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26 Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy
W niedzielę, 14 stycznia odbył się 26
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Pieniądze na sprzęt medyczny
„DLA WYRÓWNANIA SZANS W
LECZENIU NOWORODKÓW” zbierano również w naszej gminie. Sztab
został zorganizowany przez naszą bibliotekę. Był to już trzeci finał organizowany przez nas, a 20 w Kuźni Raciborskiej. Zebrana kwota wyniosła
26 052,90 zł.
To najwyższa kwota, jaką udało się uzyskać od czasu, kiedy sztab WOŚP tworzony jest w Kuźni. Tak wysoka kwota
to zasługa wielu osób:
Wolontariuszy- tych kwestujących z
puszkami i tych, którzy pracowali w
sztabie przy organizacji całego przedsięwzięcia, Darczyńców- tych którzy podarowali rozmaite przedmioty na aukcję
oraz tych, którzy materialnie wsparli
organizację finału (nakarmili nas ).
Ciąg dalszy str. 3

Plac Zwycięstwa


Plany odnowienia i modyfikacji

18-tonowy głaz

Wizyta przedstawiciela IPN
w Kuźni Raciborskiej
Omówienie planów odnowienia i
modyfikacji wizerunku Pomnika
Zwycięstwa oraz pomnika ku czci
poległych kuźnian zlokalizowanym
na terenie kościoła parafialnego było tematem spotkania przedstawicieli samorządu Gminy Kuźnia Raciborska z przedstawicielem IPN, które odbyło się w środę, 21 lutego.
Spotkanie było następstwem kilkumiesięcznej korespondencji, jaką
Urząd Miejski prowadził z Instytutem Pamięci Narodowej w sprawie
wymienionych wyżej pomników.
Stronę samorządową reprezentowali: burmistrz Paweł Macha, wiceburmistrz Sylwia Brzezicka-Tesarczyk,
przewodnicząca Rady Miejskiej Sabina Chroboczek-Wierzchowska,
sekretarz Dominik Klimanek, pracownicy Urzędu: Dominika Turkiewicz i Marcin Gałuszka-Biernacki
oraz przewodnicząca Koła TMZR
Halina Wyjadłowska. C.d. str. 15

STYCZEŃ –MARZEC 2018

W tym numerze:
Podsumowanie 26
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Plany odnowienia i
modyfikacji Placu
Zwycięstwa
RAFAMET realizuje
nowe zamówienia
Smog i Program Ograniczania Niskiej Emisji
Najważniejsze gminne inwestycje
Dane dotyczące ewidencji ludności
Sylwia BrzezickaTesarczyk nowym wiceburmistrzem Kuźni
Raciborskiej
Od marca płacimy
więcej za śmieci
Co słychać w remizach Ochotniczych
Straży Pożarnych
Garść informacji ze
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Sala widowiskowa podczas aukcji

Opłaty rachunków

tanio szybko bezpiecznie

 realizacja opłat:
- energia elektryczna -1,50
- gaz - 1,00

zł (od 600 zł – 0,5% od kwoty wpłaty)

zł

- telewizja kablowa/satelitarna - 2,00
 na ZUS i US - 0,5% min. 2,50

zł

zł

 na rachunki prowadzone w innym banku - 0,5% min. 2,50

zł

Przekonaj się, że nie warto przepłacać !

na dowolny cel
Przykładowa wysokość raty:
3.000 zł na 36 miesięcy

Przykład reprezentatywny .
*RRSO na dzień 24.03.2016 r. wynosi 13,56 %, przy założeniu: kwota kredytu 3.000 zł, okres kredytowania
24 miesiące, oprocentowanie n ominalne w skali roku 6,6 0% (stałe), prowizja 6 % tj. 180 zł, odsetki 211,12
zł, całkowita kwota do zapłaty 3.391,12 zł Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności
kredytowej. Niniejszy materiał na wyłącznie charakter reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w
rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

Zaufaj najbliższym. Z nami zawsze bezpiecznie.
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26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Osób zaangażowanych w przygotowanie występów artystycznychOraz przede wszystkim
tych, którzy wrzucali pieniądze
do kolorowych puszek i licytowali rozmaite przedmioty, wystawione na aukcji.
Podobnie jak w latach poprzednich, tak i tym razem w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji odbył
się program artystyczny z udziałem artystów skupionych wokół
Kuźni Kultury. Przed publicznością wystąpili m. in. Natalia Halama, Kamila Til, Marta Szostak,
Emilia Przewosnik i Adam Skołuda oraz Renata Galas, dzieci z
Przedszkola nr 1 i nr 2, zespół
AudioForge. Na scenie pojawili
się również studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a muzycznie
finał zakończył kędzierzyński
zespół folkowo-rockowy Livermorium.
Nieodłącznym elementem każdego finału jest oczywiście aukcja.
Wśród licznych przedmiotów

"pod młotek" poszły m. in.: komplet biżuterii firmy Swarovski,
obrazy autorstwa kuźniańskich
malarek,duże maskotki, tablica z
nazwą ul. Roberta Lewandowskiego 9, poduszka-serce i przytulanki dla maluszków, tort i 2
pizze w kształcie serca, a także
szereg innych przedmiotów, jak
gadżety WOŚP (szalik, rękawiczki, koszulki, książki, zegar itp.), a
ponadto żelazko, parowar, stroiki
kwiatowe, ramka do fotografii
cyfrowej, a nawet "komplet zdekomunizowanych ulic". Sama
tylko licytacja przyniosła sumę w
wysokości 5750 zł. Pozostała
część pieniędzy została wyjęta z
wolontariackich puszek. Do zebranych w Kuźni pieniędzy doliczono również kwoty, które przekazali:
Właściciel restauracji "Nad Rudą" (od początku roku aż do dnia
finału z każdego rachunku 5%
było przeznaczone na rzecz WOŚP), Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku (160 zł), Przedszko-

laki z Turza (154,35 zł).
Pozostali darczyńcy to: Resus.
Hurtownia art. papierniczych i
biurowych. Suska R.J., Pani Irmgarda Brzoska, Restauracja
NOVA , Pizzeria "Venezia", JM
sklep Renata Kaszta, PiekarniaCukiernia RYNEK, Ciastkarnia
Pani Ewy Sołtys, panie Marta
Rajchel i Bogumiła Sobek z Dyskusyjnego Klubu Książki, Anna
Bieniewska, Eugeniusz Bocheński, Iwona Laskowskakwiaciarnia „Euforia”, Kiec Alina- PZREiI, Lucyna Brzoska,
Małgorzata Nowakowska, Janina
Chrapacz-Koloska, Elżbieta
Wdowiak, Zuzanna Walesiewicz,
Aneta Sielska, Luiza Wieczorek,
Katarzyna Tomczak, Jadwiga
Zawada, Zuzanna i Grzegorz Kobielscy, Bartosz Kozina, Teresa
Bojno, Tomasz Kostka.
Wolontariusze kwestujący z
puszkami:
Sabina Urbaniec, Jakub Urbaniec, Szymon Urbaniec,
Ciąg dalszy str. 4

Wolontariusze ruszają do akcji. Fot. I. W.
Str. 3
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Michalina Kostka, Eugeniusz Bocheński, Bartosz Kozina, Anna
Rolska, Natalia Rucińska, Grzegorz Ruciński, Wiktoria Strzelec,
Karol Bienia, Sebastian Bienia,
Karolina Leonowicz, Nadia Ko-

walczyk, Tomasz Tomczak, Wojciech Tomczak, Emilia Kowol,
Michalina Kowol
Wolontariusze pracujący w sztabie:
Agnieszka Erynkwajt, Sylwia

Grochol, Anna I Bronisław Szempińscy, Irena Gąsior, Mariola Peikert, Jacek Gąska, Anna Kijek,
Helena Koźlik, Krzysztof Paluch
DZIĘKUJEMY!!!

Życie zawdzięcza Wielkiej Orkiestrze. Michalina Kostka
wzięła udział w 26 Finale WOŚP
Michalina Kostka z Kuźni Raciborskiej jest żywym przykładem tego, że
pieniądze, które od 26 lat zbiera Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy przeznaczane są na zakup sprzętu medycznego, a ten służy ratowaniu życia najmłodszych. Tegoroczny, 26 Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy miał na celu pozyskanie środków "dla wyrównywania szans w leczeniu noworodków".

Michalina w inkubatorze (fot. arch.
rodzinne B. i T. Kostków)
Str. 4
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Życie zawdzięcza Wielkiej Orkiestrze. Michalina
Kostka wzięła udział w 26 Finale WOŚP
Orkiestrowe granie od kilkunastu lat wspierają również Barbara i Tomasz Kostkowie z Kuźni Raciborskiej, których córka Michalina przyszła na świat w
2003 r. w 30. tygodniu ciąży. Ważyła wówczas tylko
850 g. Była więc wcześniakiem. Swoje pierwsze 6
tygodni życia spędziła w inkubatorze, który wraz z
pozostałym sprzętem ratującym jej życie opatrzony
był czerwonym serduszkiem WOŚP i znajdował się
w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka i Matki
w Katowicach. Zanim "przekroczyła" próg swojego
domu, musiało upłynąć 101 dni...
- Od tamtego czasu każdy finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy jest dla nas wielkim wydarzeniem, bo widzieliśmy, ile sprzętu podarowanego
przez Fundację WOŚP znajduje się w naszych szpitalach. Zdaliśmy sobie wówczas sprawę, jak wielką
rolę odgrywa w naszym kraju działalność fundacji
założonej przez Jurka Owsiaka - mówi Barbara
Kostka.
- Byliśmy z tym na bieżąco, obserwowaliśmy to na
przykładzie naszej córki - mówi z kolei pan Tomasz.
- Sprzętu, który ratuje przede wszystkim życie jest
bardzo dużo. Oddział, na którym znajdowała się
wówczas Michalina, obsługiwał setkę takich dzieci, z
czego na pierwszym odcinku znajdowało się 30 stanowisk w 100 % zakupionych ze środków Orkiestry podkreśla T. Kostka.
Co roku Fundacja WOŚP w ramach Finału zbiera
kilkadziesiąt milionów złotych (tylko w tamtym roku zebrana kwota przekroczyła pułap 100 milio-

nów). I choć taka suma niejednego z nas może przyprawić o zawrót głowy, to w przełożeniu na sprzęt
medyczny jest kroplą w morzu potrzeb.
- Z rozmów, które przeprowadzaliśmy z lekarzami
wynikało, że jedno stanowisko to koszt rzędu 100 tys.
zł. Do tego trzeba dodać rozwój techniki, który sprawia, że po kilku latach mamy coś lepszego. A jeśli
chodzi o ratowanie życia, to wiadomo, że im lepszy
sprzęt, tym jest ono skuteczniejsze - mówi Tomasz
Kostka.
Zakupiony specjalistyczny sprzęt - jak podkreślił
wyżej pan Tomasz - to nie tylko leczenie, ale przede
wszystkim ratowanie życia małego dziecka. - Lekarze, którzy ratowali życie córki, wielokrotnie powtarzali, że dzieci urodzone 10 czy 15 lat przed nią, nie
miałyby szans na przeżycie. Natomiast dzięki temu
sprzętowi, te szanse wielokrotnie się zwiększają. Od
tamtego czasu minęło już 14 lat, więc teraz to przełożenie jest znów inne, dlatego tym bardziej uważam, że należy pomagać - dodaje pani Barbara.
A jak na to wszystko zapatruje się Michalina, dla
której udział w Finale WOŚP jest debiutem? - O
wzięciu udziału w akcji zdecydowałam sama, a
wsparli mnie w tym rodzice. W ten sposób chcę spłacić swój dług. Wiem, że trzymając tego dnia puszkę z
czerwonym serduszkiem przyczynię się do zbiórki
funduszy na nowy sprzęt, który teraz będzie służył
innym - mówi 14-letnia wolontariuszka.
Bartosz Kozina

Tabliczka z nazwą ul. R. Lewandowskiego pojechała do Szczecina
W ramach 26 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na portal
Allegro Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej wystawił tabliczkę z nazwą
ul. Roberta Lewandowskiego. Tabliczkę z nazwiskiem kapitana polskiej
reprezentacji, która została dodatkowo opatrzona numerem 9 wylicytował
Marcin Woźniak ze Szczecina. Tabliczkę, do której został dołączony certyfikat autentyczności z podpisem burmistrza Pawła Machy na licytację
wystawił Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej. Wyjściową kwotą była
cena 50 zł. Ostatecznie tabliczka "poszła" za 510 zł. Jej posiadaczem został mieszkaniec Szczecina, Marcin Woźniak. Pieniądze z licytacji zostały
w całości przekazane na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Oprac. BK; fot. UM Kuźnia Raciborska

Burmistrz Paweł Macha prezentuje wylicytowana tabliczkę wraz z certyfikatem
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Wał na prawym brzegu Odry ukończony.
Podsumowanie inwestycji z udziałem wojewodów
2 stycznia w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej odbyło się spotkanie burmistrza z wojewodą
opolskim Adrianem Czubakiem i przedstawicielem
wojewody śląskiego Andrzejem Szczeponkiem. Celem było podsumowanie inwestycji w postaci ukończenia odcinka wału przeciwpowodziowego o długości 150 m.
W spotkaniu ponadto udział wzięli: Stanisław Potoniec - dyrektor wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego woj. opolskiego, starosta raciborski
Ryszard Winiarski, wójt Gminy Bierawa Krzysztof
Ficoń, przedstawiciele kuźniańskiego i bierawskiego
samorządu, komendant gminny OSP oraz pracownicy samorządowi.
Podczas spotkania burmistrz Macha oraz wójt Ficoń
przekazali w imieniu mieszkańców, radnych i sołtysów gmin nadodrzańskich podziękowania wojewodzie opolskiemu za wybudowanie brakującego odcinka wału na granicy województw. Adrian Czubak
zadeklarował kontynuowanie inwestycji ujętych w

Str. 6

harmonogramie prac przeciwpowodziowych w gminie Bierawa. Potwierdził też realizację prac projektowych kolejnego odcinka wału o długości ok. 2 km
oraz rozpoczęcie prac budowlanych w terenie jeszcze w 2018 roku.
Spotkanie było także okazją do poruszenia tematu
Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz jej wpływu na rozwój gmin na Opolszczyźnie i w województwie śląskim. Dodatkowo, szeroko dyskutowano nad koncepcją kolejnej inwestycji przebiegającej przez granicę gmin Kuźnia Raciborska i Bierawa tzn. Kanału
Śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości przeciwpowodziowych i retencyjnych zbiornika Kotlarnia, a tym samym poprawy stosunków
wodnych w Parku Krajobrazowym Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.
Tekst i zdjęcia: UM Kuźnia Raciborska
oprac. BK
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RAFAMET realizuje nowe zamówienia od
zagranicznych klientów
W ciągu trzech ostatnich tygodni 2017 roku firma RAFAMET S. A. otrzymała zamówienia na produkcję
pięciu obrabiarek dla zagranicznych odbiorców. Spółka wraca po latach na rynek izraelski, wyprodukuje
też maszynę dla rosyjskiej firmy.
Producent z Kuźni Raciborskiej dostarczy ponadto kolejne maszyny klientom z Belgii oraz Chin. Przedmiotem umów podpisanych u schyłku 2017 roku są trzy tokarki podtorowe serii UGE oraz dwie tokarki
kołowe serii UFB.

