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Nowy wóz strażacki i zmodernizowany plac zabaw  
w Jankowicach 

W sobotę 26 maja w Jankowicach odbyła się uroczystość 

przekazania i poświęcenia wozu bojowego dla tutejszej jed-

nostki. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 14.00 i zgro-

madziła delegacje z całej Gminy Kuźnia Raciborska oraz 

zaprzyjaźnione delegacje OSP Szymocice, OSP Lyski i OSP 

Żytna. Matką chrzestną wozu o imieniu Jan Paweł (Jan od 

patronackiej nazwy wsi i Paweł od imienia burmistrza) była 

pani Danuta Granieczny zaś opiekunem sołtys, Henryk 

Machnik. 

Za wóz, za przychylność w procesie jego pozyskiwania Bur-

mistrzowi Gminy Kuźnia Raciborska Pawłowi Macha podzię-

kowania składał Prezes OSP Jankowice Leszek Zawada oraz 

Naczelnik OSP Jankowice Leszek Granieczny. Za życzliwość i 

przekazanie potrzebnych środków podziękowano również 

radnym . Młodszy brygadier Jarosław Ceglarek, Komendant 

PSP w Raciborzu życzył z kolei szczęśliwych powrotów z akcji 

ratowniczo gaśniczych i przypomniał, jaką rolę w tym wszyst-

kim pełni sprawny wóz i sprzęt ratunkowy. 

Tuż po zakończeniu celebry związanej z poświęceniem wozu 

ksiądz Sebastian Śliwiński, Proboszcz Parafii pod wezwa-

niem NMP w Rudach w asyście Burmistrza Gminy Pawła 

Machy i Sołtysa Jankowic Henryka Machnika dokonali uro-

czystego otwarcia i poświęcenia nowej inwestycji w postaci 

zmodernizowanego placu zabaw oraz nowej siłowni pod 

chmurką. Tu z kolei podziękowania burmistrzowi oraz rad-

nym, którzy poparli inicjatywę składał sołtys Henryk Machnik. 

Warta około 50 tysięcy złotych inwestycja cieszy się dużą 

popularnością nie tylko wśród mieszkańców Jankowic. Sołtys 

podziękował również wolontariuszom, dzięki którym wykona-

no szereg prac związanych z niwelacją terenu, wykonaniem 

ławek, konserwacją i naprawą już istniejących urządzeń oraz 

utrzymywaniem porządku. Po zakończeniu uroczystości go-

ście udali się na poczęstunek przygotowany przez OSP Jan-

kowice. 

h.mac, Zdjęcia Ania Wowk 

W niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego 13 maja pod ka-

pliczką św. Izydora Oracza w Jankowicach odbywało się do-

roczne nabożeństwo odpustowe u czci tego hiszpańskiego 

świętego czczonego, jako patrona rolników i patrona Madrytu. 

Tuż po uroczystej mszy odbyła się tradycyjna procesja ulicami 

wsi. Tegorocznym uroczystościom, towarzyszyła piękna, sło-

neczna pogoda. Kult świętego Izydora Oracza w Jankowicach 

liczy sobie już ponad 100 lat. Neogotycką kapliczkę ku jego 

czci ufundowali mieszkańcy Jankowic w 1902 roku. Kilka lat 

temu budowla przeszła gruntowny remont. Gruntownej rewita-

lizacji poddane zostało również całe obejście. Sam patron 

kaplicy słynący z pobożności żył w XI i XII wiecznej Hiszpanii. 

Zmarł około 1130 roku, pochowany na cmentarzu św. Andrze-

ja w Madrycie. W roku 1170 jego relikwie przeniesiono do 

kościoła, w którym otrzymał chrzest święty. Beatyfikacji Izydo-

ra zwanego Oraczem w roku 1619 dokonał papież Paweł V a 

kanonizacji w roku 1622 papież Grzegorz XV. 

h.mac 

Odpust u św. Izydora Oracza 
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W sobotę 16 czerwca 2018 roku w Jankowicach uroczyście 

świętowano pięćdziesiątą rocznicę ufundowania i poświęce-

nia sztandaru górniczego. Uroczystość rozpoczęła się mszą 

świętą przy kaplicy św. Izydora Oracza sprawowaną przez 

proboszcza parafii p/w WNMP w Rudach księdza Sebastiana 

Śliwińskiego i wikariusza tej parafii księdza Marcina Kutka. 

Następnie górnicza brać z rodzinami a także zaproszeni go-

ście i poczty sztandarowe z Rud, Rudy Kozielskiej, Rybnika 

Stodół na czele z pocztem niosącym jubileuszowy sztandar z 

Jankowic udali się do Wiejskiego Ośrodka Kultury i Sportu na 

uroczysty obiad. O godzinie 17.00 rozpoczął z kolei festyn 

rodzinny zorganizowany z okazji tego pięknego jubileuszu. 

Z kroniki jankowickiego Koła Górniczego prowadzonej od 

początku istnienia organizacji dowiadujemy się, że pierwsze 

oficjalne spotkanie koła, na którym wybrano zarząd górników 

odbyło się 11 listopada 1967 roku. Jak zapisano w księdze, 

zebranie zagaił (pisownia oryginalna) i poprowadził Karol 

Belkius, on też został pierwszym Prezesem Koła Górniczego. 

Zastępcą został Stefan Brachman, skarbnikiem Henryk So-

lisz a sekretarzem Edmund Harnasz. Właśnie na tym spotka-

niu uchwalono jednomyślnie ufundowanie sztandaru. Wybra-

no również delegatów do sztandaru, a zostali nimi: Leon 

Pendzich, Edmund Harnasz, Rudolf Szendzielorz, Józef Ski-

ba, Ginter Depta, Józef Hanusek, Herbert Musioł i Józef  

Stańczyk. Do komisji organizacyjnej zaś, wybrani zostali: 

Karol Belkius, Stefan Brachman, Ryszard Ganczorz, Edmund 

Harnasz, Herbert Musioł, Roman Masarczyk, Leon Pendzich, 

Rudolf Szendzielorz, Antoni Urbasik, Henryk Solisz i Rudolf 

Zięć. W zamyśle tej grupy inicjatywnej, fundatorami sztanda-

ru mieli być sami mieszkańcy Jankowic, górnicy i ludzie z 

górnictwem związani. Tak też się właśnie stało, w sumie fun-

datorów sztandaru było trzydziestu pięciu. Jako dzień po-

święcenia wybrano datę 2 czerwca 1968 roku. Kronika po-

daje również program całej imprezy a przedstawiał się on 

następująco: 10.15 - wyprowadzenie sztandaru z kościoła, 

10.25 - wymarsz sztandaru z probostwa do kościoła, 10.30 - 

uroczysta Msza Święta i poświęcenie sztandaru, wielki kon-

cert orkiestry dętej w parku, 19.00 - wspólny posiłek górni-

ków wraz z delegacjami, a o 20.00 zabawa ludowa. Ojcami 

chrzestnymi sztandaru byli: Herbert Dola, Władysław Ziarnik, 

Erwin Gawlik, Helmut Złotoś, Teofil Przybyła, Bolesław Woj-

tas, Mieczysław Wróbel, Alojzy Kowol i Anna Wojtas. 

h.mac 

Złoty jubileusz sztandaru górniczego z Jankowic! 

Koło Górnicze w Jankowicach rok 2018 Koło Górnicze w Jankowicach rok  1968 

Z końcem sierpnia br. upłynęły terminy powierzenia stano-

wisk: dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w 

Kuźni Raciborskiej oraz dyrektora Szkoły Podstawowej im. 

Jana III Sobieskiego w Rudach. W związku z tym, 12 czerwca 

przeprowadzono konkursy w celu wyłonienia kandydatów na 

dyrektorów szkół. Do konkursów, z powodzeniem, przystąpili 

dotychczasowi dyrektorzy. W wyniku rozstrzygniętych konkur-

sów 25 czerwca 2018 r. Burmistrz Miasta Kuźnia Racibor-

ska Paweł Macha oficjalnie wręczył powierzenia funkcji dy-

rektora Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej Kindze 

Apollo i dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudach Adrianowi 

Plurze. 

Funkcje powierzono na kolejne 5 lat tj. od 1 września 2018 

r. do 31 sierpnia 2023 r. 

 UM Kuźnia Raciborska 

Kinga Apollo i Adrian Plura ponownie dyrektorami szkół podstawowych  
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19, 24 i 28 czerwca mieszkańcy Kuźni Raciborskiej przyby-

wali do Strefy Kibica, którą utworzono przy ul. Roberta Le-

wandowskiego, by głośnym dopingiem wspierać biało-

czerwoną drużynę podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej 

w Rosji. Choć kibice zagrzewali reprezentację do walki, Pol-

ska przegrała dwa pierwsze mecze (z Senegalem 2:0, z Ko-

lumbią 3:0). Na osłodę pozostał wygrany (1:0) mecz z Japo-

nią, co i tak nie pozwoliło na wyjście z grupy. 

Mimo braku awansu do dalszych rozgrywek, Strefa Kibica 

wypełniała się (choć już nie tak licznie) jeszcze kilka razy. Na 

dużym ekranie można było obejrzeć mecze półfinałowe oraz 

finał, w którym zmierzyli się piłkarze Francji i Chorwacji. Fina-

łowe spotkanie zakończyło się zwycięstwem tych pierwszych, 

którzy pokonali swych rywali wynikiem 4:2. 

Przy okazji warto przywołać słowa Wojciecha Gdesza, nau-

czyciela z kuźniańskiej podstawówki, który również przybył 

dopingować naszych piłkarzy: - Choć zawiodła reprezentacja, 

to nie zawiedli mieszkańcy, którzy po zakończonym meczu 

pomogli w uprzątnięciu ławek, stołów i leżaków rozstawio-

nych przez organizatora. To bardzo budujące - powiedział na 

koniec. 
 Bartosz Kozina 

Kuźnianie dopingowali biało-czerwonych w Strefie Kibica 

Krystyna Lubos z Rud i Feliks Cieśla z Kuźni Raciborskiej  
nagrodzeni przez władze Gminy 

28 czerwca podczas sesji Rady Miejskiej, burmistrz 

Paweł Macha oraz przewodnicząca Rady Sabina Chro-

boczek-Wierzchowska uhonorowali Krystynę Lubos za 

35 lat dyrygowania chórem im. J. Rogera w Rudach i 

Feliksa Cieślę za 50 lat pracy trenerskiej w sekcji teni-

sa stołowego przy KS "Stal" Kuźnia Raciborska. 

 Fot. M. Gałuszka-Biernacki / Urząd Miejski  

w Kuźni Raciborskiej 

K. Lubos i F. Cieśla otrzymali Listy Gratulacyjne  

oraz drobne upominki  

Pani Krystyna i pan Feliks przez wiele lat poświęcali swój 

wolny czas, aby promować Gminę Kuźnia Raciborska przez 

pracę na rzecz swoich stowarzyszeń 
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Nowy wjazd do garaży w kuźniańskiej OSP 
Z końcem czerwca ruszył remont wjazdu do garaży Ochotni-

czej Straży Pożarnej w Kuźni Raciborskiej. Prace objęły m. 

in. obniżenie wjazdu do garażu, wymianę nawierzchni przed 

garażami i wykonanie odwodnienia. Wykonawcą robót była 

firma HELAX II Janusz Lasak z Kuźni Raciborskiej. Wartość 

prac to 39.000 zł brutto. 

 Fot. UM Kuźnia Raciborska 

OSP Budziska zwycięzcą gminnych zawodów sportowo-pożarniczych  

23 czerwca na boisku LKS Buk Rudy odbyły się doroczne 

zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z terenu Gminy 

Kuźnia Raciborska. Strażacy walczyli o Puchar Burmistrza 

Miasta Kuźnia Raciborska. W zawodach wzięło udział łącz-

nie 15 drużyn. Najlepszą okazała się jednostka z Budzisk. 

Wyniki: 

Grupa A: 

Miejsce 1: OSP Budziska 

Miejsce 2: OSP Turze 

Miejsce 3: OSP Siedliska 

Miejsce 4: OSP Rudy I 

Miejsce 5: OSP Kuźnia Raciborska 

Miejsce 6: OSP Ruda 

Miejsce 7: OSP Ruda Kozielska 

Miejsce 8: OSP Rudy II 

Miejsce 9: OSP Jankowice 

Grupa C: 

Miejsce 1: OSP Siedliska 

Miejsce 2: OSP Jankowice 

Grupa CTIF Chłopcy: 

Miejsce 1: OSP Turze 

Miejsce 2: OSP Rudy 

Miejsce 3: Jankowice 

Grupa CTIF Dziewczyny: 

Miejsce 1: OSP Turze 

Fot. B. Kozina 

ZGKiM z nowym sprzętem do koszenia trawników 
Pod koniec czerwca Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej został wzbo-

gacony o nowy sprzęt do koszenia trawników na terenie Gminy. Kwotę 40.880,00 zł na zakup kosiarki 

RIDER Husqvarna RC 320 TS AWD wraz z osprzętem przekazał Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej. 
UM Kuźnia Raciborska 
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 Bezpieczny Senior 

W czerwcu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuźni 

Raciborskiej odbyły się spotkania w ramach projektu socjal-

nego pn. „ Bezpieczny Senior” -  edukacja dla bezpieczeń-

stwa osób starszych w Kuźni Raciborskiej. Projekt ten był 

wdrażany przez pracowników socjalnych w ramach specjali-

zacji II stopnia  w zawodzie pracownik socjalny na kierunku: 

praca socjalna z osobami starszymi. W ramach projektu 

odbyły się spotkania z dzielnicowymi, Dyrektorem Banku 

Spółdzielczego w Kuźni Raciborskiej, ratownikiem medycz-

nym, przedstawicielem Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 

psychologiem. Celem spotkań było  przekazanie podstawo-

wej wiedzy na temat bezpieczeństwa i sposobów chronienia 

się przed różnego rodzaju zagrożeniami. Zaproszeni goście 

omówili najczęstsze zagrożenia, które czyhają na Seniorów. 

Przedstawiono zachowania, które pozwolą uniknąć różnego 

rodzaju zagrożeń. Dodatkowe informacje dotyczące bezpie-

czeństwa i zagrożeń można uzyskać na stronie www.mops-

kuznia.pl 

Kuźniańscy policjanci i WOPR dbali o bezpieczeństwo nad wodą 

Latem kuźniańscy policjanci wspólnie z ratownikami WOPR i 

RWR kontrolowali zbiorniki wodne jedocześnie promując 

kampanię "Kręci mnie bezpieczeństwo... nad wodą". Pod 

uwagę wzięto akweny w Kuźni Raciborskiej, Siedliskach i 

Babicach. Inicjatorem działań był aspirant Marcin Sobeczko 

z kuźniańskiego komisariatu policji. 

Działania były prowadzone wspólnie z ratownikami Wodnego 

Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Ratownictwem 

Wodnym Rzeczpospolitej w Kuźni Raciborskiej. 

Działania prowadzone w ramach akcji "Kręci mnie bezpie-

czeństwo... nad wodą" to wspólna inicjatywa ratowników 

WOPR i mundurowych mająca na celu eliminowanie nie-

szczęśliwych wypadków podczas letniego wypoczynku nad 

wodą. Podczas działań mundurowi wśród napotkanych osób 

nie tylko promowali bezpieczne zachowanie nad wodą, ale 

także omawiali bezpieczne zachowania się w ruchu drogo-

wym związane z pieszymi i rowerzystami. Policjanci rozdawa-

li elementy odblaskowe ufundowane przez Urząd Miejski w 

Kuźni Raciborskiej, których używanie wpływa pozytywnie na 

bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogo-

wego. 

