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 24 lutego nad ranem granice suwerennej 

Ukrainy przekroczyły oddziały zbrojne Fede-

racji Rosyjskiej wypowiadając tym samym 

wojnę niepodległemu od 24 sierpnia 1991 

r. państwu. Strach i przerażenie, jakie padło 

na obywateli tego kraju wywołało masową 

ucieczkę mieszkańców z terenów zagrożo-

nych atakiem nieprzyjaciela. Do polskiej 

granicy zaczęły masowo napływać tysiące 

cywilów szukając schronienia. Niemal na-

tychmiast z różnych stron Polski zaczęła 

nadchodzić pomoc, a w wielu miastach czy 

miasteczkach organizowano zbiórki artyku-

łów pierwszej potrzeby. Nie inaczej zareago-

wali mieszkańcy Gminy Kuźnia Raciborska.  

Na rzecz potrzebujących zostało założone 

przez Stowarzyszenie Kuźnia Przyszłości 

subkonto: nr 71 1600 1462 1885 1458 

1000 0003. 

Więcej na str. 22 

Oprócz Chęci do pływania, mamy pociąg do 

czytania, czyli co biblioteka ma wspólnego z 

Odrą? 

XXIII edycja Pływadła, czyli szanty, pływadła, 

książki i ślub na wodzie.  

Więcej na str. 23 

http://www.kuzniaraciborska.pl
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Gmina kupiła budynek poczty.  
Placówka pozostanie, na piętrze będą mieszkania  

29 grudnia 2021 r. w Katowicach bur-

mistrz Paweł Macha podpisał akt nota-

rialny finalizujący zakup przez Gminę 

Kuźnia Raciborska nieruchomości przy 

ulicy Powstańców 9. Koszt nieruchomo-

ści opiewa na kwotę 384174,04 zł 

Na nieruchomości tej o powierzchni 

2890 m2 znajduje się budynek usługo-

wo-mieszkalny (601,59 m2) oraz go-

spodarczy (163,94 m2). W budynku od 

lat funkcjonuje placówka poczty. Z chwi-

lą nabycia nieruchomości gmina podpi-

sała z „Pocztą Polską” umowę najmu. 

Placówka, tak jak do tej pory, będzie 

działała na parterze. W budynku znajdu-

ją się cztery lokale mieszkalne i jest 

szansa, że niedługo na poddaszu po-

wstaną kolejne. 

UM Kuźnia Raciborska 

Ocieplono 10 gminnych budynków użyteczności publicznej.  

W poniedziałek, 31 stycznia w Kuźni 

Raciborskiej odbyło się symboliczne 

zakończenie realizacji dwóch  projektów 

i przekazanie wyremontowanych budyn-

ków przy ulicy Słowackiego 5 i 6 do 

użytku. 

Przeglądu zrewitalizowanych obiektów 

dokonali: senator Ewa Gawęda, asy-

stent krajowy europoseł Izabeli Kloc - 

Izabela Rajca, zastępca prezesa zarzą-

du WFOŚiGW w Katowicach Adam Le-

wandowski, burmistrz Paweł Macha 

oraz przewodniczący Rady Miejskiej 

Gerard Depta. Pierwszy projekt obejmo-

wał termomodernizację dwóch budyn-

ków: przy ul. Kasztanowej 6 i ul. Słowac-

kiego 5 w Kuźni Raciborskiej. Budynek 

przy ul. Kasztanowej zmodernizowano 

w 2020 roku, a przy ul. Słowackiego 5 

w 2021 r. Projekt pod nazwą „Poprawa 

parametrów efektywności energetycz-

nej budynków mieszkalnych w Gminie 

Kuźnia Raciborska” realizowano przy 

wsparciu środków Wojewódzkiego Fun-

duszu Ochrony Środowiska i Gospodar-

ki Wodnej w Katowicach. Wartość całe-

go projektu wyniosła 837 237,12 zł. 

Wartość dofinansowania z Wojewódz-

kiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Katowicach to 

kwota 453 637,18 zł. 

Zakończył się także remont budynku 

ZGKiM, ostatniego z ośmiu (po OSP 

Jankowice, OSP Ruda Kozielska, OSP 

Turze, WOK Turze, Przedszkole w Ru-

dach, Przedszkole nr 1 w Kuźni Racibor-

skiej, budynek na Jagodowej 15), reali-

z o w a n y  w  r a m a c h  z a d a n i a 

„Termomodernizacja budynków użytecz-

ności publicznej na terenie Gminy Kuź-

nia Raciborska”. Remont budynku trwał 

od 8 marca do 13 grudnia 2021 r. Bu-

dynek jest przystosowany do obsługi 

osób niepełnosprawnych. Na parterze 

znajduje się kasa Urzędu Miejskiego, 

ZGKiM i Punkt Obsługi Mieszkańca. 

Wartość całego projektu to 5 108 

152,37 zł. Wartość dofinansowania z 

UE wyniosła 3 915 987,70 zł. 

W latach 2020-2021 w gminie poddano 

termomodernizacji z wymianą źródła 

ciepła 10 budynków. Wartość inwestycji 

wyniosła 5 945 389,49 zł, w tym środki 

zewnętrzne: 4 369 624,88 zł. 

Obecnie trwa realizacja nowego zada-

nia, którym jest termomodernizacja 

budynku Urzędu Miejskiego. 

UM Kuźnia Raciborska 
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Od 28 lutego 2022 r. Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej tymczasowo przenie-
siony na ulicę Jagodową 15 

W związku z trwającym remontem głównej siedziby Urzędu 

Miejskiego przy ul. Słowackiego w Kuźni Raciborskiej, od 28 

lutego 2022 r. Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej zostaje 

tymczasowo przeniesiony do obiektu przy ulicy Jagodowej 15 

(I piętro). Przy ulicy Jagodowej zostanie także tymczasowo 

ulokowany Punkt Obsługi Mieszkańców. W najbliższych 

dniach zostaną uruchomione połączenia telefoniczne. Bez 

zmian pozostaje adres e-mail: poczta@kuzniaraciborska.pl  

Przepraszamy Mieszkańców za wszelkie niedogodności. 

Tymczasowe numery telefoniczne Urzędu Miejskiego 

W związku z trwającym przeniesieniem dotychczasowych 

numerów telefonicznych do siedziby Urzędu Miejskiego przy 

ulicy Jagodowej 15, czynne są następujące tymczasowe nu-

mery telefoniczne: 

 Sekretariat –  32 419 14 17  

 Referat Finansowo – Budżetowy i Podatkowo – Kaso-

wy -  wewn. 122, wewn. 112, tel. 32 419 14 88 

(sprawy podatkowe)  

 Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - wewn. 

119  

 Referat Gospodarki Nieruchomościami - wewn. 111, 

tel. 32 419 14 54  

 Referat Inwestycji i Budownictwa -  wewn. 119  

 Referat Ochrony Środowiska - wewn. 107  

 Referat Edukacji -  wewn. 107  

 Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego – wewn. 

 106 Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik – 

wewn. 117    

 Urząd Stanu Cywilnego, Dowody Osobiste i Ewidencja 

Ludności ul. Kościelna 4 w Kuźni Raciborskiej (dawna 

siedziba banku ING) – tel. 32 419 14 69 

 

Krzysztof  Melnarowicz nowym dyrektorem ZGKiM 

Gmina Kuźnia Raciborska podpisała umowę partnerską z Gminą Bolatice  

2 grudnia Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska Paweł Macha 

podpisał umowę partnerską z Gminą Bolatice w Republice 

Czeskiej reprezentowaną przez burmistrza Herberta Paverę. 

To rozszerzenie współpracy, które dotąd było realizowane na 

linii Rudy - Bolatice. 

Podpisanie umowy ma na celu zacieśnienie współpracy w 

dziedzinach takich jak kultura, edukacja, sport, gospodarka, 

a w szczególności obejmie: 

 możliwie intensywną wymianę młodzieży; 

 współpracę organizacji pozarządowych; 

 wspieranie inicjatyw gospodarczych; 

 realizowanie wspólnych projektów kulturalnych. 

Należy nadmienić, że Sołectwo Rudy w Gminie Kuźnia Raci-

borska od roku 2000 prowadzi współpracę partnerską z 

Gminą Bolatice, a umowa, którą zawarto 2 grudnia rozszerza 

współpracę na całą Gminę Kuźnia Raciborska. Wolę współ-

pracy partnerskiej wyraziła Rada Miejska Uchwałą Nr 

XXXVII/303/2021 z 27 sierpnia 2021 r. 

 Uroczystość podpisania była zaplanowana już wcze-

śniej i z szerszą oprawą, lecz warunki pandemiczne spowo-

dowały zmianę terminu i okrojenie ich do niezbędnych for-

malności. 

 UM Kuźnia Raciborska 

Pod koniec grudnia 2021 r. Urząd Miejski w 

Kuźni Raciborskiej ogłosił, że w wyniku prze-

prowadzonego naboru na wolne stanowisko 

Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej posadę 

obejmie Krzysztof Melnarowicz, zamieszkały 

w Raciborzu. Nowy dyrektor spełnił wszyst-

kie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze oraz uzy-

skał najwyższą ilość punktów wśród uczestniczących w nabo-

rze kandydatów. 

Przypomnijmy, że Krzysztof Melnarowicz do tej pory był dy-

rektorem kuźniańskiego oddziału Banku Spółdzielczego. 

oprac. BK 
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Gmina Kuźnia Raciborska pozyskała środki unijne na popra-

wę jakości cyfryzacji Urzędu Miejskiego, a także na zwiększe-

nie cyberbezpieczeństwa. Przedsięwzięcie zostanie zrealizo-

wane w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Kwo-

ta pozyskanego grantu to 349 230,00 zł. W ramach tej kwo-

ty zostanie zakupiony sprzęt IT, bezprzewodowe urządzenia 

wielofunkcyjne, jak również zostanie rozbudowana siec za-

bezpieczeń logicznych. W ramach projektu powstanie nowa 

strona Internetowa, dostosowana do wymogów WCAG 2.1. 

Obowiązkowym elementem programu jest przeprowadzenie 

diagnozy cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych. Z 

pozyskanych środków sfinansowane zostaną szkolenia pra-

cowników w zakresie obsługi programów informatycznych. 

Projekt będzie realizowany  przez okres 18 miesięcy.  

Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków Euro-

pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pro-

gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.  

Bardzo dobra końcówka roku w Rafamet 
S.A. Kolejne kontrakty w portfelu zamówień 

Spółka otrzymała zamówienia na dostarczenie maszyn od-

biorcom z Francji i Chin. Pod koniec roku spółka rozpoczęła 

współpracę handlową i produkcyjną z TBI Technology w za-

kresie frezarek bramowych oraz tokarek horyzontalnych 

marki Poręba. 

W grudniu Rafamet otrzymał zamówienie z SNCF Francja 

(Francuskie Koleje Państwowe), którego przedmiotem jest 

dostawa dwóch portalowych tokarek kołowych typu UFD 

140N. 

Maszyny serii UFD to najnowocześniejsze i najbardziej uni-

wersalne obrabiarki kołowe z gamy produktów Rafamet. 

Obie przeznaczone zostaną do powstającego aktualnie jed-

nego z największych zakładów SNCF we Francji. - Obrabiarki 

UFD 140 N jako maszyny portalowe o napędzie ciernym, 

pracujące w układzie przelotowym, zapewniają wydajną i 

precyzyjną obróbkę. Należy koniecznie zaznaczyć, że są do-

skonałym rozwiązaniem dla operatorów kolejowych posiada-

jących zróżnicowany tabor kolejowy - wyjaśnia Andrzej Rusta-

nowicz, dyrektor eksportu w Rafamet S.A. Warto wspomnieć, 

że firma istnieje na francuskim rynku już od lat 70. ubiegłe-

go wieku. W kraju nad Sekwaną pracuje na tę chwilę ponad 

50 maszyn wyprodukowanych w Kuźni Raciborskiej. Mowa 

zarówno o obrabiarkach kolejowych, jak i ciężkich i super 

ciężkich tokarkach karuzelowych. Rafamet S.A. obecny jest 

praktycznie we wszystkich kluczowych gałęziach gospodarki 

francuskiej: energetyce (w tym nuklearnej), w sektorze lotni-

czym, kosmicznym i kolejnictwie. - Nasze tokarki kolejowe 

pracują nie tylko w SNCF i RATP (pociągi podmiejskie i metro 

w gigantycznej aglomeracji paryskiej), ale także w miejskich 

przedsiębiorstwach eksploatujących tabor tramwajowy oraz 

w całym tamtejszym sektorze prywatnych usług kolejowych - 

dodaje Andrzej Rustanowicz. 

Kolejne maszyny Rafametu będą pracować w Chinach 

Metro w Pekinie jest drugim z największych na świecie syste-

mów komunikacji (pod względem długości linii). Najświeższe 

dane mówią, że długość linii pekińskiego metra wynosi obec-

nie 731 km, a do końca 2020 roku metro w Pekinie posia-

dało 24 linie oraz 428 stacji. 

