
Zapraszamy  
do lektury!

Tym razem zachęcamy do  
zapoznania się z informacjami o tym 
co wydarzyło się na przełomie roku,  
a także o dotacjach przygotowa-
nych przez Gminę czy pozytywnych  
skutkach posiadania kompostownika.

Ponownie wracamy do tematu 
powołania Rady Seniorów w naszej 
Gminie.

Wiadomości Gminy Hażlach są 
redagowane z nadesłanych materia-
łów, niezmiennie zachęcamy do ich 
przesyłania, tym razem w terminie 
do 3 marca 2021 r. na adres mailowy:  
wgh@hazlach.pl.

Kolejny numer ukaże się  
w drugiej połowie marca.

Ruszyły szczepienia na COVID-19 w Gminie Hażlach

Procesu rejestracji na szczepienie można dokonać na kilka sposobów:
• zapisać się bezpośrednio w swojej przychodni:
• zadzwonić na specjalnie uruchomioną infolinię 
Narodowego Programu Szczepień (989 lub 22 62 62 989)
• zapisać się przez Internetowe Konto Pacjenta.
Szczepienia w Ośrodkach Zdrowia już trwają.
W razie potrzeby Gmina zapewni transport osób mających trudności w samodzielnym 

dotarciu do punktu szczepień. W tym celu można kontaktować się z ramienia Urzędu Gminy  
z Panem Marcinem Kraus tel. 882766148 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.

W związku z Narodowym Programem Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, informujemy, że Ośrodki Zdrowia  
w Hażlachu, Kończycach Wielkich i Pogwizdowie zostały wyznaczone jako punkty szczepień w naszej Gminie.

Pamiętajmy – DYSTANS - 
DEZYNFEKCJA – MASECZKA!
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Kolejny już raz przy Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Kończycach Wielkich został za-
łożony sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Od 5 stycznia na stronach interneto-
wych oraz poprzez komunikatory odbywały się 
licytacje rzeczy przesłanych ze sztabu głównego  
z Warszawy oraz przedmiotów podarowanych 
przez mieszkańców Kończyc Wielkich i Rudnika. 
Wszystkie licytacje trwały do dnia finału czyli do 
31 stycznia do godziny 12:00. W dniu 29 Finału 
WOŚP czyli 31 stycznia 2021 r. 16 wolontariuszy 
w reżimie sanitarnym kwestowało na terenie 
sołectw Kończyce Wielkie, Rudnik i Hażlach.  

WOŚP zagrała ponownie

Niestety ze względu na pandemię nie zorganizowano żadnych imprez towarzy-
szących. Dzięki hojności mieszkańców naszych sołectw zebraliśmy 7560 zł. 

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym wolontariuszom, darczyńcom  
i sponsorom przekazanych przedmiotów na licytację. 

Grzegorz Kuboszek
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Pandemia nie oszczędziła nikogo, rów-
nież samorządy odczuły skutki spowol-
nienia. Spadek dochodów przy równocze-
snym wzroście wydatków realnie zagroził 
inwestycjom publicznym, które są kołem 
zamachowym wzrostu gospodarczego  
w naszym kraju.

Aby temu przeciwdziałać, w ramach 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych do samorządów trafi łącznie ponad  
12 mld zł bezzwrotnego wsparcia na inwe-
stycje blisko ludzi.

Rządowe wsparcie zostało podzielone 
na kilka części.

Podział pierwszej puli miał miejsce latem 
ubiegłego roku i wówczas 6 mld zł między 
samorządami rozdysponowano zgodnie  
z algorytmem uwzględniającym m.in. wiel-
kość jednostki samorządowej oraz tzw. 
współczynnik zamożności. Gmina Hażlach 
otrzymała wówczas 1 310 640 zł, z których 
sfinansowano m.in. budowę boiska wielo-
funkcyjnego (wkład własny) w Kończycach 
Wielkich czy garażu dla OSP w Rudniku. Je-
sienny nabór miał charakter konkursowy,  
a o przyznaniu środków decydowała powo-
łana przy premierze komisja. Podczas oceny 
wniosków brano pod uwagę takie kryteria 
jak: kompleksowość planowanych inwe-
stycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji  
w środowisko, zasada zrównoważonego 

Rządowe wsparcie kołem ratunkowym dla samorządów
Koronawirus sparaliżował światową gospodarkę, recesja stała się faktem. Spadek dochodów, widmo 

wzrostu bezrobocia – to tylko wierzchołek problemów, z którymi przyszło nam się wszystkim zmierzyć. 

rozwoju, pomoc osobom niepełnospraw-
nym, liczba osób, które skorzystają z inwe-
stycji, wpływ inwestycji na zapobieganie 
klęskom żywiołowym, czy koszt w stosun-
ku do planowanych dochodów samorządu.  
W tym naborze gmina otrzymała 1 900 000 zł 
na adaptację poddasza Szkoły Podstawowej 
w Hażlachu na cele dydaktyczne. W trzecim 
naborze (pula środków na kraj 1,65 mld zł) 
został złożony wniosek na kwotę 400 000 
zł, który obejmuje zmianę sposobu użytko-
wania części I piętra budynku Szkoły Podsta-
wowej na dwa oddziały przedszkolne wraz  
z przebudową kotłowni gazowej.

Obecnie trwa kolejny nabór dla gmin,  
w których funkcjonowały państwowe 
przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Ze 
względu, iż Hażlach jest gminą popege-
erowską, przygotowywane są kolejne 
wnioski w ramach rządowego wsparcia. 
Planuje się budowę kanalizacji, jak również 
ciągów komunikacyjnych wewnątrz wsi.

– Bez wątpienia bez rządowego wsparcia 
nie bylibyśmy w stanie realizować wielu klu-
czowych dla naszych mieszkańców inwesty-
cji w bieżącym, jak również w ubiegłym roku. 
Rządowe wsparcie to ogromny impuls inwe-
stycyjny dla naszej gminy, przez co możemy 
kontynuować program zrównoważonego 
rozwoju naszej małej ojczyzny – mówi Grze-
gorz Sikorski, Wójt Gminy Hażlach. 

– Rządowy Fundusz Inwestycji Lokal-
nych to realne wsparcie, które już dotarło 
do samorządów województwa śląskiego. 
Pieniądze te mają pobudzić lokalny rynek 
gospodarczy, ale również ich zadaniem jest 
stymulacja rozwoju całego naszego regio-
nu. To także szczególnie ważny instrument 
podczas walki z ekonomicznymi skutkami 
pandemii COVID-19 – podkreśla Wicewoje-
woda Śląski Jan Chrząszcz.

ARC

Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz. 
Fot. Jeremi Astaszow

oraz mieszka na terenie Gminy Hażlach.
Zgłoszenia kandydata do Rady Seniorów 
Gminy Hażlach może dokonać:

1) mieszkaniec Gminy Hażlach, który 
uzyska poparcie co najmniej 10 osób za-
mieszkałych na terenie Gminy Hażlach,

2) podmioty działające na rzecz osób 
starszych,

3) podmioty prowadzące uniwersy-
tety trzeciego wieku.

Zgłoszenie kandydata musi zawierać:
1) dane kandydata,
2) oświadczenie o wyrażeniu zgody 

na kandydowanie,
3) oświadczenie o wyrażeniu zgody 

na przetwarzanie danych osobowych,
4) listę osób popierających kandyda-

ta (minimum 10 podpisów) w przypadku 

gdy zgłoszenia dokonuje mieszkaniec 
Gminy Hażlach.

