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Organizatorami Dożynek byli: Wójt 
Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski, Soł-
tys Sołectwa Rudnik - Zdzisław Jarosz 
wraz z Radą Sołecką, Gminny Ośrodek 
Kultury w Hażlachu, OSP, KGW, LKS 
oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 
Wsi Rudnik w Rudniku. Partnerem było 

Muzeum Těšínska, příspěvková orga-
nizace (z Republiki Czeskiej). Imprezę 
wsparło województwo Śląskie w ramach 
zadania pn. „Promowanie sołectwa Rud-
nik podczas Dożynek 2018 w Rudniku” 
współfinansowano przy pomocy środ-
ków z budżetu Województwa Śląskiego 

w ramach Konkursu Przedsięwzięć ini-
cjatyw lokalnych. Patronatem medial-
nym dożynki objęły portal OX.PL oraz 
Głos Ziemi Cieszyńskiej.

Fotoreportaż – 2 str.
Relacja – 3 str. 

1 września 2018 roku w Gminie Hażlach zorganizowano tradycyjne obchody Święta Plonów, czyli  Dożynki. 
Gospodarzem było sołectwo Rudnik, a zaszczytną funkcję gazdów dożynkowych pełnili państwo Agata i Mateusz 

Machej.

Święto Plonów Gminy Hażlach
w Rudniku
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Dożynki gminne w Rudniku
Dziękczynny korowód 
Barwny korowód (maszyny rolnicze, traktory w asyście wozów 
strażackich oraz policji) wyruszył z ulicy Centralnej kierując 
się do domu Gazdów Dożynkowych Agaty i Mateusza Machej, 
gdzie zaproszeni goście oraz mieszkańcy Gminy obejrzeli ob-
rzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu „Wielkokończanie”. 
Nie zabrakło tradycyjnego cieszyńskiego kołocza i mioduli. 
Następnie  korowód  przejechał ulicami Rudnika do kaplicy pw. 
NMP gdzie odbyła się Msza Dziękczynna za zebrane plony. Po 
nabożeństwie i przeczekaniu burzy gminny obrzęd dożynko-
wy w wykonaniu Zespołu Regionalnego Istebna miał miejsce 
przy strażnicy OSP w Rudniku. Tam poświęcony chleb i wie-
niec dożynkowy wręczono włodarzom gminy.  Ze  słowami 
podziękowania do rolników, za ich całoroczną pracę zwrócili 
się Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski, Radny Powiatu 
Cieszyńskiego Grzegorz Konieczny reprezentujący starostę 
powiatu cieszyńskiego oraz Józef Piekar wiceprzewodniczą-
cy Rady Gminy Hażlach. Głos zabrał również sołtys Rudnika 
Zdzisław Jarosz i Gazdowie dożynkowi.

Wspólna zabawa
Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczno-rozrywko-
wa. Na scenie zaprezentowały się dzieci z Powszechnej Szkoły 
Podstawowej w Rudniku, Zespół Regionalny Istebna, Zespół 
Regionalny Wielkokończanie. Liczną widownię zgromadził 

Kabaret EWG prezentujący program „Zygzakiem przez wieś”. 
Do późnych godzin nocnych uczestnicy dożynek bawili się 
w rytm muzycznych hitów serwowanych przez DJ Krzysztofa. 
Wiele atrakcji czekało również na najmłodszych. 

Wręczono nagrody
Podczas Dożynek Gminnych wręczono nagrody laureatom te-
gorocznego konkursu ”Piękne Ogrody wizytówką Gminy Haż-
lach”: Stanisławie Gabzdyl, Annie Cieślar, Ewie Olszar oraz 
Dorocie Major, która otrzymała wyróżnienie.  Organizatorami 
kolejnej edycji konkursu byli GOK w Hażlachu i Śląski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Wręczone nagrody 
rzeczowe (myjka ciśnieniowa, elektryczne nożyce do żywo-
płotu oraz zestaw narzędzi ogrodowych) zostały ufundowane 
przez sponsora Leroy Merlin w Cieszynie. 
Uczestnicy uroczystości  poczęstowani zostali kołaczami 
i miodulą oraz mogli skorzystać z bogatego zaplecza gastrono-
micznego. Otrzymywali również okolicznościowe woniączki 
przygotowane oraz wręczane przez dzieci i młodzież szkolną. 

Goście z południa 
Imprezie towarzyszyła wystawa sprzętu rolniczego oraz poka-
zy wojów Słowian z Archeoparku w Kocobędzu – Podoborze 
zorganizowane w ramach projektu „Wędrówki Doliną Olzy”, 
realizowanego przez  Gminę Hażlach oraz Muzeum Těšínska, 
příspěvková organizace (z Republiki Czeskiej) w ramach Pro-
gramu Intereg V-A Republika Czeska - Polska. 
Ponadto w Dożynkach wzięli udział zaproszeni goście z Kar-
winy.  Mieszkańcy Rudnika i Kawiny nawiązali znajomości 
i współpracę dzięki realizacji w 2017 roku wspólnego projektu  
„Czech i Polak dwa bratanki” dofinansowanego z Funduszu Mi-
kroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko 
w ramach programu Programu Interreg V-A Republika Czeska 
– Polska i współpraca jest w dalszym ciągu kontynuowana. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli organizację 
Gminnych Dożynek w Rudniku, a Panu Zdzisławowi Popek za 
udostępnienie autobusu.
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Wizualizacja powstającego w centrum Hażlacha Domu 
Przyrodnika. 