To właśnie tam swoje zastosowanie znajdzie wyprodukowa-

ny w Kuźni Raciborskiej lekki tandem tokarek podtorowych 

2UGE 150 N, zamówiony przez spółkę z Chin pod koniec 

października. Maszyna zostanie dostarczona klientowi jesie-

nią przyszłego roku. - Rynek chiński jest dla nas bardzo waż-

ny. Działamy tam, z przerwą, od 1989 roku. Dodam, że głów-

nymi odbiorcami maszyn produkowanych w naszej firmie są 

producenci taboru kolejowego oraz ich użytkownicy (czyli 

chińskie metro, a także sektor utrzymania taboru kolejowe-

go). Oprócz pekińskiego metra obrabiarki Rafamet pracują 

m.in. w metrze w Nanjing, Ningbo czy też w Kantonie - infor-

muje Krzysztof Pestkowski, kierownik sprzedaży w Rafamet 

S.A. - Mimo pandemii i wynikających z niej trudności, jakimi 

jest m.in. niemożność swobodnego podróżowania do Chin, 

działamy bez zmian i nieustannie staramy się pozyskiwać 

kolejne kontrakty. Kilka lat temu zainwestowaliśmy w szkole-

nia chińskich monterów oraz inżynierów, co zaowocowało 

usprawnieniem procesu montażu i uruchamiania maszyn. 

Dzięki temu przekazywanie do eksploatacji wysyłanych do 

Chin obrabiarek, odbywa się sprawnie i skutecznie - dodaje 

K. Pestkowski. 

Pod koniec roku zawarto również umowę z innym chińskim 

odbiorcą na dostawę tokarki kołowej ciernej typu UFB 125N. 

Obrabiarka zapewnia wydajną obróbkę kół monoblokowych i 

obręczowanych zarówno używanych, jak i nowych zestawów 

kołowych, eliminując powstawanie karbów lub miejscowych 

ugnieceń materiału kół, mogących być źródłem pęknięć zmę-

czeniowych. 

 Współpraca z TBI 

W grudniu 2021 roku Rafamet S.A. rozpoczął współpracę z 

TBI Technology z Raciborza. Mowa o współpracy handlowej i 

produkcyjnej w zakresie frezarek bramowych oraz tokarek 

horyzontalnych marki Poręba. Umowa może zostać podpisa-

na w pierwszym kwartale br. - Rafamet oraz TBI dały jednak 

wyraźny sygnał, że taka współpraca dwóch firm obrabiarko-
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Bardzo dobra końcówka roku w Rafamet S.A. Kolejne kontrakty  
w portfelu zamówień 

Odlewnia Rafamet wykonała potężny odlew belki dla wielkogabarytowej  
obrabiarki 

Niemal 40 ton i 14,2 metra długości - takie wymiary ma wyprodu-

kowany przez Odlewnię Rafamet Spółka z o.o. w Kuźni Raciborskiej 

odlew belki dla wielkogabarytowej obrabiarki. 

Odlewnia Rafamet jest znanym i cenionym producentem odlewów 

żeliwnych z żeliwa szarego, sferoidalnego i stopowego. Firma spe-

cjalizuje się w produkcji jednostkowej oraz małoseryjnej odlewów 

ciężkich o wadze do 40.000 kg, w tym wykonywanych w dołach 

formierskich. 

Gigantyczny odlew 

Niedawno Odlewnia Rafamet Spółka z o.o. wykonała kilka wyjątko-

wo dużych i ciężkich odlewów dla Rafamet S.A. na rzecz zamówio-

nej przez tureckiego odbiorcę obrabiarki KCI 600/1000 N. Najcięż-

sze i największe z nich to belka, stół i łoże. - Największym wyzwa-

niem był odlew belki. Tak, jak i inne tego typu odlewy, wykonywany 

był w dole formierskim. Są to betonowe kesony wypełnione masą 

formierską (piaskiem związanym żywicą) położone poniżej poziomu 

gruntu. Należy wspomnieć, że w Odlewni Rafamet wykorzystujemy 

7 dołów do produkcji ciężkich odlewów. Najdłuższy z nich, w którym 

właśnie była wykonywana belka ma 20 metrów długości, 4 metry 

szerokości oraz 2 metry głębokości - informuje Adam Witecki, pre-

zes Zarządu Odlewni Rafamet. - Forma belki składała się z 55 ele-

mentów, które trzeba było ułożyć niczym klocki, tak, aby idealnie 

odtworzyły kształt odlewu. Ciekawostką jest, że nie układa się ich 

jednak w poziomie. Różnica w wysokości (na tzw. ugięcie formy) 

pomiędzy środkiem a bokami to aż 20 mm - dodaje prezes Odlewni 

Rafamet. 

Do przygotowania metalu przetopiono w temperaturze 1.520 st. C.  

m.in. 38.000 kg złomu oraz 5 000 kg surówki odlewniczej. Co wię-

cej, aby metal posiadał wymagane własności, dodawane są spe-

cjalne dodatki tj: żelazokrzem, żelazomangan, nawęglacz oraz cy-

na. - Formę zalano ciekłym metalem o temperaturze 1.340 st. C, 

który przygotowywano przez 3 godziny. Samo zalanie formy trwało 

120 sekund, w tym czasie z kadzi podwieszonych na dwóch suwni-

cach wlano do formy 43.000 kg żeliwa - informuje A. Witecki. 

Warto wspomnieć, że jest to najdłuższy odlew wyprodukowany w 

kuźniańskiej odlewni. Jego długość wyniosła 14.200 mm. Ciężar 

wyrobu to 37.700 kg. - Rzeczywiście masa odlewu robi wrażenie. 

Jednak na swoim koncie mamy już pokaźniejsze realizacje. Dotych-

czas najcięższy nasz odlew ważył ponad 40.000 kg - przyznał Ad-

am Witecki dodając jednocześnie, że nieczęsto wykonywane są tak 

duże odlewy. Spore zapotrzebowanie jest natomiast na odlewy od 

10.000 do 30.000 kg, które Odlewnia wykonuje w ilości 1-2 sztuk 

tygodniowo, głównie dla klientów z Czech, Węgier oraz Hiszpanii. 

Odlew dla tokarki karuzelowej produkcji Rafamet S.A. 

Rafamet S.A. na rynku tureckim obecny jest już od wielu lat, gdzie z 

powodzeniem dostarcza swoje maszyny. Jak już to zostało wspo-

mniane, potężne odlewy to części obrabiarki KCI 600/1000 N, 

która zamówiona została przez firmę Gülermak Çelik Konstrüksiy-

on. - Do firmy Gulermak dostarczyliśmy już tokarkę karuzelową w 

2011 roku, wówczas była to KCI 600/800 N. W 2019 roku klient 

przeniósł swój warsztat z Ankary do Aliagi i wykonywaliśmy dla 

niego skomplikowaną usługę relokacji obrabiarki, co wymagało 

demontażu maszyny w Ankarze, dokonania generalnego przeglądu 

i wymiany uszkodzonych części, a następnie jej ponownego monta-

żu w nowym warsztacie w Aliadze - wyjaśnia Łukasz Huk, kierownik 

sprzedaży w Rafamet S.A. - Jako, że firma ta jest bardzo zadowolo-

na z działania tokarki Rafamet S.A. podjęto decyzję o nabyciu kolej-

nej. Obrabiarka, którą obecnie produkujemy jest nieco większą 

wersją tej dostarczonej w 2011 roku, co z naszej strony wymagało 

usprawnień i zastosowania nowych rozwiązań w jej konstrukcji. 

Planowana dostawa tokarki to ostatni kwartał 2022 roku - informu-

je Łukasz Huk. - Cieszymy się, że takie firmy jak Gulermak są zado-

wolone z pracy naszych obrabiarek i darzą nas zaufaniem w kwe-

stii swoich planów i inwestycji przyszłościowych - podsumowuje 

kierownik sprzedaży w Rafamet S.A. 

Autor tekstu: Magdalena Matusik / Adventure Media 

Zdjęcia: Odlewnia Rafamet 

wych z naszego powiatu ma biznesowe uzasadnienie, czego 

dowodem są z jednej strony podpisane umowy na dostawę 

przez TBI dwóch frezarek bramowych dla Rafamet oraz z 

drugiej strony zakup od Rafamet tokarki kłowej produkcji 

Rafamet (marki Poręba) przez TBI - tłumaczy E. Longin 

Wons, prezes zarządu Rafamet S.A. 
 Autor tekstu: Magdalena Matusik / Adventure Media 
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Z Budzisk do Rudy Kozielskiej.  
Ochotnicy z Kozi zamienili  

Magirusa na Stara 266 

W ramach trwającej od kilku lat modernizacji taboru samo-

chodowego gminnych jednostek OSP, 7 stycznia zgodnie z 

uchwałą Rady Miejskiej odbyło się przekazanie wysłużonego 

pojazdu marki Magirus-Deutz 170D z OSP Ruda Kozielska 

do Gamowa w Gminie Rudnik. 

Przy OSP Gamów będzie bowiem pierwsze muzeum pożar-

nictwa w powiecie raciborskim. Przekazania w imieniu Bur-

mistrza Miasta Kuźnia Raciborska dokonał kierownik GCZK 

Aleksander Serafin oraz prezes OSP Ruda Kozielska Adam 

Rabiej, a samochód w imieniu Wójta Gminy Rudnik odebrał 

prezes OSP Gamów Łukasz Komorek oraz naczelnik Bernard 

Kampik. 

Wysłużonego Magirusa z 1980 r. zastąpił Star 266, który 

trafił do OSP Ruda Kozielska z OSP Budziska. 

UM Kuźnia Raciborska 

Dzięki uzyskaniu dotacji z Funduszu 

Składkowego Ubezpieczenia Społeczne-

go Rolników na kwotę 9600 zł oraz 

1250 zł wkładzie własnym jednostki, 

Ochotnicza Straż Pożarna w Siedliskach 

mogła doposażyć samochody pożarni-

cze w nowy i bardzo potrzebny sprzęt. 

Za otrzymane pieniądze jednostka za-

kupiła m. in. detektor prądu przemien-

nego Hot Stick. - Urządzenie to pozwala 

nam podczas działań z bezpiecznej od-

ległości ostrzec o obecności odkrytych 

urządzeń znajdujących się pod wysokim 

napięciem elektrycznym. AC Hot Stick z 

wyprzedzeniem ostrzega dźwiękiem i 

migającą lampką o obecności wysokie-

go napięcia przemiennego, bez potrze-

by dotykania powierzchni. Sygnał dźwię-

kowy wydawany przez detektor oraz 

migający sygnał wizualny zwiększają 

swą częstotliwość wraz ze zbliżaniem 

się do źródła napięcia. Pozwala nam to 

między innymi ocenić podczas działań 

czy na przykład prąd w danym budynku 

jest odłączony czy zerwany przewód 

elektryczny jest pod napięciem - wyja-

śniają strażacy zasady działania sprzętu 

w mediach społecznościowych. 

Dodatkowo do jednostki w Siedliskach 

trafią trzy radiostacje cyfrowe nasobne 

Hytera oraz dwie latarki kątowe NIGHT-

STICK INTRANT. - Ten sprzęt usprawni 

działania naszej jednostki oraz pozwoli 

na bezpiecznie prowadzenie akcji - do-

dają ochotnicy. 

Całkowita kwota projektu wyniosła 

10850 zł. 

oprac. BK; fot. OSP Siedliska 

Strażacy z Siedlisk doposażyli jednostkę w nowy sprzęt  

Strażacy z Budzisk  
zaprezentowali nowy wóz  

bojowy pracownikom nadleśnictwa 

26 stycznia przed budynkiem Nadleśnictwa Rudy Racibor-

skie zatrzymał się strażacki wóz bojowy. Pojawienie się stra-

ży pożarnej nie wiązało się na szczęście z interwencją, a pre-

zentacją nowego pojazdu pracownikom nadleśnictwa. 

- Dzięki poświęceniu strażaków OSP, będzie on służył ochro-

nie naszych lasów przed pożarami, ale także dla ratowania 

zdrowia i życia ludzkiego - zakomunikowało nadleśnictwo w 

mediach społecznościowych. Prezentacja była tym ważniej-

sza, że to m. in. Nadleśnictwo Rudy Raciborskie dołożyło 

cegiełkę do modernizacji taboru Ochotniczej Straży Pożarnej. 

- Już nie raz mogliśmy się przekonać o niezwykłym zaangażo-

waniu, profesjonaliźmie i ich poświęceniu - kończy wpis rudz-

ka placówka Lasów Państwowych. 

oprac. BK; fot. Nadleśnictwo Rudy Raciborskie 
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Mecz Noworoczny 

Kolejne urządzenia dołączyły do osiedlowej siłowni zewnętrznej 

1 stycznia o godz. 12.00 w Rudzie Kozielskiej po raz kolejny 

rozegrano mecz noworoczny Kawalerzy c/a Żonaci. Po ży-

czeniach i symbolicznym toaście rozegrano po raz bodajże 

27 piłkarskie spotkanie. Jak zwykle dużo zabawy, śmiechu, 

trochę piłkarskiej zabawy i dużo emocji i bramek. Pierwszą 

w 6 minucie meczu ( o minutę wcześniej niż w Krakowie ) 

zdobył Patryk Konieczny. Pierwsza żółta kartka w 10 minu-

cie Rafał Musioł. Potem strzelali raz jedni raz drudzy i skoń-

czyło się sprawiedliwym remisem 6:6. W rzutach karnych 

trochę lepsi byli Żonaci i wygrali 8:7. 