Powrót po latach na rynek izraelski, zlecenie od rosyjskiej firmy, kolejna obrabiarka
dla Chińczyków
31 grudnia 2017 roku firma Israel Railways Ltd Company podpisała umowę na dostawę tokarki podtorowej do obróbki kół kolejowych typu UGE 300 N. Obrabiarka umożliwia regenerację profili kół jezdnych
i powierzchni ciernych tarcz hamulcowych ciężkich pojazdów trakcji szynowej bez konieczności demontażu zestawów kołowych. Znacznie skraca to czas wyłączenia pojazdu z ruchu, co przekłada się na poprawę efektywności jego eksploatacji.
Oferta producenta z Kuźni Raciborskiej została zaakceptowana już w 2016 roku. Warunkiem złożenia
oficjalnego zamówienia były jednak pozytywne wyniki wizyt referencyjnych u wybranych użytkowników podobnych maszyn. - Wizyty referencyjne u naszych polskich oraz zagranicznych odbiorców przebiegły pomyślnie. Przedstawiciele zamawiającego przekonali się o naszych możliwościach produkcyjnych, a także potencjale obrabiarki, którą zobaczyli w warunkach roboczych. Rezultatem spotkań jest
zawarcie umowy. Mamy nadzieję na kolejne zlecenia z tego rynku - mówi Janusz Bluk, główny konstruktor w Fabryce Obrabiarek RAFAMET S. A. Tokarka podtorowa UGE 300 N ma zostać dostarczona
klientowi do kwietnia 2019 r.
Zamówienie na podobną maszynę oznaczoną jednak UGE 150 N kuźniański zakład otrzymał od klienta
chińskiego również w końcówce 2017 roku. Wzrastająca liczba obrabiarek już pracujących na rynku
chińskim oraz dobre, nowe perspektywy na kolejne zamówienia były podstawą decyzji utworzenia spółki
joint venture Hebei Rafamet Machinery Co., Ltd w Chinach. Umowa dotycząca współpracy między firmą RAFAMET a spółką Hebei K.N.T. Technology Development Co., Ltd została zawarta w listopadzie
2017 roku. Przedmiotem działalności spółki joint venture jest m. in. wsparcie procesów handlowych oraz
produkcyjno-montażowych RAFAMET na tym rynku.
Pod koniec grudnia podtorową tokarkę zamówiła również rosyjska firma. Obrabiarka typu 180 N będzie
pracowała w zakładzie mieszczącym się w Petersburgu. Maszyna jest przeznaczona do reprofilowania
kół lekkich pojazdów szynowych (nacisk na oś może wynosić maksymalnie 18 ton) bez konieczności
demontażu zestawów kołowych. W związku z tym, czas wyłączenia pojazdów z ruchu ulega zdecydowanemu skróceniu, a to znacznie poprawia efektywność jego eksploatacji. Tokarka umożliwia zarówno regenerację profilu kół pojedynczych zestawów kołowych, jak i wózków wymontowanych z pojazdów.
Zakontraktowana w grudniu tokarka trafi do odbiorcy w ostatnim kwartale 2018 roku.
Warto przypomnieć, że we wrześniu 2017 roku obrabiarka tego samego typu została zamówiona przez
innego rosyjskiego odbiorcę, tj. zakład utrzymania taboru moskiewskich tramwajów.

Zadowoleni klienci z Belgii i Chin składają kolejne zamówienia
Przedmiotem dwóch kolejnych zamówień złożonych w grudniu ubiegłego roku są tokarki kołowe z napędem ciernym typu UFB 125 N. Maszyny te są przeznaczone do regeneracji profilu jezdnego kół stosowanych w szynowych pojazdach kolejowych, w tym również pociągach Kolei Dużej Prędkości, które rozwijają prędkość przejazdową ponad 300 km/h. Te zaawansowane technicznie tokarki
c.d. str. 8
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RAFAMET realizuje nowe zamówienia
umożliwiają dokładną obróbkę zestawu kołowego,
bez pozostawiania śladów po mocowaniu zestawu na
maszynie. Pozwala to wyeliminować ryzyko pęknięcia czy rozerwania się koła kolejowego, co ma
ogromne znaczenie w kontekście bezpieczeństwa.
Odbiorcami maszyn, których terminem dostawy jest
czwarty kwartał br. są firmy, które doskonale znają
produkty z Kuźni Raciborskiej. Pierwszą obrabiarkę
typu UFB 125 N zamówiły Koleje Belgijskie
(SNCB). Będzie ona pracowała w Mechelen, gdzie
znajduje się jeden z warsztatów naprawczych należących do tego operatora.
- Belgia to mały kraj, ale z naszego punktu widzenia
- rynek z wielkim potencjałem. Koleje Belgijskie to
szczególnie wymagający klient, toteż cieszymy się,
że nasza oferta została wybrana. To kolejna umowa
zawarta z tym odbiorcą w ostatnim okresie, liczymy
na udział w kolejnych przedsięwzięciach realizowanych na tym rynku - mówi Andrzej Rustanowicz,
dyrektor eksportu firmy RAFAMET S. A. Warto
przypomnieć, że w październiku ubiegłego roku ten
sam klient złożył również zamówienie na dostawę
przelotowej tokarki kołowej z napędem ciernym typu UFB 125 NS.

Drugą tokarkę typu UFB 125 N zamówiła chińska
firma CRRC - największy producent taboru kolejowego na świecie. - To już piąta maszyna, którą wyprodukujemy dla tego odbiorcy. W mieście, gdzie
będzie pracowała, znajdzie się w sumie siedem tokarek wyprodukowanych przez RAFAMET. Zgodnie z
wytycznymi zamawiającego, obrabiarka zostanie
zaadaptowana do nowoczesnego taboru klienta tak,
aby jej praca była jeszcze bardziej wydajna - mówi
Krzysztof Pestkowski, kierownik sprzedaży w kuźniańskiej firmie.

Fot. Hala montażu II w zimowej scenerii

Program Ograniczania Niskiej Emisji

Ruszył II etap Programu Ograniczania Niskiej Emisji
Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej informuje, że Rada Miejska
podjęta uchwała w sprawie ogłoszenia terminu naboru wniosków o
dotację w ramach "Programu
Ograniczania Niskiej Emisji dla
Gminy Kuźnia Raciborska" - etap

II, rok 2018. Celem programu jest
zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z
procesów spalania paliw stałych w
budynkach stanowiących własność
mieszkańców.
Warunki udzielenia dotacji nie
ulegną zmianie. Druki wniosków
wraz z pozostałymi wzorami wymaganych dokumentów, zostaną
udostępnione po podjęciu przedmiotowej uchwały.
Przypominamy, że w ramach I etapu PONE, który w 2017 r. realizowała Gmina Kuźnia Raciborska
przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach, w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy
udało się wymienić 67 kotłów (18
kotłów opalanych biomasą, 1 kocioł gazowy, 48 kotłów opalanych
węglem).
Wymiana starych kotłów przyczyniła się do redukcji emisji m. in.
pyłów w ilości ponad 3 tony na
rok, redukcji tlenku węgla w ilości
prawie 8 ton na rok oraz redukcji
dwutlenku węgla w ilości 467 ton
na rok.
Całkowita kwota Projektu to 1 035
272,78 zł.
Źródło: UM Kuźnia Raciborska
Str. 8

Nr 1/2018 (4),
Smog na(mierzony). W Kuźni i Rudach specjalne czujniki
monitorują jakość powietrza
Gmina Kuźnia Raciborska otrzymała urządzenia do
pomiaru zanieczyszczeń powietrza (pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5), które zostały zamontowane na
budynku Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej
oraz na budynku Szkoły Podstawowej im. Jana III
Sobieskiego w Rudach. Warto podkreślić, że oba
urządzenia trafiły do gminy w ramach akcji "Nie truj
sąsiada" promowanej m. in. przez znanego aktora
Franciszka Pieczkę.
Gmina Kuźnia Raciborska w ramach akcji "Nie truj
sąsiada" dokonuje pomiaru stanu powietrza w Rudach - czujnik Airly został umiejscowiony na budynku Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego.
Wyniki pomiaru można na bieżąco śledzić w internecie.
Czujnik kolorami sygnalizuje, jakiej jakości jest w
danym momencie powietrze w centrum Rud. Od
ciemnozielonego - oznaczającego prawie idealną
atmosferę, przez żółty, do bordowego - wskazującego na ekstremalny poziom zanieczyszczeń. Szczegółowe dane można znaleźć na tej stronie: https://
map.airly.eu/pl/. Znajduje się tam mapa Polski ukazująca około 1100 czujników Airly oraz 200 czujników należących do Państwowego Monitoringu Środowiska.
Czujniki Airly badają ilość pyłów w powietrzu:
PM2,5 oraz PM10, a także temperaturę, wilgotność
oraz ciśnienie. Te dwa rodzaje pyłów są kluczowe
dla oceny jakości powietrza. PM 10 - to mieszanina

Czujnik do pomiaru zanieczyszczeń powietrza

cząstek stałych i kropelek cieczy w powietrzu o
średnicy 10 mikrometrów (jedna tysięczna milimetra), która podczas oddychania dociera do najgłębszych partii płuc. Zaś pył PM 2,5 zawieszony w powietrzu ze względu na jeszcze mniejszy rozmiar (25
mikrometrów) jest jeszcze groźniejszy, bo może się
dostać z płuc do bezpośrednio krwioobiegu.
Wyniki pomiarów przedstawiane są według europejskiej skali zanieczyszczenia powietrza CAQI - Common Airly Quality Index. Dostępne też są do pobrania aplikacje na smartfony z Androidem lub IOS-em.
Warto przypomnieć, że podobne pomiary dokonywane są również w Kuźni Raciborskiej. Czujnik jakości powietrza zainstalowany przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu znajduje się na budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka przy ulicy Piaskowej. Dane z Kuźni Raciborskiej można uzyskać
pod tym adresem: http://www.telemetria.tech/
cz24.php?18.
Czy z samych pomiarów jakość powietrza ulegnie
poprawie? Oczywiście, że nie, ale od tego wszystko
się zaczyna: informacja prowadząca do uświadomienia sobie, że to, czym palimy w naszych piecach ma
bezpośredni wpływ na jakość powietrza, którym oddychamy. Z pewnością dane będą też wykorzystywane przez szkoły oraz przedszkola zarówno w celach edukacyjnych jak i profilaktycznych
(ograniczanie wyjść na zewnątrz w okresie dużego
zanieczyszczenia środowiska).
Zachęcamy do korzystania z serwisów i sprawdzania
jakości otaczającej nas atmosfery przed podejmowaniem dłuższej aktywności na "świeżym" powietrzu.
UM Kuźnia Raciborska, oprac. BK
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Ilu nas jest? Urząd Miejski opublikował dane dotyczące ewidencji ludności za rok
2017 w Gminie Kuźnia Raciborska
Jak kształtował się w minionym roku meldunek osób na pobyt stały i czasowy na terenie Gminy, ilu mieszkańców
się wymeldowało, ile było urodzeń, a ile ślubów, i jakie imiona dominowały wśród chłopców i dziewczynek? Takie
dane podał przed kilkoma dniami na swojej stronie Urząd Miejski.
W 2017 roku na pobyt stały w Gminie Kuźnia Raciborska zameldowanych było 11162 osób. Poniżej przedstawiamy
liczbę mieszkańców w poszczególnych miejscowościach Gminy w porównaniu z rokiem 2016:
W 2017 roku:
na pobyt stały zameldowało się 331 osób, na pobyt czasowy zameldowało się 210 osób;
Miejscowość

Liczba mieszkańców zameldowanych na
pobyt stały w 2017 r.
(stan na dzień 31.12.2017 r.)

Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt
stały w 2016 r.
(stan na dzień 31.12.2016 r.)

Kuźnia Raciborska

4929

4948

Budziska

777

776

Jankowice

443

430

Ruda

250

266

Ruda Kozielska

615

619

Rudy

2779

2765

Siedliska

592

588

Turze

777

797

RAZEM

11162

11189

z pobytu stałego wymeldowało się 358 osób, z pobytu czasowego wymeldowało się 100 osób.
W 2017 roku urodziło się 114 dzieci zameldowanych na terenie Gminy, w tym 60 dziewczynek i 54 chłopców (w
2016 r. urodziło się 101 dzieci, w tym 44 dziewczynki i 57 chłopców). Poniższa tabela przedstawia liczbę dzieci urodzonych w 2017 r. i zameldowanych w poszczególnych miejscowościach Gminy w porównaniu z rokiem 2016.
Miejscowość

Liczba dzieci urodzonych i zameldowanych na terenie Gminy w 2017 r.

Liczba dzieci urodzonych i zameldowanych na
terenie Gminy w 2016 r.

Kuźnia Raciborska

51

41

Budziska

8

6

Jankowice

6

6

Ruda

3

2

Ruda Kozielska

7

11

Rudy

25

23

Siedliska

6

5

Turze

8

7

RAZEM

114

101

Najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w 2017 r. to:
wśród dziewczynek: Hanna (5), Emilia (5), Amelia (3), Julia (3), Zuzanna (3);wśród chłopców: Michał (6), Bartosz
(3), Wojciech (3), Szymon (3), Antoni (3).
W 2017 r. zmarło 119 mieszkańców Gminy, w tym 65 kobiet i 54 mężczyzn (w 2016 r. zmarło 130 mieszkańców
Gminy).
W księgach stanu cywilnego w 2017 r. zarejestrowano 64 małżeństwa oraz 17 rozwodów.
W 2017 r. na terenie Gminy mieszkało 30 osób w przedziale wiekowym 90-99 lat. Najstarszy mieszkaniec Gminy to
kobieta urodzona w lutym 1918 r.
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Jankowice w oku „Wielkiego Brata”
skiej firmy Northerm polegające
na instalacji monitoringu w niektórych miejscach użyteczności
publicznej wsi. Cztery kamery obserwują obecnie teren wokół Wiejskiego Ośrodka Kultury i Sportu
oraz remizy OSP Jankowice, plac
zabaw, drogę dojazdową do WOKiS a piąta monitoruje ruch pojazdów i pieszych na ulicy Raciborskiej. Tam zainstalowano kamerę
obrotową. Monitoring ma na celu
zabezpieczenie obiektów i urządzeń przed dewastacją oraz kradzieżami a kamera przy ulicy RaNa przełomie stycznia i lutego w ciborskiej będzie służyła dodatkoJankowicach trwały prace racibor- wo do działań operacyjnych poli-

cji w przypadku ujawnienia przestępstw w najbliższej okolicy. Podobna kamera zainstalowana jest
również w Rudach przy ulicy Rogera i w kilku innych miejscach
gminy. Obraz z kamer oprócz tego, że będzie zapisywany na dysku z możliwością odtwarzania archiwalnych danych przesyłany jest
bezpośrednio do komendy policji
w Kuźni Raciborskiej do gminnego centrum monitoringu. Wartość
tej inwestycji opiewa na kwotę
około 10 tysięcy złotych.
h.mac

Kuźniańscy policjanci mają nowy samochód
4 stycznia burmistrz Paweł Macha przekazał kuźniańskim policjantom kluczyki do nowego samochodu - Opla Astry Kombi. W zakupie nowego pojazdu
partycypowało miasto, przeznaczając na ten cel 35
tys. zł. Z racji współfinansowania, samochód pozostanie w Kuźni Raciborskiej do samego końca użytkowania.
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Sylwia Brzezicka-Tesarczyk nowym wiceburmistrzem
Kuźni Raciborskiej

Od 13 lutego zarządzeniem Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta powołano Sylwię
Brzezicką-Tesarczyk. Tym samym
zastąpiła na stanowisku dotychczasową wiceburmistrz Gabrielę
Tomik, która przeszła do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Nowa zastępczyni burmistrza jest
mieszkanką Gminy Kuźnia Raciborska (mieszka w Rudach), ukoń-

czyła Politechnikę Śląską na Wydziale Inżynierii Środowiska i
Energetyki, pracowała jako wykładowca i nauczyciel akademicki na
Politechnice Śląskiej, posiada
uprawnienia audytora do sporządzania świadectw charakterystyki
energetycznej. Jest ekspertem powołanym do oceny wniosków w
Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 w dziedzinie
Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna.
Od 2015 roku współpracuje z samorządem gminnym. Jest współautorem dokumentów strategicznych Gminy Kuźnia Raciborska:
- Planu Gospodarki Niskoemisyjnej;
- Programu Ograniczania
Niskiej Emisji;
- Strategii Rozwoju Gminy
Kuźnia Raciborska;
- Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w cie-

pło, energię elektryczną i paliwa
gazowe;
- Gminnego Programu Rewitalizacji.
Skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
na program wymiany kotłów dla
mieszkańców Gminy. Aktualnie
uczestniczy w przygotowaniu
wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych na zakup
i instalację odnawialnych źródeł
energii dla 300 gospodarstw domowych z terenu Gminy.
Od grudnia 2016 roku jest pracownikiem samorządowym w
Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej, gdzie pracowała na stanowisku Inspektora ds. ochrony
środowiska.
UM Kuźnia Raciborska;
oprac. BK

Spotkanie Burmistrza z przedstawicielami Lasów Państwowych
i PGNiG-e
19 lutego 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej odbyło się spotkanie Burmistrza Pawła
Machy i Zastępcy Burmistrza Sylwi BrzezickiejTesarczyk z przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Katowicach Grzegorzem
Lisiakiem Zastępcą Dyrektora ds. Rozwoju i Wojciechem Jendroską Głównym Specjalistą ds. Koordynacji Wdrażania Projektów Rozwojowych oraz
przedstawicielami PGNiG-e TERMIKA Sylwestrem
Żyłą Dyrektorem Biura Produkcji i Norbertem Buchalikiem Kierownikiem Oddziału Racibórz
(właścicielami kotłowni w Kuźni Raciborskiej).

