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WOŚP po raz 28

Zapraszamy do
lektury styczniowego
numeru!
W numerze znajdą Państwo
między innymi materiały
dotyczące końcówki roku
ubiegłego, informacje
o działalności stowarzyszeń,
pracy szkoły w Hażlachu
i jej jubileuszu oraz sukcesach
sportowych mieszkańców Gminy.
Wiadomości Gminy Hażlach
są miesięcznikiem z ograniczonym
miejscem, a w naszej Gminie
sporo się dzieje. Zachęcamy
Państwa do śledzenia portalu
Gminy www.hazlach.pl lub
Facebooka Gminy Hażlach, gdzie
na bieżąco zamieszczane są
informacje oraz zdecydowanie
więcej zdjęć.

W roku bieżącym w Kończycach Wielkich Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
grała już od 9 stycznia. W czwartek odbył
się turniej piłki siatkowej o Puchar Szefa Sztabu, w którym udział brało 6 drużyn
uczniów, absolwentów i przyjaciół szkoły
w Kończycach Wielkich. Po zaciętych rozgrywkach zwyciężyła drużyna absolwentów
„Wczorajsi”, przed oldboyami „Sami swoi”
i absolwentami „Dawida”.

12 stycznia od godziny 7:30 wolontariusze zgłoszeni przy sztabie ZSP Kończyce
Wielkie rozpoczęli kwestę w ramach akcji
28 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Kwestowali na terenie sołectwa
Hażlach, Rudnik i Kończyce Wielkie. Od
godziny 15 na hali sportowej w Kończycach
Wielkich odbył się koncert finałowy pt:
„Scena dla każdego”.

cd. na str 2

Wiadomości Gminy Hażlach są
redagowane z nadesłanych
materiałów, dlatego serdecznie
zachęcamy do ich przesyłania,
tym razem w terminie
do 14 lutego 2020 r.
na adres mailowy:
wgh@hazlach.pl
Czekamy !!!
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W koncercie brali udział: chór „Trema”
z ZSP w Hażlachu, grupa taneczna „Blask”
z Zamarsk, uczniowie Powszechnej Szkoły
Podstawowej w Rudniku oraz przedszkolaki i uczniowie z ZSP w Kończycach Wielkich.
Występy przeplatane były pokazami ratowniczymi strażaków OSP Kończyce Wielkie,
zabawami i konkursami przygotowanymi
przez Strażaków OSP Hażlach oraz licytacjami przedmiotów przekazanych przez
darczyńców i sztab główny WOŚP. Ostatnim punktem koncertu było symboliczne

cd. ze str. 1

„światełku do nieba” z utworem „Znak pokoju”. Podczas koncertu dodatkowo można
było wziąć udział w warsztatach mydlanych
zorganizowanych przez Stowarzyszenie
Nasza Wieś Kończyce Wielkie, pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu
wykonywali tatuaże, strażacy OSP Hażlach częstowali frytkami, Stowarzyszenie
Miłośników Zamarsk serwowało popcorn,
a nauczyciele ZSP w Kończycach Wielkich
zapraszali na przepyszne ciasta, ciasteczka
i napoje.

W ramach Finału można było jeszcze
przynieść „ubrania do oddania”, których
dochód zostanie przekazany na WOŚP.
Podsumowując, podczas 28 Finału WOŚP
Sztab ZSP Kończyce Wielkie zebrał kwotę
12 736,30 zł, 626 czeskich koron i 10 angielskich funtów.
Wszystkim darczyńcom, wolontariuszom, rodzicom i dzieciom, którzy przyczynili się do uświetnienia 28 finału SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Z prac Rady Gminy
Rada Gminy na swoim posiedzeniu
11 grudnia miała szeroki porządek obrad.
W posiedzeniu wziął udział także mieszkaniec Gminy.
Poza punktami powtarzającymi się cyklicznie, na posiedzeniu radni przyjęli po
dyskusji budżet gminy na rok 2020. Omawiano i zatwierdzono regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,

zasady ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych, udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych. Istotne były
punkty dotyczące odpadów komunalnych,
sposobu ich odbierania i wzoru deklaracji,
a także metody ustalenia opłaty i stawki.
Podjęta została również uchwała

dotycząca powołania Rady Seniorów
Gminy Hażlach.
Zatwierdzono także plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
Radni szczegółowo wszystkie te sprawy omawiają na posiedzeniach poszczególnych komisji Rady, a więcej informacji
można znaleźć na stronie Urzędu Gminy
w zakładce BIP.

POWIATOWY ZESPÓŁ DORADZTWA
ROLNICZEGO W CIESZYNIE ZAPRASZA
Na szkolenie, które odbędzie się w dniu
04.03.2020 r. (środa) w godzinach 10.0012.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w miejscowości Brzezówka, ul Jagodowa 3 (Zielony Domek) z następujących tematów:
1. „Dopłaty bezpośrednie w roku
2020” – przedstawiciel BP AR i MR w
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Szkolenie jest bezpłatne i nie wymaga
Międzyświeciu.
2. „BHP w gospodarstwie rolnym wcześniejszego zgłoszenia udziału.
i ubezpieczenia społeczne rolników” –
Serdecznie zaprasza
przedstawiciel KRUS w Cieszynie.
Aneta Stanek-Sikora,
3. „PROW 14-20, nowe działania uruchadoradca rolny, tel. 515 275 918
miane w roku 2020”- przedstawiciel PZDR
Cieszyn.

