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W trzecim kwartale br. Grupa Kapitałowa Rafamet wypraco-

wała przychody ze sprzedaży w wysokości 27 mln złotych, a 

łącznie za trzy kwartały wyniosły one prawie 74 mln zł. 

Grupa Kapitałowa Rafamet za trzeci kwartał 2019 r. uzyska-

ła dodatni wynik finansowy netto w wysokości 290 tys. zł, 

ale narastająco za okres styczeń-wrzesień 2019 r. Grupa 

wykazuje jeszcze ujemny wynik finansowy netto w wysokości 

-1 026 tys. zł. 

- Jak co roku zapowiadamy, że czwarty kwartał będzie dobry. 

Walczymy obecnie nie tylko o odzyskanie dodatnich wyni-

ków finansowych za rok 2019, ale przede wszystkim o wyso-

ki stan kontraktacji na rok 2020. Wydaje się, że podjęte 

decyzje o wyprzedzającej produkcji (tj. oczekującej na po-

tencjalnych klientów) w bieżącym roku były wyjątkowo traf-

ne i uda mam się uzyskać i za ten rok pozytywne wyniki fi-

nansowe. Jednak jeszcze bardziej zadowoleni jesteśmy z 

kontraktacji na rok następny - jest wysoki, dotyczy opanowa-

nego asortymentu, jesteśmy zadowoleni z uzyskanych pozio-

mów cenowych i - co najistotniejsze - ciągle wzrasta - podsu-

mowuje E. Longin Wons, prezes Zarządu Fabryki Obrabiarek 

Rafamet S. A. 

 
Autor tekstu: Magdalena Matusik / Adventure Media 

 Zdjęcia: Rafamet S. A.  

III kwartał w Grupie Kapitałowej Rafamet na plus 

W MOKSiR debatowano nad kształtowaniem  
świadomości obronnej obywateli RP 

14 listopada w sali widowiskowej MOKSiR w Kuźni Racibor-

skiej odbyła się IV Konferencja Organizacji Proobronnych i 

Klas Mundurowych pn. "Budowanie społecznego zaplecza 

Sił Zbrojnych i kształtowanie świadomości obronnej obywa-

teli Rzeczypospolitej Polskiej". 

Organizatorem była Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ryb-

niku wraz z Gminą Kuźnia Raciborska i Kuźnią Kultury. 

Sympozjum rozpoczął i przywitał gości ppłk Robert Ryter - 

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Rybniku. Zanim uczest-

nicy przeszli do porządku konferencji, minutą ciszy uczcili 

saperów, którzy zginęli w kuźniańskich lasach. 

W trakcie zebrania przedstawiono poszczególne bloki tema-

tyczne: 

- Wojska Obrony Terytorialnej - "Nowy Rodzaj Sił Zbrojnych"; 

- "Jednostka Wojskowa GROM jako filar Wojsk Specjalnych"; 

- "Prewencja wśród młodzieży, zapobieganie i reagowanie". 

Podczas konferencji można było obejrzeć wystawioną broń 

oraz zapoznać się z ofertami różnych organizacji proobro-

nych oraz Straży Granicznej. 

 
UM Kuźnia Raciborska 
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Świąteczne iluminacje w Kuźni i Rudach 
W okresie przedświątecznym w Kuźni Raciborskiej oraz w 

Rudach pojawiły się nowe iluminacje. Do zamontowanych na 

ulicznych latarniach kolorowych świateł doszła m. in. duża 

bombka (w Kuźni znalazła się ona na wyremontowanym Pla-

cu Zwycięstwa, a w Rudach przed Zespołem Klasztorno-

Pałacowym). Sponsorem instalacji była firma TAURON Dystry-

bucja Serwis S. A. 

Dodatkowo Zarząd Osiedla Stara Kuźnia honorując wkład 

druhów OSP Kuźnia Raciborska w utrzymanie bezpieczeń-

stwa, stałą gotowość do niesienia pomocy oraz ceniąc ich 

dbałość o zabytkowy dwukonny wóz strażacki, sfinansował 

iluminację tego pojazdu. - Druhowie - dziękujemy w imieniu 

lokalnej społeczności za Waszą służbę i mamy nadzieję, że 

ta iluminacja ucieszy oczy wszystkich mieszkańców naszej 

gminy oraz przejezdnych - napisali na swoim fanpage'u 

członkowie Zarządu. 
Fot. BK, UM Kuźnia Raciborska i Osiedle - Stara Kuźnia  

Władze Gminy odebrały od harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju  
W czwartek, 19 grudnia podczas Sesji Rady Miejskiej w Kuź-

ni Raciborskiej przedstawiciele Hufca ZHP Ziemi Racibor-

skiej im. Alojzego Wilka w osobach: Oliwii Szwamberger, 

Kacpra Kruszelnickiego i Daniela Mirskiego, przekazali wła-

dzom Gminy Betlejemskie Światełko Pokoju. 

Harcerze od wielu lat, co roku przekazują przed Świętami 

Bożego Narodzenia Betlejemskie Światełko Pokoju, które 

odebrali z Jasnej Góry w Częstochowie. Jest ono bardzo wy-

mownym symbolem niesionym w wyjątkowej sztafecie z Gro-

bu Narodzenia Pańskiego w Betlejem. 

 UM Kuźnia Raciborska 

Na podst. Uchwały Nr XIV/121/019 Rady Miejskiej w Kuźni 

Raciborskiej z 21 listopada 2019 r. (Dz. U. Woj. Śl. z 21 li-

stopada 2019, poz. 7888) od 1 stycznia 2020 r. nastąpi 

zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi. 

1. Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektyw-

ny, opłata za "śmieci" będzie wynosiła 19,90 zł miesięcznie 

za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nierucho-

mość. 

2. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku 

zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny - 

opłata za "śmieci" będzie wynosiła 60,00 zł miesięcznie za 

każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 

3. Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, właścicieli nieruchomości zabudowanych bu-

dynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowni-

ku przydomowym w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) od miesz-

kańca miesięcznie. 

4. Właściciele nieruchomości, którzy posiadają kompostow-

nik i kompostują w nim bioodpady stanowiące odpady ko-

munalne w celu skorzystania z możliwości zwolnienia z czę-

ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po-

winni złożyć nową deklarację o wysokości opłaty zawierającą 

informację dotyczącą kompostowania. 

Nową deklarację należy składać w Urzędzie Miejskim w Kuź-

ni Raciborskiej (pokój nr 16), drogą pocztową lub w formie 

elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznych 

Usług Administracji publicznej pod adresem: 

www.epuap.gov.pl w terminie od 1.01.2020 r. 

UM Kuźnia Raciborska 

Od 1 stycznia rosną opłaty za śmieci  
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W piątek, 17 stycznia w Urzędzie Miejskim w Kuźni Racibor-

skiej podpisano umowę na remont ul. Cysterskiej i Sobie-

skiego w Rudach. Zadanie opiewa na kwotę 2,9 mln zł brut-

to, a zakończenie prace przewidywane jest na drugą połowę 

listopada br. 

Zadanie o nazwie "Przebudowa drogi gminnej - ul. Cysterska 

i ul. Sobieskiego w Rudach" w formule "zaprojektuj i wybu-

duj" będzie realizowane przy udziale pomocy finansowej 

przyznanej na operację typu "Budowa lub modernizacja dróg 

lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji zwią-

zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszyst-

kich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w ener-

gię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Progra-

mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Wykonawcą prac będzie firma Hucz, Sp. z o. o., Sp. k. z sie-

dzibą w Boronowie (ul. Częstochowska 14). Cena wybranej 

oferty to 2.978.035,75 zł brutto (słownie: dwa miliony dzie-

więćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści pięć złotych 

75/100). 

Zakres prac obejmować będzie: 

dokumentację techniczną; 

frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej; 

rozbiórkę istniejącej podbudowy; 

wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni; 

wymianę istniejących krawężników na nowe; 

umocnienie poboczy na całej długości drogi za wyjątkiem 

wjazdów i zjazdów na szerokość 0,65 m i grubość 10 cm 

destruktem (frezem) pozyskanym z frezowania istniejącej 

nawierzchni; 

odtworzenie rowów przydrożnych w granicach pasa drogowe-

go (w miejscach, gdzie istniejąca szerokość pasa drogowego 

umożliwia ich lokalizację); 

odnowę oznakowania poziomego i pionowego zgodnie ze 

stanem istniejącym; 

regulację istniejących wpustów drogowych; 

odwodnienie skrzyżowania dróg Powstańców i Sobieskiego; 

utwardzenie zjazdów o nawierzchni gruntowej destruktem 

na szerokość pasa drogowego. 

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 20 listopada 

2020 r. 
 

 

 

oprac. BK,  

fot. UM Kuźnia  

Raciborska 

Rudy: Remont ulic Sobieskiego i Cysterskiej 

Ruszyły prace nad gazyfikacją gminy 
23 grudnia w sali USC w Kuźni Raciborskiej odbyło się spo-

tkanie poświęcone gazyfikacji gminy, w trakcie którego stro-

ny biorące udział w wydarzeniu przekazały informację o roz-

poczęciu inwestycji pn. "Gazyfikacja Gminy Kuźnia Racibor-

ska - Budowa Gazociągu Średniego Ciśnienia". 

W spotkaniu udział wzięli: Joanna Śnieżko-Barańska - za-

stępca dyrektora ds. wsparcia operacyjnego Oddział Zakład 

Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o., Marcin 

Główka - właściciel firmy "Instal-Tech" z Raciborza, która 

będzie realizowała inwestycję, Paweł Macha - burmistrz Kuź-

ni Raciborskiej, Krzysztof Ficoń - wójt gminy Bierawa oraz 

Franciszek Marcol, który odczytał list ministra Michała Wo-

sia z gratulacjami. 

Strony przekazały informację o rozpoczęciu inwestycji pn.: 

"Gazyfikacja Gminy Kuźnia Raciborska - Budowa Gazociągu 

Średniego Ciśnienia". 

Inwestycja obejmuje: 

1) Zakres robót budowlano-montażowych: 

gazociąg średniego ciśnienia Dz 180 PE o długości około 

15.531 metrów; 

gazociąg średniego ciśnienia Dz 160 PE o długości około 

2.154 metry; 

gazociąg średniego ciśnienia Dz 110 PE o długości około 

1.120 metrów; 

gazociąg średniego ciśnienia Dz 90 PE o długości około 

1.939 metrów; 

gazociąg średniego ciśnienia Dz 63 PE o długości około 

1.726 metrów. 

2) W pierwszej kolejności z uwagi na zaplanowany remont 

dróg powiatowych w miejscowości Turze i Budziska, realizo-

wanych w ramach dofinansowania ze środków Funduszu 

Dróg Samorządowych w 2019, będą realizowane prace 

związane z układaniem gazociągu przebiegającego przez te 

sołectwa, aby uniknąć konieczności rozbierania nowo wyre-

montowanych nawierzchni asfaltowych. 

3) W ramach zadania wykonawca wykona wszelkie roboty 

budowlano-montażowe w zakresie: 

wykonanie wykopów pod przełączenia sieci gazowej, 

ułożenie gazociągu średniego ciśnienia, 

odbudowa nawierzchni po robotach gazociągowych, 

wykonanie zasypki wraz z odtworzeniem nawierzchni po 

wykonaniu przełączenia sieci, 

nadzory branżowe, 

realizacja zadania zgodnie z dokumentacją techniczną i zło-

żoną ofertą. 

4) Planowany termin realizacji szesnaście miesięcy od dnia 

podpisania umów. 
oprac. BK, fot. UM Kuźnia Raciborska  
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Mowa o blokach przy ul. Kasztanowej 6 oraz Słowackiego 5, 

na remont których Gmina Kuźnia Raciborska otrzymała dofi-

nansowanie. Koszt zadania to ponad pół miliona złotych, z 

czego 450 tys. to kwota dofinansowania. Realizacją zadania 

zajmie się ZGKiM. Gmina Kuźnia Raciborska otrzymała dofi-

nansowanie na realizację projektu "Poprawa parametrów 

efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w Gmi-

nie Kuźnia Raciborska" realizowany w ramach konkursu Pro-

gramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 

1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie woje-

wództwa śląskiego / 1.7.1 Wspieranie efektywności energe-

tycznej w budynkach mieszkalnych na terenie województwa 

śląskiego. Realizatorem zadania będzie Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej. Wartość 

zadania: 585.846,52 zł, a kwota dofinansowania: 

453.637,18 zł. Warunkiem zgłoszenia nieruchomości do 

konkursu był udział własnościowy gminy w 100 % (nie moż-

na zgłaszać budynków z wykupionymi mieszkaniami). 
 UM Kuźnia Raciborska  

 

Dwa kuźniańskie bloki zostaną gruntownie zmodernizowane 

Zabytkowa kolumna z figurą Matki Boskiej w Rudach zostanie wyremontowana  

Gmina Kuźnia Raciborska wraz z partnerskim miastem Odry w Republice Czeskiej 

pozyskała dofinansowanie z Euroregionu Silesia na realizację projektu "Szlak Matki 

Boskiej po obu stronach granicy". Zadanie realizowane będzie w ramach projektu 

INTERREG V-A Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euro-

regionie Silesia, w którym renowacji poddana zostanie kolumna z figurą Matki Boskiej 

w Rudach, znajdująca się na skrzyżowaniu dróg Rogera i Cysterskiej. 

Kolumna z figurą Najświętszej Marii Panny powstała około roku 1870 w stylu neoba-

rokowym. Jej autorem był prawdopodobnie Jan Baltazar Janda. Obiekt wpisany jest do 

rejestru zabytków pod numerem B/178/10. Dodatkowo projekt ma na celu zwiększyć 

odwiedzalność regionu oraz promować miasta partnerskie. W ramach projektu zosta-

nie wydany folder o tematyce maryjnej na pograniczu polsko-czeskim z wyszczególnie-

niem terenu gminy. Zostanie również wykonana mapa z wytyczonym szlakiem maryj-

nym na pograniczu. W okresie realizacji projektu odbędzie się pielgrzymka do miasta 

Odry. Miasto partnerskie zrealizuje analogiczne działania po swojej stronie. 

Całkowity koszt projektu to: 47.167,00 Euro, z czego dofinansowanie to kwota 

30.000,00 Euro (63,60 %). 
UM Kuźnia Raciborska 

Kasztanowa 6 Słowackiego 5 

Z Jagodowej na Słowackiego. Zmiana lokalizacji magazynu żywności  

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej informuje, że zmia-

nie uległa lokalizacja wydawania żywności w ramach 

Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej. Od 11 

lutego jest ona wydawana przy ul. Słowackiego 4. Maga-

zyn został przeniesiony z ul. Jagodowej. Wydawanie żyw-

ności będzie odbywało się w każdy wtorek w godzinach 

od 9.00 do 13.00. Nadal można przynosić skierowania 

uprawniające do otrzymania żywności 
UM Kuźnia Raciborska 
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Na zrewitalizowanym terenie po byłym tartaku powstaną nowe miejsca pracy  

.Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej ogłosił przetarg nieogra-

niczony na zadanie pn. "Przekształcenie poprzemysłowego 

terenu pod teren inwestycyjny w Kuźni Raciborskiej". Inwe-

stycja zakłada rewitalizację terenu po byłym tartaku w Kuźni 

Raciborskiej na obszarze 1.8505 ha Zadanie realizowane 

zostanie przy udziale pomocy finansowej w ramach Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP 

Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP Poddzia-

łanie 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach 

typu brownfield - RIT. Całość inwestycji to koszt 1 024 

780,75 zł. Dofinansowanie z budżetu UE: 838 815,71 zł. 

Inwestycja zakłada rewitalizację terenu po byłym tartaku w 

Kuźni Raciborskiej na obszarze 1.8505 ha, budowę sieci 

kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, wykonanie oświetla-

nia terenu, budowę drogi wewnętrznej o szerokości 4 me-

trów i długości 385 metrów. W wyniku realizacji projektu 

nastąpi kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego, co 

przyczyni się do nadania nowych funkcji gospodarczych ob-

szaru oraz ulepszy warunki dla rozwoju sektora mikro- i ma-

łych przedsiębiorstw. Zmodernizowany teren zostanie sprze-

dany w drodze przetargu nieograniczonego w celu tworzenia 

nowych zakładów i miejsc pracy. Tworzenie nowych miejsc 

pracy jest głównym celem projektu. 
UM Kuźnia Raciborska, Fot. Google Street View 

Trafiłeś na padłego dzika? Zgłoś to starostwu lub lekarzowi weterynarii  

W związku z możliwością wystąpienia afrykańskiego pomoru 

świń (groźna choroba wirusowa ASF), która atakuje wyłącz-

nie świnie i dziki, Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej wska-

zuje instytucje, którym należy zgłosić fakt padniętego zwie-

rzęcia. Wobec zagrożeń, jakie niesie za sobą rozprzestrze-

nianie się wirusowej posocznicowej choroby świń, znanej 

również pod nazwą "afrykańskiego pomoru świń" informuje-

my o konieczności zgłaszania przypadków odnalezienia pa-

dłych dzików do powiatowych centrów zarządzania kryzyso-

wego (PCZK). 

Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika? 

1. Jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia 

zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez 

właściwe służby; 

2. Powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozosta-

wić je w miejscu znalezienia; 

3. Zgłosić fakt znalezienia padłego dzika w instytucji: 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu - Referat Bezpieczeństwa 

i Zarządzania Kryzysowego 

Plac Stefana Okrzei 4 

47-400 Racibórz 

Tel.: (32) 412-06-02 

E-mail: pczk@powiatraciborski.pl 

lub 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu 

Tel. alarmowy: 665-829-485. 

W opinii ekspertów padłe dziki stanowią obecnie podstawo-

we źródło zakażenia. Choroba przenoszona jest najczęściej 

przez kontakt ze szczątkami padłych zwierząt oraz poprzez 

ludzi. Szczególnie duży wpływ na niekontrolowane przeno-

szenie się choroby, nawet na duże odległości, ma wykorzy-

stywanie do konsumpcji przetworzonego mięsa dzików, w 

tym przewóz mięsa i wyrobów wędliniarskich oraz wyrzuca-

nie ich odpadów. 