Zgłoszenia kandydatów do Rady Se-
niorów Gminy Hażlach należy dokonać 
na formularzu zgłoszeniowym. Wszyst-
kie druki dokumentów dostępne są na 
stronie internetowej www.hazlach.pl 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
Gminy Hażlach.

Zgłoszenia kandydatów do Rady 
Seniorów Gminy Hażlach należy skła-
dać w zamkniętej kopercie z dopi-
skiem „Nabór kandydatów do Rady 
Seniorów Gminy Hażlach„ w Urzędzie 
Gminy Hażlach przy ul. Głównej 57, od dnia  
15 marca 2021 roku do 26 marca 2021 roku.

Zgłoszenia kandydatów po w/w ter-
minie nie podlegają rozpatrzeniu.

Wójt Gminy Hażlach informuje  
o możliwości zgłaszania kandydatów 
do Rady Seniorów Gminy Hażlach. 
Wybory członków Rady Seniorów 
Gminy Hażlach odbywają się zgod-
nie ze Statutem Rady Seniorów Gmi-
ny Hażlach, stanowiącym załącznik 
do Uchwały nr XIII/104/2019 z dnia  
11 grudnia 2019 r. w sprawie powo-
łania Rady Seniorów Gminy Hażlach. 
Kadencja Rady Seniorów Gminy 
Hażlach trwa 4 lata. Praca radnego 
Rady Seniorów Gminy Hażlach ma 
charakter społeczny.

Kandydatem na radnego może być 
osoba, która ukończyła 60 rok życia 

Rada Seniorów
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Od 1 lutego 2021 roku będzie moż-
na składać drogą elektroniczną wnioski  
o ustalenia prawa do świadczenia wychowaw-
czego (w ramach Programu Rodzina 500+)  
na nowy okres 2021/2022, czyli poprzez 
kanał bankowości elektronicznej, portal 
Emp@tia lub portal PUE ZUS.

Natomiast od 1 kwietnia 2021 roku bę-
dzie można złożyć wniosek o ustalenia prawa 
do świadczenia wychowawczego na nowy 
okres 2021/2022 również drogą tradycyjną, 
czyli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Hażlachu, 43-419 Hażlach ul. Główna 37 
lub listownie pocztą na ww. adres.

Przyznanie świadczenia wychowawczego 
nie wymaga wydania decyzji. Przesyłana jest 
natomiast informacja o przyznaniu świad-
czenia wychowawczego na wskazany przez 
wnioskodawcę adres poczty elektronicznej 
– o ile wnioskodawca wskazał adres poczty 
elektronicznej we wniosku. W przypadku, 
gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty 
elektronicznej – ma możliwość odebrania od 
organu informacji o przyznaniu świadczenia 
wychowawczego. Nieodebranie informacji  
o przyznaniu świadczenia 500+ nie wstrzy-
muje wypłaty tego świadczenia.

Aby uzyskać prawo do świadcze-
nia wychowawczego w nowym okresie 
2021/2022 tj. od 1 czerwca 2021 roku do 
31 maja 2022 roku trzeba złożyć wnio-
sek w okresie od 1 lutego 2021 roku do 
30 czerwca 2021 roku. Jeżeli wniosek zo-
stanie złożony po 30 czerwca 2021 roku 
świadczenie będzie przysługiwać od mie-
siąca złożenia wniosku.

Termin wypłaty świadczeń zależy 
od miesiąca, w którym zostanie złożony 
wniosek i tak:

1. W przypadku gdy osoba ubiegająca 
się o świadczenie wychowawcze na nowy 
okres 2021/2022 złoży wniosek wraz  
z wymaganymi dokumentami do dnia  
30 kwietnia 2021 roku, ustalenie prawa 
do świadczenia wychowawczego oraz 
wypłata przysługującego świadczenia 
następuje do dnia 30 czerwca tego roku. 

2. W przypadku gdy osoba ubiegająca 
się o świadczenie wychowawcze na nowy 
okres 2021/2022 złoży wniosek wraz  
z wymaganymi dokumentami w okresie 
od dnia 1 maja do dnia 31 maja 2021 roku, 
ustalenie prawa do świadczenia wycho-
wawczego oraz wypłata przysługującego 

świadczenia wychowawczego następuje 
do dnia 31 lipca tego roku. 

3. W przypadku gdy osoba ubiegająca 
się o świadczenie wychowawcze na nowy 
okres 2021/2022 złoży wniosek wraz  
z wymaganymi dokumentami w okresie 
od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2021 
roku, ustalenie prawa do świadczenia wy-
chowawczego oraz wypłata przysługują-
cego świadczenia wychowawczego nastę-
puje do dnia 31 sierpnia tego roku. 

4. W przypadku gdy osoba ubiegająca 
się o świadczenie wychowawcze na nowy 
okres 2021/2022 złoży wniosek wraz  
z wymaganymi dokumentami w okresie 
od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca 2021 roku, 
ustalenie prawa do świadczenia wycho-
wawczego oraz wypłata przysługującego 
świadczenia wychowawczego następuje 
do dnia 30 września tego roku.

5. W przypadku gdy osoba ubiegająca 
się o świadczenie wychowawcze na nowy 
okres 2021/2022 złoży wniosek wraz  
z wymaganymi dokumentami w okresie 
od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia  
31 sierpnia 2021 roku, ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego oraz wy-
płata przysługującego świadczenia wy-
chowawczego następuje do dnia 31 paź-
dziernika tego roku.

Ponad 15% więcej niż w roku ubie-
głym – czyli 191 tys. zł – otrzymają w 2021 
roku na swoją działalność kluby sportowe  
z terenu gminy Hażlach. Jeśli uwzględnimy 
dotację rzeczową, to mówimy już o kwocie 
prawie 230 tys. zł. Do tego należałoby do-
dać jeszcze środki pochodzące z Funduszu 
Sołeckiego bądź Inicjatywy Sołeckiej – wtedy 
będziemy mieć pełny obraz wsparcia – mówi 
Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski.

Więcej środków dla klubów sportowych
– Zamieszczony wykres pokazuje, że  

w miarę możliwości staramy się zwięk-
szać wsparcie finansowe dla naszych 
klubów. Krótko mówiąc, inwestujemy  
w naszą młodzież, zapewniając jej moż-
liwość realizacji własnych pasji i zainte-
resowań. Oczywiście wszystkiego tego 
by nie było, gdyby nie działacze-spo-
łecznicy. To oni są filarem i motorem 
działań. Bez nich nie dalibyśmy rady!  

W tym miejscu dziękuję 
Im za owocną współpra-
cę!!! 