Pamiętajmy! Zgodnie z artykułem 55. kodeksu wykroczeń 

ten, kto kąpie się w miejscu zabronionym, podlega karze do 

250 zł grzywny albo karze nagany. Karane jest także samo 

przebywanie w wodzie. Wykroczenie to może zostać popeł-

nione zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie (np., gdy nie wie-

dzieliśmy, że kąpiel w danym miejscu jest zabroniona). 
 KPP Racibórz, Fot. BK 
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Bezpieczny Senior 

W dzisiejszych czasach Policja odnotowuje coraz więcej 

oszustw, w których pokrzywdzonymi są osoby starsze. Oszu-

ści próbują różnych metod aby wejść do mieszkań pod róż-

nym pretekstem np. z prośbą o szklankę wody, propozycją 

sprzedaży artykułów przemysłowych, oszuści powołują się 

na pracowników urzędów, przedstawicieli różnych służb np. 

policjanta, listonosza, pracownika ZUS, pracownika pomocy 

społecznej, pracownika zakładu energetycznego lub gazow-

nika, pracownika pogotowia ratunkowego lub też innych 

instytucji. Oszuści stosują także powszechnie już znaną me-

todę przestępstw lub kradzieży „na wnuczka”, „na kolegę” 

lub „na litość”. Przy przestępstwach „ na kolegę” oszuści 

bardzo często podają się za kolegę syna lub córki. Podczas 

rozmowy ze swoją ofiarą oszuści próbują wzbudzić zaufanie, 

wymyślają przy tym tzw. historię rodzinną aby następnie wy-

łudzić od niej pieniądze. W przestępstwach „na wnuczka” 

sprawcy dzwonią na telefon i przedstawiając się jako wnuk, 

wnuczka, (pamiętajmy, że podczas rozmowy telefonicznej 

głos w telefonie bywa zniekształcony i faktycznie może się 

wydawać, że dzwoni ktoś z rodziny ) Oszuści tłumaczą 

„babci” lub „dziadkowi”, że mają np. okazję zakupu kompu-

tera czy samochodu po bardzo okazyjnej cenie w związku z 

tym proszą o pieniądze. Oszuści w trakcie rozmowy twierdzą, 

że nie mogą przyjść osobiście po pieniądze, że wyślą po nie 

swojego zaufanego kolegę. Po pewnym czasie  faktyczne 

zjawia się  kolega „wnuczka” w mieszkaniu ofiary naciąga-

cza. Przy oszustwach „na litość” bardzo często odbywa się 

to w następujący sposób np. do mieszkania puka osoba, 

która prosi o coś do jedzenia lub picia twierdząc, że  np. 

niedawno zmarł ojciec, który był jedynym żywicielem rodziny 

a matka przebywa w szpitalu. Starsza osoba słysząc taką 

historię nie zastanawia się długo i przygotowuje posiłek, a w 

tym czasie oszust okrada mieszkanie. Kolejną próbą wyłu-

dzenia pieniędzy może być, to, iż sprawcy przedstawiają się 

jako pracownicy np. pogotowia ratunkowego wchodzą do 

mieszkania pod pretekstem, że są z pogotowia ratunkowego 

i zbierają pieniądze na zakup krwi potrzebnej do przeprowa-

dzenia operacji syna kolegi, który ucierpiał w kolizji drogo-

wej. Zaskoczone ofiary nie zastanawiają się nad potwierdze-

niem tych faktów i przekazują przestępcy pieniądze. Całej 

sytuacji towarzyszy także „spektakl” gdyż przestępcy bardzo 

często przebrani są w podrobione stroje.   Oszuści mogą też 

podawać się za pracowników pomocy społecznej, pracowni-

ków urzędu skarbowego lub ZUS- u twierdząc, że potencjal-

na ofiara otrzymała pieniądze, zwrot podatku, większa eme-

ryturę lub rentę i muszą zwrócić te pieniądze. Oszuści naka-

zują zrobić opłatę manipulacyjną lub dać pieniądze na za-

kup znaczków skarbowych. Takie postępowanie ma na celu 

wskazanie przez domownika miejsca, gdzie w mieszkaniu są 

schowane pieniądze. Podobne sposoby mogą być wykorzy-

stywane przez domokrążców  oferujących tanie towary lub 

„dobrą nowinę” o np. wygranej w konkursie lub loterii. W 

natłoku informacji potencjalna ofiara nie zastanawia się nad 

sensem tego co słyszy, dlatego w tego typu sytuacjach łatwo 

stać się ofiarą oszustwa. Sprawcy przestępstw podają się 

też za funkcjonariuszy policji lub straży miejskiej. Informują 

ofiarę  iż np. ktoś z rodziny przysłał ich po pieniądze, gdyż 

nie miał przy sobie gotówki a musi zapłacić mandat. Sugeru-

ją przy takiej rozmowie, że sprawę można załatwić 

„polubownie”, by chęć pomocy bliskiej nam osobie skłoniła 

nas do wręczenia pieniędzy nieuczciwym przebierańcom. 

Uważajmy także na osoby, które pod pretekstem pomocy np. 

we wniesieniu ciężkich zakupów do domu mogą nas oszu-

kać i zabrać nam pieniądze.  To tylko wybrane sytuacje, któ-

re mogą się przytrafić. Pomysłowość oszustów jest ogromna, 

dlatego w takich przypadkach należy kontaktować się z poli-

cją  lub dzwonić  pod numer alarmowy 997 lub 112. 

Polacy z Naddniestrza odwiedzili rudzką wąskotorówkę  
2 lipca na Zabytkową Stację Kolei Wąskotorowej w 

Rudach przybyła grupa Polaków z Tyraspola w Mołda-

wii (Naddniestrzańska Republika Mołdawska). Wizytę 

w Polsce zorganizowało Towarzystwo Miłośników Lwo-

wa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Za-

brzu. Goście z Naddniestrza - oprócz Rud - zwiedzili 

jeszcze m. in. Koszęcin (siedziba Zespołu Pieśni i Tań-

ca "Śląsk"), Gliwice, Zabrze, Oświęcim, Kraków i Wado-

wice. Pobyt na rudzkiej stacji został ufundowany przez 

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska oraz Zabytkową 

Stację Kolejki Wąskotorowej w Rudach. Grupa, która 

przybyła na stację w Rudach należy do Towarzystwa 

Polskiej Kultury Jasna Góra w Tyraspolu z szefową to-

warzystwa na czele Natalią Syniavską-Krzyżanowską. 

Stowarzyszenie działa od roku 2004 i obecnie zrzesza 

w trzech oddziałach około 1000 osób. 
 Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej 
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Pożar zboża w Rudzie. W akcji samolot gaśniczy 

Strażacy zawodowi, ochotnicy oraz samolot gaśniczy typu 

dromader wzięli udział w gaszeniu pożaru zboża, który wy-

buchł we wtorek, 3 lipca, w godzinach popołudniowych we 

wsi Ruda. Ogień pojawił się podczas prac polowych z udzia-

łem kombajnu Ogień strawił 3,5 hektara ścierniska oraz zbo-

że na powierzchni 6 hektarów. Wartość strat materialnych w 

zdarzeniu oszacowano na kwotę 15 tys. zł. 

 Fot. OSP Budziska i OSP Kuźnia Raciborska 

Pożar lasu w Kuźni Raciborskiej. Eksplodowały materiały wybuchowe  

W działania gaśnicze zaangażowano zastępy strażaków za-

wodowych oraz ochotników, a także samoloty gaśnicze typu 

dromader. Do pożaru doszło 5 lipca około godz. 14.00 w 

lesie pomiędzy Kuźnią Raciborską a Nędzą, nieopodal roz-

formowanego w 1990 roku 11. Dywizjonu Rakietowego 

Obrony Powietrznej. W akcję gaśniczą zaangażowano 14 

zastępów strażaków zawodowych oraz ochotników (dwa za-

stępy pozostawały w odwodzie), a także samoloty gaśnicze 

typu dromader, które dokonały trzech zrzutów wody. W trak-

cie pożaru doszło do trzech eksplozji znajdujących się w zie-

mi materiałów wybuchowych, dlatego też akcja gaśnicza 

wymagała zastosowania szczególnych środków ostrożności 

oraz taktyki. W piątek 6 lipca na pożarzysko przyjechali sa-

perzy, którzy sprawdzali  teren pod kątem mogących się tam 

znajdować kolejnych niewybuchów. 

5 lipca jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z 

Gminy Kuźnia Raciborska odebrały sprzęt ratow-

niczy niezbędny do niesienia pomocy i ratujący 

życie. Został on zakupiony w ramach dofinanso-

wania, jakie Gmina otrzymała z Ministerstwa 

Sprawiedliwości, w imieniu którego sprzęt przeka-

zywał Marcin Sławecki. 

Uroczystość prowadził szef gminnych jednostek 

OSP Krzysztof Bartoń. Podczas uroczystości bur-

mistrz Paweł Macha złożył serdeczne podzięko-

wania dla Michała Wosia z Ministerstwa Sprawie-

dliwości za pomoc i zaangażowanie w przedmio-

towej sprawie. 

 

UM Kuźnia Raciborska 

Nowy sprzęt bojowy trafił do gminnych jednostek OSP  
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Rok po nawałnicy. Jak dziś wygląda teren po kataklizmie?  

7 lipca 2017 r. nad Kuźnią Raciborską i okolicą przeszła 

potężna trąba powietrzna, w wyniku której zostało uszkodzo-

nych wiele budynków, a tysiące drzew zostało połamanych 

niczym zapałki. O tym, jak wygląda dziś teren po kataklizmie 

opowiada nam nadleśniczy Nadleśnictwa Rudy Raciborskie - 

Robert Pabian. - Huragan, który zniszczył duże połacie lasu 

był dla nas, leśników prawdziwą klęską żywiołową, najwięk-

szą od czasu wielkiego pożaru z 1992 r. Jeszcze w zeszłym 

roku, po zinwentaryzowaniu szkód przyjęliśmy sobie taki 

scenariusz, że do końca 2018 r. uporządkujemy cały teren z 

połamanych drzew. Dziś można powiedzieć, że prace idą 

zgodnie z planem. Ilość drewna, którą wówczas oszacowali-

śmy, a którą należało wywieźć z terenu dotkniętego huraga-

nem wyniosła około 280 tys. m.sześc. Powierzchniowo też 

jest to bardzo wielkie wyzwanie, bo jest to około 2 tys. ha 

lasu, który ucierpiał na skutek nawałnicy. 

Polsko-ukraińskie dziedzictwo kulturowe,  
czyli wizyta gości z Krzywego Rogu w MOKSiR 

Po tym, jak w czerwcu na scenie Kuźni Kultury wystąpił ze-

spół Barwinok z ukraińskiej Winnicy, w środę, 25 lipca Miej-

ski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej 

ponownie otworzył drzwi dla gości z Ukrainy. Tym razem była 

to młodzież z Pałacu Kultury „Ingulec” oraz członkowie Mię-

dzynarodowej Fundacji Charytatywnej „Ozhina” z miasta 

Krzywy Róg. Wizyta w Kuźni była bardzo spontaniczna (na 

tyle spontaniczna, że zabrakło czasu na rozpropagowanie 

wydarzenia) odbyła się w ramach projektu „Wymiana dzie-

dzictwa kulturowego młodzieży Ukrainy i Polski, jako zobo-

wiązanie do przyszłego partnerstwa”, którego realizatorem 

jest Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne „Pracownia Przy-

szłości” z Raciborza oraz wspomniana wyżej Fundacja 

„Ozhina” (po polsku: „Jeżyna”) i kuźniański MOKSiR. Goście 

zaprezentowali kilka utworów w swoim języku, wśród których 

znalazła się m. in. ludowa kompozycja pt. „Ti ż mene pidma-

nula” („Tyś mnie oszukała”). Poza artystami z Krzywego Ro-

gu na scenie Kuźni Kultury zaprezentowały się również wo-

kalistki z Raciborza: Natalia i Karolina Świerczek. Realizowa-

ny projekt zakłada nie tylko pobyt Ukraińców na Ziemi Raci-

borskiej. Pod koniec sierpnia br. strona polska gościła rów-

nież przez kilka dni w Krzywym Rogu. 
 Bartosz Kozina 
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Festyn Wakacyjny w Rudzie Kozielskiej  

W dniach 28-29 lipca odbył się XIX Festyn Wakacyjny organi-

zowany przez klub LKS Ruda Kozielska. Festyn rozpoczął się 

meczem Koziołki c/a OSP Ruda Kozielska. Początek meczu 

korzystny dla strażaków, którzy objęli prowadzenie 2:0. Im 

dłużej trwał mecz tym jednak bardziej dominowały Koziołki 

wygrywając 6: 3 i zdobywając "Puchar KOZI 2018". Cieka-

wostką tego meczu było to, że ok. 25 minuty zawyła strażac-

ka syrena wzywająca ochotników do akcji. Kilku z nich pobie-

gło więc do remizy. Okazało się, że paliły się trawy za Odrą w 

Rudzie. Na szczęście szybko ugaszono pożar, a strażacy-

piłkarze zdążyli wrócić na mecz. Tym większe dla nich brawa 

za podwójną akcję. Po emocjach sportowych nadszedł czas 

zabawy. Bawiono się wraz z zespołem A TO MY. Bawiono się 

dobrze i dość długo, bo prawie do czwartej nad ranem. Co 

ciekawe zespół A TO MY, który już gra u nas od pierwszego 

festynu napisał specjalną piosenkę o naszym festynie. Wiel-

kie brawa!!!  Mamy nadzieję, że będzie to FESTYNOWY HIT!!! 

Niedzielna część rozpoczęła się tradycyjnie turniejem siat-

kówki plażowej. Wzięło w nim udział 5 drużyn. Najlepszy oka-

zał się zespół DWA i PÓŁ ( Patryk Konietzny, Daniel Krawiec i 

Marcin Ciupek). Zespół mimo nazwy dwa i pół wykonał robo-

tę za trzech, gdyż zespoły grały w trzy osobowych składach. 

Gratulacje i zapraszamy za rok do walki o obronę tytułu. Ko-

lejny punkt programu to występ duetu znanego z Telewizji 

Silesia i Śląskich rozgłośni radiowych. Dominika i Janusz 

Żyłka przez półtorej godziny świetnie bawili publiczność i 

bawili się z publicznością. Na pewno dla fanów śląskiej mu-

zyki był to czas znakomitej zabawy z Dominiką i Januszem. 

Wielkie brawa i podziękowania dla nich. Na pewno zyskali 

nowych fanów w Rudzie Kozielskiej. Po koncercie Dominiki i 

Janusza Żyłka  estradą podobnie jak w sobotę  zawładnęły A 

TO MY. Zabawę taneczną przeplatały różnorakie konkursy 

zarówno dla dzieci jak i starszych. Nie zabrakło też mającego 

wieloletnią tradycję "słodkiego deszczu" dla najmłodszych 

uczestników festynu. Mimo upalnej, słonecznej pogody orga-

nizatorom udało się załatwić "deszcz" na szczęście tylko 

deszcz słodyczy. Po rozlosowaniu nagród wśród uczestników 

festynu bawiono się dalej. O której skończono.... Podobno 

nad ranem od strony boiska dobiegała jeszcze taneczna 

muzyka... Dziękujemy wszystkim osobom pomagającym przy 

organizacji i obsłudze festynu. Dla tych osób ostatnie kilka 

dni to było ogrom pracy i całe dnie i noce spędzone na boi-

sku. Za wielkie zaangażowanie  WIELKIE DZIĘKI. Mamy na-

dzieję, że liczna i zadowolona z festynu publika jest również 

formą podziękowania i pokazuje, że warto było poświęcić 

ogrom czasu na przygotowanie i obsługę klubowej imprezy. 

Jeszcze raz DZIĘKUJEMY. Dziękujemy wszystkim sponsorom 

Festynu Wakacyjnego. Dzięki  Waszej dobrej woli udało nam 

się ułożyć program, w którym mamy nadzieję, każdy znalazł 

coś dla siebie, coś, co lubi. WIELKI DZIĘKI. 

LKS Ruda Kozielska dziękuje wszystkim, którzy wsparli orga-

nizowany przez nas Festyn Wakacyjny. Dzięki Waszej dobrej 

woli udało na się stworzyć imprezę, która mamy nadzieję 

zadowoliła wszystkich uczestników. DZIĘKUJEMY. 

Sponsorzy Festynu Wakacyjnego: 

FIRMA EURO – LOCKS – RUDA ŚLĄSKA 

ZUPIL – ANDRZEJ PASZENDA 

NADLEŚNICTWO RUDY 

TARTAK ZEP i synowie – RUDA KOZIELSKA 

STUDIO FOTOGRAFII FIOLLA – WIOLA SZENDZIELORZ 

PIEKARNIA JADWIGA i PIOTR SZYMURA – RUDY 

SKLEP MIĘSNY – DANUTA i ERNEST ŻYŁA 

RESTAURACJA GOŚCINNA – RUDA KOZIELSKA 

HOTEL GRACJA – KUŹNIA RACIBORSKA 

PIOTR CIUPKE 

LA TAWERNA W RUDACH 

FRT ANDARGO – MIŁOSZ WITKOWSKI 

PYSKOWICE UL. KOLEJOWA 

KSIĘGARNIA ORBITA – RYBNIK 

FIRMA DEDOL – RUDY 

AKADEMIA PIĘKNA – NĘDZA UL. ROGOL 27 

KRZYSZTOF WOJTAS 

AKTYWNI TEAM 

WOJCIECH CHLUBEK 

BANK SPÓŁDZIELCZY KUŹNIA RACIBORSKA 

KOŁO GOSPODYŃ 

LKS RUDA KOZIELSKA 

OSOBY PRYWATNE 

FUNDUSZ KULTURALNY SOŁECTWA RUDA KOZIELSKA 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, 

kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z 

innymi”-Jan Paweł II 

Wojciech Węglorz  

http://cytaty.o.pl/author/jan-pawel-ii/
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Kolej wąskotorowa pojedzie do Rybnika! 
Trwają prace budowlane mające na celu utworzenie przy-

stanku kolejowego w Rybniku-Stodołach. Oznacza to, że linia 

kolei wąskotorowej, która biegnie od Stanicy (gm. Pilchowi-

ce) poprzez Rudy do Paproci jeszcze w tym roku zostanie 

przedłużona do Rybnika. 

Plany nad przywróceniem istniejącego odcinka pojawiły się 

kilka lat temu. Jednak plan to jedno, a realizacja - drugie. 

Pierwszym krokiem było ogłoszenie w kwietniu ubiegłego 

roku przetargu, do którego stanęła tylko jedna firma. Jej 

oferta była jednak zbyt wysoka niż wstępnie zakładano. No-

wa nadzieja pojawiła się w maju br., kiedy to ciężar rewitali-

zacji kolejki wzięły na siebie Rybnickie Służby Komunalne, 

które zakupiły elementy małej architektury. Robotami bu-

dowlanymi zajęła się natomiast firma Inżbud. 

Inwestycja będzie polegała na odtworzeniu odcinka kolejki 

wąskotorowej na długości około 700 m poprzez odbudowę 

torowiska oraz peronu stacji Stodoły, wraz z montażem wiaty 

peronowej, zadaszenia rowerowego oraz elementów małej 

architektury takich jak ławki, kosze, lampy. Prace potrwają 

około 2,5 miesiąca. Przewidywany koszt całej inwestycji to 

około 1,5 mln zł. 

 BK; fot. rybnik.com.pl 

Festyn Rodzinny w Siedliskach 
11 sierpnia br. w sobotnie popołudnie Rada Sołecka Sie-

dlisk zorganizowała Festyn Rodzinny na boisku przy Wiej-

skim Ośrodku Kultury i Sportu. 