Spotkanie dotyczyło analizy możliwości wykorzystania biomasy leśnej energetycznie w celu zaopatrywania przyszłej inwestycji (nowej kotłowni dla bloków na „Osiedlu”) pod względem gwarancji ilościowej i dostępności surowca.
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Przekazanie budynku dawnej szkoły pod batalion WOT
8 marca w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej odbyło się spotkanie władz miasta i pracowników magistratu ze starostą raciborskim Ryszardem
Winiarskim oraz przedstawicielami podmiotów
wojskowych. Celem było zawarcie porozumienia
ws. utworzenia batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej.
Wizyta w Kuźni Raciborskiej została poprzedzona
spotkaniem, które miało miejsce 7 marca w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach w Wydziale
Nadzoru Właścicielskiego. Udział w nim wziął starosta Ryszard Winiarski, dyrektor Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Daria Kolonko oraz burmistrz
Paweł Macha.
Spotkanie dotyczyło uzgodnienia przebiegu dotychczasowych prac mających na celu przygotowanie
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kuźnia
Raciborska i działek Skarbu Państwa przeznaczonych do zamiany. W jej wyniku Skarb Państwa stanie się właścicielem nieruchomości zabudowanej
budynkiem byłej szkoły podstawowej przy ul. Arki
Bożka 9 w Kuźni Raciborskiej oznaczonej działką
159/12 km1 o powierzchni 1,4692 ha, która zostanie
przekazana w trwały zarząd na rzecz Rejonowego
Zarządu Infrastruktury w Krakowie. RZI ulokuje
tam jeden z batalionów Wojsk Obrony Terytorialnej.
Burmistrz Paweł Macha zadeklarował gotowość do
dokonania zamiany, natomiast starosta Ryszard Winiarski przedstawił harmonogram prac niezbędnych
do przygotowania katalogu kilkudziesięciu działek
będących przedmiotem transakcji ze strony Skarbu
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Państwa. Ustalony został wstępny termin zawarcia
umowy na koniec czerwca 2018 roku.
Kolejne spotkanie dotyczące zamiany działek odbyło się 8 marca w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej w którym udział wziął starosta raciborski
Ryszard Winiarski, dowódca 13. Brygady Obrony
Terytorialnej płk Tomasz Białas, zastępca dowódcy
Brygady ppłk Piotr Wielogórski, mjr Krzysztof
Szmyt zastępca Wojskowej Komendy Uzupełnień w
Rybniku, kpt Mariusz Kamiński z WKU Rybnik,
burmistrz Paweł Macha, wiceburmistrz Sylwia
Brzezicka-Tesarczyk, Małgorzata Pabian - kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomości, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska, Joanna Migus - inspektor w
Referacie GN oraz Jacek Gąska z Miejskiego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej.
Podczas spotkania przedstawiono ustalenia z 7 marca 2018r. i jednocześnie zaproponowano w celu
przyspieszenia prac adaptacyjnych nieodpłatne udostępnienie nieruchomości na mocy użyczenia. Dowódca 13. Śląskiej Brygady WOT oświadczył, że
decyzja o lokowaniu batalionu w Kuźni Raciborskiej została podjęta w listopadzie 2017 r. Na terenie województwa śląskiego powstanie od 3 do 5
batalionów WOT z czego w Kuźni Raciborskiej ma
powstać jako jeden z pierwszych. Wszystkie strony
obecne na spotkaniu zadeklarowały pełną współpracę w temacie tworzenia batalionu WOT w Kuźni
Raciborskiej.
UM Kuźnia Raciborska, oprac. BK
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18-tonowy głaz z kopalnianego wyrobiska dotarł na Plac Zwycięstwa
25 stycznia w godzinach popołudniowych na Placu
Zwycięstwa w Kuźni Raciborskiej przy pomocy
dźwigu posadowiono ważący 18 ton głaz. Obelisk
został przywieziony z wyrobiska kopalni piasku Kotlarnia. Cała operacja trwała niemal 5 godzin.
Kamień - jak zaznacza burmistrz Paweł Macha, który jest inicjatorem przewiezienia tego ogromnego
głazu do Kuźni - jest pomnikiem natury i z tego

względu został już nieoficjalnie określony mianem
"pępka świata". Docelowo ma on być elementem
dekoracyjnym zmodernizowanego Placu Zwycięstwa, który jeszcze w tym roku zmieni swój wygląd.
W związku z tym, że gminy nie stać, by w całości
pokryć koszty przebudowy tego centralnego punktu
naszego miasta (na dziś gminne pieniądze mogą pokryć remont 75 % powierzchni placu), został złożony wniosek o dofinansowanie, by plac można było
odnowić w całości. Gdy zamiar ten zostanie zrealizowany, wspomniany wyżej głaz (jeśli uda się w
nim wywiercić otwory) mógłby stanowić element
fontanny.
Zamiarem burmistrza jest przywiezienie do Kuźni
jeszcze jednego głazu, który aktualnie znajduje się
na dnie zbiornika na terenie kopalni piasku. Na razie
nie wiadomo, kiedy to się stanie.
Bartosz Kozina

Plac Zwycięstwa w Kuźni Raciborskiej ma być wyremontowany jeszcze
w 2018 roku
Nie tylko Plac Zwycięstwa, ale i pomnik na nim zlokalizowany jeszcze w tym roku może doczekać się
rewitalizacji. Aktualnie trwają konsultacje złożonego
wniosku o dofinansowanie remontu Placu Zwycięstwa w Kuźni Raciborskiej z Lokalnej Grupy Działania.
Projekt jest pierwszym etapem remontu placu, który
przewiduje wymianę nawierzchni na kostkę granitową. Szacowany koszt to 241 005,31 zł. Kolejnym
etapem remontu jest rewitalizacja Pomnika Zwycięstwa.

Wniosek został złożony do Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w ramach programu
"Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju".
Projekt przewiduje oczyszczenie 9 płyt granitowych,
oczyszczenie napisów oraz tablicy, wymiana 4stopniowych schodów oraz podstawy, postawienie 3
masztów flagowych, oświetlenie punktami świetlnymi oraz ustawienie ławek.
Koszt projektu to 106 051,41 zł. Przewidywany termin realizacji lipiec/sierpień 2018 r.
UM Kuźnia Raciborska

Pomnik na Placu Zwycięstwa– stan dzisiejszy i planowany po rewitalizacji
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Wizyta przedstawiciela IPN w Kuźni Raciborskiej cd.
Przedstawicielem Instytutu Pamięci Narodowej był
Jan Kwaśniewicz - główny specjalista oddziałowego
Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa.
Konsultacje rozpoczęła dyskusja na temat pomnika
poświęconego mieszkańcom Kuźni Raciborskiej,
którzy zginęli w czasie obu wojen światowych.
Kwestie sporne wzbudzała tu niemieckojęzyczna
tablica umieszczona w dolnej części pomnika oraz
wieńczący pomnik krzyż maltański zawierający daty
1914-1918 i 1939-1945. Uczestniczący w spotkaniu
Marcin Gałuszka-Biernacki poinformował przedstawiciela IPN, że Urząd prowadził już korespondencję
z Instytutem w sprawie pomnika, w której to poruszono problemy zmiany na pomniku tablicy oraz
wspomnianego wyżej krzyża. - Złożyliśmy wniosek
o dofinansowanie zadania ze środków pozostających
w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego. Chcemy ponadto wystąpić do IPN z propozycją nowego tekstu
dwujęzycznego na tablicy - powiedział inspektor ds.
promocji.
Do konieczności zmiany tablicy z niemieckojęzycznej na dwujęzyczną przychylił się Jan Kwaśniewicz.
Zwrócił się ponadto z pytaniem, czy istnieje udokumentowany wykaz poległych mieszkańców Kuźni
(inskrypcja, która obecne znajduje się na tablicy
wskazuje, że podczas II wojny światowej zginęło
129 żołnierzy, 35 osób zmarło w trakcie internowania w ZSRR oraz 14 cywilów). - Potrzebny jest jakikolwiek dokument, na podstawie którego oparto zapis o ilości poległych - powiedział J. Kwaśniewicz
sugerując, by na nowej tablicy umieścić łączną liczbę ofiar wojny, bez dzielenia ich na cywilów i żołnierzy.

W dalszej części dyskusji ustalono, że liczba poległych mieszkańców Kuźni Raciborskiej wynika z
zapisu w kronikach, których kserokopie zostaną
przesłane do IPN. Nie wiadomo natomiast czy istnieje pierwotna dokumentacja budowy pomnika. Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej próbowało dotrzeć do dokumentów u poprzednich proboszczów, jednak ich poszukiwania nie przyniosły
żadnego rezultatu.
Nim uczestnicy przeszli do drugiej części rozmowy
zdecydowano, że w sprawie pomnika znajdującego
się na terenie kościelnym Urząd Miejski przygotuje
odpowiednie dokumenty (w skład których wchodzić
będzie wizualizacja pomnika, proponowana treść do
zamieszczenia na tablicy dwujęzycznej oraz kserokopia kroniki zawierającej fragment mówiący o liczbie poległych osób), po czym prześle je do IPN w
celu zaopiniowania przez Oddział.
Dyskusję na temat drugiego obiektu (Pomnik Zwycięstwa) otworzyła Dominika Turkiewicz informując
o etapach modernizacji obiektu znajdującego się na
Placu Zwycięstwa. Na jego renowację Urząd złożył
do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego wniosek o dofinansowanie,
który zamyka się kwotą ok. 106 tys. złotych. Obejmuje on czyszczenie płyt, renowację elementów zdegradowanych oraz wykonanie tablicy upamiętniającej 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Przedstawiciel IPN potwierdził konieczność skonsultowania z Instytutem treści i wizerunku tablicy.
Jan Kwaśniewicz poprosił również o wgląd w
uchwałę, która nadała placu znajdującemu się w centralnej części miasta miana Placu Zwycięstwa. Trzecia część spotkania sprowadziła się do c.d. str. 16

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego i TMZR na placu kościelnym
wraz z J. Kwaśniewiczem z IPN

Delegacja UM na Placu Zwycięstwa
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Wizyta przedstawiciela IPN w Kuźni Raciborskiej c.d.
przeprowadzenia wizji lokalnej w
terenie. W kwestii Pomnika Zwycięstwa Jan Kwaśniewicz zaproponował przeprowadzenie następujących prac: oczyszczenie kamieni, oczyszczenie wszystkich
metalowych części, zaprojektowanie tablicy upamiętniającej rocznicę odzyskania niepodległości w
wersji ujednoliconej z istniejącą
płytą upamiętniającą rocznicę pożaru i umieszczenie ich na płytach
skrajnych. Ponadto wskazał na
konieczność ścisłego połączenia
metalowych elementów orła
(obecnie korona znajduje się kilka
centymetrów nad głową ptaka),
zaś sam wizerunek oraz daty

umieścić na obecnej płycie wyżej
wraz z tablicą pamiątkową, którą
należałoby umieścić pod datami.
Hasła istniejące na pomniku mogą
pozostać (mowa o trzech wyrazach: "Walka", "Praca" i
"Nauka"). Do rozważenia pozostaje propozycja zmiany dat na pomniku. W przypadku nowej tablicy okolicznościowej w rocznicę
odzyskania niepodległości istnieje
możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe ze strony Instytutu
Pamięci Narodowej. Wskazane
jest wystąpienie do potomków au-

tora pomnika, o wyrażenie zgody
na ingerencję w prawa autorskie.
Podobnie jak w przypadku pomnika poświęconego ofiarom wojen
znajdującym się przy kościele, tak
i tutaj Urząd został zobligowany
do skompletowania i przesłania do
IPN odpowiednich dokumentów,
czyli szczegółowej wizualizacji
pomnika oraz proponowanej treści
wszystkich tablic na pomniku.
Oprac. na podst. protokołu Bartosz Kozina, fot. M. GałuszkaBiernacki, B. Kozina

Od marca płacimy więcej za śmieci
Podczas XXXIX sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w
dniu 02 lutego 2018 r. radni przyjęli uchwałę, w wyniku której
już od marca zapłacimy więcej za wywóz śmieci. Podwyżka
jest dość znaczna, bowiem z dotychczasowych 9,50 od osoby,
do miesięcznych opłat będziemy musieli doliczyć dodatkowe 6
zł, co da nam stawkę 15,50 zł za osobę co miesiąc.
Głosowanie przeprowadzono w składzie 13-osobowym. Za
przyjęciem rzeczonej uchwały głosowało 7 radnych, 5 się
wstrzymało, a 1 osoba była przeciw.
Str. 16
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Ministerstwo Sprawiedliwości udzieli finansowego
wsparcia kuźniańskiej szkole
Niemal pół miliona złotych może otrzymać z Ministerstwa Sprawiedliwości Urząd Miejski wraz ze
Szkołą Podstawową im. Jana Wawrzynka w Kuźni
Raciborskiej na zaadaptowanie piwnic w budynku
szkoły, gdzie powstanie świetlica i - co najważniejsze - zlikwidowany zostanie uciążliwy zapach.
12 stycznia w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej odbyło się spotkanie władz miasta z wiceministrem sprawiedliwości Michałem Wosiem. W spotkaniu uczestniczyła również dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka Kinga Apollo, gdyż
problem, który omawiany był podczas wizyty wiceministra dotyczył głównie kuźniańskiej placówki, a
ściślej - możliwości pozyskania pieniędzy na modernizację szkolnych pomieszczeń.
- Ministerstwo Sprawiedliwości jest w posiadaniu
dodatkowych środków, które można przeznaczyć na
finansowanie inwestycji związanych z profilaktyką
trudnych zachowań. Mamy nierozwiązany dotąd
problem ciasnych pomieszczeń niedzielnej szkółki
aniołów stróżów, która jest świetlicą środowiskową
naszej Kuźni - mówi Kinga Apollo. - W związku z
tym, że korzysta z niej dość spora liczba dzieci,
chcemy iść w kierunku wyremontowania całej piwnicy, w czym ministerstwo może nam pomóc - dodaje dyrektor szkoły.
Jak podkreśla w rozmowie z nami dyrektor Apollo,
modernizacja piwnic pociąga za sobą coś jeszcze.
Tzw. "poziom -1" jest jedynym w całym budynku
szkoły, który nie został dotąd wyremontowany.
Kompleksowy remont nie tylko pomógłby w utworzeniu dodatkowych pomieszczeń, ale - co istotne doprowadziłby do całkowitej likwidacji uciążliwego

zapachu, o którym długo dyskutowano przez ostatnie lata (W 2012 r. szkoła przeszła gruntowny remont posadzek na wszystkich piętrach w celu usunięcia z nich impregnatu, jakim w dużej mierze był
trujący xylamit. Jedynym poziomem, w którym tego
nie zrobiono, były szkolne piwnice - dop. red.).
- Remont zostałby więc przeprowadzony kompleksowo. Powstałaby nowa świetlica, a jednocześnie
pozbylibyśmy się uciążliwego zapachu. Jeżeli połączymy jedno z drugim, możemy - o czym zapewnił
nas wiceminister Woś - liczyć na wyposażenie świetlicy oraz zapewnić środki finansowe dla osób, które
prowadzą zajęcia z dziećmi. Jeżeli złożymy wniosek
i

zyska on aprobatę, kwota, jaką moglibyśmy na ten
cel pozyskać wynosi niemal pół miliona złotych wyjaśnia K. Apollo.
Jak zaznacza dyrektor kuźniańskiej podstawówki,
inwestycja mogłaby zostać zrealizowana w czasie
wakacji, tak aby od września dzieci mogły w pełni
korzystać z odnowionych pomieszczeń w zupełnie
nowych warunkach i - co najważniejsze - bez wyczuwalnego już, drażniącego zapachu.
Bartosz Kozina, fot. UM Kuźnia Raciborska

