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WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH
Paweł Macha zostaje na drugą kadencję
W niedzielę, 21 października odbyły się wybory samorządowe. Wybieraliśmy kandydatów ubiegających się o
urząd burmistrza, kandydatów na radnych, a także naszych przedstawicieli do Sejmiku Województwa Śląskiego. Wybory na urząd Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska wygrał Paweł Macha uzyskując 2502 głosy
(63,31 %). Jego kontrkandydatka Sabina ChroboczekWierzchowska otrzymała 1450 głosów (36,69 %).
Oznacza to, że przez najbliższe pięć lat to właśnie dotychczasowy włodarz będzie stał na czele Gminy. Wiadomo również, że do Rady Miejskiej wprowadził 9 radnych (na 15 miejsc).
Naszymi przedstawicielami w Radzie Powiatu zostali
Adrian Plura (Razem dla Ziemi Raciborskiej) i Władysław Gumieniak (Platforma Obywatelska), natomiast w
Sejmiku Województwa Śląskiego reprezentował nas
będzie Henryk Siedlaczek.
oprac. BK, IW.

Wojciech Gdesz składa gratulacje burmistrzowi Pawłowi Masze

Radosław Kasprzyk przewodniczącym Rady Miejskiej, Gerard
Depta wiceprzewodniczącym
Podczas I sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej radni
nowej kadencji oraz burmistrz otrzymali zaświadczenia o
wyborze oraz złożyli ślubowanie. W wyniku głosowania nowym przewodniczącym Rady został Radosław Kasprzyk, a
wiceprzewodniczącym Gerard Depta. W nowej radzie zasiadły cztery nowe osoby. Są to: Ilona Wróbel, Marcin Czerniej,
Henryk Wrzosok oraz Adrian Juraszek. Zastąpili oni dotychczasowych rajców, czyli Sabinę Chroboczek-Wierzchowską,
Łukasza Ruhe, Aleksandrę Bartoń i Tadeusza Korala.
B. Kozina,

Zaświadczenie o wyborze na radnego odbiera Ilona Wróbel

Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Radosław
Kasprzyk (p) i Gerard Depa (l)

Zaświadczenie o wyborze na radnego odbiera Adrian Juraszek
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Rada Miejska
Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Aktualnie liczy 15 radnych. Odbywa sesje zwyczajne przeważnie raz w miesiącu, na podstawie planu pracy. Sesje Rady Miejskiej odbywają się Sali Ślubów Urzędu Miejskiego. W
obecnej kadencji 2018-2023 Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej działa w następującym składzie:
Radosław Kasprzyk- Przewodniczący Rady, Gerard Depta- Zca Przewodniczącego, Marcin Czerniej, Ilona Wróbel, Ernest
Drazik, Gerard Hanusek, Henryk Wrzosok, Adrian Juraszek,
Elżbieta Kozłowska, Maciej Kriwienok, Adrian Lepiarczyk,
Grażyna Tokarska, Mariola Wajda, Roman Wilk, Manfred
Wrona.
Do pomocy w wykonywaniu zadań Rada Miejska powołuje
stałe i doraźne Komisje, a także zespoły. Do zadań Komisji
stałych w zakresie spraw, do których zostały powołane nale-

żą w szczególności: stała praca merytoryczna i koncepcyjna,
kontrola pracy Burmistrza i jednostek organizacyjnych, opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych przez Radę
Miejską, Burmistrza oraz spraw przedkładanych przez członków Komisji, występowanie do Rady Miejskiej z inicjatywą
uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał,
kontrola wykonywania uchwał Rady Miejskiej, badanie terminowości załatwiania przez Burmistrza i jednostki organizacyjne postulatów, wniosków i skarg mieszkańców.
Obsługę Rady Miejskiej prowadzi Kierownik Biura Rady Miejskiej:
Ilona Burgieł
ul. Słowackiego 4, pokój nr 1, 47-420 Kuźnia Raciborska
tel. 32 419 14 88, fax 32 419 14 32

Ostatnia sesja radnych VII kadencji
8 listopada w Sali Ślubów przy Urzędzie Stanu Cywilnego
odbyła się ostatnia sesja Rady Miejskiej VII kadencji (20142018). Przez cztery lata radni zbierali się w sumie 48 razy.
Nie zabrakło podziękowań za wspólną pracę oraz drobnych
upominków, jakie otrzymali na koniec radni.
Fot. Marcin Gałuszka-Biernacki

Sesje Rady Miejskiej będą dostępne na żywo w internecie
Ostatnia sesja Rady Miejskiej w minionej kadencji po
raz pierwszy była na żywo transmitowana w internecie.
Wynika to z obowiązku ustawowego, jaki został nałożony
na samorządy. Dodatkowo, każde głosowanie odbywać
się będzie elektronicznie.
- Taka praktyka będzie standardem. Nagranie, czyli bezpośrednia transmisja z obrad sesji plus głosowanie
elektroniczne, a także przesyłanie wszystkich materiałów sesyjnych. To obowiązek, który nakłada na nas
ustawa - tłumaczy burmistrz Paweł Macha. - Każdy radny będzie na sesji wyposażony w tablet, który będzie
jego narzędziem do głosowania, a także odbioru materiałów związanych z sesją oraz różnych informacji, które
będą przepływały na linii Biuro Rady Miejskiej – radni –
dodaje szef Gminy.
Bartosz Kozina
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Świadectwo pracy i list gratulacyjny. Władze Kuźni Raciborskiej
podziękowały za pracę Michałowi Ficie
Michał Fita oficjalnie zakończył swoją pracę na stanowisku Za blisko 10-letnią działalność na rzecz Gminy Kuźnia Racidyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w borska podczas sesji 28 listopada podziękowania złożyły mu
Kuźni Raciborskiej, i objął urząd wiceprezydenta Raciborza. samorządowe władze.
Bartosz Kozina

Rafamet S.A. na największych na świecie targach transportu szynowego
InnoTrans 2018 w Berlinie
Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. znajduje się w światowej
czołówce producentów obrabiarek specjalistycznych do obróbki kolejowych zestawów kołowych. Pozycję tę potwierdziły
minione targi InnoTrans 2018, które odbyły się w dniach 1821 września w Berlinie. Ekspozycja firmy cieszyła się bardzo
dużym zainteresowaniem a rozmowy z gośćmi były konstruktywne i obiecujące. Organizowane w stolicy Niemiec Międzynarodowe Targi Technologii Transportu InnoTrans odbywają
się w Messe Berlin co dwa lata. W trakcie każdej edycji, te
największe na świecie targi transportu szynowego, stanowią
miejsce spotkań producentów, przedstawicieli publicznych i
prywatnych przedsiębiorstw komunikacyjnych, inżynierów,
decydentów z samorządów i ministerstw transportu z całego
świata, jak również pasjonatów kolejnictwa. Pośród wystawców, którzy prezentowali swoje produkty nie mogło zabraknąć doskonale znanej w sektorze transportu szynowego firmy RAFAMET S.A. Spółka z Kuźni Raciborskiej w InnoTrans
uczestniczy od 2006 roku. - Targi dają nam możliwość porozmawiania „twarzą w twarz” z ludźmi, z którymi na co
dzień komunikujemy się wyłącznie drogą mailową. Przez
cały czas trwania wydarzenia nasze stoisko cieszyło się sporym zainteresowaniem odwiedzających, dzięki czemu odbyliśmy wiele ciekawych rozmów. Udało nam się także dopiąć
dwa kontrakty; krajowy i zagraniczny – informuje Paweł Michalewski, Dyrektor ds. eksportu w RAFAMET S.A. dodając
jednocześnie jak istotna jest obecność przedstawicieli firmy
na tego typu targach. - Nasz udział w takich wydarzeniach
jest poniekąd obowiązkowych. Musimy pokazywać swoje

produkty i możliwości oraz zwyczajnie trzymać rękę na pulsie. Obserwować jak wygląda rynek i jak się zmienia oraz
przyglądać się panującym trendom i nowym technologiom –
wyjaśnia P. Michalewski. Ogrom InnoTrans 2018 doskonale
obrazują liczby. W trakcie wydarzenia na 41 halach oraz na
powierzchni mierzącej 200 tys. metrów kwadratowych swoje
produkty zaprezentowało ponad 3 tys. wystawców z 60 krajów świata (od Egiptu i Bahrajnu przez Malezję aż po Stany
Zjednoczone, Emiraty Arabskie, Nową Zelandię i Białoruś).
Podczas targów wykorzystano ponad 3,5 tys. bieżących torów ekspozycyjnych zaś na wolnym powietrzu i terenie szynowym zaprezentowano ponad 140 pojazdów.
fot. Rafamet S.A. Autor: Materiał prasowy Rafamet S.A./
Magdalena Matusik
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Tartaczna i Kolejowa po generalnym remoncie
Z początkiem października zakończył się remont ulic Tartacznej i Kolejowej w Kuźni Raciborskiej. 5 października
oficjalnie zmodernizowany ciąg dróg oddano do użytku.
Kompleksowy remont wraz z oświetleniem i nowym fundamentem dla ruchu ciężkiego kosztował łącznie 2 783 900
zł. Pierwszy etap obejmował przebudowę skrzyżowania ul.
Staszica / Kolejowa / Krzyżowa na łączną kwotę 357 200 zł
(dofinansowanie ze starostwa powiatowego w Raciborzu w
kwocie 73 211 zł), drugim etapem były prace przy ul. Tartacznej i Kolejowej na łączną kwotę 2 426 700 zł. Inwestycję tę zrealizowano w ramach programu rządowego
"Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"; kwota dofinansowania wyniosła 1
171 667 zł.
UM Kuźnia Raciborska

