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Dzieci w Brzezówce uczestniczyły w dwóch 
warsztatach kulinarnych pod czujnym 
okiem Łukasza Kocura, właściciela bistro 
„Żarełko”. To właśnie tam najmłodsi robili 
swoje wymarzone pizze. W następnym 
tygodniu szykowali owoce w czekoladowej 
polewie. słodkie warsztaty wzbudziły 
mnóstwo entuzjazmu, który udzielił się 
także opiekunom.  
podczas zajęć nie brakowało sportu. Jan 
Błaszczyk, trener UKs Nakano pogwizdów 
wraz z zawodnikami przeprowadził 
mini-trening sprawnościowy. Dzieci 

rozgrywały mecze piłki nożnej, korzystały 
z zewnętrznej siłowni i placu zabaw. 
spotkały się także z kierowcą rajdowym 
z Cieszyńskiego Automobil Klubu, 
który zaprezentował wszystkie zalety 
wyścigowego samochodu. 
Dzieci uczestniczyły w warsztatach 
regionalnych, podczas których pan 
Czesław stuchlik opowiadał czym i jak 
kiedyś bawiły się dzieci. W atmosferze 
pirackiej przygody dzieci wykonywały 
zadania plastyczno-zręcznościowe.

Druga połowa lipca upłynęła w GOKu pod hasłem „Wakacji w Brzezówce”. Przez dwa tygodnie w Zielonym 
Domku trwały warsztaty, zajęcia i spotkania dla wszystkich dzieci. Przyjść mógł każdy. Chętnych nie 

brakowało. W zabawę zaangażowali się także dorośli.

projekt “Wędrówki 
doliną Olzy”

str. 7
85 lat Osp w Rudniku 

str. 14

Podczas „Wakacji z Gok-iem” W BrzezóWce dzieci sPotkały się z kieroWcą rajdoWym. 

Ciąg dalszy na str. 2 i 3
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Więcej zdjęć z letniej akcji „Wakacje z GOK-iem” na www.gokhazlach.pl

Letnie szaleństwo w Brzezówce



podczas wakacji w Brzezówce 
członkowie Koła pszczelarskiego 
z Kaczyc opowiadali o fascynującym 
życiu pszczół, demonstrowali także 
przedmioty i ubiory ochronne 
potrzebne w pracy pszczelarza. Dzieci 
nie tylko skosztowały, ale także każdy 
otrzymał słoik miodu. 
W czasie wakacji w Brzezówce nie 
zabrakło wyjazdu do kina, ogniska 
z pieczeniem kiełbasek, konkursów 
i zabaw. swoje umiejętności 
zaprezentowali strażacy z miejscowej 
Osp, a gospodynie z KGW serwowały 
dzieciom pyszne ciasta. 

Finałowym wydarzeniem były 
warsztaty tańca żydowskiego pod 
kierunkiem Beaty Kobis z zespołu 
Klezmer z Cieszyna oraz spotkanie 
z ratownikiem górniczym, który 
opowiedział o pierwszej pomocy, 
a także o duchu śląskich kopalń 
skarbniku. 
Wakacje w Brzezówce okazały się 
strzałem w dziesiątkę, a znaczny 
udział dużej grupy dzieci dowodzi, 
że warto częściej organizować takie 
akcje. szczególne podziękowania 
pragniemy skierować do: sołtysa 
Leszka Banota wraz z Radą sołecką 

wsi Brzezówka, radnej Barbary 
Kuchty, KGW Brzezówka, Gminnej 
Biblioteki publicznej, Ochotniczej 
straży pożarnej w Brzezówce , Bistra 
”Żarełko” w pogwizdowie, sekcji jiu-
jitsu UKs NAKANO w pogwizdowie, 
ratownictwa górniczego KWK  
Borynia, społeczników, prelegentów 
i przeprowadzających warsztaty, 
AUTOMOBiL KLUBU w Cieszynie  oraz 
rodziców dzieci.                         

  HBB/WK

3sierpień 2017

spOŁeCzeń sT WO

Letnie szaleństwo w Brzezówce

FHU MIGRA 
zaprasza do korzystania ze swoich usług 

 
 Świadczymy usługi w zakresie wywozu nieczystości 

płynnych z szamb, przydomowych oczyszczalni ścieków    
i zbiorników bezodpływowych; 
 

 Polecamy biopreparaty i aktywatory do szamb                      
i przydomowych oczyszczalni, preparaty odtłuszczające      
i udrażniające kanalizację zewnętrzną i wewnętrzną,          
a także pro biotyczny neutralizator do piaskownic i kuwet. 

 
 
 

SPRAWDŹ 
NASZĄ OFERTĘ! 

 

tel. 731 111 026 
 

 

 U nas także możesz wypożyczyć przyczepę 
samochodową jedno lub dwu osiową 
 

 
FHU MIGRA, Kończyce Wielkie, ul. Olszowa 9 

Tel. 731 111 026, mail: migra01@interia.pl 
 

 

podczas ostatniego zebrania Koło 
Gospodyń Wiejskich z Rudnika 
wybrało nowy zarząd. przewodniczącą 
została elżbieta Machej, której pomoże 
zastępczyni Anna Tengler. skarbnikiem 
zarządu została Danuta Winkler, 
a sekretarzem Urszula Lebioda.
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Nowa 
przewodnicząca 
KGW 

r u d n i k

anna tenGler nie jest już 
PrzeWodniczącą kGW W rudniku. 
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ALeKsANDer MAtysiAK   
- sOŁTYs pOGWizDOWA
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Hanna Blokesz-Bacza: W którym 
kierunku Pana zdaniem powinna 
iść gmina?
Aleksander Matysiak: Wszystkie 
pomysły gospodarcze, tereny 
pod inwestycje, zmiany w planie 
zagospodarowania przestrzennego, 
ulgi dla przedsiębiorców. Nasza gmina 
powinna stawać się coraz bardziej 
atrakcyjna pod względem warunków 

zamieszkania, a także przyciągać nowych 
mieszkańców. Dlatego: drogi, drogi 
i jeszcze raz drogi. infrastruktura musi 
się poprawiać i powinno to następować 
w większym tempie. pogwizdów pod 
tym względem jest bardzo zaniedbany 
i to musi się zmienić. Trzeba zwrócić 
uwagę na atrakcyjną ofertę przedszkoli 
i szkół. Warto rozważyć otwarcie żłobka 
w naszej gminie.