Remont mostu na Wierzbniku zakończony
Zakończone zostały prace na moście na
Wierzbniku łączącym Brantolkę z Przeryciem w Rudach.
Remont został zakończony, prace odebrane
przez Kierownika Referatu Inwestycji naszego Urzędu. W przyszłym roku zaplanowane
są prace mające poprawić stan drogi pomiędzy mostem, a przejazdem kolejowym.
Wojciech Węglorz
Str. 17
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Co słychać w remizach
Ochotniczych Straży Pożarnych
Generatory prądu w remizach OSP!
Jankowice, Ruda Kozielska i Turze dmuchają na
zimne. Wydajne generatory prądu już w remizach OSP!
We wtorek 6 lutego samorządy Jankowic, Rudy Kozielskiej i Turza dokonały zakupu spalinowych generatorów prądu o mocy 10 KV na potrzeby działań
antykryzysowych i zapewnienia normalnej działalności obiektów użyteczności publicznej w przypadku długotrwałych przerw w dostawie energii elektrycznej. Niestety w ostatnich latach coraz częściej
dochodzi do nawałnic, kataklizmów pozbawiających
mieszkańców dostępu do prądu na wiele godzin a
czasem nawet dni. Sołtys Jankowic Henryk Machnik
o zamiarze zakupu takiego generatora poinformował
władze gminy po ubiegłorocznej lipcowej nawałnicy. Burmistrz poparł ten pomysł, rozpropagował go i
zapowiedział, że każdemu samorządowi wiejskiemu,
który będzie chciał taki sprzęt zakupić dofinansuje
go w wysokości 50% wszystkich kosztów. Ostatecznie na nabycie generatora zdecydowały się Jankowice, Turze i Ruda Kozielska a tematem sprowadzenia
optymalnych rządzeń zajmował się radny Ernest
Drazik z Rudy Kozielskiej. Burmistrzowi chodziło

głównie o to, aby w czasie działań kryzysowych w
każdej miejscowości było miejsce, w którym będzie
łączność ze światem, będą działały telefony, systemy
ostrzegawcze i systemy alarmowe (syrena OSP),
oświetlenie zaś mieszkańcy będą mieli dostęp do
wszelkich potrzebnych informacji a nawet możliwość awaryjnego naładowania tam swoich telefonów komórkowych. Agregat zimą zapewni możliwość ciągłości ogrzewania obiektów w tym remiz
OSP, które bez prądu nie działa ze względu na
pompkę i elektryczny podajnik. C.d. str. 19

Sprzęt dla jednostek OSP
W związku z likwidacją Śląskiego Zarządu Meliora- powodziowy, a szczególnie łódź QUICKSILVER z
cji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, gmina Kuź- silnikiem strumieniowym Mercury. Udało nam się
nia Raciborska pozyskała bezpłatnie sprzęt przeciw- również pozyskać pompy pływające NIAGARA,
agregat prądotwórczy, węże, worki przeciwpowodziowe. Sprzęt jest w bardzo dobrym stanie technicznym i zostanie rozdysponowany do jednostek
OSP z terenu naszej gminy.
Dziękujemy ŚZMiUW w Katowicach za dostrzeżenie naszych potrzeb i nieodpłatne przekazanie sprzętu.
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
Str. 18
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Generatory prądu w remizach OSP! C.d.
Zakup tak wydajnego generatora nieporównywalnego do tych, którymi obecnie dysponowały jednostki
OSP umożliwia również działania w terenie pozbawionym sieci elektrycznej z użyciem urządzeń dużej
mocy w różnych nietypowych sytuacjach. Generatory zostaną przekazane pod opiekę Ochotniczych Straży
Pożarnych w każdej z tych trzech miejscowości i podłączone do sieci. Nowoczesne agregaty włączają się
bowiem samoczynnie kilkanaście sekund po wyłączeniu prądu i samoczynnie wyłączają po przywróceniu
zasilania. Koszt zakupu każdego z trzech generatorów to kwota pięciu tysięcy złotych, z czego połowę sfinansowały samorządy z funduszu sołeckiego a druga połowa pochodziła z dofinansowania gminy.
h.mac

Walne Zebranie w OSP Jankowice
W sobotę 17 lutego w sali Wiejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Jankowicach odbyło się doroczne
Walne Zebranie OSP Jankowice, w którym prócz
zarządu OSP Jankowice, druhen i druhów uczestniczyli również zaproszeni goście. Obecny był Burmistrz Paweł Macha, zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Raciborzu, mł. bryg. Paweł Sowa,
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej Sabina Chroboczek Wierzchowska, Prezes Zarządu Gminnego OSP Edward Morciniec, Komendant Zarządu Gminnego OSP Krzysztof Bartoń, Kierownik Gminnego Centrum Reagowania Aleksander
Serafin, Radny Rady Miejskiej Gerard Hanusek i
Sołtys Jankowic Henryk Machnik.
Po przedstawieniu sprawozdań i planów na najbliższy rok podjęto zwyczajowe w takich przypadkach
uchwały oraz udzielono absolutorium zarządowi. W
trakcie dyskusji goście gratulowali strażakom nowo
nabytego wozu bojowego i dziękowali za zaangażowanie w służbę społeczeństwu. Zwłaszcza po lipcowej nawałnicy. Przewodniczący zebrania i jednocześnie Naczelnik OSP Jankowice druh Leszek Granieczny dziękował za przychylność burmistrzowi i
przewodniczącej rady a za zaangażowanie w negocjacje dotyczące zakupu tego wozu podziękował sołtysowi i radnemu.
Goście zwiedzili też garaże, oglądali zakupiony w
połowie grudnia wóz bojowy i zakupiony przez sołStr. 19

tysa oraz burmistrza w ramach montażu finansowego generator napięcia o mocy 10 KW. Potężny agregat będzie stanowił zabezpieczenie dla całego budynku w przypadku długotrwałych przerw w dostawie energii elektrycznej. 16 Lutego na potrzeby OSP
Jankowice i WOKiS Jankowice zakupiono również
odkurzacz Karcher. Na ten cel sołtys przeznaczył
środki z funduszu sołeckiego.
Jeszcze w trakcie zebrania Naczelnik OSP Jankowice zapowiedział uroczystość poświęcenia zakupionego wozu OSP Jankowice. Odbędzie się ona 26 maja
w trakcie festynu rodzinnego organizowanego przez
samorząd wsi, strażaków i aktyw miejscowego
KGW. W trakcie tej majowej imprezy nastąpi również uroczyste otwarcie zmodernizowanego placu
zabaw i siłowni na wolnym powietrzu.
h.mac
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Niemal pół miliona złotych może otrzymać z Ministerstwa Sprawiedliwości Urząd Miejski wraz ze
Szkołą Podstawową im. Jana Wawrzynka w Kuźni
Raciborskiej na zaadaptowanie piwnic w budynku
szkoły, gdzie powstanie świetlica i - co najważniejsze - zlikwidowany zostanie uciążliwy zapach.
12 stycznia w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej odbyło się spotkanie władz miasta z wiceministrem sprawiedliwości Michałem Wosiem. W spotkaniu uczestniczyła również dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka Kinga Apollo, gdyż
problem, który omawiany był podczas wizyty wiceministra dotyczył głównie kuźniańskiej placówki, a
ściślej - możliwości pozyskania pieniędzy na modernizację szkolnych pomieszczeń.
- Ministerstwo Sprawiedliwości jest w posiadaniu
dodatkowych środków, które można przeznaczyć na
finansowanie inwestycji związanych z profilaktyką
trudnych zachowań. Mamy nierozwiązany dotąd
problem ciasnych pomieszczeń niedzielnej szkółki
aniołów stróżów, która jest świetlicą środowiskową
naszej Kuźni - mówi Kinga Apollo. - W związku z
tym, że korzysta z niej dość spora liczba dzieci,

chcemy iść w kierunku wyremontowania całej piwnicy, w czym ministerstwo może nam pomóc - dodaje dyrektor szkoły.
Jak podkreśla w rozmowie z nami dyrektor Apollo,
modernizacja piwnic pociąga za sobą coś jeszcze.
Tzw. "poziom -1" jest jedynym w całym budynku
szkoły, który nie został dotąd wyremontowany.
Kompleksowy remont nie tylko pomógłby w utworzeniu dodatkowych pomieszczeń, ale - co istotne doprowadziłby do całkowitej likwidacji uciążliwego
zapachu, o którym długo dyskutowano przez ostatnie lata (W 2012 r. szkoła przeszła gruntowny remont posadzek na wszystkich piętrach w celu usunięcia z nich impregnatu, jakim w dużej mierze był
trujący xylamit. Jedynym poziomem, w którym tego
nie zrobiono, były szkolne piwnice - dop. red.).
- Remont zostałby więc przeprowadzony kompleksowo. Powstałaby nowa świetlica, a jednocześnie
pozbylibyśmy się uciążliwego zapachu. Jeżeli połączymy jedno z drugim, możemy - o czym zapewnił
nas wiceminister Woś - liczyć na wyposażenie świetlicy oraz zapewnić środki finansowe dla osób, które
prowadzą zajęcia z dziećmi. Jeżeli złożymy wniosek
i zyska on aprobatę, kwota, jaką moglibyśmy na ten
cel pozyskać wynosi niemal pół miliona złotych wyjaśnia K. Apollo.
Jak zaznacza dyrektor kuźniańskiej podstawówki,
inwestycja mogłaby zostać zrealizowana w czasie
wakacji, tak aby od września dzieci mogły w pełni
korzystać z odnowionych pomieszczeń w zupełnie
nowych warunkach i - co najważniejsze - bez wyczuwalnego już, drażniącego zapachu.
Bartosz Kozina

Budowa ogrodzenia i oświetlenia na boisku przyszkolnym na terenie ZSO w Rudach przy ul.
Rogera.
Budowa ogrodzenia boiska przyszkolnego z nawierzchnią ze sztuczną trawą obejmowała wykonanie ogrodzenia wokół boiska ze słupków stalowych
ocynkowanych powlekanych tworzywem PVC wraz
z furtką i bramą dwuskrzydłową umożliwiającą
wjazd na boisko.
Budowa instalacji oświetlenia boiska przyszkolnego
z nawierzchnią ze sztuczną trawą, obejmowała wykonanie:

- linii zasilającej oświetlenia zewnętrznego,
- rozbudowę tablicy bezpiecznikowej TB ( korytarz
sali gimnastycznej),
- zabudowę skrzynki wyłączników oświetlenia,
- instalacji oświetleniowej boiska oraz skarpy,
- instalacji ochrony przeciwprzepięciowej,
- instalacji okablowania pod ewentualny monitoring.
Żródło: UM Kuźnia Raciborska
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Uczniowie i nauczyciele z Kuźni otrzymali podziękowanie od brytyjskiej królowej
Szkoła Podstawowa im. Jana Wawrzynka w Kuźni
Raciborskiej otrzymałą list z Pałacu Buckingham.
Przesyłka była bardzo nietypowa, bowiem zawierała
podziękowanie za życzenia, które zostały wysła ne
na dwór królewski z okazji 70. rocznicy ślubu Królowej Elżbiety II i Księcia Filipa.
Inicjatorką wysłania życzeń była Gabriela Bitomska,
nauczycielka języka angielskiego z kuźniańskiej
podstawówki. Co ciekawe, wysłana kartka z życzeniami z okazji "kamiennych godów" nie była pierwszą.
- Po raz pierwszy życzenia zostały wysłane w kwietniu ubiegłego roku z okazji urodzin królowej oraz 65
-lecia koronacji, która przypadała w lutym. Do napisania życzeń zaangażowani zostali uczniowie. I już
wtedy otrzymaliśmy podziękowanie - mówi G. Bitomska. - Po jakimś czasie dowiedziałam się z telewizji, że brytyjska królowa będzie obchodzić 70.
rocznicę ślubu. Czasu było już jednak zbyt mało, by
w akcję włączyć uczniów i grono pedagogiczne,
więc na szybko kupiłam odpowiednią kartkę i w
imieniu nauczycieli oraz uczniów napisałam życzenia, które wysłałam na dwór brytyjskiej królowej dodaje nauczycielka.
Jak zaznacza G. Bitomska, odpowiedź przyszła na
jej prywatny adres. Na kopercie jest stempel z datą
15 grudnia, a w skrzynce znalazła się 27 grudnia. -

Nie ma tam informacji, że królowa dziękuje
uczniom i nauczycielom, ale taka ogólna, zawierająca podziękowanie za pamięć z okazji jubileuszu mówi anglistka.
Pani Gabriela nie zamierza na tym poprzestać. W
najbliższym czasie ma zamiar przygotować kolejną
kartkę. Adresatką ma być tym razem księżna Kate,
która spodziewa się trzeciego dziecka. - Na razie
wstrzymuję się z kupnem kartki, ponieważ nie wiadomo, jakiej płci będzie książęcy potomek. W każdym razie, na pewno zostanie ona napisana razem z
uczniami - kończy G. Bitomska.
Bartosz Kozina

"Aktywna tablica". Gmina pozyskała pieniądze na interaktywny sprzęt dla szkół w Kuźni i Rudach

W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych na lata 2017-2019, Gmina Kuźnia Raciborska w 2017 r.
pozyskała dotację w wysokości 28 tys. zł, co zaowocowało kupnem interatywnych tablic. Dla każdej szkoły prowadzonej przez Gminę zostały zakupione po trzy tablice interaktywne wraz ze SmartPadem, dwa multimedialne projektory krótkoogniskowe i jeden multimedialny projektor standardowy za łączną kwotę 35 tys. zł (wraz z wkładem własnym Gminy)
Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej planuje wykorzystać interaktywne tablice w pracowniach edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego. Natomiast Szkoła Podstawowa w Rudach wykorzysta nowe tablice w pracowniach do nauki historii, geografii i matematyki. Dzięki nowemu wyposażeniu prowadzone
zajęcia będą bardziej aktywizujące i interesujące dla uczniów. Możliwe
będzie korzystanie na lekcjach z wersji multimedialnych podręczników,
prezentacji i filmów dedykowanych procesowi dydaktycznemu.
UM Kuźnia Raciborska
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Szkolne biblioteki wzbogacone o ponad 1700 książek
24 tys. zł - to kwota, jaką w minio- ska na zakup książek do bibliotek
nym roku otrzymała z budżetu szkolnych w ramach Priorytetu 3
państwa Gmina Kuźnia Racibor- "Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa". Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu do szkolnych
bibliotek trafiło łącznie ponad
1700 książek. Po 12 tys. zł dotacji
otrzymał zarówno Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej (Szkoła Podstawowa - 9
600 zł, Gimnazjum - 2 400 zł) jak
i Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rudach (Szkoła Podstawowa - 6 tys. zł, Gimnazjum - 6 tys.
zł). W sprawie zakupu książek
szkoły zasięgnęły opinii rady ro-

dziców i samorządu uczniowskiego oraz konsultowały się z biblioteką publiczną. Wydatki w ramach
Programu mogły być ponoszone
do końca 2017 r. Szkoły zakupiły
1 728 książek do bibliotek szkolnych. W ramach Programu zrealizowano ciekawe projekty edukacyjne oraz promowano czytelnictwo poprzez np. spotkania autorskie, konkursy i wieczorki literackie. Koszt realizacji zadania
(dotacja + wkład własny) to 29
999,27 zł.
UM Kuźnia Raciborska,
oprac. BK