Kolejny mecz już niedługo 1 stycznia 2023. 

Relacja z meczu na portalu "swojska piłka" 
Wojciech Węglorz 

Prostownik pleców oraz masażer dołą-

czyły we wtorek, 11 stycznia do innych 

urządzeń będących elementami siłowni 

zewnętrznej, która od jesieni 2014 r. 

tworzona jest w pobliżu Szkoły Podsta-

wowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni 

Raciborskiej. 

Zakup nowego sprzętu służącego do 

rekreacji ruchowej na wolnym powie-

trzu został - podobnie jak poprzednie 

tego typu urządzenia - sfinansowane z 

pieniędzy, którymi dysponuje zarząd 

jednostki pomocniczej „Osiedle nr 1”. 

Tym samym, w ciągu kilku lat do dyspo-

zycji mieszkańców zostało przekazane 

16 elementów, którymi są: stepper, 

jeździec, orbitrek, biegacz, krzesło do 

wyciskania, wyciąg górny, prasa nożna, 

wioślarz, rower do ćwiczenia rąk i nóg, 

ławka, drabinka, podciąg nóg, twister, 

surfer oraz wymieniony na wstępie ma-

sażer i prostownik pleców. 

Produkcją i montażem elementów si-

łowni zewnętrznej zajmuje się firma Fit 

Park z Torunia. Obok urządzeń nato-

miast znajduje się konstrukcja do stre-

et workout, również sfinansowania z 

budżetu będącego w dyspozycji zarządu 

osiedla. 

 

 Bartosz Kozina 

Kuźniańscy Spartanie na podium w klasyfikacji końcowej sezonu 2021  

4 grudnia w Katowicach odbyło się oficjalne podsumowanie 

sezonu 2021 Ogólnopolskiej Ligi Dzieci i Młodzieży w Ju-

Jitsu Sportowym. Miło nam poinformować, że Miejski Klub 

Sportowy Sparta z Kuźni Raciborskiej uzyskał trzecie miej-

sce w klasyfikacji końcowej! 

W minionym sezonie w ramach Ogólnopolskiej Ligi Dzieci i 

Młodzieży w Ju-Jitsu Sportowym odbyło się sześć imprez, w 

których udział wzięło 21 klubów z terenu całej Polski. Za-

wodnicy rywalizowali w czterech konkurencjach: Fighting, Ne

-waza oraz Ne-waza NoGi. 

Niesamowitym osiągnięciem może poszczycić się Miejski 

Klub Sportowy Sparta z Kuźni Raciborskiej, który uzyskał 

trzecie miejsce w klasyfikacji końcowej! 

- Sezon 2021 był dla nas bardzo ciężki, ale zarazem szczę-

śliwy! - mówią trenerzy. - To ciężka praca nasza i naszych 

podopiecznych. Nasi zawodnicy wywalczyli w klasyfikacji 

końcowej 11 złotych, 6 srebrnych i 6 brązowych medali. Cie-

szy nas fakt, że efekty są tak bardzo widoczne. Z roku na rok 

Klub rośnie w siłę. Zawodnicy są coraz bardziej zaangażowa-

ni, co przekłada się na poziom sportowego współzawodnic-

twa - dodają z dumą. 

W imieniu Zarządu MKS „Sparta” dziękujemy za wsparcie 

naszego Klubu Miastu Kuźnia Raciborska. 

Materiał nadesłany / MKS Sparta 
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MOKSiR zaprasza na nową stronę internetową  

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej po-

chwalił się w mediach społecznościowych swoja nową internetową witry-

ną, na której znaleźć można bieżące aktualności, bogatą galerię zdjęć, 

zajęcia stałe, imprezy cykliczne czy kalendarz wydarzeń.  

Adres witryny: kuzniakultury.pl  

Rudzkie opactwo znalazło się na banknocie kolekcjonerskim  

Powiat Raciborski posiada wiele cen-

nych zabytków. Jednym z nich jest Pocy-

sterski Zespół Klasztorno-Pałacowy w 

Rudach. Stąd pomysł na banknot kolek-

cjonerski 0 Euro z wizerunkiem Starego 

Opactwa w Rudach. 

Jest to kolejny pamiątkowy banknot z 

serii banknotów kolekcjonerskich o 

nominale 0 Euro, wydany z inicjatywy 

Starosty Raciborskiego - Grzegorza 

Swobody, który w ten sposób pragnie 

zachęcić do odwiedzenia Ziemi Racibor-

skiej jako historycznej stolicy Górnego 

Śląska. 

Idea emisji banknotów pamiątkowych 0 

Euro zrodziła się w 2015 roku we Fran-

cji i z powodzeniem jest kontynuowana 

w wielu krajach. Pierwsza polska emisja 

banknotu 0 Euro, z wizerunkiem War-

szawy, miała miejsce 24 listopada 

2019 r. Po jej ogromnym sukcesie przy-

szedł czas na kolejne edycje. Gdy tylko 

banknot trafi do sprzedaży będziemy na 

bieżąco informować - mówi Krystyna 

Niklewicz, dyrektor Zamku Piastowskie-

go w Raciborzu. 

Nowy banknot kolekcjonerski przedsta-

wia widok Starego Opactwa w Rudach 

około 1860 r. Początki klasztoru cyster-

sów sięgają połowy XIII w., kiedy to 

sprowadzono pierwszych zakonników 

do Rud. Za fundatora uchodzi książę 

Władysław III. Stare Opactwo w Rudach 

składa się z kościoła będącego trójna-

wową bazyliką, czworoboku średnio-

wiecznego klasztoru pocysterskiego 

oraz później dobudowanych skrzydeł 

barokowej rezydencji pałacowej. Po 

1810 r., od I poł. XIX w. do 1945 r. nale-

żał do rodziny von Ratibor. W 1945 r. 

uległ poważnym zniszczeniom. Część 

kościelna została odrestaurowana w 

latach 1994-1996. Natomiast część 

klasztorno-pałacowa, będąca własno-

ścią Skarbu Państwa, od okresu powo-

jennego stopniowo popadała w ruinę. 

15 sierpnia 1998 r. została przekazana 

na własność diecezji gliwickiej. Na daw-

ną część klasztorną składają się skrzy-

dła w formie czworoboku przyległego do 

kościoła z wewnętrznym dziedzińcem i 

krużgankami tworzącymi wirydarz. Za-

budowania te są dwukondygnacyjne, w 

części zachodniej i północnej podpiwni-

czone. Natomiast na część dawnej rezy-

dencji pałacowej składają się skrzydła 

północno -zachodnie i północno -

wschodnie. Tworzą one zewnętrzny 

dziedziniec, częściowo otwarty od stro-

ny północnej, z którego prowadzą wej-

ścia do poszczególnych części obiektu. 

W otwarciu pomiędzy tymi skrzydłami 

usytuowany jest wjazd na dziedziniec 

oraz dwa tarasy zewnętrzne, z których 

rozciąga się widok na przyległy parkowy 

staw. Skrzydło zachodnie przechodzi w 

skrzydło północne, na połączeniu któ-

rych znajduje się wieża narożna. Zabu-

dowania te są trójkondygnacyjne. Po-

przez skrzydło zachodnie prowadzi prze-

jazd, stanowiący kolejny wjazd na dzie-

dziniec, tym razem od strony ul. Cyster-

skiej. Natomiast skrzydło wschodnie 

jest dwukondygnacyjne. Od strony 

wschodniej znajduje się wyjście z bu-

dynku na teren ogrodu poprzez taras. 

Skrzydło wschodnie przechodzi w trój-

kondygnacyjne skrzydło północno-

wschodnie, na połączeniu których znaj-

duję się wieża, pełniąca dawniej funk-

cję komunikacji pionowej. Mimo, że 

zabudowania zespołu klasztorno -

pałacowego mają różną ilość kondygna-

cji, ściany zewnętrzne sięgają jednako-

wej wysokości, kończąc się wspólnym 

gzymsem. Osiągnięto to poprzez zróżni-

cowanie poziomów posadowienia, jak 

również różną wysokość kondygnacji w 

poszczególnych skrzydłach. Elewacje 

obiektu mają wystrój barokowy. 

Obecnie obiekt jest własnością diecezji 

gliwickiej, łącząc w sobie wiele funkcji, 

m.in. Sanktuarium Matki Bożej Pokor-

nej, Ośrodek Formacyjno-Edukacyjny 

Diecezji Gliwickiej oraz Dom Pielgrzyma. 

Obiekt znajduje się na Szlaku Cyster-

skim i jest udostępniony do zwiedzania. 

W ciągu roku organizowanych jest sze-

reg wystaw, zarówno czasowych i sta-
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Rudzkie opactwo znalazło się na banknocie kolekcjonerskim  

łych. Nie brakuje wydarzeń religijnych i kulturalnych. 

Emitentem niniejszego banknotu jest Powiat Raciborski. W 

swej obecnej strukturze składa się on z 3 gmin miejskich: 

Krzanowice, Kuźnia Raciborska, Racibórz oraz 5 gmin wiej-

skich: Kornowac, Krzyżanowice, Nędza, Pietrowice Wielkie i 

Rudnik. Atrakcyjne położenie powiatu raciborskiego oraz 

bogactwo naturalne i historyczne sprawiają, że zarówno 

pasjonat historii, jak i miłośnik obcowania z naturą odnajdą 

tu z pewnością coś dla siebie. Każdego zachwycą urokliwe 

krajobrazy leśne. Bliskość Republiki Czeskiej powoduje, że 

krzyżują się tu wpływy różnych kultur, a na atrakcyjność tury-

styczną wpływa dodatnio przygraniczne położenie u północ-

nych wrót Bramy Morawskiej. Powiat Raciborski wraz z po-

wiatami i gminami Subregionu Zachodniego tworzy markę 

turystyczną „Kraina Górnej Odry”. 

Banknot posiada wymiary 135 x 74 mm. Niewielka część 

każdej emisji jest dystrybuowana w oprawie z pojedynczym 

banknotem w formie etui i blistra oraz etui z podwójnym 

banknotem, gdzie jeden występuje w wersji gold, ze złotym 

awersem - herbem Rodziny książęcej von Ratibor und 

Corvey. 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu 

 „SPRZĄTAMY NASZĄ WIEŚ”  
W dniu 23 kwietnia 2022 roku w Rudzie 

Kozielskiej, po dwóch latach przerwy z 

okazji „Dnia Ziemi” w teren do sprząta-

nia wsi wyruszyli wolontariusze. W akcji 

pn „sprzątamy naszą wieś” udział wzięli 

członkowie: Rady Sołeckiej, OSP Ruda 

Kozielska, Stowarzyszenia „Kozio” i LKS 

Ruda Kozielska, ogółem  w liczbie 15 

wolontariuszy oraz dzieci i młodzież szkolna w ilości 11 

osób. 

W czasie akcji zebrano 20 worków z odpadami mieszanymi i 

segregowanymi, opony i inne artykuły, większe gabarytowo.  

Po aktywnej pracy wszyscy spotkali się przy grillu pod wiatą 

OSP Ruda Kozielska.   Należy zaznaczyć, że zrealizowane 

zostały wszystkie  cele akcji: 

1. Czystość i porządek we wsi. 

2. Poprawa estetyki wsi. 

3. Edukacja ekologiczna. 

4. Aktywizacja i integracja pokoleniowa. 

Jako sołtys serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom ak-

cji, a szczególnie dzieciom i młodzieży szkolnej: Agnieszce, 

Dominikowi, Hani, Kacprowi, Karolinie, Nadii, Tymonowi oraz 

tym najmłodszym Amelce, Frankowi, Nikosiowi i Szymonowi. 

Dziękuję również rodzicom i opiekunom za „wdrażanie” naj-

młodszego pokolenia w aktywizację społeczną. 

Składam także podziękowania za współpracę pracownikom 

Referatu Ochrony Środowiska i Gminnego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji. 
Gizela Górecka 
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Muzyczne otwarcie Nowego Roku w Kuźni Kultury 
Utwory świąteczne, 

filmowe, z musicali, 

a także piosenki z 

repertuaru Zbignie-

wa Wodeckiego czy 

Czesława Niemena 

zabrzmiały za spra-

wą 32 muzyków z 

zespołu The Film 

Harmony Orchestra 

w sobotni wieczór, 

8 stycznia w sali 

widowiskowej Miej-

skiego Ośrodka 

Kultury, Sportu i 

Rekreacji w Kuźni 

Raciborskiej.                                             

Zanim jednak dało 

się słyszeć pierwsze 

akordy, na scenie pojawiła się dyrektor MOKSiR Anna Kijek, 

która zaznaczyła, że noworoczny koncert jest jednocześnie 

wstępem do obchodów 40-lecia istnienia Kuźni Kultury. - 

Mamy nadzieję, że w tym roku uda nam się Państwa jeszcze 

nieraz zaskoczyć, rozbawić, a nawet wzruszyć – powiedziała 

A. Kijek, po czym zaprosiła na scenę włodarzy Kuźni Raci-

borskiej. - Życzmy sobie, aby przede wszystkim nigdy nie 

odstępowała nas nadzieja na lepsze jutro i wiara w to, że 

wszystko jest możliwe. Życzę Państwu dużej dawki życzliwo-

ści, zrozumienia, cierpliwości, źródeł satysfakcji i radości. 