  

Wokół budynku przy ul. Kościuszki 5 w Kuźni Raciborskiej zakończyły 

się prace remontowe polegające na wymianie chodnika, zaś przy ul. 

Kościuszki 7 wymieniono studzienkę kanalizacyjną. Dodatkowo w tym 

budynku zostanie przywrócony lokal mieszkalny. Znajdzie się on w 

miejscu funkcjonującej do niedawna pod tym adresem działalności 

usługowej, który uległ likwidacji. 
UM Kuźnia Raciborska 

Remont chodnika przy ul. Kościuszki 5  
i przywrócenie lokalu mieszkalnego  

przy ul. Kościuszki 7 

UM Kuźnia Raciborska 
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 Szykuje się gruntowna modernizacja ul. Powstańców w Kuźni Raciborskiej  

Wymiana nawierzchni, przebudowa chodnika oraz skrzyżo-

wania, budowa zatoczki autobusowej oraz przejście dla pie-

szych z sygnalizacją świetlną - to elementy mającej się nie-

bawem rozpocząć modernizacji ul. Powstańców w Kuźni 

Raciborskiej. Gmina Kuźnia Raciborska otrzymała dofinan-

sowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

na zadanie pod nazwą "przebudowa drogi gminnej - ul. Po-

wstańców w Kuźni Raciborskiej". 

W ramach projektu zostaną wykonane następujące zadania: 

- wymiana nawierzchni drogi na ulicy Powstańców w Kuźni 

Raciborskiej na długości 428 m., jak również poszerzenie jej 

do szerokości 5,50 m.; 

- przebudowa skrzyżowania 

ulicy Powstańców i Słowackie-

go wraz z wykonaniem przy-

stanku / zatoki autobusowej 

na ul. Słowackiego, jak rów-

nież stworzeniem bezpieczne-

go przejścia dla pieszych, w 

tym z sygnalizacją wzbudzaną 

w obrębie pobliskiego przed-

szkola; 

- przebudowa istniejącego 

chodnika z wydzieleniem 

ścieżki rowerowej; 

przebudowa sieci oświetlenia 

ulicznego; 

- budowa nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Browar-

nej, z przeznaczeniem do obsługi pasażerów ruchu kolejo-

wego. 

Warunkiem udziału w konkursie było bezpośrednie połącze-

nie drogi gminnej z siecią dróg TENT-T. Drogi TENT-T to sieci 

dróg międzynarodowych. Ulica Powstańców posiada połą-

czenie z drogą kolejową, która przebiega przez Kuźnię Raci-

borską i jest wpisana w system sieć linii kolejowych między-

narodowych o numerze 151. 

Całkowite dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wy-

nosi 1 694 321,42 zł. Termin zakończenia inwestycji plano-

wany jest na koniec bieżącego roku. 
UM Kuźnia Raciborska 

"Koperta Życia" to zbiór informacji, które mogą pomóc służbom ratunkowym podjąć właści-

we działania wobec osoby potrzebującego (najczęściej seniora), gdy jego życie będzie za-

grożone. "Kopertę Życia" można od pobrać w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej (pokój 

nr 6). 

"Koperta Życia" to akcja, do której przystąpienia zachęcają lekarze i pracownicy pogotowia 

ratunkowego. Skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i polega 

na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o sta-

nie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych 

osobowych, w tym nr PESEL. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w 

lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne. 
UM Kuźnia Raciborska 

W Urzędzie Miejskim dostaniesz "Kopertę Życia" 

Kuźniański Komisariat Policji najlepszy na Śląsku  

Komisariat Policji w Kuźni Raciborskiej zdobył I miejsce w Garnizonie Ślą-

skim Policji. Do rankingu stanęło 95 komisariatów w wykrywalności ogólnej 

przestępstw. Ten wspaniały wynik w środę, 12 lutego nagrodziły władze gmi-

ny. W spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej 

udział wziął komendant powiatowy Policji w Raciborzu insp. mgr Łukasz 

Krebs, jego I zastępca mł. insp. mgr Krzysztof Żołądek, komendant Komisa-

riatu Policji w Kuźni Raciborskiej kom. mgr Marek Ryszka oraz zastępca ko-

mendanta podkom. Jacek Musiolik. W nagrodę za osiągnięte wyniki na ręce 

tych ostatnich burmistrz Paweł Macha oraz wiceburmistrz Sylwia Brzezicka-

Tesarczyk złożyli gratulacje oraz wręczyli pamiątkową tabliczkę dla Komisa-

riatu w Kuźni Raciborskiej. 
oprac. BK, fot. UM Kuźnia Raciborska 
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Dzięki funduszom z Unii Eurorejskiej gminne budynki uży-

teczności publicznej przejdą termomodernizację 

Gmina Kuźnia Raciborska otrzymała dofinansowanie z Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 w wysokości 2 520 473,81 zł na termo-

modernizację budynków użyteczności publicznej. Wartość 

całości projektu to kwota 3 525 411,20 zł, która zostanie 

przeznaczona na termomodernizację ośmiu gminnych obiek-

tów. Realizacja ma przyczynić się do poprawy jakości powie-

trza w Gminie Kuźnia Raciborska. 

Termomodernizacji poddane zostaną budynki: Przedszkola 

nr 1 w Kuźni Raciborskiej, ZGKiM w Kuźni Raciborskiej, 

Przedszkola w Rudach, Wiejskiego Ośrodka Kultury w Turzu, 

OSP Turze, OSP Jankowice, OSP Ruda Kozielska oraz gminny 

budynek przy ul. Jagodowej 15 w Kuźni Raciborskiej. 

Zakres prac wynikający z realizacji projektu: 

Przedszkole przy ul. Słowackiego 18 w Kuźni Raciborskiej: 

Ocieplenie dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, montaż 

instalacji fotowoltaicznej, modernizacja instalacji c. w. u. 

wraz z dostawą i montażem powietrznej pompy ciepła c. u. 

w., modernizacja instalacji c. o. - wymiana źródła ciepła. 

ZGKiM 

Ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, wy-

miana okien drewnianych, wymiana drzwi zewnętrznych, 

modernizacja instalacji c. o. - wymiana źródła ciepła, montaż 

instalacji fotowoltaicznej. 

Przedszkole w Rudach 

Ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, wy-

miana okien w piwnicy, ocieplenie stropu nad piwnicą, mo-

dernizacja instalacji c. o. - wymiana źródła ciepła, moderni-

zacja instalacji c. w. u. wraz z dostawą i montażem powietrz-

nej pompy ciepła c. u. w. 

Wiejski Ośrodek Kultury w Turzu 

Ocieplenie stropu nad nieogrzewaną częścią poddasza, ocie-

plenie dachu nad użytkową częścią poddasza, ocieplenie 

ścian zewnętrznych i ścian piwnicy przy gruncie, wymiana 

źródła ciepła. 

OSP Turze 

Modernizacja instalacji grzewczej, ocieplenie ścian zewnętrz-

nych, ocieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej. 

OSP Jankowice 

Ocieplenie ściany zewnętrznej, ocieplenie stropodachu, wy-

miana drzwi, ocieplenie bram garażowych, wymiana źródła 

ciepła. 

OSP Ruda Kozielska 

Ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, 

ocieplenie ścian piwnicy, montaż nawiewników, montaż ko-

tła na biomasę, wymiana grzejników, montaż zaworów ter-

mostatycznych i automatycznych odpowietrzników, moderni-

zacja instalacji c. u. w. wraz z dostawą i montażem powietrz-

nej pompy ciepła c. u. w., wymiana bram garażowych 

Budynek przy ul. Jagodowej 15 w Kuźni Raciborskiej 

Ocieplenie stropu, ocieplenie ściany zewnętrznej. 

Do konkursu można było zgłaszać tylko budynki użyteczności 

publicznej, których właścicielem jest Gmina Kuźnia Racibor-

ska. Budynki, w których znajdowały się lokale mieszkalne nie 

mogły zostać zgłoszone do konkursu. 
UM Kuźnia Raciborska 

Będzie cieplej i bardziej ekologicznie  

Na terenie gminy powstanie 408 instalacji odnawialnych źródeł energii  

Urząd Marszałkowski w Katowicach informuje, że Komisja 

Europejska zwiększyła pulę środków dla projektów dotyczą-

cych odnawialnych źródeł energii o 164 mln zł, dzięki czemu 

na terenie Gminy Kuźnia Raciborska powstanie ponad 400 

instalacji wykorzystujących OZE. W wyniku tych działań pro-

jekt pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowi-

ska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich" został za-

twierdzony do dofinansowania. Gmina Kuźnia Raciborska 

jest partnerem w projekcie, w związku z czym na naszym 

terenie zostanie zbudowanych ponad 400 różnych instalacji 

wykorzystujących odnawialne źródła energii, w tym panele 

fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła czy też 

kotły na pellet. Wartość projektu przypadająca na naszą 

gminę to 8 119 413,24 zł, przy kwocie wsparcia wynoszącej 

6 159 157,80 zł. Projekt został złożony do dofinansowania 

w 2018 r., jednakże ze względu na bardzo małą ilość do-

stępnych środków nie uzyskał pierwotnie wsparcia. Po złoże-

niu odwołania i zwiększeniu alokacji, projekt został zatwier-

dzony i skierowany do realizacji. Obecnie trwają procedury 

związane z aktualizacją i weryfikacją list mieszkańców za-

kwalifikowanych do wsparcia. W marcu Urząd Miejski zamie-

rza zorganizować spotkanie organizacyjne, na którym zosta-

ną przedstawione wszystkie szczegółowe kwestie. Tymcza-

sem, w poniedziałek, 17 lutego w Urzędzie Miejskim w Tar-

nowskich Górach (lider projektu) gminy partnerskie (w tym 

Kuźnia Raciborska) podpisały aneks do zawartej przed dwo-

ma laty umowy. Gminę Kuźnia Raciborska reprezentowali: 

burmistrz Paweł Macha, zastępca burmistrza Sylwia Brzezic-

ka-Tesarczyk oraz skarbnik Anna Szostak. Projekt, który 

dzięki decyzji Zarządu Województwa Śląskiego otrzymał dofi-

nansowanie, realizowany będzie w formule "parasolowej" co 

oznacza, że gmina będąca beneficjentem środków europej-

skich jest w tym zadaniu inwestorem, a mieszkańcy będą 

wnosili jedynie wkład własny. Mieszkańcy, którzy wezmą 

udział w projekcie, otrzymają instalacje OZE zamówione w 

przetargu organizowanym przez gminę i to gmina przez 5 lat 

po zakończeniu projektu będzie ich właścicielem. Po zakoń-

czeniu trwałości projektu instalacje zostaną przekazane na 

własność mieszkańcom. Na początku marca bieżącego roku 

ogłoszone zostaną z kolei przetargi na poszczególne instala-

cje. Wykonawców instalacji powinniśmy znać na przełomie 

września i października 2020 roku. 

Termin realizacji projektu: od 30 sierpnia 2020 do 30 

czerwca 2022 

 Wartość całkowita: 69 625 950,78 zł 

 Koszty kwalifikowane: 62 055 826,00 zł 

 Dofinansowanie: 52 747 452,10 zł 
UM Kuźnia Raciborska, oprac. BK 
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Z końcem stycznia rozpoczął się remont ul. Raciborskiej w 

Turzu. Zadanie w dużej mierze realizuje powiat raciborski, do 

którego należy ten odcinek komunikacyjny. Równocześnie 

trwa remont innej drogi powiatowej, która łączy Turze z Bu-

dziskami i Siedliskami. Umowy z wykonawcami tych dużych 

inwestycji podpisano w listopadzie i grudniu ub. roku. Pierw-

sza z nich obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 3509S 

w miejscowości Turze na odcinku od zatoki autobusowej 

przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3534S do wału 

przed mostem na rzece Rudzie. Zadanie polega na przebu-

dowie odcinka drogi powiatowej nr 3509S ul. Raciborskiej w 

miejscowości Turze o długości 856 m i obejmuje głównie: 

przebudowę jezdni poprzez wykonanie nowej konstrukcji 

jezdni o szerokości od 5,50 m do 6,0 m z poszerzeniami na 

łukach oraz poprawę odwodnienia drogi; 

przebudowę istniejącego chodnika, poboczy, zjazdów do 

posesji i pół uprawnych; 

profilowanie, odmulanie rowów oraz wymianę przepustów 

pod zjazdami do posesji; 

budowę nowych odcinków kanalizacji deszczowej oraz wy-

mianę istniejącego odcinka tej kanalizacji. 

Koszt zadania to 2 763 000 zł (z tego 1 638 083 zł to środ-

ki, które pozyskano z budżetu państwa z Funduszu Dróg 

Samorządowych). Pozostałe koszty zostaną poniesione ze 

środków powiatu raciborskiego i Gminy Kuźnia Raciborska. 

Druga inwestycja to przebudowa dróg powiatowych nr 

3509S od mostu na rzece Rudzie w Siedliskach do rejonu 

działki nr 653 w Turzu oraz nr 3534S od skrzyżowania z DP 

3509S do cieku wodnego w Budziskach. Zadanie polega na 

przebudowie dwóch odcinków dróg powiatowych o łącznej 

długości 970 m. Pierwszy z nich o dł. 298 m dotyczy drogi 

powiatowej nr 3509S od obiektu mostowego nad rzeką Ru-

dą (od strony Siedlisk) do rejonu skrzyżowania z drogą po-

wiatową w kierunku na Budziska, a znajdującego się przed 

miejscowością Turze. Drugi o dł. 672 m obejmuje drogę po-

wiatową nr 3534S od w/w skrzyżowania na Budziska do 

terenu cieku wodnego przed miejscowością Budziska. Za-

kres zadania obejmuje głównie: 

przebudowę jezdni poprzez wykonanie nowej konstrukcji 

jezdni szerokości 6,0 m z poszerzeniami na łukach; 

przebudowę istniejących poboczy, zjazdów do posesji i pól; 

profilowanie, odmulanie rowów oraz wymianę przepustów 

pod zjazdami do posesji; 

przebudowę zatoki autobusowej wraz z peronem. 

Koszt tego zadania to 2 127 972 zł (z tego 1 276 783 zł to 

środki z Funduszu Dróg Samorządowych). Pozostałe koszty 

również zostaną poniesione przez Powiat i Gminę Kuźnia 

Raciborska. 
oprac. BK, fot. Marcelina Waśniowska 

 

Wicemarszałek Wojciech Kałuża z wizytą w Urzędzie Miejskim  

21 lutego w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej odbyła 

się wizyta gospodarcza wicemarszałka województwa śląskie-

go Wojciecha Kałuży. Spotkanie dotyczyło stanu przeprowa-

dzania inwestycji realizowanych z udziałem środków unij-

nych na terenie Gminy. Został przeanalizowany harmono-

gram inwestycji zakończonych, rozpoczętych jak i planowa-

nych do rozpoczęcia. Dziesięć projektów do realizacji w naj-

bliższej przyszłości będzie wymagało bliskiej współpracy 

Urzędu Marszałkowskiego oraz Gminy. - Około 20 mln zł na 

inwestycje to duże wyzwanie logistyczne, administracyjne 

oraz finansowe dla partnerów. Proekologiczne inwestycje są 

priorytetem dla Naszej Gminy i Województwa Śląskiego. Ze 

strony Urzędu Marszałkowskiego odczuwamy życzliwe  

i merytoryczne wsparcie, co pozwala mieć nadzieję na pra-

widłową współpracę oraz realizację zamierzonego celu - 

podkreślają władze Kuźni Raciborskiej. Spotkanie odbyło się 

w swobodnej i miłej atmosferze. - Wicemarszałek z doświad-

czeniem samorządowym jest rzeczowym partnerem do reali-

zacji zadań - podaje magistrat. W spotkaniu udział wziął bur-

mistrz Paweł Macha, wiceburmistrz Sylwia Brzezicka-

Tesarczyk, przewodnicząca jednostki pomocniczej "Osiedle - 

Stara Kuźnia" Maria Wyszomierska oraz wójt gminy Krzyża-

nowice Grzegorz Utracki. 
oprac. i zdjęcia Bartosz Kozina 



 

 

Str. 10 

NR 1/2020 (11)  

ISSN  2544-7084 

PKS w Raciborzu, którego właścicielem jest Powiat Racibor-

ski od 1 marca 2020 r. rozpocznie kursowanie na trasie do 

Katowic. Do stolicy województwa będzie można dojechać 

również z Kuźni Raciborskiej i Rud. W uzgodnieniu z prywat-

nym przewoźnikiem - spółką Travel-Bus z Raciborza podjęto 

decyzję o przejęciu wszystkich połączeń relacji Racibórz - 

Katowice. Dotychczas proponowana częstotliwość oraz go-

dziny kursowania autobusów z Raciborza oraz z Katowic 

zostaną utrzymane w niezmienionym kształcie. Zmieniona 

zostanie trasa kursów z Raciborza do Katowic poprzez włą-

czenie w obsługę tej linii kursów do Gliwic. Linia będzie za-

pewniać tanią, szybką i bezpośrednią możliwość dojazdu do 

Gliwic (63 min) i do Katowic  (1,5 godz.). Rozkład jazdy linii 

Racibórz - Gliwice - Katowice obejmować będzie 12 kursów 

w obu kierunkach w dni robocze i soboty oraz cztery kursy w 

niedziele. Trasa będzie obejmować przejazd przez gminy 

Nędza i Kuźnia Raciborska z obsługą głównych przystanków 

w miejscowościach Babice, Nędza, Kuźnia Rac., Rudy. Obie 

gminy uzyskają przez to dodatkową komunikację obsługiwa-

ną przez wszystkie dni tygodnia, a koszty tej linii nie będą w 

żaden sposób obciążać budżetu powiatu oraz gmin, przez 

które linia będzie przebiegać. 

Odjazdy z Raciborza (dworzec PKS - stanowisko nr 4) do Gli-

wic, Katowic: 

 od poniedziałku do soboty: 6:15, 7:45, 9:50, 13:15, 

14:45, 17:15; 

 w niedziele: 13:15, 17:15. 

Odjazdy z Katowic (dworzec przy ul. P. Skargi - stanowisko nr 

1) do Raciborza: 

 od poniedziałku do soboty: 7:50, 9:50, 12:30, 15:00, 

16:40, 18:50; 

 w niedziele: 15:00, 18:50. 

