
Tym razem zachęcamy do 
zapoznania się m.in. z informacjami 

o tym co wydarzyło się na 
przełomie roku, jakie są możliwości 
uzyskania wsparcia w ramach tarczy 
antykryzysowej czy kiedy wywożone 

będą odpady wielkogabarytowe 
w poszczególnych Sołectwach. 

Nie wszystko jesteśmy w stanie 
zmieścić na stronach drukowanych 

WGH, znaczną część informacji 
w szerszej wersji znajdziecie Państwo 

na stronie Urzędu Gminy Hażlach  
czy też FB.

Na materiały do kolejnego numeru 
Wiadomości Gminy Hażlach czekamy 

do 18 lutego 2022 r. na adres 
mailowy: wgh@hazlach.pl 

ZAPRASZAMY DO LEKTURY

Uczestnikiem spotkania był Poseł na 
Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Rodziny i  Polityki Społecznej Stanisław 
Szwed. Mimo nawału rządowych i  po-
selskich obowiązków, znalazł czas i  od-
wiedził Hażlach na zaproszenie naszych 
seniorów, aby wsłuchać się w głos repre-
zentantów starszego pokolenia, poznać 
ich bolączki i potrzeby. Ponadto w wigilij-

ce uczestniczyli również przedstawiciele 
władz Gminy Hażlach w  osobach Wójta 
Grzegorza Sikorskiego, Zastępcy Wójta 
Stanisławy Pelczar, Wiceprzewodniczącej 
Rady Gminy Barbary Kuchty, a także Prze-

Pierwsza wigilijka z Panem Ministrem 

wodniczący Rady Seniorów Gminy Haż-
lach Jan Król. Spotkanie było okazją do 
podsumowania mijającego roku, złożenia 
sobie najlepszych życzeń świątecznych 
i noworocznych.

18 grudnia ubiegłego roku w sali 
widowiskowej Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Hażlachu odbyła 
się wigilijka, zorganizowana 
po raz pierwszy dla seniorów 
biorących udział w zajęciach 
organizowanych w działającym 
w Hażlachu i Pogwizdowie 
Klubie Seniora.

Co roku przed świętami Bożego Na-
rodzenia, w  ramach akcji światowego 
ruchu skautowego „Betlejemskie Świa-
tło Pokoju”, następuje przekazanie ognia 
zapalonego w Grocie Narodzenia Pańskie-
go. Biorący w niej udział polscy harcerze 
roznoszą po całym kraju znak narodzenia 
Dzieciątka Jezus. W  2021 roku idei tej 
przyświecało hasło: „Światło Nadziei”. 

20 grudnia ubiegłego roku przedsta-
wiciele Hufca Ziemi Cieszyńskiej Związ-
ku Harcerstwa Polskiego po raz kolejny 
odwiedzili Urząd Gminy Hażlach. Światło 
z  Betlejem z  rąk Komendanta Hufca hm. 
Tomasza Głaska i  Zastępcy Komendan-
ta ds. Programowych pwd. Kingi Karo-
lewskiej-Gembali przyjął Wójt Gminy 
 Grzegorz Sikorski wraz z Zastępcą Wójta 
Stanisławą Pelczar. 

Pamiątkowa fotografia uczestników wigilijki

W  czasie spotkania druhowie poin-
formowali, że na terenie Gminy Hażlach, 
w Pogwizdowie, działa 14 Drużyna Harcer-
ska „Jot”. Jej zbiórki odbywają się w te-
renie i Domu Ludowym (Centrum Usług 
Społecznych) w  czwartki w  godzinach 
od 17 do 19. Na zbiórki zaprasza drużyno-
wa, pwd. Wiktoria Wierzbicka. Kontakt: 
wiktoria.wierzbicka@zhp.net.pl. 

GK

Nadzieja z Betlejem

Wójt Grzegorz Sikorski odbiera światło pokoju 
z rąk harcerzy
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Odwiedziny u  seniorów poprzedziła 
wizyta w  Zamarskach, gdzie Wójt Sikor-
ski przedstawił Ministrowi Szwedowi 
założenia przebudowy i  wyposażenia na 
cele kulturalne znajdującego się w  cen-
trum miejscowości budynku wielofunk-
cyjnego. Celem tej modernizacji będzie 
stworzenie spójnej przestrzeni publicz-
nej, integrującej społeczeństwo poprzez 
działalność Gminnego Ośrodka Kultury, 
Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej 
Straży Pożarnej oraz innych organizacji 
i  stowarzyszeń, które znajdą dla siebie 
miejsce wewnątrz zmodernizowane-
go obiektu. Na realizację tego zadania 
Gmina Hażlach otrzymała z  Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwesty-
cji Strategicznych promesę inwestycyjną 
w wysokości 9 mln zł. 

Miłym akcentem wizyty Pana Mini-
stra w  Zamarskach było nieplanowane 
wcześniej spotkanie z członkiniami miej-
scowego KGW, które z  Przewodniczącą 
Koła Anną Więcek przygotowywały się do 
niedzielnego Transgranicznego Wiejskie-
go Jarmarku Świątecznego. Zamarskie 
gospodynie obdarowały swego nieoczeki-
wanego gościa świątecznymi ciasteczka-
mi cieszyńskimi. 

Przed udaniem się na wigilijkę w Hażla-
chu Stanisław Szwed zdążył jeszcze zwie-
dzić tamtejszy Dom Przyrodnika, po któ-
rym oprowadziła go Cecylia Gasz-Płońska, 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.

– Dziękuję Panu Wójtowi Grzegorzowi 
Sikorskiemu oraz seniorom uczestniczącym 
w  zajęciach odbywających się w  Hażlachu 
i  Pogwizdowie za zaproszenie mnie na wi-
gilijkę Klubu Seniora. Dbałość o  Seniorów 
jest jednym z filarów działań rządu, a ostat-
nie lata to szereg pozytywnych zmian, m.in 
13 i  14 emerytura, emerytura bez podatku, 

Inwestycja, obejmująca przebudowę 
w  Kończycach Wielkich ulicy Prostej, 
Miodowej oraz Truskawkowej, była przez 
mieszkańców długo oczekiwana. W  ra-
mach prac została wykonana kanali-
zacja deszczowa. Poszerzono do 5 me-
trów jezdnie dróg objętych robotami 
i  wykonano nową nawierzchnię: asfal-
tową na ulicy Prostej, z kostki betono-
wej na ulicy Miodowej i Truskawkowej.

