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Niech nadchodzące
Święta Bożego Narodzenia
będą szczególnym czasem
spędzonym w gronie najbliższych.
By nikomu z nas nie zabrakło radości,
ciepła i bliskości drugiego człowieka.
Nowy Rok niech przyniesie nam wszystkim
wiele pomyślności, zdrowia i dobrych chwil.
życzą
Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski
i Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Kolondra
wraz z Radnymi, Sołtysami i Radami Sołeckimi

Pełnych radości i spokoju Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności i wielu sukcesów
w nadchodzącym Nowym Roku 2021
życzy w imieniu Zarządu oraz pracowników Banku Spółdzielczego w Cieszynie
Alina Rakowska
Prezes Zarządu Banku

wiadomości

GMINY HAŻLACH
Fot. Mirosław Bierski (Arch. UG Hażlach)

Nr 10-11-12

Laureatka „Srebrnej Cieszynianki”
Tegoroczną laureatką „Srebrnej Cieszynianki” z terenu Gminy Hażlach, na wniosek Sołtysa Sołectwa Pogwizdów Krzysztofa Tomali, radnych Rady Gminy Hażlach Mariusza Krzyżanka i Piotra Trzaskalskiego oraz
Wójta Gminy Hażlach Grzegorza Sikorskiego, została
Pani Danuta Łysek z domu Macura, mieszkanka Pogwizdowa. Po ukończeniu Technikum Rachunkowości w 1975
roku podjęła pracę w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Pszczynie. Na początku maja 1980 roku znalazła
zatrudnienie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Hażlachu, z którą była nieustannie związana przez 40 lat.
Funkcję dyrektora tej instytucji kultury pełniła przez 15
ostatnich lat.
W tym czasie dała się poznać jako doskonały organizator życia kulturalnego
na terenie Gminy Hażlach. Jej zaradność i
umiejętność organizacji pracy przyczyniły
się do stworzenia nowych przestrzeni publicznych, służących lokalnej społeczności do zaspokajania potrzeb kulturalnych,
w tym czytelniczych. Dzięki ogromnemu
zaangażowaniu pozyskała środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego na realizację dwóch projektów inwestycyjnych: „Biblioteka – Plus dla
Hażlacha – modernizacja i doposażenie
Filii w Pogwizdowie” oraz „Modernizacja
i adaptacja budynku Gminnej Biblioteki
Publicznej w Hażlachu na cele społeczne”
w ramach Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet „Biblioteka+, Infrastruktura
bibliotek” oraz Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Dzięki tym dwóm
projektom Gminna Biblioteka Publiczna
w Hażlachu i jej placówka filialna w Pogwizdowie stały się centrami integrującymi lokalną społeczność wokół kultury.

Pani Danuta Łysek
była entuzjastką i animatorką różnorodnych form
aktywności w środowisku
lokalnym, m.in. festynów
czytelniczych i happeningów animacyjno-integracyjnych w plenerze,
warsztatów z psycholo- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu Danuta Łysek
giem dla rodziców i dzieci, kursów komputerowych dla seniorów, waniem i pasją zachęcała innych do współlekcji bibliotecznych dla przedszkolaków działania przy wielu nowatorskich proi zorganizowanych grup szkolnych. Zaini- jektach, a profesjonalizm i zwykła, ludzka
cjowała powstanie lokalnych klubów, ta- serdeczność sprawiały, że łatwo potrafiła
kich jak Klub Miłośników Gwary czy Klub pozyskać i zjednać sojuszników do wspólnej realizacji innowacyjnych działań oraz
Aktywnego Seniora.
Aktywnie włączała się również w ogól- skutecznie wdrażała je w swoim środowinopolskie projekty i akcje służące promocji sku lokalnym.
10 września 2020 roku dyrektor Daczytelnictwa, jak „Mała Książka – Wielki
Człowiek” czy „eMOCNI: cyfrowe umiejęt- nuta Łysek wzięła udział w symbolicznym
ności, realne korzyści”. Na uwagę zasługu- przecięciu wstęgi podczas oddania do użytje Jej skuteczna współpraca z samorządem ku zmodernizowanego budynku Gminnej
lokalnym, a także Gminnym Ośrodkiem Biblioteki Publicznej w Hażlachu. Następnie
Kultury, stowarzyszeniami i szkołami, co odebrała Srebrną Odznaką Honorową za
pozytywnie wpływało na funkcjonowanie Zasługi dla Województwa Śląskiego.
ARC
i rozwój tych placówek. Swoim zaangażo-

Konkurs „Piękna wieś województwa śląskiego 2020”
Wieś Hażlach wzięła udział w tegorocznej edycji konkursu „Piękna wieś
województwa śląskiego” i zdobyła wyróżnienie w kategorii „Najpiękniejsza
wieś”. Wniosek i dokumentację konkur-
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sową przygotowali pracownicy Urzędu
Gminy Hażlach.
Zgodnie z regulaminem konkursu
nagroda w wysokości 3 tys. zł zostanie
przeznaczona na bieżące wydatki mająt-

kowe na terenie sołectwa. Po uzgodnieniu
z Wójtem Gminy Hażlach zdecydowano
wykonać renowację miniatury cieszyńskiej
Wieży Piastowskiej, znajdującej się obok
kompleksu sportowego „Orlik”.
GK

Gmina Hażlach wśród najlepiej
zarządzanych samorządów w Polsce
Co roku od 16 lat „Rzeczpospolita” prowadzi Ranking Samorządów, w którym stara się wyłonić i pokazać jako przykład do naśladowania samorządy najlepiej dbające
o swój zrównoważony rozwój. Jaka jest recepta na to, żeby zostać najlepszym samorządem? Jak w rankingu wypadły miejscowości powiatu cieszyńskiego?
Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” sprawdza efektywność działań samorządów na rzecz trwałego rozwoju
wspólnoty w podstawowych obszarach:
trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz
w zakresie jakości zarządzania. Odpowiedzialne zarządzenia zasobami w tych
obszarach zwiększa potencjał rozwojowy samorządów i pozwala osiągnąć cel
zrównoważonego rozwoju. W edycji 2020
kapituła z prof. Jerzym Buzkiem na czele
wzięła pod uwagę około 50 wskaźników.
Większość z nich pochodzi z publicznych źródeł informacji – takich jak dane
ze sprawozdań budżetowych udostępnianych przez Ministerstwo Finansów
(np. wartość wydatków na ochronę środowiska, na transport, czy kulturę) lub
danych zbieranych przez Główny Urząd
Statystyczny. Część informacji podały samorządy w specjalnej ankiecie. Zestawienie jest przygotowywane w trzech kategoriach: miast na prawach powiatu, gmin
miejskich i miejsko-wiejskich oraz gmin
wiejskich. W rankingu nie jest uwzględniane miasto stołeczne Warszawa, ze
względu na inny ustrój prawny oraz jego
wielkość. Łącznie można było zdobyć 100
punktów.
Z powiatu cieszyńskiego najlepiej
w rankingu spośród gmin wiejskich (a jest
ich w Polsce 1537) uplasowała się gmina
Hażlach – 24. miejsce i 49,83 pkt. Najgorzej wypadła gmina Brenna – 398. miejsce
i 27,79 pkt. Miejsca pozostałych gmin:
104. Chybie – 36,13 pkt., 171. Zebrzydowice – 33,23 pkt., 310. Dębowiec – 29,35
pkt., 347. Istebna – 28,57 pkt., 387. Goleszów – 27,94 pkt.
Z kolei w kategorii gmin miejskich
i miejsko-wiejskich (jest ich w Polsce 874)
najwyżej z powiatu cieszyńskiego uplaso-

wiadomości

GMINY HAŻLACH

wała się gmina Cieszyn
– 27. miejsce i 62,9 pkt.
Najgorzej gmina Ustroń
– 396. miejsce i 36,01
pkt. Miejsca pozostałych
gmin w tej kategorii: 113.
Wisła – 49,65 pkt., 216.
Skoczów – 41,61 pkt.,
354. Strumień – 37,19
pkt.
W kategorii miast na
prawach powiatu pierwsze miejsce zajęły Gliwice. W kategorii gmin
miejskich oraz miejsko-wiejskich czołową lokatę zajęła gmina Morawica (województwo
świętokrzyskie). Natomiast w kategorii gmin
wiejskich na pierwsze
miejsce wskoczyła gmina Kleszczów (najbogatsza gmina w Polsce).
Zasady
rankingu
Wójt Grzegorz Sikorski z prof. Jerzym Buzkiem, przewodniczącym Kapituły
ustala niezależna Kapi- Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”
tuła, której przewodniczy były premier prof. Jerzy Buzek. – Ko- korzyści w postaci zrównoważonego rozlejny raz niezależna Kapituła ekspertów woju naszej gminy. Ostatnie miesiące,
zaliczyła nas do ścisłej czołówki najlepiej pomimo trwającej pandemii, były czasem
zarządzanych samorządów w Polsce. To realizacji wielu kluczowych projektów,
pokazuje, że pomimo niewielkich zaso- z których dobrodziejstw dzisiaj korzystabów finansowych wdrożona innowacyj- my. Otrzymane wyróżnienie odbieram jako
ność w zarządzaniu przynosi wymierne nagrodę za to, co udało się zrealizować dla
naszych mieszkańców. To również ogromne
Z powiatu cieszyńskiego wyróżnienie dla pracowników, którzy aknajlepiej w rankingu spo- tywnie włączają się w pracę na rzecz naszej
Małej Ojczyzny, jaką jest Gmina Hażlach.
śród gmin wiejskich (a jest Dziękuję Radnym, Sołtysom z Radami Soich w Polsce 1537) uplaso- łeckimi, pracownikom oraz Wam Drodzy
Mieszkańcy, za wsparcie i zaufanie – podwała się gmina Hażlach – sumowuje
Grzegorz Sikorski, Wójt Gminy
24. miejsce i 49,83 pkt.
Hażlach.
ARC
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Pamięci ofiar Holocaustu