Trwa modernizacja budynków stacyjnych w Rudach
Na terenie Zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej w Rudach
trwają prace modernizacyjne na budynku lokomotywowni i
wagonowni. Ponadto wyremontowany zostanie również budynek magazynowo garażowy, który posłuży jako sala kinowa i konferencyjna. Planowy termin zakończenia prac to maj
2019 r. Prace są realizowane przy dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego) Oś priorytetowa Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów dla działania 5.3. Dziedzictwo
Kulturowe dla poddziałania 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe.
Wartość prac zgodnie z podpisanymi umowami wynosi
1.301195,39 zł.
Fot. UM Kuźnia Raciborska

Przy ul. Lewandowskiego powstanie nowe boisko dla dzieci i młodzieży
15 października przy ul. R. Lewandowskiego w Kuźni Raciborskiej, staraniem zarządu jednostki pomocniczej "Osiedle
nr 1" w sąsiedztwie wielofunkcyjnego boiska typu "orlik" przy
pomocy Romana Wiencierza z Budzisk rozpoczęły się prace,
których celem jest utworzenie ogólnodostępnego boiska dla
dzieci i młodzieży. Pierwszym etapem było napowietrznie
gleby. Kilka dni później na przygotowanym obszarze zasiano
trawę, po czym nastąpi wałowanie. Na wiosnę zostaną zamontowane piłkochwyty oraz siatki na bramki. Należy również dodać, że swój udział w przygotowaniu boiska ma szkolna młodzież, która uprzątnęła teren z kamieni.
BK; fot. Jacek Gąska

Promesa na remont uszkodzonego mostu
17 października wiceburmistrz Sylwia Brzezicka-Tesarczyk odebrała w Śląskim
Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach promesę na usuwanie skutków klęk żywiołowych w kwocie 80 tys. zł. Kwota została przeznaczona na remont uszkodzonego
mostu na rzece Ruda w rejonie ul. Powstańców 19 w Kuźni Raciborskiej. Remont
zakończył się na początku grudnia.
UM Kuźnia Raciborska
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Siedliska: Park rekreacji i plac zabaw oddany do użytku
16 października w Siedliskach burmistrz Paweł Macha, radna Aleksandra Bartoń, sołtys Jan Krybus oraz prezes OSP
Siedliska Krzysztof Bartoń dokonali otwarcia nowego placu
zabaw przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej. Plac zabaw,
który powstał w 2003 r. przy wsparciu Rady Sołeckiej i OSP
został doposażony w nowe urządzenia i przeszedł gruntowną
rewitalizację. Całkowita kwota inwestycji to 49 tys. zł, z cze-

go 12 tys. zł pochodzi z funduszu sołeckiego, a pozostała
część z budżetu gminy Drewno wykorzystane do budowy
wiaty i ławek zasponsorowali mieszkańcy Siedlisk: Barbara i
Rajnard Złotoś. Firmą, która wykonała inwestycję jest HENLAX II Janusza Lasaka.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Oliwia Mazur, Łukasz Złotoś i burmistrz Paweł Macha.
oprac. BK, fot. M. Gałuszka-Biernacki

Remont chodnika w Kuźni i rewitalizacja dróg w Rudach

Chodnik przy ul. Topolowej podczas prac
remontowych

Mowa o chodniku znajdującym się po
prawej stronie wzdłuż ul. Topolowej w
Kuźni Raciborskiej. Niebawem ma
zostać również rozstrzygnięty przetarg
na remont ciągu pieszego znajdującego się po lewej stronie tej drogi.
Prace są realizowane przy współfinansowaniu robót przez Powiat Racibórz i
Gminę Kuźnia Raciborska.
Rewitalizacji poddano także dwie drogi
gminne w Rudach: Aleja Lipowa i Paproć. Tutaj zadanie było współfinansowane przez Gminę Kuźnia Raciborska
i Nadleśnictwo Rudy.
UM Kuźnia Raciborska

Rewitalizowana droga gminna w Rudach
(Paproć)

EcoHarmonogram: Aplikacja, która powiadomi o terminie wywozu odpadów komunalnych
Gmina Kuźnia Raciborska uruchomiła dla mieszkańców bezpłatną usługę powiadamiania o zbliżających się terminach
wywozu odpadów komunalnych oraz o istotnych zmianach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
FUNKCJE APLIKACJI :
1. Jak segregować odpady komunalne;
2. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych;
3. Przypomnienia o: terminach płatności i odbiorach odpadów;
4. Najnowsze informacje;
5. Jak działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Aplikację mobilną EcoHarmonogram można darmowo ściągnąć ze sklepu Google Play,
Windows Store lub App Store zarówno na smartfona, tablet i w łatwy sposób zainstalować
na urządzeniu działającym w oparciu o system Android, IOS, Windows Phone). W trosce o
mieszkańców nieużywających smartfonów, wszelkie informacje dostępne w aplikacji mobilnej będą również dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w zakładce odpady komunalne.
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Wojska Obrony Terytorialnej coraz bliżej Kuźni
12 października w wypełnionej niemal po brzegi sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w
Kuźni Raciborskiej odbyła się III konferencja organizacji proobronnych i klas mundurowych pn. "Wszyscy służymy Niepodległej". Wśród prelegentów sympozjum, której organizatorem była Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku,
Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej oraz MOKSiR znaleźli
się: szef Sekcji Współpracy Cywilno-Wojskowej mjr Daniel
Baron z 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Katowicach ("Wojska Obrony Terytorialnej jako nowy rodzaj sił
zbrojnych"), szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień ppłk Wojciech Zdrada z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach ("Ochotnicze formy służby wojskowej"), kierownik
Sekcji Rekrutacji WAT mgr inż. Sławomir Szczepański z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie ("Służba kandydacka"), dr Joanna Stojer-Polańska z Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Raciborzu ("Zwierzęta w służbach mundurowych na straży bezpieczeństwa") oraz Marcin Gawron z
Centrum Kynologicznego w Raciborzu ("Mondioring - dyscyplina sportu z udziałem przewodników i psów. Praca z psami
sportowymi i służbowymi") - wykład był połączony z pokazem
na zewnątrz. Z faktu, że Kuźnia Raciborska jest wybierana
na tego rodzaju przedsięwzięcie cieszy się burmistrz Paweł
Macha: - Powoli staramy się przywyknąć do mundurów, któ-

re już niebawem na stałe zagoszczą u nas w postaci 132.
Batalionu Piechoty Lekkiej, który swoją siedzibę będzie miał
w budynku dawnej szkoły przy ul. Arki Bożka. W konferencji
wzięli również udział uczniowie okolicznych szkół. - To dodatkowy atut, bo być może młodzież w ten sposób będzie mogła
wybrać sobie przyszłość. To jest oferta dla nich - dodał włodarz.
Bartosz Kozina
Współpr. J. Gąska, fot. M. Gałuszka-Biernacki

