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Spotkanie z Arkadiuszem Niemirskim
W poniedziałek 14 maja 2018 gościliśmy autora książek dla
dorosłych i młodzieży Arkadiusza Niemirskiego. Na spotkanie zaprosiliśmy uczniów ze Szkoły w Kuźni Raciborskiej, Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach oraz
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Nasz gość Arkadiusz Niemirski - satyryk, dziennikarz, autor książek detektywistycznych dla młodzieży i dorosłych barwnie i z humorem opowiadał o swoich pasjach i zainteresowaniach. Prezentacja multimedialna, którą przedstawił w trakcie spotkania doskonale zobrazowała jego
dorobek artystyczny, dziennikarski i pisarski.
Spotkanie upłynęło w bardzo sympatycznej atmosferze i zakończyło się serią
pytań do autora oraz rozdaniem autografów.
.
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Pozytywna psychologia Jacka Łapińskiego
22 maja zaproszono na spotkania autorskie pana Jacka Łapińskiego autora książki „Jak być lepszym”. Jacek Łapiński
jest absolwentem wydziału prawa Uniwersytetu w Białymstoku, nauczycielem akademickim, redaktorem naczelnym
czasopism lokalnych poruszających sprawy społeczne.
Szczególnie interesuje się psychologią rozwoju osobistego.
Autor spotkał się z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej im.
Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej, wychowankami
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej oraz ze studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Sukcesy naszych

Spotkanie autorskie z Maxem Bilskim
Miejska Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej
zaprosiła czytelników na spotkanie z Maxem Bilskimautorem humorystycznego cyklu kryminałów pod
wspólnym tytułem "Podróże ze śmiercią" oraz thrillerów „Zła krew” i „Sezon na Śmierć”, których akcja
rozgrywa się w Kuźni Raciborskiej. Spotkanie odbyło
się 22 czerwca o godz. 17.00 w kawiarni „Nad Rudą”.
Po spotkaniu uczestnicy mogli nabyć bezpośrednio od
autora książki z autografem

sportowców
Wiadomości ze szkół
i przedszkoli
Święto Bibliotek
Lekcje i warsztaty
w bibliotece
Spotkania z pisarzami
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"Odra OK". Władze miasta omawiały realizację polsko-czeskiego projektu
22 marca w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej odbyło się spotkanie w sprawie projektu pn.
"ODRA OK", który współfinansowany jest ze środków INTERREG VA Republika Czeska-Polska
2014-2020 z funduszu mikroprojektów w Euroregionie Śląsk.
Gospodarzami spotkania był burmistrz Paweł
Macha i jego zastępczyni Sylwia BrzezickaTesarczyk, a gośćmi przedstawiciele Stowarzyszenia
Na Rzecz Rozwoju Regionu Śląsko-Morawskiego:
Pavel Santarius i Radovan Kominek oraz delegaci
Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju
Sp. z o. o. Józef Gumienny - dyrektorem GAPiR i
Andrzej Szymborski - dyrektor Działu Realizacji
Projektów, Rozwoju i Zarządzania Jakością.
Celem projektu jest opracowanie studium
rozwoju wykorzystującego Odrę w celu zwiększenia
dostępności i atrakcyjności regionu transgranicznego
oraz rozwoju otoczenia biznesu, np. łączenie istniejącej infrastruktury turystycznej na odcinku transgranicznym Ostrawa-Koźle.
Projekt przewiduje wskazanie oczekiwań sa-

morządów dotyczące właśnie tego aspektu. Burmistrz Paweł Macha konsultował postęp prac nad
tym projektem jako pełnomocnik Subregionu Zachodniego województwa śląskiego oraz pełnomocnik Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry polskiej części Euroregionu Silesia.
UM Kuźnia Raciborska
oprac. BK

Wybory samorządowe 2018
Okręgi wyborcze po staremu, zmiana lokalu wyborczego w Turzu
Jesienią 2018 r. odbędą się wybory samorządowe,
dlatego rady miast zostały zobligowane - zgodnie z
zapisami nowego kodeksu wyborczego - do zaktualizowania danych w zakresie okręgów wyborczych i
obwodów do głosowania. Stosowne uchwały podjęła
również Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej. Na
wstępie zaznaczyć jednak należy, że nowe zapisy
dotyczą wyłącznie tych gmin, w których doszło np.
do zmian nazw ulic bądź siedzib obwodowych komisji wyborczych (czyli lokali, w których można
było oddać głos). - Komisarz wyborczy podkreślił
jednocześnie, że tam, gdzie nie zostały zmienione
nazwy ulic bądź nie uległy zmianie granice sołectw,
rady mają się trzymać tego, co zostało uchwalone w
2014 r. - mówi sekretarz Dominik Klimanek. W
związku z tym, że w Gminie Kuźnia Raciborska w
ubiegłym roku zmieniły się zarówno nazwy ulic, jak
i obwody do głosowania (w dwóch przypadkach
zmianie uległa nazwa siedziby (obwodu), w trzecim
- sama siedziba), podczas poniedziałkowej sesji rad-

ni podjęli uchwały, w których dokonano aktualizacji
dotychczasowych zapisów. - Jeżeli chodzi o okręgi
wyborcze, to zmiany dotyczą jedynie ulic, które zostały zdekomunizowane (M. Nowotki = Leśna, M.
Fornalskiej = Kasztanowa, P. Findera = Spacerowa,
J. Krasickiego = I. J. Krasickiego i gen. K. Świerczewskiego = R. Lewandowskiego - dop. red.). W
przypadku obwodów do głosowania, czyli lokali wyborczych, nastąpiła zmiana w nazwie siedziby: zarówno w Kuźni, jak i w Rudach Zespół Szkół Ogólnokształcących został zastąpiony Szkołą Podstawową - zaznacza sekretarz. Istotna zmiana dotyczy natomiast siedziby Obwodowej Komisji nr 4, która
znajdowała się w świetlicy OSP w Turzu. - W wyniku nowej uchwały, w tegorocznych wyborach
mieszkańcy Siedlisk, Budzisk, Rudy i Turza na głosowanie udadzą się do Wiejskiego Ośrodka Kultury
w Turzu, a nie do świetlicy OSP, jak to miało miejsce do tej pory - podkreśla D. Klimanek.
oprac. Bartosz Kozina
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Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
Od 1 lipca 2018 r. weszły w życie zmiany w
systemie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kuźnia Raciborska, które wynikają z
dwóch Uchwał Rady Miejskiej, przyjętych w dniu
24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Kuźnia Raciborska oraz w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Poniżej odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi:
Czym podyktowane są zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi jakie wprowadziła Rada Miejska ?
Jednym z głównych celów systemu gospodarki
odpadami komunalnymi jest zrealizowanie obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych, czyli osiągnięcie we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku
odpadów zebranych selektywnie. Jest to niezmiernie
ważne, ponieważ nieosiągnięcie właściwych poziomów niesie za sobą sankcje nakładane na Gminy w
postaci kar pieniężnych.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania oraz
sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych
odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja
2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych
(Dz.U. z 2012 r. poz. 645), Gminy są zobowiązane
do osiągnięcia w poszczególnych latach następujących poziomów:
Poziomy masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do skła-

dowania, które Gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach.
w roku 2018 - 40 %
w 2019 roku 40%
do 16 lipca 2020 roku – 35%
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych oraz szkła.
w roku 2018- 30 %
w roku 2019 – 40 %
w roku 2020 – 50 %
Poziom recyklingu i przygotowania użycia i
odzysku innymi metodami inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe.
w 2018 roku – 50 %
w 2019 roku – 60 %
w 2020 roku – 70%
Ponadto deponowanie wyselekcjonowanego popiołu
w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych jest znacznie tańsze niż zmieszanych odpadów komunalnych, a szacuje się, że popiół stanowi ok. 60% masy odpadów zmieszanych.
Jakie były powody podjęcia decyzji o oddzieleniu odpadów biodegradowalnych i zielonych ?
Zgodnie z § 3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych
frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19) selektywnie zbiera się odpady ulegające biodegradacji ze
szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
W ramach tego punktu należy uwzględnić zbieranie
bioodpadów w systemie gospodarowania odpadami
komunalnymi na terenie gminy, czyli odpadów kuchennych i zielonych. Ministerstwo Środowiska rekomenduje oddzielne zbieranie odpadów zielonych i
kuchennych w ramach kształtowanego przez gminę
systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ze względu na obowiązek przekazywania odpadów zmieszanych do regionalnej instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych, jak również
ze względu na budowę prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
C.d. str. 5
Str. 4

Nr 2/2018 (5)
Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
c.d. ze str. 4
Czy worki do selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych będą bezpłatne ?
Worki do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, w
ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości dotychczasowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - będą bezpłatne (w systemie wymiany 1:1).
Do jakiego pojemnika należy
wrzucać popiół z palenisk
domowych ?
Wprowadza się obowiązek segregacji popiołu z palenisk domowych (tj. popiół i żużel z kotłowni,
z kominka, z pieca kuchennego).
Popioły z palenisk domowych należy gromadzić w osobnych pojemnikach o pojemności 110 l,
120 l, 1100 l. Ze względów bezpieczeństwa do pojemników na
popiół należy wrzucać tylko
i wyłącznie zimny popiół.

Popiół nie może być mokry !
Odbierany będzie wyłącznie czysty popiół bez domieszki innych
odpadów.
Jakie zmiany zostały wprowadzone w przypadku odpadów biodegradowalnych i
zielonych ?
Począwszy od 1 lipca 2018 r. nie
łączymy odpadów kuchennych i
zielonych. Te odpady segregujemy
oddzielnie:
ODPADY KUCHENNE czyli
biodegradowalne, należy gromadzić w pojemnikach lub
workach w kolorze brązowym
z napisem BIO. Będą one odbierane z nieruchomości zgodnie z harmonogramem.
ODPADY ZIELONE należy gromadzić w zamykanych kubłach o dowolnym kolorze, o
pojemności maksymalnej 120 l
dostosowanych do odbioru
przez samochody specjalistyczne.
Z jaką częstotliwością odbierane będą odpady biodegradowalne i zielone ?
Odpady
biodegradowalne
będą odbierane:
w zabudowie jednorodzinej
– jeden raz na dwa tygodnie,
w zabudowie wielorodzinnej
– jeden raz na tydzień
w okresie od kwietnia do października, w pozostałym okresie jeden raz na dwa tygodnie.
Odpady zielone odbierane będą
z nieruchomości w okresie od maja do października raz w miesiącu
w ilości do 2 kubłów o pojemności
do 120 litrów z danej nieruchomości, przy każdym odbiorze. Ponad-

to odpady zielone właściciele nieruchomości mogą dostarczać własnym transportem do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK) w ograniczonej ilości do 5 worków
o pojemności do 120 litrów każdy
z danej nieruchomości, w ciągu 1
miesiąca.
Jak zmieniła się częstotliwość odbierania odpadów
komunalnych ?
Odpady zmieszane z terenów
wiejskich będą odbierane jeden
raz na dwa tygodnie w miesiącach
od maja do września, w pozostałym okresie jeden raz na miesiąc,
zgodnie z harmonogramem.
Jaka będzie częstotliwość
odbierania odpadów wielkogabarytowych ?
Meble i odpady wielkogabarytowe, odbierane będą z nieruchomości
1 raz w roku, zgodnie
z harmonogramem.
W jaki sposób można pozbyć
się z nieruchomości zużytego
sprzętu eklektycznego
i elektronicznego ?
Zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego właściciele nieruchomości w zamian za uiszczoną
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozbywają się
poprzez samodzielne dostarczanie
do Punktu Selektywnego Zbierania odpadów Komunalnych.
Autor: Ewa Dzedzej, Inspektor ds.
gospodarki odpadami w Urzędzie
Miejskim w Kuźni Raciborskiej

Szczegółowe informacje w ulotce
opublikowanej przez Urząd Miejski dostępnej także na stronie:
www.kuzniaraciborska.pl
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Ponad 6 mln dofinansowania na rozbudowę sieci kanalizacyjnej
Gmina Kuźnia Raciborska otrzymała dofinansowanie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej o łącznej długości 16,624 km;
15 sieciowych przepompowni ścieków oraz 7 przepompowni przydomowych w północno-wschodniej,
centralno-zachodniej części miejscowości Kuźnia
Raciborska oraz na ul. Piaskowej.
Projekt współfinansowany jest przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020 Oś Priorytetowa V "Ochrona środowiska i
efektywne wykorzystanie zasobów" Działanie 5.1
"Gospodarka wodno-ściekowa" Poddziałanie 5.1.2
"Gospodarka wodno-ściekowa – RIT".
Beneficjentem zadania jest Gmina Kuźnia
Raciborska, natomiast beneficjentem końcowym i
realizatorem projektu jest Gminne Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kuźni Raciborskiej.
Wartość projektu: 17.049.843,31 PLN
Wartość dofinansowania: 6.070.000,00 PLN
Projekt polega na budowie sieci kanalizacji sanitar-

nej grawitacyjnej i ciśnieniowej o łącznej długości
16,624 km; 15 sieciowych przepompowni ścieków
oraz 7 przepompowni przydomowych. Jest realizowany w północno-wschodniej, centralno-zachodniej
części miejscowości Kuźnia Raciborska oraz na ul.
Piaskowej. Po zrealizowaniu projektu do nowo wybudowanej sieci, zostanie przyłączonych 291 posesji.
W wyniku realizacji operacji zwiększy się
liczba mieszkańców korzystających z systemu
oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotycząca ścieków komunalnych.
oprac. BK

