa-
nie wniosku i jego terminowe złożenie 
do Funduszu Mikroprojektów.  
Celem projektu - jak wyjaśnia wójt Si-
korski - jest dalsze zwiększenie atrakcyj-
ności turystycznej Zamarsk, co zostanie 
oparte na dwóch filarach, to jest na za-
marskim barokowym kościele z  wieżą 
pochodzącą z 1585 r., będącym najstar-
szą perełką sakralnej architektury drew-
nianej na Śląsku Cieszyńskim oraz na 
nowej infrastrukturze okołoturystycz-
nej, bazującej na wspólnym dziedzic-
twie kulturowym, jakim jest regional-
na muzyka i folklor. Projekt pośrednio 
nawiązuje do dorobku miejscowego 
rodu Hadynów, założycieli słynnego na 
całym świecie Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk”. Bazując na tych dwóch filarach 
planuje się stworzenie nowej atrakcji 
turystycznej, która będzie magnesem 
przyciągającym turystów do Zamarsk 
i całej gminy Hażlach. W nawiązaniu do 
zamarskich korzeni rodu Hadynów pla-
nuje się stworzenie w pobliskim parku 
rekreacyjno-sportowym Centrum Pie-
śni Ludowej, którego zalążkiem jest po-
wstała z inicjatywy zamarskiego sołtysa 

Aleja Gwiazd Miłośników Cieszyńskiej 
Pieśni Ludowej. Dzięki tej inwestycji 
Zamarski mają szansę zdywersyfikować 
swoją ofertę turystyczną i przyciągać 
gości z zewnątrz nie tylko wspaniałą ar-
chitekturą drewnianą, ale również boga-
tą ofertą rekreacyjno-kulturalną.
 - Współpracę z miastem Karwina, któ-
rą zainicjowałem kilkanaście miesięcy 
temu, oceniam bardzo pozytywnie. Dzięki 
niej zmieniamy otoczenie podnosząc jego 
atrakcyjność, poznajemy swoich sąsiadów 
zza granicy, a co najważniejsze obalamy 
stereotypy funkcjonujące w naszym spo-
łeczeństwie. Mówi się małe granty – duże 
możliwości. Jest w tym dużo racji, ponie-
waż dzięki projektom transgranicznym do 
tej pory zrealizowaliśmy w naszej gminie 
inwestycje o wartości ponad 800 tys. zł 
– mówi Wójt Gminy Hażlach Grzegorz 
Sikorski. 
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W Gminie Hażlach zakres prac na dro-
gach objął w sumie odcinki  o łącznej dłu-
gości  4,4 km o wartości 2,7 mln złotych, 
z czego 1,9 mln złotych to środki po-
chodzące z budżetu powiatu, a 0,8 mln 
złotych stanowiła pomoc finansowa 
Gminy. W latach 2015-2017 wyremon-
towaliśmy ulicę Karnowiec oraz ulicę 
Gumieńską w Zamarskach. W tym roku 
prace były prowadzone na ulicy Dworco-
wej w Kończycach Wielkich, a do końca 
zmierza przebudowa ulic Cieszyńskiej 
i Głównej w Zamarskach. Warto także 
wspomnieć o udziale Gminy w budowie 
chodników przy drogach powiatowych. 
Za wsparcie naszych działań bardzo ser-
decznie dziękuję Wójtowi oraz Radnym 
Gminy Hażlach.  

Powiat to nie tylko drogi, to też edukacja 
ponadpodstawowa, to szkoły powiato-
we, w których uczy się nasza młodzież. 
Należy zwrócić w tym miejscu uwagę 
na duży rozwój tych placówek eduka-
cyjnych w zakresie infrastruktury edu-
kacyjnej, sportowej, znacznej  poprawy 
warunków kształcenia. Wspomnieć 
tutaj trzeba koniecznie o ogromnym 
projekcie za 7,5 mln złotych, dzięki któ-
remu w 9 naszych jednostkach oświato-
wych powstało 36 nowoczesnych pra-
cowni do nauki zawodu. 