Uczniowie kuźniańskiej podstawówki nagrodzeni za prawidłowe zachowanie
Od początku roku szkolnego uczniowie uczęszczający na zajęcia świetlicowe w Szkole Podstawowej w
Kuźni Raciborskiej uczestniczyli w akcji "Potrafię się właściwie zachować". Uczniowie, którzy aktywnie
uczestniczyli w życiu świetlicy otrzymywali kolorowe kropki. Z końcem semestru dokonano podsumowania tego przedsięwzięcia.
Wspomniane kropki można było otrzymać za bezinteresowną pomoc, aktywne uczestnictwo w zajęciach,
wzbogacanie stanu posiadania świetlicy poprzez podarowanie własnych zabawek czy za troskliwą opiekę
nad kolegami i koleżankami, które tego potrzebowały. Poniżej przedstawiamy nazwiska uczniów, którzy
uzbierali największą ilość kolorowych znaczków:
I miejsce - Emilia Szymczyk;
II miejsce - Ada Habura;
III miejsce - Helena Kojder, Natalia Pruban, Julia Tomczak, Paweł Serafin;
IV miejsce - Klaudia Panek, Jakub Głowski, Piotr Zaremba;
V miejsce - Natalia Bieniewska, Magda Mróz, Zosia Głuch;
VI miejsce - Małgosia Marek, Zuzia Flegel, Mikołaj Walas-Lichota, Aaron Horoń
Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy wszystkich do dalszych starań.
Fot. SP Kuźnia Raciborska, oprac. BK
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Szkolne gabinety profilaktyki zdrowotnej w
Kuźni i Rudach wzbogacone o nowy sprzęt

Gmina Kuźnia Raciborska pozyskała dotację z budżetu państwa
na sfinansowanie wyposażenia
gabinetów profilaktyki zdrowotnej

prowadzonych w szkołach. Dzięki
niej gabinety mogły zostać doposażone w niezbędny sprzęt. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 9 784,90 zł.
W 2017 r. Szkoła Podstawowa im.
Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej zakupiła elektroniczną
wagę ze wzrostomierzem, ciśnie-

niomierz, stetoskop, tablice badania ostrości wzroku i widzenia
barwnego oraz apteczki z wyposażeniem. Natomiast Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w
Rudach zakupiła stolik zabiegowy,
apteczki z wyposażeniem, szafę
lekarską oraz kartoteczną.
UM Kuźnia Raciborska

Żywa lekcja historii zawitała w szkolne mury. Uczniowie spotkali się
z Eugeniuszem Bocheńskim
We wtorek, 23 stycznia w Szkole Podstawowej im.
Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej odbył się
kolejny etap spotkań z cyklu "Moje hobby". Tym
razem w szkolnej bibliotece goszczono Eugeniusza
Bocheńskiego. "Człowiek w mundurze", czyli pan
Eugeniusz odwiedził kuźniańską szkołę już nie po
raz pierwszy. Zawsze bardzo chętnie spotyka się z
młodzieżą, opowiadając ciekawą historię swojej rodziny i przedstawiając swoje rozmaite hobby. A
warto podkreślić, że zainteresowania pana Eugeniusza są bardzo szerokie. Jest wielkim entuzjastą historii (m. in. aktywny członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej), zapalonym modelarzem
oraz miłośnikiem falerystyki (nauka pomocnicza
historii zajmująca się orderami i odznaczeniami). W
swojej kolekcji posiada zarówno piękne modele
okrętów, jak i zbiory odznaczeń, a nawet broń i historyczne wyposażenie wojska. Pan Bocheński od

wielu lat jest przyjacielem szkoły w Kuźni. Bardzo
chętnie pojawia się na każde zaproszenie. Tym razem spotkał się z uczniami klasy 7A i 7B. Organizatorami spotkania, jak i całego cyklu "Moje hobby"
byli szkolni bibliotekarze. W planie organizatorów
jest jeszcze wiele innych spotkań oraz kilka ciekawych niespodzianek, które zostaną ujawnione w odpowiednim czasie.
Materiał nadesłany, oprac. BK

Relaks wśród europalet? W kuźniańskiej podstawówce to możliwe!
Do czego służą europalety, wie każdy z nas. Ale czy można je wykorzystać w inny, bardziej niekonwencjonalny sposób? Dyrekcja,
Rada Rodziców oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana
Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej kilka dni temu udowodnili, że
można, tworząc małą oazę relaksu. Projekt stworzenia kącika wypoczynkowego narodził się w ubiegłym tygodniu. Pomysł wykorzystania europalet, które posłużyły do stworzenia mebli okazał się bardzo praktyczny i z pewnością dodał
uroku kuźniańskiej szkole. Nowy kącik w założeniu ma być przytulnym miejscem spotkań z rówieśnikami
oraz oazą relaksu. Życzymy, aby kącik spełniał swoją funkcję oraz służył jak najdłużej.
oprac. BK; fot. SP Kuźnia Raciborska
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Czwarta lokata kuźniańskich gimnazjalistów w konkursie
informatycznym
2 marca w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku
odbył się XI Międzynarodowy Konkurs Informatyczny, w którym udział wzięli również uczniowie
klasy 3 "a" z gimnazjum w Kuźni Raciborskiej - Dawid Szymik i Łukasz Polak. Chłopcy pod opieką
nauczycielki Ireny Szymik zdobyli IV miejsce. Konkurs adresowany był dla uczniów gimnazjum i szkół
ponadgimnazjalnych, a jego organizatorem był Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej "WOM" Rybnik, Zespół Szkół
Technicznych w Rybniku i Politechnika Śląska. Do
konkursu zgłosiło się ponad 150 uczniów, z czego
do ścisłego finału zakwalifikowało się 50 (12 dwuosobowych drużyn w każdej kategorii wiekowej).
Finał (praktyczny) obejmował prezentację wykonanej pracy - strony internetowej na temat: "Świat online" oraz odpowiedzi na pytania komisji konkursowej, dotyczące technicznych zagadnień związanych

ze stroną internetową. Strona ta musiała mieć dwie
wersje językowe: narodową oraz w języku angielskim. Wśród kryteriów, które podlegały ocenie były:
szata graficzna strony internetowej, poziom techniczny, poprawność nawigacji, czytelność strony,
poprawność wersji anglojęzycznej i sposób prezentacji strony. Finał przeprowadzony został osobno dla
każdej kategorii uczestników. Gratulujemy sukcesu!
oprac. BK; fot. SP Kuźnia Raciborska

"Zapytaj Babci, zapytaj Dziadka". Edukacyjny projekt u Wawrzynka
Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Jana
Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej postanowił
wzmocnić międzypokoleniowe więzi, organizując
spotkanie w ramach projektu: "Zapytaj Babci, zapytaj Dziadka...". Idea była prosta: babcie i dziadkowie
naszych uczniów dzielą się swoimi wspomnieniami
z dzieciństwa. Dzięki temu, nasi uczniowie przekonują się, jak żyli ich rówieśnicy tuż po drugiej wojnie światowej i mogą porównać ich realia z tymi panującymi obecnie. Nie da się ukryć, że współczesna
młodzież żyje trochę w świecie rzeczywistym, a trochę w wirtualnych obszarach internetu. Z rozmowy z
przybyłymi na spotkanie gośćmi okazało się, że da
się żyć również bez tych nowoczesnych technologii,
a to życie wcale nie musi być nudne i można z niego
czerpać wiele radości. Swoją obecnością w szkolnej
bibliotece, które miało miejsce 26 lutego zaszczycili
nas: Jadwiga Czarnota, Halina Wyjadłowska, Halina
Porombka oraz Eugeniusz Bocheński. Wywiady z
gośćmi przeprowadziły uczennice klasy II A gimnazjum: Aleksandra Dzedzej, Joanna Erynkwajt i Michaela Koczy. Nagrania wywiadów dokonał zaproszony przez nas do obsługi technicznej Bartosz

Kozina. Gości przywitała przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego Wiktoria Świderek, bibliotekarka
Barbara Radziszewska oraz opiekun Samorządu Arkadiusz Mróz. Jak już wspomniałem, wizyta ta miała
na celu przybliżenie uczniom naszej szkoły dawniejszych zwyczajów, wspomnień starszego pokolenia
na temat szkolnych przeżyć lub sposobów spędzania
czasu wolnego, form dziecięcych zabaw sprzed lat
itp. Okazało się, że nasi dostojni goście c.d. str. 25

Od lewej siedzą: J. Czarnota, E. Bocheński, H.
Porombka i H. Wyjadłowska
Str. 24
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Szkoła wielkich możliwości. Dzień Otwarty u Wawrzynka
6 marca Szkoła Podstawowa im. Jana Wawrzynka
w Kuźni Raciborskiej zorganizowała Dzień Otwarty, w trakcie którego zaprezentowała swoją bogatą
ofertę edukacyjną. Na zaproszenie dyrekcji odpowiedzieli rodzice przedszkolaków, którzy wraz ze
swoimi pociechami licznie przybyli do szkoły. Nauczyciele i uczniowie pokazali im, jak będzie wyglądać ich szkolna przygoda, jakie czekają tu nich
atrakcje i wyzwania. Dzieci i rodzice mogli przekonać się, jak wielkie są możliwości szkoły w dziedzinie edukacji, wychowania i opieki. Należą do
nich, m. in.: wspaniała baza dydaktyczno-sportowa
(przestronne i kolorowe klasy, pracownia komputerowa, duża hala sportowa, mała salka do ćwiczeń
gimnastycznych, nowa sala sportowa do ju-jitsu i
ćwiczeń akrobatycznych, kompleks orlik, większość klas wyposażonych w tablice interaktywne,
nowoczesne pomoce dydaktyczne np. maty edukacyjne), atrakcyjne lekcje oparte na doświadczeniach, z zastosowaniem aktywnych metodach pracy, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
(TIK), różnorodne zajęcia pozalekcyjne (szachy,
piłka ręczna, zajęcia artystyczne), udział w ciekawych projektach i współpracy międzynarodowej.
Na dzieci czekają też zaangażowani, kompetentni
nauczyciele, którzy indywidualnie traktują każde
dziecko, odkrywając potencjał każdego z nich.
Szkoła zapewnia opiekę świetlicową w godz. od
6:50 do 16:00, smaczne, tanie, domowe obiady w
szkolnej stołówce, pomoc logopedy, pedagogów
szkolnych, w tym specjalistyczny trening koncentracji uwagi (biofeedback). Szkoła może się ponad-

to pochwalić znaczącymi sukcesami uczniów w
konkursach na różnych szczeblach i w wielu dziedzinach, a także dobrymi wynikami egzaminów
zewnętrznych. Dzień otwarty pozwolił odczuć
przyjazną, rodzinną atmosferę, którą tworzą mali i
duzi. W tej szkole nikt nie jest anonimowy i każdy
może czuć się bezpiecznie. Dzieci na przerwach
integrują się, tańcząc zumbę i grając w gry planszowe. Szkolny sklepik prowadzony przez uczniów
przygotował dla wyjątkowych gości smaczne galaretki i świeże soki owocowe, a kuchnia pyszne
przekąski i herbatę z pomarańczami. Chłopców ujęła najbardziej galaretka, a dziewczynki doceniły
kolorowe warkoczyki, które wychowawczynie
świetlicy wplatały im we włosy. Szkoła to obowiązek, ale też wiele przyjemności i wielkie możliwości rozwoju. Tak było w dzień otwarty i tak jest na
co dzień w Szkole Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej.
oprac. BK, fot. SP Kuźnia Raciborska

"Zapytaj Babci, zapytaj Dziadka". Edukacyjny projekt u Wawrzynka c.d.
weszli w bardzo ciekawą interak- jącymi wywiad, tak że wydawało
cję z uczennicami przeprowadza- się, iż jest to temat nie do wyczerpania. Niestety ograniczały nas
ramy czasowe, ale doszliśmy
wspólnie do wniosku, że takie
spotkania są nie tylko potrzebne,
ale wręcz niezbędne dla budowania lepszych relacji i zrozumienia
między pokoleniami. Poza tym
atmosfera była naprawdę bardzo
miła. Przyjemna pogawędka przy
Halina Porombka w trakcie nagrania kawie, a na dodatek w tak ciekaStr. 25

wym towarzystwie. Koniecznie
musimy to powtórzyć! Relacja z
wywiadu ukazała się na stronie
internetowej szkoły. Już zapraszamy do obejrzenia tego niecodziennego wydarzenia. Mamy nadzieję,
że wspólnie przysłużymy się do
zacieśnienia więzi rodzinnych, a
młodemu pokoleniu przypomnimy, że Babcia i Dziadek też kiedyś byli dziećmi.
Arkadiusz Mróz, fot. BK
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Rekord Guinessa pobity!
Nieczęsto zdarza się, żeby ktoś miał okazję uczestniczyć w biciu światowego rekordu Guinessa. Przed
taką szansą stanęli uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Jana III Sobieskiego w Rudach, którzy realizowali projekt edukacyjny "Zmierzmy rzekę" w ramach IV edycji Programu mPotęga. Podsumowaniem programu był Piknik Matematyczny zorganizowany w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik,
gdzie jedną z aktywności była próba bicia światowego rekordu na najdłuższą linię osób prezentujących
rozwinięcie liczby Pi. Działo się to wszystko, jakby
mogło być inaczej - w światowy Dzień Liczby Pi czyli 14 marca. Uczniowska wyprawa do Warszawy
zaczęła się bardzo wczesnym rankiem, a w zasadzie
jeszcze w nocy, bo autobus z 30 uczniami na pokładzie wyruszył o godzinie 3.30 spod rudzkiej szkoły.
Nie można było ryzykować spóźnienia - organizatorzy wydarzenia mieli skrupulatne wyliczenia dotyczące ilości uczniów, którzy byli potrzebni, by pobić
poprzedni rekord należący do uczniów z włoskiej
szkoły z miejscowości Todi, gdzie 520 uczniów
przez 5 minut prezentowało rozwinięcie liczby Pi do
519-tego miejsca po przecinku. W Warszawie zarejestrowało się 627 uczniów z całej Polski - w większości uczestników programu mPotęga. Aura nie
ułatwiała zadania, bo rzęsisty deszcz oraz wiejący
wiatr skutecznie utrudniały utrzymanie przez
wszystkich uczniów ponad głowami kartek z odpowiednimi cyframi przez całe pięć minut - wbrew pozorom to spory wysiłek fizyczny. Do zadania podchodzono dwukrotnie, bo za pierwszym razem wiatr
dokonał swego i kilku uczestników zgubiło swoje
kartki. Druga próba zakończyła się sukcesem. Całość zarejestrowały kamery, umieszczone również na
latającym w pobliżu dronie. Całość wydarzenia była
relacjonowana na żywo na facebooku. Na oficjalne
potwierdzenie wpisania do listy rekordów w Księdze
rekordów Guinessa przyjdzie jeszcze poczekać. Ale
uczniowie wraz z opiekunami już teraz czują dumę i
satysfakcję, że uczestniczyli w historycznym wydarzeniu. Wyjazd do Warszawy umożliwiło dofinansoStr. 26

wanie udzielone przez Burmistrza miasta Kuźnia
Raciborska Pawła Machę oraz radę rodziców działającą przy szkole podstawowej w Rudach. Poza biciem rekordu uczestnicy wydarzenia mieli okazję
brać udział w zajęciach zorganizowanych w Centrum Nauki Kopernik, rozwiązywali łamigłówki matematyczne, zajmowali się projektami i zadaniami
matematycznymi, a także zwiedzali Warszawę. Teraz pozostaje im czekać na oficjalną informację potwierdzającą pobicie rekordu. Warto w tym miejscu
przypomnieć, że licza Pi była już znana w starożytności, kiedy ludzie dostrzegli, że stosunek obwodu
koła do jego średnicy to stała wartość - bez względu
na wielkość koła. Wykorzystywano tą wiedzę w budownictwie, rolnictwie czy w innych pracach w gospodarstwie domowym. W czasach nowożytnych
wielu naukowców rozwijało liczbę Pi - obecnie jest
już znana do około 22 bilionów miejsc po przecinku
- obliczenia tej wartości trwały ponad 100 dni, a sama liczba zajmuje około 120 TB miejsca! Większość z nas pamięta mniej więcej tyle, że liczba Pi
to: 3,14 - zaś 60-letni Japończyk Akira Haraguchi w
2006 roku udowodnił, że ludzki mózg jest w stanie
zapamiętać ...... 100 tysięcy miejsc po przecinku.
Pobił tym samym swój poprzedni rekord z 1995 roku, kiedy zdołał zapamiętać .... tylko 83 tysiące cyfr.
Samo wyrecytowanie 100 tysięcy cyfr zajęło mu
prawie 16 godzin. Rekord budzi respekt i ukazuje
niesamowite możliwości ludzkiego mózgu. Rekord
uczniów rudzkiej szkoły jest daleki od wyczynu
sześćdziesięciolatka z Japonii, ale od czegoś trzeba
zacząć :-)
SP Rudy