Światełko prosto z Betlejem
„Betlejemskie Światło Pokoju” to organizowana co roku przed świętami Bożego Narodzenia akcja światowego
ruchu skautowego, której celem jest przekazanie innym symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia
Chrystusa w Betlejem. Ten znak narodzenia Dzieciątka Jezus polscy harcerze odbierają z Wiednia a następnie roznoszą go po całym kraju. Do Cieszyna „Światło Pokoju” druhny i druhowie z Hufca Ziemi Cieszyńskiej dostarczyli
w niedzielę 15 grudnia. Kilka dni później, 19 grudnia, pierwszy raz odwiedzili Urząd Gminy Hażlach.
U wójta Grzegorza Sikorskiego gościła delegacja z 14 Drużyny Harcerskiej „Jot”
z Cieszyna, która działa także na terenie
Pogwizdowa, gdyż zachęcili do wstąpienia w swoje szeregi 30 uczniów tamtejszej
Szkoły Podstawowej im. Księstwa Cieszyńskiego. Betlejemskie światełko wójtowi
naszej gminy przekazali: drużynowa 14 DH
Wiktoria Wierzbicka oraz przyboczny Mateusz Próchniewicz.
- Harcerstwo jest dla wszystkich, lecz nie
dla każdego. Zapraszamy zatem do naszej
drużyny wszystkie chętne osoby w wieku
od 10 do 13 lat, które podzielają nasze harcerskie ideały. Zbiórki odbywają się w Szkole Podstawowej im. Księstwa Cieszyńskiego
w czwartki w godzinach od 8 do 16 – informuje drużynowa Wiktoria Wierzbicka.
GK

Wójt Grzegorz Sikorski odbiera z rąk harcerzy światło pokoju z Betlejem. Fot. GK

Promocja Kalendarza Bibliotecznego

W dniu 7 stycznia 2020 roku w Bibliotece Publicznej w Pogwizdowie odbyła
się promocja Kalendarza Bibliotecznego. Promocji kalendarza towarzyszyła
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bardzo ciekawa prelekcja Państwa Krystyny i Tadeusza Radziszewskich „Nepal przed trzęsieniem ziemi”. Kalendarz ten postał już po raz trzeci, lecz
tym razem w nieco zmienionej formie.
W poprzednich latach dokumentował on
zmiany jakie dokonały się na przestrzeni
lat w Pogwizdowie. Naszym zamysłem
na ten rok było rozszerzenie informacji o obiekty pochodzące z terenu całej
Gminy Hażlach. Przyczyniło się do tego
m.in. powstanie stowarzyszenia Miłośników Gminy Hażlach. W kalendarzu
znalazło się sporo ciekawostek, które
mogą zainteresować bardziej dociekliwych mieszkańców Gminy Hażlach. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się
z tym wydawnictwem. Kalendarz można
nabyć we wszystkich placówkach bibliotecznych naszej gminy oraz Gminnym
Centrum Informacji.
GBP

Szkolenia

komputerowe
Gminna Biblioteka Publiczna informuje mieszkańców o naborze na szkolenia komputerowe z zakresu podstaw
obsługi komputera, poczty elektronicznej oraz Internetu. Szkolenia obejmują również zagadnienia związane
z obsługa tabletów oraz smartfonów.
Bliższych informacji udzielają pracownicy oddziałów bibliotecznych
w Hażlachu, Kończycach Wielkich
oraz Pogwizdowie lub pod nr telefonu
33 8568 360.
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Nasza Wieś Kończyce Wielkie

Jesienią ubiegłego roku Stowarzyszenie Nasza Wieś Kończyce Wielkie złożyło
wniosek o dofinansowanie do Regionalnego Konkursu Grantowego „Równać
Szanse 2019”. Decyzją Komisji Ekspertów dofinansowano 97 projektów, w tym
6 z województwa śląskiego. Nasz projekt pt.
„Drewnolandia”, otrzymał pełne dofinansowanie w kwocie 8 500 zł. Od stycznia rozpoczęliśmy projekt i będzie trwał do końca
czerwca br., w którym bierze udział młodzież
w wieku 13-16 lat z terenu naszej gminy.
W ramach naszego projektu przewidziano budowę przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kończycach Wielkich,
strefy wypoczynku m.in. ławki z palet,
stoły, gry typu kółko krzyżyk, warcaby itp.