H B B :  J a k i e  i n i c j a t y w y 
i działania w Pogwizdowie popiera 
pan najchętniej?
AM: Każda inicjatywa mieszkańców 
jest bardzo cenna. Chciałbym by 
było ich jak najwięcej, bo to zawsze 
wartość dodana kształtująca naszą 
rzeczywistość. stawiam na tradycję, 
kulturę i rozrywkę. Nieocenione w tym 
wypadku są organizacje społeczne takie 
jak Osp i KGW. ich zaangażowanie jest 
naprawdę bardzo duże. W tym miejscu 
chciałbym im serdecznie podziękować za 
wkład jaki wnoszą w życie naszej gminy.

HBB: Na co w Pogwizdowie 
zamierzacie przeznaczyć pieniądze 
z funduszu sołeckiego?
AM: Przy planowaniu każdego funduszu 
sołeckiego mamy na uwadze poprawę 
warunków życia mieszkańców. Nie 
są to wielki pieniądze, jednak dużo 
w ostatnich latach udało się zrobić min. 
place zabaw przy szkole podstawowej 
i przedszkolu, siłownia streetWorkout, 
chodnik wokół szkół, doposażenie szkół 
w sprzęt sportowy. Organizujemy 
nasze święto sołeckie pogwizdołki. 
Trwa dyskusja nad rozdzieleniem 
funduszu w przyszłym roku. szczegóły 
mieszkańcy będą mogli poznać na 
zebraniu Wiejski, które odbędzie się                                              
14 września 2017 roku o godz. 17:00 
w sali Osp pogwizdów, na które 
serdecznie wszystkich zapraszam.

HBB: Jak wyobraża sobie Pan 
Pogwizdów za 10 lat.
AM: piękny i kwitnący! Widzę 
wyremontowane drogi powiatowe 
i gminne. elegancki, odnowiony, 
tętniący życiem Dom Ludowy i LKs Olzę 
ogrywającą wszystkich w okręgówce.

HBB: Dziękuję za rozmowę.
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tematyka i harmonogram szkoleń:

19 września 2017 r., godz. 15.30 
– prawa konsumenta - odpowiedzialność sprzedawcy lub 
producenta względem kupującego za wady fizyczne oraz 
prawne rzeczy sprzedanej (radca prawny Anna Romik);

24 października 2017 r., godz. 16.30 
– prawa pracownika (aplikant radcowski Angelika Lis);

7 listopada 2017 r., godz. 16.30 
– prawo spadkowe – dziedziczenie ustawowe i testamentowe 
(radca prawny Karolina Ryncarz);

4 grudnia 2017 r., godz. 16.30 
– prawo do alimentów na małoletnie dziecko (adwokat 
Aleksandra sikora).

Udział w szkoleniu nie jest ograniczony wyłącznie do 
osób, które kwalifikują się do uzyskania nieodpłatnej 
pomocy prawnej.
W tym samym czasie będzie działał punkt nieodpłatnej 
pomocy prawnej, dlatego osoby kwalifikujące się od razu będą 
mogły skorzystać z porady prawnej. serdecznie zapraszamy!

 
stowarzyszenie Open 

www.stowarzyszenieopen.pl

informujemy mieszkańców Gminy Hażlach o możliwości udziału w bezpłatnych szkoleniach 
z tematyki prawnej, przeprowadzanych przez prawników współpracujących ze stowarzyszeniem 
Open z Cieszyna.
szkolenia odbędą się w Urzędzie Gminy Hażlach (sala sesyjna, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach).

Bezpłatne szkolenia z tematyki prawnej 

List Prezesa KrUs 
do organizatorów i uczestników 
pielgrzymek
szanowni Rolnicy,
szanowni państwo Organizatorzy i Gospodarze Dożynek

Doż y n k i  to  ś w i ę to  p o l s k i e j  w s i ,  ś w i ę to 
radości jednoczące całą rolniczą wspólnotę. 
W artystycznie wykonanych wieńcach kryje się 
głębokie przywiązanie do naszych tradycji - wieniec 
dożynkowy nazywany “plonem” symbolizuje owoce ziemi 
i urodzaj. Na przestrzeni wieków obrzędy zmieniały swój 
charakter - obecnie jest to święto wszystkich rolników  
i mieszkańców wsi połączone z wystawami rolniczymi, 
festynami oraz występami ludowych zespołów artystycznych.
Dożynki przypominają nam, że to właśnie dzięki ciężkiej 
pracy rolnika codziennie trafia na stoły w naszych domach 
polski chleb. O rolnikach tak mówił nasz Wielki Rodak Jan 
paweł ii: “Oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. 
Tym rękom, które z trudnej ciężkiej cierni wydobywały chleb 
dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec  
i bronić”.

produkcja rolna pozostaje jednym z filarów rozwoju 
gospodarczego całego kraju, a rolnik to zawód szczególny - od 
jego ciężkiej pracy zależą nie tylko podstawy egzystencji 
narodu, ale też pomyślny rozwój całego państwa. Na drodze ku 
dobrej przyszłości polskiego rolnictwa musimy sprostać jeszcze 
wielu wyzwaniom. potrzebny jest wspólny wysiłek i zgodnie 
wypracowana strategia. zapewniam, że Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia społecznego poświęca rolnikom i sprawom 
wsi wiele uwagi i troski. Życzę wszystkim rolnikom i ich 
rodzinom, aby trwał dobry czas dla polskiego rolnictwa oraz 
by wykorzystane zostały nowe możliwości i szanse.
Życzę zdrowia i pomyślności Wam wszystkim, Waszym 
rodzinom i najbliższym. z serca dziękuję za całoroczny trud 
i wytrwałość. Niech uzyskiwane przez Was plony będą zawsze 
obfite i niech przynoszą radość i satysfakcję.

z poważaniem
Adam sekściński

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2017 roku
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Kończycka ścieżka zdrowia 
promowana w Jabłonkowie
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Na miejscu imprezy w Lasku Miejskim wystawione zostało 
stoisko naszej gminy, na którym odbywała się promocja 
realizowanego w Kończycach Wielkich w partnerskiej 
współpracy z Miastem Jabłonków projektu „Ścieżka zdrowia 
hrabiny Thun-Hohenstein”, współfinansowanego ze środków 
europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego programu 
interreg V-A Republika Czeska-polska w ramach Funduszu 
Mikroprojektów euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské 
slezsko i budżetu państwa.
Nasze stoisko cieszyło się dużą popularnością wśród gości 
„Gorolskiego Święta”. starsi i młodsi mieli także niepowtarzalną 

okazję do pamiątkowego zdjęcia z maskotką naszej gminy, czyli 
zającem Kicakiem. W ramach działań promujących powstającą 
w Kończycach Wielkich ścieżkę rozdawano bezpłatne gadżety 
i materiały promocyjne, w tym koszulki, długopisy i smycze, 
udzielano informacji o zadaniach projektu oraz o lokalnej 
przyrodzie i zabytkach.
W drugiej połowie września odbędzie się w Kończycach 
Wielkich piknik Rekreacyjny, podczas którego nastąpi 
podsumowanie projektu partnerów z obu stron Olzy.