Siłownia przy Orliku w Hażlachu ul. Szkolna w Rudniku

Zwiększone inwestycje
to budowa trwałych fundamentów
pod dalszy rozwój gminy

Gmina Hażlach przez dziesięciolecia była kojarzona jako gmina typowo rolnicza. Jej powierzchnia to 49 km 
kwadratowych, które zamieszkuje ponad 10 i pół tysiąca mieszkańców. Dużą część obszaru gminy stanowią 

uprawy rolne oraz lasy. Dzięki temu na jej terenie można obserwować liczne uprawne gatunki roślin, a także łąki, 
stawy i pastwiska, będące obok lasów ostoją różnorodnej zwierzyny. 

Typowo rolniczy charakter gminy powoduje, iż dochody bu-
dżetowe przypadające na jednego mieszkańca są jednymi 
z najniższych w kraju. Dlatego, aby temu przeciwdziałać, pod-
jęto próbę przekucia słabych stron gminy w atuty, które mogą 
stać się motorem rozwoju i zmiany sposobu jej postrzegania. 
- O tym, że nasza gmina jest „fabryką” zdrowej i ekologicznej żyw-
ności, nikogo nie trzeba przekonywać. To, że jesteśmy coraz atrak-
cyjniejszym miejscem do zamieszkania, również staje się faktem. 
Jednak aby ten trend utrzymać, musieliśmy podjąć szereg działań 

mających na celu poprawę infrastruktury, która kształtowałaby 
spójność funkcjonalno-przestrzenną gminy i zarazem była ma-
gnesem przyciągającym nowych mieszkańców chcących odpocząć 
od miejskiego zgiełku oraz inwestorów poszukujących dogodnych 
lokalizacji na własne inwestycje – mówi Grzegorz Sikorski, Wójt 
Gminy Hażlach. 
 - Działania, o których mowa, to nasz plan na rzecz zrównowa-
żonego rozwoju wszystkich sołectw gminy, oparty o ich indywi-
dualny potencjał terytorialny. Obejmuje on wzrost nakładów in-

ul. Piekna, Zamarski
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bezpłatny informator 
samorządowy
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Materiały do następnego numeru przyjmujemy do 2 października 2018 r. pod adresem wgh@hazlach.pl

ul. Zamkowa, Kończyce Wielkie

Wizualizacja modernizowanego Domu Ludowego w Hażlachu 
(obecnie budynek Biblioteki). 

ul. Jasna w Pogwizdowie

Modernizacja dawnego Domu Ludowego w Hażlachu. 

westycyjnych na drogi, budynki użyteczności publicznej, oświatę, 
bezpieczeństwo, kulturę oraz ekologię. Wszystkie powyższe dzia-
łania są uzupełnione znaczącą poprawą kompetencji administracji 
samorządowej, efektywności wydatkowania publicznych środków 
finansowych oraz budowy kapitału społecznego i poczucia współ-
odpowiedzialności mieszkańców za rozwój swojej małej ojczyzny 
– kontynuuje wójt. - Cieszy fakt że wiele osób, zwłaszcza podczas 
zebrań wiejskich, zwraca uwagę, iż pomimo niewielkiego budżetu 
gminy potrafimy zastosować efekt dźwigni finansowej polegają-
cy na podwojeniu nakładów inwestycyjnych z lat 2006-2014 bez 
konieczności podnoszenia podatków czy zadłużania gminy. Warto 
w tym miejscu dodać, że Gmina Hażlach jest najmniej zadłużona 
gminą w powiecie cieszyńskim oraz jedną z najmniej zadłużonych 
w kraju! – podkreśla wójt Grzegorz Sikorski.
Na początku 2015 roku z inicjatywy wójta opracowano gmin-
ny program rozwoju sieci dróg lokalnych, który umożliwił 
Gminie Hażlach na przestrzeni 4 lat pozyskanie rekordowych 
środków na przebudowę dróg gminnych. - Przyjęcie przez Radę 
Gminy wyżej wymienionego planu oceniam bardzo pozytywnie, 

ponieważ uporządkowało to inwestycje w naszej gminie, jak rów-
nież umożliwiło aplikowanie o środki zewnętrzne – rządowe oraz 
unijne. Aktualnie trwają prace nad przyjęciem podobnego progra-
mu na kolejne lata. Pozytywnie oceniam również współpracę ze 

Samochod bojowy dla OSP Kończyce Wielkie
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ul. Gumieńska w Zamarskach

Ścieżka zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein w Kończycach 
Wielkich

Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski prezentuje potencjał 
gminy. 

Biblioteka w Pogwizdowie wraz z chodnikiem i parkingiem. 