Ponad 76 lat temu zginęła ostatnia ofiara zebrzydowickiego obozu pracy przymusowej dla Żydów, stanowiącego filię niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu-Brzezince (Auschwitz-Birkenau).
Przyszło im umierać na obcej ziemi, z dala od swojego domu, w nieludzkich warunkach, w trakcie katorżniczej pracy. Jakby tego było mało, oprawcy – aby upodlić swoje ofiary – chowali je w Kończycach Wielkich
w wąwozie wśród zwierzęcej padliny, która w religii żydowskiej uznawana jest za nieczystą.
Nie tylko tolerować, ale przede wszystkim akceptować. Takie wartości wpajam
moim dzieciom, stąd obecność mojego
syna ze mną na uroczystościach upamiętnienia ofiar Holocaustu. Nie możemy dopuścić do tego, aby przebiegli manipulanci, przy pomocy swoich intryg, kłamstw,
zwykłego hejterstwa, nas podzielili. Pamiętajmy, że niepewność i strach rozpala
płomień nienawiści. Nie dopuśćmy do tego,
aby historia zatoczyła koło. Nie milczmy
w obliczy krzywdy innych, ponieważ kiedy
przyjdzie kolej na nas, może nie być już nikogo, kto mógłby zaprotestować w naszej
obronie.
W tym miejscu dziękuję pastorowi
Wiesławowi Kulawcowi za organizację
uroczystości i determinację w obronie historycznej prawdy.
Wójt Grzegorz Sikorski

Ogłoszenie
Wójta Gminy
Wójt Gminy Hażlach informuje, że
w dniu 24 grudnia 2020 r. Urząd Gminy
Hażlach będzie nieczynny. Ponadto w dniu
31 grudnia 2020 r. z powodu inwentaryzacji nieczynna będzie kasa Urzędu Gminy.
W sprawach dotyczących zgonu można
kontaktować się z pracownikiem USC pod
numerem telefonu 664 618 462.

Ogłoszenie
Kierownika GOPS
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu informuje, że
w dniu 24 grudnia 2020 r. GOPS będzie
nieczynny, zaś w dniu 31 grudnia 2020 r.
z powodu inwentaryzacji nieczynna będzie
kasa GOPS.
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Wójt Grzegorz Sikorski wraz z synem składa kwiaty przed pomnikiem ofiar narodowości żydowskiej w Kończycach Wielkich

Przekaż 1% swojego
podatku
Szanowni Państwo, zbliża się czas,
w którym każdy z nas będzie przygotowywać swoje zeznanie podatkowe
za 2020 rok. Dlatego gorąco zachęcam
do przekazania 1% swojego podatku na
rzecz organizacji pożytku publicznego
(OPP) z terenu naszej gminy lub tych
OPP, których podopieczni są potrzebującymi pomocy mieszkańcami Gminy Hażlach. Równocześnie zwracam
się z prośbą o przekazywanie informacji
o organizacjach lub osobach z terenu
naszej gminy, na które można przekazać wspomniane 1% podatku.
Zachęcam osoby fizyczne oraz
przedstawicieli organizacji pozarządo-

wych z terenu naszej gminy do przekazywania informacji dotyczących możliwości przekazywania na ich rzecz 1%
podatku. Zebrane w ten sposób dane
zostaną opublikowane w „Wiadomościach Gminy Hażlach”.
Informacje o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz organizacji
i osób z terenu Gminy Hażlach można
przekazywać osobiście, tj. w Urzędzie
Gminy Hażlach przy ul. Głównej 57, telefonicznie pod numerem telefonu:
33 856 95 55 wew. 57 oraz mailowo:
gci@hazlach.pl
Wójt Gminy
Grzegorz Sikorski

2 listopada Brzezówka z Gminy Hażlach
znalazła się w czołówce doniesień mediów
nie tylko lokalnych i regionalnych, lecz nawet
krajowych. Wszystko za sprawą aktu wandalizmu, którego ofiarą padł pomnik dzieci
nienarodzonych na miejscowym cmentarzu
komunalnym. Nieznany sprawca oblał smolisto-oleistą, czarną substancją symboliczny
grób oraz rzeźbę, przedstawiającą postać
anioła otulającego skrzydłami niemowlę.
Pomnik w Brzezówce powstał z inicjatywy Marioli Gosek-Szwedy, którą wsparł
w staraniach o upamiętnienie dzieci nienarodzonych Wójt Gminy Hażlach Grzegorz
Sikorski. Został on odsłonięty 15 października 2017 r. w Dniu Dziecka Utraconego.
Ufundowała go firma Kamieniarstwo Ikona
Mirosława Hołubka z Hażlacha.
„Ta agresja, ten czyn, którego nie da się
w kulturalny sposób opisać, wywołał dużą
falę oburzenia. Zostały przekroczone pewne
granice. Uważam, że to miejsce powinno być
ponad podziałami, ponad sporem i nie powinno dojść do takiego wandalizmu. Można
się różnić, spierać, przerzucać argumentami,
ale nie rozumiem, jak można zrobić coś takiego. Trwa dochodzenie policyjne w tej sprawie.

Pomnikowi na ratunek

Mam nadzieję, że sprawca zostanie ujęty i poniesie surowe konsekwencje” – w rozmowie
z tygodnikiem „Głos Ziemi Cieszyńskiej” powiedział wójt Grzegorz Sikorski.
Zbulwersowani dewastacją mieszkańcy Brzezówki próbowali oczyścić rzeźbę, ale
niestety ich wysiłki nie przyniosły efektu,
gdyż czarna substancja wżarła się w kamień.
Konieczna okazała się więc profesjonalna
renowacja pomnika. Wsparcie finansowe
obiecał Minister Michał Wójcik, który o koordynowanie pomocy poprosił Beatę Białowąs,
Członka Zarządu Województwa Śląskiego.
Szybko udało się zebrać potrzebne środki,
które umożliwiły firmie Mirosława Hołubka
uratowanie pomnika.
„Bardzo się cieszę, że Pomnik Dzieci Utraconych w Brzezówce w Gminie Hażlach, który
zniszczono 1 listopada, został już odnowiony
i dodatkowo zabezpieczony. Bardzo dziękuję
Ministrowi Michałowi Wójcikowi, że od razu
zainteresował się tym aktem wandalizmu
i dodatkowo zadeklarował pomoc finansową.

Ruszył nabór wniosków
W ostatnim dniu listopada ruszyły dwa
z czterech planowanych jeszcze na ten rok
naborów wniosków o pomoc finansową
z PROW na lata 2014-2020. W ARiMR można już ubiegać się o wsparcie na realizację
inwestycji zabezpieczających gospodarstwa przed skutkami suszy oraz na rozwój
usług rolniczych.
O dotację na inwestycje w nawadnianie
gospodarstw w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo
o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha, który w okresie 12 miesięcy
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
wykazał przychód w wysokości co najmniej
5 tys. zł. Konieczne jest również posiadanie
wpisu w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych
oraz ewidencji wniosków o przyznanie
płatności.
Wsparcie jest przyznawane na realizację inwestycji ulepszających już
istniejące instalacje nawadniające, powiększających obszar nawadniania lub
jednocześnie powiększających obszar nawadniania i ulepszających już istniejące in-
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stalacje. Dofinansowanie można otrzymać
m.in. na: budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub
rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem. Limit finansowy na jednego
beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi
100 tys. zł, przy czym refundacji podlega
50 proc. kosztów poniesionych na realizację
inwestycji (60 proc w przypadku młodego
rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł.
Druga propozycja wsparcia adresowana
jest do przedsiębiorców, którzy pracują już
na rzecz rolników i chcą rozwijać swoją działalność w zakresie usług wspomagających
produkcję roślinną lub chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, czy też usług świadczonych po zbiorach.
O dofinansowanie na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” może
ubiegać się osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro- lub małe
przedsiębiorstwo wykonuje działalność
gospodarczą obejmującą świadczenie usług

Cieszę się, że Pan Minister razem z Członkami
Solidarnej Polski Śląsk przekazali swoje prywatne pieniądze i mogliśmy również w ten sposób
wesprzeć odnowienie tego Pomnika. Jeszcze raz
chcę podkreślić, że nie ma zgody na wandalizm.
Sytuacja, która miała miejsce, pokazała jak
ważny jest ten Pomnik, nie tylko dla społeczności lokalnej, ale dla ludzi z całej Polski” – napisała
wchodząca w skład Zarządu Województwa
Śląskiego Beata Białowąs.
GK