Przebudowa dróg w Kończycach Wielkich
Inwestycja objęła również rozbudowę 

oświetlenia ulicznego. Przebudowa ulic 
miała na celu w  głównej mierze polep-
szenie funkcjonalności dróg oraz poprawę 
bezpieczeństwa uczestników ruchu dro-
gowego. Jezdnie w  obrębie skrzyżowań 
dróg gminnych zostały wyprofilowane 
(wyłukowane), a  skrzyżowanie ulicy Pro-
stej z  Długą oznakowane znakami pio-
nowymi i  poziomymi. Wprowadzono na 
całym obszarze strefę ograniczonej pręd-
kości (do 30 km/h). Skrzyżowanie drogi 
gminnej (ulicy Prostej) z drogą powiatową 
(ulicą Ks. Olszaka) zostało gruntownie 
przebudowane ze względu na konieczność 
poprawienia bezpieczeństwa w jego obrę-
bie. Znaczne pochylenie ulicy Prostej oraz 
wielokrotnie większe natężenie ruchu 
na ulicy Ks. Olszaka w stosunku do drogi 
gminnej wymusiło – zgodnie ze wska-
zaniami organu zarządzającego ruchem 

(Biura Transportu i Organizacji Ruchu Sta-
rostwa Powiatowego w  Cieszynie) – ko-
nieczność wykonania wyspy kanalizującej, 
potocznie nazywanej przez mieszkańców 
„łezką”. Rozwiązanie to wprowadza na uli-
cy Prostej odcinek zwalniania, a w szcze-
gólności przekłada się na zwiększenie pola 
widoczności w  obszarze oddziaływania 
skrzyżowania, poprzez uniemożliwienie 
parkowania samochodów w  bezpośred-
nim sąsiedztwie jezdni drogi powiatowej. 
Do czasu wykonania przebudowy takie 
sytuacje wielokrotnie miały miejsce. 

Całkowity koszt prac projektowych 
i  budowlanych wyniósł 1 281 155,32 zł, 
z  czego 702 472,09 zł stanowi dofinan-
sowanie w ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg (dawny Fundusz Dróg Sa-
morządowych), z kolei z budżetu Powiatu 
Cieszyńskiego uzyskano pomoc finanso-
wą w wysokości 115 000 zł. CzF

dokończenie ze str. 1Pierwsza wigilijka z Panem Ministrem 
a także programy „Aktywni+” czy „Senior+”. 
Celem tych programów jest zwiększenie ak-
tywnego uczestnictwa w  życiu społecznym 
osób starszych poprzez rozwijanie zainte-
resowań, pasji, nawiązywanie znajomości, 
czy też odkrywanie nieznanych obszarów, 
co odbywa się z wykorzystaniem możliwości 
stwarzanych przez nowoczesne technolo-
gie. Dziękuję również Panu Wójtowi Grze-
gorzowi Sikorskiemu za całoroczną dobrą 
współpracę, cieszę się, że dzięki zaanga-
żowaniu Pana Wójta w  Gminie Hażlach tak 
prężnie działa Klub Seniora. To wyjątkowe 
miejsce z  bogatą ofertą zajęć, gdzie spoty-
kają się osoby z  podobnymi zainteresowa-
niami – podsumował wizytę w  Gminie 
Hażlach Minister Stanisław Szwed. GK

Cieszyńskie ciasteczka dla Pana Ministra 
w prezencie od KGW Zamarski

Fragment ulicy Miodowej 

Zwiedzanie Domu Przyrodnika
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Z  początkiem 2022 roku nastąpi-
ła zmia na na stanowisku Sekretarza 
Gminy Hażlach. Panią Bożenę Bury, 
która tę funkcję pełniła w  latach 
2018-2021, zastąpiła pani Stanisława 
Pelczar, dotychczasowa Kierownik 
Referatu Ochrony Środowiska, Rolnic-
twa i  Mienia i  jednocześnie Zastępca 
Wójta. Poprzednia Sekretarz Gminy 
przeszła na takie samo stanowisko 
w Urzędzie Gminy Istebna.

Stanisława Pelczar pochodzi z Koń-
czyc Wielkich. Jest absolwentką Wy-
działu Biologii i  Ochrony Środowiska 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
z  roku 1999. W  roku 2006 ukończy-
ła w  tej uczelni studia podyplomo-
we z  administracji i  zarządzania, zaś 
w roku 2021 studia podyplomowe Ma-
ster of Business Administration w Aka-
demii WSB. Pracę w  Urzędzie Gminy 
Hażlach nowa Sekretarz Gminy rozpo-
częła w roku 2000. Z dniem 1 stycznia 
2003 r. została Kierownikiem Referatu 
Gospodarki Komunalnej; Referatem 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Mie-
nia kierowała od 1 czerwca 2016  r., 
funkcję Zastępcy Wójta pełniła od 
1 grudnia 2018 r.

Nowym Kierownikiem Referatu 
Ochro ny Środowiska, Rolnictwa i Mie-
nia została pani Renata Żyła. W latach 
2010-2011 ukończyła ona w  Urzędzie 
Gminy Hażlach staż z  Powiatowego 
Urzędu Pracy, po którym podjęła za-
trudnienie jako podinspektor ds. rol-
nictwa i  organizacji pozarządowych, 
a  od 1 czerwca 2016 r. pracowała na 
stanowisku inspektora ds. rolnictwa.

GK

Nowa Sekretarz 
Gminy Hażlach

MIESZKAŃCY: ZAMELDUJCIE SIĘ 
I POMÓŻCIE SWOJEJ GMINIE!

Szanowni Państwo!
Bardzo cieszymy się, iż z  roku na rok 

rośnie liczba mieszkańców Gminy Haż-
lach, 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 do-
kładamy wszelkich starań, aby Gmina Haż-
lach była postrzegana jako przyjazna dla 
mieszkańców, aby oferowała jak najlepszą 
przestrzeń publiczną czy ofertę eduka-
cyjną, sportową i  kulturalną. Zależy nam 
na bezpieczeństwie, pięknym otoczeniu 
i rozwoju naszej Małej Ojczyzny, dlatego in-
westujemy w rozbudowę dróg, chodników, 
placów zabaw oraz boisk wielofunkcyjnych.

W najnowszym Rankingu Samorządów 
„Rzeczypospolitej” zostaliśmy sklasyfiko-
wani na 46 miejscu wśród 1533 gmin wiej-
skich, które najlepiej dbają o swój zrówno-
ważony rozwój. 

Na realizację powyższych zadań zdoby-
wamy znaczne środki finansowe. Staramy 
się być lokalnym liderem w  zakresie po-
zyskiwania środków unijnych jak i  rządo-
wych na rozwój naszej gminy.

Jednak podstawowym i  największym 
źródłem dochodu gminy są wpływy z po-
datku dochodowego od osób fizycznych 
(PIT) od podatników tego podatku za-
mieszkałych na obszarze gminy. Należy 
pamiętać, iż 38,34% płaconego przez Was 
podatku dochodowego zasila budżet gmi-
ny. Im te wpływy są większe, tym więcej 
samorząd może wydać na zaspokojenie 
potrzeb swoich mieszkańców.

Według ustawy o  podatku dochodo-
wym od osób fizycznych, roczne PIT-y 
powinny być składane w urzędzie skarbo-
wym według miejsca zamieszkania, a nie 
zameldowania. Jest to obowiązek, o któ-
rym 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 Haż-
lach, a  jako właściwy urząd skarbowy 
– Urząd Skarbowy w Cieszynie. 

Oczywiście większy wpływ na kie-
runki 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. Mo-
żecie mieć większy wpływ na swoje oto-
czenie – bez dodatkowych starań możecie 
brać czynny udział w wyborach do władz 
lokalnych. Ponadto gmina wie o  Waszym 
istnieniu i uwzględnia Was w swoich pla-
nach 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 

Jeśli chcesz, aby Gmina Hażlach 
rozwijała się jeszcze szybciej, 

zostaw tu swoje podatki! 
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Publikacja przedstawia m.in. działania 
hażlaskich władz dotyczące krajobra-
zu jako wartości docelowej, jako dobra 
wspólnego społeczności oraz jako narzę-
dzia rozwoju gminy. 