Będą również drogowskazy do najciekawszych miejsc we wsi oraz powstaną zdjęcia na drewnie. Dotację przeznaczymy na
zakup potrzebnych narzędzi, materiałów
stolarskich i budowlanych do wykonania
planowanego projektu, przeprowadzenia
warsztatów, zabaw i wyjazdu integracyjnego, a także zorganizowanie imprezy

podsumowującej z otwarciem strefy wypoczynku. Mamy nadzieję, że będziemy
mogli liczyć na wsparcie mieszkańców
w realizacji tego projektu. Tym, którzy już
teraz nam pomagają z góry dziękujemy.
Stowarzyszenie Nasza
Wieś Kończyce Wielkie

Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk początkiem roku rozpoczęło realizację projektu BAZA, na który otrzymało dofinansowanie w konkursie „Moje miejsce na Ziemi” Fundacji Orlen. Dzięki grantowi w wysokości 7500 zł
Salka Spotkań na poddaszu budynku OSP zostanie wymalowana i wyposażona w nowe meble – szafki, regały, stoły
i krzesła. Pojawi się też stół do gry w piłkarzyki, rzutki oraz gry planszowe. Nowa BAZA służyć będzie wszystkim organizacjom oraz młodzieży, która włączyła się w realizacje projektu. W kwietniu zorganizowany zostanie turniej
w piłkarzyki i gry planszowe oraz wystawa o dziejach wsi.

Cieszymy się, że kolejny raz
do projektu przyłączył się market
budowlany Leroy Merlin w Cieszynie, który ufundował materiały potrzebne do remontu nowej
BAZY. Serdecznie dziękujemy!
Sołtys Zamarsk
Klaudiusz Zawada
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70 lat hodowców gołębi pocztowych
Cieszyński Oddział Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych z siedzibą w Hażlachu w ubiegłym roku obchodził jubileusz 70-lecia swojej działalności. Rocznicowe uroczystości odbyły się w dniach 23-24 listopada 2019 r. w remizie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Goleszowie. Towarzyszyła im wystawa blisko 120 najlepszych gołębi hodowców z ziemi
cieszyńskiej, czyli członków oddziałów Cieszyn, Skoczów i Strumień, wchodzących w skład Okręgu PZHGP Bielsko-Biała.
Cieszyński Oddział PZHGP zrzesza obecnie 105 członków, pochodzących z różnych
gmin powiatu cieszyńskiego, posiadających
około 4,5 tysiąca uczestniczących w zawodach młodych i dorosłych gołębi. Oddział
tworzą cztery Sekcje: Bażanowice, Hażlach-Kalembice, Hażlach 2 oraz Ustroń. Obie
sekcje z Hażlacha skupiają łącznie około
50 hodowców. Najstarszym stażem hodowcą
Oddziału, należącym do niego od 1957 r., jest
Józef Siekierka z Brzezówki. Kolejni najstarsi
członkowie to Gustaw Sikora z Nierodzimia
(od 1959 r.) oraz Jan Chmiel z Zamarsk (od
1961 r.). W skład Zarządu Oddziału Cieszyn
wchodzą: prezes Kazimierz Handzel, wiceprezes ds. finansowych Mirosław Wątroba,
wiceprezes ds. lotowych Tomasz Kostorz,
wiceprezes ds. gospodarczych Andrzej Cieślar, sekretarz Łukasz Smolik oraz członkowie
Zdzisław Kidoń i Zdzisław Grzegorz.
Oprócz członków Oddziału Cieszyn
w uroczystości w Goleszowie uczestniczyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Hażlach
Grzegorz Sikorski, reprezentujący Wójta
Gminy Goleszów Sylwię Cieślar Tomasz Lenkiewicz, członek Zarządu Okręgu PZHGP
Bielsko-Biała, zarazem sekretarz Zarządu
Oddziału Skoczów Grzegorz Macura, prezes Oddziału Strumień Mirosław Kolondra,
prezes OSP Goleszów Leszek Szlauer i prezes OSP Dzięgielów Jacek Klein.
Wszystkich zebranych powitał zamieszkały w Hażlachu prezes Oddziału
Cieszyn Kazimierz Handzel. W swoim wystąpieniu przypomniał Tadeusza Pagiełę
ze Skoczowa oraz Bronisława Noska i Bronisława Przeczka z Bażanowic, założycieli
i pierwszych członków grupy lotowej, która później przekształciła się w cieszyński
Oddział. Nieobecnej z powodu choroby
Wójt Gminy Goleszów Sylwii Cieślar serdecznie podziękował za wsparcie finansowe organizacji jubileuszu.
W imieniu samorządowców głos zabrał
wójt Grzegorz Sikorski, który potwierdził przychylność władz samorządowych
dla działalności hodowców zrzeszonych
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w PZHGP. Włodarz Gminy Hażlach przekazał na ręce prezesa Kazimierza Handzla
pamiątkowy dyplom drewniany w ozdobnym etui, na którym zapisano następujące
życzenia: „Pasja jest jedną z sił, które napędzają człowieka. Sprawia, że mimo wszystko warto żyć, iść dalej swoją drogą. Pasja
pozwala wyrazić samego siebie, jest spełnieniem odwiecznej potrzeby wolności,
niezależności i swobody. Dlatego bardzo
serdecznie gratuluję jubileuszu i dziękuję
za Wasze zaangażowanie w życie społeczno-gospodarcze naszej Małej Ojczyzny.
Mam nadzieję i życzę tego z całego serca,
aby Wasza pasja była nadal rozwijana”.
- Nasz sport jest dobrze znany wójtowi Grzegorzowi Sikorskiemu, gdyż jego
ojciec, Czesław Sikorski, jest hodowcą gołębi i członkiem naszego oddziału. Obecnie
w porozumieniu z hażlaskim wójtem poszukujemy dla Sekcji Hażlach-Kalembice
najlepszej lokalizacji koszowania gołębi,
czyli miejsca, gdzie będą one wkładane do
kabiny lotowej. Do koszowania musi przystępować co najmniej 10 hodowców – informuje prezes Kazimierz Handzel.
Jubileusz był okazją do odznaczenia
zasłużonych hodowców Oddziału. Złote