Festyn rozpoczął się o godzinie 16.00  występami i zabawa-

mi dla dzieci.  Występy prowadziły Panie z CRAZY CLUBU z 

Raciborza. Były animacje, skręcanie balonów oraz puszcza-

nie baniek mydlanych.  Wolontariuszki Domu Kultury w Kuź-

ni Raciborskiej malowały dzieciom buzie do późnych godzin 

wieczornych. Impreza miała charakter integracyjny. W czasie 

trwania festynu dzieci mogły bezpłatnie korzystać ze zjeż-

dżalni, przejażdżki na koniu w siodle.  Podczas festynu miej-

scowi strażacy zaprezentowali dzieciom sprzęt strażacki. 

Gwiazdą wieczoru był zespól METRUM RENI & MARCO. Fe-

styn zakończył się zabawą taneczną, do której przygrywał 

Zespól Rodzinny RELAX z Siedlisk.  Przy pięknej letniej pogo-

dzie zabawa trwała do późnych godzin nocnych.  
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W drugiej połowie sierpnia w rudzkim Ośrodku Wypoczynko-

wym „Buk” zainaugurowała działalność Fundacja na rzecz 

Centrum Rehabilitacji w Chorobach Onkologicznych, którego 

celem będzie prowadzenie zajęć i szeroko pojęta opieka nad 

osobami będącymi w trakcie leczenia i tymi, którzy zakończy-

li terapię onkologiczną. O Fundacji i Centrum rozmawiamy z 

Dariuszem Jezierskim. 

- Kto wyszedł z inicjatywą powołania Fundacji? 

- Z inicjatywą powołania Fundacji wyszedłem osobiście. Było 

to jednak efektem wielu konsultacji i dyskusji zarówno w 

ramach Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”, prowadzącego w 

Rudach Dom Seniora „Buk”, jak i w gronie ekspertów w wie-

lu dziedzinach, którzy weszli potem w skład Rady Programo-

wej Fundacji. 

- Na czym będzie polegać opieka? 

- Przede wszystkim na kompleksowym wsparciu osób po 

terapiach onkologicznych, a często również w ich trakcie. 

Nacisk będzie położony w pierwszym rzędzie na pracę psy-

choterapeutyczną, zmierzającą do odbudowania osobowości 

i wzmocnienia motywacji do dalszej walki z chorobą. Nie 

będzie się zapominać o tym, że dotknięta i spustoszona cho-

robą jest cała rodzina chorego onkologicznie. Zajęcia będą 

prowadzone na wiele sposobów. Obok zajęć z psychologami 

i fizjoterapeutami będzie również dietetyk, joga, sztuka i wie-

le innych dyscyplin. Powrót do normalnego życia nie będzie 

w naszym przypadku tylko formułą do powtarzania. Warto 

podkreślić, że nie istnieje w zasadzie rehabilitacja onkolo-

giczna. Będziemy wspólnie ustalać jej standardy. 

- Gdzie dokładnie znajdować się będzie Centrum? To będą 

jakieś nowe obiekty czy zostaną zaadaptowane gotowe już 

pomieszczenia? 

- Pod potrzeby Centrum przeznaczony zostanie cały, blisko 

10-hektarowy teren dawnego Ośrodka Buk. Oczywiście w 

samym budynku znajdować się będą pomieszczenia pacjen-

tów i gabinety, ale zajęcia różnego rodzaju będą prowadzo-

ne na całym terenie. Również w Amfiteatrze, gdyż terapeu-

tyczne oddziaływanie przez sztukę jest dla nas oczywiste. 

- Ile osób jednocześnie będzie mogło skorzystać z przygoto-

wanej oferty? 

- Oczywiste jest, że na starcie rozpoczniemy od turnusów 

kilkunastoosobowych, dążąc do przetestowania i końcowego 

opracowania autorskiego modelu pracy. Dość szybko jednak 

planujemy zwiększenie możliwości Centrum do jednoczesnej 

pracy z 80 do 100 pacjentów. W ciągu kilku lat planujemy 

rozszerzyć możliwości do 500-600 pacjentów jednocześnie. 

Dynamika zachorowań wskazuje, że potrzeby są jeszcze 

większe. Nie wiadomo jednak w tej chwili, czy będą im mogły 

sprostać możliwości NFZ i inne źródła finansowania. 

- Czy wiadomo, kiedy Centrum rozpocznie działalność? Jak 

zgłaszać się mają potrzebujący, kto może dokonywać zapi-

sów, kto może wydać skierowania i na jakiej się to będzie 

odbywać podstawie? 

- Od razu po zakończeniu czynności rejestracyjnych Funda-

cji. Zakładamy, że już we wrześniu będziemy mogli komple-

tować pierwsze turnusy. Już w tej chwili przyjmujemy pierw-

sze zgłoszenia od osób potrzebujących. Dzieje się to na za-

sadzie zbierania kontaktów i wywiadu. Wystarczy napisać na 

adres centrum-rudy@gmail.com, a otrzyma się odpowiedź z 

dalszymi informacjami. Kwalifikacją osób do turnusów będą 

zajmować się specjaliści kierowani przez doktora Grzegorza 

Słomiana, ordynatora Oddziału Onkologicznego rybnickiego 

szpitala oraz psycholog Alinę Choteborską, specjalizującą 

się w pracy z pacjentami onkologicznymi. 

- Kto wchodzić będzie w skład zespołu Fundacji / Centrum 

Rehabilitacji? 

- Zespół będzie się składał z wielu osób. Personel będzie 

sukcesywnie starannie wybierany zgodnie z potrzebami. 

Sama Fundacja będzie zatrudniała możliwie mało osób, aby 

jak największe środki móc przeznaczyć na właściwą działal-

ność Centrum Rehabilitacji. 

- Czy osoby korzystające z opieki muszą się liczyć z jakimiś 

kosztami? 

- Niestety nie od razu Fundacja zbierze niezbędne środki, 

aby móc dofinansować koszty terapii i rehabilitacji osób go-

rzej sytuowanych, choć od początku podejmie takie stara-

nia. Siłą rzeczy zatem pierwsze turnusy w dużej części będą 

miały charakter komercyjny. Pozwolą one za to na wypraco-

wanie właściwej metodyki pracy i ustalenie jej wysokich 

standardów. W tej chwili trwa jeszcze szacowanie kosztów. 

- Dzień, w którym powołano do życia Fundację, obfitował w 

wydarzenie muzyczne. Na „bukowej” scenie wystąpił bowiem 

Joszko Broda. Czy Fundacja planuje organizować co pewien 

czas tego rodzaju koncerty? 

- Oczywiście, działalność kulturalna o różnym charakterze 

stanowić będzie jedną z metod pracy Fundacji. Korzyści dla 

całego regionu są tu oczywiste. 
 oprac. Bartosz Kozina, fot. info-poster.eu 

Centrum Rehabilitacji w Chorobach Onkologicznych powstało w Rudach  

Od sierpnia na stronie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej do-

stępna jest nowa wersja Biuletynu Informacji Publicznej. Można tu 

znaleźć wszystkie informacje związane z działalnością urzędu 

Biuletyn Informacji Publicznej  
w nowej szacie graficznej 
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Dowożenie dzieci do szkół w roku szkolnym 2018/2019 - zmiany dot. Brantolki  

3 sierpnia 2018 r. zostały podpisane umowy z Przedsiębior-

stwem Komunikacji Samochodowej w Raciborzu na dowoże-

nie uczniów z terenu Gminy Kuźnia Raciborska do szkół. 

Dowożenie będzie realizowane do placówek oświatowych w 

Raciborzu, m. in. do: 

- Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Królewskiej; 

- Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi przy 

ul. Cecylii; 

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesły-

szących i Słabo słyszących przy ul. Karola Miarki. 

Uczniowie dowożeni będą również do placówek oświatowych 

na terenie Gminy Kuźnia Raciborska, tj. do Szkoły Podstawo-

wej im. Jana III Sobieskiego oraz Przedszkola w Rudach. 

Miło nam poinformować, że w nowym roku szkolnym udało 

się zorganizować dowożenie dzieci z Brantolki do szkoły i 

przedszkola w Rudach. 
 UM Kuźnia Raciborska 

Dzień Seniora w Rudach 
W sobotę 4 sierpnia w wiacie biesiadnej "Stodoła" świętowa-

no Dzień Seniora. W spotkaniu udział wzięło 120 zaproszo-

nych  mieszkańców Rud. Z zaproszonych gości przybyli Prze-

wodnicząca Rady Miejskiej Sabina Chroboczek- Wierzchow-

ska, Dyrektor MOKSiR Michał Fita, radny Roman Wilk i 

współorganizator imprezy sołtys Węglorz Wojciech. Zapro-

szeni goście na początku imprezy złożyli seniorom podzięko-

wania i życzenia z okazji ich święta. List z życzeniami skiero-

wała również wiceburmistrz Sylwia Brzezicka-Tesarczyk, któ-

ra nie mogła uczestniczyć w tym spotkaniu. Koło Gospodyń 

przygotowało na to święto poczęstunek. Było gorące danie, 

była kawa i kołocz oraz chleb z "fetym" i kiszony ogórek oraz 

oczywiście zimne napoje, które na panującą w sobotę upal-

ną pogodę były bardzo pożądane. Seniorzy oprócz 

"konsumpcji" bawili się przy akompaniamencie zespołu 

"Dynamic". A, że potrafią się znakomicie bawić, to parkiet był 

praktycznie non stop pełen par tanecznych.  

„Wielkie podziękowanie kierujemy do Koła Gospodyń za 

przygotowanie i obsługę Dnia Seniora. Przygotowanie poczę-

stunku dla ok. 150 osób wymaga wielkiego wysiłku i dużo 

czasu. Nasze Koło po raz kolejny pokazało, że można 

na  nim polegać i za to jeszcze raz wszystkim paniom DZIĘ-

KUJEMY. Podziękowania dla zespołu Dynamic za oprawę 

muzyczną imprezy. Pozostaje tylko życzyć obyśmy za rok 

mogli się spotkać ponownie świętując  kolejny Dzień Senio-

ra”. 

Wojciech Węglorz 
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Wycieczka Koła Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów  

Dnia 8 sierpnia członkowie Koła Polskiego Związku Emery-

tów Rencistów i Inwalidów w Kuźni Raciborskiej wzięli udział 

w wycieczce. Rozpoczęła się rejsem statkiem po Kanale Gli-

wickim. W trakcie rejsu mogli podziwiać piękno okolicznej 

przyrody, ptactwo wodne oraz jak wygląda transport wodny. 

Można było obserwować załadunek na barki.  Wielką atrak-

cją było pokonanie śluzy gdzie różnica poziomu wody wynosi 

ok 4 metry. Podczas rejsu wysłuchali informacji na temat 

powstania Kanału Gliwickiego i historii Śląska. Następnie 

udali się do Dzikiej Chatki w Kolonowskich gdzie przy grillu 

odbyła wesoła biesiada z muzyką i tańcami. Dla każdego coś 

miłego! Podczas wycieczki grupie emerytów towarzyszyli 

wnukowie i również świetnie się bawili. Była także możliwość 

wypożyczenia kajaku. Wspólne wyjazdy młodego i starszego 

pokolenia dobrze służą integracji naszej kuźniańskiej spo-

łeczności.  

Irmgarda Brzoska 

Remont szatni w budynku Przedszkola nr 2  

Od 29 czerwca do 30 lipca trwały prace remontowe szatni w budynku Przedszkola nr 2 w Kuźni 

Raciborskiej przy ul. Bohaterów Westerplatte. Zakres robót obejmował m. in. rozbiórkę istniejącej 

posadzki w pomieszczeniu szatni i wykonanie nowej posadzki z płytek gresowych, a także: 

- rozbiórkę lamperii z boazerii z płyty i wykonanie w jej miejscu nowej lamperii z tapety z włókna 

szklanego; 

- zatkanie otworów okiennych w pomieszczeniu szatni; 

- wykonanie powłoki z gładzi gipsowej z malowaniem ścian wraz z sufitami w pomieszczeniu szatni; 

- zamocowanie naroży ochronnych na rogach ścian z narożników z PVC w pomieszczeniu szatni. 

 UM Kuźnia Raciborska 

W Szkole Podstawowej 

im. Jana Wawrzynka w 

Kuźni Raciborskiej 

remontowano szatnie 

znajdujące się przy 

hali sportowej. Termin 

robót wykroczył jednak 

poza sezon wakacyjny, 

ponieważ koniec prac 

planowany był na 15 

września br. 
 UM Kuźnia 

Raciborska 

Modernizacja szatni sportowych w Szkole Podstawowej 
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Uczniowie z kuźniańskiej podstawówki otrzymali podziękowanie od księcia i księżnej Cambridge  

Gabriela Bitomska  - nauczycielka języka 

angielskiego ze Szkoły Podstawowej im. 

Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej 

wraz z uczniami wysłała list gratulacyjny 

do książęcej pary (księcia i księżnej Cam-

bridge) z okazji narodzin trzeciego po-

tomka. Pod koniec sierpnia na faceboo-

kowym fanpage'u kuźniańskiej podsta-

wówki pojawiły się zdjęcia z podziękowa-

niami od księżnej Kate i księcia Williama. 

 BK 

Strażacy z Kuźni mają nowy wóz bojowy 
Mercedes Benz Atego 1630 AF o mocy 300 KM to nowy na-

bytek kuźniańskiej jednostki OSP. Pojazd wyprodukowany w 

2018 r. został oficjalnie powitany w środę, 25 lipca. 

Dotychczasowy pojazd - Star 266 który przez 11 lat służył w 

kuźniańskiej jednostce, trafił do Budzisk. Star 266 GBA 2,3 / 

16 swój pierwszy wyjazd odnotował w sierpniu 2007 r., kiedy 

to strażacy wyjechali nim gasić płonące podkłady kolejowe. 

Ostatni wyjazd zaliczył w lipcu 2018 r. wyjeżdżając do pożaru 

lasu. W okresie 11 lat służby przejechał ponad 6 tys. km po 

drogach gminnych i powiatowych. Uczestniczył w ponad 700 

interwencjach. Jak podkreślają kuźniańscy ochotnicy - po-

jazd nigdy ich nie zawiódł. Sprawdził się w każdych warun-

kach. Wysłużony Star choć kończy służbę w Kuźni Racibor-

skiej, to nie odchodzi na „emeryturę”. Do pożarów będą wy-

jeżdżać nim teraz ochotnicy z Budzisk, którzy swój obecny 

pojazd przekażą z kolei strażakom z Jankowic. Starania o 

nowy pojazd dla ochotników z Kuźni trwały dwa lata. Jak 

powiedział nam burmistrz Paweł Macha, za pierwszym ra-

zem oferta przepadła w konkursie, ale drugie podejście za-

kończyło się już sukcesem. - Można teraz śmiało powiedzieć, 

że Kuźnia ma dziś coś ładnego i solidnego, a znaczek Mer-

cedesa mówi sam za siebie – dodaje włodarz. 

Z nowego pojazdu cieszą się przede wszystkim strażacy. - 

Nasi druhowie są uśmiechnięci od ucha do ucha. Powiem 

krótko: w końcu się doczekaliśmy – mówi z kolei Paweł 

Wrzodak, naczelnik OSP w Kuźni Raciborskiej. 

Koszt nowego samochodu to wydatek 800 tys zł., z czego 85 

% funduszy pochodziło z Unii Europejskiej. Pozostałe 15 % 

dołożyła Gmina. Do tego należy jeszcze doliczyć koszty zwią-

zane ze zmianą podatku VAT, który urósł do 23 %. Mimo to 

burmistrz zapewnia, że było warto, gdyż jest to pojazd na 

lata. 

Pojazd, który trafił do Kuźni jest bardzo nowoczesny. Na raz 

może wziąć 4000 litrów wody i 400 litrów piany (Star miał 

zbiornik o połowę mniejszy). Także silnik jest dwa razy moc-

niejszy niż w dotychczasowym wozie, którym strażacy wyjeż-

dżali do akcji (300 KM w miejsce 150 KM). 

Jak informuje nas burmistrz, nie jest to ostatni zakup specja-

listycznego pojazdu. Wkrótce z nowego nabytku będą się 

również cieszyć strażacy z Rud. 

 Bartosz Kozina 
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Wakacyjne warsztaty teatralne z Pippi Pończoszanką w tle 

W dniach 1-2 sierpnia w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i 

Rekreacji w Kuźni Raciborskiej zostały zrealizowane warszta-

ty oraz spektakl pt. "Pippi Pończoszanka", które były częścią 

projektu artystycznego realizowanego w ramach programu 

"Lato w teatrze" Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszew-

skiego w Warszawie. 

Projekt miał na celu organizację warsztatów teatralnych dla 

dzieci, które poprowadzili aktorzy z Teatru Pinokio z Łodzi. 

Podczas warsztatów dzieci uczyły się żonglerki, chodzenia po 

niewidzialnej linie, jak to jest być piratem i, że czasem trzeba 

kłamać. Finałem działań był happening - wspólna parada do 

Wozu Metafizycznego (mobilna scena Teatru Pinokio). 

W upalny wieczór, 2 sierpnia, w namiocie cyrkowym odbył 

się spektakl pt. "Pippi Pończoszanka" w reżyserii Konrada 

Dworakowskiego. Cały namiot wypełniały zadowolone twarze 

dzieci, młodzieży i dorosłych. Muzyka na żywo, scenografia, 

efekty akrobatyczne, a przede wszystkim wspaniała gra ak-

torska przeniosła zgromadzonych w świat małej rudowłosej 

dziewczynki i jej problemów. 