W  ciągu kilku lat przestrzeń publicz-
na w  gminie Hażlach uległa modelo-
wemu przeobrażeniu. Dostrzeżono po-
tencjał krajobrazowy naszej gminy, jak 
i  potrzebę jego ochrony i  wzmacniania. 
Przebudowano centrum Hażlacha, za 
co Marszałek Województwa Śląskiego 
przyznał nagrodę w konkursie na najlep-
szą przestrzeń publiczną województwa 
w 2021 roku. Dla wielu teren ten stał się 
inspiracją, wystarczy przypomnieć wi-
zytę studyjną władz Jastrzębia-Zdroju, 
które w  swoich działaniach wzorowały 
się na hażlaskiej inwestycji. W  Kończy-
cach Wielkich w oparciu o postać hrabiny 
Gabrieli Thun-Hohenstein zrewitalizo-
wano „stare” centrum – przeprowadzono 
termomodernizację budynku dawnego 
gimnazjum, wybudowano boisko wie-
lofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, 
stworzono ścieżkę zdrowia imienia hra-
biny wraz z  siłownią plenerową. Jednak 
przede wszystkim stworzono warunki 
do rozwoju enoturystyki, czyli turystyki 
winnej, której centralnym punktem ma 
być kończycki pałac wraz z winnicą. 

– Hażlaski samorząd bardzo wspiera ten 
pomysł oraz lokalnych winiarzy, będących 
kołem zamachowym tej idei, która dosko-
nale wpisuje się w  nowe trendy związane 
z work-life balance, slow life, slow food, za-
rządzaniem zdrowiem, ekologizacją gospo-
darki czy podniesieniem świadomości w za-
kresie wyborów konsumenckich – mówi 
Grzegorz Sikorski, Wójt Gminy Hażlach. 

Z kolei w Pogwizdowie przebudowano 
Dom Macierzy oraz bibliotekę, a  wokół 
szkoły stworzono nowoczesny kompleks 
sportowo-rekreacyjny. Na ukończeniu 
są prace związane z  opracowaniem do-
kumentacji technicznej w  zakresie prze-
budowy ulicy Cieszyńskiej i  Katowickiej, 
dzięki czemu centrum Pogwizdowa zyska 

Hażlaski samorząd pod lupą naukowców

nowy, miejski charakter. W Rudniku, któ-
ry leży w obszarze Natura 2000, postano-
wiono stworzyć Park Sensoryczny, który 
już został doceniony w  województwie 
zdobywając III miejsce w kategorii najlep-
szego przedsięwzięcia odnowy wsi. W Za-
marskach przygotowywana jest jak do tej 
pory największa inwestycja w  zakresie 
przebudowy Domu Ludowego, która jest 
pokłosiem przeprowadzonych przez wój-
ta początkiem 2021 r. wstępnych kon-
sultacji społecznych. Z  kolei Brzezówka, 
która ma prawdziwie rolniczy charakter, 
stawia na sport i  teren rekreacyjny. Zie-
lony Domek wraz z  najbliższym otocze-
niem jest miejscem, które przyciąga całe 
rodziny – siłownia, plac zabaw czy boisko 
stwarzają niepowtarzalną okazję do re-
laksu i wypoczynku. 

Przeprowadzona rewitalizacja centrów 
poszczególnych miejscowości wspierana 
jest zakrojonymi na dużą skalę inwesty-
cjami drogowymi oraz ekologicznymi, 
w  tym rozbudowy sieci kanalizacyjnej 
czy ograniczania niskiej emisji. Nie bez 
znaczenia jest wzrost partycypacji spo-
łecznej w zakresie podejmowania strate-
gicznych decyzji oraz wspieranie i  pobu-
dzanie kapitału społecznego drzemiącego 
w lokalnej społeczności, co przejawia się 
przez coraz prężniej działające organiza-
cje pozarządowe w gminie Hażlach. 

Działania gminy Hażlach w zakresie szeroko pojętej rewitalizacji przestrzeni publicznej i kształtowania 
krajobrazu stały się przedmiotem szeroko zakrojonych badań naukowych. Ich pokłosiem jest wydana 
właśnie przez Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach monografia pt. „Krajobraz jako 
narzędzie rozwoju. Gmina Hażlach”, autorstwa dr. inż. Bartłomieja Buławy, dr. Piotra Buławy i Pauliny 
Nagel – naukowców tejże uczelni. 

– Zawsze podkreślałem, że gmina Haż-
lach ma ogromny potencjał, który drzemie 
w  mieszkańcach i  otaczającym nas kra-
jobrazie. Trzeba go było tylko umiejętnie 
wydobyć oraz wyeksponować. Działania te 
realizowane są już od kilku lat, przy znacz-
nym wsparciu środków zewnętrznych. 
Pierwsze efekty już są widoczne w postaci 
nagród i  wyróżnień, jakie otrzymuje haż-
laski samorząd w  różnych prestiżowych 
konkursach. Jednak największą nagrodą 
dla mnie jest zadowolenie samych miesz-
kańców, którzy doceniają zmiany zacho-
dzące w ich miejscowościach – mówi wójt 
Grzegorz Sikorski. 

Wydawnictwo można bezpłatnie po-
brać w  formacie pdf ze strony interne-
towej Wydawnictwa Wyższej Szkoły 
Technicznej w  Katowicach. Bezpośredni 
adres do niego znajduje się pod QR kodem 
umieszczonym poniżej. 

ARC

link do publikacji 
w formacie PDF

Wójt Grzegorz Sikorski w towarzystwie 
współautorów monografii (od lewej): dr. Piotra 
Buławy i dr. inż. Bartłomieja Buławy
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Wójt Gminy Hażlach przypomina 
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 budo-
wę indywidualnej, przydomowej oczysz-
czalni ścieków lub zgodnie z  uchwałą 
Rady Gminy Hażlach nr II/16/2020 z dnia 
26 lutego 2020 roku chcą skorzystać z do-
tacji celowej na modernizację obiektów 
budowlanych w  zakresie usuwania wy-
robów azbestowych, że warunkiem uzy-
skania tych dotacji jest złożenie pisem-
nego wniosku o przyznanie dotacji przed 
rozpoczęciem inwestycji, w  terminie do 
31 marca danego roku. 