W czyszczeniu pomnika pomagała m.in. Pani Beata
Białowąs Członek Zarządu Województwa Śląskiego

dla gospodarstw rolnych przez okres co
najmniej 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku w zakresie co najmniej jednego
z następujących kodów Polskiej Klasyfikacji
Działalności: 01.61.Z – Działalność usługowa
wspomagająca produkcję roślinną, 01.62.Z –
Działalność usługowa wspomagająca chów
i hodowlę zwierząt gospodarskich, 01.63.Z
– Działalność usługowa następująca po zbiorach. Refundacji podlega do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza
się m.in. koszty zakupu lub leasingu nowych
maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji
rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej,
sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie
procesem świadczenia usług. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który
w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 500 tys. zł na jednego beneficjenta.
Wnioski przyjmują oddziały regionalne
ARiMR. Można je składać osobiście, drogą
elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką
pocztową. Dokumenty o przyznanie pomocy na rozwój usług rolniczych Agencja
przyjmuje do 13 stycznia 2021 r., na inwestycje w nawadnianie gospodarstw – do
28 stycznia przyszłego roku.
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Sezon
grzewczy
rozpoczęty
pixabay.com

Jakim powietrzem
oddychamy
Temat smogu jest obecnie gorący; coraz więcej mówi się o negatywnym wpływie
zanieczyszczeń na zdrowie oraz o tragicznie wysokim poziomie pyłów zawieszonych
w polskim powietrzu. Choć świadomość
społeczna rośnie i wprowadzane są kolejne regulacje, smog niewiele się zmniejsza
i wciąż pozostaje palącym problemem. Jeśli wierzyć WHO, normy jakości powietrza
w Polsce powinny być czterokrotnie niższe
niż obecnie. To oznacza, że państwo informuje nas o zagrożeniu dopiero wtedy, gdy
stan powietrza jest nie tyle zły czy groźny,
co opłakany. Wywodząca się ze spowitego
smogiem Krakowa firma Airly podjęła się
szeroko zakrojonego zadania, a mianowicie budowy sieci sensorów na terenie miasta i całej Polski. W Gminie Hażlach mamy
zamontowane dwa sensory firmy AIRLY
w Hażlachu i Pogwizdowie – o czym informowaliśmy Państwa kilkukrotnie. Oprócz
zbierania danych na temat stanu jakości
powietrza Airly zajmuje się także ich udostępnianiem, i to w czasie rzeczywistym.
Na stronie firmy dostępna jest przejrzysta
mapa online; można również ściągnąć bezpłatną, nieustannie udoskonalaną aplikację

na systemy Android i iOS. Dzięki aplikacji
można się dowiedzieć np. gdzie i kiedy udać
się na spacer, wypuścić dziecko na plac zabaw czy uprawiać sport poza domem. Airly
oferuje użytkownikom wiele przydatnych
funkcji, takich jak opcja ustawienia ulubionych (zapewne: najbliższych i często
odwiedzanych) miejsc, w których możemy
łatwo sprawdzić jakość powietrza. Możemy również śledzić zmiany zanieczyszczeń
w danych lokalizacjach i sprawdzać prognozy na najbliższe 24 godziny, co daje olbrzymi komfort, bo pozwala zaplanować sobie
dzień z wyprzedzeniem. Ponadto aplikacja
Airly wysyła powiadomienia o zmieniającym
się stanie powietrza, co pozwala trzymać
wszystko pod kontrolą. Plusów jest zatem
wiele, a najważniejsze, że możemy wreszcie
porządnie zadbać o swoje zdrowie.
Materiał został przygotowany w oparciu
o www.airly.org – tam też znajduje się wiele innych ciekawych i cennych informacji,
w tym mapa gdzie można znaleźć sensory
zamontowane w naszej Gminie. Polecamy!

Odczyty liczników wody
Szanowni Mieszkańcy. Przypominamy, iż właściciele nieruchomości położonych na
terenie Gminy Hażlach, których budynki podłączone są do kanalizacji sanitarnej, decyzją
Wójta Gminy Hażlach proszeni są o podawanie aktualnych odczytów stanu licznika wody,
które będą podstawą do wystawienia faktury za odprowadzanie ścieków do kanalizacji.
W związku z powyższym prosi się o zgłaszanie:
• IMIENIA, NAZWISKA I ADRESU NIERUCHOMOŚCI LUB KODU ODBIORCY,
• ORAZ STANU LICZNIKA WODY
 drogą elektroniczną, wysyłając powyższe dane na adres: odczyt@hazlach.pl
 drogą telefoniczną, pod numerem: 33 856 94 79 (wewn. 47).
Dla Państwa wygody proponujemy, by wyżej wymienione informacje przekazywać raz
na dwa miesiące. Za wszelkie niedogodności i utrudnienia przepraszamy.
Referat Gospodarki Komunalnej
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W związku z rozpoczęciem kolejnego sezonu grzewczego przypominamy
wszystkim Mieszkańcom Gminy Hażlach, że na obszarze województwa śląskiego obowiązuje:

ZAKAZ PALENIA:
r węglem brunatnym oraz paliwami stałymi produkowanymi
z wykorzystaniem tego węgla,
r mułem i flotokoncentratem
oraz mieszankami produkowanymi z ich wykorzystaniem,
r paliwami, w których udział
masowy
węgla
kamiennego
o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi
więcej niż 15%,
r biomasą stała, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.
Ponadto informujemy, że wszystkie nowe instalacje grzewcze na paliwa
stałe muszą spełniać wymagania pod
względem minimum standardu emisyjnego zgodnego z 5 klasą. Dostosowanie
się do wymagań ma na celu poprawę stanu jakości powietrza, które najbardziej
zanieczyszczone jest w okresie od października do marca.
Gmina Hażlach zapewnia odbiór każdej ilości odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, dlatego nie ma
konieczności ich spalania w piecach domowych i na powierzchni gruntów.
Informujemy również że upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy będą
prowadzić kontrole gospodarstw domowych w zakresie realizacji postanowień
określonych w uchwale antysmogowej.
Nie dostosowanie się do tych zasad może skutkować nałożeniem kary
grzywny. Pracownicy dokonujący kontroli będą posiadać upoważnienie Wójta Gminy Hażlach. Więcej informacji na
temat ochrony powietrza można znaleźć
na stronie internetowej www.hazlach.pl
w zakładce „Ochrona powietrza”.

Uwaga: kolejne zmiany w ,,śmieciach”
W związku ze zmianami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1439) oraz dynamicznie zmieniającą się sytuacją w świecie
odpadów, dotyczącą znacznego wzrostu
cen odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych, od 1 stycznia 2021 roku, czekają Nas kolejne spore zmiany w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi.
Do najważniejszych ze zmian, jakie zostały wprowadzone, zalicza się aktualizację
aktów prawa miejscowego tj. uchwał dotyczących tematyki związanej z odpadami
komunalnymi, w których szczególną uwagę
należy zwrócić na:
• zmianę częstotliwości odbioru odpadów selektywnie zebranych pochodzących
z budynków mieszkalnych jednorodzinnych
w okresie od początku kwietnia do końca
października zbiórka odpadów segregowanych 1 raz w miesiącu;
• zmianę częstotliwości zbiórki odpadów
wielkogabarytowych, zużytych opon z samochodów osobowych oraz zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości wystawka 1 raz w roku;

• wprowadzenie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 2 zł/miesiąc/osoba;
• zrezygnowanie z odbierania odpadów zielonych w workach przejście na
odbieranie bioodpadów w przystosowanych pojemnikach w kolorze brązowym lub
z oznaczeniem ,,BIO”
• wprowadzenie ograniczeń dotyczących ilości przyjmowanych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od
każdego właściciela nieruchomości zamieszkałej lub od właściciela samodzielnego lokalu
w budynku wielolokalowym (w zamian za
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi) niektórych frakcji odpadów limit
500 kg na odpady budowlane i rozbiórkowe; 300 kg na meble i inne odpady wielkogabarytowe; 8 sztuk – na zużyte opony;
• zmianę wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wymienione wyżej zmiany są wynikiem
ustaleń, które zaakceptowane zostały przez
Radnych Rady Gminy Hażlach. Rada Gminy
po zapoznaniu z proponowaną treścią projektów uchwał, szeroko omówiła temat zawartych w nich zapisów podczas posiedzenia Komisji Budżetu, Spraw Komunalnych
i Ochrony Środowiska. W trakcie obrad zaproponowano kilka poprawek, które po konsultacji z radcą prawnym zostały wprowadzone
i uwzględnione w ostatecznych projektach.
Projekty te zostały następnie zaopiniowane
przez Państwowego Inspektora Sanitarnego
oraz poddane konsultacjom społecznym.
Od 2021 roku kolejnymi zmianami będą:
• zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych;
• zmiana stawki opłaty za osobę, co
wynika z wielu nakładających się czynników,
w tym drastycznego wzrostu ilości odbieranych odpadów oraz kosztów ich zagospodarowania.
W bieżącym roku Gmina Hażlach dopłaciła do systemu ponad 1 mln zł, aby
stawka opłaty za mieszkańca na miesiąc,
a co za tym idzie cena za śmieci, do końca
roku 2020 nie wzrosła.
Referat Gospodarki Komunalnej