Nr 1/2018 (4),
DZIEŃ BABCI I DZIADKA W PRZEDSZKOLU NR 1 W KUŹNI RACIBORSKIEJ
Z ODDZIAŁEM ZAMIEJSCOWYM W TURZU
wodów do dumy i radosnego uśmiechu. Swoim najbliższym dzieci wręczyły niespodzianki przygotowane w przedszkolu wspólnie ze swoimi paniami.
Uroczystość zakończono wspólną gościną przy stole
zastawionym domowym ciastem przygotowanym
przez rodziców. Był to dzień niezwykły, nie tylko
dla dzieci, ale także dla zaproszonych gości, dzień
W dniach 24.01 i 26.01.2018 do przedszkola zapro- pełen wzruszeń, uśmiechów, radości.
siliśmy
naszych
dziadków,
by
wspólnie
z nimi uczcić ich święto. Przedszkolaki bardzo
wdzięcznie i szczerze wyraziły swoje przywiązanie
i szacunek kochanym Babciom i Dziadkom prezentując programy artystyczne. W wierszach i piosenkach dziękowano za cierpliwość, opiekę i czas, jaki
poświęcają swoim wnuczętom oraz za ogrom bezinteresownej miłości. Następnie złożono życzenia dużo zdrowia oraz tego, aby wnuczęta dostarczały poDZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU NR 1 W KUŹNI RACIBORSKIEJ
kich grup zaprosili Kobietki z przedszkola do „sali
zabaw” by tam złożyć im życzenia, zaśpiewać im
piosenkę, zatańczyć dla nich oraz wręczyć im laurkę
oraz babeczkę. Nie obyło się bez słodkości i podziękowań dla wszystkich. Z dziewczęcych buziek
uśmiech nie zniknął przez calutki dzień, a chłopcy
zachowywali się jak prawdziwi gentelmani, byli
przemili, uczynni i sympatyczni:) Wszystkie panie i
dziewczynki dziękują chłopcom za piękne życzenia,
W Przedszkolu nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddzia- kwiaty i promienny uśmiech... Święto Kobiet, które
łem Zamiejscowym w Turzu nie zapomniano o Dniu corocznie obchodzimy w naszym przedszkolu, to
Kobiet. Wszystkie Kobietki, i te małe i te duże,
doskonały sposób do kształtowania u dzieci nawyku
świętowały w tym szczególnym dniu. Mali mężobdarowywania upominkami swoich najbliższych.
czyźni przygotowali niespodziankę dla swoich koleżanek oraz dla Pań z przedszkola. Chłopcy z wszyst-
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Dzień z eksperymentami w Przedszkolu nr 1
W Przedszkolu nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu odbył się Dzień z
Eksperymentami. Na zajęcia została zaproszona nauczycielka chemii ze Szkoły Społecznej w Budziskach pani Anna Bluk. Pani Ania przybliżyła dzieciom chemię- trudną dziedzinę nauki, jak również
przygotowała ciekawe doświadczenia. Ponadto każda z nauczycielek przedszkola przygotowała dla
dzieci ciekawe eksperymenty. A co najważniejsze
także dzieci miały możliwość przeprowadzenia nie-

których eksperymentów. Dzień był pełen wrażeń.
Dzieci już od urodzenia są ciekawskimi badaczami i
odkrywcami. Miały możliwość uczenia się przez
działanie, zbierając swoje doświadczenia „ręką, sercem i głową”. Działalność badawcza wywiera korzystny wpływ na różne sfery rozwoju dziecka, m.in.
sferę aktywności twórczej. Zabawy badawcze są też
świetną okazją do kształtowania się w umyśle dziecka nowych operacji umysłowych takich jak: analiza,
synteza, porównywanie

Wielkie sukcesy małych Turzaczków
Oddział Zamiejscowy w Turzu Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej to grupa 25 małych mieszkańców
Turza w wieku od 3 do 6 lat. Maluchy uwielbiają zabawy plastyczne. Efektem tych zabaw jest udział
Turzaczków w Ogólnopolskich Konkursach Plastycznych. Celami takich konkursów są zwykle : zachęcanie do kreatywności i umożliwianie prezentowania własnych zdolności i umiejętności. Przedszkolaki z
Turza od początku roku szkolonego wzięły udział w 10 takich konkursach. Były one organizowane przez
placówki z całego kraju. Między innymi przez przedszkola z Koszalina, Łodzi, Włocławka, Ustronia, Warszawy, Jędrzejowa, Bielska. Uzdolnione
Turzaczki cztery razy znalazły się w finałach. Milena Piela zajęła pierwsze miejsce w konkursie „Moje morze ukochane” (Koszalin). Natalia Rumpel została
wyróżniona w konkursie „Jesienne parasole” (Włocławek).Amelia Mosch uplasowała się na II miejscu w konkursie” Dom
moich marzeń” (Ustroń), zaś Martyna
Wróbel zajęła I miejsce w konkursie
„Kartka z kalendarza” (Warszawa). Gratulujemy uzdolnionym przedszkolakom z
Turza i życzymy dalszych sukcesów.
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Jarmark Adwentowy w Starym Opactwie
Jarmark Adwentowy w Starym
Opactwie w Rudach to już tradycyjna impreza w okresie Adwentu
w Rudach. Celem Rudzkiego Jarmarku jest zachowanie tradycji
kulturowych związanych z okresem Adwentu i Świąt Bożego Na-

rodzenia oraz promocja atrakcji
spotykanych na wsi teraz i dawniej, produktów rolnictwa ekologicznego i potraw tradycyjnych.
W ramach Rudzkiego Jarmarku
Adwentowego odbędą się kiermasze produktów pochodzących z
gospodarstw ekologicznych, produktów regionalnych i lokalnych,
wyrobów rękodzieła ludowego i
artystycznego, ozdób świątecznych. Podczas wizyty w piwnicach Starego Opactwa w czasie
Jarmarku można zaspokoić nie
tylko duszę, ale i podniebienie. Bowiem panie z rudzkiego

Koła Gospodyń oferują świąteczne ciasta, pierniczki z
dodatkiem aromatycznej kawy i
herbaty z imbirem. Można także
posmakować grzańca. Wszystko
to w dostojnych murach starego
opactwa sprawia, że czuć klimat
świąt i świątecznej atmosfery.
Wojciech Węglorz

Koncerty kolęd chóru Juliusza Rogera z Rud
Okres Świąt Bożego Narodzenia
jest okresem, w którym w naszych
domach, w kościołach i przy różnych okazjach śpiewane są piękne
kolędy. Jest to również okres wytężonej pracy dla chóru im. Juliusza Rogera działającego przy Parafii WNMP w Rudach. Warto jest
też przypomnieć, że chór ten działa od blisko 40 lat pod patronatem
MOKSi R-u w Kuźni Raciborskiej, a więc swoim śpiewem reprezentuje nie tylko Rudy a całą
naszą Gminę Kuźnia Raciborska.
Chór każdego roku po raz pierwszy wykonuje kolędy podczas Pasterki w rudzkiej Bazylice. Pierwszy tegoroczny koncert
kolędowy odbył się 6 stycznia w
Bazylice WNMP w Rudach. 14
stycznia na zaproszenie ks. Wal-

demara Packnera chór wystąpił w
kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w BytomiuSzombierkach.
20 stycznia chórzyści udali sie do
Domu Seniora Buk by zaśpiewać
specjalnie dla pensjonariuszy tego
Ośrodka. 21 stycznia to oprawa
Mszy św. i koncert kolęd na zaproszenie ks. prob. Macieja Górka
w kościele Dobrego Pasterza w
Górkach Śląskich.
23 stycznia chór zaśpiewał na
Mszy św. urodzinowej ks. Dziekana Gotfryda Fessera w rudzkiej
Bazylice. Zakończenie okresu kolędowego to koncert w dniu 28
stycznia w kościele św. Jakuba w
Sośnicowicach . Jak, więc widzimy chór działa nie tylko na terenie
swojej Parafii ale i w wielu innych
miejscach reprezentując całą Gminę. W tym roku repertuar chóru
składał się z następujących utworów: Jadą od wschodu, Bracia patrzcie jeno, Dziecina mała, Śliczna
Panienka, Judzką krainę, Nad Betlejem w ciemną noc, Północ już
była, Adeste Fideles, Cicha noc

(śpiewana podczas koncertów
wraz z publicznością), Puer Natus
- partie solowe dh Tomasz Piechula, Kolybeczka w ciepłym domku,
Ein kind ist uns geboren, O du
froehliche, Transeamus usque Bethlehem, Cicho na ziemię, Gore
gwiazda, Bożego Narodzenia oraz
Chrystus Pan się Narodził. Na
wszystkich tych koncertach zespołem dyrygowały Panie Maria
Wiechoczek oraz Krysytna Lubos.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej Gminy do wsparcia
szeregów tego chóru. Próby odbywają się w poniedziałki o godz.
18:00 w szpitaliku Rogera, ul. Raciborska 10. Serdecznie zapraszamy.
Dawid Bartodziej
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Magik, Sznupek i bal maskowy – Akcja Zimowa w Jankowicach dobiegła końca!

We wszystkich świetlicach wiejskich w gminie Kuźnia Raciborska
w okresie ferii zimowych od wielu
lat we współpracy z MOKSiR-em
organizowane są zajęcia w ramach
Nieobozowej Akcji Zimowej. W
tym roku prócz wspólnych wyjazdów do kina i na lodowisko świetlice realizowały własne programy
według własnych pomysłów i
możliwości. W Jankowicach ferie
rozpoczęły się od spektaklu ,,Podróż do krainy magii, baśni i wyobraźni” w wykonaniu
znanego iluzjonisty ,,Mario”.
Świetne przedstawienie zachęciło
dzieci do uczestnictwa w kolejnych zajęciach. Było więc wspólne grillowanie, gry i zabawy, dzie-

ci poznały od podszewki wóz bojowy OSP Jankowice, uczestniczyły w balu przebierańców i objadały się smakołykami a do ich
wyłącznej dyspozycji przez całe
ferie pozostawała nieustannie oblegana trampolina, bilard, stół tenisowy i inne atrakcje. W ostatnim
dniu zajęć a więc w piątek 9 lutego uczestników zajęć odwiedzili
policjanci i maskotka Śląskiej Policji, pies Sznupek. Komisarz Mirosław Szymański z KPP w Raciborzu i dzielnicowy, starszy aspirant Sebastian Sienkiewicz w formie zabawy tłumaczyli dzieciom
zasady bezpiecznego zachowania
na drodze, wzywania pomocy
przez telefon, ostrożności w kontaktach z obcymi, zasad bezpiecznego zachowania w sytuacji ataku
psa i wiele innych. Dzieci otrzymały też z rąk stróżów prawa elementy odblaskowe i słodycze. Organizatorzy zimowego wypoczynku w Jankowicach serdecznie
dziękują za pomoc i współpracę

MOKSiR-owi w Kuźni Raciborskiej, władzom gminy za elementy
odblaskowe, sponsorom za możliwość zrealizowania pokazu iluzji,
OSP Jankowice, paniom, które
wspomagały świetlicową Halinę
Marek w organizacji zajęć i paniom, które bezinteresownie piekły ciasta. Dziękujemy też wyżej
wymienionym policjantom za
obecność i zaangażowanie a panu
sołtysowi Karolowi Kalembie z
Szymocic za to, że dał swój wkład
w ożywienie Sznupka. WIELKIE
DZIĘKI! Kolejna nieobozowa akcja w Jankowicach już za pół roku.
h.mac

"Odkryj Rudy". Turystyczna aplikacja na smartfony
Odkryj Rudy to prosta w obsłudze aplikacja turystyczna przeznaczona dla osób, które odwiedzają Rudy
Raciborskie i ich okolice. Znajduje się tam ponad 40 miejsc ze zdjęciami, opisami, lokalizacją na mapie i
linkami do ciekawych stron!
Funkcje aplikacji:
- mapa obiektów i możliwość szybkiej nawigacji z Mapami Google;
- szlaki turystyczne i atrakcje;
- zabytki i ciekawe miejsca;
- legendy i historia;
- możliwość przetestowania GPS-a w swoim smartfonie;
- informacje i ogłoszenia turystyczne.
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Wszystkie kobiety dzikiego zachodu, czyli Babski Comber
w Jankowicach!

W piątkowy wieczór 9 lutego bieżącego roku w murach Wiejskiego
Ośrodka Kultury i Sportu w Jankowicach już po raz siódmy odbywał się Babski Comber a motywem przewodnim tegorocznej imprezy był… dziki zachód! Wcześniej mieliśmy piżama party, czasy PRL a w ostatni piątek minionego karnawału sala WOKiS Jan-

kowice zaroiła się od kowbojów,
Indian, był wigwam a nawet list
gończy wydany przez szeryfa. Pomysłodawczyni i główna organizatorka wszystkich siedmiu imprez, pani Danuta Granieczny
przygotowała stosowne do tematyki konkursy. Między innymi płukanie złota, sztafetę w workach i
tradycyjne losowanie obciętych
końcówek krawatów wymieszanych najpierw w beczce zabytkowej maselnicy przez naczelnika
OSP Jankowice i losowanych
przez sołtysa. Stosownie na tę
okoliczność przebranych oczywiście. Laureatki otrzymały nagrody
w postaci trunków znanych nam

nie tylko z westernów. Przednia
zabawa z udziałem około stu pań z
całego regionu trwała do późnych
godzin nocnych. Zanim się jednak
zakończyła podano motyw Babskiego Combra 2019. Będą to…
Hawaje! Sztab organizacyjny cyklicznych jankowickich imprez
zwanych Babskim Combrem na
czele z panią Danutą Granieczny
dziękuje za pomoc w przygotowaniu tegorocznej edycji członkom
zespołu Dynamic z Jankowic, Naczelnikowi OSP Jankowice i Sołtysowi Jankowic.
h.mac, zdjęcia: h.mac i Monika
Granieczny

Walentynkowy koncert z udziałem młodzieży z Kuźni i Budzisk
Romantyczna sceneria, wspaniały
nastrój i cała gama gminnych talentów - tak w skrócie przedstawiał się walentynkowy koncert,
który odbył się 16 lutego w sali
widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w
Kuźni Raciborskiej. Na scenie wystąpili sami młodzi artyści uczniowie i absolwenci Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziska oraz podopieczni Kuźni Kultury, którzy swój warsztat ćwiczą
pod czujnym okiem Tomasza Kurija, a także... Joanny Kostki, która

od niedawna rozpoczęła pracę z Zuzia Czogała, a także wiersz aututejszą młodzieżą. Grupę wokal- torstwa Paulo Coelho zaprezentoną reprezentowały: Emilia Kijek, wany przez Tomka Podolca.
Julia Panek, Dominika BrettschneBartosz Kozina; fot.
ider, Magda Wyżgoł, Maja MachMOKSiR
nik, Hania Rakoczy, Natalia Skarupa, Amelia Zagdańska, Karolina
Kubala, Mateusz Pawłowski, Dominika Halama, Daria i Miriam
Pichali oraz wspomniana wyżej
Joanna Kostka. Poza występami
wokalnymi, w programie znalazła
się krótka scenka rodzajowa, którą
przedstawiły trzy dziewczyny:
Wiktoria Brzoska, Hania Tomala,