Wąskotorówką już nie tylko do Paproci. Przystanek w Rybniku-Stodołach gotowy
17 października odbył się pierwszy po 26 latach przejazd
składu osobowego kolejki wąskotorowej na trasie Rudy Rybnik-Stodoły - Rudy. Tym samym dobiegł końca I etap
prac, mających na celu przedłużenie odcinka w kierunku
Rybnika. Wydłużony odcinek dla ruchu turystycznego zostanie oddany do użytku niebawem, gdy zakończone zostaną
wszystkie formalności związane z przekazaniem linii Gminnemu Ośrodkowi Turystyki i Promocji w Rudach, który zarządza Zabytkową Kolejką Wąskotorową.- Miejsce, które historycznie związane było z kolejką wąskotorową udało się rewitalizować. Jesteśmy w połowie drogi jeśli chodzi o całą inwestycję, ponieważ od przystanku kolejowego powstanie szlak
pieszo-rowerowy, który połączy to miejsce ze Zbiornikiem
Pniowiec, gdzie znajdować się będzie wypożyczalnia rowe-

rów – powiedział prezydent Rybnika Piotr Kuczera. - Będziemy w ten sposób zachęcać mieszkańców do turystyki weekendowej, jednodniowej czy takiej, która mieszkańców okręgu górnośląskiego przez Rudy i tę stację zaprowadzi do rybnickiego zalewu, a bulwarami do centrum miasta – dodał.To jest etap, który łączy atrakcje Rybnika z naszymi. W kolejnym etapie chcielibyśmy poszerzyć współpracę z Czechami.
Mamy podpisany projekt polsko-czeski na odtworzenie linii
do Pilchowic, czyli otwarcie się na Gliwice. Myślę, że to będzie efekt domina, taki, który pokaże, że pewne rzeczy się
da, zwłaszcza że pewnych ludzi udało się już przekonać –
podkreślił z kolei burmistrz Kuźni Raciborskiej Paweł Macha.
Bartosz Kozina
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Na Osiedlu stanęły nowe śmietniki
Stare, betonowe i brudne śmietniki zlokalizowane na kuźniańskim Osiedlu przechodzą do historii. Pamiętające co
najmniej lata 70. XX w. budynki zostały właśnie zastąpione
nowoczesnymi śmietnikami mającymi kształt przestrzennych
obiektów, które będą zamykane na klucz. - Te śmietniki były
ciemne, wręcz odstraszały. Nie zachęcały do wejścia do
środka, często pojawiał się odruch pozostawiania śmieci
przed budynkiem w obawie przez znajdującym się w środku
zwierzęciem bądź inną osobą - mówi burmistrz Paweł Macha. Jak zaznacza włodarz, nie tylko śmietniki zmienią swój
wygląd, ale i ich otoczenie. - Wkrótce znikną tzw. dzwony na
surowce wtórne, które zostaną zastąpione innymi pojemnikami, a znajdą się wewnątrz śmietnika. Będą odpowiednio
oznaczone kolorami - podkreśla burmistrz. Nowy śmietnik
spełni także dodatkową rolę. Każdy z obiektów na czole ma
wycięte w blasze oznakowanie, która wspólnota mieszkaniowa i z jakiej ulicy może tam wyrzucać śmieci. Śmietniki będą
zamykane, a każdy z właścicieli nieruchomości dostanie
klucz do bramy. W ten sposób wspólnoty będą dbały o to, by
nikt z zewnątrz nie podrzucał śmieci oraz nauczą się dbania
o jakość tych wyrzucanych śmieci. - Jeżeli nie nauczymy się
segregowania, to konsekwencją będzie możliwość naliczenia kar, które będą kierowane do wspólnot, na których spoczywać będzie obowiązek dopilnowania, by śmieci były wła-

ściwie selekcjonowane. My musimy tę segregację narzucić.
Zmiana mentalna musi iść ze zmianą obrazu tego śmietnika. Jeżeli ten system się nie powiedzie, będzie konieczność
monitorowania tych śmietników. Będą wtedy wyłapywane
osoby, które nie dostosują się do obowiązujących warunków
- tłumaczy P. Macha. Jednym z przykładów nieselektywnego
wyrzucania śmieci są kontenery na popiół, do którego - poza
resztkami z pieca - wrzucane są plastikowe butelki i inne
śmieci. Taka praktyka nie tylko może spowodować pożar,
ale jest droższa w obsłudze. - Popiół z innymi śmieciami
traktowany jest jako odpad zmieszany. To odpad, za który
płaci się 40 zł, a nie 15,50 jak za wysegregowany - mówi
dyrektor ZGKiM Wilhelm Rzechonek. - Po to zamontowaliśmy na tych kontenerach kraty, żeby tam inne śmieci nie
lądowały. Proszę więc o wysypywanie tam wyłącznie popiołu, a nie innych śmieci. Przy okazji dodam, że wśród pojemników na odpady selektywne, w śmietnikach - obok tych
standardowych na plastik, szkło i papier, pojawi się czwarty
na odpady bio. I tam również mają znaleźć się tylko tego
rodzaju śmieci, pozbawione plastikowych reklamówek - podkreśla szef ZGKiM. - Istotne dla wszystkich mieszkańców
jest również to, że dzięki segregacji udało nam się utrzymać
cenę za wywóz odpadów na poziomie 15,50 zł. Bo z tego, co
już można zaobserwować, będziemy najtańsi w regionie. W
wielu gminach powiatu raciborskiego już teraz są odnotowywane podwyżki. Za przykład niech posłuży Gmina Krzanowice, gdzie podniesiono opłatę z 17 zł na 22 zł od mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje jedna osoba - wyjaśnia
burmistrz Macha.
Bartosz Kozina

Na zdjęciach stary śmietnik przy ul. Kasztanowej i nowy obiekt przy ul. Bema

Smart City. Gmina Kuźnia Raciborska zamierza podjąć współpracę z Tauronem
6 listopada w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej odbyło
się spotkanie z przedstawicielami firm TAURON Dystrybucja
Serwis S. A. oraz Magenta Grupa TAURON Sp. z o. o. Celem
spotkania było rozeznanie w sprawie nowoczesnych rozwiązań dotyczących infrastruktury oświetleniowej na terenie
Gminy. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Miasta Paweł
Macha, Zastępca Burmistrza Sylwia Brzezicka-Tesarczyk,
skarbnik Anna Szostak, kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Małgorzata
Pabian oraz inspektor ds. przygotowania inwestycji Sabina
Zielińska. Tauron reprezentowali: Agnieszka Wójcik - wiceprezes Zarządu, Szymon Pacyniak - doradca Zarządu ds.
Elektromobilności i Infrastruktury i Waldemar Jemioła - dyrektor ds. Majątku Oświetleniowego. Tematem spotkania
były nowoczesne rozwiązania dotyczące infrastruktury oświetleniowej (sterowanie każdą pojedynczą oprawą, monitorowanie stanu pracy, aktualizacji oprogramowania oraz zakładanie różnych parametrów i scenariuszy oświetlenia, a także
diagnozowanie i usuwanie problemów). W temacie infrastruktury elektroenergetycznej omówiono produkty związane
z kompleksową eksploatacją, realizacją oraz projektowaStr. 9

niem w/w infrastruktury (Mobilne Urządzenia Zasilające,
realizacja warunków przyłączenia, usuwanie kolizji sieci,
serwis urządzeń, usługa budowy zasilana dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych). W ramach trzeciego punktu
spotkania, zostały omówione rozwiązania przyjazne mieszkańcom naszej Gminy, tj.: iluminacje świetlne na obiektach
architektonicznych, nośniki reklamowe, wynajem infrastruktury oświetleniowej / sieciowej pod sieci teletechniczne, inteligentne i bezpieczne przejścia dla pieszych, inteligentne
oświetlenia dróg, chodników, monitoring wizualny, czujnik
natężenia ruchu, systemy radarowe z wyświetlaczami prędkości pojazdów, elektroniczne tablice informacyjne, solarne / inteligentne ławki miejskie oraz parkowe z WI-FI i ładowarkami, inteligentne wiaty przystankowe komunikacji miejskiej z WI-FI i ładowarkami. Cała oferta przedstawiona przez
Tauron opiera się na założeniach idei Smart City. Spotkanie
miało na celu rozeznanie potrzeb naszej Gminy w ww. zakresach tematycznych, planowane są kolejne spotkania zmierzające do podjęcia współpracy w koncernem TAURON.
UM Kuźnia Raciborska
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Rafamet wziął udział w targach China International Import Expo - Szanghaj 2018
Targi China International Import Expo odbyły się w Szanghaju w dniach 5-10 listopada br. To pierwsza edycja wydarzenia, które w całości była poświęcona importowi, gdzie producent z Kuźni Raciborskiej promował obrabiarki specjalne
dedykowane branży kolejowej. W tym kontekście należy
podkreślić, że Chiny to nie tylko najliczniejsza na świecie
populacja, ale również druga co do wielkości gospodarka.
Państwo zajmuje także drugie miejsce na liście światowych
konsumentów i importerów. Producent z Kuźni Raciborskiej
w Szanghaju promował obrabiarki specjalne dedykowane
branży kolejowej. Ekspozycja firmy Rafamet S. A. była częścią wspólnego stoiska wystawienniczego organizowanego
dla polskich firm przez Centrum Współpracy Gospodarczej
Polska-Chiny Departament Promocji Gospodarczej. Znajdowała się ona w pawilonie High-end Inteligent Equipment 4.1
C4-02. - Uczestniczyliśmy już w targach branżowych organizowanych w Chinach i dobrze oceniamy tę formę komunikacji firmy z klientami. W tym roku również chcieliśmy się zaprezentować na tamtejszym rynku, gdyż zapowiada się, że
będzie to przedsięwzięcie z dużym rozmachem i dlatego,
mamy nadzieję, że obecność w Szanghaju umożliwi nam
nawiązanie kontaktów z kolejnymi odbiorcami z Chin - mówi