Można przyłączyć swój budynek do sieci kanalizacyjnej
Zarząd GPWiK Sp. z o. o. w Kuźni Raciborskiej poinformował, że w związku z zakończeniem
części prac związanych z wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej, od 19 marca można przystąpić do
podłączenia instalacji wewnętrznej budynku do posadowionej na posesji studzienki rewizyjnej.
Możliwość podłączenia dotyczy mieszkańców następujących ulic w Kuźni Raciborskiej:
Parkowej, Czarnieckiego, Sienkiewicza, Morcinka,
Matejki i Reja, a także posesji zlokalizowanych po
prawej stronie ul. Kozielskiej (patrząc w stronę stadionu).
Przyłącze kanalizacyjne musi być wykonane
zgodnie z wydanymi wcześniej warunkami technicznymi. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przypomina jednocześnie o konieczności
zgłoszenia wykonanego przyłącza do odbioru, które-

go dokonują pracownicy GPWiK
Sp. z o. o. w Kuźni Raciborskiej.
Ostateczny termin, w którym należy przyłączyć budynki do sieci kanalizacyjnej mija
1 października 2018 r.
oprac. BK
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Przy ul. R. Lewandowskiego zamontowano lustro drogowe
Przy ul. R. Lewandowskiego w Kuźni Raciborskiej
(na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą do szkoły) zamontowane zostało lustro drogowe, którego celem jest
poprawa widoczności odcinka ulicy biegnącej od
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 922 w głąb kuźniańskiego osiedla. Lustro zostało zamontowane na
wniosek Zarządu Jednostki Pomocniczej Osiedle nr 1
w Kuźni Raciborskiej. Celem była poprawa bezpieczeństwa dla kierujących pojazdami wyjeżdżającymi z
drogi osiedlowej należącej do zasobów Spółdzielni
Mieszkaniowej "NOWOCZESNA" w Raciborzu.

oprac. BK

Gmina stara się o nowe budynki śmietników i kubły do segregacji
20 kwietnia w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach władze gminy omawiały możliwości finansowania
wymiany wszystkich kubłów na śmieci z terenu Gminy
Kuźnia Raciborska.
Istniejące "dzwony" zostałyby zastąpione kubłami o pojemności 1,1 m³ z odpowiednio oznakowanymi kolorami. Zmianie ulec mają również śmietniki (budynki).
Wizualizację stanu obecnego i planowanych zmian
można zobaczyć na stronie internetowej urzędu.

Gmina Kuźnia Raciborska z promesą na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
16 kwietnia w westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyło się uroczyste przekazanie przedstawicielom kilku śląskich jednostek
samorządu terytorialnego promesy na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych. Gwarancje finansowe
warte w sumie 27,8 mln zł przyznano 23 samorządom z regionu, w tym Gminie Kuźnia Raciborska.
Promesy dotacyjne wydane przez Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji trafiły do 16
gmin (Istebna, Jeleśnia, Konopiska, Koziegłowy,
Kuźnia Raciborska, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Skoczów, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Wisła i Żarki) i 7 powiatów
(bielski, częstochowski, kłobucki, myszkowski,
pszczyński, zawierciański i żywiecki).
- Czasami jest tak, że nie wszystko jesteśmy w stanie
zaplanować. I tak, szanowni państwo, jest z klęskami żywiołowymi. Wszystko sobie wspaniale układaStr. 7

my, plany, budżety, wieloletnie prognozy... Wystarczy jedna noc, jedna godzina [...] i nagle się okazuje,
że priorytety już są gdzieś indziej. [...] Państwo polskie powinno być również współodpowiedzialne w
tego typu okolicznościach. Dlatego tutaj dzisiaj
wspólnie jesteśmy, żeby przekazać państwu promesy
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - mówił
wojewoda Wieczorek.
Samorządy przeznaczą pieniądze na remonty
zniszczonych dróg, mostów, przepustów i umocnień
brzegów. W ubiegłym roku przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego z naszego regionu
przekazano promesy o łącznej wartości blisko 50
mln zł na realizację 97 zadań mających na celu zapobieganie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W
2016 roku wysokość dotacji wyniosła ponad 47 mln
zł i objęła 145 zadań.
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
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Rudzka kolejka wypięknieje dzięki środkom z RPOWŚ
Gmina Kuźnia Raciborska otrzymała dofinansowanie do projektu "Szerokie tory do kultury - Inwestycja w Zabytkową Stację Kolejki Wąskotorowej w
Rudach". Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.
W ramach projektu wykonane zostanie:
- Budynek lokomotywowni i wagonowni: naprawa
dachu, roboty budowlane wewnątrz budynku, m. in.
remont posadzki, ścian, sufitu, instalacji elektrycznej, remont elewacji.
- Budynek magazynowo-garażowy: powstanie tu
salka multimedialna oraz sala do zajęć edukacyjnych. Planowana jest naprawa dachu, remont elewacji, roboty budowlane w budynku m. in. roboty rozbiórkowe, remont posadzki, ścian, sufitu, instalacji
elektrycznej, montaż stolarki drzwiowej, roboty w
zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycz-

Remont ulicy Tartacznej
i Kolejowej
Od środy, 20 czerwca rozpoczęły
się prace związane z remontem

nej.
- Budynek stacyjny: wymiana pokrycia dachu, remont elewacji i stolarki okiennej oraz wymiana instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej i c.o.,
ocieplenie poddasza.
Podjęte prace pozwolą na zachowanie, adaptację i
rewitalizację obiektów, a także pozwolą na odzyskanie walorów estetycznych budynków. Wykonanie
zaplanowanych prac pozwoli na polepszenie warunków zwiedzania, zwiększenie oferty kulturalnej
przeznaczonej dla turystów, wpłynie na zwiększenie
ilości zwiedzających.
Całkowity koszt projektu to: 2.308.474,93 zł, z czego koszt dofinansowania wynosi: 1.086.678,65 zł.
Termin zakończenia realizacji zadania: maj 2019 r.

ulicy Tartacznej i Kolejowej. Zakres prac obejmuje wykonanie
rozbiórki istniejącej nawierzchni
asfaltowej wraz z podbudową oraz
wykonanie nowej podbudowy z
nowymi nawierzchniami asfaltowymi.
Remont parkingu przy kościele
w Kuźni Raciborskiej

UM Kuźnia Raciborska
Fot. B. Kozina

ni Raciborskiej. Roboty finansuje
w całości Urząd Miejski w Kuźni
Raciborskiej, koszt inwestycji
76938,75 zł .

21 czerwca 2018 r. rozpoczęto
prace związane z przebudową parkingu na przeciw kościoła w KuźStr. 8
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Nowe samochody dla policji i straży pożarnej

19 kwietnia podczas sesji Rady Miejskiej w Kuźni
Raciborskiej radni przyjęli uchwałę o zmianach w
budżecie Gminy Kuźnia Raciborska na rok 2018,
które pozwolą na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów - jednego dla policji, drugiego - dla kuźniańskiej OSP.
Na zakup samochodu z napędem hybrydowym dla policji w Kuźni Raciborskiej Gmina przekaże 17.500 zł w ramach Funduszu Wsparcia Policji.
Natomiast na zakup samochodu specjalistycznego
ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kuźni Raciborskiej Gmina przekaże kwotę 168.453 zł. Dofinanso-

wanie do wozu dla OSP Gmina otrzymała w ramach
RPO województwa śląskiego w kwocie 627.480 zł.
Dane techniczne wozu strażackiego:
- Mercedes-Benz Atego 1530 AF
- Rok produkcji: 2018
- Uterenowiony, DMC-16 t., moc silnika 299 KM
(220 kW)
- Napęd szosowy i terenowy, skrzynia biegów manualna 6-biegowa + wsteczny
- Rodzaj kół: pojedyncze na osi przedniej, podwójne
na osi tylnej
- Emisja spalin EURO-6
- Kabina zespolona 6-osobowa w układzie 1+1+4
- Zabudowa ratowniczo-gaśnicza wykonana z materiałów kompozytowych
- Układ schowków: 7 (3+3+1)
- Zbiornik wodny o pojemności 4000 l, środka pianotwórczego: 400 l
- Autopompa o wydajności 3200 l/min
- Cena oferty: 795.933,00 PLN brutto.
Oferent w cenie dostawy zaoferował gwarancje oraz pełny serwis i koszty wszystkich części potrzebnych do przeglądów technicznych w ASO na
okres 36 miesięcy.
UM Kuźnia Raciborska

Zebranie Wiejskie w Rudzie Kozielskiej
W marcu br. odbyło się Zebranie Wiejskie w sołectwie Ruda Kozielska. Sołtys Gizela Górecka powitała przybyłych na zebranie mieszkańców i władze
Gminy pana Burmistrza Pawła Machę oraz radnych
E. Drazika, R. Kasprzyka i Ł. Ruhe.
Tak jak w latach poprzednich w czasie zebrania nastąpiło uroczyste wręczenie nagród dla laureatów
konkursu „Ciekawe dekoracje Bożonarodzeniowe
domu i posesji”, które wręczył Burmistrz P. Macha i
radny E. Drazik
W 2017 roku I miejsce zajęła rodzina Szendzielorz z
ul. Raciborskiej, II rodzina Miera z ul. Krótkiej, III
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rodzina Czogała z ul. Raciborskiej. Wyróżnienia
otrzymali: rodzina Mittscherlich z ul. Sportowej,
rodzina Gawlik i Miera D.K. z ul. Raciborskiej.
Głównym tematem długiej w czasie dyskusji była
gospodarka śmieciowa w naszej Gminie. Burmistrz
przedstawił prezentację multimedialną uzasadniającą
tak drastyczną podwyżkę opłat za śmieci na 1 mieszkańca. Była to konstruktywna dyskusja, za co sołtys
podziękowała mieszkańcom. Na zakończenie zebrania sołtys wręczyła przedstawicielom władz Gminy
kubki promujące sołectwo Ruda Kozielska.
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Na Topolowej i Brzozowej stanęły tablice upamiętniające
zasłużonych mieszkańców Kuźni
W kwietniu pojawiły się niedawno przy ulicy
Topolowej oraz na skrzyżowaniu Brzozowej i Klonowej tablice upamiętniające dwóch mieszkańców
Kuźni Raciborskiej: Alfonsa Górnika i ks. płka Adama Kocura, którzy w latach międzywojennych pełnili urząd prezydenta Katowic (A. Górnik A. 19221928, Kocur 1928-1939). Ustawienie tablic ma na
celu przypomnienie mieszkańcom Kuźni (i nie tylko) kim byli rodowici kuźnianie - Alfons Górnik

(1886-1939) oraz Adam Kocur (1894-1965). Jak
mówi Bernard Kowol, inicjator uhonorowania pochodzących z Kuźni prezydentów Katowic, tablice
mają pomóc zrozumieć, czym jest historia, zwłaszcza ta nam bliska, regionalna. - Od pewnego czasu
daje się niestety zauważyć, że jako naród zatracamy
swoją tożsamość. To jest feler, że zapominamy o
pewnych rzeczach - mówi przewodniczący Zarządu
Starej Kuźni.
Bartosz Kozina

Grupa Kapitałowa Rafamet podsumowuje I kwartał 2018 roku
GK Rafamet wypracowała w I kwartale 2018 r.
przychody ze sprzedaży w wysokości 29,3 mln zł i
osiągnęła zysk netto w wysokości 416 tys. zł. Przychody ze sprzedaży GK Rafamet w I kwartale 2018
r. wynosiły 29,3 mln zł i były wyższe o 21,7 % od
przychodów uzyskanych w analogicznym okresie
2017 r.
- Wypracowane wyniki są zadowalające, proszę jednak pamiętać, że dla naszej firmy pierwsze dwa
kwartały roku są zawsze trudniejsze z uwagi na tradycyjnie nierównomierną kontraktację na przestrzeni
całego roku (większość kontraktów podpisywanych
jest w czwartym kwartale roku). Dla oceny wyników
finansowych Spółki najbardziej odpowiednim okre-

sem jest więc cały rok kalendarzowy - przypomina
E. Longin Wons, prezes Zarządu. Firma Rafamet S.
A. zrealizowała większą część swoich przychodów
(62,7 %) na rynku zagranicznym. Główne kierunki
sprzedaży w pierwszym kwartale br. to m. in. Chiny,
Belgia, Indie, Rosja oraz Francja.
Od bieżącego roku spółka z Kuźni Raciborskiej jest
obecna na chińskim rynku także poprzez spółkę joint
venture Hebei Rafamet Machinery Co., Ltd. Przedmiotem jej działalności jest m. in. wsparcie procesów handlowych oraz produkcyjno-montażowych na
chińskim rynku.
Anna Koza / Adventure Media
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E. L. Wons powołany na koleją kadencję Prezesa Zarządu Rafamet S. A.
Wydziału Finansów i Statystyki oraz laureatem Nagrody Ministra Finansów na najlepszą pracę magisterską z zakresu finansów. Ukończył również podyplomowe Studium Zarządzania i Marketingu w Katowicach, Polish Executive Program w Motorola
Management Institiute (Schaumburg, USA), kurs i
egzamin na członków Rad Nadzorczych Spółek
Skarbu Państwa oraz Program "Efektywność własna" w Leadership Management International, Inc.
(Katowice, Waco/USA). Jest współzałożycielem
Stowarzyszenia Polskich Producentów Obrabiarek
(obecnie Polska Platforma Producentów Obrabiarek,
Emanuel Longin Wons został powołany do Zarządu PPPO).
Fabryki Obrabiarek Rafamet S. A. Funkcję Prezesa W latach 1987-2006 był zatrudniony w Fabryce ObZarządu-Dyrektora Naczelnego będzie pełnił przez rabiarek Rafamet, następnie Rafamet S. A., zajmując
kolejnych pięć lat. Przypomnijmy, że E. L. Wons
m. in. stanowiska: Dyrektora Finansowegopełni tę funkcję nieprzerwanie od 2008 roku, natoGłównego Księgowego (w latach 1989-1992), Wicemiast ze spółką z Kuźni Raciborskiej jest związany prezesa Zarządu-Dyrektora Finansowego (w latach
od 1987.
1992-1999) oraz Prezesa Zarządu-Dyrektora Naczel23 maja br. Rada Nadzorcza Rafamet S. A. powołała nego (w latach 1999-2006). W 2008 r. został ponowna nową wspólną pięcioletnią kadencję E. Longina nie wybrany na Prezesa Zarządu-Dyrektora NaczelWonsa do pełnienia funkcji Prezesa Zarządunego Spółki.
Dyrektora Naczelnego. Uchwała wejdzie w życie z Pełni także funkcję Przewodniczącego Rady Nadzordniem odbycia Walnego Zgromadzenia Fabryki Ob- czej Odlewni Rafamet Sp. z o. o. w Kuźni Raciborrabiarek Rafamet S. A. zatwierdzającego sprawozda- skiej oraz Prezesa Zarządu firmy Poręba 1798 Manie finansowe Spółki za rok 2017.
chine Tools Sp. z o. o.
E.L. Wons jest absolwentem Szkoły Głównej PlanoAnna Koza / Adventure Media
wania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH),