Odznaki PZHGP otrzymali Zdzisław Kidoń
i Marian Zawada, zaś Srebrne Odznaki
PZHGP odebrali Bogusław Chrapek, Łukasz
Smolik, Stanisław Bojda, Emil Zamarski,
Józef Zubek, Bronisław Kwiczala i Edward
Kuśnierz.
Następnie przystąpiono do wyróżnienia
pucharami oraz dyplomami tych członków
Oddziału, których gołębie uzyskały najlepsze wyniki w sezonie lotowym 2019. Sezon
obejmuje loty gołębi dorosłych na odległość
od 150 do 1000 km oraz loty gołębi młodych
na dystansie od 150 do 330 km. I tak w lotach
gołębi dorosłych najlepsze wyniki w oddziałowym współzawodnictwie uzyskał Karol Paszek (swego czasu zwycięzca Olimpiady Gołębi Pocztowych w Amsterdamie), zaś w lotach
gołębi młodych Przemysław Chruszcz (zdobywca tytułu mistrza Polski w lotach gołębi
młodych, w 2019 r. wygrał także Olimpiadę
w Poznaniu).
Do najlepszych hodowców z terenu
Gminy Hażlach należą: Teofil Macura, Mirosław Wątroba, Leszek Lerch, Rafał i Mateusz Wątrobowie z Sekcji Hażlach 2 oraz
Tadeusz Haratyk, Tomasz Kostorz i Jan
Perlik z Sekcji Hażlach-Kalembice.
GK
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Jubileusz 125-lecia Szkoły Podstawowej
im. Trzech Braci w Hażlachu
Dzień 23 października 2019 r. był uroczystym wydarzeniem, w którym obchodziliśmy
Jubileusz naszej szkoły połączony z pasowaniem najmłodszych dzieci. Uroczystości
miały charakter kameralny z uwagi na generalny remont jaki jest prowadzony w szkole.
W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej
mogliśmy przywitać gości. Po uroczystym
rozpoczęciu spotkania głos zabrała dyrektor szkoły - Agnieszka Pilch, która wygłosiła
okolicznościowe przemówienie, podkreślając –„że jubileusz, to czas niezwykły dla szkoły, który skłania nas do refleksji nad historią
i dokonaniami minionych pokoleń. Cieszymy się, że udało się stworzyć szkołę taką, jak
teraz – przyjazną, bezpieczną, nowoczesną
i otwartą na nowe wyzwania, której celem
jest rozwój i umiejętności uczniów. To właśnie nasi uczniowie są w centrum uwagi. Tak
było, tak jest i tak będzie - wspaniali, młodzi
ludzie” - dodała.
Zastanawiano się również nad przyszłością szkoły. O tym, co dobre i o tym, co
należałoby zmienić opowiedziały uczennice
Agnieszka, Martyna, Marta, Monika i Natalia z klasy siódmej. Ich słowa stały się cenną
wskazówką dla nas – nauczycieli.
Podczas uroczystości do grona społeczności uczniowskiej dołączyli pierwszoklasiści.
W tej ważnej chwili dzieciom towarzyszyli
także rodzice oraz starsi koledzy i koleżanki.

Uczniowie zaprezentowali przygotowany na
tę okoliczność montaż słowno-muzyczny.
Następnie w obecności Pocztu Sztandarowego uroczystego aktu pasowania dokonała
pani dyrektor. Na twarzach pierwszoklasistów widać było powagę i dumę, a na twarzach rodziców wzruszenie i radość.
Starsi uczniowie szkoły zaprezentowali
wiersz Tomasza Sochackiego, napisanego
specjalnie z okazji Jubileuszu szkoły. Fragment poniżej:
Sto dwacet piynć roków Hażlaskij Szkoły
Na kopcu przi cysarskij ceście kole kościoła,
Stoji se ta naszo hyrno, hażlasko szkoła,
Bolko, Leszko a Cieszko tej szkole patrónujóm,
S wielkucnej ściany przi dwiyrzach, dziecek wypatrujóm,
Wiyncyj jak sto roków tymu jóm tukej postawili,
Rechtorów posganiali, dziecka do ławek posadzili,
Było to rowno, sto dwacet piynć roków tymu,
Tóż terazy to chcemy przipómnieć po kapce każdymu
(…)