Po spektaklu odbył się koncert zespołu Bura Kura. Wszyscy 

widzowie zostali włączeni do wspólnej zabawy. Nie zabrakło 

bisów i zakulisowych spotkań z artystami. 
 Tekst i zdjęcia: MOKSiR, oprac. BK 

W sobotę 4 sierpnia Stadion Śląski w Chorzowie gościł zespoły Samorządowców Województwa 

Śląskiego oraz Prawników zrzeszonych w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Katowicach w rozgryw-

kach piłki nożnej o Puchar Stulecia. W zespole Samorządowców powołanych na turniej znalazło 

się dwóch przedstawicieli kuźniańskiego samorządu: Sekretarz Miasta Dominik Klimanek oraz 

Kierownik Referatu Inwestycji Piotr Staroń. Pomimo upału przekraczającego 30 stopni, arena 

stadionu przyciągnęła kibiców piłki nożnej oraz rodziny. Starcie Samorządowców z Prawnikami 

składało się z dwóch części: meczu 2 x 30 minut oraz serii rzutów karnych. Mecz wygrała druży-

na Prawników, natomiast w rzutach karnych lepsi byli Samorządowcy. Puchar oraz medale wrę-

czył zawodnikom związany ze Śląskiem wielokrotny reprezentant Polski Jan Furtok. 

Sekretarz Dominik Klimanek oraz Kierownik Piotr Staroń zagrali na Stadionie Śląskim  
w Chorzowie w starciu Samorządowców i Prawników Województwa Śląskiego  
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Pierwsza pomoc przed włoską ucztą  
Wyjazd na basen do Szymocic, wycieczka do rycerskiej wa-

rowni w Pszczynie to tylko część bogatego programu, jakie 

znalazły się w ofercie „Akcji Lato” zorganizowanych przez 

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Racibor-

skiej. Poza zajęciami grupowymi, w których udział brały dzie-

ci z terenu całej gminy, organizowano również indywidualne 

zajęcia w poszczególnych świetlicach. Wśród nich znalazła 

się nauka udzielania pierwszej pomocy w Jankowicach. Ha-

słem zajęć tego dnia był "Dzień Włoski”. Pani Halina Marek z 

pomocą kilku babć przygotowała ciasto i inne składniki do 

pizzy, a uczestnicy zajęć sami komponowali swoją własną 

pizzę. Każdy tak jak lubi. Jedni kładli nacisk na grubą war-

stwę sera i grzybów, inni uważali, że lepsza będzie z salami, 

szynką i jajkiem. Byli też smakosze pizzy, na której znalazło 

się wszystkiego po trochu. Ale przecież pizza nie mogła być 

jedynym motywem zajęć. Jeszcze zanim uziemione w budyn-

ku przez rzęsisty deszcz dzieciaki zawładnęły bilardem i pił-

karzykami, przez godzinę uczyły się podstaw udzielania 

pierwszej pomocy. A nauczycielkę mieli z prawdziwego zda-

rzenia. Pani Danuta Nieszporek, dawna mieszkanka Janko-

wic, na co dzień pracuje, jako ratownik medyczny w racibor-

skim pogotowiu ratunkowym. Nie ma techniki udzielania 

pierwszej pomocy, której by nie znała. Specjalnie na potrze-

by pokazu przywiozła fantoma medycznego, na którym naj-

pierw sama demonstrowała podstawy udzielania pierwszej 

pomocy, a następnie zaprosiła do udziału uczestników za-

jęć. Było trochę śmiechu, tremy, ale też i poważnego zacie-

kawienia tematem, z którym część beneficjantów tegorocz-

nej "Akcji Lato" zetknęła się po raz pierwszy w życiu. W koń-

cu jednak pizza zarumieniła się w piecu na tyle zachęcająco, 

że ratownictwo poszło w kąt i nastał jakże wyczekiwany 

"Dzień Włoski". 
 h.mac 

Próg zwalniający poprawi bezpieczeństwo  
21 sierpnia na odnodze ulicy Raciborskiej tuż przed wejściem do 

Wiejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Jankowicach zainstalowany 

został próg zwalniający. Powodem, dla którego równą drogę należało 

nieco wygarbić, była prędkość samochodów rozwijana w tym miejscu 

przez niektórych kierowców. Osoby wychodzące z budynku WOKiS z 

zasłoniętych ścianą schodów wchodzą wprost na jezdnię. Jeszcze 

gorzej bywało w przypadku zajęć z dziećmi, które zazwyczaj pochło-

nięte zabawą 

lubią ener-

gicznie na tę 

jezdnię wy-

biegać, bez 

rozglądania 

się na boki. Niestety, czasem wprost pod nadjeżdżający samo-

chód. W tym roku omal nie doszło w ten sposób do potrącenia 

dziecka, dlatego prędkość pojazdów należało w tym miejscu ogra-

niczyć do minimum. Oczywiście kierowcy będą omijali pewnie prze-

szkodę jeżdżąc parkingiem, ale wtedy odległość od wejścia znacz-

nie się wydłuży, pojazdy będą widoczne z daleka, więc pieszy nie 

wyjdzie wprost pod ich koła. A o to przecież chodziło. 

 h.mac 
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Wandalizm w centrum miasta. Ktoś połamał drzewka  
na Placu Zwycięstwa 

Kilka drzew nasadzonych z 

początkiem roku na Placu 

Zwycięstwa w Kuźni Racibor-

skiej zostało zniszczonych. O 

fakcie tym poinformował  

Urząd Miejski jeden z miesz-

kańców Kuźni. Drzewa zasa-

dzono w ramach usuwania 

zniszczeń po nawałnicy z ro-

ku 2017. Przypomnijmy, że to 

już kolejne tego typu zdarze-

nie na terenie naszego mia-

sta. Pod koniec ubiegłego 

roku połamane zostały drzew-

ka nasadzone z okazji Świa-

towych Dni Młodzieży znajdu-

jące się przy drodze Barachowskiej (za stadionem). Komentarz Bernarda Kowola, przewodniczącego Zarządu Jednostki 

Pomocniczej "Osiedle - Stara Kuźnia": "Po takiej tragedii, po tylu zniszczonych drzewach w roku ubiegłym - taki wandalizm 

jest czystym skur... Nie nadużywam wulgaryzmów, ale w tym wypadku puszczają nerwy. Wzywam policję i mieszkańców do 

walki z wandalizmem i kompletnym debilizmem, bo innych słów do tego rodzaju wandalizmu nie znajduje. Tu nie ma mowy 

o wykroczeniu, to przestępstwo. Można przecierpieć kosze w stawie, ławki połamane, czy wykopane chamsko krzewy przy 

cmentarzu, ale wyżycie się na małych drzewkach w takiej ilości...". 
Fot. UM Kuźnia Raciborska 

Kolejny akt wandalizmu w Kuźni. Zniszczenia na placu zabaw  

Urwane mocowania śrub w „sprężynowcu”, czyli niewielkim urządzeniu zabawowym, wyrwana z korzeniami tuja i pogięte 

ogrodzenie to kolejny efekt działania wandali w naszym mieście. Do zdarzenia doszło na placu zabaw przy ul. I. Krasickie-

go. Poniżej informacja, jaka ukazała się na stronie Zarządu Osiedla: 

Plac zabaw przy ul. I. J. Krasickiego, który został oddany do użytku dwa lata temu z myślą o najmłodszych mieszkańcach 

naszego miasta znów padł ofiarą wandali. 25 sierpnia do członków Zarządu Osiedla dotarły informacje o uszkodzonym 

urządzeniu zabawowym. Po udaniu się na miejsce jednego z członków Zarządu okazało się, że zamontowany na placu 

czteroosobowy sprężynowiec jest wyraźnie pochylony (został wyrwany z dolnego mocowania śrub), co wskazywałoby na 

użycie dużej siły w celu chęci wyciągnięcia go z ziemi. Ponadto z korzeniami został wyrwany krzew iglasty (gat. tuja szma-

ragd). W momencie inspekcji, znajdował się on obok ławki (korzenie krzewu były już suche, co by świadczyło, że fakt ów 

mógł zaistnieć w porze wieczorowo-nocnej poprzedniej doby). Sile wandala (wandali) nie oparł się również płot ogrodzenio-

wy placu, którego dwa przęsła zostały wygięte na zewnątrz. 
 BK, fot. Z. Czarnacki 
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26 lat minęło. Pamięć o wielkim pożarze wciąż trwa  

26 sierpnia 1992 r. był kolejnym upalnym dniem tego lata. 

Przez kilka tygodni temperatura nie schodziła poniżej 30 st. 

C, a o deszczu można było tylko pomarzyć. Do czego taka 

sytuacja może doprowadzić, wiedzieli przede wszystkim le-

śnicy... 26 sierpnia br. minęło 26 lat od pożaru, który pochło-

nął niemal 10 tys. ha lasu… 

W niedzielne popołudnie, 26 sierpnia strażacy z gminnych 

jednostek OSP i powiatowej PSP, służby leśne oraz władze 

samorządowe i urzędnicy zgromadzili się na znajdującej się 

w środku lasu Drodze Dyrekcyjnej. W tym miejscu, 26 lat 

temu życie straciło dwóch strażaków: kpt. Andrzej Kaczyna z 

Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Raciborzu i dh An-

drzej Malinowski z OSP w Kłodnicy, by upamiętnić wydarze-

nia sprzed ponad ćwierć wieku i oddać hołd poległym straża-

kom. 
Fot. OSP Siedliska 

Nie żyje Henryk Machnik, sołtys Jankowic  

 W niedzielę, 26 sierpnia w tragicznych okolicznościach 

zmarł Henryk Machnik- wieloletni sołtys Jankowic. Miał 48 

lat. 

Henryk Machnik na czele rady sołeckiej stał od 24 stycznia 

2003 r. Był sprawnym organizatorem życia publicznego, 

inicjatorem wielu przedsięwzięć związanych z Gminą Kuźnia 

Raciborska, a zwłaszcza z Jankowicami, gdzie mieszkał. Ak-

tywnie włączył się w zainicjowane przez ks. Edwarda Mosioła 

z Jankowic Radomskich Zjazdy Jankowiczan. 

Poza działalnością samorządową, H. Machnik udzielał się 

społecznie. Często pisał artykuły do gminnej prasy - tej dru-

kowanej, jak i elektronicznej ("Oblicza wsi", "Nowa Tyta", 

"Nowiny z naszej gminy", kwartalnika "Echo Gminy Kuźnia 

Raciborska" czy portalu znadrudy.pl).Ponadto założył i reda-

gował facebookową stronę Jankowic: Jankowice Rudzkie - 

Rodenbach. Przez wiele lat był również wiceprezesem klubu 

sportowego LKS Jankowice. Lubił fotografować. Prócz zdjęć 

z wydarzeń gminnych, często uwieczniał przyrodę. Jego foto-

grafie zdobią również stronę internetową Urzędu Miejskiego. 
 Bartosz Kozina 
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Bezpieczne grzybobranie.  
Akcja informacyjna Głównego Inspektoratu Sanitarnego  

Grzybobranie to coraz popularniejsza forma spędzania wol-

nego czasu. Walory zapachowe, jak i smakowe sprawiają, że 

chętnie po nie sięgamy. Pamiętajmy jednak, że w lasach 

występują zarówno grzyby jadalne, jak i niejadalne, a nawet 

trujące, które mogą stać się przyczyną śmiertelnych zatruć 

pokarmowych. 

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNEGO GRZYBOBRANIA 

- Zbieraj tylko gatunki grzybów dobrze znanych! 

- Zbieraj tylko grzyby wyrośnięte i dobrze wykształcone. Mło-

de i przejrzałe mogą być przyczyną tragicznych pomyłek! 

- Nie niszcz żadnych grzybów, nawet trujących, ponieważ są 

one potrzebne w leśnym ekosystemie! 

- Jako początkujący grzybiarz zbieraj wyłącznie grzyby rurko-

we. W tej grupie nie ma grzybów śmiertelnie trujących! 

- Unikaj błędnych metod mających na celu wykrycie grzybów 

trujących - zabarwienie cebuli na ciemno, ciemnienie srebr-

nej łyżeczki czy gorzki smak! 

- Zbieraj grzyby wyłącznie do koszyków lub pojemników, któ-

re przepuszczają powietrze. Reklamówki foliowe powodują 

zaparzenie grzybów, a także przyspieszają ich psucie! 

- Nie zbieraj grzybów, które rosną w rowach, na skraju lasu 

czy w okolicach skupisk odpadów, ponieważ grzyby wchła-

niają ze swojego otoczenia metale ciężkie! 

ABC PRZYRZĄDZANIA I SPOŻYWANIA POTRAW Z GRZYBÓW 

- Grzybów nie należy podawać małym dzieciom, ludziom star-

szym i cierpiącym na choroby układu pokarmowego, ponie-

waż są potrawą ciężko strawną. 

- Potrawy z grzybów należy spożywać bezpośrednio po spo-

rządzeniu. 

- Potrawy z grzybów łatwo się psują i szybko powstają w nich 

trujące substancje, dlatego nie wolno ich przechowywać na-

wet w lodówce. 

Jeżeli po spożyciu grzybów masz nudności, bóle brzucha, 

biegunkę, skurcze mięśni, podwyższoną temperaturę, nie-

zwłocznie wywołaj wymioty i zgłoś się do lekarza! 

Pamiętaj, że w przypadku zatrucia muchomorem sromotni-

kowym może nastąpić chwilowa poprawa, po której stan 

chorego gwałtownie się pogarsza! 

WEZWANY W PORĘ LEKARZ MOŻE URATOWAĆ ŻYCIE! 
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Ruszył ministerialny program "Czyste Powietrze" 

Koniec sprzedaży "kopciuchów" 

Minął okres, w którym producenci mogli jeszcze sprzedawać 

kotły grzewcze niespełniające norm. Od 1 lipca ich sprzedaż 

jest zakazana pod groźbą nawet 200 tys. zł grzywny. 

Ogólnopolskie przepisy, które regulują sprzedaż i używanie 

pieców na paliwo stałe zostały zawarte w rozporządzeniu 

ministra rozwoju i finansów z września 2017 r. Według no-

wych przepisów od 1 października nie można w Polsce pro-

dukować kotłów grzewczych (pieców) niespełniających norm 

ekologicznych. W rozporządzeniu przewidziano jednak okres 

przejściowy, podczas którego można było wprowadzać do 

obrotu tego typu urządzenia wyprodukowane przed 1 paź-

dziernika 2017 r. Z końcem czerwca minął jednak czas prze-

widziany w przepisach i tym samym obecnie nie można w 

Polsce ani produkować, ani sprzedawać tzw. kotłów bezkla-

sowych, czyli "kopciuchów" - pieców niespełniających żad-

nych norm. Sprzedaż będzie zakazana zarówno w sklepach 

stacjonarnych, jak i w internecie. Za sprzedanie kotła bez 

certyfikatu albo jego podrobienie grozi do 200 tys. zł grzyw-

ny. 
 Źródło: portalkomunalny.pl 

7 czerwca między Narodowym Funduszem Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) a 16 Wojewódzkimi 

Funduszami Ochrony Środowiska (WFOŚiGW) i Bankiem 

Ochrony Środowiska podpisane zostało porozumienie w 

sprawie realizacji programu priorytetowego Czyste Powie-

trze. Od 4 września do 15 października tego roku we wszyst-

kich 2453 gminach w Polsce, odbywać się będą spotkania 

informacyjne. Ich harmonogram został zamieszczony na 

stronie Ministerstwa Środowiska 

Za złą jakość powietrza w Polsce odpowiada przede wszyst-

kim spalanie odpadów i słabej jakości opału w domowych, 

często w przestarzałych piecach. Dlatego jednym z elemen-

tów koniecznych do poprawy tej sytuacji jest - skierowane do 

osób fizycznych: właścicieli jednorodzinnych budynków 

mieszkalnych bądź realizujących plan budowy jednorodzin-

nego budynku mieszkalnego - wsparcie finansowe gruntow-

nej termomodernizacji budynku oraz wymiany lub zakupu i 

montażu niskoemisyjnych źródeł ciepła. 

Podstawowym celem Programu priorytetowego "Czyste Po-

wietrze" jest zatem poprawa efektywności energetycznej 

istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednoro-

dzinnego oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczysz-

czeń do atmosfery z funkcjonujących i nowo budowanych 

jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program będzie 

realizowany przez dziesięć lat (2018-2029), a jego łączny 

budżet to 103 mld złotych, z czego finansowanie w formie 

dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek zwrotnych 39,7 

mld zł. Pieniądze zostaną przeznaczane w szczególności na 

termomodernizację i wymianę źródeł ciepła. 

- Wysokość dofinansowania w przypadku dotacji wahać się 

będzie od 40 do 90 % kosztów kwalifikowanych inwestycji, 

zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domo-

wym - zaznaczył minister Henryk Kowalczyk. 

Tym samym właściciele domów, których dochody są najniż-

sze otrzymają do 90 % dotacji na realizację przedsięwzięć 

finansowanych w ramach programu. Maksymalne koszty 

kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wyno-

szą 53 tys. zł. 

Zakłada się, że w ramach programu termomodernizacji zo-

stanie poddanych ponad 3 mln domów. W trakcie spotkania 

minister Henryk Kowalczyk poinformował, że resort środowi-

ska przygotował szkolenia dotyczące programu, które będą 

prowadzone w gminach. - Chcemy precyzyjnie wytłumaczyć 

mieszkańcom, jak można uzyskać środki z Programu "Czyste 

Powietrze" - dodał. 

Rodzaje przedsięwzięć podlegających dofinansowaniu: 

W przypadku istniejących jednorodzinnych budynków miesz-

kalnych w ramach programu finansowana będzie m. in. wy-

miana źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na: 

węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (węgiel lub biomasa), 

systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensa-

cyjne i pompy ciepła. Dodatkowo zakres przedsięwzięcia 

może obejmować docieplenie budynków i zastosowanie od-

nawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolekto-

rów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych. 

Natomiast w nowo budowanych budynkach mieszkalnych 

dofinansowanie obejmie zakup i montaż: węzłów cieplnych, 

kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elektrycznego, 

kotłów gazowych kondensacyjnych czy pompy ciepła. 

Do kogo kierowany jest program? 