Z kompostownikiem taniej

odpady w kompostowniku przydomowym.
Każda osoba zamieszkująca w gospodarstwie domowym korzystającym z przydomowego kompostownika może liczyć na ulgę,
która od 1 stycznia 2021 r. będzie wynosiła
2 zł/miesiąc/osobę.
Aby skorzystać z ulgi właściciel nieruchomości musi złożyć deklarację o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg nowego wzoru, który będzie dostępny w Referacie Gospodarki Komunalnej

– pokój nr 12 i na stronie www.hazlach.samorzady.pl w sekcji Odpady komunalne w zakładce Deklaracja. Ulga zacznie obowiązywać od
1 stycznia 2021 r. Osoby chcące skorzystać ze
zwolnienia i pragnące otrzymać blankiety do
wpłat na rok 2021 z uwzględnieniem przysługującej ulgi proszone są o złożenie deklaracji
w miarę możliwości jak najszybciej – najlepiej do
końca stycznia 2021 r., to jest przed rozpoczęciem przygotowywania blankietów na rok 2021.
Referat Gospodarki Komunalnej

pomocy może nastąpić w formie świadczenia niepieniężnego. Formą taką może być
bon na zakup żywności. Wieloletni Rządowy
Program „Posiłek w domu i w szkole” na lata
2019-2023 przewiduje udzielenie pomocy
w postaci produktów żywnościowych, jednak
przyznanie tego świadczenia uzależnione jest
od dochodu. W przypadku osoby w rodzinie
dochód na osobę nie może przekroczyć kwoty 792,00 zł, a w przypadku osoby samotnie
gospodarującej kwoty 1 051,50 zł. Z kolei
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
2014-2020 przewiduje przyznanie pomocy
w formie pomocy żywnościowej, której przyznanie również uzależnione jest od dochodu,

tj. w przypadku osoby w rodzinie dochód nie
może przekroczyć kwoty 1 161,60 zł, a w przypadku osoby samotnie gospodarującej kwoty
1 542,20 zł. Natomiast bezpośrednio do Seniorów jest skierowany Program „ Wspieraj
Seniora” na rok 2020 polega na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, a koszt zakupów pokrywa
Senior.
Więcej informacji można uzyskać pod
numerem telefonu GOPS w Hażlachu:
33 85 69 495.
Kierownik Działu
Pomocy Środowiskowej GOPS
Joanna Moskwik-Knyps

Już wkrótce mieszkańcy domów, którzy mają w ogrodach kompostowniki, będą
mogli skorzystać z niższych opłat za śmieci.
Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, generowanymi przez mieszkańców nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, będzie przysługiwało tym, którzy kompostują / będą kompostowali bio-

Pomoc w formie
bonów żywnościowych
W związku z pytaniami mieszkańców
dotyczącymi przyznawania pomocy w formie bonów żywnościowych Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Hażlachu informuje,
że ustawa o pomocy społecznej nie zakłada
przyznawania pomocy w formie bonów żywnościowych. Jedynie w przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego
niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia
własnych zasobów finansowych, przyznanie

wiadomości

GMINY HAŻLACH
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Warto zainwestować w Gminie Hażlach!
Inwestycje to lokomotywa rozwoju, stąd władze każdej gminy powinny
zdawać sobie sprawę z istoty i znaczenia
inwestycji gminnych, które należy tak
planować, aby inicjowały rozwój kolejnych, zwłaszcza inwestycji prywatnych.
Ów rozwój zależy w dużej mierze od tego,
co i kiedy zostało zbudowane na terenie
danej gminy.
– Jako inwestor, który szuka możliwości ulokowania kapitału, wybrałem właśnie
Gminę Hażlach jako miejsce z przyszłością,
gdzie można bezpiecznie i z zyskiem zainwestować swoje środki finansowe – mówi
Bartłomiej Gawlik, właściciel firmy Best
Estate Developer sp. z o.o. – Powiem
szczerze, że już od dłuższego czasu obserwuję jak rozwija się Gmina Hażlach na
tle pozostałych gmin w województwie śląskim i muszę przyznać, że wyróżnia się ona
bardzo pozytywnie. W ciągu kilku ostatnich lat wykonano milowy krok do przodu. Przebudowano lub są w przebudowie
główne ciągi komunikacyjne. Partycypując
w utrzymaniu publicznego transportu,
gmina zapewnia jego optymalny poziom,
co jest istotne zwłaszcza z punktu widzenia młodzieży szkolnej. Dużym plusem jest
to, że jest to miejsce, gdzie nie ma czasu
na nudę. Fantastycznie zrewitalizowana
przestrzeń publiczna, umożliwiająca popołudniowy wypoczynek i międzysąsiedzkie
spotkania. Nie bez znaczenia jest funkcjonowanie żłobka w gminie, nowoczesnych
przedszkoli czy szkół. Sprawnie działająca
administracja publiczna, a przede wszystkim ogromne dotacje, które są pozyskiwane przez miejscowy urząd, powodują ustawiczną poprawę infrastruktury drogowej
czy środowiskowej. Generalnie, wizerunek
gminy diametralnie się zmienił na plus
w ciągu kilku ostatnich lat i to przekonało
mnie do inwestycji – kontynuuje Bartłomiej Gawlik.
Jednak po kolei. Gmina Hażlach przez
dziesięciolecia była kojarzona jako teren typowo rolniczy. Dużą część jej obszaru stanowią uprawy rolne oraz lasy.
Jednak typowo rolniczy charakter gminy
spowodował, iż dochody budżetowe na
mieszkańca były i są jednymi z najniższych
w kraju, przez co nie było środków na poważne inwestycje zmieniające dotychczasowy wizerunek gminy.
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Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski wraz z inwestorem na Placu im. prof. Wiktora Wawrzyczka w Hażlachu

Co się stało? – Myślę, że po prostu nastąpiła zmiana myślenia i podjęto odważne
decyzje, połączone z pozyskiwaniem sporych środków unijnych bądź rządowych na
infrastrukturę gminną. Proszę popatrzeć
jak zmieniły się budynki gminne oraz centra
poszczególnych miejscowości. To przyciąga
ludzi – zauważa Jakub Gawlik, właściciel
firmy współpracującej z przedsiębiorstwem Best Estate Developer sp. z o.o.
Kiedyś prof. Hausner powiedział, że
samorząd powinniśmy traktować także w kategoriach biznesu. Są wprawdzie
działania niemierzalne pod tym kątem,
nie może przynieść zysku budowa drogi
czy chodnika, bo nie możemy pobierać
opłaty za ich użytkowanie. Jednak w wielu
obszarach powinniśmy patrzeć na inwestycje jak na biznes, na to, jaką będą mieć
stopę zwrotu. Nie po to, żeby gmina stała
się maszynką do zarabiania pieniędzy, ale
po to, żeby miała środki na utrzymanie
wybudowanej infrastruktury i na kolejne
inwestycje. Zwrot (bezpośredni lub pośredni) z inwestycji jest bardzo ważny.
– Bardzo się cieszę słysząc takie słowa. Doskonale pamiętam jak kilka lat temu, zostając
najmłodszym wójtem w powiecie cieszyńskim,
byłem pełen zapału i wiary w to, że ciężką pracą
można zawojować świat. Dziś jestem tego pe-

wien i podkreślam, wiek nie jest przeszkodą na
drodze do sukcesu, zaś podstawą funkcjonowania zdrowego samorządu jest dialog, transparentność, ludzka twarz władzy, a przede
wszystkim doświadczenie, które w moim
przypadku zdobywałem pracując w Banku
Spółdzielczym w Cieszynie na stanowisku od
stażysty do kierownika – mówi wójt Sikorski.
Tak jak to zostało powiedziane, Gmina
Hażlach była i jest kojarzona z „fabryką”
zdrowej oraz ekologicznej żywności. Jednak o tym, że staje się coraz atrakcyjniejszym miejscem do zamieszkania, świadczy
mnogość planowanych inwestycji deweloperskich. Każda taka inwestycja zwiększa
potencjał gminy. Jak widać przyjęty na
najbliższe lata plan na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy, o którym mówił wielokrotnie wójt, przynosi pożądane efekty.
Przywołany sukces można rozpatrywać w kilku kategoriach – coraz lepszego
wizerunku wśród potencjalnych inwestorów, zadowolenia mieszkańców oraz
wzrostu wpływów do budżetu. Jeżeli te
prywatne inwestycje, o których obecnie
wiadomo, zostaną zrealizowane, wpływy
do hażlaskiego budżetu rokrocznie wzrosną o około 200 tys. zł, co będzie napędzać dalszy rozwój gminy.
ARC

Fundusz sołecki
Jak co roku w Gminie Hażlach poszczególne Sołectwa otrzymują środki finansowe w ramach funduszu sołeckiego.
O tym jak zostaną rozdysponowane decydują mieszkańcy podczas zebrań wiejskich.
W roku 2020 zostały zrealizowane następujące inwestycje:

KOŃCZYCE WIELKIE
• wyposażenie siłowni w budynku sportowym - w ramach zadania przekazano
dotację w wysokości 12 000,00zł na konto
KARTA
PRODUKTU
LKS
„Błyskawica”
w Kończycach Wielkich;
Dział:

Nazwa produktu:

Wyposażenie siłowni

Bieżnia treningowa GREACE Gr1

Art. nr

80-20064

• dofinansowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców – „Dzień Seniora
2020”.
RUDNIK
• budowa rekreacyjnego placu zabaw
dla dzieci i dorosłych z elementami sensorycznego wyposażenia wspomagającego
rozwój dzieci.