Uroczystości zakończyły się spotkaniem
przy kawie i jubileuszowym torcie. Dla wielu
osób była to doskonała okazja do spotkań,
rozmów i wspomnień. Część osób dokonała
również pamiątkowego wpisu w księdze, a na
ręce byłej dyrektor Stanisławy Kuli oraz obecnej dyrektor złożono kwiaty, listy gratulacyjne i życzenia.
Następnego dnia reprezentacja społeczności szkolnej z szacunkiem i trwałą pamięcią

o osobach szczególnie zasłużonych dla hażlaskiej placówki zapaliła znicze na grobach pracowników szkoły.
Razem z nami świętowali Wójt Gminy
Hażlach Grzegorz Sikorski, wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku- Białej Agata Franek, radni powiatowi Grzegorz
Konieczny, Grażyna Krehut, radni gminy
Barbara Kuchta, Anna Chwolek, Mirosława
Witoszek, ks. kan. Andrzej Papoń, ks. Marcin
Podżorski, poprzedni Wójt Gminy Hażlach
Karol Folwarczny, emerytowana dyrektor
szkoły Stanisława Kula, emerytowana dyrektor przedszkola Regina Tomica, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, syn
Marii i Alfreda Czakonów pan Andrzej Czakon, przewodnicząca Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” - Oddział w Cieszynie, Przewodniczący
Związku Nauczycielstwa Polskiego - Oddział
w Cieszynie, Inspektor Oświaty, dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury, dyrektorzy szkół
i przedszkoli gminy Hażlach, sołtys Hażlacha,
przedstawiciele Rady Rodziców.
Dziękujemy za obecność, życzenia i podarowane nam wspomnienia. W szczególności
dziękujemy Radzie Rodziców, pani Justynie
Trajdos, panu Tomaszowi Sochackiemu za pomoc w organizacji i uświetnieniu obchodów.
A.Niemczyk
A.Pilch

W hołdzie 13. górnikom
20 grudnia 2019 r. w Stonawie w Republice Czeskiej na Zaolziu odsłonięto i poświęcono pomnik upamiętniający 13 górników,
12 Polaków i 1 Czecha, którzy zginęli rok temu
w czasie wybuchu metanu w tamtejszej kopalni ČSM-Północ, należącej do spółki OKD.
Wśród ofiar tej największej katastrofy w historii czeskiego górnictwa było także dwóch
mieszkańców naszej gminy. W uroczystości
wziął udział Wójt Gminy Hażlach Grzegorz
Sikorski.
Poległych górników upamiętnia sfinansowany przez OKD pomnik w kształcie wy-
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konanej z granitu łzy. W jego odsłonięciu,
oprócz rodzin tragicznie zmarłych górników,
wzięli udział przedstawiciele czeskich władz
rządowych i samorządowych z Premierem
Andrejem Babiszem na czele, a także środowisk górniczych z obu stron granicy. Stronę
polską reprezentował Zastępca Ambasadora RP w Republice Czeskiej Antoni Wręga
i Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, który
odczytał list od polskiego Premiera Mateusza
Morawieckiego.
Jak poinformował podczas swojego wystąpienia Premier Babisz, postępowanie

Granitowy pomnik poległych górników w kształcie łzy.
Fot. GK

prokuratorskie w sprawie przyczyn wypadku
w stonawskiej kopalni powinno dobiec końca
w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.
GK

W nowym roku na bogato
i z nadzieją na uspokojenie …

kach nie moglibyśmy sobie pozwolić. A wszystko po to, żeby prowadzone dodatkowe zajęcia
z uczniami szkoły były na miarę XXI wieku. Pozyskana kwota z środków zewnętrznych to
286 079,97 zł. Zakończenie projektu czerwiec
2020r.

Śniadania w przedszkolu

Od września Szkoła Podstawowa im. „Trzech Braci” w Hażlachu i Przedszkole w Hażlachu stanowią jeden zespół i tak też rozpoczęliśmy nowy rok
szkolny, co stanowi dla nas nie lada wyzwanie ale daje również wiele satysfakcji z nowej współpracy.

Pomyślnie zakończył się ten stary rok.
W Przedszkolu w Hażlachu wprowadziliśmy
śniadania, wyposażając kuchnię w potrzebny
sprzęt i meble.

Przedstawiamy kilka podsumowań i krótkich relacji dla wszystkich zainteresowanych
naszą działalnością. Otóż zakończyliśmy z powodzeniem kilka projektów finansowanych
z środków zewnętrznych, które niewątpliwie
przyczyniły się do poprawy komfortu i podniesienia jakości pracy szkoły tudzież zespołu, zaś
kilka z nich wciąż jest w toku.

Za zgodą Wójta Gminy Hażlach po przesunięciu środków w ramach budżetu szkoły wyposażyliśmy pracownię w 16 nowych komputerów
i ergonomicznych krzeseł.

Erasmus
W listopadzie 2019r. zakończyliśmy projekt „Pasjonaci edukacji”, który zrealizowaliśmy w ramach programu Erasmus+ KA1.
Projekt rozpoczęliśmy w czerwcu 2018r. Całkowity budżet projektu wyniósł ponad 28 tysięcy euro. Podczas siedemnastomiesięcznej
realizacji projektu odbyło się 15 mobilności tj.
wyjazdów w celach szkoleniowych. Nasi nauczyciele kształcili się w Norwegii, Niemczech,
Włoszech, Irlandii, Czechach oraz Hiszpanii.
Szkolenia dotyczyły nowoczesnych metod nauczania, w tym technologii ICT, pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Były również okazją do doskonalenia języka
obcego. Zdobyte doświadczenie, poznane metody pracy pozwoliły na wdrożenie wielu projektów i innowacji poszerzających ofertę edukacyjną naszej placówki, a dodatkowe środki
finansowe pozwoliły sfinansować „marzenia
dzieci”.