Krzysztof Pestkowski, kierownik sprzedaży w firmie Rafamet
S. A. Chiny są obecnie największym zagranicznym odbiorcą
maszyn firmy Rafamet S. A. W 2017 roku na rynku tym zrealizowano blisko 21 % sprzedaży zagranicznej, a rok wcześniej - ponad 19 %. Partnerem biznesowym spółki z Kuźni
Raciborskiej na tamtejszym rynku jest Hebei Rafamet Machinery Co., Ltd - spółka joint venture utworzona w 2017
roku. Przedmiotem jej działalności jest wspieranie procesów
handlowych, jak również produkcyjno-montażowych polskiego producenta w Chinach. Do udziału w wydarzeniu zaproszone zostały przedsiębiorstwa działające w różnych obszarach gospodarki (począwszy od elektroniki, poprzez motoryzację, na handlu i usługach skończywszy). Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Chin - Xi Jingping. Gospodarzami
targów są Ministerstwo Handlu Chińskiej Republiki Ludowej
oraz Miejski Rząd Ludowy w Szanghaju, zaś jego partnerami, między innymi Światowa Organizacja Handlu, Konferencja Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju
oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju
Przemysłowego.
Anna Koza / Adventure Media

Remont Placu Zwycięstwa w późniejszym terminie. Winna biurokracja
jedną spójną całość (dotąd korona znajdowała się na głową
ptaka - dop. red.). Z kolei na płycie znajdującej się z prawej
strony zamontowana została tablica upamiętniająca 100lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, którą 11 listopada podczas Mszy poświęcił nasz proboszcz - mówi burmistrz Macha. - Przetarg musi się jednak rozstrzygnąć na
nowo. Pieniądze są na to zagwarantowane. Jest to kwota
około 500 tys. zł i chciałbym, aby były one już zaangażowane w formie umowy. Ta jednak musi zostać podpisana z głową i na warunkach, jakie byśmy chcieli - wyjaśnia włodarz.
Bartosz Kozina

Planowany na ten rok remont kuźniańskiego Placu Zwycięstwa zostanie wykonany w przyszłym roku. Wszystkiemu - jak
mówi burmistrz Paweł Macha - winna jest biurokracja, bo
choć pieniądze na ten cel są, to konieczne było ponowne
rozpisanie przetargu. - W pierwszym przetargu wpłynęły do
nas cztery oferty. Jedna z nich byłaby do zaakceptowania,
jednak przepadła z przyczyn formalnych. To są znowu te
biurokratyczne bariery, które nam przeszkadzają, ale musimy temu sprostać - tłumaczy burmistrz. - W tej sytuacji musimy rozpisać nowy przetarg z uściśleniem fragmentów dotyczących kosztorysów, które były wątpliwe i powodowały wiele
pytań od potencjalnych wykonawców - dodaje P. Macha. Jak
zaznacza burmistrz, czas na realizację zadania firma dostanie do kwietnia 2019 r., więc pośpiechu nie będzie. - Póki
co, mamy już wyczyszczone główne płyty pomnika oraz odnowioną tablicę upamiętniającą pożar lasów z 1992 r. Rewitalizację przeszła też rzeźba orła, który wraz z koroną tworzy
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Od Jury do Krakowa, czyli rowerowa podróż w czasie
Pod koniec września młodzież ze Szkoły podstawowej im.
Jana Wawrzynka z Kuźni Raciborskiej udali się na rowerową
wyprawę, której nadano nazwę: "Na kołach historii". W ciągu
dwóch dni uczniowie wraz z dwoma nauczycielami kuźniańskiej podstawówki przemierzyli kilkadziesiąt kilometrów zaczynając od Jury Krakowsko-Częstochowskiej, a na Krakowie
kończąc. Uczniowie, absolwenci, nauczyciele i rodzice
uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni
Raciborskiej przygotowali i zrealizowali kolejną już wyprawę
rowerową. Wcześniej doszły do skutku wyprawy "Od źródeł
do ujścia Odry" (prawie 1000 km), "Europejski wododział" (250 km) , "Przez Oderske Vrchy do Ołomuńca" (220
km), "Śląsk czy Mazury" (100 km). Tym razem młodzież przemierzała szlak Jury Krakowsko-Częstochowskiej, od Jasnej
Góry po Krakowski Rynek. Ponad 170 km rowerowych zmagań po malowniczych terenach, wzdłuż szlaku wyznaczonego
przez ruiny zamków - Orlich Gniazd. Następnie przez Dolinę

Rowerowa ekipa na tle jednego z zamków na Szlaku Orlich
Gniazd (Mirów)

Prądnika, Ojcowski Park Narodowy, Pieskową Skałę, by w
końcu dotrzeć na krakowski Rynek. Głównym celem wyprawy
było uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości. Nauczyciele kuźniańskiej szkoły, a zarazem organizatorzy rajdu Wojciech Gdesz oraz Tomasz Jabłonka twierdzą, że najlepszą
lekcją patriotyzmu jest poznanie z bliska polskiej przyrody,
geografii i historii. Trudna rowerowa trasa, z pokaźną sumą
przewyższeń, to też lekcja samodzielności, charakteru, postaw, które zwykliśmy nazywać obywatelskimi. Impreza ta to
również integracja całego kuźniańskiego środowiska szkolnego - dyrekcji, nauczycieli, uczniów, rodziców, absolwentów
i przyjaciół szkoły. Autorem trasy i jej kierownikiem był Grzegorz Żaczek - rodzic uczniów szkoły, na co dzień kolarzamator. Organizację wyprawy wsparli: Państwo Jarosław
Łuszcz i Klaudia Głubik, Radosław Kasprzyk, Państwo Elwira
i Łukasz Ogonowscy.
Materiał nadesłany

Przerwa w podróży. Od czasu do czasu trzeba spojrzeć w mapę

Uczennice odwiedziły seniorów z Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
1 października uczennice z Klubu Wolontariusza
przy Szkole Podstawowej im. Jana Wawrzynka w
Kuźni Raciborskiej wraz z opiekunem Ewą Serafin, dyrektor Kingą Apollo oraz przewodniczącą
Rady Miejskiej Sabiną Chroboczek-Wierzchowską
uczestniczyli w obchodach Dnia Seniora w kuźniańskim ZPO "Mawo-Med". W grupie uczniów
znaleźli się: Krysia Kojder, Paulina Serafin, Wiktoria Nowak, Patrycja Serafin, Ola Dzedzej, Asia
Erynkwajt, Natalia Śmiały, Wiktoria Król i Michaela Koczy. Wolontariusze przygotowali przedstawienie na wesoło ilustrujące dyskusje w świetlicy w
Domu Seniora. Przygotowano upominki dla
wszystkich podopiecznych, nawet dla tych, którzy
z różnych powodów nie mogli przyjść na obchody
Dnia Seniora. W podziękowaniu wolontariusze
otrzymali grę stolikową od dyrekcji ZPO oraz zapowiedzieli się na kolejny występ przed Świętami
Bożego Narodzenia.
SP Kuźnia Raciborska
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Uniwersytet Trzeciego Wieku z Kuźni rozpoczął w szósty rok działalności
2 października Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował oficjalnej wszyscy uczestnicy udali się do restauracji „Nad
nowy rok akademicki (w sumie 6. rok działalności). W rozpo- Rudą”, gdzie odbyła się druga, już bardziej towarzyska część
częciu kolejnego etapu nauki - poza samymi studentami - spotkania.
Fot. UTW Kuźnia Raciborska
udział wzięli burmistrz Paweł Macha, przewodnicząca Rady
Miejskiej Sabina Chroboczek-Wierzchowska, poseł Henryk
Siedlaczek oraz instruktorka MOKSiR Anna Kijek. Po części

Aleksandra Dzedzej i Renata Galas na podium w Ogólnopolskim Konkursie
Pieśni, Piosenki i Poezji Patriotycznej
Aleksandra Dzedzej ze Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej oraz Renata Galas reprezentująca
MOKSiR znalazły się na podium Ogólnopolskiego Konkursu Pieśni, Piosenki i Poezji Patriotycznej pn.
"Tu wszędzie jest nasza Ojczyzna", który odbył się w niedzielę, 7 października na Zamku Piastowskim w
Raciborzu. Uczestnicy konkursu byli oceniani w kategorii wokalnej i recytatorskiej. Każda z tych kategorii była ponadto podzielona na sekcje wiekowe (od klas pierwszych szkół podstawowych po osoby dorosłe). Celem konkursu było m. in. wspieranie osób uzdolnionych i umożliwienie prezentacji ich umiejętności
wokalnych oraz dorobku artystycznego, zachęcanie do
wspólnych, ponadpokoleniowych spotkań z muzyką i
poezją oraz pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa
Polski. Miło nam poinformować, że w kategorii wokalnej (osoby dorosłe) III miejsce zajęła Renata Galas, natomiast wśród
uczestników prezentujących sztukę recytatorską, najlepszą - w kat. klas.
VII-VII SP okazała się Aleksandra Dzedzej.
Oprac. BK, Fot. Zamek Piastowski w Raciborzu