Odjazdy z Gliwic (przystanek przy PKP po stronie poczty) do 

Raciborza: 

 od poniedziałku do soboty: 8:17, 10:17, 12:57, 

15:27, 17:07, 19:17 

 w niedziele: 15:27, 19:17. 

Powiat wprowadzi także dodatkowo zmiany godzin kursowa-

nia autobusów na trasie Racibórz - Szymocice - Rudy w taki 

sposób, by dostosować komunikację powiatowo-gminną na 

trasie Racibórz - Szymocice - Rudy do kursów z Gliwic / Kato-

wic na przystanku Rudy - ul. Kozielska. Zapewni to miesz-

kańcom gmin Nędza i Kuźnia Raciborska dostęp do połą-

czeń ponadlokalnych. Proponowane zmiany w kursowaniu 

autobusów na trasie Racibórz-Szymocice-Rudy dotyczą prze-

sunięć czasowych obsługiwanych kursów (szczegółowy roz-

kład jazdy dostępny na stronie przewoźnika oraz na przy-

stankach autobusowych). 
UM Kuźnia Raciborska 

PKS uruchamia linię z Raciborza do Katowic przez Kuźnię i Rudy  

Od 1 marca autobusy PKS Racibórz ponownie jeżdżą na Gamowską  

Informujemy, że od 

1 marca powiat raci-

borski w uzgodnie-

niu z Gminami Kuź-

nia Raciborska i 

Nędza przywrócił 

bezpośrednie połą-

czenia autobusowe z tych miejscowości do szpitala przy ul. 

Gamowskiej w Raciborzu. Wydłużenie kursów bez zwiększa-

nia dofinansowania ze strony Gmin i Powiatu było możliwe 

dzięki likwidacji dwóch kursów popołudniowych, cieszących 

się najmniejszym zainteresowaniem pasażerów. Samorządy 

uzgodniły, że zaoszczędzone w ten sposób środki zostaną 

przeznaczone na wydłużenie linii połączenia ze szpitalem. 

W godzinach porannych o 6:55 i 8:00 kursy będą się rozpo-

czynały z przystanku przy ul. Kolejowej w Kuźni Raciborskiej, 

a zakończą się przy ul. Gamowskiej w Raciborzu. Kursy po-

wrotne spod raciborskiego szpitala o godzinie 11:05 i 13:25 

zakończą się przy ul. Kolejowej w Kuźni Raciborskiej. 

Zmiana podyktowana jest licznymi prośbami mieszkańców, 

które Powiat jako organizator transportu powiatowo-

gminnego uwzględnił. Mimo braku dodatkowych środków na 

zwiększenie finansowania komunikacji powiatowo-gminnej, 

samorządy doszły do porozumienia. 
Rada Osiedla nr 1 w Kuźni Raciborskiej 
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28 listopada w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni 

Raciborskiej wręczono medale za 50-letnie pożycie małżeń-

skie. Wśród tegorocznych jubilatów znalazły się trzy pary z 

Rud, dwie z Rudy Kozielskiej i po jednej parze z Kuźni Raci-

borskiej, Budzisk i Turza. Medale, które zostały ustanowione 

w 1960 r., w imieniu władz państwowych wręczył burmistrz 

Paweł Macha wraz z kierownikiem USC Katarzyną Emrich. 

Pary, które w tym roku obchodzą Jubileusz 50-lecia Pożycia 

Małżeńskiego z terenu Gminy Kuźnia Raciborska to: 

1. Grażyna i Władysław Charlińscy - Kuźnia Raciborska; 

2. Róża i Jerzy Smiatkowie - Turze; 

3. Regina i Manfred Deptowie - Budziska; 

4. Eleonora i Henryk Żyłowie - Ruda Kozielska; 

5. Elżbieta i Karol Wojtasowie - Ruda Kozielska; 

6. Maria i Karol Kaniowie - Rudy; 

7. Anna i Józef Kołodziejowie - Rudy; 

8. Maria i Joachim Tworuszkowie - Rudy. 
UM Kuźnia Raciborska 

50 lat razem. Złote Gody 2019 w Gminie Kuźnia Raciborska 

60 lat razem. Jubileusz  
Adelajdy i Gintera Sieroniów  

z Jankowic  

13 lutego burmistrz Paweł Macha wraz z kierownikiem 

USC Katarzyną Emrich odwiedzili mieszkańców Jankowic - 

Adelajdę i Gintera Sieroniów, którzy obchodzą w tym roku 

60-lecie pożycia małżeńskiego. Gratulujemy wspaniałego 

jubileuszu i życzymy dużo zdrowia! 
UM Kuźnia Raciborska 

90 wiosen pana Rudolfa Czogały z 
Siedlisk  

Rudolf Czogała, mieszkaniec Siedlisk, 13 stycznia obcho-

dził jubileusz 90. urodzin. Z tej okazji z życzeniami udali 

się do niego burmistrz Paweł Macha, kierownik USC Kata-

rzyna Emrich oraz sołtys Jan Krybus. Szanownemu Jubila-

towi życzymy wszystkiego najlepszego! 
Fot. UM Kuźnia Raciborska 

Ginter Tworuszka z Rudy Kozielskiej 
obchodził 90. urodziny 

11 grudnia mieszkaniec Rudy Kozielskiej Ginter Tworuszka 

obchodził 90. urodziny. Z życzeniami do jubilata udali się bur-

mistrz Paweł Macha oraz kierownik USC Katarzyna Emrich. W 

ubiegłym roku państwo Małgorzata i Ginter Tworuszkowie 

obchodzili też 62. rocznicę ślubu. 
Fot. UM Kuźnia Raciborska  
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Nowy wóz bojowy dla OSP Rudy 

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy szwedzkiej marki 

Volvo 4x4 FLD3C to nowy wóz bojowy, jaki w piątkowe popo-

łudnie, 15 listopada trafił do strażaków z Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Rudach. Na ten moment rudzcy ochotnicy czeka-

li długo, dlatego też do powitania nowego wozu przygotowali 

się bardzo starannie. Na budynku remizy wywieszono flagę 

Gminy Kuźnia Raciborska, a stojącym przed budynkiem 

dzieciom rozdano zimne ognie. Z kolei dorosła ekipa ochot-

ników z racami w ręku ustawiła się wzdłuż placu oczekując 

na przyjazd nowego Volvo. Po otrzymaniu informacji, że ko-

lumna pojazdów strażackich jest już blisko, włączono syrenę 

alarmową i odpalono race. Wcześniej w górę poszybowało 

kilka petard rozświetlając ciemniejące niebo.  

Nowy samochód wjechał na plac przed remizą na sygnałach 

w asyście dotychczasowych pojazdów będących na służbie – 

Stara 266 oraz Renault Midliner 210. Auto zostało bardzo 

szybko otoczone przez mieszkańców Rud, którzy przyszli 

podziwiać szwedzką markę. Największe zainteresowanie 

pojazd wzbudził wśród dzieci, które jedno po drugim w towa-

rzystwie swoich rodziców zajmowały miejsce przy kierownicy 

bądź siadały w tylnej części wozu.  

Pojazd, który trafił do Rud jest składanką finansową. Koszto-

wał 789.537,00 zł brutto, a złożyło się na niego kilka pod-

miotów:  

1. Gmina Kuźnia Raciborska (ponad 300 tys. zł),  

2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska,  

3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej,  

4. Urząd Marszałkowski w Katowicach,  

5. Krajowy System Ratownictwa Gaśniczego,  

6. Nadleśnictwo Rudy Raciborskie.  

Zabudowę wykonała firma Bocar z Korwinowa koło Często-

chowy. Jak powiedział burmistrz Paweł Macha, jest to kolej-

ny etap modernizacji sprzętu i wymiany samochodów ratow-

niczo-gaśniczych Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie 

Kuźnia Raciborska. Volvo zastąpi samochód marki Renault, 

który przed kilkoma miesiącami trafił do Rud z PSP w Raci-

borzu. Wóz ten służyć będzie wkrótce ochotnikom z Turza. - 

To już trzeci nowy pojazd w naszej gminie. Pierwszy trafił do 

Siedlisk jeszcze za czasów poprzedniej burmistrz Rity Sera-

fin, drugi w ubiegłym roku trafił do Kuźni, a trzeci teraz do 

Rud - powiedział burmistrz Macha. - Modernizację czeka 

jeszcze jednostka w Rudzie, która ma na stanie Lublina, w 

związku z czym liczymy na jeszcze jeden samochód z PSP, 

którym byłby ciężki pojazd marki Scania - dodaje szef Gmi-

ny. Zadowolenia z nowego nabytku nie krył prezes rudzkiej 

OSP. - Po prawie dwóch latach starań doczekaliśmy się. My-

ślę, że będzie dobrze nam służył. Jest dobrze skonstruowany 

technicznie, dzięki czemu będziemy mieli łatwiejszy dostęp 

do sprzętu. To dla nas ułatwienie w niesieniu pomocy lu-

dziom - powiedział Krystian Chrośnik. 
Bartosz Kozina  
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W sobotę, 1 lutego przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Rudach odbyło się poświęcenie nowego wozu bojowego. 

Uroczystość poprowadził prezes OSP Rudy Krystian Chrośnik 

wraz z naczelnikiem OSP Rudy Joachimem Dudkiem. Uroczy-

stego poświęcenia wozu dokonał proboszcz parafii NMP w 

Rudach ks. Sebastian Śliwiński. W uroczystości udział wzięli 

sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Ad-

am Gawęda, senator Ewa Gawęda, zastępca prezesa 

WFOŚiGW w Katowicach Adam Lewandowski, radny sejmiku 

województwa śląskiego Henryk Siedlaczek, zastępca Ślą-

skiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st. bryg. mgr inż. 

Adam Wilk, komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożar-

nej w Raciborzu mł. bryg. mgr inż. Jarosław Ceglarek, prezes 

Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Raciborzu Stefan 

Kaptur, burmistrz Paweł Macha, przewodniczący Rady Miej-

skiej Radosław Kasprzyk, wiceburmistrz Sylwia Brzezicka-

Tesarczyk, sołtys sołectwa Rudy Wojciech Węglorz, druhowie 

OSP i mieszkańcy Rud. Osoby, które szczególnie przyczyniły 

się do pozyskania nowego wozu bojowego dla OSP Rudy to 

były poseł na Sejm RP Czesław Sobierajski oraz były radny 

Łukasz Ruhe. 
UM Kuźnia Raciborska 

Poświęcenie nowego wozu bojowego  

"Pomoc to moc". Ochotnicy z Kuźni otrzymali kamerę termowizyjną  

W czwartek, 28 listopada do jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Kuźni Raciborskiej dzięki akcji PZU "Pomoc to 

moc" trafiła długo wyczekiwana kamera termowizyjna FLIR 

K45, która posiada aż pięć różnych trybów pracy. 

1. Tryb strażacki NFPA - to tryb uniwersalny, do wstępnej 

interwencji pożarowej z funkcją ratownictwa i kontroli 

ognia; 

2. Czarno-biały tryb strażacki - podobny do NFPA w od-

cieniach szarości; 

3. Tryb ogniowy - zbliżony do trybu strażackiego NFPA, 

ale początkowa wartość temperatury koloryzacji cie-

pła jest wyższa; 

4. Tryb poszukiwawczo-ratowniczy - zoptymalizowany 

pod kątem wysokiego kontrastu obrazu termowizyjne-

go podczas poszukiwań, np. zaginionych osób; 

5. Tryb wykrywania ciepła - służący rozpoznawaniu tem-

peratury najgorętszych miejsc. 

Całkowity koszt kamery to 20.500 zł. 
Fot. OSP Kuźnia Raciborska 

***** 

A tymczasem… Rudy 102, Ognisty Rudi albo... Ochotnicy z Rud ogłosili konkurs na imię dla nowego wozu bojowego. - Chce-

my, aby była w miarę krótka, może nawiązywać do marki, straży i miejscowości. Liczymy na waszą inwencję twórczą - napi-

sali strażacy.  

Pomysły można przesyłać do 18 kwietnia. Szczegóły konkursu stronie internetowej Rudy24.pl.  

Po upływie terminu wszystkie propozycje zostaną zebrane i przedstawione komisji powołanej przez OSP Rudy. Pięć najlep-

szych (najtrafniejszych) zostanie nagrodzonych upominkiem. Spośród pięciu finalnych propozycji zostanie wybrana najlep-

sza nazwa przez komisję. Ogłoszenie wyniku na nazwę wozu strażackiego nastąpi w sobotę, 2 maja 2020 r. w dzień otwar-

tych drzwi OSP Rudy. 

oprac. BK 
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W dniach 9-10 listopada w Katowicach odbyły się Mistrzo-

stwa Polski w Brazylijskim Ju-jitsu. Wśród ponad 1600 za-

wodników z całej Polski znalazło się siedmiu reprezentantów 

kuźniańskiej Sparty. Bardzo dobrze zaprezentowali się Pa-

tryk Ogonowski oraz Julian Stencel zdobywając złote medale. 

Na uznanie zasłużyli również Ewa Szymik, która zdobyła sre-

bro oraz Sabina Urbaniec i Wiesław Kręcisz, którzy wywalczy-

li brązowe medale. Poza podium znaleźli się Tomasz Kudla i 

Grzegorz Wasik. Nazajutrz, 11 listopada, tym razem młodsza 

drużyna Sparty zameldowała się również w Katowicach na 

Ogólnopolskiej Lidze Dzieci i Młodzieży w Ju-Jitsu w składzie: 

Ewa Szymik, Szymon Urbaniec, Jakub Urbaniec, Patryk Mo-

cha, Wiktor Wojszwiłło, Maja Machnik, Julia Tomczak, Woj-

ciech Czerniej, Kamil Tomczak, Dorian Kozłowski i Julian 

Stencel. Młodzi Spartanie przywieźli łącznie 18 medali, co 

świadczy o świetnym wyszkoleniu! Dla kuźniańskich Spartan 

to jednak nie koniec batalii. 19 listopada najmocniejszy za-

wodnik klubu z Kuźni - Patryk Ogonowski - będzie sięgał po 

najważniejsze trofeum z Mistrzostw Świata, które odbędą się 

w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich - Abu Dhabi. 
Sparta Gold Team / UM Kuźnia Raciborska 

Medalowy weekend kuźniańskich Spartan 

W Kuźni zainaugurowano Turniej o Puchar Trzech Miast w Tenisie Stołowym  

19 października w hali sportowej przy Szkole Podstawowej 

im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej odbył się Między-

narodowy Turniej w Tenisie Stołowym o Puchar Trzech 

Miast. Było to pierwsze z cyklu trzech turniejów, jakie zosta-

ną rozegrane na przełomie 2019 i 2020 r. W turnieju 

uczestniczyli zawodnicy reprezentujący tenisowe środowisko 

Rybnika, miasta Odry w Republice Czeskiej oraz Miejskiego 

Klubu Sportowego "Tajfun" Kuźnia Raciborska (gospodarz 

zawodów). Reprezentacja każdego z miast wystawiła ośmio-

osobowe zespoły, składające się z czterech seniorów oraz 

czterech juniorów. Rywalizowano w grze pojedynczej w sys-

temie "każdy z każdym" oraz w deblu. Ogólna formuła turnie-

ju jest autorskim pomysłem prezesów dwóch ściśle współ-

pracujących klubów sportowych po obu stronach granicy: 

Damiana Morcińca (MKS "Tajfun" Kuźnia Raciborska) oraz 

Radosława Hendrycha (TJ Odry). Formuła przewiduje roze-

granie łącznie 3 spotkań. W lutym 2020 r. rozegrane zosta-

ną zawody w mieście Odry, natomiast w marcu w Rybniku. 

Drużyna, która w tych trzech spotkaniach zdobędzie większą 

liczbę punktów odbierze okazały Puchar Trzech Miast. Tur-

niej ma na celu integracje środowisk sportowych, promocje 

miast, zwiększenie poziomu szkolenia młodzieży oraz propa-

gowanie sportu i kultury fizycznej. 
Materiał nadesłany 

Władze samorządowe uhonorowały troje mieszkańców Kuźni  

Agata Kruszelnic-

ka, Patryk Ogo-

nowski i Jakub 

Stencel to miesz-

kańcy Kuźni Raci-

borskiej, którzy 

podczas ostatniej 

sesji Rady Miej-

skiej odebrali z rąk 

władz samorządo-

wych bony upominkowe oraz listy gratulacyjne za osiągnięte 

w ostatnim czasie sukcesy. Agata Kruszelnicka jest tegorocz-

ną wicemistrzynią świata w Urban Street Dance Solo Juveni-

les. Młodej tancerce podczas sesji towarzyszyła opiekunka 

Manuela Krzykała. Z kolei Patryk Ogonowski i Julian Stencel 

t o  tegoroczny 

mistrz i wicemistrz 

Europy w ju-jitsu. 

Obaj medale zdoby-

li podczas paździer-

nikowych zawodów, 

które odbyły się na 

greckiej Krecie. 

Sportowcom towa-

rzyszył trener kuź-

niańskiego klubu Sparta Gold Team Maciej Kriwienok. 

Gratulujemy serdecznie tak wspaniałych osiągnięć i życzymy 

dalszych sukcesów. 
Fot. UM Kuźnia Raciborska, oprac. BK 
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23 listopada w Zdzieszowicach odbyła się gala sportów wal-

ki, w której udział wzięło czterech zawodników klubu Sparta 

Gold Team z Kuźni Raciborskiej, spośród których trzech zde-

klasowało swoich rywali. Widowisko odbyło się na wzór gali 

zawodowej. Każdy stoczony pojedynek był wcześniej zakon-

traktowany. Zawodnicy wychodzili do swoich walk przy wy-

branej muzyce, a same pojedynki toczyły się w oktagonie. 

Jako pierwszy z teamu Sparty walczył Julian Stencel, który 

zdominował swojego przeciwnika już od samego początku. 