GK
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bezpłatny informator 
samorządowy

Nakład: 1.500 egz.
Wydawca
Redaktor naczelna:  Hanna Blokesz-Bacza, wgh@hazlach.pl

Skład i druk: Drukarnia Szmydt, ul. Legionów Polskich 27A, 09-500 Gostynin

Dziękujemy za udostępnianie zdjęć. 
Materiały do następnego numeru przyjmujemy do 10 lutego  2017 r.  pod adresem wgh@hazlach.pl

Rywalizacja odbywała się wśród dzieci 
-

nisistom kibicował wójt Grzegorz Sikor-
ski oraz radna Katarzyna Czendlik. 
Oto wyniki turnieju. 
Dzieci i młodzież: 1. Kamil Matuszek, 

Szymon Matuszek, 5. Wojciech Czendlik. 
Seniorzy: 1. Józef Matuszek, 2. Józef 
Michalik, 3. Tomasz Matuszek, 4. Piotr 
Gawłowski, 5. Ryszard Cebula, 6. Ro-
man Mazur.

GK
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Amatorzy tenisa stołowego
9 kwietnia Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu zorganizował kolejny Turniej Tenisa Stołowego Gminy Hażlach 

NAJLEPSI ZAWODNICY W KATEGORII SENIORÓW. 

P O G W I Z D Ó W.

Turniej żaków

DRUŻYNA OLZY POGWIZDÓW 
KLĘCZĄ OD LEWEJ: MATEUSZ NOWAK, BŁAŻEJ TENGLER, KACPER KROCHMAL, 
MIŁOSZ KOWALSKI, MAREK URZĘDOWSKI, KACPER WIATER, MACIEJ KACZMARCZYK. 

MOLASY, OKTAWIAN KURPANIK, FILIP NANKE, MARTA SŁOWIK, ROBERT BANOT.

Z okazji święta Konstytucji 3 Maja na 
boisku w Pogwizdowie odbył się tur-
niej piłki nożnej żaków (rocznik 2005 
i młodsi). W zawodach uczestniczyły 
cztery drużyny: Olza Pogwizdów, Victo-
ria Hażlach, LKS Rudnik  oraz Błyskawi-
ca Kończyce Wielkie. Grano systemem 
każdy z każdym 1x20 minut.

-
nicy Olzy Pogwizdów, którzy bez straty 
bramki z trzema zwycięstwami zostali 
najlepszą drużyną turnieju.

WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH
MECZÓW: 

-
czyce Wielkie 2:2, Rudnik - Hażlach 1:1, 

Pogwizdów - Kończyce Wielkie 3:0, Haż- Organizatorami turnieju byli GOK 

Andrzej Kłoda, prezes LKS Olza Pogwizdów

Materiały do następnego numeru przyjmujemy do 10 września 2017 r. pod adresem wgh@hazlach.pl

stoisko Promocyjne Gminy HażlacH.

nasze materiały Promocyjne cieszyły się 
W jaBłonkoWie dużym PoWodzeniem. 
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W sobotę 5 sierpnia przedstawiciele Gminy Hażlach wraz z wójtem Grzegorzem sikorskim uczestniczyli 
w Jabłonkowie w Czechach w jubileuszowych Międzynarodowych spotkaniach Folklorystycznych, czyli 

w organizowanym po raz siedemdziesiąty „Gorolskim Święcie.” 

projekt  „Ścieżka zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein” jest współfinansowany ze środków 
europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego programu interreg V-A Republika Czeska-polska 

w ramach Funduszu Mikroprojektów euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské slezsko i budżetu państwa
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Na temat wdrażania projektu rozmawiali: pierwszy 
Wicewojewoda Kraju Morawsko-Śląskiego Lukáš Curylo, 
starosta Czeskiego Cieszyna Vít slováček, Wójt Gmin Hażlach 
Grzegorz sikorski, dyrektor Muzeum Těsinska zbyšek Ondřeka 
i dyrektor Biura euroregionu Śląsk Cieszyński Bogdan 

Kasperek. Goście zwiedzili teren Archeoparku, a następnie udali 
się do Hażlacha i odwiedzili miejsce w centrum miejscowości, 
w którym, po przebudowie budynku starego spichlerza, 
powstanie Dom przyrodnika. spotkanie kontynuowano w sali 
sesyjnej Urzędu Gminy Hażlach, gdzie wójt Grzegorz sikorski 
przedstawił założenia i cele projektu.
zanim Dom przyrodnika w Hażlachu otworzy swoje podwoje 
zwiedzającym, już teraz warto się wybrać na drugą stronę 
Olzy do Archeoparku. istnieje on od 2006 roku, kiedy na 
podstawie pierwotnych znalezisk powstała tam replika osady 

wczesnosłowiańskiej. po trwającej dwa lata przebudowie obiekt 
został wzbogacony o wybudowane z wykorzystaniem funduszy 
europejskich nowoczesne, kilkupiętrowe, wyposażone w windę 
centrum dydaktyczne wraz z zapleczem, które oddano do 
użytku 30 kwietnia 2016 roku. W niekonwencjonalny chociaż 
przystępny sposób prezentowane jest tam dziedzictwo 
archeologiczne, historyczne i przyrodnicze doliny Olzy. W tym 
niedaleko położonym od nas miejscu, zwanym także starym 
Cieszynem, prezentowane są liczne atrakcje archeologiczne 
z epoki prehistorycznej i wczesnośredniowiecznej, a także 
etnograficzne i przyrodoznawcze, co można obejrzeć 
w prezentowanej poniżej galerii zdjęć.     
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej 
Archeoparku pod adresem www.archeopark-chotebuz.cz.  