Krzysztof Sałajczyk z Budzisk był gościem w Dzień Dobry TVN
W poniedziałek, 19
marca w porannym
bloku programu
Dzień Dobry TVN
mogliśmy zobaczyć
Krzysztofa Sałajczyka z Budzisk, prezesa Fundacji Pomocna Dłoń Po
Wypadku. Materiał związany był z historią Aleksandry Hübner, która ucierpiała na skutek wypadku na
torze kartingowym Na stronie programu DDTVN
czytamy: "Ola wybrała się ze znajomymi na tor kartingowy. Niestety podczas jazdy gokartem doszło do
wypadku. Szalik, którym była owinięta dziewczyna
wkręcił się w tylną oś pojazdu i zacisnął na jej szyi.
Ola straciła przytomność. Lekarze, którzy się nią
zajęli podejrzewali, że dziewczyna nie będzie choStr. 11

dzić i samodzielnie oddychać. Na szczęście prognozy się nie sprawdziły - Ola oddycha bez maszyny, a
czucie w rękach powraca. Marzy, by stanąć na nogi". Rozmówcami Doroty Welmann i Marcina Prokopa byli: chłopak Aleksandry - Mateusz Rotkegel,
jej siostry - Bożena i Wioletta Hübner oraz prezes
Fundacji "Pomocna Dłoń Po Wypadku" Krzysztof
Sałajczyk. Przypomnijmy, że kilka lat temu również
Krzysztof przeżył poważny wypadek samochodowy.
Pojazd, którym jechał uderzył w barierkę na moście.
Ciężko ranny, długo walczył o życie (lekarze dawali
mu 1 % szans na przeżycie). Jest pierwszą w Polsce
osobą, której wstawiono tytanowe żebra. Po otrzymaniu odszkodowania założył fundację, której celem
jest niesienie pomocy innym.
BK
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Spotkanie robocze z przedstawicielami Republiki Czeskiej
W dniu 7 czerwca 2018 r. w tutejszym Urzędzie
Miejskim odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami Republiki Czeskiej – Burmistrzem miasta
Osoblaha, koordynatorami programu po stronie Czeskiej oraz Burmistrzem Miasta Kuźnia Raciborska
wraz z pracownikami tut. Urzędu. Tematem spotkania było przystąpienia naszej Gminy do projektu
Polsko-Czeskiego Interreg V-A. Gmina Kuźnia Raciborska zamierza złożyć w partnerstwie z miastem
Osoblaha, wniosek o dofinasowanie zadania pod nazwą „Kolejka wąskotorowa -cel turystyczny”. Zamierzeniem programu jest stworzenie wspólnego
czesko-polskiego ośrodka turystycznego - znaczącego dziedzictwa techniki. U obu partnerów w użyciu
jest kolej wąskotorowa jako pozostałość po przemysłowej historii regionu. W trakcie spotkania ustalono
zakresy prac jakie będą realizowane w ramach programu, które zostaną ujęte we wniosku o dofinanso-

wanie przedmiotowej Kolejki Wąskotorowej w Rudach po stronie polskiego partnera oraz Kolejki Wąskotorowej Třemešná-Osoblaha po stronie czeskiego
partnera. Termin składania wniosku upływa 30
września 2018 r. Orientacyjny czas ogłoszenia wyników konkursu to I kwartał 2019 r. Szacowany koszt
inwestycji 1 000 000,00 €.

Kolejna hala firmy Coberg

90 lat kuźnianki Heleny Adam

Firma Coberg z Kuźni Raciborskiej rozpoczęła budowę kolejnej hali przy swoim zakładzie. W najbliższych miesiącach ruszy budowa budynku administracyjnego

15 marca burmistrz Paweł Macha oraz przewodnicząca jednostki pomocniczej "Osiedle nr 1" Krystyna
Borutko odwiedzili mieszkankę Kuźni - panią Helenę
Adam. Okazja była wyjątkowa, ponieważ 4 marca
pani Helena obchodziła 90. urodziny.

Na zdjęciu: Firma Coberg obecnie

Na zdjęciu Jubilatka z burmistrzem i przewodniczącą
Rady Osiedla wraz córką i zięciem (fot. UM Kuźnia
Raciborska)
Str. 12
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Gminne wyroby na wystawie potraw wielkanocnych w
Pietrowicach Wielkich
17 marca w Pietrowicach Wielkich odbyła się XI
edycja Powiatowego Konkursu Potraw Regionalnych "Wielkanocne Stoły". Swoje specjały po raz
kolejny prezentowała również Gmina Kuźnia Raciborska. Potrawy na stoisko Gminy Kuźnia Raciborska zostały przygotowane przez Koło Gospodyń
Wiejskich z Jankowic, Rudy Kozielskiej, Stowarzyszenie "Turzanki" z Turza oraz przez pracowników
świetlic wiejskich z Budzisk, Jankowic, Rudy, Rudy

Kozielskiej i Siedlisk. Nad całością przygotowań
czuwały instruktorki z Miejskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej. Dodatkowo stoisko Gminy zostało wzbogacone wyrobami
przekazanymi bezpłatnie przez Zakład Przetwórstwa
Mięsnego "Maxpol" restaurację "Nad Rudą" Juliana
Zielińskiego oraz piekarnię "Rynek" Elwiry Ogonowskiej (wszystkie firmy z Kuźni Raciborskiej).
Fot. UM Kuźnia Raciborska

Blisko 20 ras psów zaprezentowało się w Rudach
18 marca w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach odbyła się
halowa Wystawa Psów Rasowych o puchar Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska. Zwycięzcą został
buldożek francuski ALEX Maniek i Spółka Ewy
Opalińskiej. Podczas wystawy zaprezentowały się
psy różnych ras. Czworonogów oceniało troje sędziów: Marzena Marciniak i Roksana Bartoszek
(sędzia międzynarodowy) oraz sędzia z Ukrainy Vladislava Yaroshuk.
W czasie trwania wystawy można było zobaczyć
pokaz tresury i posłuszeństwa, który przedstawił Jan
Kuś i pies Kortez (owczarek niemiecki długowłosy).
Ponadto, odbył się również konkurs pn. "Młody Prezenter", gdzie dzieci i młodzież prezentowały się ze
swoimi pupilami. Psy oceniane były pod kątem eksterieru i osiągały oceny i lokaty w ramach grup, ras i
klas. Zwycięzcą Pucharu Burmistrza Miasta Kuźnia
Raciborska został buldożek francuski ALEX Maniek
i Spółka Ewy Opalińskiej. Organizatorem wystawy

był Klub Psów Rasowych "Anarex" i Stowarzyszenie Właścicieli Kotów i Psów Rasowych zrzeszonych w Polskim Porozumieniu Kynologicznym, które należy do międzynarodowej organizacji World
Kennel Union.
UM Kuźnia Raciborska
oprac. BK
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Podniosłe chwile przy Dębie Katyńskim
z udziałem rodziny płk. Mijakowskiego
12 kwietnia już po raz 10. przy Dębie Katyńskim w
Kuźni Raciborskiej odbył się uroczysty Apel Poległych. Uroczystość - jak co roku - została przygotowana przez Szkołę Podstawową im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej i Hufiec Ziemi Raciborskiej im. Alojzego Wilka. Przypomnijmy: Dąb Pamięci, który znajduje się przy Placu Zwycięstwa w
Kuźni Raciborskiej, został zasadzony w 2009 r. i
został poświęcony płk. Hugonowi Mijakowskiemu,
który został zamordowany strzałem w tył głowy
przez wojska NKWD w roku 1940 w lesie katyńskim. Już po raz drugi w uroczystościach udział
wzięła rodzina zamordowanego oficera, państwo
Anna i Bogdan Mijakowscy, którzy przed uroczystościami odwiedzili Szkołę Podstawową, gdzie spotka-

li się z dyrektorem Kingą Apollo, przewodniczącą
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej Sabiną Chroboczek-Wierzchowską oraz Wojciechem Gdeszem nauczycielem, koordynatorem uroczystości przy Dębie Katyńskim. Po wizycie w szkole, państwo Mijakowscy spotkali się z zastępcą burmistrza Sylwią
Brzezicką-Tesarczyk. W uroczystościach przy Dębie
Katyńskim udział wzięły delegacje służb mundurowych Wojska Polskiego, Śląskiego Oddziału Straży
Granicznej, Służby Więziennej, Policji, Straży Pożarnej, harcerze, przedstawiciele władz powiatowych i Gminy Kuźnia Raciborska oraz mieszkańcy.

Wielkie Sprzątanie Rzeki Rudy
21-22 kwietnia odbyła się IX edycja Wielkiego ły wyłowione z rzeki .
Sprzątania Rzeki Rudy z jednoczesnym otwarciem
sezonu kajakowego. Kilka minut po godzinie 10:00,
w sobotę, 21 kwietnia w obecności prezydenta Rybnika, burmistrza Kuźni Raciborskiej oraz posła Marka Krząkały na przystani w Rybniku-Stodołach Bronisław Piróg przekręcając klucz w wodzie symbolicznie otworzył rzekę Rudę, rozpoczynając tym samym sezon wodniacki. kajakarzy dołączyli roKażdego roku po zimie uczestnicy sprzątają rzekę. Do
sprzątania z wody zgłosiło się 160 osób. W tegorocznej edycji do spływających werzyści, biegacze,
maszerujący z kijkami – sprzątając okoliczne lasy
Jezioro Rybnickie. Opony, butelki, opakowania, a
nawet... kosz do kosiarki, to przedmioty, które zostaStr. 14

UM Kuźnia Raciborska;
fot. M. Gałuszka-Biernacki
oprac. BK
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Wychowankowie z Rud na III miejscu w zmaganiach w wędkarstwie spławikowym
W dniach 9-10 czerwca już po raz piąty Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach zorganizował
Mistrzostwa Polski w Wędkarstwie Spławikowym
Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. Drużyna z Rud zajęła 3. lokatę. Oczko wyżej znalazła
się drużyna z MOW Kuźnia Raciborska.
Również i w tym roku dzięki uprzejmości ks. Jana
Rośka, dyrektora Pocysterskiego Zespołu Klasztorno
-Pałacowego mieliśmy możliwość rozegrania zawodów na akwenie należącym do klasztoru. W mistrzostwach wzięło udział 5 drużyn z całej Polski: Włocławek, Kuźnia Raciborska, Puławy, Rudy i Nysa.
Zawody zostały rozegrane w klasyfikacji indywidualnej oraz drużynowej. Nad poprawnym przebiegiem
zawodów czuwał Sylwester Wasik. Po upływie
trzech i pół godziny zmagań wędkarskich, sędzia
główny zakończył zawody sygnałem dźwiękowym i
przystąpił do ważenia ryb, ustalając tym samym kolejności zajętych miejsc.
A oto wyniki:
Miejsce 1:
MOW PUŁAWY - kpt. Tomasz Teodorowicz
Drużyna: Norbert Soból (17 szt. = 0,725 kg), Szymon Ceplin (20 szt. = 0,865 kg), Mangione Gianmarco (34 szt. = 1,855 kg).
Łączna waga: 3,445 kg.
Miejsce 2:
MOW KUŹNIA RACIBORSKA - kpt. Marek Płocidem
Drużyna: Jakub Drożyński (67 szt. = 1,955 kg),
Wojciech Spendel (21 szt. = 0,495 kg), Mateusz
Radko (20 szt. = 0,8450 kg).
Łączna waga: 3,290 kg.
Miejsce 3:
MOW RUDY - kpt. Maciej Kriwienok
Drużyna: Mateusz Muszelik (3 szt. = 0,110 kg), Adrian Michalak (5 szt. = 0,530 kg), Mateusz Feliński
(8 szt. = 1,575 kg).