Dzień Edukacji Narodowej: spotkanie władz miasta z nauczycielami
16 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej w restau- wychowawcom i pracownikom oświaty z okazji Dnia Edukaracji "Nad Rudą" w Kuźni Raciborskiej odbyło się uroczyste cji Narodowej władze miasta złożyły najlepsze życzenia
oprac. BK; fot. M. Gałuszka-Biernacki
spotkanie burmistrza Pawła Machy z dyrektorami placówek
oświatowych oraz nauczycielami, którzy w tym roku otrzymali wyższy stopień awansu zawodowego oraz Nagrodę
Burmistrza. Podziękowania za pracę w minionym roku
szkolnym na ręce nauczycieli z terenu Gminy Kuźnia Raciborska złożyli: burmistrz Paweł Macha, wiceburmistrz Sylwia Brzezicka-Tesarczyk, przewodnicząca Rady Miejskiej
Sabina Chroboczek-Wierzchowska oraz kierownik Referatu
Edukacji, Sportu i Promocji Anna Mainusz. Gratulacje powędrowały ponadto do nauczycieli, którzy uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego, zaś wszystkim nauczycielom,
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"Dobrze cię widzieć". Ministrowie Ziobro i Zalewska oraz Cezary Pazura
promowali bezpieczną drogę do szkoły
15 października w Szkole Podstawowej im. Jana Wawrzynka
w Kuźni Raciborskiej zainaugurowano społeczną akcję pn.
"Dobrze cię widzieć", mającą na celu zapewnienie widoczności dzieci idących do szkoły. Twarzą kampanii jest popularny
aktor Cezary Pazura, a towarzyszyli mu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i minister edukacji narodowej Anna
Zalewska. Akcja „Dobrze Cię widzieć” współfinansowana jest
przez Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest
Minister Sprawiedliwości. Ideą kampanii jest zwiększenie
świadomości społecznej związanej z zagrożeniami w ruchu
drogowym i realne przeciwdziałanie wypadkom. Chodzi o
wykształcenie - zwłaszcza u dzieci, których zdrowie i życie
jest najważniejsze - właściwych sposobów zachowania się na
drogach. Dzieci muszą być bezpieczne - gdy idą do szkoły,
wracają z zajęć do domu, wychodzą z tramwaju lub autobusu, przechodzą przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną,
jadą rowerem na wycieczkę. I w każdej innej sytuacji w ruchu
drogowym. Za pieniądze Funduszu Sprawiedliwości zakupio-

no trzy miliony kamizelek odblaskowych dla trzech milionów
polskich uczniów. Była to ogólnopolska inauguracja kampanii, w której wziął również udział raciborzanin Michał Woś,
pełnomocnik ministra Ziobry ds. Funduszu.

Segregacja odpadów zawitała do kuźniańskiej szkoły
Jak ważnym aspektem jest edukacja ekologiczna w zakresie
gospodarowania odpadami wiemy wszyscy. Dlatego wychodząc naprzeciw problemom, selekcja odpadów zawitała również do Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni
Raciborskiej. Od tego momentu uczniowie kuźniańskiej szkoły będą wyrabiać nawyki oszczędności i gospodarności. Co
roku statystyczny Polak wytwarza 312 kg śmieci (dane GUS
2017 r.), czyli uczniowie uczęszczający do Wawrzynka również. Dlatego tak ważna jest segregacja u źródła, czyli w
szkole i w domu. A więc do... SEGREGACJI!
SP Kuźnia Raciborska

Laureatki Międzynarodowego Konkursu Piosenki "Na skrzyżowaniu szlaku kultur"
Uczennice Szkoły Podstawowej lia Pruban, które wystąpiły w kategorii "piosenka śląska”.
im. Jana Wawrzynka w Kuźni Uczennice do konkursu zostały przygotowane przez panie:
Raciborskiej Julia Kapusta (kl. Edytę Procek i Marię Minko.
SP Kuźnia Raciborska
V "a") oraz Kamila Til (kl. VII
"a") zostały laureatkami Międzynarodowego Konkursu Piosenki "Na skrzyżowaniu szlaku
kultur", który 17 października
odbył się w SP w Chałupkach.
W kategorii klas IV-VI (piosenka
polska) - Julia Kapusta zajęła I miejsce, zaś w kategorii klas
VII-VIII (piosenka niemiecka) - Kamila Til zajęła II miejsce.
Dyplom udziału otrzymały także najmłodsze uczestniczki i
zarazem debiutantki z klasy II "a": Hania Jankowska wraz z
chórkiem w składzie: Sara Janosz, Helena Kojder oraz Nata-
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Społeczna Szkoła Podstawowa w Budziskach
Społeczna Szkoła Podstawowa w Budziskach to szkoła, w
której uczniowie mogą rozwijać swoje ukryte talenty. We
wrześniu został zorganizowany w szkole konkurs poetycki
pt. „Szkoła marzeń”. Konkurs został bardzo dobrze przyjęty
przez uczniów i wielu z nich dostarczyło swoje wiersze. 27
września ogłosiliśmy wyniki- laureatami konkursu zostali:
Kamil Krause–I miejsce, Wiktoria Larysz - II miejsce, Daniel
Krause - III miejsce oraz wyróżnienia otrzymali Nicole
Mroncz, Hanna Tomala, Zuzanna Czogała i Maja Machnik.

Przedszkolaki poznają chemię
Również 27 września, uczniowie szkoły - Magdalena Pytlik i
Roman Podolec - wraz z nauczycielką chemii Anną Bluk,
zawitali w przedszkolu. Zorganizowane zostały pokazy doświadczeń chemicznych dla przedszkolaków. Dzieci poznały
zasady BHP oraz zapoznały się z naukami ścisłymi.

Wspieramy działalność charytatywną- „Pola nadziei”
Społeczna Szkoła Podstawowa w Budziskach bierze udział w witością, zaś 25 października szkołę odwiedziła Pani Krystyakcji charytatywnej „Pola nadziei”, która jest organizowana na Wolnik - koordynator akcji „Pola nadziei”
przy współpracy z Raciborskim Hospicjum im św. Józefa. w naszym regionie i opowiedziała o działalności hospicjum.
Pola Nadziei to kampania, której celem jest promowanie idei
wolontariatu i niesienia bezinteresownej pomocy podopiecznym hospicjum. Jest to szeroki zakres działań edukacyjnych
i wolontaryjnych, którego dodatkowym celem jest pozyskiwanie środków na opiekę paliatywną. Pierwszym punktem akcji
jest posadzenie cebulek żonkili, które zakwitną w kwietniu.
Chłopcy z klasy VIII przygotowali specjalną rabatkę przed
szkołą, która będzie zdobiła i przypominała uczniom oraz
rodzicom o szlachetnej akcji. Zebrano ponad 120 cebulek
kwiatowych. To istny rekord, do którego najbardziej przyczyniła się klasa IV i wychowawczyni Katarzyna Więcek. Pochwała za duży zbiór roślin cebulowych należy się też klasie
V, VI i VII. W październiku odbyło się zbiorowe sadzenie, podczas którego uczniowie szkoły wykazali się ogromną praco-

Opracowała: Anna Bluk i Monika Magdewicz
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Społeczna Szkoła Podstawowa w Budziskach ma 10 lat
13 października na placu przy Społecznej Szkole Podstawo- że 80 % dzieci sołectwa Turze uczęszcza do tej placówki
wej i Przedszkolu w Budziskach odbyła się uroczystość z oświatowej. W programie artystycznym wystąpiły dzieci ze
okazji 10-lecia istnienia placówki. Gratulacje z tej okazji zło- szkoły oraz absolwenci szkoły w Budziskach.
oprac. BK, fot. M. Waśniowska
żyli burmistrz Paweł Macha, a także była burmistrz Rita Serafin, za czasów której tę placówkę powołano. To ona również
w imieniu przewodniczącej Rady Miejskiej odczytała list gratulacyjny. Drugi list gratulacyjny w imieniu własnym, Rady
Sołeckiej oraz mieszkańców sołectwa Turze odczytała sołtys
Marcelina Waśniowska, która na ręce dyrektor szkoły złożyła
również wiązankę kwiatów. Warto w tym miejscu wspomnieć,

Edward Simoni z fletnią Pana wystąpił na scenie Kuźni Kultury
18 października w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej odbył się koncert polskoniemieckiego wirtuoza Edwarda Simoniego, który specjalizuje się w grze na fletni Pana. Organizatorem był powiatowy
oddział DFK. Edward Simoni, właśc. Edward Krok (ur. 7
sierpnia 1959 w Bytomiu) - polsko-niemiecki muzyk grający
na fletni Pana, a także kompozytor pieśni tworzonych do gry
na tym instrumencie.
Fot. Maciej Kozina / nowiny.pl