GK

10 Wiadomości Gminy Hażlach

SPORT

bezpłatny informator 
samorządowy

Nakład: 1.500 egz.
Wydawca
Redaktor naczelna:  Hanna Blokesz-Bacza, wgh@hazlach.pl

Skład i druk: Drukarnia Szmydt, ul. Legionów Polskich 27A, 09-500 Gostynin

Dziękujemy za udostępnianie zdjęć. 
Materiały do następnego numeru przyjmujemy do 10 lutego  2017 r.  pod adresem wgh@hazlach.pl

Rywalizacja odbywała się wśród dzieci 
-

nisistom kibicował wójt Grzegorz Sikor-
ski oraz radna Katarzyna Czendlik. 
Oto wyniki turnieju. 
Dzieci i młodzież: 1. Kamil Matuszek, 

Szymon Matuszek, 5. Wojciech Czendlik. 
Seniorzy: 1. Józef Matuszek, 2. Józef 
Michalik, 3. Tomasz Matuszek, 4. Piotr 
Gawłowski, 5. Ryszard Cebula, 6. Ro-
man Mazur.

GK

H A Ż L A C H .

Amatorzy tenisa stołowego
9 kwietnia Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu zorganizował kolejny Turniej Tenisa Stołowego Gminy Hażlach 

NAJLEPSI ZAWODNICY W KATEGORII SENIORÓW. 

P O G W I Z D Ó W.

Turniej żaków

DRUŻYNA OLZY POGWIZDÓW 
KLĘCZĄ OD LEWEJ: MATEUSZ NOWAK, BŁAŻEJ TENGLER, KACPER KROCHMAL, 
MIŁOSZ KOWALSKI, MAREK URZĘDOWSKI, KACPER WIATER, MACIEJ KACZMARCZYK. 

MOLASY, OKTAWIAN KURPANIK, FILIP NANKE, MARTA SŁOWIK, ROBERT BANOT.

Z okazji święta Konstytucji 3 Maja na 
boisku w Pogwizdowie odbył się tur-
niej piłki nożnej żaków (rocznik 2005 
i młodsi). W zawodach uczestniczyły 
cztery drużyny: Olza Pogwizdów, Victo-
ria Hażlach, LKS Rudnik  oraz Błyskawi-
ca Kończyce Wielkie. Grano systemem 
każdy z każdym 1x20 minut.

-
nicy Olzy Pogwizdów, którzy bez straty 
bramki z trzema zwycięstwami zostali 
najlepszą drużyną turnieju.

WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH
MECZÓW: 

-
czyce Wielkie 2:2, Rudnik - Hażlach 1:1, 

Pogwizdów - Kończyce Wielkie 3:0, Haż- Organizatorami turnieju byli GOK 

Andrzej Kłoda, prezes LKS Olza Pogwizdów

zaolziański arcHeoPark cHętnie odWiedzają 
turyści i Wycieczki szkolne.

Wójt GrzeGorz sikorski Podczas sPotkania 
W urzędzie Gminy Prezentuje koncePcję domu 
Przyrodnika W HażlacHu.

Fo
t.

 G
K

Fo
t.

 G
K

Gmina Hażlach podpisała umowę na realizację projektu „Wędrówki doliną Olzy”, 
współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego Programu interreg 

V-A republika Czeska-Polska. Partnerem Gminy Hażlach w tym projekcie jest Muzeum těsinska 
w Czeskim Cieszynie, które prowadzi Archeopark w Chociebużu-Podoborze. 26 lipca odbyło się tam 

robocze spotkanie przedstawicieli zaangażowanych stron. 

projekt „Wędrówki doliną Olzy” jest współfinansowany ze środków europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego programu interreg V-A Republika Czeska-polska.
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Dzień seniora w rudniku
W ramach projektu „Czech i Polak dwa bratanki” w rudniku 29 lipca odbył się Międzynarodowy 

Dzień seniora. W spotkaniu oprócz seniorów z rudnika uczestniczyli seniorzy z Karwiny. spotkanie 
rozpoczęto mszą św. w Kaplicy pw. imienia Maryi o 15:00.

projekt „Czech i polak dwa bratanki” jest współfinansowany ze środków europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
programu interreg V-A Republika Czeska-polska w ramach Funduszu Mikroprojektów euroregionu Śląsk Cieszyński – 

Těšínské slezsko i budżetu państwa.

po mszy św. seniorzy oraz zaproszeni goście udali się pod wiatę, 
aby uczestniczyć w dalszym spotkaniu. zacnych seniorów 
oraz zaproszonych gości przywitał sołtys sołectwa Rudnik 
zdzisław Jarosz. Część artystyczną zapewnili Wielkokończanie 
śpiewając różne pieśni regionalne. przy ich akompaniamencie 
zostało odśpiewane „sto lat” dla seniorów. 
z zaproszonych gości udział wzięli: ks. paweł, Katarzyna 
Czendlik – radna sołectwa Rudnik, sylwia Grzebień – prezes 
stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik, Tadeusz 
Machej – prezes LKs Rudnik, Grażyna Werłos – członek Rady 
sołeckiej, Wojciech Kasztura – GOK w Hażlachu. 
pani Katarzyna Czendlik i pani sylwia Grzebień opowiedziały 
o projekcie, w ramach którego była realizowana budowa wiaty, 
jak również o imprezach, które są przeprowadzane w ramach 
tego projektu. Każdy senior otrzymał pamiątkowy kubek. 
później zabrała głos przedstawicielka seniorów z Karwiny. 
Dziękowała za zaproszenie, jak również za miłe przyjęcie. 
Opowiadała o Karwinie, jak również zapraszała seniorów 
do przyjazdu do Karwiny w ramach integracji. seniorzy  

rozchodząc się do domów wyrazili chęć powtórzenia takiego 
spotkania w przyszłym roku. 
składam serdeczne podziękowania paniom z KGW Rudnik 
za pomoc w zorganizowaniu tego spotkania. 

zdzisław Jarosz
sołtys sołectwa Rudnik

Podczas międzynarodoWeGo dnia seniora 
WystęPoWał zesPół “Wielkokończanie” 
z kończyc WielkicH.
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„/…/ /dy przed gumnym/ /gazda z gaździną czakali/ /z kołoczym na plechu/ /z achtlikym laworówki/ /wyszła dziywka 
z pachołkym/ /przez zacisnióne zęby -/ /abyście się też mieli/ / jako w niebie anieli/ /aby wóm też na rok/ /jako tego roku/ 
/a winszować nie przestanymy/ powiyl też czego nie dostanymy/  /podziynkowoł gazda/ /przez zaciśnióne zęby/ / zachlipała 
gaździno - / /winiec na klinku zawiesili przi progu/ /na wieczne odpoczywani/  /było to koło całego roku/ /koło winiec/ /kiere 
się toczy bez przestanio/ /kole ludzi i przez nich/ /przez jejich siłe a zęby/ //odewrzite gęby/ /zapchały się kołoczym/ /a gazda 
z półkwaretki/  /nalywoł naokoło/ /co żrało gardło/  /..../ -  W starym geplu – Władysław Młynek