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne posiada-

jące prawo własności lub będące współwłaścicielami budyn-

ku. 
Źródło: Ministerstwo Środowiska oraz WFOŚiGW w Katowicach  
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Akcja Lato 2018  

Wesołe nastroje dzieci i ich rozradowane miny świadczyły o 

tym, że tegoroczna "Akcja Lato" była wyjątkowo udana. Dużo 

atrakcji, szeroki wachlarz zajęć sportowo-rekreacyjnych spra-

wił, że przedsięwzięcie, jakie co roku organizuje MOKSiR w 

gminie Kuźnia Raciborska cieszyła się sporym zainteresowa-

niem i dużą liczbą uczestników. 

„Gorące podziękowania za pomoc w realizacji "Akcji Lato 

2018" ślemy Świetlicy w Turzu, Budziskach, Rudzie, Siedli-

skach, Rudzie Kozielskiej, Rudach i Jankowicach. 

Dziękujemy wszystkim instruktorom za pasję w przekazywa-

niu wiedzy oraz cierpliwość, wyrozumiałość i zaangażowa-

nie”. 

 MOKSiR  
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Festyn i dożynki. Dni Kuźni Raciborskiej  

W sobotę pierwszego września rozpoczął się dwudniowy fe-

styn pn. Dni Kuźni, w ramach którego odbyły się również 

gminne dożynki. W sobotę na scenie zobaczyliśmy artystów 

MOKSiR, Justynę Mikundę, Joannę Kostkę, grupę Sound 

Forge, Tomka i Tymka czyli Duet Echo, a gwiazdą wieczoru 

Była Monika Lewczuk. Tego dnia odbył się również XX Ro-

dzinny Rajd Rowerowy. 

W niedzielę festyn rozpoczął się od przemarszu korowodu 

dożynkowego z Palcu Zwycięstwa na stadion miejski. Tam 

została odprawiona Msza Św., po której na scenie zaprezen-

tował się zespół folklorystyczny "Łężczok" oraz soliści i mażo-

retki zespołu Zara. Następnie gości rozbawiał Kabaret Mło-

dych Panów, a wieczorem do tańca przygrywał zespół DOXXX  
Bartosz Kozina 

Lato seniorów 

Członkowie Koła PZERII w Kuźni Raciborskiej od maja do 

września wyjeżdżali na wczasy nad morze do miejscowości: 

Mrzeżyno, Świnoujście, Jarosławiec, Niechorze, Międzyzdroje 

oraz w góry do Karpacza. W przyszłym roku planujemy rów-

nież zorganizować atrakcyjne wyjazdy nad morze i w inne 

ciekawe regiony naszego pięknego kraju. Seniorzy doskona-

le się bawili i korzystali na miejscu z wielu dodatkowych 

atrakcji: wieczorków tanecznych oraz wycieczek. 

 Irmgarda Brzoska 
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Dożynki 2018: Burmistrz ciągnął wózek z kiełbasą... wyborną  

Misternie wykonane korony dożynkowe, barwny korowód, a 

także fantazyjnie poprzystrajane obejścia domów oraz różne 

punkty miasta - tak w skrócie można posumować gminne 

dożynki, które odbyły się 2 września w Kuźni Raciborskiej.   

Dożynkowa uroczystość rozpoczęła się na Placu Zwycięstwa, 

skąd mieszkańcy, delegacje wszystkich sołectw oraz zapro-

szeni goście pod wodzą Orkiestry Dętej KWK Rydułtowy i 

kobiecej husarii w barwnym korowodzie przeszli na stadion 

miejski przy ul. Kozielskiej 30, gdzie odbyła się główna część 

uroczystości. 

W korowodzie jechały wozy strażackie, bryczki, traktory, ma-

szyny przystosowane do prac w lesie oraz motocykliści. Ci 

ostatni to oczywiście znana już rodzina motocyklowa, czyli 

"Family Ghost", którzy władzom miasta udzielali wsparcia. 

Oczywiście duchowego. 

Głównym organizatorem dożynek były miejskie sołectwa 

(jednostki pomocnicze podległe samorządowi): Osiedle nr 1 i 

Stara Kuźnia. Pomimo tego, że  sama Kuźnia z rolnictwem 

nie ma wiele wspólnego, to prym wiedli działkowcy. W rolę 

starostów wcielili się: Agnieszka Kowol, która od 12 lat pro-

wadzi zagrodę ekologiczno-edukacyjną oraz Jerzy Jary - pre-

zes Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Krokus". 

Uroczystość poprzedziła Msza Św., podczas której przy pięk-

nie przystrojonym ołtarzu polowym ks. dr Andrzej Pyttlik pod-

kreślał, jak ważna jest wdzięczność. Nie tylko wdzięczność 

Bogu za dorodne plony, ale również wdzięczność wobec dru-

giego człowieka. 

Po mszy wszyscy zostali poczęstowani kromką chleba. Spe-

cjalny, wielki bochen za pośrednictwem burmistrza Pawła 

Machy starostowie dożynek przekazali Marcelinie Waśniow-

skiej - sołtys Turza, gdyż to tam odbędą się przyszłoroczne 

dożynki.  
Bartosz Kozina 
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Kabaret Młodych Panów rozbawiał publiczność na stadionie miejskim  

Najpierw zespół folklorystyczny "Łężczok" i "Zara", a chwilę 

potem Kabaret Młodych Panów, czyli crème de la crème 

polskiej sceny kabaretowej, jak mogli usłyszeć ze sceny wi-

dzowie, którzy mimo deszczowej aury dość licznie zgroma-

dzili się przed sceną, by zobaczyć na żywo występ satyryków 

z Rybnika. 

Występ Kabaretu Młodych Panów był kolejnym punktem 

tegorocznych Dni Kuźni, które zostały połączone z gminnymi 

dożynkami (1-2 września). Podczas godzinnego przedstawie-

nia widzowie mogli zobaczyć skecze z aktualnego wciąż pro-

gramu rybniczan, które zatytułowano "Bogowie". 

Była więc "Bitwa pod Grunwaldem po śląsku", "Wizyta u te-

ściów", "Góral na zakupach" czy "Umierający dziadek". Choć 

z nieba lały się strugi deszczu, publiczność żywo reagowała 

na płynące ze sceny żarty, a po skończonym występie prosiła 

o bis  

Bartosz Kozina 
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PRZEDSZKOLAKI Z CAŁEJ GMINY PRZYGOTOWUJĄ SIĘ  
DO HUCZNYCH OBCHODÓW 

100 LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI  

Najmłodsi mieszkańcy naszej gminy aktywnie przygotowują 

się do obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepod-

ległości. Organizatorami obchodów dla maluchów są Przed-

szkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym 

w Turzu oraz Przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej. Honoro-

wy patronat nad przedsięwzięciem objął Burmistrz Miasta 

Pan Paweł Macha. Niektórzy powiedzą może, że tematyka 

dla tak małych dzieci jest za trudna, jednak nic bardziej myl-

nego. Przedszkolaki doskonale rozumieją, co to znaczy wol-

ność, niepodległość. Może nawet bardziej niż dorośli czują 

dumę z przynależności narodowej. A jak będą świętować??? 

Na pewno hucznie. Cała impreza zostanie zorganizowana w 

sali widowiskowej MOKSiR 9 listopada, a wezmą w niej 

udział po dwie najstarsze grupy z każdego przedszkola.  

Ogłoszony został Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Polska, 

moja Ojczyzna”. Już spływają prace plastyczne z całego kra-

ju, z których powstanie piękna wystawa. Jurorami w konkur-

sie będą dzieci, to one z przysłanych prac wybiorą te najlep-

sze. Z każdego przedszkola w naszej gminie jedno dziecko-

przedstawiciel swojej placówki wyśpiewa w listopadzie na 

scenie wybraną pieśń patriotyczną. Potem maluchy obejrzą 

spektakl teatralny o legendarnych początkach naszego pań-

stwa (dzięki Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kuźni Racibor-

skiej). O godzinie 11.11 odśpiewają 4 zwrotki hymnu, biorąc 

tym samym udział w biciu rekordu na zaśpiewanie hymnu 

przez maluchy o tej samej godzinie w przedszkolach w całej 

Polsce. Na razie w każdej placówce pilnie uczą się naszej 

pieśni narodowej.  

Żeby jeszcze bardziej przybliżyć treści patriotyczne w Przed-

szkolu nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym 

w Turzu dzieciaczki realizują program autorski „Jesteśmy 

Polką i Polakiem”. Program ma na celu zapoznanie dzieci z 

podstawowym słownictwem związanym z edukacją patrio-

tyczną, rozwijanie wiedzy dzieci na temat ich ojczyzny, bu-

dzenie świadomości narodowej poprzez nabywanie przeko-

nania, że jesteśmy Polakami, urodziliśmy się w Polsce, mó-

wimy po polsku, chodzimy do polskiego przedszkola, naszą 

ojczyzną jest Polska, poznawanie wybranych miast i regio-

nów Polski oraz ich krajobrazów, zapoznanie dzieci z polski-

mi symbolami narodowymi, kształtowanie postaw patriotycz-

nych, zapoznanie dzieci ze znanymi legendami związanymi z 

kulturą i tradycją naszego kraju.  

Ponadto w Oddziale Zamiejscowym w Turzu dzieci realizują 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna nasza Polska 

cała”, w którym małe Turzaczki muszą zrealizować do końca 

grudnia 2018 szereg wyznaczonych zadań np. zorganizować 

dzień mody patriotycznej, nauczyć się wierszy i piosenek 

patriotycznych, wspólnie z rodzicami przeprowadzić konkurs 

fotograficzny – To wszystko Polska i wiele innych ciekawych 

działań. 

Robert Fulghum, słynny amerykański pisarz powiedział kie-

dyś: „Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nau-

czyłem się w przedszkolu” Patrząc na działania naszych 

gminnych przedszkoli śmiało możemy przyznać mu rację. 

S.W. 
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Zagospodarowanie Placu Zwycięstwa w Kuźni Raciborskiej  

Burmistrz Miasta Paweł Macha i Skarbnik Anna Szostak 

podpisali w dniu 5.09.2018 w Katowicach umowę na dofi-

nansowanie projektu „Zagospodarowanie Placu Zwycięstwa 

w Kuźni Raciborskiej”. Zadanie warte niecałe pół miliona 

złotych realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (Partnerstwo dla Regionu Stowarzysze-

nie Lokalna Grupa Działania). 

Wkład własny ze strony Gminy został zabezpieczony w bu-

dżecie podczas Sesji Rady Miejskiej 30 sierpnia 2018 roku. 

Termin rozpoczęcia realizacji zadania to październik 2018 

roku, jeżeli procedura wyłonienie wykonawcy będzie realizo-

wana bez problemów. 

UM Kuźnia Raciborska  

II Międzynarodowy Rejs Badawczy Rzeki Odry –  
„Odzieramy Odrę z mitów”  

14 września 2018 roku z Raciborza do Kędzierzyna-Koźla 

(z postojem w Turzu) odbył się rejs po Odrze zorganizowany 

przez Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Żeglugi Śródlądo-

wej i Dróg Wodnych "Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądo-

wej”, Trans International Logistic Centrum Sp. z o.o., Sto-

warzyszenie Innowacja w Transporcie i Stowarzyszenie 

Posejdon.  

Udział w rejsie wzięli przedstawiciele administracji pań-

stwowej Czech i Polski, przedstawiciele gmin nadodrzań-

skich oraz przedstawiciele podmiotów gospodarczych zain-

teresowanych Odrzańską Drogą Wodną. 

Celem rejsu jest pokazanie możliwości przedłużenia Od-

rzańskiej Drogi Wodnej z Kędzierzyna-Koźla do granicy z 

Republiką Czeską. 

UM Kuźnia Raciborska 

Jednogłośne TAK dla deklaracji odrzańskiej 

Podczas wrześniowych obrad LVII sesji Sejmiku Wojewódz-

twa Śląskiego radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie 

przyjęcia deklaracji odrzańskiej dotyczącej rozwoju współ-

pracy pomiędzy województwami śląskim i opolskim 

Warto zaznaczyć, że wcześniej przedstawiciele województwa 

śląskiego i opolskiego spotkali się na wspólnym rejsie po 

Odrze celem zaopiniowania projektu uchwały, który także 

uzyskał jednogłośne poparcie. 

Współpraca obu województw ma na celu opracowanie doku-

mentu strategicznego służącego wykreowaniu nowego pro-

duktu turystycznego- szlaku wodnego i rowerowego wzdłuż 

rzeki Odry i Kanału Gliwickiego na terenie obydwóch woje-

wództw. „Odra i Kanał Gliwicki to gotowe produkty turystycz-

ne, które trzeba odpowiednio wypromować. Deklaracja od-

rzańska, która jest owocem Roku Odry ma temu służyć. Odra 

ma swój ekosystem i bogate zabytki techniki, trzeba wyko-

rzystać ją w sensie turystycznym. Nadodrzańskie gminy co-

raz częściej zwracają się ku rzece, wierzę, że ona im za to 

odpłaci”, podkreślił Henryk Mercik, Członek Zarządu Woje-

wództwa Śląskiego. 

„Projekt jest efektem modelowej współpracy pomiędzy dwo-

ma województwami, która trwała niemal 2 lata. Jest to pro-

jekt interdyscyplinarny”, podkreśliła Martyna Starc-Jażdżyk, 

radna Sejmiku, przewodnicząca komisji Rozwoju i Zagospo-

darowania Przestrzennego. 

Współpraca z województwem opolskim ma przywrócić świa-

domość mieszkańców na temat doliny rzeki Odry, która obfi-

tuje w miejsca cenne przyrodniczo oraz liczne świadectwa 

dziedzictwa kulturowego i historycznego. Rozwój turystyki 

odrzańskiej ma prowadzić także do kreowania mody na 

zwracanie się ku rzece oraz przywrócenie Odrze znaczenia, 

jako międzynarodowego szlaku wodnego w zgodzie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju. 

Źródło: www.slaskie.pl, Zdjęcia: BP Tomasz Żak 

http://www.slaskie.pl/


 

 

Str. 29 

ISSN  2544-7084  

REMONT BUDYNKÓW NA TERENIE KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ W RUDACH  

Rozpoczęto prace związane z remontem budynków na tere-

nie Kolejki Wąskotorowej w Rudach. Przystąpiono do prac 

na budynku Wagonowni i Lokomotywowni oraz rozpoczęto 

prace związane z "Zmiana sposobu użytkowania budynku 

magazynowo garażowego na pomieszczenie sali kinowej i 

konferencyjnej". Prace są realizowane przy dofinansowaniu 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Roz-

woju Regionalnego) Oś priorytetowa Ochrona środowiska i 

efektywne wykorzystanie zasobów dla działania 5.3. Dzie-

dzictwo Kulturowe dla poddziałania 5.3.1. Dziedzictwo kultu-

rowe. Wartość prac zgodnie z podpisanymi umowami wynosi 

1.301195,39 pln.  

UM Kuźnia Raciborska, Fot. B. Kozina  

ZBIORNIK "KOTLARNIA" W KRAJOWYM PROGRAMIE ROZWOJU RETENCJI 

Pan Paweł Macha Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska 

uczestniczył w I Kongresie Żeglugi, który odbył się w Opolu w 

dniu 20.09.2018r. Ze spotkania z Panem Markiem Gróbar-

czykiem - Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądo-

wej, Panem Przemysławem Dacą - Prezesem Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Panem Adria-

nem Czubakiem - Wojewodą Opolskim przywiózł bardzo do-

bre wieści. Po wielu latach starań i zabiegów zbiornik reten-

cyjny „Kotlarnia” ma realną szansę na realizację. Plan jego 

budowy znalazł się w Krajowym Planie Retencji. 

Zbiornik ten jest jednym z elementów koncepcji komplekso-

wej ochrony przeciwpowodziowej całej naszej gminy oraz 

gmin sąsiednich (szczególnie Bierawy) na dopływach Odry: 

rzekach Ruda i Bierawka. Jest także ratunkiem dla lasów 

"Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych" cierpiących w 

ostatnich latach z powodu deficytu wody. Mógłby zmagazy-

nować 42 mln3 wody. Miałby także zdolności alimentacyjne 

dla rzeki Odry. Obszarowo byłby dwa razy większy niż zbior-

nik Rybnik. Jego powstanie jest też częścią racjonalnego i 

odpowiedzialnego reagowania na zmiany klimatyczne. 

UM Kuźnia Raciborska 

Mieszkańcy Jankowic wybrali 
nowego sołtysa  

Podczas zebrania wiejskiego w Jankowicach 19 września 2018 roku 

mieszkańcy wybrali nowego sołtysa, którym został pan Norbert Gacka. 

Gratulujemy! 

Fot. Jankowice Rudzkie / Rodenbach 
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Bajkowa Odra, czyli jak Czesi promowali dorzecze Odry w MOKSiR  

W czwartkowy poranek, 13 września, w Miejskim Ośrodku 

Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej zrobiło się 

bajkowo, kolorowo i bardzo ciekawie. A wszystko to za spra-

wą prezentacji szlaku turystycznego Bajkowej Odry, który 

realizowany był przez Czechów. Goście z Czech zaprezento-

wali możliwości turystyczne regionu Dorzecza Odry - Moraw-

skiej Ziemi Krawarskiej, gdzie w odwiedzanych na trasie 

morawskich miasteczkach można otrzymać kolekcjonerskie 

pieczątki z wizerunkami bajkowych postaci i leśnych skrza-

tów, a poszczególne miasta oferują ciekawe miejsca do 

zwiedzania, niezwykłą przyrodę, bogatą historię i niepowta-

rzalną kulturę. W trakcie warsztatów, które skierowane były 

do uczniów najmłodszych klas, dzieci obejrzały film o bajko-

wych skrzatach, ułożyli puzzle z księżniczką Tereską, otrzy-

mali też pamiątkowe pacynki i dzienniczki podróży, które 

przydadzą im się podczas wypraw do Bajkowej Krainy. Przed-

sięwzięcie finansowane jest ze środków Euroregionu Silesia. 