Niech ten Nowy Rok, który się rozpoczął, będzie pozbawiony 

trosk i zmartwień, a niech w zamian za to przyjdzie garść 

spełnionych marzeń – powiedziała wiceburmistrz Sylwia 

Brzezicka-Tesarczyk. Do życzeń noworocznych, ale i związa-

nych z jubileuszem MOKSiR dołączył się również burmistrz 

Paweł Macha: - Wszystkiego najlepszego na te 40. urodziny. 

To jest taki okres dojrzałości domu kultury, a Państwu życzę 

cierpliwości i pogody ducha na co dzień – dodał sternik gmi-

ny. 

Długo oczekiwany koncert noworoczny, o powodzenie które-

go drżeli do ostatniego dnia organizatorzy sprawił, że przyby-

ła na wydarzenie publiczność usłyszała takie utwory, jak 

„White Christmas”, „Jingle Bells”, „The Black Pearl” z filmu 

„Piraci z Karaibów”, „Walc Barbary” z serialu „Noce i dnie”, 

„Zacznij od Bacha”, „Z Tobą chcę oglądać świat”, „Lubię 

wracać tam, gdzie byłem”, „New York, New York”, „Sen o 

Warszawie” czy „El Tango De Roxanne”. Orkiestra wystąpiła 

pod batutą Marcina Mirowskiego, a wokalnie koncert 

uświetnił występ Katarzyny Mirowskiej i Wojciecha Derenia. 

Każdy utwór nagradzany był gorącymi brawami, a ostatnie 

wykonania owacją na stojąco. Muzycy w zamian odwdzięczy-

li się trzykrotnym bisem. Koncert, który odbył się po długiej 

przerwie bardzo przypadł mieszkańcom do gustu. - Nie po 

raz pierwszy jestem na noworocznym koncercie i zawsze są 

to niezapomniane wrażenia. Szczególnie w tym czasie pan-

demii, kiedy o mały włos do jego organizacji mogłoby nie 

dojść. Tym bardziej wszyscy się cieszymy, że możemy tutaj 

być, a 30 muzyków na scenie plus dwa głosy, to były ciarki. 

Na pewno ten koncert zostanie na długo w naszej pamięci 

jako dobre rozpoczęcie 2022 roku – powiedziała po wyjściu 

z sali Irmgarda Brzoska. - Bardzo mi się podobał koncert, 

jestem wzruszona i czekam na kolejne wydarzenia zapowie-

dziane przez panią dyrektor – dodała z kolei Danuta Gałusz-

ka, która przyszła na wydarzenie z całą rodziną. 

Po zakończonym występie dyrektor Anna Kijek zaprosiła 

publiczność do holu, gdzie czekał na każdego kieliszek no-

worocznego szampana. 
Bartosz Kozina 

* Artykuł został opublikowany w „Nowinach Raciborskich”         
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Wspomnienie św. Cecylii 

W poniedziałek, 22 listopada obchodzone było wspomnienie 

św. Cecylii patronki muzyków kościelnych. W związku z tym 

w niedzielę w rudzkiej Parafii odbyła się uroczysta Msza św. 

w intencji organistów, kantorów, psałterzystów, scholi oraz 

naszego chóru im. Juliusza Rogera. Po uroczystej Eucharystii 

muzycy wspólnie udali się do salki parafialnej na coroczne 

spotkanie wraz z księżmi rudzkiej Parafii. Swoją obecnością 

zaszczyciła również prezes raciborskiego okręgu Śląskiego 

Związku Chórów i Orkiestr Pani Kornelia Pawliczek-Błońska, 

która wręczyła chórzystom odznaczenia, które nadane zosta-

ły w ubiegłym roku i wręczane miały być podczas jubileuszu 

chóru, który odwołany został z powodu panującej pandemii. 

Wręczyła również specjalne zaległe jubileuszowe listy gratu-

lacyjne prezesa ŚZCHiO Romana Warzechy oraz okręgu raci-

borskiego ŚZCHiO 

Brązową odznakę honorową ŚZCHiO otrzymali: 

Danuta Zientek 

Piotr Duda 

Srebrną odznakę honorową ŚZCHiO otrzymali: 

Borkowska Joanna 

Baszczok Wiktor 

Remiorz Rafał 

Wolf Iwona 

Duda Paweł 

Dzięgielewska Aldona 

Skowronek Wiesława 

Wróblewska Maria 

Bartodziej Dawid 

Złotą odznakę honorową ŚZCHiO otrzymała: 

Timler Dorota 

Złotą odznakę honorową z laurem ŚZCHiO otrzymały: 

Przybyła Urszula 

Hajder Barbara 

Złotą odznakę honorową z wieńcem laurowym śZCHiO otrzy-

mała: 

Edeltrauda Szendzielorz -, która jest członkiem rudzkiego 

chóru od 73 lat 

Podczas spotkania oficjalnie pożegnano Panią Barbarę Haj-

der, która przeszła na zasłużoną chóralną emeryturę, otrzy-

mała Ona z rąk prezesa chóru wraz z odznaką honorową 

specjalnie podziękowanie za ponad 30-letnią aktywną dzia-

łalność w chórze im. Juliusza Rogera, promowanie muzyki 

chóralnej oraz olbrzymi wkład jaki wniosła swoim śpiewem w 

tworzenie kultury śpiewaczej naszego regionu. 

W tym szczególnym okresie zarząd chóru składa serdeczne 

podziękowania: Wszystkim, którzy Nas wspierają i którzy 

pomogli Nam przetrwać ten trudny okres, który niestety 

część chórów również Nam znanych nie przetrwała. Podzię-

kowania należą się MOKSiR-owi w Kuźni Raciborskiej, pod 

którego patronatem działamy już ponad 40 lat, Parafii 

WNMP w Rudach, Śląskiemu Związkowi Chórów i Orkiestr 

oraz Wam drodzy chórzyści Ci już można powiedzieć wetera-

ni jak i Ci, którzy do Nas dołączyli. 

Jednocześnie przypominamy, że próby chóru odbywają się w 

poniedziałki o godz. 18.00 w "szpitaliku Rogera" - na prze-

ciwko Przedszkola w Rudach. 

 
Dawid Bartodziej 
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XXIX Festiwal Pieśni Chóralnej  

17 grudnia 2021 roku w Raciborskim Centrum Kultury odbył 

się XXIX Festiwal Pieśni Chóralnej do słów Josepha von Ei-

chendorffa - niemieckiego poety, którego popiersie znajduje 

się m.in. przy rudzkiej szkole. W festiwalu wśród chórów z 

Ostropy, Raciborza, Wielowsi czy Pawłowa znalazł się rów-

nież rudzki chór im. Juliusza Rogera działający przy parafii w 

Rudach pod patronatem MOKSiR-u w Kuźni Raciborskiej, 

który uzyskał, w tymże konkursie najwyższą ocenę, zdobywa-

jąc Grand Prix całego Festiwalu. 

Rudzki zespół wykonał dwa utwory Josepha von Eichen-

dorffa: Untreue w opracowaniu Friedricha Glucka oraz Pieśni 

Myśliwską  w opracowaniu Felixa Mendelssho-

na Barthlody'ego. 

Dawid Bartodziej  

Rozpoczęcie roku  
Członkowie PZERiI Koło Kuźnia Raciborska rozpoczęli rok 

2022 licznymi imprezami i wycieczkami. 22 stycznia odbyła 

się zabawa taneczna z okazji "Dnia Babci i Dziadka 

".Wszyscy bawiliśmy się świetnie. W lutym zorganizowaliśmy 

spotkanie poetyckie z udziałem p. Teresy Okaj, p. Łukasza J. 

Porwoła oraz aktorów teatru Senioralne Forte. Recytacja 

wierszy p. Teresy Okaj, piękna oprawa muzyczna p. Łukasza 

J. Porwoła, lampka wina, piękne dekoracje, zaproszeni go-

ście. Było miło i wzruszająco. Frekwencja dopisała! 

Irmgarda Brzoska 



 

 

Str. 13 

NR 1/2022 (17)  

ISSN  2544-7084 

Dzień Kobiet 

11 marca w licznym gronie świętowaliśmy Dzień Kobiet. Były 

życzenia i poczęstunek .Data 11, a nie 8 marca związana 

była z niespodzianką, którą był udział w widowisku rozrywko-

wym pt. "Niewinne igraszki" w wykonaniu Teatru Senioralne 

Forte pod kierownictwem p. Teresy Okaj i p. Łukasza J. Por-

woła . Wspaniałe widowisko przygotowane w MOKSIR z oka-

zji Dnia Kobiet dostarczyło nam dwie godziny dobrej zabawy. 

Sala MOKSIR była wypełniona prawie po brzegi . Zaprosili-

śmy również kobiety z okolicznych Kół PZERII i UTW. 
Irmgarda Brzoska  

Wycieczka do Wrocławia 

1 kwietnia, wcale nie Prima aprilis, tylko naprawdę pojechali-

śmy na wycieczkę do Wrocławia. W programie zwiedzania: 

Panorama Racławicka, Rynek, Ostrów Tumski, Afrykarium. 

Przewodnik przekazał nam dużo ciekawych informa-

cji .Panorama Racławicka zrobiła ogromne wrażenie. Tylko 

pogoda sprawiła nam psikusa. W Afrykarium mogliśmy zapo-

mnieć o chłodzie, wkroczyć w krainę egzotyki, podziwiać 

wspaniały świat mórz, oceanów i ich mieszkańców np. reki-

ny, płaszczki, żółwie morskie pływające nad naszymi głowa-

mi, ciekawe doświadczenie.  
Irmgarda Brzoska  
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UTW w Kuźni działa już 8 lat 

Studenci UTW się uczą 

SAVOIR-VIVRE  
Podczas grudniowego 

spotkania studenci 

Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku w Kuźni Raci-

borskiej w ramach 

swoich zajęć przeszli 

przeszkolenie w zakre-

sie prawidłowego na-

krycia stołów, układa-

nia serwetek, rozkłada-

nia sztućców oraz pod-

staw zasad savoir-vivre 

przy stole. Zajęcia po-

prowadził Piotr Borec-

ki.  
Fot. UTW Kuźnia Raciborska  

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kuźni Raciborskiej istnieje od 

października 2013 roku. Przez te lata przewinęło się wielu 

studentów. Jedni odeszli i założyli UTW w swoim miejscu 

zamieszkania, tak jak Rudy czy Nędza. Drudzy pozostali z 

nami do dziś. Są też tacy, którzy z chwilą przejścia na emery-

turę dołączają do nas. 

Chcę też wspomnieć dwie wspaniałe osoby, które odeszły od 

nas na zawsze, a wiele dobrego zrobiły dla naszego UTW. Są 

to Leokadia Żurawska Śliwka oraz Eugeniusz Bocheński. Na 

zawsze pozostaną w naszej pamięci. 

Przez lata działania uniwersytetu dużo się wydarzyło. Na 

pewno znane dla mieszkańców Kuźni Raciborskiej są Senio-

ralia oraz lubiane występy Teatru Senioralne Forte, który 

narodził się na UTW i nadal działa w MOKSiR, a większość 

aktorów, to nasi studenci. Na pewno widoczna jest nasza 

Grupa Rowerowa zwiedzająca okolice. 

Niestety, kiedy pojawił się covid, cykliczne wykłady i spotka-

nia uniwersytet musiał zawiesić. W październiku 2021 r. 

wznowiliśmy już swoją działalność i mamy nadzieję, że nie-

długo wróci życie do normy. Trwają też nadal zapisy do grona 

studentów. 

Dziękujemy Pani Dyrektor MOKSiR oraz Burmistrzowi i Wła-

dzom Miasta za wsparcie naszej działalności. 
Koordynatorka UTW Teresa Kowalewska 

KOŁO ROWEROWE 

SENIORALIA 

TEATR 
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Wycieczka do Jędrzejowa 

CZYM JEST URBEX ? PRELEKCJA 

Innym rodzajem zajęć na 

Uniwersytecie Trzeciego Wie-

ku była prelekcja kuźniań-

skiego historyka Bartosza 

Koziny, który przybliżył stu-

dentom, czym jest urbex i 

jakie są jego zasady. 

Najkrócej rzez ujmując, ur-

bex to zbitek dwóch słów 

wywodzących się z języka 

angielskiego i oznacza urban 

exploration (miejska eksplo-

racja). Jest forma aktywno-

ści polegająca na eksploracji 

zazwyczaj niewidocznych lub 

niedostępnych budowli i elementów infrastruktury miejskiej. 