Paulina Krybus z Siedlisk i Róża Choroba z Kuźni Raciborskiej świętowały 90. urodziny
Z tej okazji obie panie odwiedził burmistrz Paweł Macha oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej Katarzyna Emrich.
Oprócz życzeń, na ręce Szanownych Jubilatek
zostały przekazane bukiety kwiatów oraz wyjątkowe upominki. My również dołączamy się do
życzeń i obu Jubilatkom życzymy wszystkiego
najlepszego!
Fot. UM Kuźnia Raciborska
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Strażacy z OSP Gola z wizytą u kuźniańskich ochotników
29 września do Kuźni Raciborskiej przyjechała kilkunastoosobowa delegacja z Ochotniczej Straży
Pożarnej w miejscowości Gola (pow. Gostyń, woj.
wielkopolskie). Dla części strażaków to druga wizyta w naszym mieście. Po raz pierwszy byli tu 26 lat
temu, kiedy gasili ogromny pożar lasu, który wybuchł 26 sierpnia 1992 r. Wizyta sprowadziła się
nie tylko do rozmów w siedzibie OSP, ale również
wyjazdu na teren dawnego pożarzyska, gdzie ponad ćwierć wieku temu trwała walka z żywiołem. Dzięki wizycie strażacy mogli zobaczyć, jak dziś
wygląda teren, który objęty był pożarem, co udało
się przez te lata zrobić i jakim dysponujemy sprzętem - powiedział Krzysztof Grobelny z kuźniańskiej
jednostki. Druhowie z OSP Gola oddali hołd dwóm
strażakom: mł. kpt. Andrzejowi Kaczynie i dh. Andrzejowi Malinowskiemu, którzy zginęli podczas
akcji gaśniczej. Przy krzyżu upamiętniającym to
wydarzenie zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. Następnie strażacy z Wielkopolski udali się na
wieżę obserwacyjną, skąd roztacza się najlepszy
widok na odbudowany drzewostan. Dzięki spotka-

niu, strażacy z obu jednostek mają nadzieję na
zacieśnienie współpracy poprzez wymianę doświadczeń, a nawet wspólne ćwiczenia. - Na pewno zaprosimy kolegów z Kuźni do odwiedzenia naszej jednostki - zapowiedział zastępca naczelnika
OSP Gola dh Włodzimierz Cichoradzki, po czym na
ręce prezesa OSP Kuźnia Raciborska przekazał
zaproszenie do dalszej współpracy z adnotacją o
pamięci o wielkim pożarze z 1992 r.
B. Kozina; współpr. J. Gąska

Młodzież szkolna dba o zabytki lokalnej historii
Młodzież chce działać i robi to z wielkim zaangażowaniem. W tym roku działamy bardzo prospołecznie - staramy się wykazać patriotyczną postawą wśród lokalnej społeczności. Jest to nasz symboliczny wkład w obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Pierwszą akcją było doprowadzenie do porządku kilku zabytkowych grobów na lokalnym
cmentarzu. Warto przecież zadbać o naszą miejscową spuściznę. Na hasło rzucone podczas zebrania Rady Samorządu
Uczniowskiego odpowiedziała grupa ponad 30 uczniów naszej szkoły. Głównie byli to uczniowie klas ósmych i trzecich Gimnazjum. 26 października nasi wolontariusze pod kierunkiem Arkadiusza Mroza i ks. Krzysztofa Goca przeprowadzili akcję
sprzątania grobów, którego efekt można już oglądać. Warto nadmienić, że większość uczestników akcji należy do grupy
szkolnego wolontariatu prowadzonego przez panią Ewę Serafin. Włączyli się do niej również uczniowie niezrzeszeni w tej
organizacji. Patronat nad akcją objęło z kolei miejscowe koło Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej. To jednak nie
koniec naszych działań. Śledźcie nas na szkolnej stronie oraz na Facebooku, gdzie będziemy zamieszczać relacje z następnych akcji prospołecznych.
Arkadiusz Mróz
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XIII kwesta zakończona. Zebrano 5,5 tys zł
Czy "trzynastka" musi być pechowa? Niekoniecznie, o czym deczne podziękowania. A oto kwoty, jakie zostały zebrane w
przekonali się działacze kuźniańskiego koła Towarzystwa poszczególnych dniach:
Miłośników Ziemi Raciborskiej, którzy już po raz 13. zorgani- 31 października: 220,82 zł
zowali kwestę na rzecz ratowania zabytków architektury
- 1 listopada: 4797,91 zł
cmentarnej. W ciągu trzech dni do puszek wpadło dokładnie
- 2 listopada: 481,27
5 500 zł. To najwyższa kwota od 2006 r. W przedsięwzięcie RAZEM: 5.500,00 zł
oprac. BK fot. Marcin Gałuszka-Biernacki; nowiny.pl
poza członkami TMZR - włączyli się również osoby niezrzeszone, a także uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej, którzy - przypomnijmy - kilka dni
przed 1 listopada pod opieką swojego nauczyciela Arkadiusza Mroza, który także jest członkiem TMZR uporządkowali
zabytkowe mogiły na kuźniańskiej nekropolii. Zebrane w tym
roku datki będą - wraz z kwotą uzyskaną w poprzednich latach (14.029,90 zł) przeznaczone na remont monumentalnego grobowca Antonia i Marie Schoenawy - twórcy przemysku metalurgicznego w Kuźni Raciborskiej. Warto zaznaczyć,
że na podbudowie jego zakładu (Huta "Nadzieja") funkcjonuje obecnie Fabryka Obrabiarek "Rafamet" S. A. Wzorem ubiegłych lat, każdy darczyńca za wsparcie akcji otrzymywał pamiątkową cegiełkę. Wszystkim osobom TMZR składa ser-

W Boliwii zginął ks. Piotr Lewandowski, były wikariusz z Kuźni

Przykra informacja na początku listopada dotarła z Boliwii do parafii pw. św.
Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej.
31 października około 21:30 czasu
miejscowego (2:30 czasu polskiego) w
wypadku drogowym zginął misjonarz ks.
Piotr Lewandowski, były wikariusz z
kuźniańskiej parafii. Ks. Piotr Lewan-
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dowski pochodził z Gliwic. Kapłan przyjął święcenia w 2010 r. i od tego czasu
pełnił posługę wikariusza w dwóch parafiach: Bożego Ciała w BytomiuMiechowicach oraz św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej. We wrześniu
2016 r. w rodzinnej parafii Miłosierdzia
Bożego w Gliwicach odbyła się uroczystość posłania go do wikariatu Nuflo de
Chavez w Concepcion na zachodzie
Boliwii - w samym środku Ameryki Południowej. - Pamiętam o tym, że jadę tam
po to, żeby stać się "boliwijskim człowiekiem". To nie oni mają stać się Europejczykami, ale to ja mam ich zrozumieć i spróbować pokochać. Bo to nie
może być tak, że przyjeżdża biały pan,
ale ktoś, kto ma im powiedzieć o Jezusie. Niezależnie od tego, czy trafię do

ludzi z dżungli, Metysów czy Blancos,
którzy są potomkami Hiszpanów, to
muszę zaakceptować i zrozumieć ich
myślenie - mówił ks. Piotr Lewandowski
w wywiadzie dla "Gościa Niedzielnego"
w 2016 r. Do nowego zadania przygotowywał się w Centrum Formacji Misyjnej
w Warszawie. Ostatecznie został wikariuszem w parafii San Ramon. Był kolejnym kapłanem z diecezji gliwickiej, który pracował w Boliwii. Planował spędzić
tam co najmniej sześć lat. Pogrzeb ks.
Lewandowskiego odbył się 12 listopada
w Gliwicach. Kapłan spoczął na Cmentarzu Lipowym przy ul. Ks. Józefa Poniatowskiego. Pochowany jest w sektorze
H2, rz. 9, g. 10.
oprac. BK fot. Klaudia Cwolek / Foto Gość
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Na skwerze przy ul. Topolowej upamiętniono o. Adalberta Kurzeję
Do wcześniejszych tablic informacyjnych, na których umiesz- To jednak nie koniec. Jak zaznacza Bernard Kowol, w przyczono biogramy zasłużonych kuźnian - Alfonsa Górnika i ks. gotowaniu jest informacja o życiu Antoniego Bilińskiego.
Adama Kocura, Zarząd jednostki pomocniczej "Osiedle - Tablica ma stanąć w drodze na Osiedle.
B. Kozina
Stara Kuźnia" dołączył kolejną tablicę, która stanęła na
skwerze przy ul. Topolowej (vis a vis cmentarza). Upamiętniono na niej pochodzącego z Kuźni o. Adalberta Kurzeję. To
już czwarta z kilku takich tablic, których celem jest przypomnienie mieszkańcom Kuźni Raciborskiej (i nie tylko) o wybitnych postaciach wywodzących się z naszej miejscowości.
Pierwszą była tablica zamontowana przy drewnianej rzeźbie
Antona Magnusa Schoenawy, twórcy przemysłu metalurgicznego w Kuźni. Kolejne należały do Alfonsa Górnika i Adama
Kocura. Obaj (jeden po drugim) jako pierwsi po 1918 r. pełnili urząd prezydenta Katowic. Teraz za pośrednictwem tablicy upamiętniono zmarłego przed dwoma laty o. Adalberta
Kurzeję, Honorowego Obywatela Gminy Kuźnia Raciborska.