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

W przypadku dotacji celowej na budo-
wę indywidualnej, przydomowej oczysz-
czalni ścieków pisemny wniosek o wypła-
tę dotacji należy złożyć po zrealizowaniu 
zadania, najpóźniej do 15 listopada 
danego roku. Z  kolei w  przypadku do-
tacji celowej na modernizację obiektów 
budowlanych w  zakresie usuwania wy-
robów azbestowych pisemny wniosek 
o wypłatę dotacji należy złożyć w termi-

nie 15 dni od zakończenia zadania, lecz 
nie później niż do 15 listopada danego 
roku. Do refundacji będą brane pod uwa-
gę koszty poniesione po zawarciu umowy 
dotacji pomiędzy Gminą Hażlach a  wła-
ścicielem nieruchomości. Niespełnienie 
wymagań określonych w ww. uchwałach 
uniemożliwi wypłatę środków finanso-
wych. Ponadto należy zauważyć, że oso-
by które ubiegały się w roku 2021 o uzy-
skanie dotacji a nie rozpoczęły inwestycji, 
mogą w roku 2022 ponownie wnioskować 
o  przyznanie dotacji na budowę indy-
widualnej, przydomowej oczyszczalni 
ścieków lub na modernizację obiektów 
budowlanych w zakresie usuwania wyro-
bów azbestowych.

Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków  
i na usuwanie wyrobów azbestowych

Dodatek osłonowy przysługuje: 
• osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, 

w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu 
nie przekracza kwoty 2100 zł,

• osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, 
w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu 
nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę. 
W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego 

dochodu na osobę przekracza kwotę odpowiednio 2100 zł 
lub 1500 zł dodatek osłonowy przysługuje w wysokości 
różnicy między kwotą tego dodatku a kwotą, o którą został 
przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę. 
W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa 
niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje. 

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu 
ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych 
w 2020 roku – w przypadku wniosku złożonego do 31 lipca 
2022 r. oraz w 2021 roku – w przypadku wniosku złożonego 
od 1 sierpnia 2022 r. do 31 października 2022 r. 

Dodatek osłonowy wynosi rocznie: 
• 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego; 
• 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się  

z 2 do 3 osób; 
• 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się  

z 4 do 5 osób; 

• 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się  
z co najmniej 6 osób. 

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem 
ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo 
stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, 
piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo 
stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, 
wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, 
wynosi rocznie: 
• 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego; 
• 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się  

z 2 do 3 osób; 
• 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się 

z 4 do 5 osób; 
• 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się 

z co najmniej 6 osób. 

Formularz wniosku o dodatek osłonowy można pobrać 
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu 
lub ze strony internetowej www.gops.hazlach.samorzady.pl. 

Wypełniony formularz wniosku składa się w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Hażlachu, ul. Główna 37,  
43-419 Hażlach. 

Szczegółowe informacje dostępne są na www.hazlach.pl

DODATEK OSŁONOWY
Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej,  

który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Dodatek osłonowy przysługuje za okres  
od dnia 1 stycznia 2022 r . do dnia 31 grudnia 2022 r. 

WAŻNE: Wnioski można składać do 31 października 2022 r.  
Wnioski złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.
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W ramach odbioru odpadów 
wielkogabarytowych zbierane są także zużyte 

opony od samochodów osobowych oraz 
sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

BRZEZÓWKA – 13 września 
HAŻLACH – 29 i 30 marca  

(podział na dwie strefy)
KOŃCZYCE WIELKIE – 25 lutego  
i 25 marca (podział na dwie strefy)

POGWIZDÓW – 8 września 
i 6 października (podział na dwie strefy) 

plus dodatkowe terminy dotyczące osiedla 
GSM – 3 lutego, 4 kwietnia, 6 czerwca, 
1 sierpnia, 10 października, 1 grudnia

RUDNIK – 14 września 
ZAMARSKI – 11 sierpnia 

Szczegółowy podział stref odbioru do za-
poznania się na stronie www.hazlach.pl 

Odpady należy wystawić w  dniu poprze-
dzającym dzień odbioru na granicy nierucho-
mości, na utwardzonej powierzchni, w  miej-
scu umożliwiającym swobodny do nich dojazd 
sprzętem specjalistycznym. Podczas zbiórki 
nie będą odbierane odpady budowlane.

Przypominamy, że w  PSZOK-u  bezpłatnie 
od mieszkańców Gminy Hażlach odbierane 
są: przeterminowane leki, chemikalia, zuży-
te baterie i  akumulatory, zużyty sprzęt elek-
troniczny i  elektryczny, meble i  inne odpady 
wielkogabarytowe (limit 300 kg/rok/nie-
ruchomość), zużyte opony (limit 8 szt/rok/
nieruchomość, przy czym opony te mogą 
pochodzić wyłącznie z motorowerów i mo-
tocykli oraz pojazdów o  całkowitej masie 
do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane 
do prowadzenia działalności gospodarczej, 
w  tym rolniczej), opakowania po farbach, 
lakierach, tworzywa sztuczne, szkło, papier 
i  tektura, popiół, odpady budowlane i  roz-
biórkowe (max 500 kg/rok/nieruchomość) 
oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów 
medycznych powstałych w gospodarstwie do-
mowym w  wyniku przyjmowania produktów 
leczniczych w  formie iniekcji i  prowadzenia 
monitoringu poziomu substancji we krwi, 
w szczególności igieł i strzykawek.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany 
jest w Cieszynie przy ul. Frysztackiej 145 i jest 
czynny w  poniedziałki (7.00 – 18.00), środy 
(7.00 – 15.00) i soboty (7.00 – 12.00).

WIELKOBABARYTY  
– TERMINY ODBIORU 

Powoli zbliża się także termin, w którym opublikowana zostanie aktuali-
zacja strategii przyszłej współpracy terytorialnej w Euroregionie Śląsk Cie-
szyński w odniesieniu do nowego okresu programowania na lata 2021-2027. 
Co to oznacza dla mieszkańców przygranicznego regionu?

Podobnie jak w  codziennym życiu, każde podsumowanie daje możli-
wość wyznaczenia nowych celów uwzględniając dotychczasowe doświad-
czenia i  zmieniające się oczekiwania. Takie też było założenie założenia 
polsko-czeskiego projektu „InfoSpace”, realizowanego wspólnie przez 
polską i czeską stronę Euroregionu Śląsk Cieszyński oraz stowarzyszenie 
Człowiek na granicy.

– Przez blisko rok prowadziliśmy warsztaty i  zbieraliśmy odpowiedzi 
i  sugestie od podmiotów i  osób aktywnie zaangażowanych w  rozwijanie 
polsko-czeskiej współpracy transgranicznej, w  tym beneficjentów progra-
mu Interreg V-A  Republika Czeska-Polska oraz Funduszu Mikroprojektów 
Euroregionu Śląsk Cieszyński. Dzięki temu zaktualizowana strategia odno-
sząca się do nowego okresu programowania na lata 2021-2027 służyć będzie 
polskim i  czeskim samorządom lokalnym, ich jednostkom organizacyjnym 
i innym podmiotom z obszaru Euroregionu do inicjowania i wdrażania przy-
szłych aktywności transgranicznych – podsumowuje Bogdan Kasperek, dy-
rektor biura Euroregionu Śląsk Cieszyński, dodając, że strategia przyczyni 
się do osiągnięcia celu przedsięwzięcia – podniesienia poziomu rozwoju 
współpracy transgranicznej w  Euroregionie, bowiem stanowić będzie na-
rzędzie umożliwiające kompleksowe podejście do realizacji transgranicz-
nych aktywności.