Ważną kwestią jest opieka zdrowotna 
i tutaj też trzeba się pochwalić ciągłym 
rozwojem Szpitala Śląskiego w Cieszy-
nie, który został w pełni zinformaty-

Szanowni Mieszkańcy Gminy 
Hażlach

Mijają właśnie cztery lata odkąd miałem zaszczyt objąć funkcję Starosty Powiatu Cieszyńskiego. Od początku 
naszej pracy cały Zarząd Powiatu działał z myślą o zrównoważonym rozwoju regionu, dbając o rozwój wszystkich 

obszarów jakimi samorząd powiatowy się zajmuje. Priorytetem dla nas była poprawa stanu dróg i ten cel udało się 
osiągnąć poprzez liczne inwestycje i remonty. 

zowany, ciągle jest doposażany w no-
woczesny sprzęt, obecnie budowane 
jest lądowisko i wszystko to dzieje się, 
dzięki wsparciu finansowym Samorządu 
Powiatowego. Wielką troską otaczamy 
osoby niepełnosprawne, potrzebujące 
wsparcia, dzieci i młodzież, o szczegól-
nych potrzebach edukacyjnych, czego 
przykładem jest choćby nowa siedziba 
Zespołu Poradni Psychologiczno- Peda-
gogicznych w Cieszynie, gdzie nie tyl-
ko młodzi ludzie, ale także ich rodzice, 
w warunkach przyjaznych, otrzymują 
kompleksową pomoc. 

Serdeczne podziękowania za wspiera-
nie naszych działań pragnę skierować 
do wszystkich mieszkańców powiatu,  
ludzi, którzy tutaj żyją i budują z nami 
wizerunek Ziemi Cieszyńskiej jako re-
gionu gościnnego, otwartego na turystę 
i słynącego z działań służących wspólne-
mu dobru. Niech to wszystko, co udało 
nam się zrobić w minionej kadencji, słu-
ży nam wszystkim jak najlepiej i będzie 
siłą napędową do dalszego rozwoju  po-
wiatu.   

Starosta Cieszyński

Janusz Król 

Starosta Cieszyński Janusz Król i Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski na 
zmodernizowanej ulicy Dworcowej w Kończycach Wielkich 
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Hażlaskie „strażaczki” na podium zawodów strażackich. 30 drużyn z powiatu cieszyńskiego zmierzyło się 
w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Gminę Hażlach 

reprezentowała MDP OSP Hażlach. 

Zawody młodych strażaków 

W zawodach uczestniczyło 12 drużyn dziewczęcych i 18 
chłopięcych. Podsumowując najlepsze okazały się dziewczę-
ta z  Ustronia-Nierodzimia, na drugim miejscu znalazła się 
drużyna z Koniakowa Centrum, a na trzecim reprezentantki 

z Hażlacha. Wśród chłopców najlepsi okazali się reprezentacji 
Skoczowa, na drugim miejscu znaleźli się młodzi strażacy ze 
Zbytkowa, a na trzecim z Wisły Jawornik. Hażlaska drużyna 
wywalczyła 13 miejsce. 
Gratuluję uzyskanych wyników oraz dziękuję za udział w za-
wodach.

Sebastian Chrapek 

Prezes ZOG ZOSP RP w Hażlachu

Bezpłatne szkolenia komputerowe 

Biblioteka Publiczna w Hażlachu ogłasza nowy nabór na 
bezpłatne szkolenia komputerowe. Zapraszamy wszystkich 
którzy pragną nauczyć się podstawowej obsługi komputera, 
tabletu i smartfona. Zapraszamy również na szkolenia za-
awansowane gdzie zdobędziecie wiedzę na temat tworzenia 
prezentacji, obsługi konta bankowego, tworzenia galerii zdjęć, 
a nawet programowania. 
Szkolenia odbywają się w Hażlachu, Zamarskach, Pogwizdo-
wie oraz Kończycach Wielkich i prowadzone są krok po kroku 
przez cierpliwych i sympatycznych trenerów. Bliższych in-
formacji o szkoleniach udzielają pracownicy Bibliotek Gminy 
Hażlach oraz Gminnego Centrum Informacji. Informacje moż-
na uzyskać również pod numerem telefonu 33 85-68 -360. 
Serdecznie zapraszamy.
Szkolenia komputerowe sfinansowane są z programu
 e-Mocni: cyfrowe umiejętności realne korzyści. 
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