Posiłek w szkole
Wyposażyliśmy, wyremontowaliśmy stołówkę i jadalnię w ramach Wieloletniego Rządowego
Programu Posiłek w szkole i w domu na lata 20192023. Kwota pozyskana z środków zewnętrznych
to 57 920,00 zł, a wkład gminy 14 480,00zł. Stołówka szkolna w sumie otrzymała wsparcie kwotą
72 400,00 zł. Stworzyliśmy przestrzeń nowoczesną, poprawił się standard pracy, jednak wciąż doskwiera nam brak wystarczającego miejsca.

Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa
W ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa realizujemy program edukacyjny
„Czytam po staremu – działam po nowemu”.
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Celem zasadniczym jest poszerzanie aktywności czytelniczej w szkole poprzez realizację
działań opartych na nowościach beletrystycznych, zakupionych w ramach NPRCz. Pozyskaliśmy 12 000,00 zł z środków zewnętrznych,
a 3000,00 zł dofinansował organ prowadzący.
Wydaliśmy 15 000,00 zł na zakup pozycji książkowych oraz wszelkich nowości wydawniczych.

Dodatkowa subwencja na doposażenie pracowni przedmiotowych
Z dotacji rządowej zakupiliśmy pomoce
naukowe do fizyki, chemii, biologii i geografii.
Kwota wydatkowana to 29 995,00 zł.

#CMI
Dołączyliśmy do ogólnopolskiego projektu Centrum Mistrzostwa informatycznego. Projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego współfinansowany jest ze środków
Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014 – 2020. Grupa uczniów z kl. Vb uczy
się programowania, oswajając algorytmy
i przygotowując do ogólnopolskiego konkursu informatycznego. Projekt zakończy
się w czerwcu 2020r.

Europejski Fundusz Społeczny
i „Edukacja dla przyszłości - rozwój
jakości kształcenia ogólnego w SP
w Hażlachu”
Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej:
XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla
działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie
równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego
i średniego, dla poddziałania: 11.1.4
Realizujemy zatem duży projekt, który doposażył szkołę w monitory, laptopy, wszelkiego
rodzaju pomoce, stacje pomiarowe, wirtualną
gazetkę, sprzęt, na który w normalnych warun-

Nowa pracownia komputerowa

Wydaliśmy 39 200,00 zł.

Orlik- plac zabaw
Już wiosną zamocujemy nowe ławki, nowe
kosze i wspaniałą piaskownicę. Koszt 7533,75 zł.

Termomodernizacja,
odwodnienie
W budynku szkoły oraz wokół budynku
przedszkola prowadzone są czy też były prace
remontowe i budowlane, które finansowane
są przez Gminę Hażlach z jej własnych środków
i oczywiście z pozyskanych przez Organ Prowadzący środków zewnętrznych.

Dumni
Jesteśmy dumni z wielu sukcesów również
tych zwykłych, codziennych osiągnięć każdego
dziecka. Mocno trzymamy kciuki za dwoje młodych ludzi Emilię Pieczonkę i Dominika Stuchlika, którzy już niebawem zmierzą się z zadaniami
z języka polskiego - Emilka i języka angielskiego –Dominik podczas etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego dla
szkół podstawowych.

Refleksja
Mimo zmęczenia i potrzeby odpoczynku
odczuwamy wiele radości. Widać ją na każdym kroku w oczach uczniów oraz rodziców,
co dla nas, pracowników szkoły staje się satysfakcją i najlepszą motywacją do dalszego
rozwoju serca Hażlacha, jakim jest nasza
szkoła. Wiele już za nami, jednak patrząc
na wszystko, co nowe do odkrycia życzymy
sobie i wszystkim patrzącym na nas z życzliwością, żeby Nowy Rok 2020 był spokojny,
pełen harmonii. Niech stanie się możliwością
do realizacji wszystkiego, do czego jesteśmy
powołani.

Wszystkiego najlepszego!
Społeczność Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Hażlachu
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FERIE z GOK-iem
Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu w
okresie wolnym od zajęć szkolnych zapewnił dzieciom zajęcia. Podobnie jak w latach
poprzednich „Ferie z GOK-iem” odbyły się
w dwóch turnusach. W każdym tygodniu
dzieci wyjeżdżały na wycieczki do kina, Jumpowni Ninia Park, Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach oaz Sali zabaw Nibylandia.
Dzieci podczas zajęć w ośrodku m.in.
bawiły się na balu, który odbył się na Wyspie
„Bamboszy”, uczestniczyły w rozgrywkach
sportowych i zajęciach twórczych.
Dziękujemy za wspaniałą zabawę i zapraszamy już w wakacje na kolejne przygody w GOK-iem.
Zaplanowane zostały następujące
turnusy :
• 29.06 – 10.07 Pogwizdów
• 13.07 – 24.07 Pogwizdów
• 03.08 – 14.08 Brzezówka
• 17.08 – 21.08 Zamarski
• 24.08 – 28.08 Kończyce Wielkie
• 24.08 – 28.08 Warsztaty TRALALA

Więcej szczegółów o wakacjach i termin
rozpoczęcia zapisów podamy w kolejnym numerze WGH.