Łączna waga: 2,215 kg.
Miejsce 4:
MOW NYSA - kpt. Leszek Kaczmarek
Drużyna: Aleksander Kupla (2 szt. = 1,395 kg),
Przemysław Żak (6 szt. = 0,195 kg), Kamil Kunicki
(0 szt. = 0,000 kg).
Łączna waga: 1,590 kg.
Miejsce 5:
MOW WŁOCŁAWEK - kpt. Mirosław Pstrągowski
Drużyna: Paweł Górecki (3 szt. = 0,100 kg), Przemysław Winter (0 szt. = 0,000 kg), Jakub Wajda (0
szt. = 0,000 kg).
Łączna waga: 0,100 kg.
Na uroczyste zakończenie mistrzostw, wręczania
nagród i medali przybyła wiceburmistrz Kuźni Raciborskiej Sylwia Brzezicka-Tesarczyk oraz wicestarosta raciborski Andrzej Chroboczek.
Dyrekcja wraz z wychowawcami Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Rudach pragnie serdecznie podziękować firmom oraz ludziom dobrej
woli za okazaną pomoc w organizacji całej imprezy.
Szczególne podziękowania kierujemy do:
- księdza Jana Rośka;
- głównego sędziego - Sylwestra Wasika;
- firmy "Konger";
- firmy "Jaxon";
- firmy "Fishing Mart";
- firmy "Dragon" ;
- firmy "Elektro Marti".
Serdeczne podziękowania kierujemy również do
wszystkich osób, które zechciały wesprzeć finansowo naszą inicjatywę.
Wyrażamy nadzieję i przekonanie, że dotychczasowa owocna współpraca przyczyni się do umocnienia
Państwa pozytywnego wizerunku, pozycji rynkowej
i zwiększenia prestiżu społecznego. Liczymy na Waszą pomoc w przyszłym roku!
Z wędkarskim pozdrowieniem - MOW RUDY
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II Runda Rajdowego Pucharu Amatorów o Puchar Burmistrza
Miasta Kuźnia Raciborska
27 maja 2018 roku w Gminie Kuźnia Raciborska
odbyła się II Runda Rajdowego Pucharu Amatorów
o Puchar Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska.
Uroczystego otwarcia zawodów dokonała Zastępca
Burmistrza Miasta Sylwia Brzezicka-Tesarczyk.
W zawodach udział wzięło 37 załóg z czego Rajd
ukończyło 35. Załogi miały do pokonania dwa od-

cinki specjalne, każdy po cztery razy. Biuro zawodów mieściło się na Placu Zwycięstwa w Kuźni Raciborskiej, gdzie na zakończenie Rajdu puchary i
drobne upominki dla zwycięzców wręczyła Sylwia
Brzezicka-Tesarczyk oraz organizatorzy: Maciej Migura i Krzysztof Henkel.

Pełen atrakcji Dzień Rodziny w Turzu
We wtorkowe słoneczne popołudnie, 29 maja w Turzu hucznie obchodzono Dzień Rodziny. Organizatorami festynu było Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu,
Wiejski Ośrodek Kultury oraz turzańska Rada Sołecka.
Na uroczystość przybyły całe rodziny. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: zastępca burmistrza Sylwia Brzezicka-Tesarczyk, a także proboszcz
parafii NSPJ ksiądz Marcin Szaboń. Przedszkolaki
przygotowały na tę okazję wspaniały program arty-
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styczny, który był długo oklaskiwany przez uczestników
imprezy.
Dzieci, dzięki Radzie Sołeckiej miały okazję wyszaleć się do woli na urządzeniach zabawowych, a ich
rodziny przy pysznych ciastach i kawie do wspólnego spędzenia czasu. Do zabawy wszystkich zachęcał
bardzo zabawny klaun, w którego postać wcieliła się
bibliotekarka z Turza.
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XXXII „Kowadło” za nami
Jak co roku pod koniec maja w Młodzieżowym
Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej
odbył się XXXII Ogólnopolski Przegląd Zespołów
Artystycznych MOW „Kowadło”. Pomysłodawcą
imprezy jest pierwszy dyrektor placówki Jan Kluska.
Jego inicjatywę z powodzeniem kontynuują kolejni
dyrektorzy, w tym obecny Grzegorz Mitkiewicz. Od
przeszło trzech dekad, wychowankowie ośrodków z
całej Polski prezentują na deskach Domu Kultury w
Kuźni Raciborskiej swój dorobek artystyczny. W
tym roku uczestniczyli w „Kowadle”: MOW Sobótka, MOW Włocławek, MOW Kamionek Wielki,
MOW Krupski Młyn, MOW Jaworze, MOW Rudy
oraz gościnnie Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy dla Niedosłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu. Ogólnie zaprezentowano trzydzieści trzy formy artystyczne. Dominowały:
formy taneczne, teatralne, kabaretowe, formy muzyczne (soliści i zespoły). Jury w składzie : Agnieszka Busuleanu-Jaksik, Jerzy Dębina, Janusz Nitefor

oceniało występy wychowanków. Ostatecznie Złote
Kowadło zdobył MOW z Rud, Srebrne Kowadło
MOW z Włocławka a Brązowe Kowadło otrzymał
MOW z Jaworza.
Niewątpliwie ten festiwal to jedyna w Polsce tego
typu impreza, którą ze względu na swoją unikatowość warto kultywować. Zapraszamy za rok!!!
W. Zippel

INDUSTRIADA 2018
W sobotę 9 czerwca 2018 roku na Zabytkowej Stacji
Kolei Wąskotorowej w Rudach już po raz kolejny
odbyła się INDUSTRIADA – Święto Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego. W trakcie
imprezy oprócz tradycyjnych kursów kolejką na linii
Rudy-Paproć-Rudy oraz Rudy-Stanica-Rudy odwiedzający mogli zwiedzić stację z przewodnikiem, zobaczyć muzeum kolejowe, izbę śląską i zapoznać się
z pracą kowala. Na gości odwiedzających kolejkę
czekała również Pani Nauka - zestaw mobilnych stanowisk zaprojektowanych i wykonanych w industrialnym stylu. Plac zabaw stawiał przed młodszymi
i starszymi gośćmi zadania powiązane z maszynami,
mechaniką konstruowaniem i kolejami. Zaprezentowano je w formie prostych zabaw m.in. układanie
torów, budowanie drogi dla taboru kolejowego. Ko-

lejnymi atrakcjami były przejazdy drezyną, a najmłodsi mogli poznać od podszewki pracę kolejarza,
zrobić sobie „tatuaż”, pomalować twarze, a przed
godziną 15.00 zaprezentowały się „Modelki na wybiegu” czyli prezentacja używanych na Stacji w Rudach lokomotyw.
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Integracyjny Piknik Konny w Rudach
10 czerwca 2018 roku w Rudach odbył się
konkurs zręczności powożenia, konkurs maratonu
Integracyjny Piknik Konny w amatorskich zawodach oraz konkurs ujeżdżania 50+.
zaprzęgowych. Patronat nad imprezą objął Burmistrz
Imprezę prowadził Piotr Schulz, a gwiazdą
Miasta Kuźnia Raciborska, którego na zawodach
wieczoru był Leszek Filec.
reprezentowała Sylwia Brzezicka-Tesarczyk.
Zawody odbyły się w trzech kategoriach:

I Święto Powiatu Raciborskiego już za nami
W niedzielne popołudnie 10 czerwca 2018 r. na
Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyło się I Święto Powiatu Raciborskiego. Na stoiskach zaprezentowały się prawie wszystkie gminy powiatu, a na sce-

nie można było zobaczyć występy podopiecznych
Domów Kultury z poszczególnych gmin. Stoisko
Gminy Kuźnia Raciborska zostało przygotowane
przez instruktorów Miejskiego Ośrodka, Kultury,
Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej (Anna Kijek, Wioleta Pewniak), Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kuźni Raciborskiej (Teresa Kowalewska) oraz
przez Referat Edukacji, Sportu i Promocji Urzędu
Miejskiego (Marcin Gałuszka-Biernacki). Na scenie
zaprezentowali się artyści z zespołu tańca mażoretkowego „PROMYCZEK” oraz wokaliści Kuźni
Kultury.

XIX edycja Pływadła
16 i 17 czerwca 2018 roku odbyła się XIX edycja
PŁYWADŁA. Start zaczął się w Raciborzu o godzinie 12.00. w\W Turzu o 16.00 odbyło się spotkanie
uczestników z przedstawicielami samorządów gmin
nadodrzańskich. Następnie po 17.30 Pływadła udały
się w dalszą drogę do Dziergowic, a następnie w
niedzielę udały się na zakończenie imprezy w Kędzierzynie-Koźlu. Tegoroczne hasło imprezy nawią-

zywało do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości – „Raduje się serce - raduje się dusza.
Uczcić niepodległość Pływało wyrusza”. Jednym z
elementów imprezy był festyn w Turzu który towarzyszył spływowi, podczas którego przybyli goście
mogli zobaczyć występy Młodzieżowej Orkiestry
c.d. str. 19
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XIX edycja Pływadła
Dętej Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu,
Zespołu Pieśni i Tańca KOMES z KędzierzynaKoźla, występy przedszkolaków z Turza, podopiecznych z Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej oraz pobawić się przy muzyce zespołu ANDROMEX. Gwiazdą wieczoru był
Paweł Siluk-Steiner, który podczas tegorocznej edycji imprezy wykonał piosenkę specjalnie napisaną na
tegoroczną edycję PŁYWADŁA. Podczas występu
Pawłowi Silukowi-Stainer towarzyszyły mieszkanki
Turza, Daria Pichali, Miriam Pichali oraz Joanna
Kostka. W czasie trwania festynu kręcony był teledysk do wykonywanej piosenki. Patronat honorowy
nad tegoroczną imprezą objęli:
Marek Gróbarczyk – Minister Gospodarki Morskiej i
Żeglugi Śródlądowej, Andrzej Buła - Marszałek
Województwa Opolskiego oraz Wojciech Saługa Marszałek Województwa Śląskiego.
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Krystyna Lubos dyrygent Chóru im. Juliusza Rogera przeszła na
emeryturę
17 czerwca
2018 roku Zastępca Burmistrza Sylwia
BrzezickaTesarczyk
uczestniczyła
w uroczystym
pożegnaniu
wieloletniej dyrygentki Chóru im. Juliusza Rogera
pani Krystyny Lubos. Uroczyste pożegnanie dyrygentki, która szefowała chórowi od 35 lat odbyło się
od uroczystej mszy świętej w kościele Najświętszej
Marii Panny w Rudach, a następnie w kameralnym
gronie w siedzibie Parków Krajobrazowych członkowie chóru oraz zaproszeni goście pożegnali wieloletnią panią dyrygent.
Krystyna Lubos- zawsze aktywna, potrafiła łączyć
pracę zawodową i społeczną z życiem rodzinnym.
Jako matka trójki dzieci doskonale łączyła wszystkie
funkcje bez szkody dla żadnej z tych sfer.
Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu w klasie chóralistyki Stefana
Stuligrosza oraz Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach w klasie dyrygentury symfonicznej Karola Stryji.
Pracując zawodowo jako doktor habilitowana na
Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w
Cieszynie, wychowała wielu znakomitych dyrygentów. ( m.in. jeden z byłych absolwentów został Rektorem Akademii Muzycznej w Warszawie-Bogdan
Gola ). Prowadziła także wykłady na Uniwersytecie
w Ostrawie.
Za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej była
5-krotnie nagrodzona przez Rektora Uniwersytetu
Śląskiego.
Pracując zawodowo na stanowisku adiunkta II stopnia, łączyła pracę zawodową z pracą w Filharmonii
ROW, gdzie była asystentką dyrygenta oraz muzyStr. 20

kiem orkiestrowym. Prowadziła koncerty symfoniczne i popularne. Nagranie prawykonania "Fantazji
na chór i orkiestrę, fortepian i głos solowy" , znajduje się w archiwum wilii "Atma" Karola Szymanowskiego w Zakopanem.
Uczestniczyła w I Ogólnopolskim Konkursie Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach.
Kierowała muzycznie Akademickim Zespołem Tańca
Politechniki Śląskiej "Dąbrowiacy", który był ambasadorem kultury polskiej na wielu estradach Europy,
dwukrotnie w Ameryce, zyskując najwyższe lokaty. Z
wyżej wymienionym zespołem nagrała audycje radiowe oraz obrazy obrzędowe dla TV Katowice. Dla
potrzeb zespołu opracowała polskie pieśni i tańce
narodowe oraz ludowe z regionu krakowskiego i śląskiego. Przygotowała Zespół " Katowice" do Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Studentów w Sosnowcu.
Od 30 lat prowadzi Chór im. Juliusza Rogera w Rudach.
Z chórem nagrała dwie audycje dla Polskiego Radia
Katowice w cyklu "Nasze chóry śpiewają".
Zespół wykazuje niezwykłą aktywność koncertową,
wykonując przeciętnie 20 koncertów w sezonie.
Oprócz koncertów krajowych występował w Czechach, Niemczech, w Watykanie. Koncertował na
otwarciu "Europejskich dni dziedzictwa kultury" w
Rudach, a także na IV Ogólnopolskiej Sesji Naukowej "Juliusz Roger a tradycje śląskie" w Rybniku.
Chór zyskał wysokie lokaty na kolejnych edycjach
Festiwalu Chórów do słów J.von Einchendorffa,
dwukrotnie nagrodzony nagrodą Grand Prix. Zdobył
także Grand Prix na Festiwalu Chórów Górnośląskich DFK w Raciborzu.
Przez 20 lat prowadziła także chór "Seraf" z Rybnika. Chór pod jej dyrekcją ma na swoim koncie szereg nagród zdobytych na krajowych festiwalach.
Koncertował w kraju i za granicą: w Republice Czeskiej, na Litwie, oraz w Chorwacji.
C.d. str.21
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Krystyna Lubos dyrygent Chóru im. Juliusza Rogera przeszła na emeryturę
C.d. ze str. 20
Z chórem przygotowała partię wokalną do IX Symfonii L van Beethovena oraz Wojciecha Kilara: Exodus Victoria i Angelus. Chór nagrał dwie płyty. Obydwa chóry współpracują z sobą, wymieniając doświadczenia.
Śledząc działalność pani Krystyny Lubos oraz jej
zaangażowanie w ruchu amatorskim należy podkreślić także jej talent organizatorski.
Zmobilizowała chóry do pracy charytatywnej poprzez cykl koncertów "Śladami Juliusza Rogera".
Kontynuując dzieło wielkiego społecznika, patrona
chóru, śpiewano dla pacjentów szpitali i domów
opieki.
Krystyna Lubos założyła Raciborską Orkiestrę Kameralną. Była jej pierwszym dyrygentem i kierownikiem artystycznym.
Zorganizowała trzy edycje Festiwalu Pieśni im. Juliusza Rogera oraz Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski jego imienia na opracowanie pieśni również z
jego zbioru.
Niekwestionowany jest dorobek i osiągnięcia dyrygenckie Krystyny Lubos. Stale wzbogaca repertuar
obejmujący utwory od muzyki dawnej do współczesnej. W pracy jest bardzo dokładna i wymagająca.