Zaktualizowany dokument strategiczny będzie wyznaczał kierunek 
przyszłych inicjatyw o  charakterze transgranicznym, a  więc polsko-cze-
skich projektów obejmujących m.in. wspólne wydarzenia i  inwestycje, 
które będą realizowane przy wsparciu unijnych środków i będą realizowa-
ne do końca 2027 roku. – Ważne, że przy tworzeniu swego rodzaju mapy dla 
przyszłych inicjatyw transgranicznych brali udział przedstawiciele samorzą-
dów i organizacji, które aktywnie działają i sami przygotowują polsko-czeskie 
projekty. Pozwoliło to na uchwycenie oczekiwanych kierunków zmian, które 
powinny być uwzględnione w nowym okresie programowania – wyjaśnia Petra 
Slováček Rypienová, reprezentująca w projekcie „InfoSpace” stowarzysze-
nie Człowiek na granicy.

Ważnym elementem projektu „InfoSpace” były także wirtualne wizyty 
partnerów projektu na pograniczu francusko-niemieckim, skąd partnerzy 
projektu czerpali dobre praktyki w zakresie zarządzania informacją trans-
graniczną i  transnarodową. W  sumie odbyły się dwie takie wizyty, a  ich 
efekty z pewnością będą uwzględnione w ramach rozwijania modelowego 
zarządzania informacją transgraniczną w Euroregionie Śląsk Cieszyński. 

Polsko-czeska współpraca 
nadal będzie wspierana

Projekt „InfoSpace” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Mi-
kroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w  ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
 Regionalnego – Programu Interreg V-A Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020

Blisko rok trwały prace nad podsumowaniem dotychczasowej 
współpracy transgranicznej w Euroregionie Śląsk Cieszyński 
oraz wyznaczeniem kierunków jej dalszego rozwoju.
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Wyjazdowe, wspólne posiedzenie 
Komisji Budżetu, Spraw Komunalnych 
i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświa-
ty, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Gmi-
ny Hażlach, które odbyło się 19 stycznia 
w Domu Sportowca w Kończycach Wiel-
kich, było okazją do omówienia w terenie 
zrealizowanych w  ostatnich latach oraz 
realizowanych w  bieżącym roku inwe-
stycji, w tym m.in. w tamtejszym Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym. 

W  bieżącym roku szkolnym w  Koń-
czycach Wielkich oddano do użytku 
kolejne dwa oddziały przedszkolne, co 
oznacza, że już całe przedszkole zostało 
przeniesione ze „starego” obiektu przed-
szkolnego do budynku A (szkoły). Rodzice 
bardzo chwalą nowe warunki, w  jakich 
teraz uczą się ich pociechy; zresztą same 
przedszkolaki chętniej chodzą do nowego 
przedszkola. Działanie to było możliwe 
dzięki wcześniejszemu zaadoptowaniu 
poddasza szkoły na cele użytkowe (znala-
zła się tam biblioteka, sala komputerowa 

Inwestycje w kończyckiej oświacie
i toalety) oraz finalizacji reformy oświaty 
(wygaśnięcie gimnazjów), w wyniku cze-
go zwolniły się sale dydaktyczne w  bu-
dynku dawnego gimnazjum. Łączny koszt 
inwestycji wyniósł 990 601,47 zł. 

W  bieżącym roku w  kończyckiej 
placówce planowana jest wymiana ko-
tłowni wraz z  regulacją centralnego 
ogrzewania – koszt inwestycji wg oferty 
opiewa na 642 334,53 zł. W tym miejscu 
warto dodać, że we wcześniejszych la-
tach wykonano prace termomoderni-
zacyjne, wymianę poszycia dachu oraz 
wybudowano boisko wielofunkcyjne. 
Łączna wartość inwestycji oświatowych 
zrealizowanych w  Kończycach Wielkich 
na przestrzeni ostatnich lat oraz przewi-
dzianych do wykonania w roku 2022 wy-
nosi 2 872 626,88 zł. 

– W  tym miejscu bardzo dziękuję rodzi-
com za wyrozumiałość, a także radnym oraz 
dyrekcji za wsparcie. Przedstawione inwe-
stycje to duży wysiłek finansowy dla hażla-
skiego samorządu. Jednak efekty w postaci 

zadowolenia rodziców i uśmiechu ich dzieci 
dają poczucie satysfakcji ze zrealizowanych 
inwestycji – podsumowuje Grzegorz Si-
korski, Wójt Gminy Hażlach. ARC

Nowa toaleta dla najmłodszych 

Jedna z sal szkoły podstawowej

Pociąg  
do wina

Jak poinformował Marcin Lipski, wła-
ściciel zespołu pałacowo-parkowego 
w  Kończycach Wielkich, zarazem prezes 
Stowarzyszenia „Cieszyński Szlak Wina”, 
obecnie zrzesza ono 10 winnic (7 na Ślą-
sku Górnym i Cieszyńskim, w tym winnica 
powstała w  2020 r. obok pałacu w  Koń-
czycach Wielkich, oraz 3 w  subregionie 
żywieckim). Głównym celem zawią-
zanego niedawno stowarzyszenia jest 
promocja Śląska Cieszyńskiego i  rozwój 

Marcin Lipski, prezes Stowarzyszenia „Cieszyński 
Szlak Wina”, zabiera głos podczas spotkania

turystki w  regionie. Dobrym wzorem do 
naśladowania może być progres winiar-
stwa i  towarzyszącej mu turystyki, który 
w ostatnich latach nastąpił na południo-
wych Morawach.

Jako jeden z etapów prowadzący do re-
alizacji tego zadania uznano rozwijanie na 
pograniczu sieci tras rowerowych, między 
innymi w  celu połączenia Wiślanej Trasy 
Rowerowej z Żelaznym Szlakiem Rowero-
wym poprzez przyszłą „Winną Bocznicę 
Rowerową”. Chodzi także o  lepsze zin-
tegrowanie potencjałów turystycznych 
sąsiadujących ze sobą regionów Polski 
i  Czech, na przykład Beskidów i  post-
industrialnych atrakcji turystycznych 
w  Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim. In-
nym ciekawym, choć niełatwym w  reali-
zacji pomysłem, dyskutowanym podczas 
spotkania w  Petrovicach, była koncepcja 
uruchomienia zabytkowego pociągu, wo-
żącego na trasie Karwina – Cieszyn przy-
szłych enoturystów. 

Winnice istniały już w  średniowiecz-
nym Cieszynie, kiedy cieplejszy klimat 
sprzyjał uprawie winorośli. Świadczy 
o tym nazwa Winograd, która odnosiła się 

do zboczy Frysztackiego Przedmieścia. 
Niewykluczone, że obserwowane obecnie 
ocieplenie umożliwi powrót do tej tradycji 
i miłośnicy dobrych win będą mogli przy-
jeżdżać do Kończyc Wielkich i  Cieszyna 
koleją żelazną lub szlakami rowerowymi. 

Wszyscy zebrani w  Petrovicach za-
aprobowali pomysł, aby kolejne spotka-
nia przedsiębiorców i  samorządowców 
zainteresowanych wdrożeniem na pogra-
niczu enoturystyki odbywały się w formie 
moderowanych warsztatów, prowadzo-
nych pod egidą Stowarzyszenia Rozwoju 
i Współpracy Regionalnej „Olza” i Eurore-
gionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński.