Starostwem Powiatowym w zakresie inwestycji na drogach powia-
towych – zaznacza hażlaski włodarz. 
- Front realizowanych zadań jest niezwykle szeroki. Oprócz infra-
struktury drogowej przebudowujemy liczne budynki gminne, do-
stosowując je do najnowszych standardów i wymagań mieszkań-
ców. Inwestycje te realizujemy teraz, ponieważ później nie będzie 
możliwości wykonania ich przy pomocy środków zewnętrznych. 
Wówczas wszystko robilibyśmy z własnych pieniędzy. W 2015 
roku oddano do użytkowania budynek biblioteki w Pogwizdowie, 
dwa lata później rozpoczęto remont Domu Ludowego w Hażlachu, 
a w tym roku symbolicznie przekazano LKS Błyskawica Kończyce 

Wielkie do użytkowania Dom Sportowca – mówi Grzegorz Sikorski.
Ważną kwestią, nie tylko w wymiarze finansowym, jest oświata, 
bo nie od dziś wiadomo, że takie będą Rzeczypospolite, jakie ich 
młodzieży chowanie. Dlatego nie szczędzimy środków finanso-
wych, aby nasze placówki były jednymi z najlepszych w powiecie. 
Dowodem na to jest to, iż tylko w 2018 roku w Kończycach Wiel-
kich oddaliśmy do użytkowania dwa oddziały przedszkolne wraz 
z biblioteką i pracownią komputerową w tamtejszej szkole podsta-
wowej. Osiem miesięcy później zakończyliśmy w Pogwizdowie bu-
dowę największego i jednego z najnowocześniejszych przedszkoli 
w powiecie cieszyńskim.

Stołówka wraz z blokiem żywieniowym w przedszkolu 
w Pogwizdowie

Nowe sale przedszkolne w Pogwizdowie
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ul. Osiedlowa w Hażlachu

ul. Zagrodowa, Pogwizdów Dom Sportowców w Kończycach Wielkich

Dzięki różnym programom rządowym i unijnym doposażamy na-
sze placówki w najnowocześniejsze przybory edukacyjne, dzięki 
czemu z roku na rok coraz więcej rodziców decyduje się zapisywać 
swoje dzieci do naszych placówkach oświatowych. Ponadto wpro-
wadzono stypendia dla najzdolniejszych mieszkańców Gminy 
Hażlach – informuje hażlaski wójt.  
- Kolejną ważną dla społeczeństwa kwestią jest stan bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego. W naszej gminie rozpatrujemy to 
w kontekście współpracy z policją i ochotniczymi strażami pożar-
nymi. W ostatnich latach widzimy tutaj znaczący progres, zwłasz-
cza analizując wielkość nakładów jakie ponosimy w tym obszarze. 
Warto przypomnieć, że nasza gmina wspólnie z Zebrzydowicami 
współfinansowała zakup pojazdów dla obsługującego nasze gmi-
ny Komisariatu Policji w Zebrzydowicach. Łożymy ponadto środki na 
organizację dodatkowych patroli w czasie wakacji. Należy zauważyć, iż 
Gmina Hażlach przy pomocy środków zewnętrznych znacząco w bieżą-
cej kadencji zwiększyła wydatki na ochotnicze straże pożarne. Na prze-
strzeni czterech ostatnich lat całkowite wydatki na OSP, łącznie z pla-
nowanymi do zrealizowania w roku 2018, wyniosły 2 472 515,78 zł 
(w tym 2 410 355,78 zł tytułem dotacji, wydatków na remonty, in-
westycje, zakupy sprzętu ratowniczego, dwóch wozów bojowych oraz 
62 160 zł z Funduszu Sołeckiego). Ponadto nasze straże otrzymały do-

datkowo 39 800 zł z Funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest to 
znaczący wzrost nakładów w porównaniu z latami 2011-2014, kiedy 
na jednostki OSP gminy przeznaczono całkowitą kwotę 427 996,50 zł 
– wylicza wójt Grzegorz Sikorski.  
W bieżącej kadencji nie żałowano także nakładów zmierzają-
cych do powiększenia infrastruktury sportowo-rozrywkowej. 
Pod koniec czerwca 2016 r. przy Szkole Podstawowej w  Po-
gwizdowie oddano do użytku boisko wielofunkcyjne – w ten 

Prace kanalizacyjne na ul. Rudowskiej.

Budynek Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zamarskach 
po przeprowadzonej termomodernizacji. 
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Boisko w Pogwizdowie wraz z termomodernizacją hali sportowej i budynku 
gimnazjum

Rozbudowane przedszkole w Pogwizdowie

sposób powstał jeden z ładniejszych 
kompleksów sportowych w okolicy. 
W Kończycach Wielkich podczas jubile-
uszu 70-lecia miejscowego klubu spor-
towego przekazano do użytkowania 
Dom Sportowca. 
Jednak to nie koniec i dzięki podjętym 
staraniom w niedługim czasie w każdym 
sołectwie będzie czynna siłownia plene-
rowa. Dzięki rządowemu wsparciu w ra-
mach programu OSA powstaną siłownie 
w Pogwizdowie (uzupełni ona istniejący 
kompleks sportowy) oraz w Rudniku obok 
wiaty wielofunkcyjnej, której to budowa 
została dokończona ze środków unijnych. 
Powyższe inwestycje uzupełnia atrak-
cyjna oferta rekreacyjna, której celem 
jest stworzenie z Gminy Hażlach atrak-
cyjnego miejsca, gdzie w aktywny spo-
sób będzie można spędzać czas z rodzi-
ną i znajomymi. 
Bardzo ciekawą inwestycją realizowaną 
w ramach unijnego wsparcia jest po-
tocznie nazwany „Przystanek Zamar-
ski” – inicjatywa, która jeszcze w fazie 
projektowania wzbudziła ogromne za-
interesowanie, co już na starcie wróży 
jej bardzo dobrze. 
Odrębną kwestią jest to, iż wraz z po-
prawą infrastruktury, GOK w Hażlachu 
- jako instytucja skupiająca wokół siebie 
organizacje pozarządowe - oferuje coraz 
lepszą i ambitniejszą ofertę sportowo-
-rekreacyjną. 
Bardzo odważnym i innowacyjnym kro-
kiem, dzięki któremu o Gminie Hażlach 