 „KÓMU tyN WiNieC DAĆ trZeBA”

„Cóż to dzisio za żniwa, jak ni ma rży 
/żyta/ ?!” – takie słowa powiedział 
mi przed kilkudziesięciu laty, pewien 
już w ten czas stary gazda. i miał 
rację, bo najwięcej „utropy” w czasie 
żniw było z żytem, bo i słoma 
najdłuższa i ciężar jej większy niż 
innych zbóż, więc i kosząc je trzeba 
było więcej wysiłku i umiejętnego 
położenia go na „ścianę” /a owies na 
„pokos”/, aby „odbieraczce”, sierpem, 
łatwiej było go odebrać i związać 
w snopek. Żyto  szybciej i częściej 
wylegało co utrudniało koszenie, 
a przy nawet przeokropnej pogodzie 
porastało w snopkach ustawionych 
w mondelach /kopkach/, a gdy nie 
było jeszcze skoszone to i „na pniu”. 
Ale było ono potrzebne chociażby 
właśnie z powodu tej słomy, 
potrzebnej do wymiany starej na 
nową w „strużokach” /siennikach/, 
/kiedyś nawet dla wojska/, na ściółkę 
dla zwierząt, do wyrobu słomianek 
do wypieku chleba i słomianek-
wycieraczek przed progiem domu, do 
wyrobu mat słomianych potrzebnych 
w ogrodnictwie i budownictwie, 
w plecionkarstwie, a w dawnych 
czasach do poszycia dachów chat 
i stodół. W naszej strefie klimatycznej 
żyto było i jest podstawowym 
zbożem chlebowym, po uprażeniu 
ziarna powstaje kawa zbożowa 
najlepiej gasząca pragnienie, po 
poddaniu go fermentacji alkoholowej 
w gorzelniach i uzyskaniu spirytusu 
przynosi państwu największe zyski. 

schodzi też najwcześniej z pola, 
co umożliwia uzyskanie z jednego 
kawałka pola dwóch plonów w ciągu 
jednego roku. Często słyszymy 
powiedzenie; „proste jak budowa 
cepa”, ale gdyby takiego co to mówi 
zapytać o nazwy jego części, to 
nie otrzymalibyśmy odpowiedzi, 
a gdyby trzeba było nim młócić,                                                             
to nie wielu by to umiało, a i cep 
prędko by się rozleciał.* 
Dziś również można zapytać: co to za 
żniwa? Kiedy nasz Adam Budziński, 
gazda tegorocznych gminnych 
dożynek ,  swoim „B izonem” 
w ciągu 10-15 dni /przy dobrej, 
sprzyjającej pogodzie/, wykosi, 
wymłóci, zsieka, lub przy pomocy 
braci, a obecnie syna pawła, sprasuje 
słomę ze wszystkich obsianych pól 
pogwizdowa i najbliższych okolic. 
Tylko starsi ludzie pamiętają, jak 
kiedyś wyglądały żniwa, kiedy 
kosiło się kosami, zboże wiązało się 
powrósłami w snopki i ustawiało 
w mondele, zwane też kopkami, 
bądź sztygami, zwoziło się do 
stodół, a dopiero później, nie raz 
i w zimie  młóciło się je cepami. 
Dzieci zagrabiały ścierniska, a te 
których rodzice nie mieli pola, za 
pozwoleniem gospodarza, chodziły 
zbierać odpadnięte i pogubione 
kłóska. za czasów folwarcznych całe 
rodziny chodziły na pańskie pola 
zbierać kłóska, a po związaniu ich 
w kiście, uzbierało się tego sporo. Aby 
się nic nie zmarnowało na ścierniska 

wypędzano gęsi, aby pozbierały 
osypane ziarna. zamontowanie 
ruchomych drabinek u kosiarek 
konnych i podnoszenie ich za 
pomocą dźwigni nogą, pozwoliło na 
„kupkowanie” zboża, ale pozostawało 
ręczne wiązanie ich powrósłami 
w snopki. Kolejną maszyną ciągniętą 
trójką koni były żniwiarki, które 
kupkowały zboże, ale  wiązać 
w snopki nadal je trzeba było ręcznie, 
dopiero snopowiązałki, do których 
potrzebne były dwie pary koni, 
kosiły i sznurkiem wiązały snopki. 
później pojawiły się snopowiązałki 
ciągnikowe, lecz dalsza technologia 
nadal pozostawała taka sama, choć 
już sporadycznie pojawiały się 
małe młócarnie tzw. „sztyftówki”, 
które napędzane były siłą czterch 
silnych mężczyzn, a „wygrabować” 
i odsuwać słomę musiało kilka kobiet 
lub większych dzieci. Kolejnym 
udogodnieniem były silniki na 
ropę naftową lub „benzynioki” 
c h ł o d z o n e  w o d ą .  W i ę k s z e 
gospodarstwa zakupywały konne 
kieraty „geple”, które już napędzały 
większe młocarnie-„wytrząsaczki”, 
które wytrząsały słomę i czyściły 
zboże. Była to wielka ulga w pracy, 
ale ze względu na szybkie tempo 
wymagało to i tak dużego ludzkiego 
wysiłku. pozostawał problem 
wynoszenia worków ze zbożem na 
„sypani”, strych, bądź inne miejsce 
magazynowania i problem ze słomą,       
bo choć niektóre gospodarstwa 
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 „KÓMU tyN WiNieC DAĆ trZeBA” (dokończenie ze str. 9) 