Sto lat, to za mało! Jadwiga Krybus z Kuźni obchodziła 100 urodziny
18 lutego 2018 r. mieszkanka Kuźni Raciborskiej Jadwiga Krybus obchodziła jubileusz
100-lecia urodzin. Z tej pięknej okazji burmistrz Paweł Macha i kierownik USC Katarzyna Emrich złożyli jubilatce najserdeczniejsze życzenia. Solenizantce z okazji tak
pięknego jubileuszu życzymy wszystkiego najlepszego!
Fot. UM Kuźnia Raciborska
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Gmina Kuźnia Raciborska w ,,Kulinarnych Podróżach” Dziennika Zachodniego!
W czwartkowe popołudnie 22 lutego w pomieszczeniach Wiejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w
Jankowicach trwało przygotowywanie materiałów do książki kulinarnej Dziennika Zachodniego
zatytułowanej ,,Kulinarne Podróże” . Przygotowania polegały na
prezentacji potraw przygotowanych przez cztery Koła Gospodyń
Wiejskich z terenu naszej gminy a
więc KGW Rudy, KGW Ruda Kozielska, KGW Jankowice i KGW
Turze. Gospodynie z Turza i Rud
przygotowywały desery, panie z

KGW Ruda Kozielska tradycyjny
rosół i niezwykle ciekawą zupę o
nazwie ,,pizza” zaś gospodynie z
Jankowic zajęły się tradycyjnym
śląskim niedzielnym drugim daniem składającym się z równie
tradycyjnych jasnych i ciemnych
klusek, sosu, rolady i modrej kapusty. Gminie Kuźnia Raciborska
w zapowiadanej ogólno wojewódzkiej publikacji Dziennika
Zachodniego zostanie poświęcona
jedna strona wypełniona materiałami przygotowywanymi dzisiaj w
Jankowicach. Prócz zdjęć opubli-

kowane zostaną przepisy przygotowanych potraw, krótka prezentacja wszystkich czterech Kół Gospodyń i słowo burmistrza o gminie. Z ramienia gminy materiał
przygotowywał pan Marcin Gałuszka Biernacki zaś z ramienia
MOKSiR pani Wioletta Pewniak.
h.mac

Komendant Henryk Linek przeszedł na emeryturę

22 lutego w sali widowiskowej
Miejskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej odbył się koncert orkiestry reprezentacyjnej Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach, której celem było uroczyste
pożegnanie odchodzącego na emeryturę asp. sztab. Henryka Linka.
Wszystko do końca było owiane
tajemnicą. O tym, że koncert policyjnej orkiestry został zorganizo-

wany przede wszystkim po to, by
uroczyście podziękować komendantowi za ponad dwudziestoletnią służbę, nie wiedział nawet sam
zainteresowany. Komendant choć zawsze czujny i przewidujący, tym razem dał się - jak to sam
określił - nieźle wkręcić, co sprawiło, że jego czujność została
zwyczajnie uśpiona. Po kilku
utworach wykonanych przez orkiestrantów, przyszedł czas na
osobiste podziękowania. Wiele
ciepłych słów pod adresem Henryka Linka padło z ust wiceburmistrz Sylwii Brzezickiej Tesarczyk, wójt Gminy Nędza
Anny Iskały, dyrektor Szkoły Podstawowej Kingi Apollo, przewodniczącej Rady Miejskiej Sabiny
Chroboczek-Wierzchowskiej,

Uniwersytet Trzeciego Wieku
UTW w Kuźni Raciborskiej istnie- inicjatywy Pani Heleny Bąkała, a
je przy MOKSiR piąty rok. Popo dwóch latach, w listopadzie
mysł jego utworzenia wypłynął z 2013 r. zrealizowała go Celina
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Krystyny Borutko i Krzysztofa
Grobelnego - członków Zarządu
"Osiedle nr 1", nadleśniczego
Nadleśnictwa Rudy Raciborskiej
Roberta Pabiana, komendanta powiatowego policji insp. Łukasza
Krebsa, a także dyrektora
MOKSiR Michała Fity. Nie był to
jednak koniec niespodzianek, jakie
przygotowali tego dnia dla komendanta pracownicy Kuźni Kultury.
Gdy przemówienia dobiegły końca, na scenę wkroczyły dziewczyny z Trio Appassionato, w skład
którego wchodzą córki-bliźniaczki
Henryka Linka. Ostatnim punktem
uroczystości był słodki poczęstunek dla wszystkich przybyłych,
którym był tort ozdobiony policyjną odznaką.
Bartosz Kozina
Nowakowska i przez dwa lata prowadziła. Rektorem UTW jest dyrektor MOKSiR Michał Fita,
a koordynatorką od 2015r Teresa
Kowalewska.
C.d. str. 33
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Uniwersytet Trzeciego Wieku c.d.

Aktualnie na UTW jest 65 słuchaczy, a zaczynaliśmy z 6 osobami.
Część studentów dojeżdżających
przeniosło się do rodzimej placówki, która w międzyczasie powstała w Rudach. Celem UTW
jest aktywizacja seniorów, zagospodarowanie ich wolnego czasu,
ukojenie samotności wielu z nich,
a także poszerzanie znajomości i
kontaktów międzyludzkich. Po
spełnieniu się jako rodzice i pracownicy, seniorzy czynnie wykorzystują czas na emeryturze. Słuchają wykładów z różnych dziedzin np. prawo, historia, psychologia, bezpieczeństwo, wiedza o
zdrowiu i wielu, wielu innych.
Spotykają się z ciekawymi ludźmi,

podróżnikami, pisarzami. Wyjeżdżają na koncerty do filharmonii,
do opery, operetki...na wycieczki,
kiermasze świąteczne. Biorą czynny udział w imprezach miejscowych, takich jak festyny, dożynki
w naszej gminie i poza nią. Poprawiają swoje zdrowie i kondycję
poprzez zajęcia ruchowe, takie jak
gimnastyka, fitness, wycieczki
rowerowe, taniec liniowy, zajęcia
na kręgielni, spacery. Spotykają
się co miesiąc na wieczorach urodzinowych, a także na uroczystościach okazjonalnych, gdzie śpiewają piosenki turystyczne i biesiadne. Część studentów zaangażowała się w wolontariat- latem
uczestniczą w wyjazdowych szkoleniach na ten temat. W maju 2017
roku utworzyła się na naszym
UTW grupa teatralna, która pokazała już program wigilijny, program patriotyczny z okazji święta
Niepodległości, dwa programy

rozrywkowe, a w przygotowaniu
jest sztuka teatralna na Dzień Kobiet. Zorganizowaliśmy w maju
2017 r. pierwsze senioralia, a w
bieżącym przymierzamy się do
drugich, które zaakcentują piąte
urodziny kuźniańskiego UTW.
Zaopatrzeni jesteśmy w "Kopertę
Życia" i "Paszport do Zdrowia Seniora", "Uzdrowiskową Kartę Seniora" oraz "Ogólnopolską Kartę
Seniora" Staramy się dostrzegać
problemy środowiska, w którym
żyjemy i w miarę możliwości pomagać je rozwiązywać. Cieszymy
się życiem i sobą nawzajem, nie
mamy czasu na użalanie się i
wsłuchiwanie w obolałe kości i
stawy. I dlatego na naszych twarzach gości radość i pogoda...i tego samego życzymy Wam wszystkim, w myśl słów: "Nie ubolewaj
nad tym, że się starzejesz. To
przywilej, który nie jest dany
wszystkim".

Salwy śmiechu i owacja na stojąco. Spektakl UTW

9 marca przy niemal pełnej sali
widowiskowej Kuźni Kultury w
Kuźni Raciborskiej odbyła się premiera sztuki teatralnej pt.
"Życiowe pętelki" autorstwa Łukasza J. Porwoła, a przygotowanej
przez Teresę Okaj. Komedia pokazała w krzywym zwierciadle prozę
życia i naszą codzienność... Spektakl pełen humoru otworzył dyrektor MOKSiR Michał Fita i koordynatorka UTW w Kuźni Teresa
Kowalewska. Przedstawienie wystawiono z okazji Dnia Kobiet. W
trakcie spektaklu publiczność gło-

śnym śmiechem i gromkimi brawami nagradzała to, co działo się
na scenie. Artyści amatorzy z grupy teatralnej działającej przy
UTW w Kuźni Raciborskiej oraz
młodzież grą dorównali zawodowcom. Sztuką tą Uniwersytet Trzeciego Wieku odpowiedział na hasło marszałka woj. śląskiego o łączeniu pokoleń; na scenie wystąpili zarówno seniorzy, jak i młodzież. Występ swoją obecnością
zaszczycił krakowski sympatyk
kuźniańskiego UTW - pułkownik
Włodzimierz Wowa Brodecki.
Gościnnie w spektaklu wystąpił
Tadeusz Mikiewicz, którego będzie można również zobaczyć na
dużym ekranie. Znalazł się bo-

wiem w obsadzie najnowszego
filmu Małgorzaty Szumowskiej pt.
"Twarz". Film ten niedawno otrzymał Srebrnego Niedźwiedzia na
Festiwalu Filmowym "Berlinale"
w Berlinie.
Obsada sztuki:
- Irena (żona Piotra) - Róża Czech;
- Piotr (mąż Ireny) - Christoph Gromotka;
- Sandra (córka Piotra i Ireny) - Oliwia Gdynia;
- Kamil (syn Piotra i Ireny) - Przemysław Sowik;
- Renata (matka Ireny) - Jadwiga Zawada;
- Józef (ojciec Piotra) - Tadeusz Mikiewicz.
oprac. BK, fot. UTW Kuźnia
Raciborska
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W kościele jest dłużej niż niejeden proboszcz. 40 lat pracy organistki Bernardy
Chroboczek
Od czterech dekad Bernarda Chroboczek pełni funkcję organistki w kuźniańskiej świątyni. W piątek, 9
lutego w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Kuźni
Raciborskiej odbyła się Msza św. w jej intencji z
okazji 40-lecia posługi w miejscowej parafii. Rozpoczynając Eucharystię, proboszcz kuźniańskiej parafii
ks. dr Andrzej Pyttlik powiedział: - Chcemy prosić
w niej o Boże błogosławieństwo dla naszej pani Bernusi, o obfitość Bożej łaski, zdrowie, czyli wszystko
to, co jest potrzebne na dobre, szlachetne i mądre
życie. Chcemy serdecznie dziękować przede wszystkim Panu Bogu i jego wielbić za każde wygrane tutaj Te Deum, za każdą wyśpiewaną pieśń i psalm.
Ona nam tak naprawdę cały czas towarzyszy i w
tych dobrych chwilach, kiedy przychodzimy, aby w
sakramentach świętych się umocnić, kiedy chcemy,
aby Pan Bóg nas pocieszył, a także kiedy w czasach
pogrzebu trzeba wygrać tę pieść żałobną, pani Bernarda jest tutaj pośród nas. Posługuje dłużej niż niejeden proboszcz na jednej parafii. Nie lada niespodziankę w postaci drobnego upominku i okolicznościowej kartki sprawili organistce członkowie chóru
św. Cecylii, którego opiekunem jest pani Bernarda.
List gratulacyjny przesłał również ordynariusz gliwickiego, bp Jan Kopiec, który odczytał proboszcz
Pyttlik: "Służba Bogu i ludziom jest zawsze pięknym i odpowiedzialnym zadaniem. Dobrze spełniona, przynosi wiele radości, satysfakcji, ale i pożytku
dla tych, którzy z tej posługi korzystają. Dziękuję
Pani za 40 lat służby na rzecz parafii św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej. Szczególnie za trud

włożony w kształtowanie muzycznej duszy wspólnoty parafialnej. Przywołując te minione lata posługi
jako organistki, z nadzieją spoglądamy na wszystkich, którzy korzystając z tej posługi odnaleźli w
życiu Boga, radość i potrzebną pomoc. Jednocześnie
życzę, by dobry Bóg dalej otaczał swoją opieką i
błogosławieństwem, a także udzielał by siły, aby
każdy dzień był przepełniony radością z dobrze spełnionego zadania". Dołączając się do powyższych
słów, duszpasterz dodał: - Z okazji jubileuszu życzymy siły, zdrowych rąk i nóg, wytrwałości, dobrego
głosu. Niech dobry Bóg błogosławi również miłością, serdecznością i dobrocią najbliższych; szczególnie zdrowia dla mamy życzymy. I niech ta wspólnotka chóralna i maleńka scholka - niechże ona będzie silna śpiewem, niech będzie silna takim byciem
razem - zakończył ks. Pyttlik.
Bartosz Kozina

Jubilaci
Rada Sołecka w Rudzie Kozielskiej w 2015 roku podjęła inicjatywę odwiedzin jubilatów w
wieku 80,85 i więcej lat. Sołtys
wraz z członkiem Rady lub radnym odwiedzają jubilatów, składają życzenia i wręczają skromny prezent. W tym 2018 roku
jubilatów będzie 13-tu, a pierwszym 80 latek pan Herbert MieStr. 34

ra, którego wspólnie odwiedziliśmy z członkami OSP Maciejem
Sowa i Bogusławem Wiech. Pan
Herbert zawsze udzielał się społecznie, działając na rzecz sołectwa i OSP. Panu Herbertowi
Miera i drugiemu jubilatowi,
który ukończył 85 lat panu Józefowi Sieroń składamy życzenia
zdrowia i jeszcze wiele radości.
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Dzień Kobiet w Turzu
szyła się wielkim uznaniem i aprobatą wśród pań, które licznie przybyły aby uczcić swoje święto. Imprezę uświetnił zespół Danutka,
który Śląskimi Liniami lotniczymi
zabrał przybyłych gości w zabawną
podróż dookoła świata.

Trzecia z kolei powieść K.

11 marca w
Świetlicy Wiejskiej w Turzu odbył
się Dzień Kobiet, zorganizowany
przez Turzanki, które zaprosiły panią wice burmistrz Sylwię Brzezicką-Tesarczyk oraz Przewodniczącą
Rady Miejskiej Sabinę Chroboczek
– Wierzchowską. Uroczystość cie-

Prężna działalność Koła Polskiego Związku Rencistów Emerytów
i Inwalidów w Kuźni Raciborskiej
Od wielu lat w Kuźni Raciborskiej
działa Koło Polskiego Związku
Rencistów Emerytów i Inwalidów.
W tym roku Zarząd Koła PZERII
zorganizował:

Spotkanie z okazji Dnia
Babci i Dziadka połączone z
zabawą taneczną w dniu
2018-01-19

Spotkanie z okazji
„Śledzika” połączone z zabawą taneczną odbyło się w
budynku Stowarzyszenia
„Otwarte Serca Dzieciom”



w dniu 2018-02-13
W dniu 2018-03-08 o
godz16.00 się spotkanie z 
okazji Dnia Kobiet

Zarząd koła PZREII planuje wiele
kolejnych imprez, na które serdecznie zaprasza wszystkich 
członków.

wstańców w Kuźni Raciborskiej 20% od strzyżenia
Apteka Magro-Farm sp z o.o
ul. Kościelna 1 w K.R. w
godz. 12.00-15.00 w każdy
czwartek 10% na zakup lekarstw
Gastronomia „Kardamon” P.
Karoliny Panuś w starej S.P.
zniżka 20%

Oprócz tego członkom związku
przysługują następujące ulgi:
W imieniu Zarządu zapraszamy do

Zakład fryzjerski nr 2 P. wstępowania w grono PZREII
Henryki Stasiak przy ul. Po-

Agnieszka Horoń z Kuźni została spikerem meczowym
W dniach 13-14 stycznia 2018 r. Agnieszka Horoń z
Kuźni Raciborskiej (prywatnie żona kierownika KS
Stal Mariusza Horonia) odbyła w Sosnowcu na tamtejszym Stadionie Ludowym dwudniowe szkolenie

w zakresie spikera meczowego. Kuźnianka dwudniowy kurs zdała na piątkę i prawdopodobnie będzie jedyną kobietą w Polsce, która będzie prowadzić mecze piłki nożnej.
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Nowy Rok na sportowo
Po raz 24 w Nowy Rok o godz. 12.00 na boisku w
Rudzie Kozielskiej odbyło się powitanie Nowego

Roku. Po toaście, noworocznych życzeniach, sztucznych ogniach rozpoczął się mecz Kawalerzy c/a Żonaci. Jak zwykle nie zabrakło emocji, bramek, humoru i dobrej zabawy. Mecz zakończył się
"tradycyjnie" remisem. W rzutach karnych lepsi Żonaci ( wzmocnieni swoimi dziećmi ). Okazja do rewanżu już za rok w jubileuszowym 25 meczu noworocznym. W tym samym dniu o godz. 16.00 w kościele parafialnym w Rudach odbyła się Msza Święta w intencji zawodników, działaczy i sympatyków
LKS Ruda Kozielska.
Wojciech Węglorz