GK

29 listopada w hotelu Zameczek 
Petrovice odbyło się robocze 
spotkanie przedsiębiorców, 
producentów wina oraz 
przedstawicieli samorządów z obu 
stron granicy, zainteresowanych 
rozwojem na polsko-czeskim 
pograniczu enoturstyki, czyli 
turystyki winiarskiej.
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Starsi mieszkańcy naszej gminy zrze-
szeni w Klubie Seniora rozpoczęli kolejny 
rok w dobrym zdrowiu, co jest najważniej-
sze w trudnym okresie pandemii korona-
wirusa. W  utrzymaniu znakomitej formy 
pomagają im zajęcia ruchowe, taneczne, 
a także warsztaty, poświęcone profilakty-
ce zdrowia, które ruszyły późną jesienią.

Uczestnicy samodzielnie zorganizo-
wali spotkanie integracyjne przy ognisku 
z okazji swojego święta – Międzynarodo-
wego Dnia Osób Starszych. Grom, zaba-
wom, tańcom i  twórczej aktywności nie 
było końca. Do śpiewu przygrywał Bene-
dykt Przywara, a do aktywności ruchowej 
na świeżym powietrzu zagrzewała Mo-
nika Sokalska, trenerka, prowadząca za-
jęcia w  klubie. Życzenia seniorom złożył 
obecny również na spotkaniu wójt gminy 
Grzegorz Sikorski.

Podczas odwiedzin Domu Przyrodnika, 
seniorów oprowadził członek naszego 
Klubu Seniora Józef Stoszek – znawca 
lokalnej historii i zdobywca „Srebrnej Cie-
szynianki”. Wizyta w  tym wyjątkowym 
obiekcie dała wiele powodów do radości, 
przywołała wspomnienia i  zainspirowa-
ła do udziału w  prowadzonych w  Domu 
Przyrodnika interesujących warsztatach. 

Z  inicjatywy przewodniczącego Rady 
Seniorów Jana Króla nawiązana została 

Klubowicze w dobrej formie

ścisła współpraca Rady z  Klubem Senio-
ra. Członkowie Rady przyglądają się wy-
branym przedsięwzięciom Klubu Seniora, 
a  klubowicze wyrazili zainteresowanie 
uczestnictwem w posiedzeniach Rady. 

Z  początkiem roku do klubu dołączy-
li nowi członkowie, od razu z  zapałem 
uczestnicząc w  dużej ilości zajęć. Wśród 
nowości można znaleźć spotkania prowa-
dzone przez wykładowców Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Mają one na celu przy-
bliżyć działalność i  ofertę tego rodzaju 
placówki dydaktycznej oraz poszerzać 
horyzonty i  zaspokajać głód wiedzy. 
Ostatnio Seniorzy na spotkaniu poświę-
conym szeroko rozumianemu bezpie-
czeństwu poznali szereg zagrożeń. Poli-
cjanci przekazali informacje jak uchronić 
się przed czyhającymi na nich niebezpie-
czeństwami (m.in. oszustwa, kradzieże 
czy cyberprzestępstwa).

Gminna Biblioteka Publiczna w Haż-
lachu, serdecznie dziękuje Pani Broni-
sławie Dadok za udostępnienie rękodzieł 
– serwetki na szydełku, w celu zorganizo-
wania wystawy okolicznościowej z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia. Dziękujemy. 

Zachęcamy również innych mieszkań-
ców naszej gminy do podzielenia się swo-
imi pracami (rękodziełami). 

Zapraszamy do współpracy!

Projekt „Druga młodość seniorów w Gminie Hażlach” jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 osi 
priorytetowej IX włączenie społeczne, działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, 
poddziałania 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obsza-
ry wiejskie i rybackie.

Okazało się, że w WGH nie zamieści-
liśmy przesłanego materiału, serdecznie 
przepraszamy i  zachęcamy do przypo-
mnienia sobie, jak było podczas wakacji.

Półkolonia 
OSP Hażlach

W  dniach od 5 do 11 lipca 2021 r. 
46 dzieci i młodzież z Gminy Hażlach 
brała udział w  półkolonii organizo-
wanej przez OSP w  Hażlachu. Dzieci 
i  młodzież pozyskała wiedzę teore-
tyczną i  praktyczną w  ramach prze-
prowadzonych spotkań. 

W  trakcie realizacji zadania zor-
ganizowano wyjazd na basen do 
aquaparku w  Żorach, spotkanie 
z  fun kcjonariuszami PSP z  Komendy 
Powiatowej w Cieszynie, pokaz ratow-
nictwa technicznego, pozyskanie wia-
domości odnośnie udzielania pierw-
szej pomocy, zajęcia z robotyki, udział 
w  szkoleniu z  technik linowych, spo-
tkanie z leśniczym oraz z ratownikiem 
górniczym. Uczestnicy brali również 
udział w  warsztatach muzycznych 
oraz warsztatach z  robienia zapacho-
wych mydełek i  świec w  Domu Przy-
rodnika w  Hażlachu. Ponadto zorga-
nizowano wycieczkę do miasteczka 
Twingpis w Żorach. 

Na zakończenie półkolonii trady-
cyjnie odbyła się spartakiada dla 
dzieci i  młodzieży z  Gminy Hażlach 
i  powiatu cieszyńskiego przygotowa-
na wraz z Zarządem Oddziału Powia-
towego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
w Cieszynie oraz ZOG ZOSP RP w Haż-
lachu. W  spartakiadzie zmierzyło się 
200  uczestników. Każdy z  uczestni-
ków spartakiady otrzymał w  nagrodę 
artykuły szkolne i  słodycze. Półkolo-
nia została sfinansowana ze środków 
budżetu Gminy Hażlach oraz środków 
OSP Hażlach. Półkolonia odbywała 
się w budynku Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Hażlachu, a w ramach wza-
jemnej współpracy wynajem pomiesz-
czeń był bezpłatny. Do zobaczenia 
w roku 2022. 

Prezes OSP Hażlach
Sebastian Chrapek
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Rok 2021 w  Zamarskach upłynął po-
nownie pod znakiem kultury i pracy spo-
łecznej. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu 
zamarskich społeczników udało się zre-
alizować wiele przedsięwzięć i inicjatyw.

Wiosną tradycyjnie przeprowadzono 
akcję „Sprzątania Świata” dzięki, której 
udało się uporządkować pobocza i  rowy 
wzdłuż kilkunastu dróg gminnych. W ra-
mach akcji „Kwiaty za elektrograty” ob-
sadzono park kolorowymi bratkami, a tuż 
przy wejściu do parku zainstalowano 
wielkie świąteczne jaja wielkanocne.

15 maja r. odbył się II Turniej w Futbo-
lu Stołowym o Puchar Sołtysa w którym 
wzięło udział 20 drużyn. Impreza odbyła 
się w Karczmie „U Źródełka” i cieszyła się 
dużym zainteresowaniem zarówno wśród 
graczy jaki kibiców.