posiadały stacjonarne prasy do 
słomy, to i tak sprasowane kostki 
było trzeba układać w stodole. 
M ł o c a r n i e  s z e r o k o m ł o t n e , 
napędzane z wałka odbioru mocy /
WOM/ z ciągnika, a później silnikami 
elektrycznymi, które posiadały 
gospodarstwa folwarczne, a później 
uspołecznione. Kółka Rolnicze, 
które świadczyły usługi dla swych 
członków w pierwszej kolejności, 
a potem pozostałych rolników, 
bardzo poważnie ułatwiały prace, 
ale też z powodu długiego okresu 
oczekiwania na wykonanie usługi 
powodowały liczne kłótnie wśród 
społeczeństwa. W latach 60–tych 
ubiegłego wieku pojawiły się pierwsze 
polskie kombajny „Vistule”, jak się 
wówczas wydawało cud techniki na 
owe czasy, ale wyparł je udoskonalony 
„Bizon” i „super –Bizon”, a także 
kombajny zagraniczne „Claas” i inne. 
ich moc i wydajność umożliwia 
zbiór zboża w krótkim czasie i bez 
większych strat, a udoskonalone 
prasy i zwijarki do słomy, powodują, 
że kiedyś tak potrzebne stodoły, 
dziś stają się zbędne. Tak więc 
rację miał ów stary rolnik zadając 
pytanie, a zarazem odpowiedź co 
to za żniwa, kiedy wszystko można 
wykonać szybko      i w zasadzie przez 
jednego człowieka – kombajnistę, 
a i żyto, przynajmniej w naszym 
regionie, mało kto uprawia. zastąpiło 
je pszenżyto – sukces polskich 
naukowców – hodowców nowych 
odmian, a w tym wypadku i nowych 
gatunków zbóż, które daje większą 
wydajność z hektara niż żyto, jest 
odporne na wyleganie, a zawartość 
enzymu lizyny stawia je w czołówce 
roślin wysokobiałkowych.

Autor cytowanego na wstępie motta, 
wśród wielu innych napisał też inny 
wiersz, który zatytułował: „Kómu 
tyn winiec”, a brzmi on tak:

Władysław Młynek
Kómu tyn winiec
   
Kómu tyn winiec
z czetyny a owsa 
z dómowym zokalcym,
kómu tyn winiec 
dać trzeba?

Tym, co w kamieniskach
drą skrziwióne palce, 
tym, co zostali 
bliziutko nieba.

Kómu dać gałąź 
kwitnącej jabłóni
w jęczmiennych warkoczach, 
kómu tyn bukiet dać trzeba?

Tym co w swoim śmiychu
mają uśmiech gróni,
śpiywają wónią 
reżnego chleba.

Kómu tyn koncert
buków, jedli, smreków
z barwami łąki
kómu tyn koncert dać trzeba?

Tym co w swoich sercach
mają hardość wieków, 
a na poleczkach
baranki z nieba.

Po kogo by my
kolase posłali,
bieluckie kónie, 
kómu kolase
z dwiema porami?

Tym co w naszych gróniach, 
trwają i wytrwali, 
a nasze grónie
robią gróniami. 
 
Tak więc poeci, pisarze, różni 
etnografowie opisujący dawne 
zwyczaje i obrzędy mocno te prace 
upraszczają, bo nie jest to praca 
lekka i przyjemna. Upał, kurz, awarie 
maszyn, długie kolejki w punktach 
skupu zbóż, zmienna i niesprzyjająca 
pogoda oraz inne obiektywne 
trudności powodowały nerwowość, 
niezadowolenie i złe nastroje.
Tak jak Młynków gazda starał się 
„by te chwile w kierych nie widzieli 
utropy” były „uchalkane kapką 
gorzołki”, ówczesna władza ludowa 
oparta na sojuszu robotniczo-
chłopskim organizowała  na 
wszystkich szczeblach administracji 
państwowej dożynki i przyozdabiano 
je folklorem ludowym, powoływano 
się na tradycję, by później znów 
zapomnieć o tych „co żywią i bronią”. 
We wrześniu w 1957 roku podczas 
centralnych dożynek w Warszawie 
Władysław Gomułka w swym 
przemówieniu powiedział takie 
słowa: „Bez pracy nie ma kołaczy”, 
i „pracę, każdą pracę, której plonem 
jest dobro narodu, która tworzy 
lub przyczynia się do tworzenia 
i zwiększania narodowego bochenka 
chleba należy stawiaćna najwyższym 
piedestale czci i uznania”. Ale 
to były tylko slogany.  Rolnik nie 
miał ubezpieczenia społecznego 
w przeciwieństwie do jego zwierząt, 
które podlegały obowiązkowemu 
ubezpieczeniu; przysługiwało mu 
300 kg węgla na rok na opalenie 
mieszkania i gotowanie potraw, 
ale na odstawionego do punktu 
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02.09.2017 
Dożynki Gminy Hażlach, 
miejsce: pogwizdów 

10.09.2017
Lutnia Bike Marathon, 
miejsce: zamarski 

17.09.2017 
Zamarskie Biesiadowanie, 
miejsce: zamarski 

Pamiątka założenia kościoła 
ewangelicko-augsburskiego 
w Hażlachu, 
miejsce: zamarski 

30.09.2017 
70-lecie LKs „Olza” Pogwizdów

skupu tucznika otrzymywał 
350jkg węgla, nadal był gnębiony 
p o d atk ami ,  ob ow i ązkow y mi 
dostawami zboża, ziemniaków, 
żywca, mleka, a w Czechosłowacji 
nawet jajkami. W czasie żniw 
i wykopek organizowano w prawdzie 
tzw. akcje łączności miasta i wsi, 
pomagało też wojsko, ale to nie 
wiele dawało i dotyczyło tylko 
gospodarstw uspołecznionych.  
Dopiero za edwarda Gierka,                                                                  
po ogólnopolskiej konsultacji 
z rolnikami, zniesione zostały 
kontyngenty i rolnicy zostali 
ubezpieczeni, ale i tak świadczenia 
te nie są takie, jakie posiadają 
sojusznicy – robotnicy i inteligencja 
pracująca. 
załączony do niniejszego tekstu 
wiersz w zasadzie odnosi się do ludzi 
gór, bo ci autorowi byli znani i bardzo 

bliscy, ale w wypadku naszego 
tegorocznego dożynkowego gazdy, 
warto posłać po niego tą kolasę 
zaprzężoną we dwie pary koni i to 
jak najbielszych, bo swoją pracą na 
swoim polu i polach wszystkich nie 
licznych już rolników pogwizdowa 
i okolic, sprawia, że w pełni na takie 
zaszczytne i honorowe wyróżnienie 
zasługuje. prace w polu i usługi 
dla innych, potrafi łączyć z pracą 
zawodową na kopalni. Niczym 
dyspozytor w przedsiębiorstwie, 
Jego zacna małżonka Anna, 
a obecnie już i syn paweł pomagają 
mu w tej działalności. W razie 
potrzeby wspierają go bracia, a także 
druhowie strażacy, którym już przez 
trzecią kadencje przewodzi. Jest 
też członkiem zarządu Gminnego 
związku Ochotniczej straży pożarnej 
w Hażlachu. Ten dożynkowy wieniec, 