Nowe władze w LKS Buk Rudy
20 stycznia odbyło się Zebranie SprawozdawczoWyborcze w LKS Buk Rudy. Po przedstawieniu
sprawozdania z minionych czterech lat z dalszej pracy w zarządzie zrezygnowały ważne i decyzyjne
osoby. Mianowicie Prezes Zarządu Piotr Chroboczek, skarbnik Roman Wilk i sekretarz Krzysztof
Cynarski. Całemu Zarządowi za minione cztery lata
składamy gorące podziękowania. Za pokonanie
wszystkich trudności i kłopotów oraz za wszystkie
sukcesy sportowe i organizacyjne. Na pewno kosztowało ich to wiele wysiłku i wyrzeczeń tym bardziej

należą się im gorące podziękowania. Następnie wybrano nowy Zarząd LKS Buk Rudy. Tworzą go :
Wojciech Krzyżanowski - Prezes
Stefan Gruszka - Wiceprezes
Bartosz Przybyła - Skarbnik i Sekretarz
Piotr Tworuszka - Kierownik klubu
Ryszard Morgała - Kierownik d.s. marketingu
Bogdan Szulc - Kierownik d.s. zarządzania
Nowemu Zarządowi życzymy dużo sukcesów zarówno sportowych jak i organizacyjnych
Wojciech Weglorz

"Kuźnia Mistrzów" oficjalnie otwarta. MKS Sparta z nową salą do ćwiczeń

W sobotnie przedpołudnie, 17 lutego w Szkole Podstawowej im.
Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej odbyło się uroczyste
otwarcie "Kuźni Mistrzów", czyli
nowej sali treningowej MKS Sparta Gold Team, która została zlokalizowana w dawnym holu prowadzącym na widownię hali sportowej. W otwarciu nowego obiektu
udział wziął poseł na Sejm RP
Czesław Sobierajski, burmistrz
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Paweł Macha, radni, nauczyciele,
sponsorzy, rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia treningowe, a
także sami adepci sztuk walki od
najmłodszych do najstarszych.
Oddania sali do użytku poprzez
przecięcie wstęgi dokonał poseł
Sobierajski, burmistrz Macha, dyrektor SP Kinga Apollo oraz trener Sparty Maciej Kriwienok. W
programie otwarcia nowej sali,
trenerzy wraz z zawodnikami
przygotowali dla przybyłych gości
pokaz umiejętności. - Długo czekaliśmy na ten moment - mówił
Maciej Kriwienok - ale nie ma
rzeczy niemożliwych, zwłaszcza
kiedy bardzo się czegoś pragnie i

mocno w to wierzy. Dzieci i ich
bezpieczeństwo są dla nas najważniejsze. To dla nich to wszystko
robimy - dodał trener klubu. Włodarze podziękowali wszystkim
osobom, które przyczyniły się do
powstania tego wspaniałego miejsca. Po oficjalnej uroczystości odbyły się pierwsze sparingi międzyklubowe, na których pojawili się
zawodnicy okolicznych klubów.
Bartosz Kozina, fot. MKS
Sparta Gold Team
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Kuźniańscy Spartanie walczyli w Mysłowicach
11 lutego w Mysłowicach odbył się Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny do Kadry Polski Juniorów i Seniorów w Ju-Jitsu oraz turniej Ogólnopolskiej Ligi Dzieci i Młodzieży w Ju-Jitsu Sportowym. Zawodnicy
kuźniańskiej Sparty jak zwykle pokazali klasę i wrócili z kilkoma medalami. Rywalizacja odbywała się w
czterech konkurencjach: Fighting, Ne-waza, Fighting bez I fazy oraz Turniej Młodych Mistrzów.Spartanie
po raz kolejny pokazali świetną formę. Z każdej obsadzonej konkurencji
zdobyli miejsce na podium. Oto wyniki zawodników:
- Ewa Szymik: 2 złota - kat. do 40 kg;
- Julian Stencel: 2 złota - kat. do 55 kg, 1 srebrny - kat. 60 kg;
- Jakub Urbaniec: 1 brązowy - kat. do 24 kg;
- Paweł Marek: 2 srebrne - kat. do 30 kg;
- Szymon Urbaniec: 2 złota - kat. do 50 kg;
- Mateusz Kijas: 1 srebrny - kat. do 55 kg;
- Wiktor Wojszwiłło: 2 srebrne - kat. do 27 kg;
- Olaf Sobania: 1 srebrny - kat. +81 kg;
- Antoni Sokołowski: 1 srebrny, 1 brązowy kat. do 41 kg;
- Paweł Szymik: miejsce 4. - kat. 32 kg.

20 medali Spartanom w Katowicach dali
10 marca młodzież z teamu Sparta Kuźnia Raciborska uczestniczyła w
Ogólnopolskiej Lidze Dzieci i Młodzieży w Ju-Jitsu Sportowym, która
odbyła się w Katowicach. Z zawodów młodzi Spartanie przywieźli łącznie
20 medali: 8 złotych 5 srebrnych oraz 7 brązowych. Znakomite wyszkolenie zawodników przełożyło się na bardzo dobre wyniki stoczonych walk.
Na szczególne wyróżnienie zasłużyli: Paweł Marek, Ewa Szymik, Maciej
Zawisza oraz Julian Stencel. Ta oto czwórka sportowców tego dnia stoczyła najbardziej porywające pojedynki.
Oprac. BK; fot. MKS Sparta

Z Emiratów na tarczy. Patryk Ogonowski nie dał rady rywalom
W dniach 1-4 marca w Abu Dhabi - stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich odbywały się Mistrzostwa Świata w brazylijskim ju-jitsu. W polskiej kadrze znalazł się kuźnianin Patryk Ogonowski, któremu niestety nie udało się powtórzyć sukcesu sprzed
roku, kiedy to zdobył srebrny medal.W odróżnieniu
od startu w Atenach, tym razem nasz reprezentant
walczył w kategorii U21 (waga -77 kg). Jak sam zaznaczył, od początku nie było łatwo, ponieważ ta
kategoria została mocno obsadzona. - Pierwsza walka poszła gładko poddaniem w około minuty z Belgiem. W następnej dałem się złapać w duszenie zawodnikowi z Emiratów. W trzeciej walce musiałem
uznać wyższość zawodnika z Grecji - pisze na swoim facebookowym profilu Patryk. Mimo przegranej,
kuźnianin nie zamierza się poddać. - Bez jakiejś
większej załamki, narzekania na ciężką rozpiskę czy

usprawiedliwiania się. Mam jeszcze prawie trzy lata
żeby się odkuć w tej kategorii. Błędów za dużo nie
było i kwestia góra roku treningu, by zgarnąć złoto dodaje P. Ogonowski.
oprac. BK, fot.
arch. P. Ogonowskiego
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Spotkanie autorskie w Bibliotece w Turzu
2 lutego odbyło się interesujące
spotkanie dzieci z Turza z
„Małpką Gizelą” a tak właściwie
z Panią Anną Gotzmann autorką
książeczki dla dzieci pod tym
właśnie tytułem. Dzieci z ogromną uwagą słuchały opowiadania
autorki o historii powstania książeczki, której temat nawiązuje do
przyjaźni, naszych „strachów” i
słabości. Po krótkim streszczeniu
treści nowelki i przeczytaniu fragmentu tekstu dzieci bez wahania
wdały się w dyskusję na temat po-

znanych bohaterów opowiadania
czyli Małpki Gizeli, Filipa i Leona, którego postać uwieczniły na
kartkach papieru kierując się wyłącznie własną wyobraźnią. Nie
obyło się bez autografów od autorki a dzieci odwdzięczyły się zaproszeniem pani Ani do siebie po
napisaniu następnej interesującej
opowieści. Padła nawet propozycja od naszych małych, milusińskich słuchaczy - „a może to będzie książka o nas”. Dziękujemy
Pani Aniu. Ze względu na warunki

lokalowe biblioteki i duże zainteresowanie dzieci skorzystaliśmy z
gościnności pani Sylwii Zasadni i
spotkanie odbyło się w Świetlicy
Wiejskiego Ośrodka Kultury.

III A w Bibliotece w Rudach.
24 stycznia 2018 uczniowie klasy III A odwiedzili bibliotekę w Rudach. Przynieśli do oddania książki, które wcześniej wypożyczyli. Zapoznani już z zasadami korzystania z biblioteki - wybierali książki do wypożyczenia. Należy tutaj nadmienić, że niektórzy spośród nich są już naszymi stałymi czytelnikami. Mamy
nadzieję, że takie wycieczki zachęcą dzieci do czytania książek, tym bardziej, że mamy duży wybór literatury dla dzieci.

Poezja „Nad Rudą”
13 lutego na zaproszenie Dyskusyjnego Klubu Książki odwiedziły
nas dwie raciborskie poetki: Jadwiga Wojnowska "WIGA" i Grażyna
Drobek – Bukowska. W kawiarni
„Nad Rudą” odbyło się spotkanie,
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podczas którego obie panie prezen- tomiki wierszy bezpośrednio od
towały swój dorobek. Wiersze czy- autorek.
tały same autorki oraz zaprzyjaźnione z nimi panie. Chwilami było
wesoło, a chwilami refleksyjnie.
Po spotkaniu można było nabyć
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ODWIEDZINY MILUSIŃSKICH W BIBLIOTECE
Biblioteka w Turzu miała ogromną przyjemność gościć najmłodszych czytelników naszej wsi. Odwiedziła nas grupa maluchów i średniaków z tutejszego
Przedszkola. Wizyta ta wzbudziła duże zainteresowanie ciekawskich gości. Dzieci poznały bibliotekę,
pracę bibliotekarza i zasady zachowania się w tym
miejscu. Zapoznały się również z księgozbiorem
przeznaczonym tylko dla nich oraz zasadami wypo-

życzenia wybranej książeczki. Wizyta miała miejsce
22 marca 2018r., grupa liczyła 11 dzieci w wieku od
3 do 5 lat. Niektóre dzieci są już naszymi stałymi
bywalcami, natomiast te, które były u nas pierwszy
raz wyraziły ogromną chęć zapisania się w poczet
naszych czytelników, potrzebna jest tylko wizyta w
Bibliotece malucha z rodzicem a to jest najprostsze
co można zrobić dla swojej pociechy. Zapraszamy.

MAX BILSKI- ZŁA KREW, SEZON NA ŚMIERĆ
Zła krew: W małym, klimatycznym miasteczku na południu Polski w ciągu ostatniego ćwierćwiecza kilkanaście kobiet popełnia
samobójstwo, podrzynając sobie
gardła. Okoliczności samobójczych aktów wykluczają udział
osób trzecich, dlatego policja nie
ma żadnych podstaw do wszczęcia
śledztw. Zbieżność faktów nie daje
jednak spokoju dziennikarce lokalnego pisma. Magda namawia w końcu byłego policjanta, którego żona również odebrała sobie życie, aby wspólnie spróbowali wyjaśnić zagadkę. Gdy w podobny sposób
ginie żona burmistrza, oboje są przekonani, że za
tymi dramatami stoi coś lub ktoś, kto skłania kobiety
do tak drastycznego samobójstwa.
Warto wiedzieć, że to klimatyczne miasteczko ma
restaurację Nowomiejską przy ul. Arki Bożka, bar
„U Tońki” na starym osiedlu i ośrodek Wodnik…
Brzmi znajomo? Akcję powieści autor umieścił właśnie w Kuźni Raciborskiej. Sezon na śmierć: Pół

roku później w upalne lato w tajemniczych okolicznościach zaczynają znikać dzieci, mieszkańców
ogarnia groza. Mimo rozpaczliwych poszukiwań
żadnego z nich nie udaje się odnaleźć, za to ku przerażeniu wszystkich od czasu do czasu ludzie trafiają
na szczątki małych ciał. Tropem psychopaty rusza
emerytowany policjant i lokalna dziennikarka, zdjęci
strachem o los zaginionego dziecka swoich przyjaciół. W śledztwie przeszkadza im żądny sławy reporter miejscowego dziennika (redaktor „Echa”), a
także władze, które za wszelką cenę próbują nie dopuścić do rozgłosu w sprawie.
Kim naprawdę jest porywacz?
Czy psychopatycznym mordercą, czy może czymś jeszcze bardziej przerażającym? Czy w Dębinie jest bezpiecznie? I co takiego stało się wiele lat wcześniej w lesie otaczającym miasteczko, że jego rdzenni mieszkańcy do teraz boją się o tym
mówić?
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„Ludzie przestają myśleć, gdy przestają czytać ” Denis Diderot
M I E J S K A B I B LI O T E K A P U B L I C Z N A W K U Ź N I R AC I B O R S K I E J
ul. Klasztorna 9
47-420 Kuźnia Raciborska

CO I KIEDY W BIBLIOTECE

Tel.: 512 106 861
E-mail: echogminy@o2.pl

WYPOŻYCZALNIE I CZYTELNIE:

http://www.czytajwkuzni.pl/

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (OPRÓCZ
CZWARTKÓW)
1.
KUŹNIA RACIBORSKA: 11.00-18.00
2.
RUDY: 9.00-16.00, WTOREK : 11-15
3.
TURZE: 12.30-17.30

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI:
W KUŹNI RACIBORSKIEJ W
OSTATNIĄ ŚRODĘ KAŻDEGO
MIESIĄCA OD GODZ. 18.00

DLA SENIORÓW:

PLANOWANE SPOTKANIA AUTORSKIE:

Arkadiusz Niemirski: 14 maja
Elżbieta Bednarczyk: 17 maja
WARSZTATY: KARTKI OKOLICZNOŚCIOWE METODĄ
QUILLINGU– DLA CHĘTNYCH: MAJ 2018

NAUKA KORZYSTANIA Z KOMPUTERA,
INTERNETU,
OBSŁUGA SMARTFONÓW
W KAŻDY CZWARTEK PO UPRZEDNIM
ZGŁOSZENIU

Co i kiedy, czyli sezon artystyczny 2017/2018 w Kuźni Kultury
Zajęcia wokalne, taneczne, gitarowe, sztuk plastycznych, perkusyjne, zumba fitness, a także arteterapia i
warsztaty sztuki - to oferta zajęć, które dla dzieci, młodzieży i dorosłych na sezon 2017/2018 przygotował
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej. Szczegółowa rozpiska poniżej.
Poniedziałek:
- godz. 15:00-20:00 - zajęcia wokalne (Tomasz Kurij).
Wtorek:
- godz. 16:00-18:00 - zajęcia taneczne (Agnieszka Preiniger)
- godz. 18:00-20:00 - zajęcia wokalne (Tomasz Kurij)
- godz. 16:00-18:00 - UTW (Teresa Kowalewska)
- godz. 18:00-20:00 - UTW, taniec liniowy.
Środa:
- godz. 16:30-20:00 - zajęcia wokalne (Joanna Kostka)
- godz. 17:00-20:00 - zajęcia gitarowe (Sławomir Rybiński)
- godz. 19:00-20:00 - zumba fitness (Joanna Dziedzic)
- godz. 16:30-17:30 - zajęcia sztuk plastycznych (Agnieszka Preiniger).
Czwartek:
- godz. 13:00-20:00 - zajęcia perkusyjne (Bartłomiej Plewka)
- godz. 13:00-19:00 - zajęcia wokalne (Tomasz Kurij)
- godz. 15:00-16:15 - arteterapia maluszki (Anna Kijek)
- godz. 16:30-17:45 - arteterapia klasy 1-3 (Anna Kijek)
- godz. 18:00-19:30 - warsztaty sztuki (Anna Kijek).
Piątek:
- godz. 17:00-20:00 - zajęcia gitarowe (Sławomir Rybiński)
- godz. 15:15-16:30 - zajęcia taneczne (Ilona Świerczek)
- godz. 16:30-17:00 - zajęcia taneczne (Ilona Świerczek)
- godz. 16:00-17:30 - zrób to sam (Wioleta Pewniak)
- godz. 18:00-19:30 - zrób to sam (Wioleta Pewniak).