zrobiło się głośno w mediach ogólnopol-
skich, była współpraca wójta z lokalnym 
raperem PE.EL-em, czyli Przemysławem 
Gazurkiem z Kończyc Wielkich. Ich klip 
promujący w sieci wszystkie 6  miej-
scowości Gminy Hażlach zrobił w  in-
ternecie furorę i kto wie, może nawet 
znacząco przyczynił się do tego, że ma-
lownicze pejzaże Hażlacha posłużą jako 
tło historyczne w  powstającym filmie 
o Legionach Polskich w czasie I wojny 
światowej.   
W Gminie Hażlach dba się o środowisko 
naturalne. Zamontowano system mier-
ników jakości powietrza, systematycz-
nie rozbudowywana jest sieć kanalizacji. 
W obecnej kadencji wydatki w tej dziedzi-
nie przekroczą poziom ponad 3 mln zł. 
Dofinansowywane są przydomowe 
oczyszczalnie ścieków oraz utylizacja 

azbestu. Dzięki opracowanemu Planowi 
Gospodarki Niskoemisyjnej pracownicy 
Urzędu Gminy Hażlach pozyskali środki 
na termomodernizacje hali gimnastycz-
nej i budynku byłego gimnazjum w Po-
gwizdowie. Aktualnie trwa procedura 
przetargowa związana z termomoder-
nizacją budynku szkoły podstawowej 
w  Hażlachu i budynku byłego gimna-
zjum w Kończycach Wielkich.  
Uruchomiono również program dopłat 
do wymiany kotłów centralnego ogrze-
wania oraz złożono w Urzędzie Marszał-
kowskim wniosek na dofinansowanie 
montażu fotowoltaiki oraz pomp ciepła 
dla mieszkańców, którzy wyrazili chęć 
takiej inwestycji. 
Większość przedstawionych powyżej in-
westycji była, bądź nadal jest wspierana 
wielomilionowymi środkami zewnętrz-

ul. Jagodowa, Brzezówka
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Powszechna Szkoła Podstawowa w Rudniku

Nowe oddziały przedszkola w Kończycach Wielkich

Start dzieci podczas Lutnia Bike Marathon

nymi, bez których ich realizacja byłaby 
niemożliwa do przeprowadzenia. 
- Podsumowując wspomniane inwestycje 
trzeba zaznaczyć, że dwukrotnie zwięk-
szyliśmy wydatki majątkowe w stosunku 
do poprzedniej kadencji, w tym pięciokrot-
nie na poprawę bezpieczeństwa naszych 
mieszkańców. Stworzyliśmy bazę terenów 
inwestycyjnych w ramach Międzygminnej 
Strefy Gospodarczej, równocześnie wpro-
wadzając ulgi podatkowe dla inwestorów 
inwestujących w naszej gminie. Stopnio-
wo obniżaliśmy poszczególne podatki, co 
pomimo wzrostu wartości realizowanych 
inwestycji nie wpłynęło na poziom za-
dłużenia. O czym już wspominałem - na-
dal jesteśmy najmniej zadłużoną gminą 
w  powiecie oraz jedną z najmniej zadłu-
żonych w kraju. Sukces ten jest wynikiem 
pozyskiwania ogromnych – jak na naszą 
małą gminę – środków unijnych i rządo-
wych. Środki te przeznaczaliśmy między 
innymi na inwestycje drogowe, gdzie na 
dzień dzisiejszy podwoiliśmy liczbę prze-
budowywanych dróg gminnych i powiato-
wych, także na edukację oraz stworzenie 
centrów integrujących mieszkańców po-
szczególnych sołectw. Bardzo cieszy fakt, 
że z  roku na rok rośnie liczba mieszkań-
ców w naszej gminie – również w tej ka-
tegorii możemy zaliczyć się do ścisłej czo-
łówki w Powiecie Cieszyńskim. Oznacza 
to, że udało nam się zmienić postrzeganie 
naszej gminy. Coraz częściej słyszymy, że 
Gmina Hażlach jest nie tylko atrakcyj-
nym miejscem do zamieszkania, ale rów-
nież do spędzania wolnego czasu w gronie 
rodziny czy znajomych. W tym miejscu 
pragnę złożyć podziękowania szanownym 
Radnym Rady Gminy Hażlach oraz pra-
cownikom Urzędu Gminy Hażlach za ich 
wkład pracy i  zaangażowanie w rozwój 
naszej gminy. Dziękuję również naszym 
mieszkańcom za wszystkie konstruktyw-
ne uwagi, pomysły i sugestie, zgłaszane 
nie tylko w  czasie zebrań wiejskich, ale 
także podczas codziennych spotkań – za-
znacza Wójt Gminy Hażlach Grzegorz 
Sikorski. 
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Konkurs Przedsięwzięć
inicjatyw lokalnych

60 tys. zł. dofinansowania pozyskała gmina Hażlach ze środków budżetu województwa śląskiego. Dzięki tym 
pieniądzom udało się w 2018 r. zrealizować aż dziewięć różnych lokalnych inicjatyw. 