w którym jest zamknięta praca 
rolnika całego roku „święcie im się 
patrzi!”. A za to wszystko co robią 
dla społeczności Pogwizdowa 
i całej Gminy Hażlach składamy 
im jak na j serdecznie j sze 
podziękowania. 
Chwała i dzięki wszystkim 
rolnikom, bo wszystkim ten 
wieniec dać trzeba! 
----------------
*War to wspomnieć ,  że nasz 
wikary z 1919 roku ks. kpt. Rudolf 
Kumorek, a wcześniej kapelan w C.K. 
Austro-Węgierskiej Armii, /obecnie 
oczekujący na betyfikację/, będąc 
już na misjach w Brazylii nauczył 
tamtejszych indian wyrabiać cepy 
i nimi młócić. Otrzymał za to 
wyróżnienie i podziękowanie od 
ówczesnego prezydenta Brazylii.

Czesław stuchlik

Zapraszamy:



Tym razem nasze drużyny udały się do 
ośrodka GimOstrowo w Ostrowie, blisko 
złocistych plaż Bałtyku. Codzienne 
zajęcia sportowe, wspólna integracja 
przy ognisku, pogadanki edukacyjne 

oraz czas spędzony na plaży wniosły 
nowego ducha w drużyny, pozwoliły 
podnieść poziom sportowy zawodników, 
a przede wszystkim zintegrowały ich 
wokół wspólnych celów i zamierzeń. 

Kulminacją okazały się 4. plażowe 
Mistrzostwa Budowniczych, gdzie dzięki 
zaangażowaniu naszych sportowców 
udało się ustanowić nowy rekord polski 
w wysokości budowli z piasku, o czym 
można dowiedzieć m. in. z BaltyckaTV.
z tego miejsca zarząd LKs Victoria 
Hażlach pragnie podziękować 
wszystkim, którzy wsparli nasz projekt,             
a w szczególności: Fundacji pKO Banku 
polskiego, Wójtowi Gminy Hażlach oraz 
rodzicom zawodników. 
za rok plany mamy przynajmniej tak 
samo ambitne.

paweł Macura
prezes LKs Viktoria Hażlach

Na ostateczny wynik w tej rywalizacji składają się punkty 
zdobyte w zawodach gminnych, powiatowych, rejonowych 
i wojewódzkich objętych kalendarzem igrzysk Młodzieży 
szkolnej oraz Gimnazjady Młodzieży szkolnej.
zdobywcy pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach 
otrzymują stypendia sportowe oraz nagrody rzeczowe 
ufundowane przez naszą gminę. Młodym mistrzom sportu 
gratulujemy!!! Tak przedstawia się końcowa klasyfikacja 
w roku szkolnym 2016/17:

SZKOŁY PODSTAWOWE
miej-

sce
dziewczęta miej-

sce
chłopcy

Nazwisko, imię, szkoła pkt. Nazwisko, imię, szkoła pkt.

1.
FRANEK KAMILA
SP POGWIZDÓW

10,4 1.
WĄTROBA REMIGIUSZ

SP KOŃCZYCE WLK
26,2

2.
LIPKA MARTYNA
KUCZERA NIKOLA
SP POGWIZDÓW

6,3 2.
CZENDLIK KACPER
SP KOŃCZYCE WLK

23,2

3. 3.
CZENDLIK WOJCIECH
SP KOŃCZYCE WLK

20,3

SZKOŁY GIMNAZJALNE
miej-

sce
dziewczęta miej-

sce
chłopcy

Nazwisko, imię, szkoła pkt. Nazwisko, imię, szkoła pkt.

1.
WIECHEĆ SANDRA
GIM. KOŃCZYCE WLK

11,6 1.
TOMICA DAWID      

GIM. KOŃCZYCE WLK
17,4

2.
SIEKIERKA WIOLETA
GIM. KOŃCZYCE WLK

8,0 2.
WIECHEĆ ADRIAN 

GIM. KOŃCZYCE WLK
14,7

3.
KOZIOŁ OLIWIA

GIM. POGWIZDÓW
7,5 3.

GRYGIEREK WOJCIECH
PAWŁOWSKI SZYMON
GIM. KOŃCZYCE WLK

13,8
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LKs na wakacjach

Gminni mistrzowie sportu

Wpisując się w obraną strategię wspierania oraz upowszechniania i promocji sportu wśród młodzieży LKs 
Victoria Hażlach, przy olbrzymim wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego, Urzędu Gminy w Hażlachu  oraz 
rodziców, po raz trzeci zorganizował obóz sportowy dla swoich zawodników drużyn trampkarzy i juniorów. 

Wraz z zakończeniem roku szkolnego 
2016/17 dobiegła końca rywalizacja 

o tytuł „Najwszechstronniejszego sportowca szkół 
podstawowych i gimnazjalnych gminy Hażlach”. 

W tym roku młodzież lks Victoria HażlacH WyPoczyWała nad morzem.

już od najmłodszycH lat mieszkańcy Gminy 
uPraWiają sPort.
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polski związek Ju-Jitsu powołał dwóch zawodników 
trenujących w UKs Nakano pogwizdów do reprezentacji 
polski na pucharze Świata U15, który odbędzie się 
we wrześniu w Czarnogórze. Filip Czupil i Maria 
Buczkowska będą startować w dyscyplinie Fighting 
Ju-Jitsu. Trzymamy kciuki. 

W turnieju uczestniczyły trzy drużyny piłkarskie: TJ 
Oravská Lesná (słowacja), TJ Dobratice (Czechy) oraz 
drużyna Oldboys z Kończyc Wielkich. Mecze rozegrano na 
pełnowymiarowym boisku trawiastym w systemie „każdy 
z każdym”. po rozegraniu wszystkich spotkań zwycięzcą 
turnieju z kompletem punktów została drużyna z Kończyc 
Wielkich, drugie miejsce zajęła drużyna z TJ Dobratice 
i trzecie goście ze słowacji TJ Oravská Lesná. Najlepszym 
strzelcem turnieju został Jarosław parchański a najlepszym 
bramkarzem Wiesław Wenglarzy. Na zakończenie turnieju 
wszystkie drużyny oraz wyróżnieni zawodnicy odebrali 
puchary i statuetki z rąk prezesa LKs „Błyskawica” Kończyce 
Wielkie Józefa Foltyna.