W 2021 roku LKS 
Olza Pogwizdów otrzy-
ma 49 tys. zł na reali-
zację zadania pod na-
zwą „Żyj zdrowo na 
sportowo – regularne 
zajęcia sportowe dla 
mieszkańców Pogwiz-

dowa w dyscyplinach sportowych piłka 
nożna oraz siatkówka, udział drużyn 
LKS Olza Pogwizdów w rozgrywkach 
ligowych organizowanych przez Pod-
okręg Skoczów oraz turniejach let-
nich oraz halowych na terenie Pol-
ski, organizacja halowych turniejów 
w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży”.  
47 tys. zł trafi do LKS Victoria Hażlach  
z przeznaczeniem na dofinansowanie 
startu w rozgrywkach piłkarskich. Taką 
samą kwotę otrzyma LKS Błyskawi-
ca Kończyce Wielkie, również na dofi-
nansowanie udziału drużyn tego klubu  
w rozgrywkach piłkarskich. LKS Rudnik 
może liczyć na wsparcie w wysokości 23 
tys. zł. Z kolei UKS Nakano Pogwizdów, 
którego reprezentanci mogą pochwalić 
się licznymi zdobyczami medalowymi, 
otrzyma 25 tys. zł, co pozwoli klubo-
wi dalej popularyzować judo i ju-jitsu 
wśród dzieci i łowić kolejne talenty na 
miarę mistrzów Polski i Europy!

ARC

Program Rodzina 500+

wiadomości  GMINY HAŻLACH
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Stare piece do wymiany
Zgodnie z uchwałą nr V/36/1/2017 

Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia  
7 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowa-
dzenia na obszarze województwa śląskiego 
ograniczeń w zakresie eksploatacji instala-
cji, w których następuje spalanie paliw od  
1 stycznia 2022 roku zakazuje się korzy-
stania z pieców eksploatowanych w okre-
sie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub 
nieposiadających tabliczki znamionowej.

Stare, wysokoemisyjne kotły węglowe 
mogą być wymienione wyłącznie na:

1) kotły węglowe lub na biomasę, które 
spełniają minimum standard emisyjny zgod-
ny z 5 klasą pod względem granicznych war-
tości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 
303-5:2012, co potwierdza się zaświadcze-
niem wydanym przez jednostkę posiadającą 
w tym zakresie akredytację Polskiego Cen-
trum Akredytacji lub innej jednostki akredy-
tującej w Europie, będącej sygnatariuszem 
wielostronnego porozumienia o wzajem-

nym uznawaniu akredytacji EA (European 
co-operation for Accreditation);

2) kotły gazowe.
Na inwestycje związane z wymianą 

starych i nieefektywnych źródeł ciepła na 
paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła 
spełniające najwyższe normy istnieje moż-
liwość uzyskania dofinansowania w ramach 
rządowego programu „Czyste Powietrze”. 
Program skierowany jest dla właścicieli lub 
współwłaścicieli jednorodzinnych budynków 
mieszkalnych, lub wydzielonych w budyn-
kach jednorodzinnych lokali mieszkalnych 
z wyodrębnioną księgą wieczystą. Ponadto 
poza wymianą kotła c.o. w ramach progra-
mu można uzyskać wsparcie również na:
- przeprowadzenie niezbędnych prac ter-

momodernizacyjnych,
- instalację centralnego ogrzewania i cie-

płej wody użytkowej,
- zakup i montaż mikroinstalacji fotowol-

taicznej,

W związku z rozpoczęciem systemu 
grzewczego przypominamy o możliwości od-
dawania popiołu w workach koloru szarego, 
dostarczanych przez firmę świadczącą usługę 
odbioru odpadów komunalnych z terenu Gmi-
ny Hażlach.

Popiół można gromadzić na dwa sposoby:
- w workach koloru szarego- wówczas od-

bierany jest z odpadami segregowanymi,
- w kubłach (przystosowanych tj. posia-

dających uniwersalne mocowania na śmieciar-
kę)- wówczas odbierany jest wraz z odpadami 
zmieszanymi.

Popiołu nie należy sypać do pojemników 
plastikowych, gdyż jest on ciężki i podczas 
wyładunku może spowodować uszkodze-
nie pojemnika. Ponadto do pojemników, 
jak i worków nie należy sypać gorącego po-
piołu!- Pojemniki z gorącym popiołem nie 
będą odbierane przez firmę odbierającą 

Jak pozbyć się popiołu?
odpady komunalne, ponieważ taki popiół 
może spowodować zapalenie śmieciarki. 
Niedopuszczalne jest również zalanie go-
rącego popiołu w kuble zimną wodą, gdyż  
w związku z obniżającą się temperaturą po-
wietrza na zewnątrz popiół ten będzie mógł 
ulec zamarznięciu, co będzie mogło spowo-
dować uszkodzenie pojemnika i uniemożliwić 
jego odbiór przez śmieciarkę.

Worki z popiołem winny być szczel-
nie związane, aby popiół nie chłonął wilgoci.  
W każdym przypadku należy przestrzegać mak-
symalnej ładowności pojemników, gdyż zbytnie 
ich przeciążanie powoduje uszkadzanie owych 
pojemników podczas wyładunku na śmieciarce.

Worki do selektywnej zbiórki popiołu 
dostępne są w Urzędzie Gminy Hażlach oraz  
w siedzibie firmy Ekoplast – Produkt w Cieszy-
nie przy ul. Frysztackiej 145.

Referat Gospodarki Komunalnej

- wentylację mechaniczną z odzyskiem 
ciepła,
- ocieplenie przegród budowlanych,
- wymianę stolarki drzwiowej i okiennej. 

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla 
podstawowego poziomu dofinansowania  
i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu 
dofinansowania.

Szczegółowych informacji na temat 
programu „Czyste Powietrze” udziela Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach pod 
numerem telefonu: 32 60 32 252, a także 
za pośrednictwem strony internetowej 
www.wfosigw.katowice.pl. 

Gmina Hażlach również wspiera swo-
ich mieszkańców przy inwestycjach po-
legających na  likwidacji niskosprawnych 
i wysokoemisyjnych węglowych kotłów 
(pieców) centralnego ogrzewania i zastą-
pieniu ich nowymi. Aby otrzymać dotację 
konieczne jest wzięcie udziału w ogłoszo-
nym naborze, który odbędzie się w dniach 
od 22 marca 2021r. do 9 kwietnia 2021r. 

Reklamacje z tytułu braku odbioru odpa-

dów należy zgłaszać w ciągu trzech dni od terminu 

zbiórki określonego w harmonogramie, w Referacie 

Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Hażlach, 

telefonicznie pod numerem telefonu: 33 856 94 79 

wew. 59, pisemnie na adres Urzędu Gminy Hażlach 

lub mailowo na adres: gk@hazlach.pl. 

Należy również pamiętać o:

- konieczności odśnieżania prywatnych dojaz-

dów do posesji i posypania ich piaskiem celem umoż-

liwienia dojazdu samochodu odbierającego odpady 

komunalne;

- dostarczaniu pojemników (kubłów, worków)  

z odpadami do drogi publicznej.

MAMMOBUS  
w Pogwizdowie

W ramach Programu Wczesnego Wy-
krywania Raka Piersi, finansowanego 
przez Ministerstwo Zdrowia zapraszamy 
na bezpłatne badania mammograficzne 
kobiety w wieku 50-69 lat.

Mammobus zaparkuje w Pogwizdowie 
03.03.2021 r., w godz. 13-16 przy Gminnej 
Bibliotece Publicznej, obok Folvarku Kli-
mosz.

Zachęcamy Panie do rejestracji na ba-
danie drogą telefoniczną pod numerem  
58 666 2 444.

Serdecznie zapraszamy!
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Wójt Gminy Hażlach ogłasza nabór wnio-
sków na dotację celową na dofinansowanie 
kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach 
mieszkalnych lub w lokalach mieszkalnych na 
terenie Gminy Hażlach.