W trakcie wystąpienia został zaprezentowany film grupy Ur-

bex History obrazujący przykładową eksplorację opuszczone-

go budynku, jak i film zrealizowany przez Bartosza Kozinę i 

Marcina Gałuszkę-Biernackiego na potrzeby konkursu ogło-

szonego przez wyżej wymienioną grupę, w którym ukazano 

stan i historię pozostałości po 11. Dywizjonie Rakietowym 

Obrony Powietrznej w Kuźni Raciborskiej oraz opuszczonej 

willi „Helios”. 
Fot. Anna Rolska  

KTO UKRADŁ MÓJ ŚMIECH?  

Ze swoim wykładem przed studencką bracią wystąpiła także 

Celina Nowakowska, która uważa, że z powodu trwającej już 

drugi rok epidemii nie jest wesoło, to – jeżeli tylko jest taka 

możliwość – nie należy rezygnować z szukania powodów do 

radości. 

Dodajmy, że Celina Nowakowska wydała niedawno swoją 

pierwszą książkę, którą zatytułowała „Kto ukradł mój 

śmiech? O tym, jak śmiech zmienił moje życie”. 
Fot. UTW Kuźnia Raciborska  

14 maja br., o godz. 7.00 przy sprzyjają-

cej pogodzie rozpoczęła się kolejna wy-

cieczka pod patronatem UTW w Rudach. 

Tym razem droga wiodła do Jędrzejowa. 

Pilotem a zarazem przewodnikiem był „Śląski przewodnik”  

P. Radosław Krawczyk. 

Pierwszym przystankiem w drodze do Jędrzejowa były ruiny 

dworu szlacheckiego w Szczekocinie. Włodarzami obiektu 

byli Państwo Urszula i Franciszek Dembińscy. Często przeby-

wał w nim król Stanisław August i to właśnie z jego osobą 

wiąże się wiele mniej lub bardziej intrygujących historii. 

Obiekt otoczony jest parkiem w stylu angielskim, obecnie 

jest własnością włodarzy Szczekocin  

Kolejnym zwiedzanym obiektem był dworek Mikołaja Reja w 

Nagłowicach. Historię życia i pobytu w nim Mikołaja Reja 

opowiadała Pani przewodnik. Wiele z przemyśleń sławnego 

pisarza, w oryginalnej pisowni, przedstawionych na wysta-

wie, bardzo pasuje do naszych czasów. Dworek obecnie 

spełnia funkcję muzeum, biblioteki, informacji turystycznej 

oraz jedno z pomieszczeń zostało zaadoptowane na Salę 

Ślubów  

Ostatnim etapem podroży było Archiopactwo w Jędrzejowie. 

To właśnie stąd przybyli Cystersi do Rud. Po kościele i Opac-

twie oprowadzał brat Szczepan. Przybliżył historię powstania 

zakonu Cystersów oraz ich przybycie do Jędrzejowa. Uczest-

nicy poznali historię powstania obecnego kościoła pw. 

W.N.M.P. (jak wszędzie gdzie byli Cystersi) z roku 1210, a 

zarazem mogli zobaczyć pozostałości pierwotnego kościoła z 

XI wieku. Wnętrze kościoła obecnie przechodzi konserwację, 

a odrestaurowane już jego części robią ogromne wrażenie. 

Na uwagę zasługują 40 głosowe organy z połowy XVIII wieku. 

Padło też wiele pytań np. jak wygląda nowicjat i życie co-

dzienne w zakonie cysterskim itp. Oczywiście nawiedzono 

Studenci UTW się uczą  
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Wycieczka do Jędrzejowa 

grób błogosławionego księdza Wincentego Kadłubka autora 

„Kroniki dziejów Polski”. Błogosławiony ks. Wincenty Kadłu-

bek pięć lat przed śmiercią pozostawił biskupstwo w Krako-

wie, przybył do Jędrzejowa i tu żył aż do śmierci  

W drodze towarzyszyły uczestnikom jeszcze inne niezaplano-

wane atrakcje. Powrót do Rud nastąpił około godziny 19.00. 

W wycieczce oprócz Człon-

ków UTW w Rudach jak 

zawsze brały udział osoby 

niezrzeszone w Stowarzy-

szeniu. 

Dzień Matki w UTW Rudy 

Dnia 24.05.2022 r., w gościnnych murach Starego Opactwa 

odbyło się spotkanie Słuchaczy UTW w Rudach z okazji 

„Dnia matki”. Pierwsza część spotkania odbyła się w auli 

Jana Pawła II. Krótkie wprowadzenie do tematu przedstawił 

Przewodniczący UTW Roman Oberaj. Przybyli odsłuchali za 

zgodą Programu III PR audycji radiowej red. Katarzyny Sto-

parczyk pod tytułem „Dzieci wiedzą lepiej”. W audycji tej 

dzieci wypowiadają się w sposób nad wyraz szczery na temat 

mam. Odsłuchanie tej audycji przyniosło wiele radości. Na-

stępnie na temat matek swoje przekazy wideo przekazali 

Ojciec Beniamin Remiorz pracujący na co dzień na misjach 

w Paragwaju, ks. Kazimierz Tomasiak dyr. Ośrodka Rehabili-

tacyjnego w Rusinowicach oraz „Śląski przewodnik” Pan 

Radosław Krawczyk. Ojciec Beniamin Remiorz przekazał tą 

drogą życzenia dla wszystkich matek. Następnie wszyscy 

uczestnicy oglądając wcześniej dostarczone zdjęcia swoich 

matek, wysłuchali treści napisanych przez siebie wspomnień 

o swoich mamach. Ta część spotkania była bardzo emocjo-

nalna i w nie jednym oku zakręciła się łza. Po części oficjal-

nej wszyscy udali się na poczęstunek. W trakcie tego, już 

nieformalnego spotkania, Członkowie złożyli życzenia urodzi-

nowe przybyłemu ks. Dyr. Janowi Rośkowi, który w tym dniu 

obchodził swoje urodziny oraz odśpiewali gromkie „Sto lat”. 

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rudach składa ser-

deczne podziękowania ks. dyr. Janowi za udostępnienie po-

mieszczeń Opactwa na tę uroczystość oraz ks. Piotrowi Kwa-

śniokowi dyrektorowi restauracji "Cysterska", za przygotowa-

nie poczęstunku. Podziękowania kierujemy również do Re-

dakcji Programu III P.R. za nieodpłatne udostepnienie audy-

cji radiowej. Dziękujemy Ojcu Beniaminowi, ks. Kazimierzowi 

oraz Panu Radosławowi za podzielenie się swymi przemyśle-

niami na temat matek, przesłane na tą okazję. Osobne po-

dziękowania kierujemy do dr. Grzegorza Tomasiaka i Pana 

Marka Tomasiaka za przygotowanie tak wspaniałej prezen-

tacji i obsługę fotograficzną. 
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Sukces uczniów z Rud  
Sześcioro uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobie-

skiego w Rudach zakwalifikowało się do trzeciego, finałowe-

go etapu matematyczno-informatycznego konkursu InstaLo-

gik! 

Są to uczniowie klas czwartych: Barbara Grabowska, Antoni 

Kujawski, Alicja Szadzianiec, z klasy szóstej Bartłomiej Woj-

tyczka oraz z klas siódmych: Karolina Wieczorek i Jakub Zy-

chowicz. Szkolnym koordynatorem konkursu jest nauczyciel-

ka matematyki Aneta Dudek. 

InstaLogik adresowany jest dla uczniów klas 4-8 szkół pod-

stawowych, zainteresowanych zagadkami logicznymi, mate-

matyką i programowaniem. Do tegorocznej edycji konkursu 

przystąpiło 6417 uczniów z 965 szkół. 

Drugi etap konkursu, do którego zakwalifikowało się 10 

uczniów rudzkiej placówki składał się zarówno z zadań mate-

matycznych, jak i z zadań polegających na napisaniu progra-

mów. 

Wielkim sukcesem zakończyły się zmagania naszych 

uczniów w 3 etapie tegorocznego konkursu Instalogik. Lau-

reatem III miejsca na szczeblu ogólnopolskim w kategorii 

klas 7 SP został Jakub Zychowicz z klasy 7a zdobywając przy 

tym najlepszy wynik w powiecie raciborskim. Tytuł finalisty 

na szczeblu ogólnopolskim w kategorii klas 7 SP oraz drugi 

wynik w powiecie raciborskim uzyskała Karolina Wieczorek z 

klasy 7b. Bartłomiej Wojtyczka został finalistą na szczeblu 

ogólnopolskim w kategorii klas 6 SP zdobywając przy tym 

najlepszy wynik w powiecie raciborskim. W kategorii klas 4 

sukces osiągnął Antoni Kujawski i Barbara Grabowska zdo-

bywając tytuły finalisty na szczeblu ogólnopolskim oraz odpo-

wiednio drugi i trzeci wynik w powiecie raciborskim. 

Podczas akademii pani Aneta Dudek rozdała dyplomy i prze-

kazała gratulacje swoim podopiecznym. 
SP Rudy, oprac. BK 

Mikołaj Walas-Lichota z Kuźni  
Raciborskiej 

Mikołaj Walas-Lichota, uczeń klasy 5b z kuźniańskiej podstawówki zdo-

był tytuł Laureata I Stopnia na szczeblu ogólnopolskim oraz najlepszy 

wynik w powiecie raciborskim w ogólnopolskim konkursie matematyczno

-informatycznym "InstaLogik". W informacji zamieszczonej na facebooko-

wym profilu Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka czytamy, że w tej 

kategorii wiekowej udział wzięło 1243 uczniów. Mikołaj zajął 17. miej-

sce. Konkurs adresowany był do wszystkich uczniów zainteresowanych 

zagadkami logicznymi, matematyką oraz do tych, którzy interesują się 

programowaniem lub chcieliby postawić w programowaniu pierwsze sa-

modzielne kroki. Celem konkursu - pisze szkolna koordynator konkursu 

Irena Szymik - było zachęcenie uczniów do zmierzenia się z zadaniami 

logicznymi oraz prostymi zadaniami programistycznymi, które wprowa-

dzają uczniów w świat programowania, rozwijanie zainteresowań mate-

matycznych i programistycznych młodzieży. Honorowy Patronat nad kon-

kursem objął Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu 

Warszawskiego. 

- Serdecznie gratuluję Mikołajowi, którego systematyczna praca i wytrwa-

łość zaowocowały tak dużym sukcesem. Dodam tylko, że Mikołaj uczest-

niczył także w zajęciach rozwijających kompetencje matematyczne dla 

klas ósmych, na których doskonale rodził sobie z zadaniami z poziomu 

klasy ósmej - dodaje I. Szymik. 
oprac. BK; fot. SP Kuźnia Raciborska  

Nasi laureaci ogólnopolskiego konkursu matematyczno-
informatycznego "InstaLogik” 
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Uczennica z Rud wyróżniona w ogólnopolskim konkursie plastycznym 

Uczennica klasy 6a Ola Remiorz ze Szkoły Podstawowej im. 

Jana III Sobieskiego w Rudach uzyskała wyróżnienie w kate-

gorii wiekowej 10-12 lat za pracę wykonaną w ramach Ogól-

nopolskiego Konkursu Plastycznego "Przyjaciel". Organizato-

rem konkursu był Teatr Ziemi Rybnickiej. A my serdecznie 

gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!  
oprac. BK / fot. SP Rudy  

Kasia Szymik, uczennica klasy 3a z kuźniańskiej podstawów-

ki zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie "W aku-

mulatorku jest moc". Kasia przygotowała pracę konkursową 

w formie puzzli edukacyjnych.  

Julia Tarczyk z klasy 2b uczęszczająca do Szkoły Podstawo-

wej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej otrzymała wy-

różnienie w konkursie "Sowa Mądra Głowa" organizowanym 

przez Strefę Odkrywania Wyobraźni i Aktywności w Racibo-

rzu.  

Hanna Salamon zajęła II miejsce w Powiatowym Konkursie 

Recytatorskim "Między dawnymi i młodszymi laty" zorganizo-

wanym przez II LO w Raciborzu dla uczniów klas 7 i 8. Uczen-

nicę przygotowała Barbara Radziszewska. Serdecznie gratu-

lujemy!  

Paweł Szymik z klasy 8b zdobył wyróżnienie w ogólnopolskim 

konkursie fizycznym "Zachwyceni fizyką" organizowanym 

przez Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Kra-

kowie. Konkurs polegał na nagraniu krótkiego filmu przed-

stawiającego dowolne doświadczenie fizyczne. Paweł przygo-

tował film "Gasnące świeczki - energia fali akustycznej", któ-

ry można obejrzeć na portalu youtube 

Lena Prządkiewicz zajęła 3. miejsce w kon-

kursie na komiks pn. "Chcę być ekspertem, 

fachowcem, specjalistą", organizowanym 

przez Śląskiego Kuratora Oświaty.  

Filip Gotzmann, Borys Wójcik i Mikołaj Po-

wroźnik to tegoroczni finaliści Wojewódz-

kich Konkursów Przedmiotowych organizo-

wanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty. 