Trwa realizacja inwestycji współfinansowanych ze środków budżetu województwa śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć 
Inicjatyw Lokalnych. Gmina Hażlach uzyskała pomoc finansową dla dziewięciu przedsięwzięć zgłoszonych przez Rady Sołeckie 
poszczególnych sołectw:

l.p. Inicjatywa Sołectwo Stan realizacji
1. Wyposażenie świetlicy 

wiejskiej w Kończycach 
Wielkich w sprzęt AGD

Kończyce 
Wielkie

zrealizowane

2. Promowanie sołectwa Koń-
czyce Wielkie podczas Pik-
niku Militarnego – Rodzin-
nych Spotkań z Historią

Kończyce 
Wielkie

zrealizowane

3. Zagospodarowanie ronda 
w centrum wsi Kończyce 
Wielkie

Kończyce 
Wielkie

zrealizowane

4. Zakup sprzętu nagłaśnia-
jącego na potrzeby organi-
zacji imprez integracyjnych 
dla mieszkańców  oraz 
promujących sołectwo 
Pogwizdów

Pogwizdów zrealizowane

5. Promowanie sołectwa Rud-
nik podczas Dożynek 2018 
w Rudniku

Rudnik zrealizowane

6. Budowa ogólnodostępnego 
placu zabaw przy Powszech-
nej Szkole Podstawowej
w Rudniku

Rudnik zrealizowane

7. Promocja sołectwa Hażlach 
poprzez zakup strojów 
dla drużyn LKS Victoria 
Hażlach

Hażlach W trakcie
realizacji

8. Tworzenie centrum rekre-
acyjnego w Pogwizdowie

Pogwizdów W trakcie
realizacji 

9. Zagospodarowanie terenu 
w Parku rekreacyjno-spor-
towym w Zamarskach na 
działce nr 225/22

Zamarski W trakcie
realizacji

Dzięki środkom finansowym, które sołectwa 
otrzymały w ramach Konkursu Przedsięwzięć 
inicjatyw lokalnych możliwa jest realizacja za-
dań, które są najpilniejsze i priorytetowe dla 
małych społeczności. Łącznie w ramach Kon-
kursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych gmina 
Hażlach uzyskała pomoc finansowa ze środków 
budżetu województwa śląskiego w wysokości 
60.000 zł. 

UWAGA 
SPOTKANIE ODNOŚNIE 

ODSZKODOWAŃ
ZA SZKODY GÓRNICZE

W związku z licznymi uwagami mieszkań-
ców dotyczącymi przewlekłej procedury 
dochodzenia roszczeń za szkody górni-
cze w ramach prac koordynowanych przez 
Dwustronną Międzyrządową Komisję ds. 
Współpracy przy Eksploatacji Złóż Węgla 
Kamiennego w Rejonie Wspólnej Polsko – 
Czeskiej Granicy Państwowej Wójt Gminy 
Hażlach informuje o możliwości uzyskania 
przez mieszkańców poszkodowanych dzia-
łalnością górniczą pomocy prawnej w zakre-
sie usuwania szkód górniczych. Spotkanie 
organizacyjne odbędzie się w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Pogwizdowie w dniu 
26 września 2018r. o godzinie 17:30.  

Wójt Gminy Hażlach
Grzegorz Sikorski
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Podwórko przyjazne mieszkańcom
Trwają prace realizowane w ramach projektu 

„Wymarzone Podwórko” w Pogwizdowie.

„Podwórko” – Pogwizdowskie podwórko będzie miało także 
swój krąg ognioskowy i boisko do gier i zabaw.

Fo
t. 

G
O

K

Zamarski TV 
nadaje
Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk od lipca realizuje projekt 
pn. „ZAMARSKI TV – zobacz życie swojej wsi”. W ramach pro-
jektu zakupiono już profesjonalny sprzęt do rejestracji obrazu 
i dźwięku, a także na poddaszu budynku OSP urządzono mini 
studio telewizyjne, gdzie realizowane będą kolejne odcinki za-
marskiej telewizji. Pomysłodawcą i realizatorem telewizji jest 
Marcin Ścibik, a całość koordynuje Stowarzyszenie Miłośni-
ków Zamarsk. Kolejnymi działaniami będą  warsztaty z edycji 
i postprodukcji materiału filmowego oraz z dziennikarzem te-
lewizyjnym. W październiku uczestnicy projektu udają się do 
Katowic do siedziby TVP. Stowarzyszenie zaprasza wszystkich 
do współpracy.

Projekt jest skierowany głównie do mieszkańców pobliskiego 
osiedla. Zamierzamy stworzyć przestrzeń przyjazną miesz-
kańcom, młodzieży i dzieciom. Wolontariusze prężnie działa-
ją nad zmianą oblicza tego miejsca. Jest odnawiany płot, na 
ścianie powstał oryginalny mural. Powstaje krąg ogniskowy, 
przy którym będzie można spędzać przyjemnie czas. Zostanie 
wyznaczone boisko do gier i zabaw. GOK zagospodarowuje 
czas wolny dzieci i młodzieży, a stworzenie takiego przyjazne-