V Memoriał im. Mariana Solarza

Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu
wspólnie z MUKS „SZS” Cieszyn już po raz
piąty zorganizował Powiatowy Turniej Szkół
Podstawowych w Szachach V Memoriał i. Mariana SOLARZA. Turniej odbywa się corocznie
w ostatni piątek ferii zimowych w Pogwizdowie.
W tym roku w jubileuszowym turnieju
wzięło udział 41 Uczestników.
Euroregion Śląsk Cieszyński - Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej
ufundowało nagrody rzeczowe dla zwycięzców Turnieju, który był rozgrywany jest
w trzech kategoriach:
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Kategoria klasy I – II
I miejsce – Mikołaj Słobodzian SPTE Cieszyn; II- miejsce – Jakub Kałuża SP Ochaby
Małe; III – miejsce Nikodem Herezy Przedszkole nr 6 Ustroń.
Kategoria klasy III – V
I miejsce – Krzysztof Niemczyk SP Ustroń;
II- miejsce – Mateusz Macura SP Cisownica; III
– miejsce Radosław Sobik SP 1 Cieszyn.
Kategoria klasy VI – VIII
I miejsce – Bartosz Goszyk SP Ochaby
Małe; II- miejsce – Mikołaj Grzybek SP Skoczów; III – miejsce Anna Wąsowicz SP 2 Cieszyn.

Więcej zdjęć do obejrzenia na FB Gminy
Hażlach.

Udany występ
weteranów
W dniach 7-8 grudnia ubiegłego
roku w hali OSR „Victoria” rozegrano
IV Grand Prix Miasta Bielsko-Biała w
Tenisie Stołowym. Pierwszego dnia rywalizowały dzieci i młodzież. Drugiego
dnia do zawodów przystąpili seniorzy, wśród których znalazło się dwóch
mieszkańców Hażlacha.
W kategorii wiekowej weteranów 6069 lat I miejsce wywalczył Wiktor Kachno.
Z kolei Józef Michalik w kategorii weteranów 70 lat i starszych uzyskał III miejsce.
GK
Zwycięzcą całego turnieju został Bartosz
Goszyk.
Sędziom głównym turnieju był sędzia klasy I Łukasz Foltyn.
Zwycięzcom GRATULUJEMY!
Ps.
Przypominamy, że w GOK-u w Pogwizdowie prowadzimy zajęcia z nauki w gry
w szachy. Chętnych zapraszamy !

II Gminny Jarmark Świąteczny
Grudzień – czas przygotowań i oczekiwania na Święta i to także czas jarmarków. Już po raz drugi odbył się Gminny
Jarmark w Hażlachu i cieszył się wielkim
zainteresowaniem. Jego organizatorzy,
Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski i Gminny Ośrodek Kultury, dziękują
wszystkim wystawcom i odwiedzającym, którzy przybyli na plac wokół Domu
Przyrodnika. Mamy nadzieję że wszyscy
znaleźli coś dla siebie. Wśród wystawiających znaleźli się indywidualni mieszkańcy z Gminy, Koła Gospodyń wiejskich
(ich drobne ciasteczka oraz inne świąteczne wyroby rozeszły się w mgnieniu
oka), Szkoły z Hażlacha i Rudnika, przedsiębiorcy z Gminy – państwo Kaletowie
z rozchwytywanymi wyrobami wędliniarskimi oraz państwo Cienciałowie
ze smacznymi jabłkami.
Wielkim zainteresowaniem cieszyły się
warsztaty dla dzieci i dorosłych – wszystkie
dostępne miejsca były zajęte. Obiecujemy, że
za rok postaramy się przygotować ich jeszcze
więcej. Udało się także zebrać blisko 120 kg
karmy dla psów i kotów, która została przekazana Fundacji „Lepszy Świat”.
Podczas Jarmarku rozstrzygnięty został
zorganizowany przez GOK konkurs plastyczny „Świąteczny Bałwanek”. Finaliści odebrali
nagrody z rąk wójta Grzegorza Sikorskiego.
Fotogaleria na FB Gminy Hażlach.
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Rowerem z Cieszyna przez Pogwizdów
do Jastrzębia Zdroju
W województwie śląskim realizowany
jest zintegrowany projekt utworzenia sieci
ścieżek/tras rowerowych na terenie Subregionu Południowego Województwa Śląskiego
w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w latach 2021-2027. Jednym z priorytetów w absorpcji środków z funduszy europejskich w nowej perspektywie budżetowej
będzie bowiem budowa ścieżek rowerowych.
Projekt zakłada między innymi, że z Cieszyna
w kierunku Jastrzębia Zdroju pobiegnie jedna
z tras wojewódzkich oznaczona numerem
607. 18 grudnia 2019 r. w hażlaskim Urzędzie
Gminy spotkali się przedstawiciele sąsiednich
gmin Cieszyn, Hażlach i Zebrzydowice w celu
ustalenia optymalnego przebiegu tej trasy.
– Współpraca naszych trzech gmin jest
niezbędna, aby łączącą je trasę rowerową wyznaczyć jak najsprawniej i jak najlepiej. Cieszyn
projektuje obecnie układ tras rowerowych na
terenie miasta. Do tej pory w wyniku wieloletniej inwestycji prowadzonej w ramach projektu „Ogród dwóch brzegów”, czyli wzdłuż
rzeki Olzy, powstała ścieżka pieszo-rowerowa.
Docelowo będzie ona prowadzona dalej przez
Małą Łąkę w kierunku ulicy Frysztackiej w jednym z dwóch rozważanych wariantów: ulicą
Łączną lub wzdłuż Olzy. Ciąg pieszo-rowerowy
powstał już na odcinku od granicy Cieszyna z
Pogwizdowem do przejazdu kolejowego w Marklowicach. Do wykonania pozostaje brakujący
odcinek do przejazdu kolejowego w rejonie ulicy
Motocrossowej w Boguszowicach – informuje
Przemysław Major, Wiceburmistrz Cieszyna.
– Nasze spotkanie służyło ustaleniu spój-