W przerwie turnieju odbył się mecz drużyny Żaków a ich 
przeciwnikami zostali Rodzice. po bardzo zaciętej walce 
mecz zakończył się sprawiedliwym podziałem punktów 
i stosunkiem bramek 3:3, jednakże ostateczne słowo 
miała drużyna Żaków która zwyciężyła w pomeczowych 
rzutach karnych.
Na zakończenie imprezy odbył się mecz pierwszych drużyn 
LKs „Błyskawica” Kończyce Wielkie oraz TJ Bystřice 
(Czechy), który zakończył się zwycięstwem gości wynikiem 
1:3. Organizatorami turnieju byli LKs „Błyskawica” Kończyce 
Wielkie i GOK w Hażlachu.

Marcin Kraus  
LKs „Błyskawica” Kończyce Wielkie
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reprezentacja Polski 
z Pogwizdowa 

Oldboysi w akcji
i Memoriał Alojzego Krzyżowskiego - Międzynarodowy turniej Oldboys 

odbył się 22 lipca na boisku sportowym w Kończycach Wielkich. 

W turnieju uczestniczyły drużyny z czecH i słoWacji.
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W jubileuszu Osp w Rudniku uczestniczyli m.in.  starosta 
cieszyński Janusz Król oraz Wójt Gminy Hażlach Grzegorz 
sikorski, Bożena Bury – przewodnicząca Rady Gminy Hażlach 
wraz z radną Katarzyną Czendlik, Karol Folwarczny – radny 
powiatowy oraz Krzysztof Czakon – członek zarządu 
oddziału wojewódzkiego związku Ochotniczych straży 
pożarnych Rzeczpospolitej polskiej województwa śląskiego, 
a także zaproszeni goście i mieszkańcy gminy. 
podczas uroczystości wręczono następujące odznaczenia: 
srebrny Medal za zasługi dla pożarnictwa: 
- Mirosław parchański
Brązowy Medal za zasługi dla pożarnictwa:
- Aleksander szajter
- Andrzej Grzebień
Brązowe Odznaki Młodzieżowej Drużyny pożarniczej: 
- Dawid Borkowski
- Kacper Czendlik
- Wojciech Czendlik
- Marcin Kędzior
- Damian Machej 
- Bartłomiej Tomica

W dowód uznania za długoletnią działalność w Osp odznaki 
„za wysługę lat” : 
- Antoni parchański – 65 lat służby w Osp
- Wiktor Jarosz – 55 lat służby w Osp
- Krzysztof parchański – 35 lat służby w Osp
- Mirosław parchański – 35 lat służby w Osp
- zdzisław Jarosz – 35 lat służby w Osp
- Roman spandel – 35 lat służby w Osp
- Andrzej Grzebień  - 15 lat służby w Osp
- Katarzyna Jarosz – 10 lat służby w Osp
- Mateusz szczypka – 10 lat służby w Osp
- Krystian Jarosz – 10 lat służby w Osp
- Artur Grzebień – 10 lat służby w Osp
- patryk Walica – 10 lat służby w Osp
Odznaki „strażak Wzorowy”
- Michał Bączek 
- Daniel Jarek
- Tomasz Koliński 
- Michał Ligocki
po części oficjalnej przyszedł czas na dobrą zabawę 
w towarzystwie kapeli tyrolskiej i DJ’a. 

HBB
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85 lat OsP w rudniku 
Uroczystą mszą św. rozpoczęły się obchody jubileuszu 85-lecia Ochotniczej straży Pożarnej w rudniku, 

którą odprawił ks. Andrzej Wieliczka. Następnie strażacy na czele z Orkiestrą Dętą Janusza Kani 
przeszli na teren za strażnicą, gdzie odbyła się oficjalna część obchodów strażackiego święta.

W 1931 rodzi się myśl utworzenia straży Ogniowej 
w Rudniku. inicjatorami jej utworzenia byli Józef Jędrulek, 
Franciszek Machej, Wiktor Kępny, Józef Wawrzyczek oraz Jan 
Matuszek. 16 stycznia 1932 r. zapadła decyzja o powołaniu 
samodzielnej jednostki pożarnictwa ochotniczego w Rudniku. 
po przeprowadzonej zbiórce wśród mieszkańców 11 czerwca 
1932 r. zakupiono pierwszą sikawkę ręczną, która służyła 
jednostce do 1951 r. W marcu 1934 r. przystąpiono do budowy 
strażnicy, a po trzech miesiącach nastąpiło przekazanie jej 
do użytku. 
Wraz z nadejściem ii wojny światowej działalność Osp 
w Rudniku zamiera, a z chwilą nadejścia działań wojennych 
na terenie Rudnika strażnica i sprzęt pożarniczy zostają bardzo 
poważnie uszkodzone. Remont trwał do 1948 r. W 1951 r. 
strażacy kupują pierwszą motopompę M200. Od kwietnia 
1957 r. działalność znacznie się ożywiła, przyjęto nowych 

członków, podjęto szkolenia i poprawiono sprawność operacyjną 
jednostki. W tym czasie jednostka dysponuje wozem konnym, 
motopompą i odpowiednią ilością węży. 
W 1958 r. zostaje zainstalowana syrena alarmowa, a w 1962 r. 
motopompa M800 i mundury ochronne. pierwszy samochód 
pożarniczy marki Lublin zakupiono w 1967 służył strażakom 
do 1989 r. Kolejny samochód, tym razem marki Żuk, zakupiono 
w 1993 r., a w grudniu 2009 r. pozyskano jeszcze Volkswagen 
Transporter. 
We wrześniu 2002 r. zarząd wystąpił do wójta gminy 
o przekazanie obiektu po byłym Kółku Rolniczym na działalność 
Osp, a w lutym 2005 została podpisana umowa o użyczenie 
obiektu dla Osp w Rudniku. W grudniu 2006 r. strażacy 
przeprowadzili się ze starej strażnicy do nowego obiektu. 
Dziś jednostka Osp w Rudniku liczy 40 członków, w tym 11 
członków Młodzieżowej Drużyny pożarniczej.

Krótka historia OsP w rudniku
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85 lat OsP w rudniku
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