Jest osobą skromną nie lubiąca zbytecznego blichtru
w pracy. Amatorów traktuje profesjonalnie wprowadzając coraz ambitniejszy repertuar o wysokim stopniu trudności. Dostrzegany przez fachowcówspecjalistów wzrastający poziom zespołu, jego walory brzmieniowe i klarowność interpretacji, dzięki jej
opiece zespół może wysoko sięgać w górę.
Otrzymała wiele nagród indywidualnych i odznaczeń
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Z rąk Ministra Kultury Rzeczpospolitej Polskiej Waldemara
Dąbrowskiego nadano jej Odznakę "Zasłużony Działacz Kultury".
W roku2011 otrzymała Międzynarodową Nagrodę
im. Stanisława Moniuszki.
Z rąk Prezydenta R.P. Aleksandra Kwaśniewskiego
otrzymała Złoty Krzyż Zasługi.
Dwukrotnie nominowana do nagrody " Mieszka"
23.11.2013 r. obchodziła Benefis 30-lecia pracy artystycznej z chórem im. Juliusza Rogera oraz 50 lecie pracy artystycznej.
26.01.2014 r. została laureatką nagrody Mieszko
A.D. 2013 w kategorii twórczość artystyczna- muzyka
Źródło: www. chortownia.org

Wiosenny recital podopiecznych Joanny Kostki
i Sławomira Rybińskiego w MOKSiR
23 marca w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej odbył się wyjątkowy
recital muzyczny. Występy wokalne i instrumentalne
były zaledwie namiastką codziennej pracy instruktorów Kuźni Kultury: Joanny Kostki i Sławomira Rybińskiego.
W wyjątkowej scenerii zaprezentowali się zarówno
debiutanci, jak również podopieczni Miejskiego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, którzy z placówką są związani już kilka lat i nadal zaskakują
autorskimi tekstami czy nietypowymi aranżacjami.
Fot. MOKSiR
Str. 21
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"Kultura bez granic": Show ukraińskiego Barwinoka i brawurowy popis Włochów

W piątek, 8 czerwca na scenie Miejskiego Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej
odbyła się kolejna edycja festiwalu "Kultura bez granic".
Barwnie zaprezentowały się na scenie Młodzieżowy
zespół Barwinok z Winnicy na Ukrainie oraz seniorzy z I Gioppini di Bergamo, którzy przelecieli z
Włoch to ugrupowania, które Kuźniański festiwal
już od kilku lat jest elementem XVIII Międzynarodowych Spotkań Artystycznych "Śląsk - kraina wielu kultur" organizowanych przez Stowarzyszenie

Kultury Ziemi Raciborskiej "Źródło" z Raciborza.
W programie zespołu z Winnicy widzowie zobaczyli
grę na bębnach, energiczny, a jednocześnie trudny
układ taneczny hopak oraz utwory w języku polskim
("Hej, sokoły", "Miała baba koguta" czy popularne
"Sto lat"), co zostało nagrodzone owacjami na stojąco. Drugim zespołem, który zaprezentował się na
scenie MOKSiR była włoska grupa I Gioppini di
Bergamo, która również dała prawdziwy popis wokalno-taneczny.
Bartosz Kozina

Punkt Informacji Turystycznej w Rudach
Punkt Informacji Turystycznej w Rudach zarządzany przez MOKSiR czynny
jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:30 a w sobotę i niedzielę od 10:30 do 18:00. W punkcie znajdują się informacje turystyczne na
temat Rud. Jest też możliwość zakupienia produktów benedyktyńskich m.in.
syropy mnisze, maść pielgrzyma, przyprawy, herbaty, miód akacjowy itd..W
punkcie dostępne są również pamiątki w atrakcyjnych cenach. W sprzedaży są
m.in. magnesy, reprodukcje, książki Ks. Rafała Wyleżoła, znaczki turystyczne,
kubki, rudzka kropla, mapy i wiele innych. Ruszyła też sprzedaż lodów, kawy,
lemoniady oraz ciastek. Jest też miejsce odpoczynku w punkcie z widokiem na
Klasztor oraz Bazylikę.
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Wieczór poetycki ze śpiewem i... lampką wina
Ponad 30 osób wzięło udział w spotkaniu z
poezją, które odbyło się 19 marca w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej. Inicjatorem tego niecodziennego wydarzenia był Uniwersytet Trzeciego
Wieku, a wśród gości specjalnych znalazła się Teresa Okaj i Łukasz J. Porwoł.
- To był cudowny czas, spędzony w miłej,
nastrojowej atmosferze, a głęboko refleksyjna poezja

autorki wprowadziła nas w zadumę nad smakami
chwil życia, zaś piękne melodie wypływające spod
palców akordeonisty stworzyły niepowtarzalność
chwili, a sceneria - wzniosły nastrój wieczoru. Publiczność była pod wielkim wrażeniem - mówi o
spotkaniu koordynatorka UTW Teresa Kowalewska,
zaznaczając, że tego typu wydarzenia organizowane
będą co miesiąc.
Fot. UTW Kuźnia Raciborska

„Senioralne Forte” w Chorzowie

W piątek 13 kwietnia 13-to osobowa grupa Teatralna "Senioralne Forte" z naszego UTW z prowadzącymi Teresą Okaj i Łukaszem J. Porwołem oraz koordynatorką UTW Teresą Kowalewską pojechali do
Chorzowa.
Udali się tam na zaproszenie Teatru "Reduta Śląska"
z Chorzowskiego Centrum Kultury.
Pomimo daty, wyjazd był bardzo udany.
Na wstępie zostali powitani w progu teatru przez
Panią Dyrektor ChCK Jolantę Motykę.
Następnie uczestnicy przyjemność obejrzeć sztukę
pt."Tragedia prześlicznej Ulijanki i dojrzałego Edmunda".

Doskonała gra Artystów, wspaniała scenografia, niesamowite kostiumy... wszystko to było formą warsztatów dla kuźniańskiej grupy teatralnej.
Po spektaklu przy kawie, ciastku i lampce wina odbyła się przyjacielska dyskusja na temat sztuki i dalszej współpracy.
W środę, 25 maja wieczorem teatr "Senioralne forte" wystąpił na scenie Chorzowskiego Centrum Kultury. Odbyło się to na zaproszenie Dyrekcji ChCK Pana Tomasza Ignalskiego i Pani Jolanty Motyki.
Spektakl „Życiowe pętelki” Łukasza J. Porwoła w
przygotowaniu Teresy Okaj bardzo spodobał się zebranej publiczności, która nagrodziła występujących
owacjami na stojąco.
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II SENIORALIA Uniwersytetu Trzeciego Wieku
II SENIORALIA Uniwersytetu Trzeciego Wieku w
Kuźni Raciborskiej przeszły już do historii. Odbyły
się 12 maja, z okazji piątych urodzin UTW. Obchodzono jednocześnie Rok Rzeki Odry oraz Europejski
Dzień Morza. Było to wydarzenie jedyne w swoim
rodzaju. Rozpoczęło się przemarszem studentów
UTW ulicami miasta, w towarzystwie Młodzieżowej
Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej
z Kędzierzyna Koźla pod dyrekcją Krzysztofa Ligęzy.
Ze studentami szli mieszkańcy oraz Goście:
Poseł na sejm Czesław Sobierajski, Burmistrz miasta
Paweł Macha, Przewodnicząca Rady Miejskiej Sabina Chroboczek - Wierzchowska, radny Radosław
Kasprzyk.
W uroczystości udział wzięli również:
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim, Pani Ewa Owczarek - Nowak, Andrzej Chroboczek - radny pow. Raciborskiego, Anna Białek - Prezes Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Rybniku , Adam Grzybowski - Przewodniczący UTW w Nędzy, Marcin Blada - Prezes Stowarzyszenia "Warto Inaczej" oraz studenci UTW z Nędzy i z Rybnika.
Na placu, przed budynkiem MOKSiR studenci odśpiewali swój hymn, Dyrektor Michał Fita dokonał
otwarcia uroczystości, a następnie głos zabrali goście. Wszyscy życzyli pomyślnych dokonań i sukcesów na następne lata.
Koordynatorka Teresa Kowalewska odczytała list
gratulacyjny od Marszałka Województwa Śląskiego

- Wojciecha Saługi.
Podczas uroczystości odbył się pokaz tańca liniowego w wykonaniu grupy studentów UTW.
Można było dokonać pomiaru ciśnienia i poziomu
cukru we krwi, analizy włosa oraz podziwiać modele
okrętów studenta Eugeniusza Bocheńskiego. W
przerwie prowadzono pogawędki przy kawie i smakołykach, przygotowanych przez studentki UTW
oraz Cukiernię "Rynek".
Punktem kulminacyjnym był program rozrywkowy
"Kapitańskie tango", przygotowany przez Teresę
Okaj, z oprawą muzyczną Łukasza J. Porwoła w wykonaniu Teatru "Senioralne forte", działającym przy
kuźniańskim UTW.
Był aplauz na stojąco i bisy. Na pewno to sobotnie
popołudnie zapadnie w pamięci tych wszystkich,
którzy byli obecni, za co serdecznie dziękujemy.
Zdjęcia Paweł Pasternak
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Wycieczka do Mosznej
16 maja Zarząd Koła Polskiego Związku Emerytów nizował wycieczkę do Mosznej na Święto KwitnąRencistów i Inwalidów w Kuźni Raciborskiej zorga- cych Azalii

Spotkanie Jubilatów PZERiI
20 czerwca odbyło się Spotkanie Jubilatów PZERiI.
Wzięło w nim udział 45 jubilatów w wieku 70-90
lat. Obecny był Burmistrz Paweł Macha. Przewodnicząca Irmgarda Brzoska powitała wszystkich gości
oraz przedstawiła osiągnięcia Koła za I półrocze, a
także plany na II półrocze. Pan Burmistrz przekazał
życzenia wszystkim jubilatom. Następnie Pani Helena Bąkała zaprezentowała kronikę wydaną z okazji
40-lecia Koła w Kuźni Raciborskiej. Imprezę
uświetnił występ zespołu Take Duo.
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Srebrny medal Ewy Szymik na zawodach w Holandii
W dniach 24-25
marca w miejs c o w o ś c i
Amersfoort w
Holandii odbyły
się zawody Pucharu Europy U15 Ju-Jitsu NeWaza. W turnieju udział wzięli
również reprezentanci Sparty
Gold Team: Julian Stencel i Ewa Szymik, która do domu wróciła ze
srebrnym medalem na szyi. Pierwsze dwie walki
wygrała pewnie z reprezentantkami Rosji. W walce
o złoty medal przegrała nieznacznie na punkty. Z
mniejszym powodzeniem zawalczył Julian Stencel,

który stoczył dwie walki, obie przegrywając, przez
co niestety odpadł z turnieju. Zarząd Klubu serdecznie dziękuje za wspieranie zawodników Sparty Gold
Team firmie TBI Technology i Urzędowi Miejskiemu w Kuźni Raciborskiej.
Materiał nadesłany

Brąz i złoto, czyli wysokie lokaty zawodników Sparty w Zawierciu
7 kwietnia w Zawierciu odbył się III Superpuchar zwycięstwem fakt, że jest jednym z najlepszych zaPolski w Brazylijskim Ju-Jitsu NO GI. W zawodach wodników w swojej kategorii w Polsce.
Materiał nadesłany
wzięli również udział zawodnicy Miejskiego Klubu
Sportowego Sparta Gold Team z Kuźni Raciborskiej. Barwy klubu reprezentowała trójka kuźnian:
Mateusz Murawski, Patryk Ogonowski i Wiesław
Kręcisz. Na turniej przybyło wielu znakomitych zawodników z całej Polski, dzięki czemu można było
zobaczyć wspaniałe widowisko w postaci świetnych
walk. Na szczególne wyróżnienie zasłużyli zawodnicy kuźniańskiej Sparty: Wiesław Kręcisz oraz Patryk
Ogonowski. Wiesław stoczył cztery świetne pojedynki, trzy z nich wygrał, niestety w półfinale musiał uznać wyższość przeciwnika, ostatecznie zdobywając brąz. Z kolei Patryk przypieczętował swoim

Maciej Kriwienok brązowym medalistą Mistrzostw Europy
w Ju-Jitsu
Podczas odbywających się w dniach 1-3 czerwca w Gliwicach Mistrzostw Europy w Ju-Jitsu, Maciej Kriwienok - trener MKS Sparta Gold Team z Kuźni Raciborskiej zdobył
brązowy medal w kategorii -85 NeWaza MASTERS.
Klub dziękuje Gminie Kuźnia Raciborska oraz sponsorom
za wspieranie naszych zawodników.
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Mateusz Wolnik ponownym zwycięzcą półmaratonu
III Kuźniański Półmaraton Leśny Rafamet 2018 odbył się w sobotę, 14
kwietnia w Kuźni Raciborskiej na stadionie miejskim Zwyciężył Mateusz
Wolnik z Lysek, ubiegłoroczny triumfator biegu, który wbiegł na metę z
czasem 01:13:20 . Wśród pań najlepsza tym razem była Anna Skalska z
Bytomia osiągając czas 01:32:10.