                                                                                               oprac. BK 

Trzecioklasiści z Kuźni kontynuują naukę pływania  

Od 14 września klasa III kontynuuje ubiegłoroczny 

projekt powszechnej nauki pływania "Umiem pły-

wać". Dzieci dowożone są do krytej pływalni przy 

PWSZ w Raciborzu, gdzie pod okiem wykwalifikowa-

nych instruktorów zdobywają nowe umiejętności i 

doświadczenia związane z pływaniem 

 

SP Kuźnia Raciborska 

Nowa oferta zajęć pozalekcyjnych w kuźniańskiej podstawówce  

Od nowego roku szkolnego Szkoła Podstawowa im. Jana Waw-

rzynka w Kuźni Raciborskiej poszerzyła ofertę zajęć pozalek-

cyjnych o zajęcia z wykorzystaniem technologii informacyjno-

komunikacyjnych wraz z elementami kodowania i programo-

wania. Zajęcia odbywają się dla klas II i III w każdy wtorek w 

godzinach popołudniowych 

SP Kuźnia Raciborska 



 

 

Str. 31 

ISSN  2544-7084  

W Szkole Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raci-

borskiej duży nacisk kładziony jest na bezpieczeństwo oraz 

edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci. W tym celu 

25 września, uczniowie klas I-III udali się do MOKSiR na spo-

tkanie z Policją, strażnikami Straży Ochrony Kolei oraz ra-

townikami medycznymi. 

Funkcjonariusze przeprowadzili z dziećmi pogadankę na 

temat bezpiecznego poruszania się po ulicach miasta, pra-

widłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych i w 

okolicach przejazdów kolejowych. Dodatkowo omówili zasa-

dy bezpiecznej drogi do i ze szkoły, jak również przypomnieli 

o bezpiecznym korzystaniu z internetu, podstawowych zasa-

dach udzielania pierwszej pomocy oraz o konieczności no-

szenia elementów odblaskowych. 

Na spotkaniu pojawił się także "Sznupek" - maskotka ślą-

skiej policji, z którym dzieci mogły zrobić sobie pamiątkowe 

zdjęcia. 

oprac. BK, fot. SP Kuźnia Raciborska  

Szkoła u Wawrzynka stawia na bezpieczeństwo  

Ewa Szymik tuż poza podium w Pucharze Świata w Ju-Jitsu w Atenach  

Mimo, że Ewa Szymik jest dopiero na początku swojej kariery sportowej, to już 

ma za sobą starty na najważniejszych zawodach na świecie w dyscyplinie 

sportowej ju-jitsu. Zawodniczka Sparty Gold Team z Kuźni Raciborskiej trenu-

jąca pod okiem Macieja Kriwienoka w dniach 21-23 września br. walczyła na 

Pucharze Świata w stolicy Grecji. Ewa podczas turnieju stoczyła łącznie trzy 

walki. W ćwierćfinale, w pojedynku o medal nie sprostała Rosjance, ostatecz-

nie zajmując czwarte miejsce. Po powrocie do Polski Ewa przystąpiła od razu 

do treningów, aby 30 września wystartować podczas Pucharu Polski w Ju-

Jitsu, który odbędzie się w Warszawie. 

Materiał nadesłany  

Dawid i Kacper Szyra z Budzisk na podium podczas zawodów pływackich w Krakowie  

W sobotę, 22 września, 

na krytej pływalni Aka-

demii Wychowania Fi-

zycznego w Krakowie 

odbyła się IV Międzyna-

rodowa Gala Halliwick 

czyli zawody pływackie 

dla osób z niepełnosprawnościami. Wśród 20 reprezentan-

tów Polski znalazły się 4 osoby z powiatu raciborskiego (w 

tym dwie z gm. Kuźnia Raciborska). W zawodach udział 

wzięły reprezentacje siedmiu europejskich krajów: Danii, 

Irlandii, Chorwacji, Malty, Wielkiej Brytanii, Słowenii i Polski. 

Wśród dwudziestu reprezentantów naszego kraju znalazło 

się czterech pływaków z powiatu raciborskiego: Mateusz 

Małys i Damian Klimek z Raciborza oraz Dawid i Kacper 

Szyra z Budzisk - gmina Kuźnia Raciborska pod opieką tre-

ner pływania Pani Katarzyny Pitry. Decyzją Zarządu Stowa-

rzyszenia Halliwick Polska, kapitanem całej polskiej repre-

zentacji został Dawid Szyra - najbardziej utytułowany zawod-

nik Gal Halliwick w Polsce. Na Międzynarodowej Gali Halli-

wick Dawid Szyra zdobył złoty medal w sztafecie 4x50 m 

stylem dowolnym, a Kacper Szyra - srebrny medal indywidu-

alnie na 100 metrów stylem dowolnym. W ogólnej klasyfika-

cji drużynowej Polska zajęła drugie miejsce ustępując tylko 

nieznacznie Danii. W organizacji zawodów w charakterze 

wolontariuszy pomagały również mamy zawodników: Pani 

Bożena Szyra, Ewa Małys, Dorota Klimek, Ewa Marchwiak 

oraz siostra Dawida i Kacpra - Wiktoria, która dzięki znajo-

mości języka angielskiego opiekowała się reprezentacją 

Irlandii. Wymienieni zawodnicy z powodzeniem biorą także 

udział w wielu innych zawodach pływackich w tym m. in. w 

Olimpiadach Specjalnych Polska. W najbliższym czasie cze-

kają ich starty w zawodach Pucharu Europy w Pływaniu w 

Płetwach w Gliwicach oraz w Mityngu Pływackim Olimpiad 

Specjalnych w Rybniku. 

Materiał nadesłany  
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Wrześniowe remonty dróg i mostów 

Modernizacja przepustu w rejonie ul. Cysterskiej w Rudach  

Zakres prac obejmował wykonanie nowego przepustu wraz z 

osadzeniem nowej rury stalowej przelotowej. W ramach za-

dania wykonano całkowicie nowy przepust z przyczółkami, 

barierkami i utwardzono nawierzchnie kruszywem łamanym. 

Prace zostały zrealizowane przy współudziale środków z usu-

wania skutków klęsk żywiołowych. Wykonany nowy przepust 

pozwala wykorzystać istniejącą drogę, jako przejazd do ulicy 

Kozielskiej w sytuacjach awaryjnych przy konieczności za-

mknięcia ul Cysterskiej. 

Remont mostu na ul. Powstańców w Kuźni Raciborskiej  

Gmina Kuźnia Raciborska otrzymała PROMESĘ z Minister-

stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na remont mostu 

przy ul. Powstańców w Kuźni Raciborskiej. 

Zadanie musi zostać zrealizowane w roku 2018. 

Wykonanie utwardzenia drogi gminnej w miejscowości Rudy 

ul. Szybki  

Drogę utwardzono frezem asfaltowym na odcinku 410 m.  

Rewitalizacja nawierzchni drogi w Rudach ul Paproć - droga 

na odcinku około 350 m zostanie wyrównana i ponownie 

zagęszczona, wykonany zostanie nowy profil. Prace będą 

wykonywane przy współfinansowaniu z Lasami Państwowy-

mi. W ciągu tej drogi zostanie również wyremontowany ist-

niejący most na rzece Ruda, który umożliwi dojazd zarówno 

w głąb lasu jak i również będzie stanowił ciąg komunikacyjny 

turystyki pieszej i rowerowej w kierunku Kolejki Wąskotoro-

wej w Rudach. 

Wykonanie utwardzenia drogi gminnej w miejscowości Rudy 

ul. Borowa  

To wspólna inicjatywa Gminy Kuźnia Raciborska i mieszkań-

ców. Nastąpi poprzez wykonanie utwardzenia drogi gminnej 

kruszywem dolomitowym.  

Ruda Kozielska - modernizacja drogi  

W dniu 11.09.2018 r. przekazano plac budowy wykonawcy 

robót, który ma prowadzić prace związane z modernizacją 

drogi gminnej ul. Ogrodowej w Rudzie Kozielskiej.  

Wartość planowanych prac do wykonania wynosi 

157.692,05 zł. W zakresie robót przewidziano wykonanie 

nowej podbudowy i ułożenie nawierzchni asfaltowej. 

Wykonanie parkingu przy ul. Wiejskiej w Jankowicach 

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Budziskach 

Przekazano plac budowy dla zadania związanego z budową 

chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Budziskach (ul Szkol-

na). Jest to pierwszy etap inwestycji, którego cały zakres 

obejmuje wykonanie również kolejnego odcinka wzdłuż ul 

Głównej. Gmina Kuźnia Raciborska współfinansuje rozpo-

czętą inwestycje. 

UM Kuźnia Raciborska 

Budowa chodnika w Budziskach 

Parking w Jankowicach 

Modernizacja drogi w Rudzie Kozielskiej 
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WYBORY SAMORZĄDOWE  

Wiadomo już, że w Gminie Kuźnia Raciborska rywalizacja odbywać się będzie pomiędzy dwoma kandydatami: urzędującym 

burmistrzem Pawłem Machą oraz przewodniczącą Rady Miejskiej Sabiną Chroboczek-Wierzchowską.  

Kandydaci wystartują z następujących komitetów (dane za PKW): 

1. Sabina Krystyna CHROBOCZEK-WIERZCHOWSKA, lat 41, KWW "Nasza Gmina Wspólnym Domem" 

2. Paweł Piotr MACHA, lat 49, KWW "Gmina Dla Mieszkańców". 

KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ: 

KWW "GMINA DLA MIESZKAŃCÓW": 

Okręg nr 1: Mariola Dorota WAJDA 

Okręg nr 2: Radosław Jan KASPRZYK 

Okręg nr 3: Maciej KRIWIENOK 

Okręg nr 4: Grażyna TOKARSKA 

Okręg nr 5: Małgorzata Elżbieta KOZŁOWSKA 

Okręg nr 6: Sebastian Damian KRUPA 

Okręg nr 7: Gerard Jan DEPTA 

Okręg nr 8: Adrian Dawid JURASZEK 

Okręg nr 9: Aleksandra BARTOŃ 

Okręg nr 10: Łukasz Michał RUHE 

Okręg nr 11: Rafał Maksymilian RUTKOWSKI 

Okręg nr 12: Adam Robert ZIELEŃ 

Okręg nr 13: Andrzej Karol KANIA 

Okręg nr 14: Gerard Jan HANUSEK 

Okręg nr 15: Ernest DRAZIK 

KWW JACKA GĄSKI: 

Okręg nr 4: Jacek GĄSKA 

KWW "NASZA GMINA WSPÓLNYM DOMEM": 

Okręg nr 1: Krzysztof Antoni GROBELNY 

Okręg nr 2: Małgorzata Ewa RUTKOWSKA 

Okręg nr 3: Kornelia Dominika KOWALCZYK 

Okręg nr 4: Zdzisław Bernard CZARNACKI 

Okręg nr 5: Mateusz Andrzej GŁOWSKI 

Okręg nr 6: Ilona Anna WRÓBEL 

Okręg nr 7: Izabela Maria PIERUSZKA 

Okręg nr 8: Mariola Gabriela WOJTOSZEK 

Okręg nr 9: Marcin Paweł CZERNIEJ 

Okręg nr 14: Jan Piotr KUŚ 

Okręg nr 15: Barbara Katarzyna MICKIEWICZ 

KWW "TO MY! RAZEM ZMIEŃMY RUDY": 

Okręg nr 10: Henryk Adam WRZOSOK 

Okręg nr 11: Roman Erwin WILK 

Okręg nr 12: Adrian Sebastian LEPIARCZYK 

Okręg nr 13: Manfred Franciszek WRONA 

Dlaczego warto brać udział w wyborach?  

1. Bo to nasz OBOWIĄZEK 

2. Jeżeli chcemy tworzyć społeczeństwo obywatelskie, 

a więc brać odpowiedzialność za to, co się dzieje w naszym 

kraju i wokół nas nie powinniśmy uchylać się od udziału 

w wyborach 

3. Ten, kto nie bierze udziału, pozostawia wybór innym oso-

bom.  

4. Głosując bierzemy udział w rozwoju państwa, miasta i 

wsi. 

5. Głosowaniem dajemy poparcie tym, którzy według nas 

mają najlepszy program odpowiadający naszym wymaga-

niom i przekonaniom. 

6. Każdy głos się liczy 

W niedzielę, 21 października odbędą się wybory samorządowe. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała listy kandydatów ubiega-

jących się o urząd wójta, burmistrza, czy prezydenta miasta, a także listy kandydatów na radnych. Będziemy też wybierać naszych 

przedstawicieli do Sejmiku Województwa Śląskiego. 

Znamy kandydatów na stanowisko burmistrza oraz na radnych 
Rady Miejskiej, Rady Powiatu i do Sejmiku Województwa Śląskiego  
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Zbliżają się wybory samorządowe, dlatego zapytaliśmy Pana 

Burmistrza, jak wywiązał się ze swoich obietnic wyborczych. 

Każdy pracownik jest rozliczany przez pracodawcę z efektów 

swojej pracy. Jako wyborcy mamy prawo rozliczyć tego, kogo 

wybraliśmy. Osobiście uważam, że taka praktyka powinna 

obowiązywać na każdym szczeblu władzy. Program KWW 

"Teraz Czas Na Zmiany" zawierał 15 punktów. Poprosiliśmy 

Burmistrza, aby ustosunkował się do każdego z nich. Oto 

jego odpowiedź:  

1. Racjonalizacja wydatków gminnych, dozór nad inwesty-

cjami w trakcie ich przygotowania, prowadzenia oraz szcze-

gółowy odbiór po ich zakończeniu. 

Finanse 

Gmina Kuźnia Raciborska prawdopodobnie, jako pierwsza w 

województwie śląskim skonsolidowała finanse jednostki 

samorządowej. Wprowadziliśmy system odzyskiwania podat-

ku VAT z inwestycji bieżących i inwestycji powstałych przed 

konsolidacją. Pozwoliło to na jednorazowe zasilenie budżetu 

kwotą 1,4 mln zł, oraz bieżące odliczenia sięgające stu kil-

kudziesięciu tysięcy rocznie według obowiązujących reguł 

podatkowych dla samorządów. Budżet po stronie dochodów 

na koniec 2014 roku zamknął się kwotą 31,13 mln zł a na 

koniec 2018 roku kwotą 42,9 mln zł.  

Zobowiązania (kredyty i pożyczki):  

31.12.2014   4,100 557,07 zł plus zobowiązania naszej 

spółki GPWIK: 3,054 270,00 zł 

30.09.1018   1,879 200,00 zł plus zobowiązania naszej 

spółki GPWIK: 312 500,00 zł 

Inwestycje 

Zrestrukturyzowano wydział inwestycji Urzędu Miasta. Nowe 

kierownictwo i odmłodzona kompetentna kadra. Osobisty 

nadzór Burmistrza Miasta nad podległym referatem. Zdrowa 

konkurencja przy realizacji zamówień publicznych. Liczba 

zleceń i oferentów wzrosła kilkukrotnie. Pusta szafa z pro-

jektami na koniec 2014 roku dziś jest pełna projektów pop-

artych złożonymi wnioskami o dofinansowanie ze środków 

zewnętrznych. Czekamy na wyniki konkursów. Obiekty, które 

mają po kilkadziesiąt lat doczekały się inwentaryzacji. 

Wszystkie bloki z tzw. Starego Osiedla mają audyty energe-

tyczne i czekają na dofinansowanie z programów zewnętrz-

nych. Przy okazji tej publikacji dziękuję za zgodę wspólno-

tom na współfinansowanie dokumentacji, dzięki której ma-

my otwartą drogę do aplikacji o środki zewnętrzne. Projekty 

następnych zadań inwestycyjnych zlecane z należytym wy-

przedzeniem. W trakcie realizacji głównych zadań typu kana-

lizacja i modernizacja dróg projektowane są kolejne, na któ-

re będzie można aplikować o środki w zapowiadanych pro-

gramach rządowych i unijnych. Udział w konkursach i pro-

gramach jest możliwy tylko w przypadku gotowych projek-

tów, które czekają czasami nawet i rok na pozwolenie na 

budowę. Projekty jednak to nie wszystko, trzeba je poprzeć 

odpowiednimi programami, które tworzyliśmy przez dwa 

pierwsze lata. To programy strategiczne, które musiały być 

uchwalone przez Radę Miejską. 

2. Pozyskanie dodatkowych środków na inwestycje ze źródeł 

zewnętrznych. Restrukturyzacja mienia i efektywniejsza 

sprzedaż zasobów gminy w celu zmniejszenia deficytu. 

Środki zewnętrzne  

W celu łatwiejszego pozyskiwania środków zewnętrznych 

utworzono specjalne stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim. 

Opracowuje ono dokumentację dotacyjną dla zewnętrznych 

źródeł finansowania krajowych i zagranicznych, równocze-

śnie informując kierowników odpowiednich komórek gminy 

o możliwościach pozyskiwania środków. Działanie to jest 

bardzo skuteczne - obecnie w zasadzie wszystkie większe 

inwestycje są realizowane ze wsparciem zewnętrznym. Oto 

przykłady: 

1. Zakup wozu strażackiego dla OSP Kuźnia Raciborska - 
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2. Jan Andrezj BADURCZYK (Łubowice) 

3. Andrzej Ernest CHROBOCZEK (Nędza) 

4. Adrian Franciszek PLURA (Samborowice) 

5. Edyta Weronika SZAJT (Górki Śląskie) 

6. Monika Sylwia TOMALA (Budziska) 
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1. Renata Joanna FALIŃSKA (Racibórz) 
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KKW "PLATFORMA OBYWATELSKA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA" 
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4. Zofia Anna KURCZ (Rudnik) 

KANDYDACI DO RADY POWIATU (OKRĘG NR 3 - GMINY: KUŹNIA RACIBORSKA, RUDNIK, NĘDZA ): 



 

 

Str. 35 

ISSN  2544-7084  

795 933,00 zł. - dofinansowanie - 627 480,00 zł. 