W Gminie Hażlach realizowane są trzy projekty, które uzyskały dofinansowanie z programu grantowego Działaj Lokalnie,  przedsięwzię-
cia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Cieszyń-
skiej Młodzieży Twórczej przy wsparciu Powiatu Cieszyńskiego, Banku Spółdzielczego w Cieszynie, Banku Spółdzielczego w Skoczowie 
oraz gmin: Chybie, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła. Opis projektów prezentujemy poniżej. 

go podwórka umożliwi uatrakcyjnienie zajęć dla najmłodszych 
oraz stworzy możliwość dla mieszkańców pobliskiego osiedla 
do spędzania czasu na świeżym powietrzu.
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Rudnickie „Męskie sprawy”
Upragnione i wyczekiwane, gorące i słoneczne, wreszcie  WA-
KACJE. Wakacje to czas, w którym dzieci pragną oderwać się 
od rzeczywistości, odpocząć od nauki, odrabiania lekcji. Jednak 
absolwenci i uczniowie naszej  szkoły, jak co roku czekają na pół-
kolonie. 
W tym roku, dzięki projektowi „MĘSKIE SPRAWY”, współfi-
nansowanemu przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolno-
ści, 25 dzieci uczestniczyło w warsztatach letnich w Rudniku, 
w dniach  od 26 lipca do 3 sierpnia 2018 roku. Pieczę nad na-
szymi milusińskimi sprawowali pedagodzy z tutejszej szkoły, 
którzy mają wieloletnie doświadczenie w organizacji różnego 
rodzaju wypoczynku. Oczywiście bez wsparcia męskiej części 
mieszkańców Rudnika planowane działania nie udałyby się.  
Pierwszego dnia dzieci zostały zapoznane z regulaminem letnich 
warsztatów i zasadami BHP podczas zajęć w placówce i na wy-
cieczkach. Potem były zabawy integracyjne, pląsy, tańce i piosen-
ki. Pani Klaudia przygotowała zabawy zręcznościowe z kubkami, 
a następnie wszyscy przenieśli się na podwórko, gdzie odbywały 
się rozgrywki w piłkę nożną, krykieta i tenisa stołowego. Drugie-
go dnia zabraliśmy się do projektowania ogrodu wokół budynku 
szkoły. W ruch poszły grabki, łopatki, pędzle i farby i od razu 
stało się bardziej kolorowo i wesoło. Trzeci dzień upłynął nam 
grach, zabawach i rywalizacji o miano Najlepszego Sportowca na  
boisku LKS w Rudniku. Wszyscy starali się grać wg zasad fair-
-play. W czwartek rano wyjechaliśmy autokarem na wycieczkę do 
Muzeum Ognia w Żorach, potem spacerowaliśmy po parku Ce-
gielnia, a na koniec udaliśmy się do Parku Wodnego Aquarion na 
wodne szaleństwo. Piątek był dniem zajęć w terenie. Poznawali-
śmy różne metody szyfrowania informacji, rozbijaliśmy namioty 
(Dziękujemy LKS Rudnik za umożliwienie rozbicia fantastycz-
nego pola namiotowgo) wykonywaliśmy zwierzątka z siana, itp. 
Następnie nocą, odbył się Bieg Terenowy ulicami Rudnika, pod-
czas którego musieliśmy zaliczyć wszystkie punkty kontrolne 
i popisać się swoją wiedzą i umiejętnościami.
Drugi tydzień letnich warsztatów rozpoczął się od wycieczki 
rowerowej. Wystartowaliśmy od szkoły w Rudniku i przez las 
dotarliśmy do Dębowca, dalej do Ochab,  (pobyt nad Wisłą, oglą-
danie koni w Stadninie), do Wodnej Doliny i na powrót, przez 
las do Rudnika. Wszyscy byli bardzo dzielni i wytrwali. Wtorek 
spędziliśmy na warsztatach artystycznych – robiliśmy wianki ze 

zboża, pudełka metodą decoupage, magnesy ze słonecznikami… 
Trzeciego dnia pojechaliśmy na wycieczkę górską w Beskidy. 
Trasę zaczęliśmy do Kubalonki, przez Stecówkę do schroniska 
PTTK na Przysłopie, a potem Doliną Czarnej Wisełki do Wisły 
Czarne. Po drodze udało nam się nazbierać kosz pełen pięknych 
grzybów. W czwartek wybraliśmy się do kina na film pt.: „Wiel-
ka podróż Oskara”. Po seansie w Teatrze Elektrycznym w Sko-
czowie spotkaliśmy się ze strażakami z PSP, którzy rozmawiali 
z dziećmi o bezpiecznych wakacjach, pokazywali profesjonalny 
sprzęt używany w akcjach ratowniczych i demonstrowali jego 
działanie. W ostatnim dniu podsumowaliśmy działania dzie-
ci, przygotowywaliśmy układ taneczny na dożynki, bawiliśmy 
się w ogrodzie, tworzyliśmy cuda Z siana, zboża i kwiatów. 
Taka forma wypoczynku i spędzania czasu wolnego podczas wa-
kacji jest jak najbardziej trafiona i w pełni zaspokaja oczekiwania 
dzieci, jak również ich rodziców. Dwutygodniowy wakacyjny czas 
był dla dzieci okazją do wzajemnych spotkań, zabaw, integra-
cji a także doskonałą lekcją sztuki, sportu, geografii, przyrody, 
i bezpieczeństwa. Ogromne zaangażowanie dzieci na zajęciach,  
pozytywne reakcje uczestników i ich rodziców wskazują, iż letnie 
warsztaty trzeba będzie kontynuować w latach przyszłych. 
Latem nasi mężczyźni pomagali nam również  przy demontażu 
starego placu zabaw, ponieważ  dzięki Funduszowi Sołeckiemu 
powstał nowoczesny i bezpieczny plac zabaw udostępniany 
wszystkim mieszkańcom . Mężczyźni pomagali przy generalnym 
remoncie podłogi w sali przedszkolnej  w naszej szkole. Budowa-
liśmy konstrukcje dożynkowe i dekorowaliśmy cały Rudnik na 
Gminne Dożynki 2018.
Od połowy  września zapraszamy natomiast mężczyzn na warsz-
taty stolarskie, gdzie oprócz wspólnej pracy z dziećmi i podszli-
fowania swoich umiejętności powstaną budki lęgowe dla zagro-
żonych gatunków ptaków z naszych obszarów. 
Jeden z naszych obserwatorów zapytał dlaczego projekt nazy-
wa się „Męskie sprawy” – wyjaśnienie jest bardzo proste, w ży-
ciu codziennym  ludzie wzajemnie się uzupełniają, w tym roku 
postawiliśmy na takie działania gdzie podkreślamy umiejętności 
i talenty naszych panów.