2 czerwca z rąk dyrektor Kingi Apollo ode-

brali zaświadczenia i nagrody. 

Jak informuje na swojej stronie szkoła - Filip Gotzmann z 

klasy 7c został finalistą konkursu z historii, Borys Wójcik z 

klasy 8b pokazał, że matematyka nie stanowi dla niego żad-

nego problemu, a fizykę opanowali Mikołaj Powroźnik i 

wspomniany już Borys Wójcik. 

- Gratulujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom, którzy przy-

gotowali naszą zdolną młodzież! - czytamy na szkolnym profi-

lu w mediach społecznościowych. 
oprac. BK / fot. SP Kuźnia Raciborska 

 

Uczniowie od Wawrzynka wyróżnieni w konkursach  
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Mieszkanka Kuźni Raciborskiej - Natalia Nienartowicz znalazła się w drużynie młodych 

naukowców z Polski z Uniwersytetu Wrocławskiego, która wywalczyła II miejsce w Konkur-

sie CanSat Competition United States 2022. 

CanSat to międzynarodowy konkurs, który polega na samodzielnym konstruowaniu symu-

latorów sond kosmicznych oraz przeprowadzeniu za ich pomocą badań naukowych. W cza-

sie konkursu trzeba utrzymać z nią kontakt oraz zebrać niezbędne dane. Ważna jest także 

wykonana dokumentacja i zaliczone testy. Polski zespół był jedyną europejską drużyną na 

podium konkursu. Natalii serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych, "kosmicznych" sukce-

sów. 
UM Kuźnia Raciborska  

Natalia Nienartowicz w gronie laureatów amerykańskiego konkursu 
CanSat Competition 

Sukces uczennicy z Rud w konkursie z języka niemieckiego  

Julia Sobotta, na co dzień uczennica klasy 6 ze 

Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w 

Rudach osiągnęła duży sukces w "19. Deut-

scholympiade" - Konkursie Języka Niemieckie-

go. Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas 

4-6 szkół podstawowych województwa śląskie-

go i składał się z dwóch etapów. Pierwszy od-

był się w rudzkiej szkole, drugi natomiast w Szkołe Podsta-

wowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy. Na liście finalistów 

znalazło się 42 uczniów. Rozstrzygnięcie konkursu oraz uro-

czyste rozdanie nagród odbyło się na Zamku Piastowskim w 

Raciborzu. Julia zdobyła rewelacyjne, czwarte miejsce. Ser-

decznie gratulujemy! 
Fot. SP Rudy / oprac. BK 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach zajęli pierwsze miejsce w realizacji projektu "Granie  

w pomaganie".  

Projekt miał charakter rywalizacji organizowanej 

przez Fundację św. Mikołaja, w której brało udział 30 

szkolnych klubów wolontariatu z całej Polski. Działa-

nia dziesiątki ósmoklasistów pracujących pod opieką 

nauczycielek Magdaleny Adamek oraz Danuty Rzep-

ki uzyskały najwyższą punktację. 

Wolontariusze z rudzkiej podstawówki w ramach 

programu zrealizowali m.in. projekt charytatywny na 

rzecz dzieci  

z Ukrainy oraz koncert na rzecz szkolnych stypendy-

stów. 

Uczniowie w nagrodę zostali zaproszeni przez organi-

zatorów na trzydniową wycieczkę do Gdańska, Gdyni 

i Sopotu. W ramach wyjazdu odbędą się warsztaty 

kompetencyjne i podsumowanie działań projekto-

wych. uczestnicy będą się dzielić dobrymi praktyka-

mi, zaś podsumowaniem projektu będzie rozdanie 

nagród oraz moduł dotyczący idei solidarności 

i zwiedzanie Trójmiasta.  

Serdecznie gratulujemy! 

 
oprac. BK / fot. SP Rudy 

Uczniowie z Rud najlepsi w "Granie w pomaganie"!  
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Prof. Jerzy Buzek zaprosił dwuosobową delegację od Wawrzynka  
do Parlamentu Europejskiego 

dwuosobowa delegacja 

ze Szkoły Podstawowej 

im. Jana Wawrzynka w 

Kuźni Raciborskiej na 

zaproszenie profesora 

Jerzego Buzka, byłego 

premiera, a obecnie po-

sła do Parlamentu Euro-

pejskiego, wzięła udział w 

wizycie studyjnej w Bruk-

seli.  

Cieszymy się, że znaleźli-

śmy się w tak zacnym 

gronie i tak wspaniałym 

miejscu. Bardzo dziękuje-

my Panu Premierowi i 

cieszymy się, że będziemy mogły przekazać naszej młodzieży 

ciekawe i pouczające informacje na temat działania i prac 

Parlamentu Europejskiego - czytamy w informacji zamiesz-

czonej na profilu szkoły w mediach społecznościowych.  

 
oprac. BK; fot. SP Kuźnia Raciborska  

Delegacja kuźniańskiej podstawówki wzięła udział w uroczy-

stościach upamiętniających działaczy Rodła 

Apel pamięci, złożenie kwiatów pod tablicą z Prawdami Pola-

ków spod Znaku Rodła i msza św. we wrocławskiej archika-

tedrze - tak w niedzielę we Wrocławiu obchodzono 84. rocz-

nicę ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła. 

W tym roku przypada również 100. rocznica powstania 

Związku Polaków w Niemczech, dla którego Prawdy Polaków 

spod Znaku Rodła były ideową podstawą. Uroczystości z 

udziałem przedstawicieli władz samorządowych i rządowych, 

parlamentarzystów, wojska oraz młodzieży rozpoczęły się 

pod tablicą z Prawdami Polaków spod Znaku Rodła przy ko-

ściele św. Marcina na Ostrowie Tumskim. 

Jako, że patronem naszej szkoły jest Jan Wawrzynek, wybitny 

Polak i działacz Rodła pochodzący z Raciborza, w uroczysto-

ściach we Wrocławiu wzięła też udział delegacja naszych 

uczniów i nauczycieli. Łącznie z naszej strony w uroczysto-

ściach uczestniczyło 12 uczniów (w tym poczet sztandarowy) 

oraz dwóch opiekunów. 

Organizatorzy umożliwili również naszej grupie zwiedzenie 

Wrocławia, co bardzo urozmaiciło i wzbogaciło nasz pobyt. 

Udało nam się dzięki temu zobaczyć słynną "Panoramę Ra-

cławicką" i dowiedzieć wielu ciekawostek z historii i współ-

czesności stolicy Dolnego Śląska. 

 
Materiał nadesłany / Arkadiusz Mróz 

 

Delegacja kuźniańskiej podstawówki wzięła udział w uroczystościach 
upamiętniających działaczy Rodła 

Kornelia Hoinza pokieruje przedszkolem w Rudach przez kolejne lata 

Kornelia Hoinza - dotychczasowa dyrektor rudzkiego 

przedszkola otrzymała od burmistrza Pawła Machy 

powierzenie pełnienia tej funkcji na kolejne lata. Akt 

powierzenia pani Kornelii wręczyła 29 czerwca w magi-

stracie wiceburmistrz Sylwia Brzezicka-Tesarczyk.  

Zastępczyni burmistrza dyrektorce placówki życzyła sił, 

zdrowia i wielu zrealizowanych pomysłów w następ-

nych latach pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji. 
Fot. UM Kuźnia Raciborska  
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Przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej wzięło udział w Regio-

nalnym Konkursie Artystycznym pn. „Po góralsku w przed-

szkolu i nie tylko” zorganizowanym przez doradców meto-

dycznych Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i 

Informacji Pedagogicznej „WOM” Rybnik. 

Celem konkursu było wprowadzenie dzieci w świat kultury i 

sztuki góralskiej oraz rozwijanie u dzieci kreatywności i umie-

jętności współpracy. Przedszkolaki wykonały piękną pracę 

plastyczną, zatańczyły taniec góralski, zaśpiewały piosenkę 

góralską oraz uczestniczyły w zajęciach przeprowadzonych 

zgodnie z konkursowym scenariuszem zajęć. 

Dzieci były bardzo zaangażowane w wykonanie wszystkich 

etapów konkursowych. Szczególnie smakowały im 

„Bombolki”- deserowy przysmak kuchni podhalańskiej, droż-

dżowe bułeczki polane roztopionym masłem i miodem. Wysi-

łek przyniósł efekt, bowiem najmłodsi kuźnianie z „dwójki” 

zajęli drugie miejsce. 

Nagrodę dla kuźniańskiej placówki w czasie konferencji pod-

sumowującej „Rok Górali w Województwie Śląskim” oraz 15-

lecie działalności Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nau-

czycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” Rybnik przekazali: 

Beata Białowąs - członek Zarządu Województwa Śląskiego i 

Bogusław Lalik - wiceprezes Stowarzyszenia Natura i Ekolo-

gia. 

Serdecznie gratulujemy! 
UM Kuźnia Raciborska 

Przedszkolaki z „dwójki” z drugą lokatą w konkursie  
„Po góralsku w przedszkolu i nie tylko” 

Projekt na rzecz dzieci z Ukrainy dofinansowany przez Fundację św. Mikołaja! 

Dzieci dzieciom. Uczniowie z Budzisk przygotowali wyprawki szkolne 
 dla uchodźców z Ukrainy 

Na początku marca uczniowie ze Społecznej Szkoły Podsta-

wowej w Budziskach w ramach pomocy dzieciom z Ukrainy 

przygotowali mini wyprawki szkolne. 

Ponownie, na przełomie marca i kwietnia Społeczna Szkoła 

Podstawowa w Budziskach włączyła się w akcję Ministerstwa 

Edukacji Narodowej, której celem był zakup wyprawek szkol-

nych dla dzieci z Ukrainy.  

Za kwotę w wysokości 700 zł uzyskaną podczas zorganizo-

wanego w szkole pchlego targu oraz dzięki anonimowym 

darczyńcom udało się skompletować sześć plecaków z peł-

nym wyposażeniem oraz sześć samych plecaków szkolnych. 

Część darów została przekazana do Nędzy, a część do ośrod-

ka w Raciborzu-Miedoni. - Cieszymy się bardzo, że mogliśmy 

pomóc. Dobro wraca! - pisze Społeczna Szkoła Podstawowa 

z Budzisk w mediach społecznościowych. 

Współpraca Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w 

Rudach z Fundacją św. Mikołaja w Warszawie trwa już kilka 

lat. Dotychczas opierała się głównie na współfinansowaniu 

uczniom szkoły stypendiów oraz wsparciu przy nauczaniu 

zdalnym. Obecnie w sytuacji wojny na Ukrainie fundacja 

uruchomiła dla szkół oraz innych instytucji możliwość skła-

dania projektów dotyczących pomocy edukacyjnej i psycho-

logicznej dla dzieci uchodźców. Wniosek złożony przez szko-

łę podstawową w Rudach spotkał się z akceptacją komisji 

oceniającej. Sukces cieszy tym bardziej, że do dofinansowa-

nia wybrano zaledwie 44 spośród 530 złożonych wniosków. 

Projekt, którego budżet to kwota 25 tys. zł, zakłada przede 

wszystkim integrację dzieci z Ukrainy z polskimi rówieśnika-

mi oraz wsparcie psychologiczne. Zaplanowane są m.in. 

wspólne wycieczki uczniów oraz zatrudnienie psychologa, 

który obejmie swoim wsparciem zarówno dzieci ze szkoły w 

Rudach, jak i Kuźni Raciborskiej. O powodzeniu projektu z 

całą pewnością zdecydowała jego treść i zaplanowane zada-

nia, ale można podejrzewać, że na pozytywną decyzję funda-

cji miał także wpływ nie tak dawno organizowany kiermasz 

wielkanocny, z którego dochód został przeznaczony na dwa 

cele charytatywne związane z pomocą dzieciom uchodźców. 

Szkolna rada rodziców postawiła sobie za cel zebranie pie-

niędzy na zakup paczek świątecznych dla wszystkich dzieci 

z Ukrainy przebywających na terenie naszej gminy. Udało się 

to zrealizować - w piątek i sobotę poprzedzające prawosław-

ną Wielkanoc (niedziela, 24 kwietnia) ponad setka dzieci z 

Ukrainy przebywająca na terenie gminy otrzymała paczki ze 

słodyczami. Z kolei uczniowie-wolontariusze realizujący w 

ramach programu fundacji projekt pomocowy "Granie w 

pomaganie" gromadzili w czasie kiermaszu środki finanso-

we, które zostały przekazane do fundacji na pomoc psycho-

logiczną dla dzieci, które przeżyły i przeżywają traumę zwią-

zaną z sytuacją wojny i odosobnienia. Warto podkreślić, że 

impreza ta została wsparta przez bardzo wiele osób i insty-

tucji z terenu całej gminy. Naszą szkołę wsparły m.in. Stare 

Opactwo w Rudach, parafia Rudy, Gmina Kuźnia Racibor-

ska, szkoła w Kuźni, przedszkola naszej gminy oraz wiele 

bezimiennych osób, które odwiedziły kiermasz, a także 

wpłaciły kwotę wsparcia na fundusz rady rodziców. Te 

wspólne działania pozwoliły na realizację kiermaszu, który z 

całą pewnością można zaliczyć do wyjątkowo udanych im-

prez. 
SP Rudy 
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Gmina Kuźnia Raciborska ruszyła na pomoc Ukrainie  

W związku z wybuchem wojny na Ukrainie, Polska ruszyła z 

pomocą humanitarną dla ludzi dotkniętych konfliktem zbroj-

nym. W niesienie pomocy włączyli się również mieszkańcy 

naszej gminy, którzy do wyznaczonych punktów przynoszą 

artykuły żywnościowe i medyczne. 