Podczas walki miał kilka prób poddania przeciwnika, osta-

tecznie jednak wygrał na punkty. W kolejnym pojedynku 

świetnie zaprezentował się Wiesław Kręcisz. Nie dając prze-

ciwnikowi szans na zaprezentowanie swoich umiejętności, 

szybko przejął inicjatywę sprowadzając go do parteru. Świet-

ne umiejętności grapplingowe zaowocowały szybkim podda-

niem przeciwnika, dźwignią na staw skokowy. Następny po-

jedynek, w którym brał udział Dominik Puterla obfitował w 

bardzo dobre umiejętności zawodników oraz wiele świetnych 

akcji. Po bardzo wyrównanej i widowiskowej walce Dominik 

odniósł zwycięstwo poprzez przewagę punktową. Ostatnia 

walka, w której udział brał Grzegorz Wasik poszła niestety 

nie po jego myśli. Kuźniański Spartanin w wyrównanej walce, 

musiał uznać jednak wyższość przeciwnika. 
Materiał nadesłany 

Świetny występ Spartan z Kuźni Raciborskiej na Gali Lucky Punch w Zdzieszowicach  

LKS Buk Rudy z Brązowym Certyfikatem PZPN  

LKS Buk Rudy to jeden spośród 85 klubów piłkarskich z te-

renu województwa śląskiego, którym przyznano Certyfikat 

PZPN na jednym z trzech poziomów: złotym, srebrnym lub 

brązowym. Co więcej - to jedyny klub z takim Certyfikatem z 

Podokręgu Racibórz. Program Certyfikacji to innowacyjny 

projekt mający za zadanie podniesienie jakości szkolenia w 

szkółkach piłkarskich na terenie całej Polski. W jego pierw-

szej edycji do Polskiego Związku Piłki Nożnej wpłynęło 1197 

formularzy zgłoszeniowych. Ostatecznie wszystkie wymaga-

nia formalno-prawne spełniły 694 podmioty i to właśnie im 

na mocy decyzji Komisji Weryfikacyjnej oraz Komisji Odwo-

ławczej ds. Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich zostały 

przyznane certyfikaty, które obowiązywać będą do 30 czerw-

ca 2021 r. Najwięcej certyfikatów przyznano w województwie 

śląskim - 85. Wśród nich 48 jest brązowych, 19 srebrnych i 

18 złotych. W tej ostatniej kategorii, lepsza od Śląska jest 

wyłącznie Małopolska, gdzie najcenniejszą z gwiazdek może 

poszczycić się aż 25 szkółek. - Jesteśmy jedynym klubem z 

Podokręgu Racibórz, który otrzymał Certyfikat Szkółki Piłkar-

skiej od PZPN. Dziękujemy wszystkim: trenerom, rodzicom i 

dzieciom za ogromne zaangażowanie podczas tworzenia 

naszego zgłoszenia. Dzięki Wam nasz klub może pochwalić 

się czymś naprawdę wyjątkowym, z czego jesteśmy bardzo 

dumni! - napisali na swym facebookowym profilu działacze 

rudzkiego klubu. 
oprac. BK, fot. LKS Buk Rudy 
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Jeden z najlepszych strzelców 

kuźniańskiej Stali, grający na 

pozycji napastnika 20-letni Da-

mian Słupina przeszedł niedaw-

no treningi kontrolne w trzecioli-

gowej Koronie II Kielce. To efekt 

dobrych kontaktów pomiędzy 

Maciejem Kozickim i Danielem 

Wojtaszem - trenerami obu dru-

żyn. Wyjazd do Kielc był dla 

Damiana swojego rodzaju na-

grodą za bardzo dobre występy 

w drużynie kuźniańskiej Stali. 

Dzięki wzajemnej współpracy obu trenerów, "stalowy napastnik" 

dostał możliwość treningu z rezerwami kieleckiego klubu będącego 

liderem w trzeciej lidze (gr. IV). - W Kielcach otrzymaliśmy nie tylko 

informacje, ale została nam opisana struktura i zasady funkcjono-

wania klubu. Damian musi jeszcze trochę popracować, aby wejść 

na najwyższy poziom rozgrywkowy w Polsce, ale jest w nim duży 

potencjał - mówi szkoleniowiec KS Stal Kuźnia Raciborska. - Nieste-

ty póki co nie będzie on mógł na dłużej zagościć w drużynie rezerw 

i tam się ogrywać, a to z uwagi na pewne zasady. Chodzi tu o wiek 

Damiana. Gdyby pojawił się tam dwa lata temu, albo dziś byłby 

dwa lata młodszy, to według zapewnień trenera, na pewno zapro-

ponowaliby mu współpracę- tłumaczy M. Kozicki. Jak dodaje szko-

leniowiec, kielecki klub funkcjonuje w ten sposób, że rezerwy są 

zapleczem pierwszej drużyny. - Występują w nich zawodnicy prze-

ważnie 17-18 letni, choć w 3-ligowych rezerwach grają i zawodnicy 

15-letni. Jak już gra tam ktoś starszy, to jest to zawodnik pierwsze-

go zespołu przesunięty do rezerw. Innych możliwości nie ma - mówi 

trener Stali. Mimo to, obaj się nie poddają, tym bardziej że usłyszeli 

wiele dobrych słów, które utwierdziły ich w przekonaniu, że warto 

próbować dalej. - Sami trenerzy zaproponowali pomoc w znalezie-

niu klubu dla Damiana, żeby się ograł na wyższym szczeblu. Będzie-

my więc cierpliwi i będziemy starać się wykorzystywać dane nam 

szanse. Tę w Kielcach na pewno wykorzystamy jako mega cenne 

doświadczenie - powiedział Maciej Kozicki. 

oprac. BK 

Zawodnik KS Stal Damian Słupina przeszedł treningi kontrolne w Koronie Kielce  

Młodzi piłkarze z KS Stal zwycięzcami turnieju mikołajkowego w Kornowacu  

7 grudnia w hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Ja-

na Pawła II w Kornowacu odbył się Mikołajkowy Turniej w 

Halowej Piłce Nożnej Dzieci i Młodzieży, w którym młodzi 

piłkarze KS Stal zdobyli dwa najwyższe trofea. 

Trampkarze w składzie: Wojciech Wojnar, Patryk Rybczyński, 

Kamil Marszałek, Roman Podolec, Eryk Dyrszka, Bartłomiej 

Rogowski i Andrzej Szczypka rozegrali mecz z trenerami oraz 

Młodziki + rocznik 2006 w składzie: Wojciech Wojnar, Patryk 

Rybczyński, Bartłomiej Rogowski, Patryk Bartkowski, Paweł 

Marek, Tomasz Zawada, Kacper Kwiatkowski i Kevin Horoń 

rozegrali w sumie pięć meczów, których wyniki przedstawiały 

się następująco: 

Kornowac - KS Stal 0:0; 

AP United - KS Stal 1:1; 

KS Stal - Pogrzebień 3:1; 

KS Stal - Naprzód Rydułtowy 2:0; 

Rydułtowy - KS Stal 0:1. 

W rozgrywkach młodzi piłkarze Stali zdobyli 11 punktów z 

bilansem bramkowym 7:2, czyli tak samo jak AP United. 

Decydujący był finał, który wyłonił zwycięzcę poprzez rzuty 

karne. Te były szczęśliwe dla KS Stal (wynik 2:1). 

 Na listę strzelców wpisali się: 

Kacper Kwiatkowski - 2 gole; 

Patryk Bartkowski - 1 gol + 1 z rzutu karnego; 

Tomasz Zawada - 2 gole + 2 z rzutu karnego; 

Patryk Rybczyński - 1 gol; 

Bartłomiej Rogowski - 1 gol. 

W całym turnieju KS Stal zdobyli oba pierwsze miejsca i 

otrzymali dwa puchary. Klub składa podziękowania ks. Mar-

cinowi Pikorowi z Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP 

Pogrzebień, która była organizatorem turnieju. 
oprac. BK, fot. KS Stal 
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To pierwszy taki turniej, którego organizatorem był klub sportowy Stal z Kuźni Raciborskiej. Miejscem rozgrywek była hala 

przy kuźniańskiej Szkole Podstawowej im. Jana Wawrzynka.  W pierwszym turnieju, który odbył się 11 stycznia udział wzięły 

drużyny młodzików (rocznik 2007 i młodsi) – łącznie osiem ekip. Zwycięzcą został zespół Odra Centrum Wodzisław. Tydzień 

później, 19 stycznia na parkiet wyszły drużyny trampkarzy (rocznik 2005 i młodsi) – w sumie sześć zespołów. Turniej wygra-

li piłkarze z LKS Buk Rudy. Na podium również znalazła się pierwsza drużyna z Kuźni Raciborskiej zajmując drugie miejsce. 

Ostatni turniej odbył się 25 stycznia. Zmierzyło się w nim osiem ekip seniorskich, a zwycięzcą okazał się LKS Studzienna. 

Tym razem pierwsza drużyna z Kuźni Raciborskiej znalazła się poza podium, zajmując czwartą lokatę. Druga kuźniańska 

ekipa zajęła ostatnie, ósme miejsce. Poniżej prezentujemy miejsca zdobyte przez wszystkie drużyny, które wzięły udział w 

turnieju: 

MŁODZIKI: 

1. MKP Odra Centrum Wodzisław 

2. APN Góral Istebna 

3. LKS Zameczek Czernica 

4. LKS Naprzód 46 Zawada 

5. KS Kornowac 

6. KS Stal Kuźnia Raciborska 

7. KS 94 Rachowice 

8. LZS Odrzanka Dziergowice 

TRAMPKARZE: 

1. LKS Buk Rudy 

2. KS Stal Kuźnia Raciborska 

3. LKS Zameczek Czernica 

4. LKS Ocice Racibórz 

5. LKS Pawłów 

6. KS Stal Kuźnia Raciborska II 

SENIORZY: 

1. LKS Studzienna 

2. Sędziowie Racibórz 

3. LKS Pstrążna 

4. KS Stal Kuźnia Raciborska I 

5. Naprzód 46 Zawada Wodzisław Śląski 

6. LKS Górki Śląskie 

7. FC Rybnik 

8. KS Stal Kuźnia Raciborska II 
oprac. BK, fot. KS Stal Kuźnia Raciborska 

Młodziki, trampkarze, seniorzy. W Kuźni odbył się turniej Stal Cup 2020 

Marek Rybicki wziął udział w opolskim Biegu Morsa  

26 stycznia na terenach przyległych do kąpieliska Bolko w Opolu odbył się I Bieg 

Morsa o Puchar Zakładu Komunalnego, w którym udział wzięło 250 zawodników. 

Jednym z nich był Marek Rybicki - komendant Hufca ZHP Ziemi Raciborskiej im. A. 

Wilka w Kuźni Raciborskiej. Pomysłodawcą biegu była grupa Morsy Opole Aktywni. 

Dystans nie był długi, bowiem wynosił 4,5 

km. Zadaniem uczestników był bieg w stronę 

Zakładu Komunalnego i powrót na miejsce 

startu. W połowie stawki znalazł się komen-

dant kuźniańskiego hufca hm. Marek Rybicki zajmując 132. pozycję w kategorii 

open i 13. miejsce w swojej kategorii wiekowej. Bieg zakończył się wspólnym mor-

sowaniem w wodach kąpieliska Bolko, które - jak mówi M. Rybicki - dostarczyło 

wiele emocjonujących wrażeń. 
Bartosz Kozina, fot. Marek Rybicki 



 

 

Str. 18 

NR 1/2020 (11)  

ISSN  2544-7084 

Raciborskie Championy rozdane. Wśród nagrodzonych m. in. zawodnicy MKS "Sparta"  

31 stycznia w RCK w Raciborzu odbyła się XIII Gala Racibor-

skiego Sportu, w trakcie której starosta raciborski Grzegorz 

Swoboda i prezydent Raciborza Dariusz Polowy nagrodzili 

wyróżniających się w ubiegłym roku sportowców, trenerów i 

osoby działające na rzecz sportu. Podczas gali przyznano 

także tytuły "Raciborskich Championów" w 9 kategoriach i 

odznaki Kółka Olimpijskie przyznawane przez Polski Komitet 

Olimpijski. Organizatorem wydarzenia był powiat raciborski i 

Miasto Racibórz. Nagrody finansowe i rzeczowe, także te 

przyznane w trakcie roku, powiat raciborski przeznaczył kwo-

tę w wysokości ponad 60 000 zł. Wśród uhonorowanych 

sportowców znalazło się kilkoro mieszkańców Gminy Kuźnia 

Raciborska. A byli to: 

Raciborski Champion - Medaliści Mistrzostw Europy, Mi-

strzowie Polski Seniorów: 

Patryk Ogonowski - Ju-Jitsu, 1. m. na Mistrzostwach Europy 

U-21, 7 m. na Mistrzostwach Świata; 

Julian Stencel - Ju-Jitsu, 3. m na Mistrzostwach Europy U-18. 

Raciborski Champion - Olimpiady Specjalne i Sport Osób 

Niepełnosprawnych: 

Kacper Szyra - Klub Olimpiad Specjalnych Animusz Racibórz 

- pływanie, lekka (3 m. 50 m st. dowolnym, 3 m. 100 m st. 

dowolnym). 

Nagrody finansowe starosty raciborskiego przyznano: 

Patrykowi Ogonowskiemu - zawodnikowi MKS "Sparta" Kuź-

nia Raciborska za zdobycie złotego medalu Mistrzostw Euro-

py U-21, złotego medalu na Mistrzostwach Polski U-21 w Ju-

Jitsu (Ne Waza 77 kg) i udział w Mistrzostwach Świata U-21 

w Ju-Jitsu; 

Julianowi Stenclowi - zawodnikowi MKS "Sparta" Kuźnia Ra-

ciborska za zdobycie srebrnego medalu Mistrzostw Europy U

-18, w Ju-Jitsu oraz złotego medalu na Mistrzostwach Polski 

U-18 w Ju-Jitsu (Ne Waza 55 kg). 

Nagrody rzeczowe starosty raciborskiego przyznano: 

Ewie Szymik - zawodniczce MKS "Sparta" Kuźnia Raciborska 

za zdobycie srebrnego medalu na Mistrzostwach Polski U-15 

w Ju-Jitsu (Ne Waza GI 44 kg). 

Nagrody finansowe Starosty Raciborskiego dla trenerów i 

innych osób fizycznych działających na rzecz rozwoju sportu 

za sukcesy sportowe odniesione w 2019 r. przyznano: 

Maciejowi Kriwienokowi - trenerowi w klubie MKS "Sparta" 

Kuźnia Raciborska. 

Warto także odnotować, że wśród nagrodzonych znalazł się 

również nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podsta-

wowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej - Tomasz 

Jabłonka, który został uhonorowany Raciborskim Champio-

nem w kat. Sport Masters za zdobycie tytułu Mistrza Europy 

Masters w Ju-Jitsu, NO-GI, Ne Waza. 
oprac. BK, fot. nowiny.pl 
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W dniach 31 października oraz 1-2 listopada przed bramą 

cmentarza parafialnego w Kuźni Raciborskiej odbywała się 

zbiórka pieniędzy na rzecz ratowania zabytków architektury 

cmentarnej. Organizatorem 14. już kwesty było lokalne koło 

Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej. Zebrano  

6.170,39 zł. W przedsięwzięcie - poza członkami TMZR - 

włączyły się również osoby niezrzeszone, a także uczniowie 

Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Racibor-

skiej, którzy w ramach akcji "Szkoła Pamięta" kilka dni przed 

1 listopada pod opieką swojej nauczycielki Sabiny Chrobo-

czek-Wierzchowskiej, która także jest członkiem TMZR upo-

rządkowali zabytkowe mogiły na kuźniańskiej nekropolii. 

Zebrane w tym roku datki będą przeznaczone na renowację 

kolejnego pomnika będącego przykładem sztuki sepulkral-

nej, a stojącego na mogile Colmara Schoenawy - syna Anto-

na Magnusa, twórcy przemysłu metalurgicznego, założyciela 

huty "Nadzieja" w Kuźni Raciborskiej, który przejął przedsię-

biorstwo po śmierci swojego ojca. Wzorem ubiegłych lat, 

każdy darczyńca za wsparcie akcji otrzymywał pamiątkową 

cegiełkę. Tym razem był to wizerunek wyremontowanego 

pomnika Antona i Marie Schoenawa. Wszystkim osobom, 

które włączyły się w akcję oraz tym, którzy wsparli zbiórkę 

finansowo TMZR składa serdeczne podziękowania.  
Bartosz Kozina 

XIV kwesta zakończona. Zebrano ponad 6 tys. złotych 

„Kresowa Atlantyda” oczami prof. Stanisława S. Niciei  

Grodno, Stare Wasiliszki, 

Żołudek, Mosty i Dru-

skienniki to dawne pol-

skie miasta, które znala-

zły się w XIII tomie 

„Kresowej Atlantydy” 

autorstwa opolskiego 

historyka prof. Stanisława Sławomira Niciei, który 26 listopa-

da 2019 r. promował swą najnowszą książkę w Miejskim 

Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej. 

Wiodącym tematem spotkania, które prowadził Bartosz Kozi-

na, były student prof. Niciei, było przybliżenie postaci Wacła-

wa Kowalskiego, czyli filmowego Kazimierza Pawlaka z trylo-

gii Sylwestra Chęcińskiego „Sami swoi” jako modelowego 

przykładu osoby zamieszkującej przed wojną wschodnie ru-

bieże II Rzeczypospolitej, zwane Kresami. Spotkaniu towa-

rzyszyła projekcja filmu pt. „Trzy mosty” autorstwa prof. S. 