Opracowała : Katarzyna Czendlik 
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WK: Czy mógłby Pan krótko przed-
stawić swoją osobę oraz jak to się 
stało, że jest Pan mieszkańcem na-
szej gminy?
WCZ: Moja rodzina pochodzi z Bąko-
wa. Byłem związany ze środowiskiem 
teatralnym w Bielsku-Białej oraz stu-
diowałem w Krakowie, gdzie miałem 
powiązania z ruchem Solidarność. Wraz 
z  małżonką marzyliśmy o własnym 
domu na wsi. Takie miejsce po wielu sta-
raniach znaleźliśmy właśnie w Rudniku. 
Zaadoptowaliśmy na dom mieszkalny 
stodołę, założyliśmy winnicę i park.

WK: Co stanowiło dla Pana inspi-
rację do stworzenia ogrodu-parku, 
tak odmiennego w swoim charak-
terze od tych ogrodów spotykanych 
na co dzień w naszej Gminie?
WC : Park w 90% procentach powstał 
z  inspiracji mojej żony i zdecydowanie 
miał przypominać swoim charakterem 
park angielski. Zagustowaliśmy w ro-
ślinach egzotycznych nie spotykanych 
w  tych okolicach, ale postanowiliśmy 
również nie wycinać drzew samosiejek 
brzóz, osik, sosen i krzewów. Daliśmy 
naturze wolną rękę - co dało w rezultacie 
pożądany efekt. W parku ustawiliśmy ła-
weczki, na drzewach zawiesiliśmy budki 
dla ptaków oraz znalazło się w nim miej-
sce na ule z pasieki naszego przyjaciela.

WK: Stosuje Pan metodę jak naj-
mniejszej ingerencji człowieka 
w  naturę. Czy natura według Pana 
jest samowystarczalna?
WCZ: Uważam, że natura doskona-
le daje sobie radę. Czasem trzeba jej 

Waldemar Czyż – człowiek z pasją
W czasie tegorocznego objazdu zgłoszonych do konkursu „ Piękne ogrody wizytówką Gminy Hażlach 2018 r” 

ogrodów,  członków Komisji zafascynował swoją oryginalnością oraz swoistym charakterem ogród-park pana 
Waldemara Czyża mieszkańca sołectwa Rudnik.  Z tego względu chcieliśmy przybliżyć czytelnikom „Wiadomości 

Gminy Hażlach” sylwetkę jego właściciela.

pomóc przez konieczne prace takie 
jak przycinanie czy wycinka. W parku 
ukształtował się swoisty ekosystem bar-
dzo przyjazny dla środowiska zarówno 
roślin, ptaków, jak i zwierząt.

WK: Oprócz parku - ogrodu założył 
Pan również winnicę. Czy uważa 
Pan, że warunki w tej okolicy sprzy-
jają uprawie?
WCZ: Warunki do uprawy uważam za 
bardzo sprzyjające. Zresztą na Śląsku 
Cieszyńskim zawsze było dużo win-
nic, dzięki warunkom klimatycznym 
i glebowym. Założenie winnicy nie jest 
czymś trudnym, potem trzeba włożyć 
pracę w  jej utrzymanie i regularną pie-
lęgnację. Obecnie mam 20 kilka odmian 
wina. Stosuję odmiany mrozoodporne 
i długowieczne.

WK: W Pana parku-ogrodzie rośnie 
wiele ciekawych roślin i drzew. Któ-

re z nich uważa Pan  za najbardziej 
wyjątkowe?
WCZ: Do najbardziej wyjątkowych 
z  całą pewnością mogę zaliczyć platan, 
egzotyczną iglicznię wychodowaną z na-
sion, a także ognik szkarłatny, złotokap, 
miłorząb, sosnę kaukaską, dąb strzępo-
listny czy klon polny.

WK: Czy swój park-ogród traktuje 
Pan jako swoje miejsce na ziemi. Czy 
swój pomysł na życie uważa Pan za 
godny polecenia dla mieszkańców 
gminy?
WCZ: Tak jest z całą pewnością. Po burz-
liwych czasach krakowskich znalazłem 
dla siebie szczególne miejsce dające mi 
spokój i odpoczynek. Park żyje wtedy 
gdy odpoczywają w nim starsi ludzie 
i dzieci. Chcemy, żeby dzieci przychodzi-
ły i zwiedzały nasz park. Chcemy, żeby 
każdy mógł poczuć się jak u siebie.