Wilki z Nadleśnictwa Rudy Raciborskie. Czy nam zagrażają?
Jesienią lokalne media obiegła informacja o pojawieniu się
w lasach Nadleśnictwa Rudy Raciborskie wilków. Zapytaliśmy więc nadleśniczego Roberta Pabiana o to, czy te czworonogi nadal zamieszkują nasze lasy i czy jest się czego obawiać? - Z informacją o pojawieniu się w naszych lasach wilków stykamy się od paru lat, średnio 1-2 razy do roku, tak
więc nie jest to dla nas nic nowego. Tym razem komunikat
okazał się precyzyjniejszy, ponieważ udało się te wilki zobaczyć i sfilmować - mówi R. Pabian. - Muszę powiedzieć, że
według moich obserwacji, wilków znowu nie ma. Mieszkamy
na terenie bardzo zaludnionym, mocno zurbanizowanym, a
nie są to obszary, które wilki lubią. Najprawdopodobniej z
uwagi na zagęszczenie, gdzie bytują (Czechy, Góry Opawskie, Beskid) i w miejscach, w którym robi im się za ciasno,
zaczynają szukać nowych terenów - zaznacza nadleśniczy.
Wilk jest zwierzęciem wędrownym. Jak podkreśla szef Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, ten czworonóg potrafi przemierzyć 50 km w ciągu jednej nocy. - Spodziewam się, że zaglądają w nasze tereny. Najczęściej są widywane na terenie po
wielkim pożarze z 1992 r., bo jest to miejsce najmniej
uczęszczane przez ludzi, ale po jakimś czasie decydują się
na dalszą wędrówkę, bo w tej chwili najprawdopodobniej w
tym miejscu już ich nie ma – dodaje R. Pabian. Nadleśniczy

jednocześnie uspokaja mieszkańców w kwestii zagrożenia. Tego tak naprawdę nigdy nie było. Kilka lat temu sam miałem okazję zetknąć się z liczącą 5-6 sztuk watahą wilków i
proszę mi wierzyć, w ich oczach było widać większe przerażenie niż w moich. Wilk nie stanowi dla człowieka zagrożenia za wyjątkiem, kiedy jest ranny lub chory, a to są sytuacje
sporadyczne. Z natury unika kontaktu z człowiekiem, więc
nie było tego zagrożenia, kiedy złapała je nasza kamera i
nie stwarzają zagrożenia dla ludzi - kończy nadleśniczy Pabian.
Bartosz Kozina, Fot. Nadleśnictwo Rudy Raciborskie

Najpierw połamane drzewka, teraz wywrócone tyczki
Problem powraca niczym bumerang. Uwagę na kolejny w tym roku
akt wandalizmu zwrócił Bernard Kowol, przewodniczący jednostki
pomocniczej "Osiedle - Stara Kuźnia" podczas obrad sesji Rady
Miejskiej. Tym razem jakaś osoba, (bądź osoby) swą siłę postanowiły wypróbować na tyczkach, które wkopano wokół świeżo nasadzonych drzewek w odbudowywanym parku "Dębina". Na sesji szef
"Starej Kuźni" zaapelował do władz, radnych oraz przedstawicieli
mediów, by mieszkańcy, jeżeli są świadkami tego rodzaju incydentów bądź wiedzą, to mógł to zrobić, zgłaszali sprawę na policję lub
do pracowników Urzędu Miejskiego.
Fot. B. Kozina
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BEZPIECZNY SENIOR
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe – zatrucie czadem
W okresie, kiedy rozpoczyna się okres grzewczy, wzrasta
zagrożenie zatrucia czadem. Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. W odniesieniu do osób starszych jest to efektem nieostrożności przy posługiwaniu się ogniem otwartym
(papierosy, zapałki), podpaleń (umyślnych zdarzeń), wad
urządzeń i instalacji elektrycznych oraz nieprawidłowej eksploatacji urządzeń grzewczych oraz nie przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Bardzo często jednak
wypadki te nie mają związku z powstaniem pożaru, a wynikają jedynie z niewłaściwej eksploatacji urządzeń i instalacji
grzewczych, a ich skutkiem są ofiary zatrucia tlenkiem węgla. Większość przypadków zatruć spowodowana jest zaniedbaniami w zakresie zapewnienia drożności przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych a
także samowolne podłączanie urządzeń grzewczych na paliwo stałe i gazowe, nieszczelność tych urządzeń i używanie
ich niezgodnie z instrukcją. W trosce o własne bezpieczeństwo, warto zamontować w domu czujkę dymu i tlenku węgla. Domowe czujki pożarowe przeznaczone są do wykrywania i sygnalizowania pierwszych oznak pożaru. Każdego roku
w Polsce z powodu zatrucia tlenkiem węgla ginie kilkadziesiąt osób. Najczęściej liczba ta rośnie wraz z rozpoczęciem
się sezonu grzewczego. Często osoby starsze, samotne, są w
dużej mierze narażone na zatrucie czadem. Niewłaściwa
eksploatacja budynku mieszkalnego oraz znajdujących się w
nim urządzeń i instalacji grzewczych mogą przynieść tragiczne konsekwencje.
Jak zabezpieczyć się przed szkodliwym działaniem CO
Tlenek węgla, popularnie nazywany czadem, to bezwonny
gaz o bardzo silnych właściwościach toksycznych. Ludzkie
zmysły nie są w stanie go wyczuć, szczególnie, gdy unosi się
on w temperaturze pokojowej. Wdychanie czadu nawet w
niewielkiej ilości często powoduje silny ból głowy, wymioty, a
także może doprowadzić do zatrucia, śpiączki czy zgonu.
Tlenek węgla (czad) to silnie trujący gaz, który powstaje w
wyniku niepełnego spalania wielu paliw (m.in. oleju, gazu,
benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, drewna), spowodowanego dopływem zbyt małej ilości tlenu. Jest bezbarwny i lżejszy od powietrza, dzięki czemu szybko się rozprzestrzenia.
Zagrożenie zaczadzeniem wynika z tego, iż CO blokuje dostęp tlenu do organizmu i zajmuje jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, co też powoduje przy długotrwałym narażeniu śmierć przez uduszenie, niedotlenienie. Krótsze przebywanie w zaczadzonym pomieszczeniu może powodować
zaburzenia pamięci, obniżenie ilorazu inteligencji, a nawet
trwałe upośledzenie psychiczne.
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Przyczyny zatrucia czadem:
niesprawność urządzeń grzewczych (piecyków, pieców), a
także przewodów kominowych: wentylacyjnych, dymowych i
spalinowych,
niedostosowanie istniejącego systemu wentylacyjnego do
standardów szczelności stosowanych drzwi i okien
(niedostateczna wymiana powietrza w pomieszczeniach)

Jak zapobiegać zatruciu czadem
nie dokonywać przeróbek kominów na własną rękę, czyścić
oraz wykonywać prace konserwacyjne z pomocą fachowców,
regularnie przeprowadzać kontrole techniczne kuchenek
gazowych, piecyków, itp.,
sprawdzać szczelność przewodów kominowych oraz to czy w
kominie jest dostateczny ciąg powietrza (np. za pomocą kartki papieru przyłożonej do kratki wentylacyjnej - jeżeli kartka
przywiera do kratki wentylacyjnej, ciąg powietrza jest prawidłowy),
nigdy niczym nie zasłaniać kratek wentylacyjnych,
wietrzyć pomieszczenia, w których dochodzi do procesu spalania (łazienki wyposażone w piecyki gazowe, kuchnie), a
najlepiej zapewnić niewielkie rozszczelnienie znajdujących
się tam okien,
nie dogrzewać pomieszczeń mieszkalnych piecykami gazowymi bez atestu,
nabyć specjalne czujniki ostrzegające przed wydobywaniem
się tlenku węgla
Nie wolno także nigdy bagatelizować objawów w postaci bólów i zawrotów głowy, duszności, wymiotów, osłabienia, oszołomienia, przyspieszenia oddechu oraz czynności serca, gdyż
mogą stanowić sygnał o zatruciu organizmu czadem.
Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla
W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy:
zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza; w skrajnych
przypadkach wybijając szybę w oknie,
wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli
nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w
przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym,
wezwać służby ratownicze
jak najszybciej podać tlen,
jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną
akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie np. metodą usta – usta oraz masaż serca,
nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub
dorosłego z objawami zaburzenia świadomości w kuchni,
łazience lub garażu; należy jak najszybciej przystąpić do
udzielania pierwszej pomocy.