BRZEZÓWKA
• wykonanie dokumentacji projektowej wiaty na terenie przyległym do Domu
Wiejskiego na Brzezówce;
Bieżnia Treningowa Greace Gr1 LED Gymost, jest jednym z najbardziej uniwersalnych narzędzi treningowych przeznaczonych m.in. dla:
• małych klubów fitness
• przychodni rehabilitacyjnych
• hoteli, uzdrowisk
• wymagających użytkowników domowych

• doposażenie jednostki OSP w sprzęt
ratowniczo-gaśniczy i ochrony osobistej
- w ramach zadania przekazano dotację
w wysokości 12 000,00 zł na konto Ochotniczej Straży Pożarnej w Kończycach Wielkich;
• organizacja imprez integracyjnych dla
mieszkańców ;
• zagospodarowanie przestrzeni przy
ścieżce zdrowia - w ramach zadania przekazano dotację w wysokości 3 000,00 zł na
konto Stowarzyszenia „Nasza Wieś Kończyce Wielkie”;
• zakup i montaż monitoringu na budynku LKS - w ramach zadania przekazano
dotację w wysokości 5.540,00 zł na konto
LKS „Błyskawica” w Kończycach Wielkich;
• dofinansowanie Rajdu Samochodów
Zabytkowych - w ramach zadania zawarto umowę z Automobilklub na organizację
rajdu.
POGWIZDÓW
• doposażenie, remont i modernizacja
wozu bojowego Jelcz GCBA w formie dotacji - w ramach zadania przekazano dotację w wysokości 35 000,00 zł na konto
Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie. Całość zadania kosztowała 59.300 zł,
a 24.300 zł pochodziło ze środków jednostki OSP, w tym z pieniędzy przeznaczonych przez gminę na gotowość bojową;

Dzięki zastosowaniu bezszczotkowego silnika typu AC, o mocy aż 4KM, bieżnia jest praktyczna, bezusterkowa oraz odporna na pracę
pod dużym obciążeniem i w długim wymiarze czasowym. Takie rozwiązanie jest odpowiednie również do celów rehabilitacyjnych np. przy
długotrwałym chodzie, przy niskich zadanych prędkościach. Atrakcyjny design, solidne wykończenie i wysoka jakość zastosowanych
materiałów oraz bogate oprogramowanie, czyni to urządzenia najbardziej atrakcyjnym rozwiązaniem na rynku, oferując
najlepszą relację jakości do ceny dla wymagających użytkowników.
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ZAMARSKI
• zakup mini boiska do piłki nożnej
o wymiarach 10m x 15m.



• modernizacja centrum sportowo-rekreacyjnego we wsi Brzezówka poprzez
budowę trybun sportowych.
HAŻLACH
• budowa piłkochwytów na terenie
boiska sportowego LKS w Hażlachu w ramach zadania doposażono boisko
w piłkochwyty, wykonanie i montaż 103
mb x 5 m piłkochwytów wraz z osprzętem;

Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski i Sołtys Hażlacha
Mariusz Króliczek oglądają piłkochwyty, które powstały
m.in. dzięki dobrej współpracy z LKS Victoria Hażlach.

• podniesienie bezpieczeństwa poprzez modernizację ogólnodostępnego
boiska do siatkówki plażowej w Hażlachu
- budowa piłkochwytów;
• zakup myjki ciśnieniowej, zakup
sprężarki o pojemności 50 l - w ramach
zadania przekazano dotację w wysokości
2 500,00 zł na konto Ochotniczej Straży
Pożarnej w Hażlachu.

wiadomości
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Zadania w ramach Marszałkowskiego
Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2020
roku: „Modernizacja centrum sportowo-rekreacyjnego we wsi Brzezówka
poprzez budowę trybun sportowych” w ramach zadania zamontowano 2 sekcje trybun, wzdłuż linii boiska piłkarskiego, łącznie 108 miejsc (2 x po 54 miejsca).
Dla w/w trybun wykonano nawierzchnię
z kostki betonowej – plac do ustawienia trybun. Pomoc finansowa ze środków budżetu
Województwa Śląskiego w ramach MKIS
20 000 zł;
„Budowa innowacyjnego Parku Sensorycznego na terenie sołectwa Rudnik”
- w ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia sensoryczne, wykonano
różnorodne nawierzchnie (ścieżki dydaktyczne) oraz zbudowano strefy programowe mające na celu oddziaływanie na
poszczególne zmysły. Wykonano także
chodnik o nawierzchni z kostki betonowej
oraz ogrodzono teren wokół parku oraz
posadzono rośliny (kwiaty, krzewy). Pomoc
finansowa ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach MKIS 16 000 zł.
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Rozmowa z Panią Joanną
Jurgała - Jureczką o najnowszej książce
Niedawno ukazała się Pani najnowsza książka dotycząca rodziny Kossaków
„Kossakowie Tango”. Jaki charakter ma
ta książka?
Książka jest powieścią. Jest zbeletryzowaną historią pokazującą dzieje jednego
z najgłośniejszych romansów Wojciecha
Kossaka z Zofią z Lewentalów Hoesickową.
Z jednej strony więc mamy do czynienia
z historią obyczajową, ale z drugiej, z bardzo
interesującym tłem epoki. Bo wszystko to
dzieje się na przełomie wieków, kiedy do głosu dochodzą nastroje dekadenckie, schyłkowe. Mówi się o końcu, a jednocześnie szuka
się jakiegoś światła, nadziei, która pomoże
przetrwać.
Czym według Pani będzie zaskoczony czytelnik, który miał już do czynienia
z Pani twórczością?
Zaskoczony będzie inną formą wypowiedzi. Dotychczas o Kossakach pisałam
w konwencji non fiction. Była to więc opowieść relacjonująca fakty, charakteryzująca
postacie. Teraz zdecydowałam się na sfabularyzowanie epizodu z dziejów tej rodziny,
ale wszystko to w oparciu o rzetelne badania
dokumentacyjne.
W tytułach Pani książek pojawiają
się terminy taneczne np. Biały mazur czy
Kossakowie Tango . Jaki ma to związek
z poruszaną w nich tematyką?
Słusznie. Tanecznie opowiadam o malarzach, a to trochę dziwne. A jednak w motywach tanecznych znajduje się ważne odniesienie do tego, co jest tematem książek.
Biały mazur to taniec tańczony nad ranem
podczas balu. Wszyscy już zmęczeni zaba-

Kossakowie Tango

wą podrywają się jeszcze do tego niełatwego
i wymagającego mazura, a po nim już
wszystko się kończy. Tak było i z Kossakami,
tańczyli w sensie bardzo dosłownym i przenośnym. Od wielkich sukcesów aż do upadku domów, które były symbolem ich rodów
– Górki Wielkie na Śląsku Cieszyńskim i Kossakówka w Krakowie. A tango to taniec pokazujący pewien rodzaj gry między partnerami. Taniec, który nawet przez jakiś czas był
zabroniony. Na pewno opowieść o romansie
świetnie się w konwencję tego tańca wpisuje.
W Pani książkach oprócz rodziny
Kossaków czytelnik napotyka nazwiska
wybitnych postaci związanych z kulturą
ówczesnej epoki. Nie inaczej jest też w tej
najnowszej?
Tak. W „Tangu” czytelnik spotka Henryka Sienkiewicza, Gabrielę Zapolską, zobaczy
znanego z „Wesela” Rydla, który, jak mówił
o nim Reymont, „reprezentuje literaturę od
strony pyskującej”. Reymonta także sportretowałam i Wyspiańskiego, a ponadto
znakomitego poetę – Tetmajera, skandalistę
Przybyszewskiego i jego tajemniczą, piękną
żonę – Dagny.
Gdzie poszukiwała Pani dokumentów
źródłowych do tej książki, dotykającej
często osobistych spraw?
Napisanie książki poprzedziły dwuletnie badania archiwalne. Dokumenty odnalazłam w archiwach w Krakowie, Warszawie, Katowicach, Wrocławiu. Były to
listy, pamiętniki rodzinne, nieznane dotąd
utwory. Analizowałam też zupełnie inne
rzeczy, np. dawne katalogi mód, głównie
z Paryża, sennik, rachunek sumienia