Na podstawie uchwały nr V/38/2018 Rady 
Gminy Hażlach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji celowych 
na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł 
ciepła w budynkach mieszkalnych lub w loka-
lach mieszkalnych na terenie Gminy Hażlach.  
(Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3723 z dnia 06.06.2018r. 
z późn. zm.) Wójt Gminy Hażlach ogłasza nabór 
wniosków na dotację celową na dofinansowa-
nie kosztów wymiany źródeł ciepła w budyn-
kach mieszkalnych lub w lokalach mieszkalnych 
na terenie Gminy Hażlach.

Dotacji celowej z zakresu ograniczenia ni-
skiej emisji udziela się na dofinansowanie in-
westycji realizowanych w budynkach mieszkal-
nych lub w lokalach mieszkalnych figurujących 
w ewidencji podatkowej Gminy Hażlach i pole-
gających na likwidacji niskosprawnych i wyso-
koemisyjnych węglowych kotłów (pieców) cen-
tralnego ogrzewania i zastąpieniu ich nowym:

1) kotłem gazowym c.o. przystosowanym 
do spalania wyłącznie gazu ziemnego lub ga-
zów węglowodorowych płynnych; 

2) kotłem węglowym lub na biomasę, któ-
ry spełnia minimum standard emisyjny zgodny  
z 5 klasą pod względem granicznych wartości 
emisji zanieczyszczeń normy PN EN 303-5:2012, 
potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez 
jednostkę posiadającą w tym zakresie akredy-
tację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej 
jednostki akredytującej w Europie, będącej sy-
gnatariuszem wielostronnego porozumienia  
o wzajemnym uznawaniu akredytacji  EA (Euro-
pean co-operation for Accreditation). 

Dotacji nie podlega wymiana kotłów 
niewęglowych na kotły węglowe lub opala-
ne biomasą, a także instalacje źródeł ciepła  
w budynkach nowowybudowanych, odda-
nych do użytkowania w okresie 3 lat poprze-
dzających rok złożenia wniosku lub będących 
w trakcie budowy (tj. nie oddanych do użyt-
ku, w których nie było dotychczas zainstalo-
wanego źródła ciepła).

Warunkiem niezbędnym do uzyskania do-
tacji celowej jest likwidacja wszystkich dotych-

czas użytkowanych pieców i kotłów opalanych 
paliwem stałym, z wyjątkiem następujących 
sytuacji:

1) piece ceramiczne (kaflowe) przystoso-
wane zostaną do użytkowania jako urządzenia 
akumulacyjne w ramach ogrzewania elektrycz-
nego;

2) w budynku lub lokalu mieszkalnym użyt-
kowany jest kominek opalany drewnem speł-
niający wymagania przepisów odrębnych.  

TERMIN NABORU
Nabór wniosków będzie prowadzony 

od dnia 22 marca do 9 kwietnia 2021 r. 
Wnioski złożone po upływie terminu 

zamknięcia naboru będą pozostawione 
bez rozpatrzenia.

SPOSÓB ZŁOŻENIA WNIOSKU
Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie 

papierowej na wzorze stanowiącym załącznik 
nr 1 do niniejszego ogłoszenia:
• w siedzibie Urzędu Gminy Hażlach – w Sekre-
tariacie Urzędu Gminy Hażlach w godzinach 
pracy (poniedziałek – piątek 7:00-15:00)

Wniosek wraz z zasadami udzielania dota-
cji celowych na dofinansowanie kosztów inwe-
stycyjnych wymiany źródeł ciepła w budynkach 
mieszkalnych lub w lokalach mieszkalnych na 
terenie Gminy Hażlach można pobrać:
• ze strony internetowej https://samorzad.
gov.pl/web/gmina-hazlach
• osobiście w Referacie Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Mienia Urzędu Gminy Hażlach (bocz-
ne wejście do budynku, była siedziba GOPS),
• ze strony BIP: www.hazlach.samorzady.pl.

Do wniosku należy dołączyć:
• dokument potwierdzający prawo własności 
lub prawo dysponowania nieruchomością (bu-
dynkiem lub lokalem mieszkalnym), lub pisemne 
oświadczenie o posiadanym prawie do dyspono-
wania nieruchomością (budynkiem lub lokalem 
mieszkalnym); jeżeli posiadacz nieruchomości 
nie jest jej właścicielem lub użytkownikiem wie-
czystym, do wniosku dołącza się zgodę właścicie-
la nieruchomości (budynku lub lokalu mieszkal-
nego) na wykonanie inwestycji.
• dokument potwierdzający upoważnienie 
osób do reprezentowania wnioskodawcy – je-
żeli wnioskodawcą nie jest osoba fizyczna.

Jeśli wnioskodawcą jest podmiot prowa-
dzący działalność gospodarczą:
- wszystkie zaświadczenia o pomocy de mini-
mis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomo-
cy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał  
w roku podatkowym, w którym ubiega się  
o pomoc oraz dwóch poprzednich latach po-
datkowych, albo oświadczeń o wielkości po-
mocy de minimis w rolnictwie i pomocy de 
minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym 
okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu ta-
kiej pomocy w tym okresie;
• informacje określone w rozporządze-
niu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r.  
w sprawie informacji składanych przez 
podmioty ubiegające się o pomoc de mi-
nimis (Dz. U. z 2010r. nr 53, poz. 311 ze 
zm.) lub w rozporządzeniu Rady Ministrów  
z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie infor-
macji składanych przez podmioty ubiega-
jące się o pomoc de minimis  w rolnictwie  
i rybołówstwie (Dz. U. z 2010r. nr. 121, poz 
810 ze zm.);

Załącznik, który jest kserokopią, należy 
opatrzeć klauzulą „za zgodność kserokopii  
z oryginałem”, oznaczyć datą i podpisem wnio-
skodawcy.   

KRYTERIA WYBORU WNIOSKÓW
W przypadku wniosku, który nie spełnia 

wymogów formalnych, wnioskodawca jest 
wzywany do poprawienia lub uzupełnienia 
wniosku w nieprzekraczalnym terminie 7 dni 
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwa-
nia. Wniosek niepoprawiony lub nieuzupełnio-
ny w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

LIMIT DOTACJI
Dotacje przyznawane są zgodnie z kolejno-

ścią składania wniosków (decyduje data wpły-
wu kompletnego wniosku do Urzędu Gminy 
Hażlach), w miarę posiadanych przez Gminę 
Hażlach i zaplanowanych na ten cel środków 
finansowych - zgodnie z uchwaloną pulą środ-
ków przeznaczonych na ten cel przez Radę 
Gminy Hażlach.

WYSOKOŚĆ DOTACJI
Wysokość udzielonej dotacji celowej do 

inwestycji, wynosi 50% kwalifikowanych kosz-
tów inwestycji, lecz nie więcej niż 3.000,00 zł. 

ZASADY UDZIELANIA DOTACJI
Zasady udzielania dotacji oraz formularz 

dostępne są w Referacie Ochrony Środowi-
ska, Rolnictwa i Mienia Urzędu Gminy Hażlach 
(boczne wejście do budynku, była siedziba 
GOPS), na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Hażlach https://samorzad.gov.pl/web/gmina-
-hazlach oraz na stronie BIP:

www.hazlach.samorzady.pl

Dofinansowanie 
wymiany źródeł ciepła

wiadomości  GMINY HAŻLACH
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Kompost to najtańsza, łatwa do pozy-
skania alternatywa nawozu naturalnego. 
Powstaje przez powolny, dokładny roz-
kład szczątków roślinnych i zwierzęcych 
przy współudziale mikroorganizmów gle-
bowych. Jest bogaty w substancje łatwo 
przyswajalne dla roślin i jakże korzystny 
dla środowiska w porównaniu ze sztucz-
nymi nawozami, które podczas długo-
trwałego stosowania wyjaławiają glebę, 
zamiast ją wzbogacać. 