MOW Rudy brązowym medalistą Mistrzostw Polski
w Halowej Piłce Nożnej
Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach wywalczyli brązowy medal
Mistrzostw Polski MOW w Halowej Piłce Nożnej,
które w dniach 17-18 marca odbyły się w Borowiu
w powiecie garwolińskim (woj. mazowieckie).
Pięć wyłonionych w eliminacjach drużyn piłkarskich, zeszłoroczny Mistrz Polski MOW Łobżenica
oraz dwa ośrodki organizatora - MOW Borowie i
MOW Wola Rowska walczyło o tytuł najlepszego w
kraju podczas finałów XVII Mistrzostw Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Halowej
Piłce Nożnej w Borowiu.
W eliminacjach, które odbyły się na terenie wybranych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych,
wzięło udział kilkuset wychowanków ośrodków z
całej Polski. Do ścisłego finału, zakwalifikowali się
zawodnicy reprezentujący MOW z Włocławka, Kalet, Rud, Warszawy, Trzebieży. Rudzki ośrodek w
grupie eliminacyjnej wystąpił 2 marca w Wałbrzychu, gdzie pokonał placówki z Babimostu, Wrocławia, Nysy, Wałbrzycha, Koźmina, Namysłowa i
Kuźni Raciborskiej.
Finały odbyły się 17 i 18 marca. Przez dwa weekendowe dni na parkiecie hali sportowej w Borowiu toczyły się zacięte pojedynki o krajowy prymat w piłce nożnej Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. Gra była emocjonująca, ale fair play. Drużyny zostały podzielone na dwie grupy. Rudzka ekipa
trafiła do grupy A, w której pokonała MOW Kalety
3:2 i MOW Łobżenica 8:0 oraz przegrała z MOW
Borowie 1:3. Z drugiego miejsca Rudy awansowały
do półfinału, w którym uległy MOW Trzebież 1:4.
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W meczu o III miejsce Rudy wygrały z MOW Warszawa 5:0. Patronat nad imprezą objął PZPN, poseł
Grzegorz Woźniak, wójt gminy Borowie Wiesław
Gąska oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Półfinały:
MOW Rudy - MOW Trzebież 1:4
MOW Borowie - MOW Warszawa 4:2
Mecz o III miejsce:
MOW Rudy - MOW Warszawa 5:0
Finał:
MOW Trzebież - MOW Borowie 3:2
Końcowa klasyfikacja Mistrzostw:
1. MOW Trzebież
2. MOW Borowie
3. MOW Rudy
4. MOW Warszawa
5. MOW Kalety
6. MOW Włocławek
7. MOW Wola Rowska
8. MOW Łobżenica.
Materiał nadesłany
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Wierni tradycji, czyli kolejna wiosenna debata oksfordzka za nami
Jak to jest z tym naszym patriotyzmem? Czy w 100lecie niepodległości młodzi Polacy czują się patriotami? Czy dobrze interpretujemy niepodległość?
Czy stać nas na patriotyzm w czasach pokoju? Na
takie pytania starali się odpowiedzieć nasi uczniowie
na kolejnej debacie oksfordzkiej, która - zgodnie z
tradycją - odbyła się na deskach "Kuźni Kultury" w
p i e r w s z y
d z i e ń
w i o s n y .
Tym razem tematyka była wielowątkowa. Młodzi
uczestnicy debaty zastanawiali się m. in. jaki jest
współczesny patriotyzm, czy cena naszej wolności
nie była zbyt wysoka? Pojawił się również problem
różnych wizji niepodległości na przykładzie dwóch
wybitnych polityków: Józefa Piłsudskiego i Romana
Dmowskiego. Poza tym zapytaliśmy, jaki wpływ na
nasze poczucie patriotyzmu wywiera rodzina czy
Kościół. Debatujący próbowali także dokonać rachunku krzywd rozliczając ubiegłe lata i naszych
rodaków z ich błędów i zaniedbań. Na koniec pojawił się wątek podsumowujący, czyli poszukiwanie
odpowiedzi na pytanie, co nam zostało z tamtych
lat? Debata była swoistą inauguracją szkolnych obchodów 100-lecia niepodległości.
Uczniowie jak zwykle stanęli na wysokości zadania.
Mimo trudnej i rozbudowanej tematyki debaty, potrafili wyłonić trafne argumenty i przekonująco je
przedstawić publiczności. A musieli przekonać nie
tylko swoje koleżanki i kolegów, ale też wielu zaproszonych gości, w tym roku również reprezentantów wojska i straży granicznej. Wszyscy zgodnie
stwierdzili, że poziom debaty był bardzo wysoki.
Wynik głosowania wskazał, że większość młodych
ludzi rozumie pojęcie patriotyzmu i stosuje go w
praktyce.
W debacie wzięli udział uczniowie klas drugich i
trzecich gimnazjum: Paulina Persińska, Edyta Depta

(2b), Martyna Burgieł, Patrycja Ogonowska, Julia
Gąska, Dawid Szymik, Sebastian Wileczek (3a),
Paulina Glinkowska, Oliwia Wojnar, Natalia Borysiuk, Wiktoria Świderek i Maciej Bereżański (3b).
Marszałkiem debaty był Kacper Kruszelnicki, sekretarzem natomiast Natalia Śmiały (2a gimn.).
W tym roku, na specjalne zaproszenie, do programu
debaty włączyły się miejscowe przedszkolaki z
przedszkola nr 2, które rozpoczęły uroczystość czterema zwrotkami (!) hymnu narodowego i wprowadziły nas w tematykę piosenką i wierszem. Program
przygotowała Natalia Czogała. Wiersz ułożony specjalnie na rocznicę niepodległości wyrecytował również uczeń klasy 2b gimn. - Michał Jacek. Nasze
szkolne oblicza patriotyzmu przedstawił w swojej
prezentacji uczestnik debaty, Sebastian Wileczek.
Na zakończenie odbył się krótki, ale wyjątkowy program artystyczny, w którym zaśpiewały wspaniałe:
Julia Kapusta (4a), Natalia Skarupa (2b gimn.) oraz
Kamila Til (6a), z którą debatujący i opiekunowie
zadeklarowali śpiewająco, że "wszyscy Polacy to
jedna rodzina..." Ten spontaniczny występ podobno
najbardziej spodobał się publiczności, o czym mogą
świadczyć późniejsze, entuzjastyczne komentarze
uczniów.
Całość uroczystości wspaniale poprowadziły uczennice kl. 3a gimn.: Ania Janicka i Dominika Mroncz.
Za przygotowanie całości odpowiedzialna była Sabina Chroboczek-Wierzchowska, a Arkadiusz Mróz i
Kazimierz Szczepanik przygotowali debatujących,
nad oprawą artystyczną czuwała natomiast Edyta
Procek. Warto jeszcze wspomnieć o wszystkich nauczycielach, którzy przygotowali dla gości przepyszny poczęstunek (wiem, co piszę, bo sam próbowałem!).
Arkadiusz Mróz
Fot. Marcin Gałuszka-Biernacki
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Kacper Kruszelnicki z Kuźni zwycięzcą konkursu o Ziemi Raciborskiej
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej po raz drugi z rzędu
wzięli udział w "Powiatowym Konkursie Wiedzy o
Ziemi Raciborskiej" i po raz drugi wrócili z sukcesem. Największa wiedzą wykazał się Kacper Kruszelnicki, zaś Paulina Persińska zajęła miejsce tuż za
podium.
Tym razem konkurs organizowany przez II LO w
Raciborzu miał charakter indywidualny (w zeszłym
roku drużyna z Kuźni w składzie: Michalina Kostka,
Paulina Persińska i Kacper Kruszelnicki wywalczyła
I miejsce). W tym roku reprezentanci "Wawrzynka"
rozwiązywali test samodzielnie. W ciągu 60 minut
zmierzyli się z niełatwymi pytaniami m. in. z zakresu historii i geografii ziemi raciborskiej. Część pytań
sprawdzała też wiedzę o aktualnej sytuacji powiatu.
Wśród wielu pytań znalazły się m. in. takie:
- Wymień trzy grody należące do plemienia Gołężyców;
- Z jakiej kroniki pochodzi pierwsza wzmianka o
grodzie raciborskim?;
- Podaj imię władcy, który dokonał lokacji miasta na
prawie flamandzkim;
- Wymień cztery gminy powiatu raciborskiego;
- W którym roku na raciborski dworzec wjechał
pierwszy pociąg?;
- Jak nazywa się zapaśnik z Raciborza, złoty medali-

sta IO z Atlanty w 1996 roku?;
- W którym roku odbyła się uroczystość odsłonięcia
pomnika Matki Polki?;
- Jak nazywa się przejście na południe w kierunku
Czech między Sudetami Wschodnimi a Pogórzem
Karpackim?
Najlepiej spośród wszystkich uczestników poradził
sobie z tymi pytaniami Kacper Kruszelnicki, zajmując tym samym I miejsce. Druga reprezentantka kuźniańskiej szkoły - Paulina Persińska - znalazła się
tuż za podium.
Jak widać, pytania wcale nie były takie łatwe, więc
jest im czego gratulować. Tym bardziej, że ich rywalami byli uczniowie raciborskich gimnazjów, którzy
z tą tematyką stykają się na co dzień.
Gratulujemy wiedzy i życzymy dalszych sukcesów!
Materiał nadesłany, oprac. BK

U Wawrzynka dbają o bezpieczeństwo w sieci
Żyjemy w czasach, kiedy z internetu korzysta coraz
więcej osób, w tym niemal każde dziecko w wieku
szkolnym. W takiej sytuacji zadaniem rodziców,
szkoły jest przegotowanie młodych ludzi na potencjalne zagrożenia, które pojawiają się w związku z
przebywaniem w sieci. Stąd też w Szkole Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej podejmowane są działania, które mają służyć zapewnieniu uczniom bezpieczeństwa i nauczeniu ich zasad mądrego korzystania z internetu i urządzeń cyfrowych. 25 kwietnia uczniowie klas IV-VI oraz nauczyciele mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na temat zagrożeń wynikających z użytkowania internetu.
Część uczniów miała warsztaty, a część uczestniczyła w pogadance. Nauczyciele pogłębili swoją wiedzę
podczas szkolenia. Zajęcia te były realizowane w
Str. 29

ramach projektu Cyfrobezpieczni.pl. Cyfrowobezpieczni.pl to innowacyjny projekt wprowadzający
nauczycieli, uczniów i ich rodziców w podstawy
bezpiecznego korzystania z zasobów cyberprzestrzeni i przeciwdziałania cyberzagrożeniom w szkole.
oprac. BK, fot. SP w Kuźni Raciborskiej
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"Świat w słowach poety". XVII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
25 kwietnia już po raz XVII w Szkole Podstawowej
im. Jana III Sobieskiego w Rudach odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski. Tegoroczna edycja odbyła pod hasłem "Wielkie sprawy małych patriotów, a to wszystko z okazji 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości. Rok szkolny 2017/2018
został ogłoszony przez MEN "Rokiem dla Niepodległej". Z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę uczniowie przygotowali
wiersze o tejże tematyce. W konkursie wzięli również uczniowie z Kuźni Raciborskiej. Widzowie uczniowie klas I-III z rudzkiej podstawówki, nauczyciele oraz rodzice - wysłuchali osiem wierszy.
Najlepsi recytatorzy zostali nagrodzeni. Byli wśród
nich: Igor Wójcik z Kuźni Raciborskiej, który recytacją wiersza "Nad Odrą" zachwycił jury. II miejsce
za recytację wiersza pt. "Moja Ojczyzna" Joanny
Białobrzeskiej otrzymała Monika Kozińska, uczennica klasy I "b" (SP Rudy). Natomiast III miejsce
zajął uczeń klasy III "b" (SP Rudy) - Aleksander
Lichtenstein. Przedstawił fragmenty poezji nieżyjącego już mieszkańca Rud pana Zbigniewa Nawoja.
Wyróżniono ponadto recytację wierszy w wykonaniu dwóch uczennic: Sary Glomb z klasy I "a" oraz
Heleny Kojder ze Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej. Uczestnicy konkursu zostali wprowadze-

ni w tematykę dzisiejszego dnia poprzez przedstawienie teatralne pt. "Opowieść o Polsce" przygotowane przez Katarzynę Lubos i uczniów klas IV i VI.
Oprócz recytatorów, przed widownią popisali się
muzycy: na pianinie zagrała Ola Remiorz oraz Małgosia Magiera. Na gitarze natomiast zagrał i zaśpiewał Mateusz Rzepka. Czas umilały również występy
taneczne Agnieszki Wiechoczek, Ewy Spyrki i
Amelki Matysik. Równolegle z konkursem recytatorskim odbył się konkurs plastyczny "Polska - Moja
Ojczyzna", który przeprowadziła Grażyna Zachłód.
Konkurs recytatorski przebiegł w bardzo miłej atmosferze. Uczniowie przypomnieli sobie nasze symbole narodowe, poszerzyli wiedzę o naszej Ojczyźnie. Mali patrioci zaśpiewali również wspólnie piosenkę pt. "Jestem Polakiem".
Agnieszka Siedlaczek, Martyna Górska
oprac. BK