Biblioteka w Hażlachu zaprasza
W dniu 10 września 2020 roku miało
miejsce uroczyste otwarcie nowo wyremontowanego budynku Gminnej Biblioteki
Publicznej w Hażlachu.
W nowej siedzibie biblioteki oferujemy
bardzo bogaty księgozbiór dostosowany
do każdej grupy wiekowej oraz zróżnicowanych potrzeb czytelników. Oferujemy również bogaty zbiór czasopism dostępnych na
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miejscu oraz do wypożyczenia. Biblioteka
oferuje również szereg usług związanych
z obsługą komputera, to jest skanowanie,
drukowanie, obróbka cyfrowa oraz darmowy dostęp do Internetu, a także ksero, bindowanie, laminowanie. W bibliotece znajduje się również nowa sala multimedialna
wyposażona w osiem stanowisk komputerowych, tablice interaktywną oraz projek-

z 1901 roku, ale także publikacje dotyczące epoki i, oczywiście, rodziny Kossaków,
Lewentalów, zasymilowanych Żydów i Hoesicków, spolonizowanych Niemców.
Czy w dalszym ciągu będzie Pani zajmować się w swojej twórczości literackiej
rodziną Kossaków czy też książka „Kossakowie Tango” stanowi dla Pani finalizację zainteresowania tą tematyką?
W tej chwili pracuję nad drugą częścią
„Tanga”, ponieważ nie opowiedziałam do
końca historii Wojciecha, Zofii i Ferdynanda. Mam także w planie opowieść o innych
członkach tej rodziny. Znalezione dokumenty są tak ciekawe, że trudno porzucić
kossakowską tematykę, mając w ręku takie
skarby.
Dziękujemy za rozmowę i z przyjemnością oddamy się lekturze „Tanga”, po
tak interesującej zapowiedzi.
Rozmawiał W.K.
tor przeznaczona do prowadzenia zajęć.
Możliwe jest wynajęcie takiej sali. W bibliotece można zaopatrzyć się również w worki
do segregacji odpadów komunalnych.
W związku z otwarciem nowego budynku informujemy o zmianie godzin
otwarcia biblioteki:
Poniedziałek - Środa 7:00 - 19:00
Czwartek nieczynne
Piątek 7:00 - 15:00
Pierwsza sobota miesiąca 8:00 - 12:00

Mieszkańcy: zameldujcie się
i pomóżcie swojej gminie!
Bardzo cieszymy się, iż z roku na rok
rośnie liczba mieszkańców Gminy Hażlach, ponieważ wybraliście naszą gminę
jako miejsce, z którym wiążecie swoją
przyszłość. Zapewne czynników, które
zdecydowały o Waszym wyborze miejsca
zamieszkania było wiele: życzliwi ludzie,
urokliwe tereny czy atrakcje historyczne
oraz krajobrazowe. My ze swej strony dokładamy wszelkich starań, aby Gmina Hażlach była postrzegana jako przyjazna dla
mieszkańców, aby oferowała jak najlepszą
przestrzeń publiczną czy ofertę edukacyjną, sportową i kulturalną. Zależy nam
na bezpieczeństwie, pięknym otoczeniu
i rozwoju naszej Małej Ojczyzny, dlatego
inwestujemy w rozbudowę dróg, chodników, placów zabaw oraz boisk wielofunkcyjnych.
W najnowszym Rankingu Samorządów
„Rzeczypospolitej” zostaliśmy sklasyfikowani na 24 miejscu wśród 1537 gmin wiejskich, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój.

Na realizację powyższych zadań zdobywamy znaczne środki finansowe. Staramy się być lokalnym liderem w zakresie
pozyskiwania środków unijnych jak i rządowych na rozwój naszej gminy.
Jednak podstawowym i największym
źródłem dochodu gminy są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
(PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Należy
pamiętać, iż ponad 38% płaconego przez
Was podatku dochodowego zasila budżet
gminy. Im te wpływy są większe, tym więcej samorząd może wydać na zaspokojenie potrzeb swoich mieszkańców.
Jeśli chcesz, aby Gmina Hażlach rozwijała się jeszcze szybciej, zostaw tu swoje
podatki! Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, roczne
PIT-y powinny być składane w urzędzie
skarbowym według miejsca zamieszkania,
a nie zameldowania. Jest to obowiązek, o
którym tysiące podatników zwyczajnie nie
wie i tym samym zasila kasy innych gmin,

finansując tym samym drogi czy szkoły,
z których nie będą korzystać!
Nawet jeśli Państwo nie posiadacie
meldunku w Gminie Hażlach, możecie
przyczynić się do zwiększenia budżetu
gminy, w której mieszkacie. Wystarczy,
iż wskażecie w zeznaniu rocznym PIT jako
miejsce zamieszkania - Gminę Hażlach,
a jako właściwy urząd skarbowy – Urząd
Skarbowy w Cieszynie.
Oczywiście większy wpływ na kierunki
rozwoju gminy będą Państwo mieli meldując się w niej. Meldunek w miejscu zamieszkania jest nie tylko obowiązkiem, ale może
Wam także ułatwić życie. Dużą korzyścią
jest to, że nasz urząd znajduje się wówczas
bliżej Was, dzięki czemu szybciej i łatwiej
załatwicie tu swoje sprawy. Możecie mieć
większy wpływ na swoje otoczenie – bez
dodatkowych starań możecie brać czynny udział w wyborach do władz lokalnych.
Ponadto gmina wie o Waszym istnieniu
i uwzględnia Was w swoich planach dotyczących rozwoju.
Meldując się u nas – przyczyniacie się
do rozwoju Gminy Hażlach, a rozwój naszej
Małej Ojczyzny to nasz wspólny interes
i odpowiedzialność.
Wójt Gminy Hażlach
Grzegorz Sikorski

Biblioteka czeka na propozycje
Ten rok jest dla nas wszystkich trudny.
Dla każdego z nas oznacza to troszkę coś
innego. Dla wielu osób to czas ograniczeń,
na które nie ma z ich strony przyzwolenia.
W tym czasie staramy się zająć czymś co
nas odpręża i kieruje nasze myśli daleko
od spraw które nas przytłaczają. Wiele
osób odnajduje ten spokój podczas lektury książek. My jako biblioteka staramy
się aby systematycznie wzbogacać nasz
księgozbiór o nowe pozycje, atrakcyjne dla
naszych użytkowników. Mimo iż biblioteka przez pewien czas była nieczynna, my
w tym czasie dbałyśmy o to aby nowości
książkowe dotarły do naszych placówek.
Jak co roku biblioteka stara się o to aby
mogła skorzystać z dodatkowych dotacji
na zakup książek. W tym roku dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyniosła 14 000 zł. Z tych funduszy
zostało zakupione wiele powieści czoło-
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wych polskich i zagranicznych autorów,
bardzo dużo pozycji księgozbioru dziecięcego oraz sporo książek popularnonaukowych. W dalszym ciągu prowadzimy poszukiwania najciekawszych pozycji, które
spełnia wasze oczekiwania.

Jeżeli macie jakieś sugestie dotyczące
tego jakie pozycje maja znaleźć się w naszych bibliotekach prosimy bardzo o przekazywanie je bibliotekarzom bezpośrednio, telefonicznie lub za pomocą mediów
społecznościowych.
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Pasowanie na ucznia i starszaka
Pasowanie na ucznia to jedno z najważniejszych i niezapomnianych dni
przeżytych w szkole. Od tego dnia każde dziecko czuje się już prawdziwym
uczniem i pełnoprawnym członkiem
szkolnej rodziny. W dniu 13 października 2020 uroczyste ślubowanie złożyli uczniowie klasy 1 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kończycach Wielkich.
W tym roku ze względu na pandemię
uroczystość odbyła się bez udziału rodziców. Na pięknie udekorowanej w jesiennym klimacie scenie, pierwszoklasiści przygotowani pod okiem p. Barbary
Cyrzyk i p. Marta Przewieźlik, zaprezentowali program artystyczny. Doskonałym występem uczniowie udowodnili,
że są gotowi do sumiennej nauki i pracy
w szkole. Po części artystycznej pierwszoklasiści
ślubowali być dobrymi
uczniami, dbać o honor szkoły i pomagać
sobie wzajemnie. Następnie Pani dyrektor Małgorzata Banot dokonała aktu pasowania na ucznia, poprzez dotknięcie
ołówkiem ramienia każdego ucznia. Na
koniec uczniowie otrzymali pamiątkowe
dyplomy i legitymacje szkole.
Najmłodszym towarzyszyli przedstawiciele klasy ósmej. Najmłodsi i najstarsi
uczniowie wspólnie zaśpiewali piosenkę
„Iść w stronę słońca”, by dopełnić jeden
z punktów ślubowania „Ślubujemy, że zawsze pójdziemy w stronę słońca, aby cieszyć się życiem i spełniać swoje marzenia”.
Ważnym dniem dla 6-latków było pa-

sowanie na starszaka, które odbyło się
15 października. Dzieci pod kierunkiem
p. Kamili Gawlas przygotowały krótki występ artystyczny, a następnie ślubowały
być wzorowymi starszakami.

Pierwszoklasistom oraz starszakom
życzymy wielu sukcesów w murach naszej
szkoły, wspaniałej zabawy, wytrwałości
oraz spełnienia marzeń.
Teresa Staniek

sołectwach. Każda taka paczka to przede
wszystkim pamięć o naszych mieszkańcach. Wielu seniorów było zaskoczonych,
ale i szczęśliwych. Ta nowa formuła spotkała się z aprobatą wielu mieszkańców.