A przecież nasze gospodarstwa domo-
we są niewyczerpanym źródłem tego „zło-
ta ogrodników”! 

My natomiast z uporem grabimy liście, 
kosimy trawę i wkładamy do worków lub 
pojemników, nie pozwalając materii orga-
nicznej wrócić do gleby, aby wzbogacić ją 
nie tylko w nawóz, ale również poprawić jej 
strukturę i zatrzymać wilgoć. Tymczasem 

Kompost – „złoto ogrodników”
odpady kuchenne i ogrodowe stanowią ok. 
50% masy śmieci domowych wyrzucanych 
w Polsce!

Do kompostowania nadają się liście, 
chwasty, ścięta trawa, resztki pożniwne, 
owoce, drobne gałęzie, obierki, resztki po-
traw (bez mięsa i kości), skorupki jaj, po-
piół drzewny, szary papier i tektura.

Doskonałym materiałem są liście. Po-
wstaje z nich tzw. ziemia liściowa. W ciągu 
6-12 miesięcy rozkładają się liście drzew 
owocowych, brzozy czy lipy. Liście buka, 
kasztanowca i dębu, ponieważ zawiera-
ją dużą ilość garbników, rozkładają się do  
2 lat. Gotowa ziemia liściowa ma obojętny 
lub lekko kwaśny odczyn pH, nadaje się na 
podłożę i ściółkę. Nie ma jednak azotu, więc 
dobrze jest dodać trawy lub obornika w celu 
wzbogacenia składu tego cennego materia-
łu. Kompost kwaśny pod borówki, maliny, 

żurawinę czy rododendrony pozyskujemy, 
wykorzystując materiał organiczny z drzew 
iglastych z trocinami i fusami z kawy.

Warto zatem założyć domowy kom-
postownik w naszym gospodarstwie do-
mowym. Kompostownik nie powinien 
mieć dna. Układamy w nim warstwy ściętej 
trawy i liści oraz resztek w niezbyt gru-
bych warstwach, ponieważ nie chcemy 
doprowadzić do gnicia materii organicznej 
z powodu braku dostępu powietrza. Jeśli 
bakterie tlenowe mają możliwość przy-
stąpić do pracy, to nie grozi nam i naszym 
sąsiadom przykry zapach wydobywający 
się z kompostownika. Jeśli natomiast uło-
żymy jednorazowo zbyt grubą warstwę 
materiału, kompost zacznie gnić i wydzie-
lać ostry, nieprzyjemny zapach (wydziela 
się amoniak, metan, siarkowodór i kwas 
masłowy).

W przydomowym kompostowniku 
można przetworzyć ok. 300 kg odpadów  
w ciągu roku.

Już 5 kg kompostu na metr kwadrato-
wy gleby wystarczy roślinom o niskim za-
potrzebowaniu na substancje pokarmowe 
– sałacie, rzodkiewce, szpinakowi, pietrusz-
ce, fasoli, marchwi czy ziemniakom.

Roślinom o wysokim zapotrzebowaniu, 
czyli kapuście, ogórkom, papryce, pomido-
rom czy dyni, potrzeba już 10-15 kg kompo-
stu na metr kwadratowy.  

Dojrzałym kompostem nie da się prze-
nawozić roślin, ponieważ w glebie bogatej 
w drobnoustroje proces przemiany mate-
rii trwa nieustannie a związki mineralne  
i odżywcze kumulowane są w mikroorgani-
zmach i uwalniane wraz z ich stopniowym 
obumieraniem.  

Kompostowanie jest formą recyklingu. 
Uczmy siebie i nasze dzieci dobrych prak-
tyk w duchu less waste, czyli życia w sposób 
bardziej przyjazny dla środowiska!     

BK

ZNIŻKA ZA KOMPOSTOWANIE

Rok 2021 to kolejne znaczące zmiany ,,w śmieciach”. Najważniejsze, na które war-
to zwrócić uwagę to wprowadzenie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi oraz zrezygnowanie z odbierania bioodpadów w workach.

Aby skorzystać z owego częściowego zwolnienia z opłaty w wysokości 2 zł/msc/os, 
należy kompostować bioodpady w kompostowniku przydomowym oraz zgłosić ten fakt 
w Urzędzie Gminy poprzez złożenie deklaracji zmiany danych. Druk deklaracji można 
pobrać w Referacie Gospodarki Komunalnej (p. 12) lub ze strony: www.hazlach.samo-
rzady.pl.

Pozostałym mieszkańcom, chcącym oddawać bioodpady przypominamy, że należy 
wystawiać je w przystosowanych pojemnikach w kolorze brązowym lub z oznaczeniem 
BIO, w które każdy właściciel nieruchomości musi zaopatrzyć się we własnym zakresie.  
Odpady te należy wrzucać do pojemników luzem.

Pozostałymi zmianami, o których szerzej pisaliśmy w grudniowym numerze  
,,Wiadomości Gminy Hażlach” są: 
• zbiórka odpadów segregowanych 1 raz w miesiącu; 
• wystawka 1  raz w roku; 
• limity na PSZOKu- 500 kg na odpady budowlane i  rozbiórkowe; 300 kg na meble i inne 

odpady wielkogabarytowe; 8 sztuk- na zużyte opony; 
• oraz zmiana stawki opłaty za osobę, która w pełnej wysokości od 1 stycznia wynosi  

29 zł/os/msc.
Referat Gospodarki Komunalnej w Hażlachu

fo
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Wójt Gminy Hażlach przypomi-
na właścicielom nieruchomości położo-
nych na terenie gminy Hażlach, którzy 
zgodnie z uchwałą Rady Gminy Hażlach  
nr X/80/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku 
chcą skorzystać z dotacji celowej na budowę 
indywidualnej, przydomowej oczyszczalni 
ścieków lub zgodnie z uchwałą Rady Gmi-
ny Hażlach nr II/16/2020 z dnia 26 lutego 
2020 roku chcą skorzystać z dotacji celowej 
na modernizację obiektów budowlanych  
w zakresie usuwania wyrobów azbesto-
wych, że warunkiem uzyskania tych dotacji 
jest złożenie pisemnego wniosku o przyzna-
nie dotacji przed rozpoczęciem inwestycji,  
w terminie do 31 marca danego roku. 

Blisko 70% Polaków nie wie, że w Pol-
sce istnieje instytucja, która gwarantuje 
bezpieczeństwo ich rachunków w bankach 
i SKOK-ach. Jest nią Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny. Jeżeli upada bank lub kasa, 
BFG wypłaca pieniądze osobom, które 
miały w nich rachunki. Wiedząc, na jakich 
zasadach działa – można uchronić się przed 
utratą dorobku życia. Dowiedz się, komu 
przysługują gwarancje BFG i jak sprawdzić, 
czy Twoje środki są bezpieczne.