WK: Czy zgodziłby się Pan na spo-
tkanie  z mieszkańcami gminy i po-
dzielenie się z nimi swoimi doświad-
czeniami ?
WCZ: Bardzo chętnie. Serdecznie zapra-
szam szczególnie w miesiącu wrześniu 
kiedy rozpoczyna się winobranie. Chęt-
nie spotkam się z każdym, komu będę 
mógł przekazać swoje doświadczenia 
i opowiedzieć o swoich zainteresowa-
niach.

WK: Dziękuję bardzo i jesteśmy 
umówieni na spotkanie we wrze-
śniu.

Wywiad przeprowadził:

Wojciech Kasztura
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Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu przygotował dla dzieci 
w czasie dwutygodniowych turnusów trwających od 2 lipca do 
24 sierpnia 2018 r  odbywających się w Pogwizdowie, Kończy-
cach, Zamarskach oraz w Domu Wiejskim w Brzezówce bogatą 
ofertę zajęciową, z której skorzystało około 130 dzieci spra-
gnionych dobrej zabawy w gronie rówieśników.

Uczestnicy chętnie brali chętny udział w proponowanych im 
formach wypoczynku a szczególnie  w zajęciach i konkursach  
plastycznych, zajęciach kulinarnych, rozgrywkach sportowych 
i sprawnościowych; meczach  piłki nożnej, ćwiczeniach na si-
łowni, grach i zabawach zespołowych, zajęciach  z nordic-wal-
king,  którym sprzyjała zarówno w większości dni słoneczna 
pogoda jak  i dobra baza rekreacyjno-sportowa. Dużą popular-
nością cieszyły się rozgrywki  gier planszowych oraz konkursy 
wiedzy wzorowane na turniejach telewizyjnych jak Familiada, 
Postaw na milion, 1 z 10 itp. Odbywały się  konkursy wiedzy 
o zwierzętach oraz konkursy wokalne. Dziewczynki urządziły 
salonik kosmetyczny, a chłopcy chętnie grali w piłkę nożną.
Atrakcyjne dla uczestników były warsztaty bębniarskie, poga-
danki, zajęcia z policjantami i strażakami, zajęcia biblioteczne. 
Dzieci świetnie bawiły się na zajęciach z fontanną czekolado-
wą oraz w czasie bitew na baloniki z wodą.

Odbywały się spacery i wycieczki edukacyjne do gospodarstw 
hodowlanych  państwa  Dziadków oraz państwa Zagórów 
w Brzezówce. Organizowano też ogniska z pieczeniem smacz-
nych kiełbasek. Szczególnie atrakcyjne były organizowane 
w tym okresie wyjazdy do  Parku Wodnego w Żorach, na ba-

Wakacje z GOK-iem 2018 r.
Okres wakacji letnich to czas wesołej zabawy i odpoczynku dla dzieci, a dla instruktorów Gminnego Ośrodka 

Kultury w Hażlachu to pora wytężonej pracy. Naszym celem było zorganizowanie uczestnikom zajęć najbardziej 
atrakcyjnych form spędzenia wolnego czasu.

sen „Delfin” w Skoczowie,  parku  GOJump Parku Trampolin 
oraz Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej, Muzeum fauny 
i flory morskiej i śródlądowej w Jaworzu, wycieczka na Szyn-
dzielnię, rejsy statkiem po jeziorze żywieckim  ze zwiedza-
niem parku miniatur  i minii ZOO w Żywcu, do Dream Parku 
w Ochabach oraz wycieczki do naszych najbliższych sąsiadów 
- Czech. Młodzi uczestnicy zwiedzili Dino Park w Ostrawie, 
Park Bożeny Nemcowej w Karwinie oraz muzeum Tatry w Ko-
przywnicy i zabytkowe miasteczko  Stramberk.  

Oprócz sprzyjającej pogody i dostępnej  bazy lokalowo-spor-
towej w przeprowadzeniu akcji letniej Gminnego Ośrodka 
Kultury w Hażlachu pomogły organizacje i osoby, którym na-
leżą się serdeczne podziękowania. Kierujemy je pod adresem: 
OSP, Policji, KGW w Brzezówce i Zamarskach, Bistra ”Żarełko” 
w Pogwizdowie, sekcji jiu-jitsu UKS Nakano w Pogwizdowie, 
sołtysa sołectwa Brzezówka p. Leszka Banota, właścicieli go-
spodarstw w Brzezówce p. Gustawa Dziadka i p. Jana Zagóry, 
p. Barbary Budzińskiej-Lipki  i tych wszystkich, którzy przy-
czynili się do tego, że akcja ”Wakacje z GOK-iem 2018” spełni-
ła oczekiwania dzieci, a i rodzice byli zadowoleni.

Na zakończenie wakacji zorganizowane zostały warsztaty mu-
zyczne TRALALA w Zamarskach w których wzięło udział 15 
dzieci. 

Akcja „Wakacje z GOK-iem 2018” została udokumentowana 
licznymi zdjęciami, które można znaleźć  na stronie interne-
towej  GOK oraz w fotoreportażu  na str. 15.
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