Seniorom życzymy by czas izolacji upłynął szybko i w zdrowiu,
a w 2021 roku było nam dane
wspólne świętowanie.

Dzień SENIORA

Rok 2020 przyniósł wiele zmian w naszym dotychczasowym funkcjonowaniu,
dotyczyło to także organizacji DNIA SENIORA w poszczególnych sołectwach.
W tym roku w związku z obostrzeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa
zdecydowano się na przygotowanie paczek. Sołtysi we współpracy z KGW i organizacjami działającymi na terenie Gminy,
przy wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury
przygotowali 885 paczek. Paczki przeznaczone były dla osób, które na dzień 1 stycznia 2020 roku ukończyły 70 lat. Zawartość paczek była różna w poszczególnych
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O małej
ojczyźnie
Przinoszóm do chałpy Wiadómości Gminy,
Bo bych chciała wiedzieć co tam je u innych.
Przeczytóm to całe, cosi mie nerwuje’
Dycki mi czegosi tu jednak brakuje.
O jednej dziedzinie je prawie połówka,
Ale o Kóńczycach nima ani słófka.
A u nas sie przeca fórt cosikej dzieje,
Kiesi o nas też przeczytóm, takóm móm nadzieje.
Wiersz żech napisała o jednym zdarzyniu,
Zaroz Wóm go dóm przeczytać, cobyś zdani zmiynił.
Ón je napisany w gwarze, ale zrozumiycie,
Bo ty słófka i słóweczka fszyscy dobrze znocie.

CO SIE TO DZIEJE W NASZEJ DZIEDZINIE
Je tako wioska, ganc przi Cieszynie, kaj moi życi kiesi przeminie.
Mómy tu kościółek piekny zabytkowy, a kónseczek dali posały sie krowy.
Zómek też tu stoi, kaj byli hrabiowie, tak to było downo, nie mieści sie w głowie.
Hrabina Gabriela tam kiesi miyszkała, dobre serce miała, wszystkim pumogała.
Choć była bogato i z pańskigo rodu, to swoim poddanym nie dała czuć głodu.
Wszyscy jóm do kóńca za to szanowali, a po śmierci Dobróm Panióm nazywali.
Mocka lat uciykło, a ku tej wdziynczności,zrobili my ścieżke ku wszystkich radości.
Strasznie stare dymby tu przi zómku mómy, coby dali rosły wszyscy sie starómy.
Tam het przed wiekami Sobieski spoczywoł, w kaplicy porzykoł na zómku też bywoł.
Przed dalekóm cestóm do Wiydnia z wojskami kónie chcioł napojić, pobyć z Kóńczanami.
Z każdym rokym nasza dziedzina piyknieje, mómy lepsze cesty, na prziszłość nadzieje.
W tej oto dziedzinie sfoji Koło mómy, choć sie żotko widujymy moc sie rade mómy.
Mieli my też łóni jubileusz wielki, sześdziesiónt piynć roków miały w Kole frelki.
Fajnóm my gościne tymu łotprawiły i wszystkich co trzeja na nióm zaprosiły.
Dziynki, że Minister doł nóm kapke kasy, zasłóżóne dziołszki dostały frykasy.
Nigdy o Syniorach nie zapóminómy i wszystkich roz na rok pieknie zaproszómy.
Tam se posiedzymy, zjymy, pośpiywómy, ale dycki przed tym za nich porzykómy.
Tego roku jednak gościny nie było za to dwiesta paczków starzikóm zrobiło.
Do chałup rozwiózło, winszowani było, na msze do kościółka piyknie zaprosiło.
Wiela sie starzików przez to popłakało, że sie w takich czasach o nich pamiyntało.
Jak je jaki świynto Pański czy państwowe,dycki my sóm w Ślónskich lóntach iść gotowe.
Tak se poi Bożymu i w zgodzie żyjymy, wszyndzi nas je pełno, tak żyć dali chcymy.
Bywo że płaczymy, czasym kupa śmiychu, roz je mocka godki, nikiedy po cichu.
Ale tego roku sie fszystko zmiyniło, prziszła ta choroba, to nas pognymbiło.
Ani s chałpy wylyść kogo polutować, siedzieć jyny dóma - jak sie chcesz ratować?
Babski świynto przeszło, festyny, dożynki ni mogóm sie spotkać starki i paniynki.
Pinióndze zaś prziszły jak łóńskigo roku, co se tu s tym poczóńć jak nie zrobisz kroku.
Ale my nie trómby, na kómpach sie znómy, nie s takóm choleróm same rady dómy.
Jednego wieczora my sie ugodały i cestóm meilowóm problym rozwiónzały.
Mómy pod kościołym parking asfaltowy, a pod nim je skarpa co aż główsko boli.
Tela tam je trofska, badziewio bez liku, jak to wytargómy to bydzie po krziku.
Piyrsze my to środkym dobrze zestrzikały, coby my sie potym nie umordowały.
Czyn my ogłosiły na całej dziedzinie, my towór kupiymy, was praca nie minie.
Co to je czyn - babciu, wnuki nas pytały, bo o czymsi takim nigdy nie słyszały.
Tóż my im pedziały- wnuki ukochane, przidzcie tukej s nami a bydzie wóm znane.
Do Pónbóczka w niebie my miesiónc rzykali, by słóńce śfiyciło i deszcz nóm nie walił.
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Coby sie wirusa ludziska nie zlynkli, w dóma nie zustali, ze strachu nie pynkli.
Pón Bóg nas wysłóchoł i rano w sobote, fszyscy my już mieli morowóm robote.
Prziszło nas na skarpe dobrych ludzisk wiele, nie muszymy kóńczyć roboty w niedziele.
Wnuki nóm sie cołkiym pod nogi plóntały, cosi tam sadziły potym podlywały.
Śmiychu i uciechy w tyn dziyń było kupe, jedyn sie wywalił drugi siod na dupe.
Lecz nic sie żodnymu na szczyńści nie stało, możne przi niedzieli kapke pobolało.
Jak my to zrobili i pozamiatali, razym my se siedli i duzi i mali.
Cosik my tam zjedli i cosik wypili, żodyn nie lutowoł ani jednej chwili.
Dziecka teraz wiedzóm co to czyn społeczny, co to dlo starzików był jak zómbek mlyczny.
Niech już ta koróna do piekła ucieko, bo na nas już inszo roboteczka czako.
Mómy tu hrabinke, siedzi na ławeczce, tako zastarano wspómóżmy jóm kapeczke.
Małóm zogródeczke dlo ciebie zrobiymy, kupiymy łoteczki, kfiotki posadzymy.
Jak nóm zaś Agyncja kasiorke dorzuci, nie martw sie Gabrielo, nie musisz sie smucić.
Bo cały w tym szkopuł by sie dzielić umieć i potrzeby inszych móc w pore zrozumieć.
By cie Dobro Pani wnuki pamiyntały i sfojim dzieciskóm o Tobie godały.
Jakby kiery uznoł uwidzieć ty cuda, przijyżdżej do Kóńczyc, możne ci sie udo.
U naszych gazdzinek dwiyrze odewrzite, jak nie umiysz trefić o ceste sie spytej.
I choć Was dziołuszki fszystko fest nerwuje, siedżcie raczy dóma aż Covid splajtuje.
Pozdrowióm Was wszystki gaździnki i babki, by tyn pomiot diobła ni mioł na Was chrapki.
Uż sie Wóm fest mierznie nó i w krziżu łupie, zróbcie se drineczka i siedźcie w chałupie.
To je dobro rada, raczy mi uwiyrzcie, jak sie chcymy spotkać razym kiedy jeszcze.
Bo nie na tym wic polygo, by sie dobrze bawić, ale małóm czónstke siebie na ziymi zustawić.
Pozdrowióm Was pieknie, niech Bóg bogosławi i na dłógi roki w zdróweczku zustawi.
Byście skyrs wirusa starości ni miały i szczynścim najbliższych dłógo radowały.
Ps. Bardzo przepraszam za to słowo „dupie” lecz nic nie pasuje : ani kupie, ani słupie.
A to ni ma fszystko, co my tu zrobili,
Jeszcze inkjsze akcje my też zakóńczyli.
Od niedowna u nas je Stowarzyszyni,
A jego człónkowie nie stracili chwili.
Mómy Drewnolandię, co usz je oddano,
Ze samych odpadków je wybudowano.
Serducho też mómy- wielgachne, czyrwóne
Na nakryntki s petów je to przeznaczóne.
Akcje „Chryzantyma” my poprowadziły,
Każde ważne miejsce w gminie przistroiły.
Niesprzedane kfiotki my porozwożały,
Co łot Śfiynta Zmarłych na polu zustały.
Ich były właściciel też sie uż raduje,
Bo choć pore złotych se za nich skasuje.
Byłach dzisio na spacyrze, jak tu mómy pieknie,
Serce z dumy i radości mało co nie pynknie.
Coby mrozu jeszcze z miesiónc, w Kóńczycach nie było,
Fajnie mi sie na szpacyrki tam bydzie chodziło.
A to fszystko dziynki Waszej dziołszki wrażliwości,
Fszyscy sóm zadowolyni, radość w sercu gości.
Chyba już pumału bydym kóńczyć to pisani,
Bo se myślym, że sie ludzióm należy uznani.
Fszystkich Was pieknie pozdrowióm s tej małej Ojczyzny,
Życzym, byście po pandemii nie odniyśli blizny.
Bo jak to sie wreszcie skóńczy, to sie zaś spotkómy,
I o fszystkich ważnych sprawach radzi pogodómy.