2. Szerokie tory do kultury, remont kolejki wąskotorowej w 

Rudach - 2 308 474,93 zł.- dofinansowanie 1 086 678,65 

zł. + Vat do odliczenia 

3. Remont drogi - ul. Tartaczna i Kolejowa - 2 141 628,20 zł. 

- dofinansowanie - 1 070 814,00 zł. 

4. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Rudzie Kozielskiej 

(plac zabaw sprawnościowy wraz z siłownią zewnętrzną) - 95 

753,66 zł - dofinansowanie - 47 876, 83 zł. 

5. Rewitalizacja Pl. Zwycięstwa - 489 793, 53 zł. dofinanso-

wanie - 153 351,00 zł. 

6. Budowa oczyszczalni ścieków w przedszkolu w rudach -

204 058,89 dofinansowanie - 99 837,00 zł. 

7. Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego w Ru-

dach -309 994,05 - dofinansowanie - 197 249,00 zł. 

8. Doposażenie Gminnych straży pożarnych - 115 501,60 - 

dofinansowanie - 114 346,58 zł. 

9. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na 

473 w Rudzie Kozielskiej - 157 692,05 zł. - dofinansowanie 

- 77 269,10 zł. 

10. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 

Siedliskach ul. Żwirki i Wigury - 173 489,16 zł. - dofinanso-

wanie - 85 009,68 zł. 

11. Przebudowa skrzyżowania w Kuźni Raciborskiej - ul. Sta-

szica, Krzyżowa i Kolejowa - 349 993,46 zł. - dofinansowa-

nie -73 211,00 zł. 

12. Remont mostu w Rudach ul. Cysterska - 1 087 000,00 

zł. - dofinansowanie - 869 600,00 zł. 

13. Rozbudowa Hali Sportowej w Szkole Podstawowej w 

Kuźni Raciborskiej -522 777,07 zł. - dofinansowanie 261 

388,50 zł. 

14. Remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Turzu - 383 

507,11 zł. - dofinansowanie 287 630,33 zł. 

15. Wymiana stolarki okiennej oraz dachu na budynku dys-

pozytorni w Rudach - kolejka wąskotorowa - 50 569,48 zł.- 

dofinansowanie - 20 000,00 zł. 

16. Remont pomnika Ku Czci Poległych Kuźnian - dofinanso-

wanie ok. 11 439,00 zł. 

17. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ci-

śnieniowej w miejscowości Rudy- 6 419 648,64 zł. – dofi-

nansowanie- 3 429 442,91 zł. 

18. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuź-

nia Raciborska część północno wschodnia, część centralna i 

zachodnia wraz z ul. Piaskową– 11 627 705,88 zł. – dofina-

sowanie- 6 070 000,00 zł. 

19. Przekształcenie terenów poprzemysłowych pod teren 

inwestycyjny - ul. Tartaczna -  1 024 780,75 zł. – dofinanso-

wanie- 838 815,71 zł. Jest to nieruchomość o powierzchni 

7,35 ha, która wraz z terenami przyległymi, stanowiącymi 

własność Gminy Kuźni Raciborska, tworzyć będzie kompleks 

o pow. 12,52ha,  

20. Odnowa lasu po koniecznym zrębie sanitarnym - nasa-

dzenia Dębina i Pl. Zwycięstwa - 82 985,71 zł dofinansowa-

nie - 31 799,58 zł. 

21.Światłowód dla Kuźni Raciborskiej Rud Jankowic i Rudy 

Kozielskiej kwota dofinansowania-   467 346,43 zł 

22. Po klęsce wichury Gmina otrzymała 242 112,00 zł dofi-

nansowania do obiektów gminnych ZGKiM oraz MOKSiR. 

Suma strat 325 333,81 zł 

23. Obywatel IT – podnoszenie kompetencji cyfrowych 

mieszkańców gminy. Realizacja rzeczowa rozpocznie się od 

stycznia 2019 roku. Finalnym zakończeniem projektu jest 

zakup komputerów dotykowych dla placówek oświatowych 

na ternie gminy – dofinansowanie 75 040,00 zł. 

Łączna wartość dofinansowania projektów wyniosła 

16 237 737,30 zł. 

Kolejne 3 800 000,00 złotych mamy zarezerwowane na 

nowe ujęcia wody dla Kuźni Raciborskiej (projekt gotowy 

czeka na realizację). Wartość kosztorysowa zadania to 

4 800 000,00 złotych.  

Restrukturyzacja mienia 

Stworzenie Gminnego Ośrodka Turystyki i Promocji, celem 

uzyskania przejrzystości, samodzielności i ułatwienia do-

stępności do środków zewnętrznych. Nowe przeznaczenia 

dla pustostanów na terenie gminy, 

Obiekt na ul Arki Bożka, z przeznaczeniem na siedzibę Woj-

ski Obrony Terytorialnej, ostatnie formalności dotyczące 

przejęcia obiektu przez Skarb Państwa, na zasadzie wymia-

ny.  

Obiekt na ul. Jagodowej, z przeznaczeniem na Zakład Go-

spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz na Miejski Ośro-

dek Pomocy Społecznej, prace projektowe zakończono, zło-

żono wniosek o dofinansowanie ze środków Unijnych.  

Obiekt po ZGKiM z przeznaczeniem na polepszenie warun-

ków pracy Urzędu oraz dostępności mieszkańców, złożono 

wniosek na dofinansowanie ze środków unijnych. Stary UM 

przechodzi lifting, jeszcze w tym roku wymienimy wszystkie 

okna. 

Efektywniejsza sprzedaż zasobów gminy 

Przy pomocy władztwa planistycznego zmieniono przezna-

czenie terenów z nieużytków i niskiej jakości terenów rol-

nych, na tereny przemysłowe, o średnio 5 krotnie wyższej 

wartości.  

Stworzono strefę aktywności gospodarczej, gdzie tworzą się 

nowe zakłady pracy, trzech inwestorów nabyło działki. Jeden 

zakład pracy już produkuje. Za pozyskane środki ze sprzeda-

ży działek, w drodze licytacji komorniczej nabyto kolejne 

tereny inwestycyjne, na których zostanie przywrócona funk-

cja przemysłu. To jest tartak przy ul. Tartacznej. Kolejne 

działki przy strefie, są elementem wymiany miedzy Gminą a 

Skarbem Państwa, przejmującym od nas obiekt na usytuow-

anie Wojsk Obrony Terytorialnej. Prowadzone są prace zwią-

zane z uzbrajaniem terenu w niezbędne media (kanalizacja) 

i drogi (ul. Tartaczna i Kolejowa). Pozyskano już kwotę 1 000 

000,00 zł na rekultywację zdegradowanych terenów ze środ-

ków unijnych, Gmina wystąpiła także o kolejne 2 000 

000,00 zł na dalsze prace. 

3. Ułatwienia dla przedsiębiorców i inwestorów w pozyskiwa-

niu terenów pod inwestycje, ulgi w podatkach od nierucho-

mości dla tworzących nowe, trwałe miejsca pracy. 

W dniu 20 marca 2018 r. Uchwałą Rady Miejskiej wprowa-

dzono zasady udzielania zwolnień od podatku od nierucho-

mości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis. 

Skuteczność tych działań na rzecz pozyskania inwestorów 

Rozliczamy burmistrza z obietnic wyborczych c.d. 
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na terenach przygotowanych przez gminę już są widoczne – 

powstała, produkuje i rozbudowuje się pierwsza fabryka na 

polu koło Rafametu (Firma COBERG), kolejna fabryka po-

wstanie wkrótce, trwają przygotowania kolejnych działek w 

tym miejscu i następnych na Tartacznej. Jest spore zaintere-

sowanie potencjalnych inwestorów, choć rozmowy są z oczy-

wistych względów nienagłaśniane. 

4. Konsolidacja miejscowych planów zagospodarowania w 

gminie, w celu ułatwienia i przyspieszenia  procesu zmian, 

od wniosku do wykonania, z uchwaleniem włącznie. 

Proces ten jest długotrwały i kosztowny, stąd pozornie nie 

ma widocznych efektów, ale uchwały o zmianie planów zago-

spodarowania przestrzennego zostały już podjęte i trwają 

żmudne prace planistyczne. Uchwalono nowy plan zagospo-

darowania dla miejscowości Rudy, Ruda Kozielska i Janko-

wice oraz Kuźnia Raciborska (tereny inwestycyjne).Tereny 

inwestycyjne napotkały opór ze strony opozycji. Przystąpiono 

do sporządzenia nowego studium dla całej Gminy. Uwzględ-

niono zaangażowanie Gminy w Rządowy program mieszka-

nie +. 

5. Zwiększenie wydatków na tworzenie i modernizację twar-

dej infrastruktury. 

Poprzez codzienne, na szczęście przejściowe, uciążliwości 

każdy mieszkaniec widzi postęp w budowie najtrudniejszego 

w wykonaniu i najbardziej kosztownego elementu infrastruk-

tury, czyli kanalizacji, wykonanie sieci dla 99% miasta jest 

zakontraktowane i w trakcie realizacji. Koniec tego zadania 

to połowa przyszłego roku. Równolegle do tego zadania po-

stępuje kanalizacja Rud, w których budujemy już drugi etap 

tego zadania, co pozwoli nam uruchomić odbiór ścieków z 

położonej na północ od rzeki Rudy części tej miejscowości. 

Mamy koncepcję gotową na całe Rudy a projekt został zleco-

ny GPWIK i będzie gotowy w przyszłym roku. W trakcie prac 

projektowych jest również kanalizacja dla Turza i Budzisk. W 

Jankowicach zadanie zostało już zrealizowane. 

 Niedługo ma powstać sieć gazowa. Polska Spółka Gazowa 

wykonuje projekt gazyfikacji a rozpoczęcie prac planowane 

jest i potwierdzone w przyszłym roku.  

Światłowód dotarł już do Kuźni Raciborskiej, Rud Jankowic 

oraz Rudy Kozielskiej i Siedlisk. Trwa budowa sieci dla Turza 

Rudy i Budzisk.  

W Jankowicach i w Budziskach wybudowano wieże dla tele-

fonii komórkowej.  

Trwa modernizacja sieci średniego napięcia na terenie gmi-

ny. 

Remonty dróg: 

Drogi remontowane są etapowo w myśl zasady najpierw to, 

co pod nią a potem asfalt. Są jednak wyjątki w miejscach, w 

których trzeba pomagać w dojeździe do posesji. Mamy nie-

stety jeszcze wiele miejsc w naszej gminie gdzie mieszkańcy 

mają do dyspozycji tylko drogi gruntowe. W takich miejscach 

utwardzamy kruszywem w taki sposób, aby kolejny etap był 

możliwy. Nakłady na ten cel są znacznie większe, dla przy-

kładu: 

w 2014 roku wydano 1,53mln zł a w bieżącym roku 2018 

jest to kwota 4,04mln zł 

Najkosztowniejszymi elementami dróg są mosty, przepusty i 

infrastruktura pod nimi. W trakcie tej kadencji na terenie 

całej gminy naszymi siłami oraz siłami innych wyremontowa-

no/zbudowano lub przygotowano do remontu następujące 

budowle inżynieryjne: 

- 2 nowe mosty kolejowe w Kuźni raciborskiej – poprawiono 

prześwit pod nimi (wąskie gardła w czasie powodzi) 

- most na rzece Ruda- Brantolka kompleksowy remont  

- most na rzece Ruda w Rudzie Kozielskiej remont 

- most na rzece Ruda Paproć – w trakcie realizacji będzie 

gotowy do końca roku 

- drewniany most na rzece Ruda Rudy park – pomalowany 

- most na rzece Ruda w Kuźni Raciborskiej ul Browarna – 

zakontraktowany będzie gotowy do końca roku 

- most na rzece Ruda w Kuźni Raciborskiej ul Powstańców 

(koło ogródków działkowych) – zakontraktowany będzie go-

towy do końca roku 

- most na rzece Ruda w Rudach na drodze wojewódzkiej – 

Zaprojektowany z pozwoleniem na budowę. Przetarg na rea-

lizację jeszcze w tym roku wartość zadania to ok.9 mln zł 

- 3 wielkie przepusty w Rudach, dwa na ul Cysterskiej, jeden 

na Brzozowej.  

- Most na cieku Wierzbnik Brantolka wyremontowany i zmo-

dernizowany 

- wiadukt kolejowy w Rudach na drodze wojewódzkiej do 

Gliwic – odnowiony 

- 2 kładki na rzece Ruda odnowiono 

Główne zadania na drogach gminnych i powiatowych to re-

monty ulic: 

-Roberta Lewandowskiego z chodnikiem wraz z boczną na 

osiedlu Nowoczesna w Kuźni Raciborskiej oraz pod blokiem 

nr 4 i 6 

- chodnik na ul Moniuszki  

- Kasztanowa i Bohaterów Westerplatte Kuźnia Raciborska 

-Tartaczna i Kolejowa Kuźnia Raciborska 

-Żwirki i Wigury, Młyńska w Siedliskach 

-Ogrodowa i Wiśniowa Ruda Kozielska 

- Krótka Rudy 

- Aleja Lipowa z boczną Rudy – w trakcie realizacji 

- Paproć – remont drogi i mostu – w trakcie realizacji 

- Ul Szybki -Rudy 

- Parking oraz droga przy kościele w Turzu 

- Plac Zwycięstwa Kuźnia Raciborska ogłoszono przetarg 

- Parking pod kościołem w Kuźni Raciborskiej wyremontowa-

ny i powiększony 

- zlikwidowano problem zalewania ul Wierzbowej w Kuźni 

Raciborskiej oraz ul Górniczej w Rudzie Kozielskiej. 

- chodnik ul Topolowa w 50% gotowy reszta zakontraktowa-

na i będzie gotowa do końca roku 

- nowy jednostronny dywan asfaltowy ul Topolowa  

- skrzyżowanie dróg wojewódzkich w Kuźni z modernizacja 

oświetlenia na przejściach dla pieszych 

- parking przy ul Moniuszki, Spokojnej i przy szkole Kuźnia 

Raciborska 

- chodnik w Budziskach 1 etap zakontraktowany będzie go-

towy do końca Roku 

Rozliczamy burmistrza z obietnic wyborczych c.d. 
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- chodnik w Jankowicach – na drodze wojewódzkiej zapro-

jektowany, utwardzono dwie inne drogi na terenie wsi oraz 

wykonano parking i zarurowano rów melioracyjny. 

- wyremontowano parking pod Domem Kultury wraz z oto-

czeniem oraz zbudowano dodatkowo nowy na skwerze, zmo-

dernizowano oświetlenie wokół obiektu. 

-wybudowano nowy parking przy ul Arki Bożka 

Na drogach wojewódzkich wykonano remont połowy drogi 

425 między Kuźnią Raciborską i Rudą Kozielską, oraz dwa 

odcinki drogi w Rudach na wjeździe od strony Rudy Koziel-

skiej oraz wylot w kierunku Rybnika. Kolejne odcinki są nam 

niestety tylko obiecane a mianowicie ul. Rudzka i odcinek 

między Kuźnią Raciborska i Solarnią. Miały być realizowane 

w tym roku. 

 W tym samym czasie wykonano wiele innych mniejszych 

inwestycji na drogach i chodnikach gminnych w ramach bie-

żącego utrzymania dróg. 

Na realizacje oczekują dwie wielkie inwestycje drogowe po-

przedzone projektami i złożone do dofinansowania w kon-

kursach: 

- Ulice Cysterska i Sobieskiego w Rudach (od drogi woje-

wódzkiej koło Pałacu aż do lasu na Brantolce)  

- Droga powiatowa od mostu na rzece Ruda w Turzu do mo-

stu na tej samej rzece w Siedliskach i do Budzisk. 

Są to zadania na najbliższą przyszłość. Rezultat konkursu 

będzie znany jeszcze w tym roku. 

Sport Szkoły i Kultura 

Zrealizowano następujące remonty i inwestycje: 

- Remont MOKSIR  

- Stodoła w Rudach  

- Kolejka – 4 projekty, jeden gotowy (peron plus toalety) -

realizacja, drugi (3 budynki: lokomotywownia, budynek sta-

cyjny i garaże) i trzeci (przedłużenie do Rybnika) w trakcie 

realizacji, czwarty ma złożony wniosek 

- Stadion w Kuźni Raciborskiej  

- Świetlica wiejska w Turzu  

- Nowe boiska w Rudach 

- Modernizacja hali sportowej w Kuźni Raciborskiej z jej za-

pleczem oraz remont dachu 

- remont Orlika w Kuźni Raciborskiej  

- gotowy projekt na dwie przystanie w Kuźni i Turzu. Projekt 

złożony do konkursu o środki Unijne – INTERREG 

- siłownie na wolnym powietrzu w Rudach, Kuźni x 2 , Rudzie 

Kozielskiej, Siedliskach, Jankowicach 

- Kąpielisko Wodnik przeszło lifting – dopływu i odpływu wo-

dy oraz infrastruktury za ok 100tyś złotych. 

6. Otwarcie gminy na mieszkańców, w myśl zasady: "Gmina 

dla mieszkańca, a nie mieszkaniec dla gminy", służebna 

rola urzędnika. 

Każdy sygnał od mieszkańca, nie tylko ten na piśmie, jest 

sprawdzany i wyjaśniany, choć niestety nie wszystkie postu-

laty mogą być natychmiast zrealizowane, głównie z przyczyn 

finansowych. 

Wprowadzono dodatkowe udogodnienie dla mieszkańców 

poprzez możliwość płatności kartą płatniczą za podatki i 

opłaty lokalne Urzędnicy pomagają w wypełnianiu wniosków. 