Od 17 lipca 2021 r. ruszyło KINO POD 
CHMURKĄ NA DZIEDZINIE w  parku 
w  ramach realizacji projektu „Działamy 
Razem” dofinansowanego z  programu 
Działaj Lokalnie realizowanego przez Sto-
warzyszenie Nasza Wieś Kończyce Wielkie 
przy współpracy Stowarzyszenia Miłośni-
ków Zamarsk. Seanse dla dzieci odbywały 
się w  sobotnie wieczory Wakacji w  Za-
marskach i Kończycach Wielkich. W parku 
ponownie powstała  piaszczysta  plaża.

24, 25 i 31 lipca oraz 7 sierpnia przepro-
wadzono rozgrywki turniejowe o  Puchar 
Sołtysa w piłkę nożną uliczną w ramach re-
alizacji projektu „Footballowy Kopiec” Sto-
warzyszenia Miłośników Zamarsk ze środ-
ków grantowych „Działaj Lokalnie 2021”.

31 lipca w  parku zorganizowano im-
prezę podsumowującą projekt „Wędruj 
szlakiem za Kicakiem”. W ramach imprezy 
odbyła się premiera światowa filmu pro-
mocyjnego o  Gminie Hażlach. Najmłodsi 
uczestnicy mogli wziąć udział w licznych 
konkursach, w których do wygrania były 
kicakowe gadżety. Nie zabrakło również 
słodkiej strefy kulinarnej.

25 września w  Karczmie „U  Źródeł-
ka” odbył się III Turniej o Puchar Sołtysa 
w piłkarzykach. Podczas tej edycji zawod-
nicy rywalizowali w  kategoriach Amator 
i Semi pro w deblu, w singlu w kategorii 
Open oraz w nowej konkurencji Freestyle, 
która cieszyła się dużym zainteresowa-
niem wśród uczestników i  publiczności. 

W  rywalizacji wzięło udział 20 drużyn 
i  24  zawodników w  kategorii Singles. 
Warto dodać, że wśród zawodników zna-
leźli się mistrzowie polski oraz świata.

Dzień później czyli 26 września w par-
ku odbyło się 11. Zamarskie Biesiadowa-
nie, któremu towarzyszyło odsłonięcie 
gwiazdy w  Alei Gwiazd Miłośników Cie-
szyńskiej Pieśniczki Ludowej. Tym razem 
gwiazdą uhonorowano Józefa Macha. 
Tego dnia nastąpiło uroczyste otwarcie 
fontanny solankowej w zamarskim Parku. 
Przed licznie zgromadzoną publicznością 
wystąpił Zespół Regionalny Brenna oraz 
Kapela Pana Janka z Pogwizdowa działa-
jąca przy GOK w Hażlachu.

Tradycyjnie 6 grudnia w  Zamarskach 
Mikołaj spotkał się z  dziećmi i  wspólnie 
z  nimi rozświetlił iluminacje świetlne 
na choince i  strażnicy. „Spotkanie z  Mi-
kołajem” połączone było z  akcją „Świeć 
Przykładem” w  ramach, którego dzieci 
otrzymały opaski odblaskowe. W  orga-
nizację imprezy włączyli się druhowie 
z OSP Zamarski i KPP z Pogwizdowa oraz 
Radio Bielsko.

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia 
seniorzy z Zamarsk otrzymali świąteczne 
paczki. Akcję zorganizował Sołtys, Radni 
Gminy Hażlach Katarzyna Palac i Grażyna 
Szczypka, a  sfinansowana została z  bu-
dżetu GOK Hażlach i licznych sponsorów.

W niedzielę 19 grudnia po raz 9. odbył 
się w Parku „Wiejski Jarmark Świąteczny”. 
Tym razem impreza była dofinansowa-
na ze środków transgranicznych pozy-
skanych przez Gminę Hażlach. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali ciepły poczęstunek, 

a  w  świąteczny klimat wprowadziła nas 
Miejska Orkiestra Dęta „Cieszynianka”.

Na przestrzeni całego roku miesz-
kańcy mogli śledzić bieżące informacje 
na stronie www.zamarski.blogspot.com 
oraz dzięki odcinkom internetowej tele-
wizji ZAMARSKI TV prowadzonej przez 
Marcina Ścibika, który jest również za-
łożycielem Amatorskiego Klubu Futbolu 
Stołowego w Zamarskach, którego celem 
jest trenowanie futbolu stołowego i  roz-
wijanie tej dyscypliny w regionie. Więcej 
informacji na temat klubu znajdziecie 
Państwo na stronie www.akfs.pl

Oprócz działań kulturalnych społecz-
nicy skupili się na realizacji Funduszu So-
łeckiego 2021. W  ramach zadania w  cen-
tralnym punkcie parkowej alejki powstała 
fontanna solankowa. Nim uroczyście odda-
no ją użytku, społecznicy zaangażowali się 
w prace budowlane. Społecznie rozebrano 
starą fontannę, wykonano nowy funda-
ment, poszerzono placyk wokół fontan-
ny wykładając go krawężnikami i  kostką 
brukową, zamontowano 3 ścianki ozdobne 
oraz ławki. Dzięki tym pracom zaoszczę-
dzono wiele środków finansowych co po-
zwoliło zrealizować w pełni tą inwestycję.

Należy również dodać, że na przestrze-
ni całego roku park w  Zamarskach jest 
społecznie porządkowany, pielęgnowany 
i obsadzany nowymi kwiatami.

W  imieniu swoim i  Rady Sołeckiej 
dziękuję wszystkim społecznikom za 
wło żony ogrom pracy i zaangażowanie 
na rzecz naszej małej ojczyzny Zamarski.

Sołtys Sołectwa Zamarski
Klaudiusz Zawada

Działo się 
w Zamarskach
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Grudzień zawodnicy Nakano Pogwiz-
dów rozpoczęli występem na Mistrzo-
stwach Śląska Ju-jitsu, które odbywały 
się 4 i 5 grudnia w Katowicach. Pogwiz-
dów na tych zawodach reprezentowało 
15  zawodników (ich lokaty zaprezento-
wano w ramce poniżej).

W  niedzielę 5 grudnia w  Sosnowcu 
na tatami swój pierwszy występ na za-
wodach zaliczyli najmłodsi adepci Judo 
z Nakano byli to: Iga Kacyrz, Ola Litke, Fi-

W klasie RallyN pojawił się wraz z Se-
bastianem Bojdołem w Renault Clio III RS. 
Zaczęli od pierwszej lokaty podczas Rajdu 
Festiwalowego, a potem niestety poziom 
bywania w  pierwszej trójce nieco opadł. 
Kolejne rundy wypadły troszkę gorzej na 
tle reszty startów. Na to złożyło się kilka 
wizyt poza trasą, a także awaryjność jed-

Sezon Rajdowy 2021 
w wykonaniu Andrzeja Mrowczyka

Ubiegły sezon dla Andrzeja Mrowczyka był pełen nowych wyzwań, 
którym śmiało można powiedzieć, że podołał. Gdyby nie pechowy 
akcent w cyklu Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Śląska cały 
przebieg roku wyglądał by jeszcze lepiej.

nostki napędowej auta. No cóż...pierwsze 
koty za płoty na poziomie Rajdów Okrę-
gowych. Początki zawsze bywają trudne 
i  bardzo zróżnicowane. Dobry wynik dla 
Andrzeja przyniósł jeszcze wcześniejszy 
występ w  2. Rajdzie Ziemi Głubczyckiej, 
który stanowił drugą rundę Marten Tar-
mac Masters.