Niciei i Henryka Janasa. 26-minutowy film przedstawiał hi-

storię trzech mostów (w Zaleszczykach na Dniestrze, w Ku-

tach na Czeremoszu i w Śniatynie na Prucie), które stały się 

świadkami tragicznych wydarzeń we wrześniu 1939 r., gdy 

wielu ludzi zostało zmuszonych do ucieczki z Polski w kierun-

ku Rumunii. Organizatorem wydarzenia był Uniwersytet Trze-

ciego Wieku w Kuźni Raciborskiej, MOKSiR oraz Towarzy-

stwo Miłośników Ziemi Raciborskiej. 
Bartosz Kozina 

Bartosz Gajda wystąpił w „Nad Rudą” 

To był drugi wy-

stęp Bartosza 

Gajdy w Kuźni 

Raciborskiej, przy 

czym pierwszy 

solowy. Artysta to 

były członek Ka-

baretu Łowcy.B, z 

którym pięć lat 

temu wystąpił na deskach MOKSiR. Od pewnego czasu wy-

stępuje w pojedynkę, jako stand-uper. Stand-up to – najogól-

niej ujmując – jednoosobowa forma komedii w postaci mo-

nologu przed publicznością. W przeciwieństwie do kabaretu, 

stand-up opiera się bardziej na charyźmie wykonawcy oraz 

kontakcie z publicznością niż na dopracowaniu każdego 

wiersza przedstawienia i jego wartości artystycznej. Artyści 

stand-upowi za główny cel stawiają sobie rozbawienie pu-

bliczności (często w dość frywolny sposób), przywiązują 

mniejszą wagę do kwestii artystycznych (piosenek i dekoracji 

znanych z kabaretów). W ponadgodzinnym wystąpieniu, Bar-

tosz Gajda w dowcipny sposób opowiedział o swoim dzieciń-

stwie, i rodzinie (jest ojcem córek-bliźniaczek), a także starał 

się na kilku przykładach udowodnić, że my, jako Polacy na 

przestrzeni kilkudziesięciu lat utraciliśmy swoją tożsamość 

narodową. Przykładem tego było chociaż pytanie skierowane 

do publiczności: „Z czego my, Polacy, możemy być dumni”. 

Choć wnętrze kawiarni „Nad Rudą” było wypełnione do 

ostatniego miejsca, nikt naprędce nie potrafił odpowiedzieć 

na to pytanie. Występ został nagrodzony wielkimi brawami, a 

sam artysta przez kilka minut pozował do zdjęć w holu MOK-

SiR. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Inicja-

tyw Muzycznych „SiM” z Kuźni Raciborskiej. 
Bartosz Kozina 
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W piątkowy wieczór, 6 grudnia na Placu Zwycięstwa w Kuźni 

Raciborskiej najmłodsi mieszkańcy naszego miasteczka spo-

tkali się ze św. Mikołajem, który każdemu wręczył drobny 

upominek. Mimo mroźnego wiatru, na plac przyszło niemałe 

grono osób. Organizatorem przedsięwzięcia był Miejski Ośro-

dek Kultury, Sportu i Rekreacji, Ochotnicza Straż Pożarna w 

Kuźni Raciborskiej oraz Rada Osiedla nr 1 i Rada Starej Kuź-

ni. Organizatorzy serdecznie dziękują za okazaną pomoc 

Piekarni i Cukierni Rynek, firmie Seba-Pol oraz Janowi Ryba-

kowi - założycielowi modelarni przy Szkole Podstawowej w 

Kuźni Raciborskiej. 
Bartosz Kozina 

Św. Mikołaj rozdawał prezenty na Placu Zwycięstwa 

Barbórka w Rudzie Kozielskiej 
W Barbórkę 4.12.2019 roku górnicy z Rudy Kozielskiej ob-

chodzili 60-tą rocznicę ufundowania sztandaru górniczego. 

Sztandar ufundowany został ze składek górników powstałe-

go w 1956 roku  Koła Górniczego, któremu obecnie przewo-

dzi pan Jerzy Pokidaniec. Uroczystość poświęcenia sztanda-

ru odbyła się 7 czerwca 1959 roku w kościele p.w. WNMP w 

Rudach. Poświęcenia dokonał ówczesny proboszcz ks. Emil 

Jatzek. Ojcami chrzestnymi sztandaru zostali górnicy: Franci-

szek Marek, Jan Paprotny, Morgała Tomasz, Karol Kluger, 

Paweł Cieplik, Wilhelm Pędzich, Józef Przybyła, Adolf Koło-

dziej. W obchodach rocznicy ufundowania sztandaru wzięły 

udział poczty sztandarowe z sołectwa Jankowice, Rudy i 

dzielnicy Rybnika Stodół oraz przedstawiciele władz samo-

rządowych: z-ca Burmistrza pani Sylwia Brzezicka-

Tesarczyk , sołtys Rudy Kozielskiej Gizela Górecka oraz księ-

ża z Parafii w Rudach: proboszcz Sebastian Śliwiński, Jan 

Rosiek i  Gotfryd Fresser. 

Kuźnia Kultury przywitała 
Nowy Rok z humorem 

4 stycznia na deskach Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i 

Rekreacji w Kuźni Raciborskiej z Koncertem Noworocznym 

wystąpił Kabaret Rak, czyli Krzysztof Hanke i Krzysztof Re-

spondek w towarzystwie orkiestry Bartos Band. Wspaniały 

wieczór z uśmiechem na twarzy, życzeniami w sercu, w tle 

pięknej muzyki oraz w towarzystwie cudownej publiczności. 
Fot. MOKSiR  
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We wtorek, 17 grudnia w Szkole Podstawowej im. Jana Waw-

rzynka w Kuźni Raciborskiej odbyło się spotkanie z okazji 

100-lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kato-

wicach i 20-lecia istnienia jego oddziału w Kuźni Racibor-

skiej. Podczas spotkania, w którym wzięli udział członkowie 

TPD oraz zaproszeni goście nie zabrakło świątecznych ak-

centów, zwłaszcza w wykonaniu uczniów należących do 

szkolnego Klubu Wolontariusza działającym pod kierunkiem 

Ewy Serafin, zaś obecny na tym wyjątkowym spotkaniu bur-

mistrz Paweł Macha przekazał na ręce szefowej kuźniańskie-

go oddziału TPD Romany Serafin okolicznościowe podzięko-

wanie za pracę na rzecz dzieci. Szczególnym punktem było 

uhonorowanie członków Towarzystwa poprzez wręczenie 

odznak TPD: 

 Złotą Odznakę Zasłużonego Działacza TPD - za wkład 

pracy społecznej w dziedzinie wychowania i opieki 

nad dziećmi otrzymał Jerzy Michalak; 

 Srebrne Odznaki TPD trafiły do: Jolanty Raczyńskiej, 

Wiesławy Kosiarskiej oraz Ewy i Aleksandra Serafi-

nów; 

 Odznakę "Przyjaciel Dziecka" przyznano: Joannie 

Wrambie, Alicji Kołton oraz Markowi Rybickiemu - 

komendantowi Hufca ZHP Ziemi Raciborskiej. 

Ponadto kilku działaczom przyznano Złotą Odznakę 

"Przyjaciel Dziecka", które trafiły do: Romany Serafin, Anny 

Safian, Wiesławy Kosiarskiej i Iwony Safian. 

Na koniec z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 

zebrani podzielili się opłatkiem i zaśpiewali kolędy. Zapro-

szeni goście wpisali się również do pamiątkowej kroniki. 
oprac. BK, fot. Aleksander Serafin, Dominik Klimanek 

Kuźniański oddział TPD świętował 20-lecie istnienia  

Polsko-ukraińskie kolędowanie przy żłóbku 

Tradycyjnie, 6 stycznia, w Święto Trzech Króli w kościele pw. 

św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej odbyło się dorocz-

ne kuźniańskie kolędowanie. Tym razem było międzynarodo-

wo, ponieważ oprócz chóru parafialnego wystąpił zespół 

Zbrucz z Tarnopola na Ukrainie. XIII Kuźniańskie Kolędowa-

nie otworzyli wspólnie Anna (śpiew) i Łukasz (gitara) Kijko-

wie, którzy wykonali utwór pt. "Przekażmy sobie znak poko-

ju". Następnie zgromadzonych w kuźniańskiej świątyni powi-

tał Bernard Kowol, po którym pałeczkę w postaci prowadze-

nia koncertu przejęła jego córka Michalina. Nic bardziej nie 

łączy dwóch narodów, niż kultura. Nie dziwi więc to, że wśród 

kolęd zaprezentowanych przez parafialny chór im. św. Cecylii 

pod przewodnictwem Bernardy Chroboczek znalazła się 

kompozycja w języku ukraińskim. Z kolei tarnopolski zespół 

Zbrucz wykonał najbardziej znane kolędy i pastorałki zarów-

no w języku polskim, jak i ukraińskim. Nie zabrakło także 

popularnych melodii zza wschodniej granicy, jak chociażby 

"Dumki Bohuna" - utworu znanego z filmu Jerzego Hoffmana 

"Ogniem i mieczem" czy skocznej piosenki "Rozprahajte 

chlopci koni" określanej też jako "Marusia". Najbardziej za-

skakujące były natomiast tańce. Siergiej i Wiktoria zaprezen-

towali licznie zgromadzonym wiernym kozaczoka oraz taniec 

huculski. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki jed-

nostkom pomocniczym - Osiedla nr 1 i Osiedla - Starej Kuźni, 

a także Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w 

Kuźni Raciborskiej. Następne kuźniańskie kolędowanie za 

rok, na które już dziś serdecznie zapraszamy! 
Tekst: Bartosz Kozina, fot. BK i MOKSiR 
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Ferie z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji każ-

dego dnia obfitowały w szereg atrakcji. Jedną z nich była 

akcja slime, która odbyła się we wtorkowe przedpołudnie 21 

stycznia. Poniżej wyjaśniamy, o co w tym wszystkim chodzi. 

Slime to masa plastyczna domowej roboty o zróżnicowanych 

kolorach, fakturze i strukturze, potocznie zwana glutkiem. 

Szał na nią pojawił się w 2016 roku, w Polsce zaś przybrał 

na sile ponad rok temu i zatoczył ogromny krąg, bo gdzie nie 

spojrzeć, w domu "rządzi" slime. Można go wykonać samo-

dzielnie, ale potrzebne są do tego specjalne materiały. Nasi 

instruktorzy dużo eksperymentowali, zanim doszli do satys-

fakcjonujących efektów i wykazali się dużą cierpliwością i 

zapałem, żeby opanować sztukę ich robienia.  
oprac. BK, fot. MOKSiR 

Mega kreatywna zabawa z kolorami i strukturami  
w Kuźni Kultury, czyli akcja slime 

Operetkowe przeboje zawładnęły Kuźnią Kultury 

W niedzielę, 19 stycznia licznie zgromadzona publiczność, 

która wypełniła salę widowiskową Kuźni Kultury za sprawą 

wyjątkowych artystów przeniosła się do cudownego świata 

operetki i musicalu pełnego miłości, czułości, wzruszeń, na-

miętności, gorących pocałunków... W trakcie wydarzenia 

wybrzmiały najpiękniejsze i najznakomitsze melodie muzycz-

nego króla walca Johanna Straussa, jak również Emmericha 

Kalmana, Franza Lehara, Paula Abrahama. Nie zabrakło 

duetów wszech czasów: "Usta milczą, dusza śpiewa", "Co się 

dzieje, oszaleję", "W rytm walczyka", "Myszko, to była piękna 

noc", a także wspaniałych arii, jak np. "Aria ze śmiechem". W 

programie pojawiły się ponadto popisowe utwory instrumen-

talne, jak i piosenki z repertuaru Jana Kiepury: "Brunetki, 

blondynki" oraz duety musicalowe, a to wszystko podane na 

najwyższym poziomie. Na deskach Kuźni Kultury wystąpili: 

Joanna Wojtaszewska - sopran, Kamil Roch Karolczuk - te-

nor, kameraliści zespołu straussowskiego oraz soliści baletu. 
oprac. BK, fot. MOKSiR 
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W piątek, 24 stycznia odbył się I Comber Sołectw Gminy Kuź-

nia Raciborska. Kuźniański MOKSiR gościł sołtysów oraz 

członków rad poszczególnych sołectw naszej gminy. Spotka-

nie zorganizowane w godzinach popołudniowych miało na 

celu wspólne poznanie się i wymianę doświadczeń dotyczą-

cych codziennej pracy na rzecz sołectw i całej gminy. Pomy-

słodawczynią przedsięwzięcia była przewodnicząca Zarządu 

Osiedla Stara Kuźnia Maria Wyszomierska. Gospodarzami 

spotkania były Osiedle Stara Kuźnia wraz z Osiedlem nr 1, 

dlatego też Comber poprowadzili wspólnie Maria Wyszomier-

ska i Jacek Gąska - przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1. 

Na stołach pojawiły się przysmaki z wszystkich sołectw, a 

dzięki sołtys Turza Marcelinie Waśniowskiej artystycznie 

wzbogacili spotkanie Piotr Scholz i Eugeniusz Loska. Ponie-

waż pomysł corocznych spotkań spotkał się z ogólną aproba-

tą, Comber będzie miał swoją kontynuację we wzajemnej 

współpracy sołectw i kolejnym spotkaniu. Wszyscy uczestni-

cy spotkania mieli okazję zobaczyć wystawę konkursową 

"Lokalne Piękno", która ciągle gości w sali MOKSiR i przed-

stawia w fotografii piękno Gminy Kuźnia Raciborska. Przy-

szłorocznym gospodarzem Combra zostało sołectwo Budzi-

ska. 
Materiał nadesłany / Zarząd Osiedle - Stara Kuźnia 

Pierwszy Comber Sołectw Gminy Kuźnia Raciborska  

Julia Kapusta wyśpiewała II miejsce 
na XV Festiwalu Piosenki DO-RE-MI w 

Ozimku  

Julia Kapusta, 12-letnia mieszkanka Kuźni Raciborskiej, pod-

czas XV Festiwalu Piosenki DO-RE-MI, który odbył się w sobo-

tę, 1 lutego w Ozimku zajęła II miejsce w kategorii wiekowej 

klas 4-6 szkół podstawowych. Warto podkreślić, że jest to już 

kolejny sukces młodej wokalistki z Kuźni Raciborskiej. Przy-

pomnijmy, że niedawno Julia zajęła I miejsce w kategorii klas 

4-6 w Powiatowym Konkursie Kolęd "Śpiewajmy małemu", 

który odbył się jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia w 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojnowicach za wykona-

nie pastorałki "Zaśpiewajmy kolędę". Serdecznie Julii gratulu-

jemy i życzymy dalszych sukcesów! 
oprac. BK, fot. Krzysztof Kapusta 

Kilka słów o miłości. Kasia Pluta wystąpiła w restauracji "Nad Rudą"  

Piękne dźwięki, cudowny klimat i wszechobecna MIŁOŚĆ. 

Piątkowy koncert w walentynkowy wieczór, 14 lutego cieszył 

się sporym zainteresowaniem - wszystkie bilety zostały wy-

przedane. Artystka zaprezentowała piosenki z filmów takich 

jak: "Titanic", "Braveheart", "Narodziny gwiazdy". Nie zabra-

kło również klasycznych utworów o miłości. Wydarzenie mu-

zyczne współtworzone przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu 

i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej, Stowarzyszenie Inicjatyw 

Muzycznych SIM oraz Restaurację "Nad Rudą". 
Fot. MOKSiR 
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Pod takim hasłem w piątkowe popołudnie, 14 lutego wy-

brzmiał koncert uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej w 

Budziskach oraz podopiecznych Kuźni Kultury. Oprócz wysłu-

chania wspaniałych utworów, można było otrzymać przepis 

na... solistę. Świetlica Wiejska w Budziskach, należąca do 

Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raci-

borskiej 14 lutego wypełniła się licznym gronem słuchaczy, a 

w rolę prowadzącego wcielił się Maestro - Tomasz Kurij. 

Wśród licznych przerywników usłyszeliśmy między innymi 

cudowny przepis na solistę... Oto on: "80 % pracowitości, 10 

% talentu, 5 % wrażliwości i 5 % osobowości. Wszystkie 

składniki mieszamy ze sobą i ugniatamy masę przez około 8-

10 lat odprowadzając wodę sodową, która może wystąpić po 

osiągnięciu pierwszych sukcesów. I solista gotowy! 
Fot. MOKSiR 

Miłość jest jak słońce, ogrzewa cały świat... 

Maria R. Kudla z Siedlisk wystąpiła w programie "Karty  
Historii" na TVP 3 Katowice 

13 lutego na antenie TVP 3 Katowice wyemitowany 

został odcinek z cyklu "Karty Historii", w którym mogli-

śmy zobaczyć mieszkankę Siedlisk Marię Reginę Ku-

dlę, która jest jedną z wielu dziewczyn deportowanych 

w głąb Rosji w 1945 r. i jedną z ostatnich żyjących. 

Program pt. "Karty Historii" emitowany jest co dwa ty-

godnie (w czwartek) o godz. 17:50 na antenie TVP 3 

Katowice. Program nawiązuje do setnej rocznicy odzy-

skania przez Polskę niepodległości. Obejmuje on lata 

od 1918 do 1989 roku. Program z udziałem pani Marii 

realizowany był pod koniec stycznia. 

Roztańczony luty w Budziskach  
15 lutego Rada Sołecka wsi Budziska zorganizowała zabawę 

karnawałową. Utrzymana była ona w nastroju walentynko-

wym. Swą obecnością zaszczycili nas nie tylko mieszkańcy 

wsi, ale również przybyli goście. Do tańca przygrywał zespół 

Kampas. Pyszny tort przygotowała Cukiernia-Piekarnia Ry-

nek w Kuźni Raciborskiej. Wszyscy doskonale się bawili do 

białego rana. Po takim udanym wstępie, Rada Sołecka za-

prosiła kobiety na Pierwszy Babski Comber 2020. Odbył się 

on w ubiegłą sobotę, oczywiście w naszej świetlicy. Imprezę 

uświetnił zespół Dynamic, idealnie wpasowując się w towa-

rzystwo kobiet. Sołtys w ten dzień był Sołtysową, a męska 

część rady kelnerkami. Kobiety, które licznie przybyły na tą 

imprezę bawiły się w takt muzyki współczesnej, jak i przy 

starszych kawałkach. Zespół 

muzyczny wspaniale zabawiał 

uczestniczki, organizując rów-

nież szereg śmiesznych konkur-

sów z nagrodami.  
Monika Tomala 
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14 lutego w Tułowicach k. Opola odbył się XIX Festiwal Pio-

senki z Serduszkiem. Z dumą informujemy, że w tym ogólno-

polskim konkursie Kamila Til - podopieczna Kuźni Kultury, 

na co dzień ćwicząca swoje umiejętności wokalne pod czuj-

nym okiem Joanny Kostki zdobyła I miejsce! 
Fot. MOKSiR 

Kamila Til zwyciężczynią XIX Festiwalu 
Piosenki z Serduszkiem 

"Na ziemi jest o niebo lepiej...". Kon-
cert podopiecznych J. Kostki w MOKSiR 

W piątkowe popołudnie, 21 lutego wychowankowie Joanny 

Kostki zaprezentowali swój dorobek artystyczny i umiejętno-

ści wokalne nabywane przez ostatnie kilka miesięcy w Miej-

skim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Racibor-

skiej. Podczas koncertu w Kuźni Kultury usłyszeć można było 

zróżnicowany repertuar w niecodziennej scenerii. W oprawę 

całego wydarzenia zaangażowali się rodzice młodych arty-

stów. Przypomnijmy, że Joanna Kostka z muzyką oraz z Miej-

skim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji związana od 6. 

roku życia. Absolwentka II stopnia Wokalistyki Jazzowej Pań-

stwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach. 