Burmistrz osobiście dopilnowuje spraw i skarg zgłaszanych 

przez mieszkańców w razie utrudnień na styku UM – petent. 

7. Uzdrowienie przepływu informacji pomiędzy władzą a 

mieszkańcami, portal internetowy i spotkania sprawozdaw-

cze, konsultacje społeczne na tematy oczekiwań mieszkań-

ców. 

Istnieje rozbudowana strona internetowa oraz profil na Fa-

cebooku, wszyscy urzędnicy stale są napominani, aby wszel-

kie możliwe informacje przekazywać do osoby odpowiedzial-

nej za publikację w Internecie, tak więc mieszkańcy na bie-

żąco mogą śledzić bieżące wydarzenia, imprezy oraz dowia-

dywać się, co jest planowane. 

Konsultacje społeczne – każda trudna decyzja jest z Pań-

stwem konsultowana. Było ich kilka w minionej kadencji 

między innymi sprawy dotyczące uchodźców, Przedsiębior-

stwa Energetyki Cieplnej, nazw ulic. Reforma śmieciowa, 

nowy wygląd Placu Zwycięstwa, pomników (IPN) 

Od roku wydawany przez naszą bibliotekę kwartalnik Echo 

Gminy. Urząd finansuje jego wydawanie, ale nie ingeruje w 

zamieszczane treści, natomiast każdy organizator jakiegoś 

wydarzenia może przesłać relację. 

8. Usprawnienie w procesie załatwienia spraw w Urzędzie 

Miejskim poprzez drogę mailową i asystę urzędnika w wy-

pełnianiu dokumentów. 

Wprowadzony system E-PUAP działa i wszystkie przychodzą-

ce tą drogą pisma są traktowane jak przychodzące pocztą 

lub składane w sekretariacie, czyli są rejestrowane i skiero-

wane do procedowania. Urzędnicy pomagają w wypełnianiu 

wniosków. 

9. Zjednoczenie gminy poprzez wspólny interes oraz infra-

strukturę komunikacyjną i turystyczną. Ścieżki rowerowe i 

przystanie kajakowe na rzece Rudzie. 

Przystanie w Turzu i Kuźni Raciborskiej są zaprojektowane 

za środków w 85%. Programu Współpracy Transgranicznej 

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

regionie Silesia. 

Ścieżki rowerowe doczekały się aplikacji oraz mapy zrobio-

nych bez udziału UM  

Mieszkańcy Kuźni Raciborskiej jeżdżą na obiad rowerami do 

Rud w weekendy. 

10. Wspieranie działań popularyzujących sport wśród dzieci 

i młodzieży, stypendia dla najzdolniejszych i powrót do orga-

nizowania klas sportowych. 

- reaktywowanie piłki ręcznej w szkole w Kuźni Raciborskiej 

– zajęcia z trenerem od roku szkolnego 2016/2017 dla 

uczniów 

 - klasy usportowione w Szkole Podstawowej w Kuźni Raci-

borskiej (piłka nożna i Jiu-jitsu w SP w Kuźni Raciborskiej) – 

dodatkowe godziny na wf 

 - pozyskanie funduszy z programu rządowego SKS na do-

datkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów obu szkołach 

podstawowych – rok szkolny 2016/2017, 2017/2018 i w 

obecnym roku szkolnym– dodatkowych 12h tygodniowo 

(rocznie 17 000,00) 

- udział szkół podstawowych w projekcie „Umiem pływać” – 

pozyskana dotacja dla uczniów na naukę pływania– 

25446,40 

- współpraca Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej ze 

Rozliczamy burmistrza z obietnic wyborczych c.d. 
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szkołą partnerską w Odry, także w zakresie sportowym 

(turnieje, zajęcia, zawody) 

- realizacja przez Szkołę Podstawową w Rudach cyklicznego 

corocznego turnieju piłkarskiego o puchar Burmistrza Kuź-

nia Raciborska drużyn piłki nożnej halowej we współpracy z 

UKS "Gracz" Lyski 

- realizacja przez Szkołę Podstawową w Rudach corocznego 

turnieju piłkarskiego turnieju o puchar Burmistrza Kuźnia 

Raciborska we współpracy z Młodzieżowym Ośrodkiem Wy-

chowawczym w Rudach. 

Dodatkowo: 

- pozyskanie funduszy na doposażenie gabinetów profilakty-

ki zdrowotnej w szkołach – 8272,80 

- pozyskanie funduszy z programu rządowego „Aktywna ta-

blica” w szkołach – 28 000,00 

- udział gminy w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnic-

twa” – pozyskane środki na zakup książek do bibliotek 

szkolnych na kwotę 24000,00 

- udział SP Rudy w projekcie „Bezpieczna+” – kwota dofi-

nansowania 12000,00 

- nagrody dla najzdolniejszych uczniów  

- jednorazowo dofinansowano kilku najlepszych sportowców 

w gminie 

11. Świetlice środowiskowe, wsparcie bezpośrednie dla 

dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji rodzinnej, dofinansowa-

nie organizatorów świetlic oraz miejsc, w których młodzież 

spędza wolny czas.  

 Zabezpieczono środki finansowe na prowadzenie świetlicy 

wsparcia dziennego dla dzieci 

Świetlica przy Parafii prowadzona przez STOWARZYSZENIE 

RODZIN „Szkółka Sobotnia Aniołów Stróżów” 

12. Racjonalizacja efektu parku krajobrazowego na zasa-

dach zrównoważonego rozwoju.  

Zablokowano uchwalenie regulaminu i przyjęcie uchwały 

przez Parlament Śląski. Trwają prace nad znalezieniem 

kompromisu w tej sprawie.  

14. Ochrona przeciwpowodziowa.  

Ponoć niemożliwe stało się dokonanym: zakończono budo-

wę wału przeciwpowodziowego na Odrze na styku woje-

wództw i dzięki temu wiele osób śpi spokojnie mimo tego, że 

deszcz pada. Burmistrz z przedstawicielami służb państwo-

wych objeżdża systematycznie urządzenia przeciwpowodzio-

we i naciska na kolejne prace, dlatego możemy spodziewać 

się lepszego zabezpieczenia dzięki modernizacji przepom-

powni oraz budowy kolejnego odcinka w Dziergowicach pla-

nowanego na 2019r.  

Zaproponowany przez Burmistrza wariant przebiegu Kanału 

Śląskiego przez Zbiornik Kotlarnia (po kopalni piasku przyję-

ty do Krajowego Programu retencji) i wzdłuż linii kolei pia-

skowej do Rybnika zdobył uznanie w Ministerstwie Gospo-

darki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej – ureguluje to stosunki 

wodne na wielkim obszarze, nie tylko na terenie gminy Kuź-

nia Raciborska. Jest to rozwiązanie przeciwpowodziowe dla 

rzeki Ruda i całej gminy. Pozyskano ze Śląskiego Zarządu 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w likwidacji sprzętu przeciw-

powodziowego (łódź z silnikiem, motopompy pływające, 

agregat prądotwórczy oraz wysokowydajną pompę stacjonu-

jącą w Rudzie Kozielskiej dla naszej nowej przepompowni 

Ruda. Podjęto we współpracy z Wodami Polskimi i Tauro-

nem temat modernizacji zasilania przepompowni Turze. 

15. Zmniejszenie uciążliwości niskiej emisji, poprzez dotacje 

dla właścicieli domków, decydujących się na wymianę trady-

cyjnych kotłów na ekologiczne. Wprowadzenie programu, 

który umożliwi wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w 

bilansie budżetów domowych oraz Gminy. 

Od roku 2017 w Gminie rozpoczęliśmy trzyletni Program 

Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska i 

program dotacji dla mieszkańców domów jednorodzinnych, 

w ramach którego nasi mieszkańcy mogli skorzystać z 6000 

zł dotacji do zakupu nowego kotła grzewczego (wymieniono 

67 kotłów, całość kosztowała 1 035 272,78 zł). W między-

czasie uruchomiono pomoc przy wypełnianiu wniosków dla 

mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska w ramach programu 

Smog Stop uruchomionego przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

(niektórzy mieszkańcy skorzystali z dwóch źródeł finansowa-

nia – program gminny PONE i program wojewódzki Smog 

Stop). W tym roku z programu gminnego PONE skorzysta 50 

mieszkańców. 

Z końcem maja br. Gmina Kuźnia Raciborska w ramach pro-

jektu partnerskiego (11 gmin) złożyła wniosek w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Śląskiego 

(RPO WSL) 2014-2020 dla osi priorytetowej: IV. Efektywność 

energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka nisko 

emisyjna dla działania: 4.1. Odnawialne źródła energii dla 

pod działania: 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs, 

gdzie nasi mieszkańcy w ilości prawie 300 nieruchomości 

złożyli chęć uczestnictwa w projekcie dotacji do kotłów na 

biomasę, pompy ciepła centralnego ogrzewania i ciepłej 

wody użytkowej, kolektorów słonecznych, ogniw fotowolta-

icznych.  

Zmodernizowano źródła ciepła w OSP Rudy, OSP Turze, OSP 

Kuźnia Raciborska. Podłączono przedszkole nr 2 (na osie-

dlu) do kotłowni PEC. Zlikwidowano piece węglowe w przed-

szkolu nr1 w Kuźni Raciborskiej i Rudach (piece do gotowa-

nia), zastąpiono je elektrycznymi. 

Wszystkie bloki Starego Osiedla mają gotowe audyty energe-

tyczne oraz wycenę dociepleń. 

Gazyfikacja ¾ gminy jest w trakcie projektowania, Realiza-

cja rozpocznie się pod koniec 2019 roku. 

Złożono wnioski o środki Unijne z gotową dokumentacja 

techniczną na termomodernizacje z wymianą źródeł ciepła 

dla gminnych obiektów: 

OSP/Bank Kuźnia Raciborska 

OSP/Świetlica wiejska Jankowice 

OSP/Świetlica wiejska Ruda Kozielska 

OSP/Ośrodek Zdrowia Turze 

Obiekt na Jagodowej  

Stary ZGKIM 

Świetlica wiejska/Przedszkole w Turzu 

Ten rachunek sumienia pozwala mieć satysfakcję ze speł-

nionych obietnic wyborczych oraz nadzieję na rozwój, choć 

pozostało jeszcze wiele do zrobienia.  

Burmistrz Paweł Macha 

Rozliczamy burmistrza z obietnic wyborczych c.d. 
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Mała książka – wielki człowiek  

Nasza biblioteka bierze udział w 

ogólnopolskiej kampanii „Mała 

książka - wielki człowiek” Po wiel-

kich sukcesach projektu books-

tartowego na oddziałach położni-

czych w całej Polsce Instytut 

Książki rozpoczyna nową odsłonę 

ogólnopolskiej kampanii „Mała 

książka – wielki człowiek”. Wyjąt-

kowe Wyprawki Czytelnicze otrzy-

mają nie tylko rodzice nowo naro-

dzonych dzieci w szpitalach, ale 

także trzylatki, które odwiedzą biblioteki biorące udział w 

akcji. 

Pilotażowy projekt dla trzylatków realizowany w ramach ogól-

nopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek” roz-

pocznie się we wrześniu 2018 roku. Akcja ma zachęcić ro-

dziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z 

dzieckiem. Każdy trzylatek, który przyjdzie do biblioteki, 

otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę 

„Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika. Za 

każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem mini-

mum jednej książki z księgozbioru dziecięcego Mały Czytel-

nik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uho-

norowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytel-

nicze zainteresowania. W Wyprawce znajdą coś dla siebie 

także rodzice. „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu 

dziecka” to broszura informacyjna,  przypominająca o korzy-

ściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowiadają-

ca, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji 

dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciń-

stwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem ży-

cia kulturalnego. 

Badania wykazują, że dzieci wychowywane pośród książek 

są bardziej pewne siebie, mają większy niż rówieśnicy zasób 

słownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Pożytki z czytania 

mają także konkretny wymiar materialny: czytające dzieci 

osiągają sukcesy i zarabiają więcej od tych, które nie czytają. 

Nieodłącznym elementem czytania dzieciom w wieku przed-

szkolnym jest obecność rodzica/opiekuna, który nie tylko 

wciela się w książkowych bohaterów, ale staje się przewod-

nikiem w nowej przygodzie przeżywanej wspólnie z dziec-

kiem, budując tym samym relacje, które z całą pewnością 

zaowocują w przyszłości. 

Wyprawki Czytelnicze dla trzylatków można odebrać w pra-

wie 3 tys. bibliotek na terenie całej Polski. W ramach tego-

rocznej akcji planujemy rozdać około 100 tys. Wyprawek. 

Więcej informacji oraz lista bibliotek biorących udział w pro-

jekcie znajduje się na stronie:  

www.wielki-czlowiek.pl 

Kampania społeczna „Mała książka – wielki człowiek” przy-

pomina o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinne-

go czytania już od pierwszych miesięcy życia dziecka. Zosta-

ła przygotowana w związku z ogólnopolską akcją, w ramach 

której młodzi rodzice na oddziałach położniczych otrzymują 

wyjątkowe Wyprawki Czytelnicze: książkę z wierszami dla 

dzieci najwybitniejszych polskich poetów oraz broszurę infor-

macyjną o roli czytania w rozwoju młodego człowieka. W 

2017 r. w ramach akcji pilotażowej rozpoczętej w grudniu 

rozdaliśmy 100 tys. Wyprawek Czytelniczych w 360 szpita-

lach w całej Polsce, a w 2018 r. na nowo narodzone dzieci 

czeka aż 360 tys. wyprawek. 

Projekt nawiązuje do kampanii proczytelniczych realizowa-

nych na całym świecie, a zapoczątkowanych w 1992 r. przez 

brytyjską fundację BookTrust. 

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego.  

Organizator: Instytut Książki  

Patronat Honorowy: Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak  

Partnerzy: Polska Sekcja IBBY, Fundacja Metropolia Dzieci  

Patronat Medialny: Ryms, CzasDzieci.pl 

http://www.wielki-czlowiek.pl
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Red. Naczelny Ireneusz Wojcieski 

Kronika Koła Polskiego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów w Kuźni Raciborskiej  

Nasza biblioteka wzbogaciła się o egzemplarze Kroniki Polskie-

go Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Koła w Kuźni Raci-

borskiej z lat 1994-2017 autorstwa Pani Heleny Bąkały. Opo-

wiada o historii Koła, zawiera mnóstwo ciekawych zdjęć. Kroni-

ka powstała z okazji 40-lecia Związku oraz 50-lecia naszego 

miasta. Zapraszamy wszystkich czytelników, a szczególnie 

członków Koła PZERII. Znajdą tam miłe wspomnienia i swoje 

zdjęcia z przed lat. 

Poeci zabrani przez wojnę– nowa kolekcja na Wolnych Lekturach  

1 sierpnia, w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, 

w bibliotece Wolne Lektury została udostępniona kolekcja 

poezji pn. Poeci zabrani przez wojnę. 

Stworzenie nowej kolekcji poświęconej tematycznie tym poe-

tyckim talentom, których rozwój przecięła wojna, służyć ma 

refleksji nad różnorodnością głosów, które zamilkły. Wybór 

powstał wspólnie z partnerem projektu, Muzeum Powstania 

Warszawskiego. 

Część z opublikowanych tekstów stanowi uzupełnienie zbio-

ru utworów poetów obecnych już wcześniej na Wolnych Lek-

turach: należą do nich juwenilia Baczyńskiego i Ginczanki. 

Zapoznając się z nimi można obserwować zmianę warsztato-

wą, nasilenie niektórych tonów, które wywołała wojna jako 

sytuacja historyczna i egzystencjalna. Rozszerzeniu uległ 

również zbiór wierszy Gajcego. 

Więcej jest jednak nazwisk nowych. Należy do nich Krystyna 

Krahelska – symbol Powstania Warszawskiego, podczas 

którego poległa, i symbol Warszawy jako modelka do pomni-

ka Syrenki znajdującego się przy Wybrzeżu Kościuszkow-

skim w Warszawie. Są w tej grupie żołnierze-autorzy piose-

nek powstańczych, jak Józef Szczepański czy Stefan Leszno, 

a także najmłodsza poetka czasu wojny, gimnazjalistka, har-

cerka Teresa Bogusławska oraz bliski przyjaciel Baczyńskie-

go, Jerzy Kamil Weintraub-Krzyżanowski, którego niektóre 

wiersze przypisywano mylnie bardziej znanemu koledze po 

piórze. 

Polifoniczny bukiet tonów polskiej poezji urwanej przez woj-

nę uzupełniają nazwiska Wacława Bojarskiego, Tadeusza 

Hollendra, Juliusza Krzyżewskiego, Wojciecha Mencla, Jerze-

go Kamila Weintreuba, Andrzeja Trzebińskiego i Zdzisława 

Stroińskiego. 

Kolekcję przygotowali: Aleksandra Kopeć, Paweł Kozioł, Mo-

nika Stolarczyk, Agnieszka Tulicka, Wojciech Kotwica, Wio-

letta Mila, Urszula Małecka, Paulina Ołtusek, Natalia Bie-

rzyńska, Wojciech Mrozek, Joanna Kołakowska, Adrian Ma-

tuszak, Paulina Dubielecka, Aleksandra Sekuła. 

Partner projektu: Muzeum Powstania Warszawskiego 

Projekt „Wolna literatura na Wolnych Lekturach” realizowa-

ny jest w ramach Programu „Kultura cyfrowa”. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. 

Kontakt: wolnelektury@nowoczesnapolska.org.pl. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej otrzy-

mała w roku 2018 ze środków finansowych Biblioteki 

Narodowej w Ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa dofinansowanie na nowości wydawnicze 

 w kwocie 8 650,00zł 

Dotacja na nowe książki 