Od 25 lat Bankowy Fundusz Gwaran-
cyjny gwarantuje bezpieczeństwo środków 
trzymanych na rachunkach w bankach, a od 
7 lat również w SKOK-ach. To instytucja, 
której głównym zadaniem jest dbanie o to, 
żebyśmy w razie upadku banku lub SKOK-u 
odzyskali wpłacone tam pieniądze. Dlatego 
tak ważne jest, żeby swoje oszczędności 
trzymać w banku lub kasie – dzięki gwaran-
cjom BFG są tam bezpieczne. Ale uwaga! Te 
gwarancje dotyczą tylko części produktów  
i obowiązują do określonej kwoty. Jakiej?

BFG gwarantuje środki do 100 tys. 
euro w złotych

Nasze środki na rachunkach w bankach 
i SKOK-ach są chronione do równowartości 
100 000 euro w złotych. Gdyby zdarzyło 
się, że nasz bank lub SKOK popadnie w ta-
rapaty finansowe i upadnie –  BFG wypłaci 
nam pieniądze, które tam trzymaliśmy. Jeśli 

Drogi mieszkańcu! Masz konto w banku lub SKOK-u?
Zobacz, co powinieneś wiedzieć!

nasze oszczędności nie przekraczają kwoty 
ok. 440 000 złotych (przy obecnym kursie 
euro), otrzymamy pełen zwrot środków. 

Gwarancje na wszystkich kontach 
osobistych

Warto pamiętać, że nie wszystkie pro-
dukty dostępne w bankach i SKOK-ach 
mają gwarancje BFG. 

Do produktów, które objęte są gwa-
rancjami, należą rachunki bieżące, po-
mocnicze i oszczędnościowe (czyli nasze 
typowe konta osobiste), a także rachunki 
powiernicze i lokaty terminowe. Jeśli ko-
rzystamy z tego typu rozwiązań, możemy 
być spokojni o swoje pieniądze. 

Gwarancje BFG nie obejmują nato-
miast produktów oferowanych przez inne 
podmioty niż bank lub SKOK, nawet, je-
śli kupimy je podczas wizyty w banku lub 
SKOK-u. Takim produktem może być np. 
kupiona w banku polisa ubezpieczenio-
wa, której stroną tak naprawdę nie jest 
bank, ale współpracujące z nim towarzy-
stwo ubezpieczeniowe. Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny nie zabezpiecza też tych 
środków, które – nawet za pośrednic-
twem banku – przeznaczamy na inwesto-
wanie, np. w fundusze inwestycyjne. Dla 
pewności zawsze warto zapytać pracow-
ników banku lub SKOK-u, czy nasze pie-
niądze będą miały gwarancje BFG.

Prowadzę firmę. Czy ja też jestem 
chroniony?

Na wypłatę zgromadzonych na ra-
chunkach w banku lub SKOK-u środków 
mogą liczyć nie tylko klienci indywidual-
ni, ale też m.in. przedsiębiorstwa. Jeżeli 
trzymamy firmowe pieniądze w zaufa-
nej instytucji, możemy być o nie spo-
kojni. Warto jednak pamiętać, że wiele 
zależy od tego, jaką firmę prowadzimy. 
Rachunki firmowe osób, które mają jed-
noosobową działalność gospodarczą, są 
traktowane tak samo jak ich rachunki 
osobiste – jeśli są prowadzone w jednym 
banku, dotyczy ich jeden limit gwaran-
cji do 100 tys. euro w złotych. Jeśli na-
tomiast prowadzimy spółkę, która ma 
osobowość prawną, jest ona traktowa-
na jako osobny „klient” i przysługuje jej 
odrębny limit.

Gdzie dowiem się więcej?
To naprawdę ważne, żebyśmy dbali  

o bezpieczeństwo naszych oszczędności,  
a im więcej w tym temacie wiemy, tym bar-
dziej działa to na naszą korzyść. Warto za-
tem zaczerpnąć szczegółowych informacji 
na temat zasad gwarantowania środków 
w bankach i SKOK-ach na: www.gwaran-
cjebfg.pl. 

BFG prowadzi też infolinię pod bez-
płatnym numerem  0 800 569 341.

Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków  
i na usuwanie wyrobów azbestowych

Po zebraniu i zweryfikowaniu wszyst-
kich wniosków Wójt tworzy listę rankingo-
wą wniosków zakwalifikowanych do udzie-
lenia dotacji według kolejności zgłoszeń. 
Następnie zostają zawarte umowy udzie-
lenia dotacji celowej, które są podstawą do 
rozpoczęcia inwestycji. 

W przypadku dotacji celowej na budo-
wę indywidualnej, przydomowej oczysz-
czalni ścieków pisemny wniosek o wypłatę 
dotacji należy złożyć po zrealizowaniu za-
dania, najpóźniej do 15 listopada danego 
roku. Z kolei w przypadku dotacji celowej 
na modernizację obiektów budowlanych  
w zakresie usuwania wyrobów azbestowych 
pisemny wniosek o wypłatę dotacji nale-

ży złożyć w terminie 15 dni od zakończenia 
zadania, lecz nie później niż do 15 listopa-
da danego roku. Do refundacji będą brane 
pod uwagę koszty poniesione po zawarciu 
umowy dotacji pomiędzy Gminą Hażlach  
a właścicielem nieruchomości. Niespełnie-
nie wymagań określonych w ww. uchwałach 
uniemożliwi wypłatę środków finansowych. 
Ponadto należy zauważyć, że osoby które 
ubiegały się w roku 2020 o uzyskanie dota-
cji a nie rozpoczęły inwestycji, mogą w roku 
2021 ponownie wnioskować o przyznanie 
dotacji na budowę indywidualnej, przydo-
mowej oczyszczalni ścieków lub na moder-
nizację obiektów budowlanych w zakresie 
usuwania wyrobów azbestowych.

wiadomości  GMINY HAŻLACH
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Zajęcia z e-Planetobusem

Marsa oraz w kierunku wybranej przez sie-
bie planety. Po pokazie mogli porozmawiać  
z edukatorami o interesujących ich kwe-
stiach i zadać pytania. Uczestnicy zajęć uczyli 
się także podstawowych zwrotów kosmicz-
nych w języku migowym. Zajęcia e-Plane-
tobus to część Programu Nauka dla Ciebie, 
który jest wspólną inicjatywą Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum 
Nauki Kopernik. Misją organizatorów jest 
wsparcie szkół i uczniów w nauczaniu zdal-
nym. W nagrodę za uczestnictwo w tym pro-
gramie nasza placówka otrzymała Zestaw 
Multimedialnego Wsparcia Edukacji Zdalnej 
– lampę ze statywem, kamerę internetową 

Jeśli tak samo jak mnie i Wam zależy, 
aby Gmina Hażlach rozwijała się jeszcze 
szybciej, zostaw tu swoje podatki!

Dlaczego… bo podstawowym i naj-
większym źródłem dochodu każdej gminy 
są wpływy z podatku dochodowego od 
osób fizycznych (PIT) od podatników tego 
podatku zamieszkałych na obszarze gmi-
ny. Ponad 38% płaconego przez mieszkań-
ca podatku dochodowego zasila budżet 
gminy. Im te wpływy są większe, tym wię-
cej samorząd może wydać na zaspokojenie 
potrzeb swoich mieszkańców.