Gimnazjaliści z Kuźni na podium w Powiatowym Konkursie Wiedzy Ekonomicznej
Gimnazjaliści z Kuźni Raciborskiej odnieśli kolejny
sukces w Powiatowym Konkursie Wiedzy Ekonomicznej organizowanym przez CKZiU nr 1 w Raciborzu. Trzyosobowa drużyna w składzie: Paulina
Persińska (II b), Sebastian Wileczek (III a) oraz Maciej Bereżański (III b) zajęła III miejsce w finale
VIII edycji tego konkursu. Tegoroczne hasło przewodnie brzmiało: "Młody człowiek w świecie pieniądza". Ocenie podlegała przygotowana przez
uczniów prezentacja i test pisemny rozwiązywany w
auli Ekonomika. Jury dokonało oceny 7 drużyn startujących w konkursie i zakwalifikowało uczniów z
kuźniańskiej szkoły do pierwszej trójki. Po zaciętej
walce finałowej drużyna z Wawrzynka uplasowała
się ostatecznie na 3. miejscu, uzyskując tytuły finalistów konkursu powiatowego oraz bardzo atrakcyjne
nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsora - Raciborską Izbę Gospodarczą. Nagrody wręczali orga-

nizatorzy, przedstawiciele sponsora oraz wicestarosta Marek Kurpis. Uczniowie z Kuźni wykazali się
dużą wiedzą z dziedziny finansów, przygotowując
ciekawą prezentację na temat bitcoina, następnie
rozwiązując krzyżówkę z pojęć ekonomicznych i
zadania związane z obliczaniem podatków, oprocentowaniem lokat, czy kalkulacją kredytową. Jak sami
podkreślili po zakończeniu zmagań konkursowych,
"żałują, że nie udało im się zdobyć pierwszego miejsca na podium, bo zabrakło im czasu na dokładne
obliczenia matematyczne, ale zdobyta wiedza na
pewno zaprocentuje w przyszłości". My z kolei bardzo serdecznie gratulujemy sukcesu i jesteśmy dumni, że tak dobrze się spisaliście!
Arkadiusz Mróz
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Sportowa rywalizacja uczniów z Kuźni i czeskich Odr

Szkoła Podstawowa im. Jana Wawrzynka w Kuźni
Raciborskiej gościła 27 kwietnia swoich przyjaciół z
partnerskiej szkoły w Odry w Czechach. Było to już
kolejne ze spotkań, podczas których uczniowie i nauczyciele z obu szkół poznają się, integrują i realizują wspólne pomysły. Tym razem podczas sportowego pikniku uczniowie sprawdzali swoje sportowe
możliwości w piłce nożnej, piłce ręcznej i koszykówce. Szkoła z Kuźni okazała się bezkonkurencyjna w piłce ręcznej, pokonała też kolegów z Czech w

meczach piłki nożnej. Musieliśmy jednak uznać
wyższość rywali w koszykówce. Cieszymy się, że
wszystkim rozgrywkom towarzyszyła postawa fair
play, przyjazna atmosfera i dobra zabawa. To przecież główny cel takich spotkań: uczenie szacunku
dla przeciwnika i czerpanie przyjemności ze sportowej rywalizacji. Obok rozgrywek sportowych odbyły się również potyczki z języka angielskiego.
Pierwsze miejsce zdobyła nasza uczennica Dominika
Mroncz, a miejsca drugie i trzecie zajęli koledzy z
Czech. Wszystkie aktywności zostały zakończone
smacznym obiadkiem w szkolnej stołówce oraz rozdaniem dyplomów i nagród. Dziękujemy wszystkim
nauczycielom i uczniom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie sportowego pikniku. Serdeczne podziękowania kierujemy również w stronę
pracowników Referatu Edukacji, Sportu i Promocji
Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, którzy
przygotowali dla naszych gości gadżety promujące
Gminę Kuźnia Raciborska. Z ogromną satysfakcją
możemy mówić o tym, że współpraca między szkołami w Kuźni i Odry, która zawiązała się prawie 20
lat temu wspaniale się rozwija dzięki zaangażowaniu
i entuzjazmowi wielu osób po obu stronach granicy.
Tomasz Jabłonka

I miejsce matematyków z kuźniańskiej podstawówki
24 maja uczniowie klas IV i V Szkoły Podstawowej
im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej wzięli
udział w powiatowym konkursie pn. "Matematyczny
Czar Par" o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej
nr 4 w Raciborzu. Klasa czwarta, którą reprezentowali Piotr Głuszkiewicz i Mikołaj Powroźnik otrzymali pierwsze miejsce w kat. klas IV i Puchar Dyrektora SP 4 w Raciborzu. Klasa piąta, którą reprezentowali Jakub Kijek i Olaf Trzeciak zdobyli 4 pozycję w kat. klas V (od podium dzieliło ich zaledwie
0,5 punkta).
W zmaganiach wzięło udział 16 szkół powiatu raciborskiego. Każdą szkołę reprezentowały dwie dwuosobowe drużyny. Uczniowie musieli zmierzyć się z
zadaniami typu: sudoku, krzyżówka, skojarzenia,
testy, magmat itp. Oprócz logicznego myślenia, reStr. 31

prezentanci kuźniańskiej podstawówki wykazali się
szybkością rozwiązywania zadań (czas wykonywania zadań wpływał na wynik konkursu) oraz umiejętnością pracy w grupie.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Materiał nadesłany
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Święto dzieci przy Szkole Podstawowej
Zjazdy na linie, dmuchany zamek, przejazdy motocyklem, malowanie twarzy oraz wiele innych atrakcji czekało na dzieci i młodzież z okazji festynu,
który w piątek, 1 czerwca odbył się przy Szkole
Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej. Organizatorem tegorocznego festynu, który
już na stałe wpisał się w kalendarz szkolnych wydarzeń była Rada Rodziców, Szkoła Podstawowa w
Kuźni Raciborskiej, Związek Harcerstwa Polskiego
- Hufiec Ziemi Raciborskiej im. Alojzego Wilka
oraz Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji.
Czas najmłodszym umilały wspólne gry i zabawy; chętni mogli skosztować ciast, owocowych sałatek, grochówki czy kiełbasek z grilla oraz pieczonych ziemniaków. Nie zawiodła również motocyklowa rodzina
"Family Ghost", która chętne dzieci zabierała na krótką przejażdżkę na swych dwukołowych maszynach.
Bartosz Kozina

Tymon Rajchel z Kuźni wicemistrzem rozrywek umysłowych
6 czerwca w Szkole Podstawowej nr 18 w Raciborzu odbył się V
Powiatowy Konkurs pn. "Mistrz rozrywek umysłowych". Kuźniańską podstawówkę reprezentował uczeń kl. I "b" Tymon Rajchel, który uzyskał tytuł wicemistrza rozrywek umysłowych klas
pierwszych na szczeblu powiatowym. Pierwszoklasista musiał
wykazać się umiejętnością rozwiązywania krzyżówek, rebusów,
sudoku, zagadek, wykreślanek. Wyszukiwał także nowe wyrazy
w danym wyrazie, składał puzzle, układał figurę z elementów tangramu i tworzył rymy. Zmagał się także z dyktandem graficznym.
Tymon dzielnie rozwiązywał wszystkie zadania, logicznie myślał
i analizował każdy swój krok. W efekcie uzyskał tytuł wicemistrza rozrywek umysłowych klas pierwszych na szczeblu powiatowym. Tymonowi gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.
SP Kuźnia Raciborska

JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM
Biblioteka Społecznej Szkoły Podstawowej w Bu- i kolegów czytał i mógł cieszyć się chwilą.
Źródło: sspbudziska.szkolnastrona.pl
dziskach przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji propagującej czytanie książek. Dorocznemu czytaniu w
plenerze pod hasłem: „Jak nie czytam, jak czytam!”
patronuje czasopismo „Biblioteka w Szkole”. 8
czerwca wszyscy uczniowie i nauczyciele wylegli na
szkolne boisko i rozłożyli się w cieniu „magicznego
drzewa”. Nie zabrakło także gości: rodziców
uczniów oraz dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kuźni Raciborskiej. Każdy, z wybraną
przez siebie książką, w grupie przyjaciół, koleżanek
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Wychowankowie z Rud zwycięzcami Mistrzostw Polski MOW w Piłce Nożnej na "Orliku"
W dniach 8-9 czerwca w Lwówku Śląskim odbył się
VI Finał Mistrzostw Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Piłce Nożnej na "Orliku".
W imprezie wzięło udział 6 finalistów z różnych
stron kraju. Zawody wygrali wychowankowie z
MOW w Rudach.
W turnieju udział wzięły drużyny z następujących
ośrodków: Debrzno, Smolnik, Trzcianiec, Rudy,
Wielkie Drogi i Lwówek Śląski. Ekipa z Rud w
pierwszym dniu zmagań sportowych wygrała swoją
grupę. W starciu z MOW Smolnik wynikiem 10:1, a
z MOW Trzcianiec 5:2.
Półfinały:
- MOW Rudy - MOW Lwówek Śląski 5:3
- MOW Trzcianiec - MOW Wielkie Drogi 4:1
W finale zmierzyły się ze sobą drużyny MOW Rudy
i MOW Trzcianiec, co zakończyło się wynikiem 5:2.

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce - MOW Rudy;
II miejsce - MOW Trzcianiec;
III miejsce - MOW Lwówek Śląski;
IV miejsce - MOW Wielkie Drogi;
V miejsce - MOW Debrzno;
VI miejsce - MOW Smolnik.
Skład zwycięskiej drużyny: Michał Małek, Klaudiusz Skotniczny, Dawid Stysiak, Klaudiusz Ciszek,
Radosław Pyśk, Kamil Stróżyk i Sebastian Cieciora.
Opiekunowie młodzieży dziękują zawodnikom za
wiarę w sukces i wkład pracy, który włożyli w przygotowania. Podziękowania kierują również do Dariusza Nowaka - właściciela firmy "TELNOW" z
Kuźni Raciborskiej, który ufundował komplet strojów sportowych.
Kacper Kubiczak, Sebastian Okulicki, oprac. BK

Sukcesy matematyków z kuźniańskiej podstawówki
Wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie
"KANGUR" ponadto otrzymali:
- Olaf Trzeciak w kat. klas V;
- Jakub Kijek w kat. klas V;
- Dominika Kudla w kat. klas IV;
- Piotr Głuszkiewicz w kat. klas IV;
- Borys Wójcik w kat. klas IV;
- Krzysztof Sadowski w kat. klas III SP.
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzyn- Tytuł eksperta w ogólnopolskim konkursie logiczneka z Kuźni Raciborskiej bardzo chętnie biorą udział go myślenia otrzymali również:
w konkursach matematycznych. W tym roku szkol- - Zofia Stachera - uczennica klasy VII "b" oraz Tonym wzięli udział zarówno w konkursach ogólnomasz Kowalski - uczeń klasy VI "b".
polskich, jak i w Międzynarodowym Konkursie
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. "KANGUR". Wielu z nich zajęło wysokie lokaty, a Zadania, z którymi zmierzyli się nasi uczniowie wynawet podium.
magały logicznego myślenia, wnikliwej analizy zaA oto laureaci poszczególnych konkursów:
dań, wnioskowania, wyobraźni przestrzennej. Cieszy
- Wiktoria Szyra - uczennica klasy VII "b": zdobyła nas - nauczycieli matematyki fakt, że tak wielu
tytuł laureata ogólnopolskiej olimpiady matematycz- uczniów chętnie sięga do zadań problemowych.
nej, tytuł eksperta w konkursie logicznego myślenia Wszystkim startującym, a szczególnie laureatom graoraz wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie tulujemy i życzymy dalszych sukcesów - mówi Iwona
"KANGUR".
Mróz.
oprac. BK
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Szkolna eskapada rowerowa uczniów z Kuźni Raciborskiej
Koniec roku szkolnego to czas rozmaitych wycieczek i wypraw. Ciekawe miejsca można zwiedzić
jadąc w wyznaczone miejsce autokarem bądź... rowerem, co przed kilkoma dniami uczynili uczniowie
z Kuźni Raciborskiej wybierając się na dwóch kółkach wraz ze swoimi nauczycielami na teren powiatu gliwickiego.
Kolejny raz uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej udali się w rowerową podróż. Tym razem wyprawa odbywała się pod hasłem "Śląsk czy Mazury".
Pod tym humorystycznym szyldem młodzież odkrywała uroki doliny Kłodnicy , jezior: Dzierżno Duże i
Pławniowickiego oraz konstrukcje hydroinżynieryjne Kanału Gliwickiego.
Kuźniańscy cykliści zwiedzili też zabytkowy pałac
w Pławniowicach, urokliwe świątynie w Bojszowie,
Rudzińcu i Sierakowicach. Trasa licząca ponad 80
km prowadziła wytyczonymi szlaki rowerowymi
oraz bezdrożami powiatu gliwickiego. Efektem wyprawy jest przygotowany wirtualny przewodnik oraz

fotoreportaż.
Młodzież kuźniańskiej szkoły pod opieką nauczycieli: Wojciecha Gdesza i Tomasza Jabłonki każdego
roku przygotowuje i realizuje projekt wyprawy rowerowej. Zrealizowano już wyprawę "Od źródeł do
ujścia Odry" (prawie 1000 km), "Europejski wododział" (250 km) i "Przez Oderske Vrchy do Ołomuńca".
We wrześniu tego roku społeczność tej szkoły uda
się na wyprawę rowerową "Szlakiem króla Jana".
Celem będzie wiedeński Kahlenberg.
Tomasz Jabłonka
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Wyróżnieni absolwenci:
Gimnazjum Kuźnia Raciborska
Martyna Burgieł
Oliwia Lipczyńska
Łukasz Polak
Gimnazjum Rudy
Julia Kozowska
Zofia Mączyńska
Julia Morgała
Bartłomiej Pacia
Jakub Peszke
Aleksandra Poloczek
GR
AT
U

21 czerwca 2018 roku w Sali Ślubów w Kuźni Raciborskiej odbyło się spotkanie z uczniami kończącymi Gimnazjum w Kuźni Raciborskiej i Rudach, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce.
Nagrody dla uczniów i listy gratulacyjne dla rodziców wręczył Burmistrz Paweł Macha i Zastępca
Burmistrza Sylwia Brzezicka-Tesarczyk. Całą uroczystość poprowadziła kierownik Referatu Edukacji,
Sportu i Promocji Irena Kalemba.

!