nej koncepcji przebiegu ścieżek rowerowych.
Chodzi o to, aby już na etapie planowania uniknąć trudności w postaci własności gruntów,
niewystarczającej szerokości pasa drogowego
oraz aby wykorzystać odcinki dróg o mniejszym
natężeniu ruchu – mówi Wójt Gminy Hażlach
Grzegorz Sikorski.
Podczas spotkania ustalono więc, że na
terenie Gminy Hażlach trasa rowerowa 607
pobiegnie w Pogwizdowie wzdłuż ulicy Cieszyńskiej tylko do skrzyżowania z ulicą Krótką a następnie tą ulicą w kierunku Olzy, gdzie
skręci na północ wzdłuż rzeki w kierunku planowanej kładki pieszo-rowerowej. W rejonie
akwenu stawów PZW przez ulicę Kolejową
połączy się z ulicą Cieszyńską. Konieczne będzie jednak poszerzenie drogi o pas pieszo-rowerowy, który poprowadzi trasę do granicy z Gminą Zebrzydowice w Kaczycach.
Ponadto rowerzyści jadący trasą od południa na Kaczyce lub od północy na Cieszyn
będą mogli w Pogwizdowie przez prowadzącą nad Olzą kładkę wjechać na teren Republiki
Czeskiej, skąd prowadzi trasa rowerowa do
Karwiny i dalej do Zebrzydowic.
W Karwinie można połączyć się z Że-

Wójt Grzegorz Sikorski odbiera z rąk harcerzy światło
pokoju z Betlejem. Fot. GK

laznym Szlakiem Rowerowym, czyli wykorzystującą stare i nieużywane linie kolejowe
43-kilometrową pętlą, poprowadzoną po
polsko-czeskim pograniczu przez teren pięciu gmin: Godowa, Jastrzębia Zdroju i Zebrzydowic oraz czeskiej Karwiny i Piotrowic.
I etap budowy tego szlaku został ukończony
we wrześniu 2018 r. Obecnie realizowany jest
etap II, który wydłuży pętle o kolejne kilometry. Jak poinformował Krzysztof Mucha,
kierownik Referatu Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych Urzędu Gminy Zebrzydowice,
rozbudowa szlaku na terenie Zebrzydowic ma
zostać zrealizowana do końca stycznia 2020 r.
GK

Ogłoszenie
Do wynajęcia lokal biurowy w centrum Cieszyna.
18 m 2 , plus poczekalnia i w-c. Po remoncie.
Kontakt tel.798-536-013 lub 798-536-013

tel: +48 513 080 344
mail: biuro@uklimosza.pl
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SUKCESY NAKANO
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Zawodnicy UKS Nakano Pogwizdów
podopieczni trenera Jana Błaszczyka na
co dzień trenujący ju-jitsu i judo w Szkole Podstawowej w Pogwizdowie na brak
sukcesów nie mogą narzekać. Do najważniejszych osiągnięć, które odnosiliśmy zaliczyć należy medale Mistrzostw
Świata, Mistrzostw Europy, Mistrzostw
Polski, a także liczne trofea dużej grupy dzieciaków zdobywane na zawodach
ogólnopolskich i regionalnych.
Mateusz Herrman w krótkim odstępie czasu zdobył trzy medale na najważniejszych imprezach międzynarodowych
ju-jitsu. Wywalczył on srebrny medal na
Mistrzostwach Europy Młodzieżowców
Ju-Jitsu w kategorii 77kg, które odbywały
się w dniach 25-27 października na Krecie.
Po tym sukcesie nie spoczął on na laurach
i na trwających listopadowych Mistrzostwach Świata w Abu Dhabi po trzech
zwycięskich walkach sięgnął po brązowy
medal Mistrzostw Świata w kategorii 77kg.
Na tym samym turnieju odbywał się również turniej drużynowy gdzie reprezentacja Polski zdobyła V-ce Mistrzostwo Świata
tym samym Mateusz Herrman dołożył do
swojej kolekcji srebrny medal w drużynie.
Z odbywających się we wrześniu w Sochaczewie Mistrzostw Polski Ju-Jitsu Nasi zawodnicy przywieźli do Pogwizdowa 4 złote
7 srebrnych i 2 brązowe medale. Wspaniale prezentowała się również grupa ponad
40 dzieciaków z Nakano, która na Ogólnopolskich Turniejach Judo odbywających się
w Sosnowcu zdobywała aż 60 medali.
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