Artystka obdarzona wyjątkowym głosem, uzdolniona zarówno 

wokalnie jak i instrumentalnie - gra na pianinie i gitarze. W 

planach Akademia Muzyczna. Odskocznią od muzyki są dla 

Asi studia - germanistyka. 
Fot. MOKSiR 

Kuźnia Kultury z fotografią w tle. Polsko-czeski projekt zatwierdzony do realizacji  

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Racibor-

skiej informuje, że polsko-czeski projekt pn. "Odry i Kuźnia 

Raciborska oczami fotografów" został zatwierdzony do reali-

zacji. To już kolejny projekt, który realizowany będzie z part-

nerskim miastem z Czech. Niniejszy projekt skupia się na 

współpracy między partnerskimi miastami. Współpraca ta 

obejmuje realizację fotograficznych, amatorskich spotkań w 

plenerze, po czeskiej i polskiej stronie granicy. Rozpoczęły 

się zapisy osób zainteresowanych udziałem w projekcie. 

Liczba miejsc ograniczona. 
Oprac. BK 

Niski stan wody w Odrze. Jaka przyszłość XXI Pływadła?  

To popularne wydarzenie zaplanowane jest na 20 czerwca 

2020. Odbywać się będzie pod hasłem: "Odra dla nas, my 

dla Odry". Ze względu na niski stan wody w tzw. Odrze Miej-

skiej w Raciborzu start jednostek pływających odbędzie się 

na kanale Ulga w pobliżu Auchan. Stanem rzeki niepokoi się 

Bronisław Piróg, pomysłodawca imprezy. Na swoim profilu 

na Facebooku napisał: "Śpieszmy się pływać, póki jeszcze 

mamy po czym". Po lustracji nadodrzańskich terenów stwier-

dził, że dzisiejszy stan rzeki odpowiada połowie tego, co było 

w poprzednich latach. - O stanach wód z wcześniejszych 

pływadeł możemy tylko pomarzyć. Odrę aż do Landzmierza 

przeszedłem na piechotę i niejeden kamień z jej dna mia-

łem już w bucie, ale obecny stan rzeki mnie martwi - pisze B. 

Piróg. Słowa pomysłodawcy Pływadła brzmią może katastro-

ficznie, jednak to, co ujął w kilku słowach pan Bronisław nie 

ma na celu straszenia, a wprost przeciwnie: chce zachęcić, 

by - póki jest woda w Uldze - wziąć udział w spływie i swoim 

głosem, a także samym pływadłem spowodować, by przywró-

cono wodę w Odrze Miejskiej. - Start pływadeł powinien od-

bywać się właśnie tam, bo jest to najwygodniejsze miejsce - 

podkreśla Bronisław Piróg. W marcu pan Bronisław planuje 

przepłynąć odcinek czerwcowej imprezy aż do Turza, by po-

znać trasę, przeszkody pod mostami i wyznaczyć nowe go-

dziny startu i rejestracji pływadeł. Jednocześnie zaprasza do 

wspólnego spływu: - Może ktoś chce przeżyć tę przygodę ze 

mną? Dzwońcie (tel. 510-265-174)! Inicjatora Pływadła 

wspiera Marcelina Waśniowska: - Odra powinna być priory-

tetem dla rozwoju turystyki weekendowej, tak bardzo oczeki-

wanej przez mieszkańców Raciborza, terenów nadodrzań-

skich i nie tylko. Szkoda, że tak niewiele się w tym kierunku 

dzieje. Bo nie tylko Pływadło, ale przez cały rok korzystało z 

niej wielu miłośników spływów kajakowych, a z roku na rok 

było nas coraz więcej - kończy swój wpis sołtys Turza, które 

co roku jest współgospodarzem imprezy. 
Bartosz Kozina 
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W grudniu 2019 członkowie 

Polskiego Związku Emerytów 

Rencistów i Inwalidów Koło w 

Kuźni Raciborskiej mieli przy-

jemność brać udział w wielu 

imprezach.  W biurze Zarządu 

tradycyjne odwiedził nas Miko-

łaj. Członkowie Zarządu przygo-

towali i wspólnie z Mikołajem 

dostarczyli paczki dla osób cho-

rych i potrzebujących.    

 *********** 

11 grudnia miało miejsce Spotkanie Opłatkowe członków 

Związku z udziałem zaproszonych gości: Burmistrza Pawła 

Machę, Wiceburmistrz Sylwię Brzezicką-Tesarczyk, Księdza 

proboszcza Andrzeja Pyttlika, Dyrektor Annę Kijek oraz akto-

rów teatru Senioralne Forte, którzy uświetnili ten dzień wyjąt-

kowym spektaklem "W drodze na Wigilię ".Atmosfera spotka-

nia była podniosła i bardzo wzruszająca. Podziękowania dla 

Pani reżyser Teresy Okaj i Pana Łukasza J.Porwoła za przygo-

towanie tego wyjątkowego spektaklu pełnego wzruszeń. 

Rok 2019 obfitował w wiele ciekawych imprez i wydarzeń. 

Jest w tym duża zasługa naszego MOKSIR, który dla nas 

taką bogatą ofertę przygotował.  Członkowie PZERII chętnie z 

niej korzystali. W grudniu wzięli udział w Koncercie Adwento-

wym w wykonaniu Orkiestry Młodzieżowej, występach kaba-

retowych. Ponadto odwiedzili dziergowickie Betlejem, a tak-

że uczestniczyli w pochodzie Trzech Króli . W Nowy Rok 

2020 wjechaliśmy z impetem czerwonym autobusem wypeł-

nionym wczasami, wycieczkami, spotkaniami, piknika-

mi....Jednym słowem ciekawymi propozycjami na 2020 rok.  

Irmgarda Brzoska 

Grudzień w kole Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów  

Sukces akcji UTW " Książki dla biblioteki" 
W dniu 11.12.2019 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rudach wraz z Biblioteką Publicz-

ną zakończył akcję skierowaną do swoich Członków pod hasłem „Książka dla biblioteki”. 

Celem inicjatywy było nieodpłatne przekazanie do biblioteki książek, które z różnych powo-

dów zalegają nasze półki, nie są już czytane, a szkoda wyrzucić. Jak stwierdziły nasze biblio-

tekarki Panie Katarzyna Machecka i Sabina Marschollek -„Akcja przyniosła bardzo szeroki 

oddźwięk wśród słuchaczy. Tym samym dziękują za przekazane książki jak i samo zorgani-

zowanie akcji.” Co prawda ilość książek fizycznie nie jest policzona, jednak jest ich bardzo 

dużo. Teraz sukcesywnie są katalogowane i umieszczane na pólkach bibliotecznych. Ponad 

to Panie przygotowały okolicznościowe dyplomy. Zakończenie tej inicjatywy przez Uniwersy-

tet Trzeciego Wieku w Rudach nie oznacza, iż dalsze przekazywanie książek jest niemożli-

we. Wręcz przeciwnie. Panie bibliotekarki na pewno ucieszą się z każdej dostarczonej książ-

ki. Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rudach dziękuje wszystkim tym swoim Człon-

kom, którzy przyczynili się do sukcesu tej inicjatywy. Po raz kolejny pokazaliście, że pomaga-

nie nie jest trudne.                                                                                                    UTW w Rudach 
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Przed świętami tradycyjnie należy odwiedzić jarmark bożona-

rodzeniowy. Skorzystaliśmy z zaproszenia władz miasta part-

nerskiego Odry oraz tamtejszego Związku Emerytów, z któ-

rym od października 2019 reaktywowaliśmy współpracę . 

Zostaliśmy przyjęci przez władze miasta w zabytkowym bu-

dynku magistratu, ugoszczeni i otoczeni wielką serdeczno-

ścią. Członkom PZERII towarzyszył Pan Burmistrz Paweł Ma-

cha i Pani dyrektor MOKSIR Anna Kijek oraz wychowankowie 

MOKSIR z programem świątecznym. Z zaprzyjaźnionymi 

emerytami z Czech jesteśmy umówieni na rewizytę w maju 

tego roku pod hasłem "Europa bez granic”. Mamy nadzieję 

spotkać się również 20 czerwca podczas Pływadła w Turzu. 

Irmgarda Brzoska 

Grudzień w kole Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów c.d.  

Daj misiaka dla dzieciaka  

W dniu 13.12.2019 Zarząd UTW w Rudach zakończył zbiór-

kę pluszaków w ramach akcji zorganizowanej przez Instytut 

Onkologii w Gliwicach „Daj misiaka dla dzieciaka”. Akcja 

przyniosła bardzo szeroki oddźwięk. Do zbiórki, oprócz człon-

ków Uniwersytetu Trzeciego Wieku, osób indywidualnych 

przyłączyły się: Szkoła Podstawowa, Przedszkole oraz Nadle-

śnictwo w Rudach. Akcja przyniosła wspaniały rezultat, ze-

brano 224 zabawki różnej wielkości. Było tego 9 dużych wor-

ków, co widać na zdjęciu. Dnia 16.12.2019 członkowie UTW 

zawieźli całość do Instytutu Onkologii, gdzie po ich przekaza-

niu spotkali się z Panią dr n. med. Aleksandrą Napieralską, 

która jest tzw. „twarzą akcji” oraz Panią Sylwią Gajzler-

Bednarską bezpośrednio zajmującą się przyjmowaniem za-

bawek. Pani Sylwia zdradziła nam, iż zebranych zostało ogól-

nie około 22 tys. pluszaków, których nadmiar zostanie prze-

kazany do innych szpitali i hospicjów. Panie prosiły również o 

przekazanie wszystkim darczyńcom słowa podziękowania za 

okazane dzieciom serce, co niniejszym z wielką radością 

czynimy. Zarząd UTW dziękuje wszystkim, którzy okazali życz-

liwość i serce przekazując pluszaki na tak szczytny cel. 

O. Henry powiedział kiedyś: „Najważniejsze dary płyną pro-

sto z serca” i to jest prawda! 

UTW w Rudach 
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Społeczna Szkoła Podstawowa w Budziskach wzięła udział w 

światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziec-

ka organizowanych przez UNICEF Polska. W tym roku przypa-

da wyjątkowa - 30. rocznica uchwalenia Konwencji O Pra-

wach Dziecka. 20 listopada to szczególna data, która powin-

na zwracać naszą uwagę na dzieci i ich prawa. W 1989 roku 

Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny 

dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich 

prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym 

rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się 

przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony, daje 

im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podej-

mowania decyzji, które ich dotyczą. Rolą dorosłych jest nie 

tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale 

także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowa-

nie dzieci. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te 

kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upo-

wszechnienie wiedzy o prawach dziecka. Międzynarodowy 

Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy 

wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, 

dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których 

celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, któ-

rych prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z 

poważnym przesłaniem. W obchody Międzynarodowego Dnia 

Praw Dziecka włączyły się także placówki edukacyjne w Pol-

sce. Setki szkół i przedszkoli zdecydowały się uczcić 30. 

rocznicę uchwalenia Konwencji O Prawach Dziecka. Do akcji 

przystąpiła także Społeczna Szkoła Podstawowa w Budzi-

skach, która zorganizowała w ramach tego dnia wystawę 

prac najmłodszych uczniów z naszej placówki, szkolny kon-

kurs wiedzy o prawach dziecka oraz "niebieski marsz", w 

którym uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej placówki i 

nauczyciele. 
Materiał nadesłany / Anna Wyżgoł 

Społeczna Szkoła Podstawowa w Budziskach przyłączyła się do obchodów  
Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka  

Kuźniańska podstawówka z nowymi szatniami dla uczniów  
Zakończyły się prace remontowo-budowlane na najniższym 

poziomie budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka 

w Kuźni Raciborskiej, gdzie powstawały nowe szatnie dla 

uczniów. W środę, 20 listopada oddano do użytku tę część 

budynku szkolnego. Zadanie pod nazwą "Utworzenie po-

mieszczeń szatni w piwnicy Szkoły Podstawowej im. Jana 

Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej" zostało dofinansowane z 

budżetu Gminy oraz z rezerwy celowej Prezesa Rady Mini-

strów. W otwarciu uczestniczył były poseł Czesław Sobieraj-

ski, dzięki któremu gmina otrzymała dofinansowanie do pro-

jektu, burmistrz Paweł Macha, przewodniczący Rady Miej-

skiej Radosław Kasprzyk, radny Maciej Kriwienok, przewod-

nicząca Rady Rodziców Wioletta Jurusik, kierownik referatu 

Edukacji Sportu i Promocji Anna Mainusz, kierownik Refera-

tu Inwestycji i Budownictwa Piotr Staroń, dyrekcja szkoły, 

nauczyciele, samorząd uczniowski oraz wykonawca remontu 

Jerzy Bandurski z Firmy Remontowo-Budowlanej. Po przecię-

ciu wstęgi poświęcenia nowych pomieszczeń szatniowych 

dokonał wikariusz parafii pw. św. Marii Magdaleny w Kuźni 

Raciborskiej ks. Joachim Koza. 
UM Kuźnia Raciborska, oprac. BK 
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Włodzimierz Wowa Brodecki to niezwykła osobowość. Aktor, 

wielki miłośnik koni, historii i teatru, gorący patriota 22 listo-

pada spotkał się z uczniami Szkoły Podstawowej im. Jana 

Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej oraz uczniami Szkoły Pod-

stawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach. Pan Włodzi-

mierz zagrał w 22 filmach, m. in. w takich produkcjach, jak 

"Ogniem i mieczem", czy "Lista Schindlera". Znany jest rów-

nież jako ambasador polskiego hymnu narodowego i kawale-

rzysta o niesłychanym poczuciu humoru, a jednocześnie 

nienagannych manierach. Żołnierski dryl pomógł mu z pew-

nością w realizacji swojej największej życiowej przygody, któ-

rą, jak mówi, był samotny rajd konny śladem polskich brygad 

kawaleryjskich z czasów II wojny światowej. W 1984 r. dotarł 

na koniu aż do włoskiego Monte Cassino, miejsca nieodłącz-

nie związanego z martyrologią polskich sił zbrojnych na Za-

chodzie. Zwany od tej pory "jeźdźcem pamięci" lub "jeźdźcem 

przywracającym pamięć" stał się żywą legendą. Mieszka w 

Krakowie, do Kuźni przyjechał, aby opowiedzieć o swoich 

rajdach konnych i zarazić młodych ósmoklasistów miłością 

do historii ojczystej. Okazał się być bardzo skromnym, życzli-

wym i dowcipnym człowiekiem, który swoją niezwykłą pasją 

jest w stanie poruszyć serca każdego Polaka. Z wielką cier-

pliwością odpowiadał też na wszystkie pytania, które zapra-

gnęli zadać mu nasi uczniowie. Członkowie Rady Samorządu 

Uczniowskiego podziękowali panu Włodzimierzowi za wspa-

niałą opowieść, a słuchacze nagrodzili go gromkimi brawa-

mi. Spotkanie odbyło się w piątek 22 listopada, jako przyczy-

nek do szkolnych obchodów Święta Niepodległości. 
Materiał nadesłany, fot. SP Kuźnia Raciborska 

Włodzimierz Wowa Brodecki zwany "Jeźdźcem pamięci"  
spotkał się ze szkolną młodzieżą  

Dofinansowanie dla przedszkoli z Gminy Kuźnia Raciborska  

Gmina Kuźnia Raciborska spełniła kryteria i uzyskała wyma-

ganą liczbę punktów w ramach konkursu RPSL.11.01.03-

IŻ.01-24-307/19 Poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszech-

niania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Dwa projek-

ty, które otrzymają dofinansowanie to: 

"Równość szans - równa edukacja - zajęcia terapeutyczne w 

przedszkolach w Kuźni Raciborskiej"; 

"Mały człowiek - wielkie możliwości - rozszerzenie oferty za-

jęć specjalistycznych dla przedszkolaków z Rud". 

W ramach projektów przedszkola z terenu gminy otrzymają 

dodatkową ofertę edukacyjną dla dzieci, pomoc psycholo-

giczno-dydaktyczną, a także powstaną dwa specjalistyczne 

gabinety, a w oddziale w Turzu zostaną wydłużone godziny 

pracy. 
UM Kuźnia Raciborska 

Młodzi wolontariusze od Wawrzynka złożyli  
świąteczne życzenia podopiecznym ZPO 

12 grudnia uczniowie ze Szkoły Podstawowej im Jana Waw-

rzynka w Kuźni Raciborskiej, angażujący się w prace młode-

go wolontariatu w ramach zbliżających się Świąt Bożego Na-

rodzenia odwiedzili podopiecznych kuźniańskiego Zakładu 

Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. 
Fot. SP Kuźnia Raciborska 
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We wtorkowe przedpołudnie, 17 grudnia w świetlicy wiejskiej 

w Turzu odbyło się słowno-muzyczne widowisko jasełkowe w 

wykonaniu dzieci z miejscowego przedszkola. Do występu 

najmłodszych przygotowały panie: Sylwia Wojcieska i Monika 

Magdewicz. 
Fot. Bartosz Kozina 

Turzaczki wprowadziły widzów w świąteczną atmosferę  

Przedszkola z Kuźni i Rud otrzymały oczyszczacze powietrza  
Do dwóch placówek przedszkolnych prowadzonych przez 

Gminę Kuźnia Raciborska - w Kuźni Raciborskiej i w Rudach 

trafiły nowoczesne oczyszczacze powietrza. Ma to związek z 

programem pn. "MOGĘ! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku 

złap oddech". Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 

2247/72/VI/2019 z 2 października 2019 r. przedszkola 

prowadzone przez Gminę Kuźnia Raciborska: Przedszkole nr 

2 w Kuźni Raciborskiej i Przedszkole w Rudach znalazły się 

na liście rankingowej placówek przedszkolnych zgłoszonych 

do kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. "MOGĘ! Zatrzy-

mać SMOG - Przedszkolaku złap oddech". W ramach tej 

kampanii przedszkola otrzymały po cztery oczyszczacze po-

wietrza. Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem 

Zamiejscowym w Turzu znalazło się na liście rezerwowej. 