Według ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych, roczne PIT-y po-
winny być składane w  urzędzie skarbowym 

według miejsca zamieszkania, a nie zamel-
dowania. Jest to obowiązek, o którym ty-
siące 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 meldu-

jąc się w niej. Meldunek w miejscu zamiesz-
kania 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 czyn-
ny udział w wyborach do władz lokalnych. 
Ponadto gmina wie o Waszym istnieniu  
i uwzględnia Was w swoich planach doty-
czących 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 

Mieszkańcy: zameldujcie się i pomóżcie swojej gminie!

Wiadomości Gminy Hażlach – bezpłatny informator samorządowy                             Nakład : 1.500 egz.
Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu, ul. Główna 37,  43-419 Hażlach, tel. 33 85 69 768
Redaktor naczelny: Cecylia Gasz-Płońska
Skład i druk: Przedsiębiorstwo Poligraficzne MODENA Sp. z o. o.
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i zmian w nadesłanych materiałach. 
Materiałów redakcja nie zwraca. Dziękujemy za udostępnienie zdjęć.
Materiały do kolejnego numeru należy nadsyłać do dnia 3 marca 2021 r. na adres mailowy : wgh@hazlach.pl

wiadomości 
GMINY HAŻLACH

oraz mikrofon. Wartość przekazanego ze-
stawu to 931 zł. Bardzo dziękujemy Centrum 
Nauki Kopernik „Nauka dla Ciebie” za miłą 
niespodziankę, z pewnością pozwoli nam 
ona urozmaicić prowadzone zajęcia zdalne  
i szkolne.

Teresa Staniek

W dniu 4 listopada 2020 r. w Zespo-
le Szkolno-Przedszkolnym w Kończycach 
Wielkich odbyły się zajęcia online e-Planeto-
bus, prowadzone na żywo przez pracowni-
ków Centrum Nauki Kopernik. W zajęciach 
w szkole uczestniczyli uczniowie klas I-III. 
Natomiast klasy starsze połączyły się zdalnie 
poprzez aplikację TEAMS. Przez cztery go-
dziny mieliśmy darmowy dostęp do jedno-
dniowej serii zajęć popularyzujących naukę. 
W trakcie pokazu prezenterzy zabrali nas  
w podróż po kosmosie, a także pokazali, 
jakie ciała niebieskie i gwiazdozbiory moż-
na aktualnie oglądać na nocnym niebie. 
Uczniowie wybrali się także na wycieczkę na 
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Prosimy Przekaż 1% Podatku
WPISZ W PIT 0000 2 666 44

Szanowni Mieszkańcy Gminy Hażlach, 
jak każdego roku w okresie rozliczeń po-
datkowych z fiskusem (do 30 kwietnia da-
nego roku za rok poprzedni), każdy roz-
liczający się z podatku dochodowego od 
osób fizycznych może przekazać 1% swo-
jego podatku na rzecz organizacji pożytku 
publicznego (OPP) wspierając w ten spo-
sób realizację ważnego celu społecznego. 

Przekaż 1% podatku dochodowego
W rocznym zeznaniu podatko-

wym wypełniamy rubrykę „Wniosek  
o przekazanie 1% podatku należnego 
na rzecz organizacji pożytku publicz-
nego OPP” i wpisujemy nazwę i numer, 
pod którym w Krajowym Rejestrze Są-
dowym widnieje organizacja, której 
chcemy przekazać 1% należnego po-
datku. 

Zachęcamy do wspierania w ten spo-
sób poniżej wymienionych organizacji  
z terenu  Gminy Hażlach oraz tych OPP, 
których podopieczni są mieszkańcami na-
szej gminy i potrzebują pomocy. 

Wykaz OPP z terenu Gminy Hażlach 
oraz organizacji, na które można przeka-
zać 1% należnego podatku dochodowego 
od osób fizycznych: 

L.p. Nazwa organizacji Nr KRS  Cel szczegółowy do wpisania

1 LKS „Błyskawica”
Kończyce Wielkie 0000135021              

2 LKS „Victoria” Hażlach 0000116161

3 Stowarzyszenie 
„Lutnia” Zamarski 0000118947

4 Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju wsi Rudnik w Rudniku 0000063162

5 Związek Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP 0000116212

Do wyboru:
OSP Brzezówka, ul. Hażlaska 8a, 43-418 Brzezówka
OSP Hażlach, ul. Główna 45, 43-419 Hażlach
OSP Kończyce Wielkie, ul. Ks. Olszaka 2, 43-419 
Kończyce Wielkie 
OSP Pogwizdów, ul. Cieszyńska 84, 43-418 Pogwizdów 
OSP Rudnik, ul. Centralna 37, 43-419 Rudnik 
OSP Zamarski, ul. Główna 1, 43-419 Zamarski

Ten 1 % nic nas podatników nie kosztuje, a może wiele pomóc!

Prosimy Przekaż 1% Podatku
NUMER KRS 0000 3 872 07

Cel Szczegółowy:
765 FABIAN WARZECHA

Możesz pomóc także:
Wpłacając darowiznę
Bank Millenium 
85 1160 2202 0000 0001 9214 1142
Tytułem: 765 Fabian Warzecha

Cel Szczegółowy:
ZC 8617 ARTUR POLOK

Możesz pomóc także:
Wpłacając darowiznę
17 1160 2202 0000 0000 8297 2843 
Tytułem: ZC 8617 ARTUR POLOK

wiadomości  GMINY HAŻLACH
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Pomimo, iż już od ponad roku budy-
nek uatrakcyjnia centrum Hażlacha i wo-
kół niego odbywają się różne imprezy, to 
Dom Przyrodnika nie był jeszcze dostęp-
ny do zwiedzania. Ale dzięki poluzowaniu 
obostrzeń związanych z pandemią COVID 
możemy w końcu zaprosić Państwa do 
jego odwiedzenia.

Już 1 marca 2021 roku szeroko otwie-
ramy drzwi Domu Przyrodnika. 

Serdecznie zapraszamy do zwiedza-
nia najnowszej atrakcji Gminy Hażlach.

CZYM WŁAŚCIWIE JEST 
DOM PRZYRODNIKA?

W budynku po starym spichlerzu  
z II połowy XIX w.  powstała ekspozycja, 
która przybliża bogactwo naszego regio-
nu – pokazuje historię rozwoju rolnictwa 
i osadnictwa. W gablotach obejrzymy 
jak wyglądają dawne narzędzia rolnicze. 
Usiądziemy w izbie odtworzonej z ma-
teriałów wiernie odzwierciedlających 
ściany wiejskiego domu wraz z wyposa-
żeniem w meble, dekoracje i naczynia. 
Odwiedzimy stary, wiejski sklep, w któ-
rym mieszkańcy zaopatrywali się w więk-
szość potrzebnych produktów, których 
nie mogli wytworzyć pracą własnych rąk.  
Dzięki wsparciu nowych technologii zaj-
rzymy w głąb ziemi i sprawdzimy, co tam 
się dzieje oraz podejrzymy pracę pszczół. 
Ekspozycja posiada stół wielofunkcyjny 
z wyposażeniem multimedialnym, za-
wierający w sobie eksponaty i infografiki 
prezentujące bogactwo doliny Olzy.