Nagroda Burmistrza 2018
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Przedszkolaki na wycieczce
Dnia 07.06.2018 r. dzieci z Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej udały się na wycieczki grupowe.
Dzieci z grup 3,4-letnich wyruszyły na wycieczkę do
Fikołkowni „RAFA” w Rydułtowach. Swoją przygodę rozpoczęły na placu zabaw safari, po czym powędrowały do kolorowego basenu z piłeczkami.
Swoich sił próbowały także na zabawach sprawnościowych. Największą atrakcją na zakończenie były
przepyszne lody. Przedszkolaki z grup 5, 6-letnich

wybrały się do westernowego miasta ,Twinpigs” w
Żorach. Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji m.in. w
Tajemniczym Podziemiu moc ekscytujących wrażeń
dostarczyła nam przejażdżka w głąb opuszczonej
kopalni…a wszystko to za sprawa projekcji animacji
w technice 3D, gdzie widzowie są nie tylko obserwatorami, ale i bohaterami wydarzeń. Kolejną niesamowitą przygodą okazała się możliwość własnoręcznego odnalezienia złota. Płuczka to zabawa,
gdzie cierpliwość trapera jest nagradzana złotymi
drobinkami. Dzieci miały także okazję zobaczyć
zwierzątka w mini zoo. W drodze powrotnej na dzieci czekała jeszcze lodowa niespodzianka.

Wycieczka Turzaczków
24 maja swoją wycieczkę odbyły dzieci z Oddziału
Zamiejscowego w Turzu Przedszkola nr 1 w Kuźni
Raciborskiej. Pojechały do Parku Nauki i Rozrywki
w Krasiejowie. Na miejscu przedszkolaki przeniosły
się w czasy, gdy jeszcze nie istniała Ziemia. Począwszy od Wielkiego Wybuchu poznawały kolejne
etapy kształtowania się Ziemi. Były świadkami powstania pierwszych galaktyk i Układu Słonecznego.
Na ich oczach narodziła się Ziemia, powstała atmosfera i pierwsze formy życia. Dzieci obejrzały wędrówki kontynentów, zmiany klimatyczne i największe kataklizmy w dziejach naszej planety. Wszystko
to w niesamowicie realistycznej scenerii połączonej
z najnowszymi osiągnięciami technologii multimedialnych. Następnie odbyły spacer ścieżką edukacyjną, wzdłuż której rozmieszczone są rekonstrukcje
mezozoicznych gadów i płazów – wszystkie naturalnej wielkości. Ostatnim etapem wycieczki był pobyt
na wspaniałym placu zabaw.
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"Tańcz, nie żałuj podłogi". VI Gminny Konkurs Taneczny za nami
12 kwietnia w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej
odbyła się szósta edycja Gminnego Konkursu Tanecznego pn. "Tańcz, nie żałuj podłogi". Organizatorem przedsięwzięcia było Przedszkole Nr 1w Kuźni
Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu.
W konkursie udział wzięły przedszkolaki z terenu
Gminy Kuźnia Raciborska: Przedszkole Nr 1 w

Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w
Turzu, Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej oraz
Przedszkole w Rudach. Po występach tanecznych
grup przedszkolnych zaprezentowała się Agata Kruszelnicka z tańcem nowoczesnym oraz Maja Szpunar z baletem. Na zakończenie grupa przedszkolaków przygotowanych przez Joannę Srokę zaprezentowała przedstawienie "Kopciuszek".
UM Kuźnia Raciborska; fot. Marcin Gałuszka-Biernacki

Przedszkolaki udowodniły, że piosenka jest dobra na wszystko
25 kwietnia na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej odbył się
VII Festiwal Przedszkolaków pt. "Piosenka jest dobra na wszystko". Organizatorem Festiwalu było
Przedszkole Nr 2 w Kuźni RaciborskiejW festiwalu
udział wzięły wszystkie placówki przedszkolne z
terenu gminy:
Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem
Zamiejscowym w Turzu;
Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej;
Przedszkole w Rudach;

Społeczne Przedszkole w Budziskach.
Wszystkie występy oceniane były przez jury w składzie: Sabina Chroboczek-Wierzchowska
(przewodnicząca Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej), Kornela Hoinza (dyrektor Przedszkola w Rudach) oraz Renata Domańska (dyrektor Przedszkola
Nr 1). Jury po obradach nagrodziło wszystkie występujące dzieci pierwszym miejscem. Na zakończenie
Festiwalu wystąpiły wokalistki ze scholi z Turza
przygotowane przez Joannę Kostkę.
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Dzieci z Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej świętowały Dzień Mamy i Taty
W majowe dni Panie pomagając dzieciom wyrazić
ich miłość do rodziców zorganizowały Dzień Matki
i Ojca. Z tej właśnie okazji odbyła się uroczysta akademia. Sala przedszkolna stała się sceną, na której
dzieci w pięknych strojach zaprezentowały bogaty
program artystyczny. Swój występ rozpoczęły przywitaniem gości. Następnie były wiersze, piosenki,
tańce oraz życzenia dla kochanych rodziców. Podczas wręczania własnoręcznie wykonanych upominków całusom i uściskom nie było końca. Po prezentacji słowno-muzycznej wszyscy zasiedli do słodkiego poczęstunku. Atmosfera tej uroczystości była
podniosła i niezwykle rodzinna.

X Spartakiada Przedszkolaków
W piątek 8 czerwca 2018 r. na Boisku Orlik w Kuź- Patronat nad spartakiadą objął Burmistrz Miasta
ni Raciborskiej już dziesiąty raz odbyła się Sparta- Kuźnia Raciborska.
kiada Przedszkolaków zorganizowana przez Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej. Udział w spartakiadzie wzięły dzieci z przedszkola Nr 1 i Nr 2 w
Kuźni Raciborskiej, dzieci z przedszkola w Rudach
oraz dzieci ze Społecznego Przedszkola w Budziskach. Zawody otworzyła wraz z dyrektor Kornelią
Reichel Przewodnicząca Rady Miasta Sabina Chroboczek-Wierzchowska. Dzieci brały udział w wielu
różnych konkurencjach sportowych , zakończyły je
zawody piłki nożnej, które sędziował Wojciech Węglorz. Obsługę muzyczną zapewnił instruktor z
MOKSiR Kuźnia Raciborska, Jacek Gąska, a zabezpieczenie medyczne zapewniała Aleksandra Bartoń.
ZASŁUŻONA EMERYTURA DLA PRACOWNIKA
PRZEDSZKOLA NR 1 W KUŹNI RACIBORSKIEJ
Życie tak pisze scenariusze, że
po latach pracy nadchodzi czas
na zasłużony odpoczynek. Taki
etap nastąpił także dla
Pani Urszuli Morciniec,
długoletniej pracowniczki naszego przedszkola. Dzieci chcąc
podziękować pani Uli za poświęcony im czas i uśmiech każdego dnia przygotowały krótki
program artystyczny oraz wykonały piękne laurki.
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ŻEGNAJ KOCHANE PRZEDSZKOLE- pożegnanie starszaków w Przedszkolu nr 1 w Kuźni Raciborskiej

Przedszkolaki i ich rodzice, w piątek 22 czerwca,
spotkali się, na ostatniej w tym roku szkolnym uroczystości – uroczystości pożegnania przedszkola.
Pożegnaliśmy 24 przedszkolaków, którzy
po wakacjach, rozpoczną edukację w szkole. Zakończyli pierwszy etap edukacji – edukacji przedszkolnej i wkroczyli w życie szkolne. Nie zapomnieli także o nich koledzy z młodszych grup, którzy w godzinach porannych zadedykowali dla nich programy
artystyczne– wspólnie śpiewali piosenki na pożegnanie i prezentowali wakacyjne inscenizacje. Na koniec wręczyli im ręcznie wykonane upominki. Spotkanie popołudniowe starszaki rozpoczęły od występu artystycznego dla rodziców i personelu przedszkola dziękując im za piękne lata spędzone w
przedszkolu.
Oczywiście promocją do szkoły był dyplom ukończenia przedszkola i pamiątkowa książka.

Pani dyrektor wręczyła wyróżnionym rodzicom dyplomy za pracę na rzecz przedszkola. Wprowadzeni
w wakacyjny nastrój życzyliśmy sobie wypoczynku,
odwiedzenia ciekawych miejsc i przeżycia fascynujących przygód

Zakończenie roku szkolnego w Oddziale Zamiejscowym w Turzu
Przedszkola Nr 1 w Kuźni Raciborskiej
12 czerwca 2018 roku w Oddziale Zamiejscowym w
Turzu Przedszkola Nr 1 w Kuźni Raciborskiej odbyła się akademia z okazji zakończenia roku szkolnego. Podczas akademii uroczyście zostały pożegnane
dzieci 6 letnie, które kończą edukację przedszkolną i
po wakacjach udają się do szkoły podstawowej. Program artystyczny, który przedstawiły przedszkolaki
został przygotowany przez nauczycielkę oddziału
zamiejscowego panią Sylwię Wojcieską. Na zakończenie uroczystej akademii wszystkie przedszkolaki
otrzymały z rąk dyrektor przedszkola pani Renaty
Domańskiej dyplomy, a osoby zaangażowane w pomoc przedszkolnego oddziału otrzymały podziękowania. Rodzice natomiast wręczyli wszystkim pracownikom oddziału drobne upominki.

Wszystkim, uczniom, przedszkolakom,
nauczycielom i wychowawcom
redakcja życzy
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Lekcja biblioteczna
17 kwietnia w bibliotece w Rudach odbyła się lekcja
biblioteczna dla uczniów klasy III A. Tematem była
"Budowa książki". Uczniowie przygotowują się do
napisania własnej książki, dlatego bibliotekarka
wprowadziła dzieci w temat. Opisała im poszczególne elementy książki, które powinny być zachowane
przy jej pisaniu. Opowiedziała dzieciom także, na co
trzeba zwrócić uwagę, żeby książka przyciągała
wzrok czytelnika, czyli na "szatę graficzną".

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
8 maja w Polsce od 1985 roku obchodzony jest
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Jest to święto podsumowujące pracę, osiągnięcia zawodowe i budowania wizerunku bibliotek, a także samych bibliotekarzy. Dzień ten rozpoczyna Tydzień Bibliotek. W tym
roku obchodziliśmy to święto aż trzy dni, a to dzięki
naszym młodym czytelnikom. 8 maja odwiedzili nas

chłopcy z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, 9 maja dzieci z Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej natomiast 10 maja bibliotekę w Kuźni odwiedziły dzieci z Przedszkola nr 2 a filię w Turzu
przedszkolaki z Turza. Oprócz życzeń i upominków
dla bibliotekarzy odbyło się już tradycyjnie zwiedzanie biblioteki i czytanie książek.

Kolejne odwiedziny najmłodszych
W dniach 25 i 30 maja odwiedziły
naszą bibliotekę grupy dzieci z
Przedszkola nr 2 w Kuźni Raciborskiej. Tradycyjnie w czasie spotkania słuchały czytanych bajek oraz
zwiedzały bibliotekę.
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„Książka jest niczym ogród, który można włożyć do kieszeni"
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Smok wawelski
6 czerwca zaprosiliśmy do
przedszkola w Turzu aktorów ze Studia Teatralnego
SZTUKA w Trzebini, którzy wystawili spektakl o
smoku wawelskim.

" EKO – Podchody”
Biblioteka w Rudach nawiązała kontakt z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. 11 maja w ośrodku edukacyjnym odbyły się " EKO Podchody", w których brali udział uczniowie klas III. Ośrodek prowadzi od wielu lat działalność dydaktyczną, której zasadniczym celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej. Zajęcia terenowe prowadzone są na ścieżkach dydaktyczno - przyrodniczo - kulturowych. Na początku odbyła się część teoretyczna.
W sali dydaktycznej w formie multimedialnej dzieci miały
ukryte wskazówki do części praktycznej. Podzielone na
dwie grupy, zaopatrzone w mapę ruszyły do wykonania
zadania, w którym utrwalały zdobyte informacje. Po powrocie miały czas na relaks, a później ogłoszono wyniki
końcowe. Każda grupa otrzymała dyplom ukończenia "
Eko podchodów". Terenowe zajęcia są dla uczniów możliwością poznania przyrody w ciekawy i przyjemny sposób.
Quilling
16 maja zorganizowaliśmy warsztaty wykonywania kart okolicznościowych i obrazków z wykorzystaniem metody Quillingu. Jest to technika z rodzaju papieroplastyki
służąca do robienia ozdób z wąskich pasków papieru zwiniętych w kształt sprężyny
spiralnej i odpowiednio uformowanych przez zagniecenie zewnętrznych warstw.
Warsztaty były bezpłatne, a wzięli w nich udział nasi czytelnicy. Na zajęciach powstały przepiękne kartki okolicznościowe. Technika tak spodobała się uczestnikom, że na
ich życzenie 28 maja zorganizowaliśmy druga edycję warsztatów .
Dzień z Elżbietą Bednarczyk
17 maja nasi czytelnicy ponownie będą mieli okazję spotkać się z panią Elżbietą Bednarczyk. Do południa odwiedziła dzieci w Budziskach, w Kuźni Raciborskiej i w Turzu, natomiast po południu spotkała się z dorosłymi czytelnikami z Turza. Przypominamy, że pani Elżbieta jest autorką wartościowych bajek dla dzieci (Kłótnia w tornistrze,
Zimowa przygoda królika, Figlarne myszki, Chciwy niedźwiadek, Nocne rozmowy),
autorką sztuk teatralnych i twórczości dla dorosłych (Odrodzenie duszy, Dar życia).
Podczas spotkań chętnie opowiada o Australii, ponieważ mieszka tam od 1990 roku . Opowiadała między
innymi o przyrodzie, zwierzętach, klimacie, sposobach spędzania wolnego czasu i relacjach międzyludzkich. Swoje komentarze podpierała pokazem slajdów, a uczestnicy mieli możliwość zadawania dodatkowych pytań. Po każdym spotkaniu była okazja do zakupienia książek z autografem pisarki.