Kampania "MOGĘ! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap 

oddech" zostanie przeprowadzona, aby: 

a) zaktywizować nauczycieli przedszkolnych w zakresie te-

matyki antysmogowej zagrożeń wynikających z zanieczysz-

czenia powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji i 

unikania ekspozycji na zanieczyszczenia; 

b) podnieść świadomość ekologiczną dzieci w zakresie wpły-

wu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie; 

c) przekazać wiedzę rodzicom / opiekunom prawnym o: 

wpływie zanieczyszczonego powietrza na zdrowie w szcze-

gólności dzieci; wprowadzić zwyczaj codziennego sprawdza-

nia jakości powietrza i unikania ekspozycji na zanieczyszcze-

nia; uświadomić korzyści wynikające ze stosowania oczysz-

czaczy. 

Ponadto, aby wprowadzić dzieci do tematu jakości powietrza 

i walki ze smogiem, przewidziano emisję we wszystkich pla-

cówkach bajki animowanej przygotowanej na podstawie 

przedstawienia teatralnego "Bajka o księciu Apsiku i złym 

Smogu". Bajka zostanie nagrana na płyty DVD i rozdystrybu-

owana do placówek biorących udział w kampanii. Dzieci 

otrzymają zestawy edukacyjne - ćwiczenia. 

Każda placówka, która została zakwalifikowana do udziału 

w kampanii, po odpowiednim wprowadzeniu merytorycznym 

dzieci w problematykę stanu jakości powietrza przygotuje z 

udziałem dzieci przedstawienie o tematyce: zanieczyszcze-

nie powietrza, smog, walka z niską emisją, zachowania proz-

drowotne, które weźmie udział w konkursie na najlepsze 

przedstawienie. 
UM Kuźnia Raciborska 

Świąteczne sukcesy uczniów z kuźniańskiej podstawówki  

Lena Prządkiewicz oraz Karol Bienia z kuźniańskiej podsta-

wówki to osoby, które wykazały się dużą kreatywnością w 

Powiatowym Konkursie Plastycznym pod honorowym patro-

natem Starosty Raciborskiego Grzegorza Swobody wykonu-

jąc świąteczną bombkę. Świąteczny czas to moment, kiedy 

kultywujemy tradycje świąteczne. Własnoręcznie wykonuje-

my ozdoby choinkowe, lampiony, stroiki, rękodzieła arty-

styczne. Nasi uczniowie wykazali się dużą kreatywnością 

biorąc udział w Powiatowym Konkursie Plastycznym pod 

honorowym patronatem Starosty Raciborskiego Grzegorza 

Swobody wykonując świąteczną bombkę - pisze na swoim 

facebookowym fanpage'u szkoła. Spośród 235 prac nade-

słanych z całego powiatu II miejsce zajęła Lena Prządkiewicz 

z klasy V "b", a wyróżnienie otrzymał Karol Bienia z klasy III 

"b". Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 
 

 

Fot. SP  

Kuźnia  

Raciborska 
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Najlepsi uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka 

w Kuźni Raciborskiej z klas VI-VIII biorą udział w projekcie 

realizowanym przez Politechnikę Śląską, którego celem jest 

nauka kreatywności i sztuki krytycznego myślenia. Projekt 

pn. "Kompleksowe wsparcie społeczności lokalnych i instytu-

cji samorządowych w ramach trzeciej misji uczelni", w cało-

ści prowadzony jest przez wykładowców zabrzańskiej uczel-

ni, pod kierownictwem dr hab. Aleksandry Kuzior, prof. PŚ, 

prodziekana ds. studenckich i kierownika Katedry Stosowa-

nych Nauk Społecznych. W trakcie zajęć uczniowie nauczą 

się podstaw myślenia koncepcyjnego, transformacyjnego i 

innowacyjnego, przekonują się, jak wielką rolę odgrywa krea-

tywność w rozwoju mechatroniki, w wykorzystaniu czasu 

wolnego i w pracy. Wykładowcy prowadzą także zajęcia 

warsztatowe dotyczące selektywnego i krytycznego korzysta-

nia z zasobów edukacyjnych, asertywności i sztuki argumen-

tacji oraz empatii. 40-godzinne zajęcia na Politechnice Ślą-

skiej w Zabrzu, które odbywają się w soboty zostaną zwień-

czone dwudniowym wyjazdem edukacyjnym do Centrum 

Nauki "Kopernik" w Warszawie. Wyjazd ma na celu rozwija-

nie kompetencji matematyczno-przyrodniczych poprzez m. 

in. zajęcia w pracowniach eksperymentalnych, astronomicz-

nych, czy też udział w warsztatach matematycznych. - Dla 

młodych ludzi z małych miejscowości projekt ten jest ogrom-

ną szansą na wyrównanie szans edukacyjnych, przełamanie 

ewentualnych kompleksów i udowodnienie sobie samemu, 

że dla chcącego nie ma nic trudnego. Jestem przekonana, 

że uczniowie naszej szkoły biorący udział w tym projekcie 

zostaną zainspirowani do twórczego myślenia, kreatywnego 

i analitycznego podejścia do problemów. Będą współpraco-

wali ze sobą w poszukiwaniu rozwiązań różnych problemów, 

umiejętnie wykorzystają swoje zainteresowania i pasje - mó-

wi koordynator szkolny Sabina Chroboczek-Wierzchowska. 
SP Kuźnia Raciborska 

Uczniowie kuźniańskiej podstawówki biorą udział w projekcie Politechniki Śląskiej 

Uczennice od Wawrzynka laureatkami Powiatowego Konkursu Kolęd  

Kamila Til, Julia Kapusta i Anna Sroka - uczen-

nice ze Szkoły Podstawowej w Kuźni Racibor-

skiej zostały laureatkami w Powiatowym Kon-

kursie Kolęd "Śpiewajmy małemu", który odbył 

się jeszcze przed świętami w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Wojnowicach. Wyniki konkur-

su ogłoszone zostały podczas gali, która miała 

miejsce 6 stycznia w kościele parafialnym w 

Wojnowicach. Julia Kapusta z pastorałką 

"Zaśpiewajmy kolędę" zajęła I miejsce w kate-

gorii klas 4-6. Kamila Til zaśpiewała kołysankę 

"Już wszędzie cicho" i również wywalczyła w 

swojej kategorii klas 7-8 I miejsce. "A kto wie, 

czy za rogiem, nie stoją Anioł z Bogiem?" - to 

tekst piosenki, który Annie Sroce przyniósł II 

miejsce w kategorii klas 7-8, stąd dla nas wnio-

sek, że warto mieć marzenia i czekać ich speł-

nienia. Szkolnym wokalistkom składamy ser-

deczne gratulacje! 
SP Kuźnia Raciborska 
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Gmina Kuźnia Raciborska po raz kolejny znalazła się w gro-

nie 123 gmin z całej Polski, które uzyskały dofinansowanie 

na prowadzenie i organizację zajęć sportowych w ramach 

projektu nauki pływania "Umiem pływać". Konkurs na dofi-

nansowanie zadania został ogłoszony jeszcze w ubiegłym 

roku przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Złożony projekt 

został pozytywnie oceniony i gmina na realizację zadania 

uzyskała dofinansowanie w kwocie 20 000 zł. W roku 2019 

uczniowie z podstawówki w Kuźni Raciborskiej oraz ze szkoły 

w Rudach również uczestniczyli w bezpłatnych zajęciach z 

pływania. Projekt jest skierowany do młodszych uczniów 

szkół podstawowych. W ramach projektu uczniowie będą 

wyjeżdżali na zajęcia na basen, gdzie pod okiem instrukto-

rów będą uczyli się pływać. Jeden cykl szkoleniowy będzie 

wynosił 20 jednostek lekcyjnych dla każdego dziecka, zaję-

cia będą się odbywały w 12-15 osobowych grupach i zakoń-

czą się sprawdzianem potwierdzającym nabycie umiejętno-

ści założonych w projekcie. Celem zajęć poza nauką pływa-

nia jest m. in. walka z wadami postawy u dzieci, promocja 

zdrowego i aktywnego stylu życia, kształtowanie pożądanych 

cech osobowościowych i społecznych u dzieci (odwaga, zdy-

scyplinowanie, odpowiedzialność za drugą osobę, zgodne 

współdziałanie w zespole). Dodatkowo uczniowie nabędą 

wiedzę i umiejętności dotyczące bezpiecznego przebywania i 

odpowiedniego korzystania z akwenów. Zarówno udział w 

zajęciach, jak i dowóz jest dla uczniów bezpłatny. Gmina 

Kuźnia Raciborska znalazła się również wśród 57 benefi-

cjentów, którzy otrzymają dofinansowanie na organizację 

zajęć sportowych z elementami gimnastyki kompensacyjno-

korekcyjnej. Na to zadanie pozyskano kwotę 12 000 zł. Zaję-

cia również będą się odbywały w szkołach podstawowych w 

Kuźni Raciborskiej oraz w Rudach. 
UM Kuźnia Raciborska 

Są pieniądze na naukę pływania i zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z terenu gminy  

Bezpieczne ferie zimowe. Uczniowie spotkali się z policjantem  

W ostatnim przed przerwą zimową dniu nauki szkolnej, ucz-

niowie Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni 

Raciborskiej uczniowie młodszych klas spotkali się z funkcjo-

nariuszem policji, który przedstawił im zasady bezpieczeń-

stwa podczas ferii. Dzięki takiej lekcji, uczniowie zapamięta-

ją, że jazdę na łyżwach należy trenować tylko na lodowisku, 

a nie na zamarzniętej rzece bądź stawie, zjazd na sankach 

można realizować tylko w miejscach oddalonych od jezdni. 

W czasie zjazdów należy również zachować odpowiednią 

odległość między sankami i nie wolno doczepiać ich do sa-

mochodów. W czasie zimy należy unikać chodzenia w prze-

moczonym ubraniu, a ciuchy dobierać odpowiednie do panu-

jącej za oknem temperatury, zaś w przypadku jazdy na nar-

tach, należy wybierać stoki odpowiednie dla własnych możli-

wości. Oczywiście w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, 

należy pamiętać o numerach alarmowych, dzięki którym 

wezwiemy potrzebna pomoc: 997 - policja, 998 - straż pożar-

na i 999 - pogotowie ratunkowe oraz ogólny numer 112. 
Oprac. BK, fot. SP Kuźnia Raciborska 

"Bądź kumplem, nie dokuczaj". Uczniowie z Wawrzynka wzięli udział w kampanii społecznej  

Uczniowie klasy IV ze Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzyn-

ka w Kuźni Raciborskiej wzięli udział w ogólnopolskiej kam-

panii społecznej "Bądź kumplem, nie dokuczaj". Głównym 

założeniem było przedstawienie i wytłumaczenie dzieciom 

problemu dokuczania oraz sposobów radzenia sobie z nim. 

To akcja, która nie tylko propaguje koleżeńskie zachowania, 

ale również podpowiada, jak radzić sobie z problemem oraz 

gdzie szukać pomocy. 
SP Kuźnia Raciborska 
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Jak co roku, Społeczna Szkoła Podstawowa w Budziskach 

wzięła udział w obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu. 

Inicjatywa powstała dzięki Komisji Europejskiej w 2004 r. 

Początkowo obchodzony był tylko w Europie, ale szybko za-

angażowały się w niego państwa na całym świecie. Nadrzęd-

ną ideą Dnia Bezpiecznego Internetu jest inicjowanie i pro-

pagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i 

młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodzi-

ców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeń-

stwa on-line oraz promocja pozytywnego wykorzystywania 

Internetu. W naszej szkole świętowaliśmy ten dzień w spo-

sób wyjątkowy. Na początku, pani pedagog przypomniała 

uczniom o zagrożeniach internetowych, takich jak kontakt z 

niebezpiecznymi treściami, zawieranie niebezpiecznych kon-

taktów w sieci, cyberprzemoc, a także uzależnienie od Inter-

netu. Po solidnej dawce teorii, uczniowie zostali zaangażo-

wani w część praktyczną zajęć. Młodsi podopieczni mieli za 

zadanie przygotować bajkę profilaktyczną związaną z zagro-

żeniami czyhającymi w sieci. Niewątpliwie atrakcją dla naj-

młodszych była możliwość wykorzystania w swoich pracach 

małych robotów - tzw. Ozobotów. Natomiast starsi uczniowie 

przygotowali gry interaktywne według własnych pomysłów. 

Wykorzystali przy tym nie tylko tradycyjne materiały, takie jak 

arkusze papieru i mazaki, ale również tablety, za pomocą 

których programowali roboty - Mboty i Photony. Dzieci z wiel-

kim zaangażowaniem wykonały swoje zadania i z dumą pre-

zentowały efekty swojej pracy. 
Anna Wyżgoł, SSP Budziska 

Uczniowie z Budzisk poznali zasady bezpiecznego Internetu 

Przeżyj harcerską przygodę i spędź wypoczynek w Pleśnej  

Komenda Hufca ZHP Ziemi Racibor-

skiej im. Alojzego Wilka w Kuźni Ra-

ciborskiej serdecznie zaprasza na 

letni wypoczynek i spotkanie z har-

cerską przygodą. Do wyboru są dwa 

terminy na przełomie czerwca i lipca 

lub lipca i sierpnia.  

Pleśna to pięknie położona Harcer-

ska Baza Obozowa, leśna polana - 

150 metrów od morza w pasie ochrony wybrzeża. Teren bazy 

jest ogrodzony i monitorowany (kamera live na stronie bazy 

obozowej).  

Zakwaterowanie: namioty ocieplane i kempingi, własna 

kuchnia, 12 natrysków z ciepłą wodą. Rozrywki: boisko do 

piłki nożnej, siatkówki, kometki, koszykówki, stół do tenisa, 

wyznaczone kąpielisko do pływania, duża jadalnia, w której 

organizowane są dyskoteki, karaoke i filmy (wszystko emito-

wane przez profesjonalny sprzęt nagłaśniający i wizualny). 

Wycieczki: do Kołobrzegu - rejs statkiem, Ustronia Morskie-

go, Mielna i Gąsek - zwiedzanie latarni morskiej; ogniska, 

neptunalia, konkursy plastyczne, festiwal piosenki, olimpia-

da sportowa, noc duchów, gry terenowe i zabawy. 

Dużo atrakcji w spokojnym i klimatycznym nastroju! 

 I turnus: od 27 czerwca do 18 lipca - koszt 1410 zł; 

komendant: hm. Marek Rybicki 

 II turnus: od 18 lipca do 8 sierpnia - koszt 1410 zł; 

komendant: pwd. Anna Rybicka 
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100 lat i co dalej ? 
Rok 2020 przypomina nam 

szczególnie mocno niezwy-

kłość czasów, w których żyje-

my. Przynosi wiele okrągłych 

rocznic ważnych wydarzeń, a 

uczniom i nauczycielom przy-

niósł prawie miesiąc zimo-

wych wakacji. Harcerze z 

Hufca ZHP Ziemi Racibor-

skiej rozdali na progu 2020r. 

około 100 świateł betlejem-

skich, obdarowując nimi 

kościoły, urzędy, instytucje a 

także i kilkoro zasłużonych 

starszych ludzi. Potem włą-

czyli się w działanie 28 edy-

cji Orkiestry Świątecznej Po-

mocy. Wrócili już wypoczęci i 

przeszkoleni z harcerskiego 

zimowiska na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Wielu 

uczniów skorzystało z radości narciarskich w górach. A dla-

czego akcentuję szczególnie harcerzy? Dlatego, że w tym 

roku przypada okrągła, bo już setna rocznica działalności 

Związku Harcerstwa Polskiego w Raciborzu. Bo wiosną 

1920r. młoda 21-letnia raciborzanka Maria Siwoń założyła 

Drużynę Harcerek im. Królowej Jadwigi. Zaś 75 letniemu 

Hufcowi Ziemi Raciborskiej patronuje od lat też wielki syn 

Ziemi Raciborskiej, budziszczanin Alojzy Wilk ( 1924-1943 ). 

Więc ten harcerski jubileusz wskazuje na szczególną potrze-

bę przypomnienia nie tylko tych dwóch postaci zasłużonych 

raciborzan, ale także na przykłady niezwykle skomplikowa-

nych i bardzo często tragicznych losów mieszkańców Ziemi 

Raciborskiej. I choć wszyscy mamy nadzieję, że nasze 75-

lecie bez wojen w Europie przyniesie już wszystkim kolejnym 

pokoleniom Polski i Europy pokojowe życie, to jednak o prze-

szłości nie możemy zapominać. Szczególnie zaś trzeba pa-

miętać i dbać aby młode pokolenie rodaków wychowywać w 

duchu tolerancji i pokoju. A ponieważ Związek Harcerstwa 

Polskiego jest najstarszą w kraju organizacją dzieci i mło-

dzieży ( 102 lata organizacji i 112 lat od zakładania pierw-

szych drużyn ) to troska o tę organizację powinna towarzy-

szyć nie tylko Komendzie Hufca, ale także władzom gmin i 

powiatu, nauczycielom i rodzicom. Nie wystarczy bowiem, 

jak to czynią okolicznościowo niektórzy nasi liderzy zacyto-

wać słowa dawnych wielkich Polaków, że „ …Takie będą Rze-

czypospolite, jakie młodzieży chowanie….”. Te mądre rady 

trzeba jednak na co dzień wdrażać do praktyki. I jest to za-

danie nie tylko rodziców, nauczycieli i organizacji młodzieżo-

wych. Powinny o tym pamiętać i wspomagać także władze 

państwowe i samorządowe. Znaczącą rolę w wychowaniu 

młodych pokoleń odgrywały i nadal odgrywają organizacje 

młodzieżowe.  Związek Harcerstwa Polskiego, jako elitarna 

zrzesza ok. 110 tyś. członków. Ale przez swoją elitarność, 

wartość programu i metody pracy oddziaływuje po koleżeń-

sku na całe środowisko dzieci i młodzieży. Dobrze pracująca 

drużyna harcerska w każdej gminie może mieć znaczący 

wpływ na rozwiązywanie ważnych dziś problemów zdrowot-

nych i wychowawczych jak np. otyłość, wady kręgosłupa, 

choroby wzroku i słuchu, agresja i nietolerancja wśród mło-

dzieży, rosnące przejawy niedostosowania społecznego itp. 