Debiutancki start w  Rajdach Okręgo-
wych duet Bojdoł Rally Team pojechał 
rewelacyjnie. Nie raz ucierając nosa szyb-
szym rywalom z klasy PRO 2. Andrzej tak 
fantastycznie zaczął sezon, aby w  koń-
cówce roku pojawić się na starcie 48. Raj-
du Świdnickiego – Krause. Tutaj zasiadł 
na prawym fotelu Jarosława Skwarka 
i  startując w  klasyfikacji Motul HRSMP 
Fiatem Cinquecento. Kultowe odcinki 
i  ogrom kilometrów oesowych dorzuciło 
swoje do nowego doświadczenia w  star-
tach na wysokim poziomie.

Ale nie mogło zabraknąć Andrzeja na 
domowych odcinkach Samochodowych 
Mistrzostw Tych gdzie z  Wojciechem 
Prządką w  bardzo konkurencyjnym Sub-
aru Impreza WRX nie raz rywalizowali 
o czoło najwyższej klasy oraz generalki.

A, żeby nie było mało nasz drugi Wi-
cemistrz Śląska klasy RallyN 1 wystarto-
wał w kilku rundach Kopr Cup na czeskim 
torze testowym Tatry. Na obiekcie pod 
Koprnivicami celował w  podzielenie się 
swoją wiedzą z  młodszym i  mniej do-
świadczonym pokoleniem.

Podsumowując... zacny sezon, sporo 
startów, większe port folio pilota i ogrom 
miło spędzonego czasu u boku kilku szyb-
kich zawodników.

REDMedia

Grudniowo-styczniowe  
występy Nakano 

lip Szkorupa, Adaś Zawada, Tobiasz Knap, 
Mateusz Kucharczyk, Kuba Piksa.

18 grudnia Nakano reprezentowało 
Pogwizdów na Mistrzostwach Polski 
Ju-jitsu, które odbywały się w  Kato-
wicach. Po wspaniałych walkach udało 
im się uzyskać następujące lokaty (patrz 
ramka poniżej).

Nowy Rok klub judo z  Pogwizdowa 
rozpoczął znakomitym startem na Mi-
strzostwach Śląska Judo w  Bielsku Bia-

MISTRZOSTWA POLSKI JU-JITSU
I miejsca: Julia Kwiecińska, Jacek 

Drewek i Kuba Drewek
II miejsca: Natalia Filipczak, Filip 

Czupil i Patryk Węglorz
III miejsce: Szymon Gabzdyl

MISTRZOSTWA ŚLĄSKA JU-JITSU
I miejsca: Anna Wasiołek, Adam Kwieciński, Stefan Błaszczyk, Krzysiu 
Wojaczek, Filip Czupil, Patryk Węglorz, Jacek Drewek i Kuba Drewek

II miejsca: Amelia Benek, Laura Waszak, Szymon Gabzdyl
III miejsca: Agata Banot, Ola Kubicius, Natalia Filipczak

V miejsce: Oliver Benek

łej – V-ce Mistrzem Śląska został Kuba 
Drewek. Po brązowe medale sięgnęli Fi-
lip Czupil i Patryk Węglorz. W zawodach 
wystartowali również Natalia Filipczak 
i Jacek Drewek. GRATULUJEMY!

Adam Kwieciński i Agata Banot  
na Ministrostwach Śląska
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Winszowani na Nowy Rok
Winszujym Wóm na tyn Nowy Rok, coby sie Wóm darziło,
Coby sie Waszej familiji nic złego nie przitrefiło,
Niech we Waszej chałupie chlyb je dycki na stole,
Siana, słómy niech nie chybio w sómsieku we stodole.

Gazda niech se swojóm gaździnke na każdo opatruje,
Jak yny może to niech jóm fórt ścisko a lica całuje,
Niech sie majóm radzi, pospołu robióm, odbywajóm,
A z tej swoji roboty na gróncie, urode a profit majóm.

Niech Wasze dziecka bydóm słószne a Was posłuchajóm,
Starzików, Starki, Ciotki, Ujców dycki w zocy majóm,
Niech sie uczóm, coby z nich ludzie jacysi byli,
Coby robote naszły, czegosik sie dorobiły.

Winszujym Wóm cobyście byli zdrowi, cobyście nie kuckali,
A do sznuptychle, jak rok długi nigdy nie smarkali,
Jydzcie kwaśnóm kapuste, cebule, knoboch gryźcie z wieczora,
Na ozajst nie bydziecie musieć chodzić do żodnego dochtora.
Niech Wóm kury noszóm moc wajec, kurzynta niech sie chowajóm,
A kaczyce z trusiokami sóm żyrne, niech warto przibiyrajóm,
Cobyście pełne ampry mlyka z chlywa wynoszali,
Krowy coby dycki pod pyskiym, trowe a siano miały.

Coby Wóm babućki rosły a dycki dobrze żrały,
Cyrknijcie jim kapke mlyka, coby nie wymyślały,
We wyndzoku kupa szpyrek, niech gazda uwyndzi,
A niech wónio wyndzóne po całej chałupie wszyndzi.

Niech Wóm Pón Bóczek na gróncie urode pobłogosławi,
Kupe orstwi siana a snopków słómy przez lato postawi,
Cobyście z nim fórt rano a wieczór na każdo wyrzóndzali,
A dary nieba od niego wyrzykane na każdo dostali.

Coby na rok było lepszy, jako latoś było,
Coby nas wiyncyj przibyło, jako nas ubyło,
To wszystko Wóm Tómek, synek stela winszuje,
A na sylwestra dobróm gorzołke w piwnicy szteluje...

Wszystkigo dobrego na Nowy Rok 2021, niech sie Wóm darzi! 

Tómek Sochacki

Dotychczas sporadycznie w  WGH za-
mieszczaliśmy materiały przygotowane 
w  gwarze, ale od tego numeru postara-
my się to zmienić. Na początek – obok 
– przedstawiamy życzenia noworoczne 
przygotowane dla Państwa przez Pana To-
masza Sochackiego, mieszkańca Hażlacha.
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Bistro Żarełko  
zaprasza na  
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dostarczone do domu
ZUPA + DRUGIE DANIE 

– 17 zł

Kontakt 537 357 077

„Po naszymu”  
czyli teksty gwarowe



ZŁÓŻ DEKLARACJĘ 

e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl
Wzory formularzy, instrukcje, FAQ: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow 

Projekt "Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB)" jest realizowany 
w ramach programu „Zintegrowany system ograniczania niskiej emisji (ZONE)".

o źródłach ogrzewania budynków

www.ceeb.gov.pl

Co to jest CEEB?  

Kto musi złożyć deklarację?  

Jak złożyć deklarację?  

Do kiedy złożyć deklarację? 

Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe

informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości

powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".  

Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których

znajduje się źródło ciepła.

drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu

na stronie www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób składania deklaracji. 

w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy. Druki

formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-

emisyjnosci-budynkow. 

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

1.

2.

dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca,

deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,

dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.,

deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia. 30
czerwiec
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