Maria Żyła
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Nowe Szaty
Kicaka
Hażlaski Kicak otrzymał NOWE
SZATY dzięki projektowi przygotowanemu przez Stowarzyszenie Miłośników Gminy Hażlach, a wspartemu finansowo przez „Działaj
Lokalnie” program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie
Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej.
Jednym z elementów projektu
była bajka, która miała być zaprezentowana podczas wspólnego czytania, ale pandemia koronawirusa
COVID pokrzyżowała nam te plany.
Bajkę można posłuchać na FB Stowarzyszenia, a poniżej przeczytać …

Nowe Szaty Kicaka
Działo się to bardzo dawno temu,
kiedy w Wielkim Lesie w Hażlachu panował Kicak I Wielki ze swoją mądrą żoną
Kicusią. Kicak był mądrym i sprawiedliwym władcą, kochanym przez swoich
poddanych. Miał on tylko jedną wadę lubił często zmieniać swoje futerko, aby
błyszczało i zachwycało wszystkich dookoła. Pewnego razu zapragnął posiadać
futerko jakiego nikt jeszcze poza nim nie
miał. Ale w leśnym sklepie „U Misia” nie
było tak pięknego futerka, które zadowoliłoby swoim wyglądem ambitnego
władcę.
Kiedy kicali z Kicusią po kwiecistej
łące Kicak powiedział do niej: Chciałbym mieć nowe futerko , ale takie, jakiego
nikt jeszcze nie miał. Kicusia zamyśliła się
i odpowiedziała - Ogłoś konkurs na Nowe
Szaty Kicaka z cenną nagrodą a zobaczysz,
że chętni się zgłoszą. Kicak niewiele myśląc, tak zrobił. Szybkonogie sarenki powiadomiły o Konkursie na „Nowe Szaty
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… a oto Kicak w swoich nowych szatach.
Mamy nadzieję że już niedługo sami będziecie się mogli
przekonać jakie są ładne i miłe w dotyku…

Kiacka” wszystkich mieszkańców leśnego
królestwa. Uczestnicy zgłaszali się tym
chętniej, bo twórca najpiękniejszego futerka miał otrzymać w nagrodę kosz najpiękniejszych i najzdrowszych marchewek
z ogrodu Kicaka.
Zwierzaki bardzo ochoczo przystąpiły
do szycia wymyślnych futerek dla swojego
władcy.
Wszyscy pragnęli, aby ich dzieło było
czymś ponadczasowym i trwałym. Dlatego też pracowały dniem i nocą. Wszyscy? Byli i tacy, którzy chcieli dorobić się
tanim kosztem, kosztem ciężkiej pracy
innych. Cóż i tacy się zdarzają.
W lisiej jamie pod starą sosną
w środku lasu żyła sobie rodzina lisków chytrusków. Kiedy usłyszeli o konkursie
zaczęli snuć pomysły - jakby tu wygrać?
Lisy to zwierzaki sprytne, ale talentu do
szycia nie miały za grosz. A marchewki
były im potrzebne do wymiany z gajowym Teosiem. Gajowy mieszkał w leśni-

czówce pod lasem i hodował smakowite,
tłuściutkie kurki - po prostu łapy lizać.
Lisy myślały, myślały aż wymyśliły…
Nadszedł wreszcie dzień ogłoszenia
wyników w konkursie na „Nowe Szaty
Kiacka”. Na leśnej polanie, na pięknym
tronie z mchu i paproci zasiadł Kicak I
Wielki z żoną Kicusią, a wokół nich zebrał się tłum mieszkańców Wielkiego
Lasu. Każdy prezentował wykonane
przez siebie stroje, ale żaden nie okazał
się tym najwspanialszym, godnym noszenia przez samego Kicaka I Wielkiego.
Jako ostatnie do pokazu stanęły liski chytruski. W swoich łapkach trzymały
puszyste i lśniące futerko, które aż kłuło
w oczy swoim pięknem.
Kicak I Wielki wstał ze swojego tronu i ogłosił wszem i wobec: Szanowni
Mieszkańcy Leśnego Królestwa ogłaszam,
że zwycięzcami konkursu i zdobywcami nagrody są liski - chytruski. Nigdy nie
widziałem tak pięknego futerka! Liski
bardzo się ucieszyły, ale ich radość nie
trwała długo. Nagle na polanie pojawiła
się mała, zapłakana dziewczynka. Była
to Helenka, córka gajowego. Czemu płaczesz Helenko? - zapytał Kicak. Jak mam
nie płakać? Uszyłam dla Ciebie nowe futerko, a kiedy obudziłam się dzisiaj rano
już go nie było. Przy tym zniknęły dwie
kurki z kurnika. Na futerku wyhaftowałam srebrną nitką Twoje imię.
O złodzieje - zaryczał miś , który zauważył haft na futerku przyniesionym przez liski - Spotka was za to sroga kara!
Kicak polecił odebrać futerko liskom-chytruskom, a Helenkę nagrodził
za nową, najpiękniejszą szatę. Do kosza zdrowych i pięknych marchewek,
dodał też nasionka marchewek i innych
warzyw, aby mogła je posiać w swoim
ogródku. Zaś miś wygonił liski i odtąd
ukrywają się one w norach przed bystrym okiem gajowego i jego strzelbą.
Tak to pracowitość została nagrodzona, a oszustwo ukarane. Kicak I Wielki z dumą nosi nowe szaty uszyte przez
Helenkę.
Czasami odwiedza Dom Przyrodnika
w Hażlachu oraz dzieci w Gminie Hażlach.
Wojciech Kasztura

Hażlaszanin triumfatorem Opolskiego
Samochodowego Pucharu Rajdowego 2020
Mieszkaniec naszej Gminy Andrzej Mrowczyk regularnie startujący w zespole rajdowym Bojdoł
Rally Team jako pilot wraz ze swoim
kierowcą Sebastianem Bojdołem mieszkańcem Mikołowa, odnoszą
duży sukces w swojej sportowej karierze wygrywając cykl rajdowy na
Opolszczyźnie w klasyfikacji generalnej 2020 rok.

Sebastian i Andrzej rozpoczęli wspólną przygodę w rajdowym samochodzie
od 2019 roku z dużym przytupem wygrywając klasę 3 (do 2000cm3) podczas
8 rudny Samochodowych Mistrzostw
Tychów 2019, co potwierdzili bezapelacyjnym zwycięstwem w Cieszyńskiej
Barbórce 2019 SKJS.
Aktualnie
Mikołowsko-Hażlaski
team odnosi już sukcesy na skalę ogólnopolską, gdyż 8 listopada podczas
4. rundy Opolskiego Samochodowego Pucharu Rajdowego, 2 rajd SKJS
Anna rozgrywanego w okolicach Góry
św. Anny (woj. opolskie), przypieczętował całoroczny sukces OSPR. Kierowca
z Mikołowa pilotowany przez naszego
mieszkańca gminy Hażlach zgarnął tym
samym pierwsze miejsce w klasyfikacji
generalnej OSPR oraz pierwsze miejsce
w klasie K3 (samochodów z silnikiem
do 2000 cm3) w roku 2020, z czego nie
banalny wkład miał Andrzej dyktując
Mikołowianinowi trasę poszczególnych
rajdów w całym cyklu.
Ciężki czas dla sportu motorowego
podczas pandemii SARS COVID-19 nie
ułatwiał osiągnięcia takiego wyniku.
Upór i poświęcenie załogi Bojdoł Rally
Team zaowocowało tymże sukcesem, co

wskazuje na duży wzrost doświadczenia
i realizację ambitnych planów oraz dobrze rokuje na sezon 2021.
Życząc dalszych sukcesów załodze,
równocześnie gratulujemy osiągniętych

wyników oraz z zainteresowaniem będziemy śledzić kolejne etapy rozwoju
Mikołowsko-Hażlaskiej załogi w świecie
rajdów samochodowych.
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Nowa Choinka
6 grudnia o godzinie 17.00 rozbłysła
choinka na placu prof. Wiktora Wawrzyczka w Hażlachu, obok Domu Przyrodnika.
Uroczystego rozświetlenia dokonali
Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski,
Przewodniczący Rady Gminy Sławomir
Kolondra i Sołtys Hażlacha Mariusz Króliczek. Niestety, ze względu na pandemię,
musieliśmy się ograniczyć do transmisji
online. Choinka i sanie z Mikołajem cieszą
nie tylko mieszkańców Gminy Hażlach
i z przyjemnością wiele osób robi sobie
przy dekoracji pamiątkowe zdjęcia.
Piękna iluminacja została zakupiona
w ramach projektu „Kultura w dolinie
rzeki Olzy” „Kultura v údolí řeky Olše”
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002042.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński Těšínské Slezsko, Programu Interreg V-A
Republika Czeska – Polska. Projekt jest
realizowany we współpracy z partnerem
z Republiki Czeskiej Miastem Karwina.