Przy dzisiejszych brakach finansowych szkół na rozwój talen-

tów i zamiłowań w szkolnych klubach sportowych i różnych 

kołach zainteresowań, a także w edukacji regionalnej, har-

cerstwo ma duże możliwości na uzupełnianie tych luk. Warto 

przypomnieć, że kiedyś nasze harcerstwo nawet inwestowa-

ło. Budowana w latach 1974-1978 baza obozowa nr 1 w 

Pleśnej nad Bałtykiem została przejęta od upadającego Huf-

ca ZHP im. T. Kościuszki w Raciborzu została przejęta i do 

dziś jest użytkowana przez miasto Racibórz. Baza obozowa 

nr 2 została założona przez Komendę gminnego Hufca ZHP 

w Kuźni Raciborskiej w roku 1978. Była w tamtych latach i 

jest dobrze zarządzana do dziś. Od 1991r. stanowi własność 

Hufca ZHP Ziemi Raciborskiej, służy harcerzom oraz chętnej 

młodzieży ze Śląska. Organizuje szkoleniowe obozy harcer-

skie oraz wypoczynkowe dla ogółu ale prowadzone metoda-

mi harcerskimi. Jednak komenda tego hufca na przestrzeni 

ostatnich kilku lat mocno zaniedbała pracę nad rozwojem 

harcerskiej kadry instruktorskiej. I to stało się powodem 

braku wzrostu liczby i jakości gromad zuchowych oraz dru-

żyn harcerskich w powiecie. Miniony 2019 rok przyniósł wi-

doczne ożywienie i wzrost aktywności w pracy Hufca Ziemi 

Raciborskiej.  W trakcie kampanii sprawozdawczo-wyborczej 

zmieniono prawie cały skład komendy hufca oraz komisji 

rewizyjnej. Główny ciężar budowy i rozwoju hufca wzięła na 

siebie trójka, której średnia wieku wynosi 23,5 lat. Piotr, 

Mariusz i Ewa chcą dotrzeć do optymalnej liczby racibor-

skich nauczycieli, studentów, by pozyskać ich do podejmo-

wania funkcji drużynowych gromad zuchowych i drużyn har-

cerskich. Chcą stworzyć miejsca dla dzieci i młodzieży zain-

teresowanych harcerstwem, a przez to też okazję dla peda-

gogów – innowatorów w pracy wychowawczej. Nowi liderzy 

raciborskich skautów mają świadomość, że sprawne kiero-

wanie organizacją może się odbywać tylko z centrum powia-

tu czyli z Raciborza. I w tym celu chcą uzyskać lokal na biuro 

komendy hufca oraz większą salę na harcówkę w mieście 

Raciborzu. Liczą na zrozumienie i rychłą pomoc włodarzy 

Patron Hufca ZHP Ziemi 

Raciborskiej Alojzy Wilk 

Członkowie Komendy Hufca ZHP Ziemi Raciborskiej 
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miasta. Wiedzą, że przynależność organizacyjna tzn. miejsce 

Hufca Ziemi Raciborskiej w składzie największej w Polsce 

Śląskiej Chorągwi Harcerstwa ( 34 hufce z liczbą ogólną 

10 300 członków ZHP ) to zobowiązuje !  No i jeszcze Jubile-

usz 100-lecia dziejów ZHP na Raciborszczyźnie !  Jest czym 

się chlubić i jest co świętować. Od wielu lat dzień 22 lutego 

( dzień urodzin założyciela skautingu Roberta Badena Powel-

la ) obchodzony jest przez harcerzy i przez całą światową 

rodzinę skautowską, która liczy już ponad 60 milionów, jako 

Dzień Myśli Braterskiej. Zachęcam nie tylko naszą młódź 

harcerską, ale także harcmistrzów emerytów i wszystkich 

mieszkańców Ziemi Raciborskiej, którzy przeżywali harcer-

skie przygody, żeby w tym dniu wspomnieli dzieła życia Druh-

ny Marii Siwoń i patrona hufca Aloj-

zego Wilka zamordowanego przez 

niemieckich nazistów w nazistow-

skim obozie koncentracyjnym w Ora-

nienburgu za działalność w Związku 

Katolickiej Młodzieży Polskiej na 

Śląsku. A myśląc o naszych najmłod-

szych zaśpiewajmy jedną z najstar-

szych harcerskich piosenek, której 

ostatnie zdanie brzmi: „…Niechaj i innym szczęście da Har-

cerska dola radosna ! ” . I zadbajmy, żeby nie skończyć tylko 

na śpiewaniu.   

Jan Kluska, harcmistrz z rocznika 1936 

100 lat i co dalej ? c.d. ze str. 34 

KONKURS !!! 
Konkurs dla miłośników historii... I nie tylko. 
Poniżej publikujemy archiwalne zdjęcia 2 nieżyjących już mieszkańców Kuźni Raciborskiej. Udział w konkursie polega na 

udzieleniu odpowiedzi na dwa pytania: 

 Czy potrafisz rozpoznać te osoby? 

 Co o nich Ci wiadomo? 

Odpowiedzi prosimy kierować na adres  echogminy@o2.pl 

do  końca kwietnia. Wśród prawidłowych odpowiedzi zostaną 

rozlosowane  nagrody książkowe. 
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28. Finał WOŚP. Kuźnia z nowym rekordem 
Kolejną rekordową sumą zakończył się 28. Finał Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kuźni Raciborskiej. Zbiórka 

do puszek kwestarskich i licytacja rozmaitych przedmiotów 

przyniosła kwotę w wysokości 34.229,90 zł. To o 4,5 tys. zł 

więcej niż rok temu. Od rana na ulice Gminy Kuźnia Racibor-

ska oraz Gminy Nędza wyszło 23 wolontariuszy. Gdy powoły-

wano kuźniański sztab, zgłoszeń było 24. Jeden z wolonta-

riuszy niestety nie doczekał finału. Mowa o 76-letnim Euge-

niuszu Bocheńskim, który zmarł 24 grudnia ub. roku. By 

upamiętnić tego najstarszego wolontariusza, szef sztabu 

WOŚP Ireneusz Wojcieski poprosił zgromadzonych w sali 

widowiskowej MOKSiR, by powstali i minutą ciszy uczcili 

pamięć pana Eugeniusza. Dodatkowo w siedzibie biblioteki 

wystawiono identyfikator E. Bocheńskiego, który oklejono 

czerwonymi serduszkami. Program artystyczny rozpoczęły 

dzieci z Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej. Zaraz po nich 

na scenę weszły dzieci z Przedszkola nr 2, po występie któ-

rych przyszła pora na pierwszą odsłonę licytacji, którą pro-

wadzili wspólnie Anna Kijek - dyrektor Miejskiego Ośrodka 

Kultury, Sportu i Rekreacji oraz pracownik tej instytucji Ja-

cek Gąska. Co można było nabyć w trakcie aukcji? Sporo 

było gadżetów WOŚP (magnesy, plecaki, zawieszki, koszulki 

(te "poszły" za 200 i 275 zł - nabywcami były głównie placów-

ki oświatowe) czy orkiestrowe plakaty 28. finału (370 zł dała 

SP w Rudach, a o 10 zł mniej SSP Budziska). Jak co roku, 

nie zabrakło też rzeczy ofiarowanych przez mieszkańców. Do 

nich należały m. in. dwa modele zdalnie sterowanych heli-

kopterów, które sprzedano odpowiednio za 300 i 400 zł, 

ręcznie malowany obraz przedstawiający Alberta Einsteina 

(310 zł) i koszulka klubu motocyklowego "Family Ghost". Z 

ciekawych przedmiotów, o których warto wspomnieć były m. 

in. gadżety przekazane przez dyrektora Banku Spółdzielcze-

go w Kuźni Raciborskiej Krzysztofa Melnarowicza (za jeden z 

pakietów nabywca zapłacił 200 zł), spinki do koszuli oraz 

album fotograficzny przygotowany na 800-lecie praw miej-

skich Raciborza, które ofiarował były dyrektor MOKSiR, a 

dziś wiceprezydent tego miasta Michał Fita (200 zł), kalen-

darz ścienny trójdzielny ze zdjęciami z programu 

"Wyburzacze" przekazany przez firmę JustynTrans z Turza 

(220 zł) (kalendarz można również nabyć na Allegro), tort z 

napisem 28. Finał WOŚP (160 zł) i kukły przedstawiające 

Koziołka Matołka (120 zł) oraz... Jurka Owsiaka (110 zł). 

Niemałą kwotę, bo 400 zł zapłacono za leżak Gminy Kuźnia 

Raciborska. Swoje "fanty" dorzucił również burmistrz Paweł 

Macha. Jednym z nich był obraz, za który zapłacono 30 zł. 

Za 50 zł wylicytowano "dzień w fotelu burmistrza". W roli 

włodarza będą mogli sprawdzić się uczniowie Szkoły Podsta-

wowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej. Więcej, bo 

320 zł zapłacono natomiast za obiad z burmistrzem. Posia-

daczem tego "losu" również została kuźniańska podstawów-

ka. I tu rodzi się pewien problem, który włodarz będzie mu-

siał rozstrzygnąć, bowiem ów "dar" nie miał wyznaczonej 

liczby osób, a uczniów w szkole jest ponad 300... Aukcja 

odbywała się na przemian z występami artystycznymi. Przed 

publicznością wystąpiła Renata Galas, a formacją, która 

zamknęła kuźniański finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy był zespół Echo. 
Tekst i zdjęcia: Bartosz Kozina 

Nie tylko kwota była rekordowa... Ten wynik był możliwy 

dzięki zaangażowaniu rekordowej liczby osób (nie tylko z 

naszej gminy). Oprócz wolontariuszy w sztabie pracowały 3 

osoby, wszyscy pracownicy biblioteki i MOKSiR. Do pomocy 

w organizacji Finału  włączyło się w różny sposób ponad 60 

osób, firm i instytucji. DZIĘKUJEMY!!! 
Szef Sztabu-Ireneusz Wojcieski 
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Dzień Kubusia Puchatka 

Z Pszczółkami rozmowy o świętach 

Święta tuż za rogiem, a w Bibliotece w Rudach gościły Pszczółki. To było spotkanie w iście 

świątecznym klimacie. Rozmawialiśmy o świętach, o tym, z czym nam się kojarzą, jakie 

tradycje świąteczne dzieci znają oraz jaka wtedy za oknem panuje pora roku. Dzieci miały 

także okazję buszować po bibliotece w poszukiwaniu ukrytych gwiazdek, które były zagad-

kami związanymi z dzisiejszą lekcją. 5 latki jak zwykle z każdym zadaniem dały sobie radę 

wyśmienicie. Każda ich wizyta to kolejny, radosny krok w naszej pracy, która ma uświada-

miać najmłodszym, że biblioteka to przyjazne miejsce, które uczy, rozwija, ale także bawi. 

Dziękujemy Paniom z Przedszkola w Rudach za owocną współpracę oraz dzieciom za ich 

bezcenny uśmiech. I nie ukrywamy, że mamy nadzieję na kontynuowanie naszej współpra-

cy w następnych latach. Już dziś nie możemy doczekać się kolejnych Waszych odwiedzin 

zarówno z Paniami z Przedszkola jak i Rodzicami. 
Katarzyna Machecka/ Biblioteka Rudy 

O historii Jankowic słów kilka, czyli spotkanie z Henrykiem Postawką  

Wieczór, 7 grudnia upłynął pod znakiem historii zarówno 

dawnej, jak i świeżo odkrytej - Górek Śląskich oraz Jankowic 

i Rud. Wszystko to za sprawą spotkania z Henrykiem Postaw-

ką, które zorganizowała biblioteka w Rudach wraz ze świetli-

cą w Jankowicach. Autor książki "Górki Śląskie" opowiadał 

słuchaczom o swoich poszukiwaniach na wielu płaszczy-

znach, mających na celu dotarcie do prawdy historycznej na 

temat Jankowic i okolic. Pan Henryk napisał swoją książkę w 

cztery miesiące i - jak sam mówi - jest ona pierwszą częścią 

trylogii. Następnym krokiem według zapowiedzi autora bę-

dzie kolejna część trylogii na temat Jankowic. Obecnie rozpo-

czął on naukę języka niemieckiego, by osobiście tłumaczyć z 

niemieckich źródeł. Serdecznie dziękujmy panu Henrykowi 

Postawce za przeprowadzenie bezpłatnego spotkania autor-

skiego, sołtysowi Jankowic Norbertowi Gacce oraz świetlicy 

w Jankowicach za piękne przygotowanie sali oraz poczęstun-

ku dla przybyłych gości. Jakby to powiedział pan Henryk: "Za 

ten wspaniały wieczór piyknie Wam wszystkim dziynkuje-

my!". 
Katarzyna Machecka/ Biblioteka Rudy 

Ferie, ferie i... po feriach. 

W czasie ferii obchodzili-

śmy Dzień Kubusia Pu-

chatka. Na obchody tego 

święta, zaprosiliśmy do 

rudzkiej biblioteki grupę 

przedszkolną Pszczółki. 

Aby uatrakcyjnić dzieciom 

pobyt w naszej książnicy 

specjalnie na tą okazję 

zaprosiliśmy także misia. 

Dzieci miały okazję poba-

wić się i pośpiewać z mi-

siem, wykonały również piękne barwne maski, które zabrały 

ze sobą do przedszkola. Na pożegnanie maluchom wręczono 

zawieszki z podobizną Kubusia Puchatka. Serdecznie dzię-

kujemy dzieciom oraz pani Beacie Chromik za przybycie i 

udział w naszych zajęciach. Dziękujemy również dyrektor 

GBP w Pietrowicach Wielkich pani Małgorzacie Paletta za 

wypożyczenie stroju. 
Katarzyna Machecka/ Biblioteka Rudy 
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Zabawa ze słoniami 
28 lutego mieliśmy przyjemność przedstawić i przybliżyć 

dzieciom z grup Misie i Biedronki postać i twórczość Joanny 

Kulmowej – polskiej poetki, prozaiczki, autorki utworów sce-

nicznych. Nasze działania animacyjno - czytelnicze przepro-

wadziliśmy na podstawie słynnego wiersza autorki „Słoń”. 

Dzieci chętnie uczestniczyły w zabawie, pospiesznie wyru-

szyły na poszukiwanie słoni ukrytych w bibliotece oraz kolo-

rowały swoje własne słoniątka na szczęście. Przedszkolaki 

sprawiły nam ogromną niespodziankę śpiewając piosenkę 

„Cztery, słonie zielone słonie”. Spotkanie, co tu dużo pisać, 

naładowane było samą pozytywną energią. Dziękujemy 

przedszkolakom za przybycie i wspaniałą, wspólną zabawę. 

Już nie możemy się doczekać Waszych kolejnych odwiedzin. 
Katarzyna Machecka/ Biblioteka Rudy 

Misie w bibliotece 
Bocian z tomiku "Nasze ptaki", autorstwa Wandy Chotomskiej, był bohaterem spotkania z grupą Misie w Bibliotece w Ru-

dach. Dzieci po wysłuchaniu wiersza, poprzez zabawy ruchowe przeniosły się w krainę ptaków, następnie wykonały bociany 

z płatków kosmetycznych i patyczków do szaszłyków. Nasze spotkania z dziećmi są realizowane w ramach projektu Przed-

szkola w Rudach "Mali czytelnicy", który ma na celu zapoznanie dzieci z twórczością autorów literatury dziecięcej. Dziękuje-

my serdecznie Joannie Zieleń oraz dzieciom z grupy "Misie" za wspaniałe i owocne spotkanie w naszej książnicy. 
Katarzyna Machecka/ Biblioteka Rudy 

Wanda Chotomska, pisarka, wieczna optymistka, kochająca 

dzieci była bohaterką naszej lekcji bibliotecznej, którą zreali-

zowałyśmy z grupą Biedronki z Przedszkola w Rudach. Dzieci 

dowiedziały się kim była nasza wspaniała twórczyni oraz wy-

słuchały jej najbardziej znanych wierszy. Biedronki wykorzy-

stując swoją bogatą, dziecięcą wyobraźnię i kreatywność wy-

konały piękne bociany do wiersza autorki oraz bawiły 

się  naśladując zachowania różnych ptaków żyjących nad 

stawem. Dziękujemy grupie Biedronki oraz pani Karinie Gan-

czorz za odwiedziny i owocny czas spędzony w bibliotece. 

Zapraszamy ponownie w nasze gościnne progi . 
Katarzyna Machecka/ Biblioteka Rudy 

Lekcja o Chotomskiej 
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Spotkanie z Romanem Pankiewiczem w Turzu 
24 lutego dzieci z Turza odwiedził Roman Pankiewicz- autor 

książeczek dla dzieci opowiadających ważnych o zawodach. 

Strażak, ratownik medyczny, listonosz, żołnierz, policjant to 

5 zawodów, o których opowiedział dzieciom Roman Pankie-

wicz. W trakcie spotkania przeistaczał się w postacie opisa-

ne w książeczkach. Kolejna seria 5 książeczek opowiada o 

ważnych zawodach kultury i oświaty. Dzieci brały czynny 

udział w spotkaniu poprzez wymyślanie ostatnich fragmen-

tów rymowanek oraz odpowiedzi na zadawane przez autora 

pytania. 

Ireneusz Wojcieski 

Magiczna moc bajek 
6 i 26 lutego odbyły się 2 spotkania z przedszkolakami. Bi-

bliotekę odwiedziły dzieci z Przedszkola w Turzu i Przedszkola 

nr 2 w Kuźni Raciborskiej. Zajęcia były związane z Międzyna-

rodowym Projektem „Magiczna moc bajek”, który realizują 

obydwa przedszkola. Spotkania odbyły się pod hasłem „Małe 

kłamstwo to duży problem– czy warto kłamać?” Dzieci pozna-

ły piętnujące kłamstwo przykłady z literatury dziecięcej, a tak-

że polskie przysłowia o praw-

dzie i kłamstwie.  

Ireneusz Wojcieski 
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