Jeden z pierwszych punktów pomocowych został uruchomio-

ny za sprawą kuźniańskich ochotników i zarządu jednostki 

pomocniczej "Osiedle nr 1" w Miejskim Ośrodku Kultury, 

Sportu i Rekreacji. Mieszkańcy, poruszeni tragedią, która 

wydarzyła się za naszą wschodnią granicą przynosili torby 

wypełnione zgrzewkami wody, długoterminową żywnością 

czy środkami opatrunkowymi. Nie zabrakło również ciepłych 

koców czy śpiworów.  

W Urzędzie Miejskim podjęto działania mające nieść pomoc 

uchodźcom z Ukrainy 

Z pomocą ruszyły także inne podmioty działające na terenie 

Gminy Kuźnia Raciborska, m. in.: 

Stowarzyszenie Mieszkańców "Kuźnia Przyszłości", Świetlica 

w Rudzie, Kościół In Plus,, OSP Rudy, OSP Ruda Kozielska, 

OSP Siedliska- strażacy przekazali sprzęt dla strażaków z 

Ukrainy . 

Restauracja "Nad Rudą" oferuje codziennie od czwartku 3 

marca 2022 10 obiadów 

W akcję pomocy włączyły się kluby sportowe z terenu gminy. 

Na swoje zajęcia zapraszają Miejski Klub Sportowy "Sparta", 

Klub Eko-Aura, LKS "Buk" Rudy, KS "Stal" Kuźnia Raciborska, 

MKS "Tajfun" oraz UKS Kuźnia Raciborska, natomiast biblio-

teka udostępniła ebooki w języku ukraińskim, a później pozy-

skała kilkadziesiąt książeczek dla ukraińskich dzieci. 

Poryw ludzkiego serca przy porywach wiatru.  
Sztab w Kuźni Raciborskiej zebrał ponad 22 tys. zł  

W niedzielny poranek, 30 

stycznia na ulice Kuźni Raci-

borskiej, Turza, Rud, Nędzy i 

Zawady Książęcej wyszło 15 

wolontariuszy, którzy w ra-

mach 30. Finału Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomo-

cy zbierali pieniądze na za-

kup specjalistycznego sprzę-

tu okulistycznego dla dziecię-

cych oddziałów. Zbiórki nie 

ułatwiała wietrzna aura, ale 

mimo to darczyńcy wykazali się dużą ofiarnością. 

 Finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 

Kuźni Raciborskiej miały towarzyszyć występy artystyczne, 

pokaz strażackiego sprzętu, morsowanie oraz tradycyjna 

licytacja, którą planowano zorganizować na Placu Zwycię-

stwa. Jednak z powodu niestabilnej sytuacji epidemicznej 

zrezygnowano z rozbudowanego programu ograniczając się 

tylko do przeprowadzenia licytacji przedmiotów wystawio-

nych w holu Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. 

 Wśród wolontariuszy znaleźli się zarówno debiutan-

ci, jak i osoby, które „grają” z kuźniańskim sztabem kilka lat. 

Jedną z nich jest Michalina Kostka, która w zbiórkę włączyła 

się już piąty raz, a swoją aktywnością – jak zaznacza – chce 

spłacić swój dług. Skąd takie określenie? Michalina przyszła 

na świat w 2003 r. w 30. tygodniu ciąży. Ważyła wówczas 

tylko 850 g. Była więc wcześniakiem. Swoje pierwsze 6 tygo-

dni życia spędziła w inkubatorze, który wraz z pozostałym 

sprzętem ratującym jej życie opatrzony był czerwonym ser-

duszkiem WOŚP i znajdował się w Górnośląskim Centrum 

Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach. Nim „przekroczyła” 

próg swojego domu, musiało upłynąć 101 dni… 

 W akcję zbierania pieniędzy włączył się również Uni-

wersytet Trzeciego Wieku w Kuźni Raciborskiej, którego stu-

dentki w holu MOKSiR wystawiły się z rozmaitymi przedmio-

tami, które można było nabyć za dowolny datek. - Są tutaj 

kolczyki wykonane przez jedną z naszych studentek, czy oz-

dobne serwetki wykonane z filcu, a także lizaki dla dzieci 

przekazane przez kuźniańską cukiernię – zaznacza Teresa 

Kowalewska, która o samej idei zbiórki mówi tak: - Cokol-

wiek by kto powiedział, jest to wspaniała i potrzebna akcja. 

Od tylu lat wszyscy pomagamy i widzimy te efekty. Każdy, kto 

znajdzie się w szpitalu, widzi naklejone serduszko, co zna-

czy, że sprzęt został zakupiony przez Wielką Orkiestrę Świą-

tecznej Pomocy, a my się bardzo dobrze z tym czujemy, bo 

możemy dołożyć swoją cegiełkę – dodaje koordynatorka 

UTW. 

 Nieodzownym punktem corocznego finału jest au-

kcja. Wśród przedmiotów, które można było zakupić w dro-

dze licytacji był ważący około 5 kg tort przekazany przez dru-

hów z kuźniańskiej jednostki OSP, sterowane zdalnie modele 

śmigłowców podarowane przez założyciela szkółki modelar-

skiej Jana Rybaka, a także obrazy, maskotki, książki oraz 

gadżety WOŚP (koszulki, płyty DVD). Łączna kwota uzyskana 

z licytacji wyniosła 1.959,82 zł, wolontariusze zebrali do pu-

szek 13.861,18 zł, z puszek stacjonarnych ulokowanych w 

placówkach oświaty i sklepach uzyskano 7.882,24 zł, suma 

wpłat z eSkarbonek i aukcji allegro to 560,50 zł. Dzięki szta-

bowi 3805 w Kuźni Raciborskiej konto Fundacji powiększyło 

się o 22. 080,53 zł.  
 Bartosz Kozina 
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W sobotę, 25 czerwca w czasie Festiwalu Górnej Odry Bur-

mistrz Paweł Macha udzielił ślubu na wodzie. Było to pierw-

sze takie wydarzenie w historii spływów Odrą z Raciborza do 

Kędzierzyna-Koźla.  

W Turzu na wspólnej biesiadzie po uroczystości bawiło się 

wielu Mieszkańców, Uczestnicy spływu oraz Goście. Byli 

wśród nich senator pani Ewa Gawęda oraz prezydent Raci-

borza Dariusz Polowy. W czasie biesiady wystąpiły dzieci z 

przedszkola w Turzu, artyści z Kuźni Kultury, zespół Boss, 

orkiestra dęta z Sośnicowic oraz gwiazdy wieczoru: Toby z 

Monachium, Kasia Lorenc oraz Paweł Siluk Steiner Roni. 

Ponieważ tegoroczne Pływadło odbywało się pod hasłem 

"Oprócz chęci do pływania, mamy pociąg do czytania", na 

przystani w Turzu nie mogło zabraknąć stoiska biblioteki, 

które cieszyło się dużym zainteresowaniem. Do udziału w 

wydarzeniu zaprosiliśmy zaprzyjaźnione wydawnictwo Vectra 

oraz pisarza p. Pawła Kopijera. Obok nas swoje stoisko mia-

ło też śląskie wydawnictwo SILESIA PROGRESS. Na stoisku 

bibliotecznym każdy zainteresowany mógł zakupić fanta-

styczne książki w bardzo atrakcyjnej cenie lub dostać za 

darmo książkę w ramach akcji bookcrossing, porozmawiać o 

literaturze, o bibliotece i jej miejscu w codziennym życiu.  

W tegorocznej, XXIII edycji Pływadła wzięło udział ponad 30 

dużych pływadeł i 100 kajaków, czyli 156 marynarzy płynęło 

na własnoręcznie wykonanych konstrukcjach. Pływadła są 

największą tego typu imprezą w Europie- to ponad 40 kilo-

metrowy spływ rzeką Odrą z Raciborza do Kędzierzyna-Koźla 

na tzw. Pływadłach czyli jednostkach pływających zbudowa-

nych zgodnie z zasadami dobrej praktyki żeglarskiej. To tak-

że, a może przede wszystkim święto ludzi z fantazją, a nic 

nie rozwija fantazji i wyobraźni bardziej niż książka! 

Oprócz Chęci do pływania, mamy pociąg do czytania, czyli Pływadło po raz XXIII  
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11 czerwca 2022 odbył się FESTYN RODZINNY w Turzu. 

Głównymi organizatorami byli : Stowarzyszenie „Turzanki”  

i Przedszkole w Turzu (Oddział Zamiejscowy w Turzu Przed-

szkola nr1 w Kuźni Raciborskiej). Jak to najczęściej w tej 

miejscowości bywa w przedsięwzięcie zaangażowały się pra-

wie wszystkie działające w Turzu organizacje i instytucje, a 

więc : Rada Sołecka, OSP, Biblioteka i WOK . Swoją cegiełkę 

dorzucili też przedsiębiorcy  

z Turza i okolic :  

Sklep Spożywczo – Przemysłowy „Blaszok”, P. Sabina Lisz-

ka , P. Laura Mrozek-Liszka 

Kwiaciarnia, P. Katarzyna Tosta 

"Agro-Mat", P. Alojzy Ficoń 

Sklep przemysłowy, P. Mariola Wojtoszek 

Hurtownia artykułów papierniczych, RESUS – Rudy P. Renata 

i Józef Suska 

Sklep odzieżowy , Kuźnia Raciborska, P. Elżbieta Janik 

Akademia Fitness, Racibórz P. Marek Joanna Armatys  

Mobilne Usługi Kosmetyczne „O lala” P. Aleksandra Sucha-

nek – Cielecka 

Ogrodnictwo, Miedonia, P. Roman Wilczek 

„Awran”, P. Artur Wranik  

Pogoda dopisała, frekwencja również. Było kolorowo, rodzin-

nie, wesoło, a zabawa trwała do 24.00 

FESTYN RODZINNY w Turzu  

Wiadomości z biblioteki  

Oferujemy czytelnikom ponad 

23 tysiące  książek z różnych 

dziedzin oraz darmowy do-

stęp do komputerów i Inter-

netu.  

Jeszcze do sierpnia umożli-

wiamy czytelnikom darmowy 

dostęp do ebooków w serwi-

sach: Ebookpoint BIBLIO, 

IBUK Libra, zawierającymi 

bogaty wybór publikacje z 

zakresu literatury pięknej, 

literatury faktu, literatury dla 

dzieci i młodzieży, a także 

poradniki i słowniki. Udostępniane są ebooki, audiobooki 

oraz e-kursy, natomiast do czerwca udostępnialiśmy także 

darmowe kody Legimi.  

Dostęp uzyskano w ramach zadania "Książki online dla każ-

dego". Zadanie finansowane w ramach II edycji Marszałkow-

skiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego na 

rok 2021.  

Od 1 maja 2022 nasi Czytelni-

cy mogą skorzystać z dostępu 

do ponad 50 000 e-booków 

oraz audiobooków w serwisie 

Empik Go. Platforma oferuje także podcasty oraz produkcje 

oryginalne Empik Go. Dofinansowano ze środków Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Naro-

dowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-

2025.  

 Dostęp jest możliwy poprzez przeglądarkę internetową lub 

w aplikacjach mobilnych. Skorzystać z niego mogą wszyscy 

czytelnicy naszej biblioteki i jej filii (każdy może zostać czy-

telnikiem, wystarczy zapisać się do biblioteki). 

Mała Książka Wielki Człowiek 

Drodzy rodzice i opiekunowie, zaprasza-

my Was wraz z pociechami do rudzkiej 

biblioteki, mieszczącej się przy ul. Roge-

ra 11. W naszych zbiorach znajdziecie 

mnóstwo ciekawych książeczek, które 

umilą Wam wspólne chwile z dziec-

kiem. Niezapomniane przygody, charyzmatyczni bohatero-

wie, sprawią ze Wasze pociechy nie będą się nudziły a ich 

wyobraźnia będzie 

się rozwijać. Na dzie-

ci w wieku 3-6 lat 

czekają wyprawki 

czytelnicze, które 

rozprowadzamy bez-

płatnie w ramach 

akcji Mała Książka 

Wielki Człowiek. U 

nas zawsze wiele się 

dzieje!  

U nas zawsze wiele się dzieje! 
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Szkolenia, szkolenia, szkolenia... 