Wielką atrakcją tego miejsca jest prze-
piękny park sensoryczny – na szczęście 
znajduje się na zewnątrz i jest już dostęp-
ny od ubiegłego roku. Odwiedzając park 
sensoryczny można usiąść na ławce audio 
i posłuchać odgłosów czterech gatunków 
ptaków, które spotkać można na obsza-
rze Gminy Hażlach – wilg, zięb, kosów  
i skowronków. Można zobaczyć, jak pre-
cyzyjny jest zegar słoneczny i czy wska-
zuje dobrą godzinę. Kolejną ciekawostką, 
szczególnie atrakcyjną dla najmłodszych, 
są miniaturowe modele ważnych dla Ślą-
ska Cieszyńskiego budowli. Znajdziemy 
tutaj rotundę św. Mikołaja w Cieszynie, 
Archeopark w Kocobędzu czy drewniany 
kościółek w Zamarskach. 

Przypominamy, że teren wokół Domu 
Przyrodnika nosi nazwę Placu prof. Wik-
tora Wawrzyczka, na cześć byłego miesz-
kańca Hażlacha. O tym kim był prof.  
W. Wawrzyczek przeczytamy na tablicy 
pamiątkowej.

Nie zamierzamy tu jednak zdradzać 
wszystkiego, bo liczymy, że wkrót-

CO w trawie piszczy…

Dom Przyrodnika i plac prof. Wiktora Wawrzyczka z lotu ptaka. Fot. Mariusz Jaszczurowski.

ce spotkamy się w Domu Przyrodnika  
w Hażlachu.

Na 2021 rok przygotowaliśmy sporo 
atrakcji. O ile tylko pozwolą nam na to wa-
runki związane z epidemią koronawirusa, 
zamierzamy zaprosić wszystkich zainte-
resowanych – osoby indywidualne i gru-
py zorganizowane do zwiedzania Domu 
Przyrodnika i zapoznania się z fascynującą 
historią naszego regionu, uczestnictwa 
w warsztatach tematycznych dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Tematami warsz-
tatów będą – ekoprzyroda, recykling, 
zdrowe nawyki Kicaka, zioła wokół nas, 
kosmetyka, ekosprzątanie itp. Zaprosimy 
chętnych na spacery ziołowe.

W planach są prelekcje tematyczne 
odbywające się cyklicznie oraz utworze-
nie grupy, koła zainteresowań – działają-
cego przy Domu Przyrodnika.

DOM PRZYRODNIKA

Kontakt: 
www.domprzyrodnika.pl, 

mail: domprzyrodnika@hazlach.pl, 
telefon +48 576 542 444.

GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek – nieczynne
wtorek – piątek  10.00 – 18.00
sobota –niedziela  10.00 – 14.00
Bilety w cenie: dorośli – 5 zł, 
dzieci szkolne i seniorzy – 3 zł, 
dzieci do lat 7 - bezpłatnie
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Dom Przyrodnika, stał się in-
spiracją dla innych samorządów. 
Niedawno obiekt zwiedziła kilku-
nastoosobowa delegacja z Miasta 
Jastrzębie-Zdrój z Prezydentem 
Miasta Anną Hetman i Wiceprezy-
dentem Romanem Foksowiczem 
na czele. Obecny był także Dyrek-
tor Biura Euroregionu „Śląsk Cie-
szyński” Bogdan Kasperek oraz 
projektanci przebudowy.      

Po budynku i jego ekspozycjach go-
ści oprowadził Wójt Gminy Grzegorz 
Sikorski. Wcześniej przedstawił zało-
żenia, które legły u podstaw utworze-
nia w Hażlachu Domu Przyrodnika oraz 
cele, jakie będzie on realizował. Władze 
Jastrzębia-Zdroju noszą się z zamia-
rem wykorzystania w podobnym cha-
rakterze, jako atrakcji turystycznej, 
części infrastruktury dawnej łaźni ko-
palni „Moszczenica”. Zapewniają więc, 
iż widzą pole współpracy między Ja-

Dom Przyrodnika inspiruje

Goście z Jastrzębia-Zdroju przed Domem Przyrodnika. Fot. GK 

strzębiem-Zdrojem a Gminą Hażlach na 
płaszczyźnie uatrakcyjnienia pogranicza 
polsko-czeskiego. 

– Przestaliśmy być anonimowi, reali-
zujemy inwestycje, które wydają pierwsze 
owoce w postaci zwiększonego zaintere-

sowania naszą gminą, co widać po ruchu 
budowlanym. Cieszy fakt, że inni chcą iść 
naszą drogą i nas naśladować, że inspirują 
się naszymi pomysłami i rozwiązaniami – 
podsumował wójt Grzegorz Sikorski.                                   

GK   

Ogłoszony przez Wójta Gminy Grze-
gorza Sikorskiego konkurs na najciekaw-
sze zdjęcie z placu im. prof. Wiktora Waw-
rzyczka w Hażlachu, gdzie znajduje się 
Dom Przyrodnika, znalazł swoje rozstrzy-
gnięcie. Joanna Świba, autorka fotografii, 
która otrzymała w Facebooku najwięcej 
polubień, wygrała kolację dla dwóch osób 
w karczmie „Wrzos” w Ustroniu.   

Najciekawsze zdjęcie z placu przy Domu Przyrodnika

Finaliści konkursu przed Domem Przyrodnika. Fot. GK

Z finalistami konkursu Wójt Grze-
gorz Sikorski spotkał się w obecności 
Sołtysa Hażlacha Mariusza Króliczka. 
Spotkanie było okazją do podziękowa-
nia jego uczestnikom za udział w pro-
mowaniu Domu Przyrodnika. Z rąk wło-
darza gminy odebrali oni siatki, kubki  
i długopisy promocyjne projektu „Wę-
drówki Doliną Olzy/Toulky údolím Olše”, 

współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Programu Interreg V-A Republi-
ka Czeska-Polska, ze środków którego  
w drodze adaptacji z przebudową bu-
dynku dawnego spichlerza na obiekt 
muzealny powstał Dom Przyrodnika.            

 GK

wiadomości  GMINY HAŻLACH



FAMILIJNE
PIĄTKOWE

POPOŁUDNIA

STARTUJEMY 
w piątek 3 lipca 

godz. 17.00 - 19.00
Plac przy Domu Przyrodnika 

w Hażlachu,ul. Główna 2
w razie niepogody wiata - ul. Główna 37

Zapraszamy, nie siedź w domu !

Teatrzyki, warsztaty i inne atrakcje...
Czekamy na Was w wakacyjne piątki (lipiec i sierpień)

Informacje o atrakcjach na Fb GMINA HAŻLACH

"Najpiękniejsza Świąteczna Iluminacja" 
 ZWYCIĘZCY  Konkursu

p. BIJOK  Hażlach

p. WARZECHA  Kończyce Wlk.

p. STAWOWY  Zamarski

p. BIJOK Hazlach

p.WARZECHA Kończyce Wlk.

p.ŚWIERCZEK Hażlach

p. KŁODA Hażlach

p. STAWOWY Zamarski p. LEBIODA Rudnik

Jarmark Wielkanocny

ZWYCIĘZCY WYRÓŻNIENI

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza  
28 marca 2021 r.  (Niedziela Palmowa)

od 11.00 do 14.00
na Jarmark Wielkanocny

przy Domu Przyrodnika – plac prof. W.Wawrzyczka
Ogłaszamy KONKURS

na Największą i Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną 
Szczegóły konkursu – www.gokhazlach.pl

Uwaga
osoby zainteresowane wystawieniem swojego stoiska 

zapraszamy do kontaktu – mail: domprzyrodnika@hazlach.pl

KONKURS „Najpiękniejsza Świąteczna Iluminacja”

fot. pixabay.com