Aby sprostać nowym wyzwa-

niom, które pojawiają się przed 

biblioteką oraz lepiej służyć 

naszym Czytelnikom, przystąpi-

liśmy do Programu Rozwoju 

Bibliotek. Zmienia się nasze 

życie, zmienia się sposób funkcjonowania społeczności i 

instytucji – także bibliotek. Program oferuje wsparcie w pro-

cesie rozwoju i w zmianie, która wydaje się konieczna, żeby 

biblioteka mogła faktycznie odpowiedzieć na wyzwania, któ-

re pojawiły się w wyniku pandemii.  

Pozyskaliśmy także 10 tysięcy 

zł z Powiatowego Urzędu Pracy 

na szkolenia w ramach Krajo-

wego Funduszu Szkoleniowego. 

 

Do rudzkiej biblioteki trafisz w dzień... i po zmierzchu 

Biblioteka w Rudach została wyposażona w baner świetlny 

promujący tę placówkę kultury. - Wierzymy, że dzięki temu 

rozwiązaniu, biblioteka będzie bliżej Was, jeszcze lepiej wi-

doczna, a baner będzie zachęcał do skorzystania z naszych 

usług - piszą pracownicy rudzkiej książnicy. 

Jak zaznacza Katarzyna Machecka z biblioteki w Rudach, 

baner świetlny placówka zawdzięcza wsparciu nieocenio-

nych darczyńców. - Z całego serca dziękujemy za dofinanso-

wanie Radzie Sołeckiej oraz wspaniałym Mieszkańcom, w 

szczególności Panu Tomaszowi Sokołowskiemu - pisze z 

radością K. Machecka. 
Kasia Machecka Biblioteka Rudy, oprac. BK 

Biblioteka w Rudach z nagrodami za udział w akcji „Kinder 

Mleczna Kanapka” 

Rudzka książnica będąca filią Miej-

skiej Biblioteki Publicznej w Kuźni 

Raciborskiej wszystkim Czytelnikom i 

Sympatykom składa serdeczne po-

dziękowania za głosy oddane na pla-

cówkę w kolejnej edycji akcji „Kinder 

Mleczna Kanapka - Przerwa na 

Wspólne Czytanie”. - Dzięki Państwa 

wsparciu i licznym głosom, zdobyliśmy 

wspaniałe nagrody, które wzbogacą 

ofertę kulturalną biblioteki w Rudach: 

zestaw książek dla dzieci o wartości 

1000 zł oraz KAMISHIBAI - papierowy 

teatrzyk obrazkowy, do wykorzystania 

podczas wielu zajęć z dziećmi - pisze z 

radością Katarzyna Machecka. 

Przypomnijmy, że biblioteka w Rudach startowała w tej akcji 

wraz z trzystoma tego typu placówkami z całej Polski. - Zaję-

liśmy 59. miejsce, otrzymaliśmy od Was 1585 głosów. Ten 

fantastyczny wynik to Państwa zasługa. Dziękujemy serdecz-

nie za każdy oddany głos. Jesteście niesamowici! - dodaje K. 

Machecka. 
fot. Katarzyna Machecka, oprac. BK 

 

Biblioteka pachnie wiosną 

Tuż przed nadejściem wiosny w rudzkiej bibliotece pojawiły 

się jej zwiastuny. Zapachniało u nas wiosną, a przyczynili się 

do tego pierwszoklasiści, którzy zaszczycili nas swoimi od-

wiedzinami. W czasie zajęć wspólnymi siłami przeczytaliśmy 

opowiadanie Anny Włodarkiewicz „Wiosna Toli”. Zaprosiły-

śmy również dzieci do wspólnej wiosennej zabawy. Zwień-

czeniem zajęć była praca manualna polegająca na stworze-

niu własnego wiosennego ogrodu w słoiku. Dziękujemy dzie-

ciom za aktywny udział w zajęciach. Zapraszamy wraz z opie-

kunami do naszej biblioteki i zapoznania się z jej ciekawą 

ofertą. Biblioteka pachnie wiosną i wspaniałymi książkami 

dla Was. Przybywajcie! 

Lekcja biblioteczna grupa Liski 

23 marca 2022 w rudzkiej bibliotece od rana było  gwarno i 

radośnie. Wszystko za sprawą wspaniałej grupy przedszkol-

nej Liski, która zagościła w naszych progach.  

Dzieci wysłuchały bajki pt. „Franklin na wycieczce”, brały 

czynny udział w pogadance. Kiedy rozruszaliśmy nasze głów-

ki i ciałka, nadszedł czas na prace plastyczne. Tym razem 

przedszkolaki samodzielnie wykonały zakładki do książek. 

Wszystkie wyszły przepięknie. 

Wiadomości z biblioteki. U nas zawsze wiele się dzieje!  
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Wiadomości z biblioteki 

Niech żyje wiosna 

Kropelki z przedszkola w Rudach 

wraz ze swoją panią wychowaw-

czynią Beatą Chromik gościły w 

rudzkiej bibliotece. Dzieci pozna-

ły przygody bobra Kastora, brały 

udział w zabawach ruchowych 

oraz wykonały piękne biedronki z 

papieru. Jak zawsze wizyta dzie-

ci wzbudza w nas biblioteka-

rzach wiele pozytywnych emocji. 

Nasza biblioteka żyje Waszymi 

uśmiechami. Dziękujemy!!! 

 

Las w słoiku 

Pogoda w końcu marca nas nie 

rozpieszczała, a jednak mimo niesprzyjającej aury przybyli 

do nas uczniowie I klasy rudzkiej szkoły podstawowej wraz z 

panią nauczycielką Kasią Klimek. Spędziliśmy przyjemnie 

czas na czytaniu, grach i pracy manualnej -dzieci tworzyły las 

w słoiku. Bardzo miło było nam Was gościć w naszej bibliote-

ce! 

Co to jest biblioteka  

Co to jest biblioteka? Gdzie się znajduje? Co można w niej 

robić? Pierwszego kwietnia wspólnie odpowiedzieliśmy sobie 

na te pytania na spotkaniu z dziećmi z przedszkola w Ru-

dach. Dzieci z grupy Słoneczka dowiedziały się także co to 

jest zakładka i do czego ten przedmiot służy, następnie wła-

snoręcznie wykonały swoją własną zakładkę do książki. Po 

przeczytaniu bajeczki oraz krótkiej pogadance nastała chwi-

la zabawy i buszowania wśród kolorowych książek. 

Grupa Krasnoludki 

4 kwietnia miałyśmy przyjemność gościć u nas grupę star-

szaków „Krasnoludki”. Dzieci wysłuchały przygód swojej ró-

wieśniczki Toli z książki Wiosna Toli autorstwa Anny Włodar-

kiewicz, pochwaliły się także, jakie zauważyły już pierwsze 

oznaki wiosny. Po czytaniu przyszedł czas na zabawę i prace 

plastyczne. Tym razem przedszkolaki stworzyły piękne, kolo-

rowe motyle. Dziękujemy serdecznie paniom nauczycielkom 

jak i dzieciom za aktywny udział w zajęciach. 

Lekcja biblioteczna w przedszkolu 

Bibliotekarki z rudzkiej książnicy 6 kwietnia zawitały do po-

bliskiego przedszkola do grupy Jeżyki. Razem z dziećmi po-

znaliśmy przygody małej gąsienicy z książki pt. Bardzo głod-

na gąsienica. Na pamiątkę naszych odwiedzin dzieci wyko-

nały przepiękne gąsienice. 
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Wiadomości z biblioteki 

Lekcja biblioteczna Biedronki 

Wspaniale rozwija się współpraca pomiędzy rudzkim przed-

szkolem i biblioteką, dlatego 11 kwietnia ponownie zagości-

łyśmy w przedszkolu, tym razem miałyśmy przyjemność po-

znać grupę Biedronki. Przedszkolaki podzieliły się swoją wie-

dzą na temat biblioteki oraz tego, co w niej można robić. 

Następnie wspólnie przeczytaliśmy krótką bajeczkę, pokło-

siem czego było wykonanie przez dzieci pamiątkowej pracy 

plastycznej. Dziękujemy za zaproszenie a dzieci wraz z rodzi-

cami serdecznie zapraszamy do rudzkiej książnicy. 

Kasia Machecka Biblioteka Rudy 

BIBLIOTEKA W MAJU 
Maj jest miesiącem wyjątkowym w życiu bibliotek. W tym 

miesiącu bowiem świętujemy. 8 maja obchodzony jest ogól-

nopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, zainicjowany przez 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Święto rozpoczyna 

ogólnopolski Tydzień Bibliotek. W tym roku życzenia z okazji 

Dnia Bibliotekarza i Bibliotek przyjmowaliśmy 9 maja, gdyż 

święto wypadło w niedzielę.  Pamiętały o nas władze miasta, 

przedszkolaki i Poseł na Sejm RP Krzysztof Gadowski.  

Dziękujemy! 

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek   

„Biblioteka – świat w jednym miejscu” 
XIX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek był dla nas jak zwykle 

okazją do aktywnego świętowania z naszymi Czytelnikami. 

Przeprowadzono aż dwadzieścia dwa spotkania promujące 

książkę i czytelnictwo, których bohaterem był Franklin, do-

skonale dzieciom znany z serii książek autorstwa Paulette 

Bourgeois. 

Gościliśmy w przedszkolach w Kuźni Raciborskiej, Rudach, 

Turzu, Stanicy i Bargłówce oraz w klasach I Szkoły Podstawo-

wej w Rudach. Łącznie w samych spotkaniach z książką dla 

najmłodszych wzięło udział ponad 500 najmłodszych czytel-

ników. 

I Jarmark Rękodzieła Regionalnego w Rudach 

Wisienką na torcie tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia 

Bibliotek był oczywiście I Jarmark Rękodzieła w Rudach, zor-

ganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Rudach 

oraz Pocysterski Zespół Klasztorno -Pałacowy w Rudach. 

Kiermasz obfitował w wiele atrakcji, były to m.in. : podróż w 

czasie do początków państwa polskiego, prezentacja stowa-

rzyszenia Drengowie znad Górnej Odry oraz Raciborskiego 



 

 

Wydawca: 

Miejska Biblioteka Publiczna 

ul. Klasztorna 9 

47-420 Kuźnia Raciborska 

Kontakt:  

tel.: 512 106 861 

E-mail: echogminy@o2.pl 

http://www.czytajwkuzni.pl/ 
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Red. Naczelny Ireneusz Wojcieski 

Wiadomości z biblioteki 

Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, przedstawienie historycz-

nych przypowiastek właściciela Persjarnii Zembrzyckich „O 

pasów kontuszowych noszeniu opowieść krótka”, zapozna-

nie się z pracą średniowiecznego kowala, wystrzał artyleryj-

ski na zakończenie Jarmarku. 

W czasie trwania Jarmarku była możliwość nabycia rękodzie-

ła wykonanego przez lokalnych rzemieślników, odbyła się 

zbiórka pieniężna do puszek na wsparcie dla uchodźców z 

Ukrainy oraz akcja Fundacji DKMS, której misją jest poszuki-

wanie dawców szpiku dla potrzebujących pacjentów. 

Dziękujemy serdecznie za wspieranie naszych działań oraz 

wszelką pomoc i dobre słowo w organizacji Jarmarku wszyst-

kim ludziom dobrej woli. Kochani jesteście wielcy! 

W szczególności dziękujemy Persjarni Zambrzyckich, Nadle-

śnictwu Rudy Raciborskie, Kolejce Wąskotorowej w Rudach, 

Sołtysowi i Radzie Sołeckiej Rud, strażakom Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Rudach za transport i rozłożenie namiotu 

oraz sprzętu a także Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekrea-

cji w Kuźni Raciborskiej za nieodpłatne udostępnienie stoisk 

jarmarkowych. 
Biblioteka Rudy 

Roman Pankiewicz: „Matuszka Rosija- pierwszy żywioł” 
XIX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek odbywał się pod hasłem: 

„Biblioteka – świat w jednym miejscu”. Zgodnie z tym ha-

słem Tydzień bibliotek zakończyliśmy spotkaniem poświęco-

nym Rosji. Roman Pankiewicz opowiedział o swojej książce 

„Matuszka Rosija- pierwszy żywioł” 

Książka jest opisem 3-letniego pobytu w Związku Radziec-

kim w latach 1990-1992. Bystra, a zarazem analityczna 

obserwacja życia codziennego w upadającym, komunistycz-

nym Imperium, okraszona została nutą historii oraz garścią 

interesujących informacji o samej Moskwie. Przedstawio-

nych zostało w niej wiele zdarzeń, nieprawdopodobnych cie-

kawych, a także... humorystycznych. Dużo pięknych zdjęć, 

ciekawostki, o których nie wspominają turystyczne baedeke-

ry i poczucie humoru- tak można w skrócie opisać to spotka-

nie. 

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom 
Na przełomie maja i czerwca obchodzimy Ogólnopolski Ty-

dzień Czytania Dzieciom, z tej okazji rudzką bibliotekę od-

wiedziła grupa Kropelki. Dzieci nie tylko wysłuchały bajki, ale 

także miały okazję obejrzeć nietypowe książeczki – z rucho-

mymi obrazkami, gumową fakturą czy ilustracjami 3D. Takie 

wydawnictwa bardzo przypadły im do gustu i chętnie dzieliły 

się wrażeniami. 