Nr 4/2018 (7)
Podnoszenie kompetencji cyfrowych Mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska
Od stycznia do czerwca 2019 roku Mieszkańcy Gminy Kuźnia Raciborska, którzy ukończyli 25 rok życia, mogą wziąć
udział w bezpłatnych 12-godzinnych szkoleniach, w trakcie,
których nabędą umiejętności korzystania z e-usług publicznych oraz zwiększą aktywne i wszechstronne posługiwanie
się nowymi technologiami w życiu codziennym.
Do wyboru będzie 7 bloków tematycznych:
1.
Tworzenie własnej strony internetowej
2.
Rolnik w sieci
3.
Rodzic w sieci
4.
Mój biznes w sieci
5.
Moje finanse i transakcje w sieci

6.
Kultura w sieci
7.
Działam w sieciach społecznościowych
Szkolenia będą prowadzone w 12 osobowych grupach przez
wykwalifikowanego instruktora.
Miejsce realizacji:
Kuźnia Raciborska (MOKSiR), Rudy (Szkoła Podstawowa),
Budziska (Społeczna Szkoła Podstawowa).
Wartość projektu: 75 040,00 zł.
Nabór uczestników odbywa się drogą mailową, telefonicznie
lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej,
pok. nr 1 w godzinach pracy Urzędu i będzie trwał do wyczerpania wolnych miejsc
www.kuzniaraciborska.pl

Dzień Seniora w Kuźni Raciborskiej
W dniu 17.10.2018 roku odbył się Dzień Seniora, organizowany przez PZERII Koło w Kuźni Raciborskiej. W uroczystości wzięło udział prawie 100 seniorów oraz zaproszeni goście: Burmistrz Paweł Macha, Przewodnicząca Rady Miasta
Sabina Chroboczek Wierzchowska, Przewodnicząca Zarządu
Rejonowego w Raciborzu Krystyna Loch, wiceprzewodnicząca Katarzyna Łozińska, proboszcz Andrzej Pyttlik, wieloletnia
przewodnicząca Koła Helena Bąkała, Dyrektor biblioteki
Ireneusz Wojcieski, Dyrektor Centrum Adm. Placówki Wychowawczej Magdalena Strzelczyk. Przewodnicząca Koła
Irmgarda Brzoska przywitała serdecznie wszystkich seniorów oraz zaproszonych gości. Następnie przedstawiła informację z działalności Koła za 2018 rok, który obfitował w

szereg imprez, wycieczek i wczasów oraz zabawy taneczne i
spotkania edukacyjne. Łącznie w zorganizowanych imprezach wzięło udział 286 osób. Przewodnicząca złożyła seniorom życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności i poczucia,
że jesteśmy wspólnotą. Następnie życzenia złożyli zaproszeni goście. Po części oficjalnej połączonej z poczęstunkiem
rozpoczęła się zabawa taneczna. Wydarzenia z życia Koła
można śledzić na łamach kwartalnika Echo Gminy. Prowadzona jest również na bieżąco Kronika dokumentująca wydarzenia z życia Koła. Mottem obchodów Dnia Seniora były
słowa Jana Pawła II: „Starzenie nie jest złem, któremu trzeba się podporządkować. Jest powołaniem, na które trzeba
umieć odpowiedzieć ".

"Moja Niepodległa". Konkurs recytatorski w Dziergowicach
26 października w Domu Kultury w Dziergowicach odbył się XI Konkurs Recytatorski dla Dzieci pn. "Jesienne bajanie Mistrza Brzechwy". Konkursowi przyświecało hasło: "Moja Niepodległa" (O krajobrazie i przyrodzie ojczystej). Swoją reprezentację miała tam również kuźniańska podstawówka. Urok, wdzięk i oryginalność naszych artystów zostały docenione przez
jury. Grand Prix konkursu przyznano Igorowi Wójcikowi, który wyrecytował wiersz Czesława Janczarskiego "Wrona o Puszczy
Świętokrzyskiej...". A miejsca na podium zajęli:
- Anna Czech - II miejsce w kategorii klas 1-3;
- Hanna Salamon - I miejsce w kategorii klas 4-6;
- Julia Kapusta - II miejsce w kategorii klas 4-6.
- Gratulujemy zwycięzcom za wytrwałość w dążeniu do celu i radość czerpaną z
interpretacji słowa pisanego. Jesteśmy dumni, że tylu uczniów naszej szkoły zostało
docenionych i nagrodzonych. Laureatom gratulujemy sukcesu, zachęcamy do dalszego rozwijania talentów i kontynuowania przygody z poezją - czytamy na stronie
internetowej kuźniańskiej placówki.
Fot. SP Kuźnia Raciborska
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"Od przedszkola do seniora", czyli wielkie święto seniorów z Turza
Niemal setka turzańskich seniorów wzięła udział w dorocznym Dniu Seniora, który już po raz 23. zorganizowany został
przez radę sołecką Turza. W spotkaniu wzięła ponadto udział
10-osobowa grupa seniorów z czeskiego miasteczka Odry,
które jest partnerskim miastem dla Kuźni Raciborskiej.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: burmistrz Paweł Macha, sekretarz Dominik Klimanek, skarbnik Anna Szostak,
przewodniczący Rady Miejskiej Radosław Kasprzyk, jego
zastępca Gerard Depta (mieszkaniec Turza), kierownik Biura
Rady Miejskiej Ilona Burgieł, insp. referatu promocji Marcin
Gałuszka-Biernacki, instruktor MOKSiR Anna Kijek oraz proboszcz parafii NSPJ w Turzu ks. Marcin Szaboń. Spotkanie
po raz drugi miało charakter wspólnej biesiady, której nada-

no nazwę "Od przedszkola do seniora", bowiem to właśnie
turzańskie przedszkolaki brawurowo otworzyły ten ważny dla
seniorów dzień. Nad całością czuwała sołtys Turza Marcelina
Waśniowska, a część artystyczną zajął się Piotr Scholz oraz
muzyk z zespołu B.A.R. - Eugeniusz Loska, który został niedawno wybrany do rady powiatu gliwickiego. Biorący udział w
biesiadzie seniorzy czescy złożyli życzenia seniorom polskim,
a na ręce burmistrza Pawła Machy przekazali drobny upominek. Z kolei upominek w postaci róży dla włodarza gminy,
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady oraz wspomnianego Eugeniusza Loski wręczyli organizatorzy spotkania, mówiąc, że to "róża od Turza".
Tekst i zdjęcia: Bartosz Kozina

Kuźnianie przyłączyli się do orszaku św. Marcina
11 listopada o godz. 17:00 z placu znajdującego się przed nu była Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej oraz Sabibudynkiem Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w na Chroboczek-Wierzchowska.
oprac. BK, fot. SP Kuźnia Raciborska
Kuźni Raciborskiej już po raz trzynasty wyruszył barwny korowód św. Marcina. Na czele parady przejechał na koniu św.
Marcin, w którego rolę wcielił się Karol Wyżgoł z Budzisk.
Poprowadził on wszystkich do Szkoły Podstawowej im. Jana
Wawrzynka, gdzie odbywał się, wzorem lat ubiegłych, charytatywno-zdrowotny festyn, z którego środki zostaną przeznaczone dla potrzebujących i samotnych. Poza tradycyjnymi
rogalami świętomarcińskimi, grochówką czy pieczonymi
ziemniakami, mieszkańcy mogli dokonać bezpłatnego pomiaru ciśnienia i poziomu cukru. Tradycyjnie już odbył się
konkurs lampionów, których autorzy zostali nagrodzeni kalendarzami adwentowymi. Nie zabrakło oczywiście akcentów
patriotycznych z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Każdy mógł złożyć życzenia Niepodległej, czy spróbować pysznej, biało-czerwonej galaretki. Organizatorem festy-
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Świętujemy razem. 100. rocznica Niepodległości Czech
28 października, 100-lecie odzyskania niepodległości świętowali nasi południowi sąsiedzi. Dzień ten upamiętnia powstanie niepodległej Czechosłowacji, po tragedii I wojny
światowej. Dla Czechów to najważniejsze święto narodowe,
mimo podziału na Czechy i Słowację z roku 1993 r. Uroczystości Czeskiego Narodowego Święta Niepodległości odbyły
się także w mieście Odry na Morawach - partnerskim mieście Kuźni Raciborskiej. W obchodach święta, na zaproszenie tamtejszego Starosty Miasta, Libora Helisa, uczestniczył
Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska Paweł Macha. Podczas
uroczystości odsłonięto pamiątkową tablicę, poświęconą
ojcu niepodległej Czechosłowacji, pierwszemu i najdłużej
urzędującemu prezydentowi Czechosłowacji - Tomaszowi
Garrigue Masarykowi. Wyjątkową oprawę miało również odśpiewanie czeskiego hymnu narodowego "Kde domov muj" i
słowackiego "Nad Tatrou sa blýska". W uroczystości uczestniczyła delegacja czeskiego parlamentu, lokalne władze i
licznie zgromadzeni mieszkańcy. Starosta Miasta Odry Libor
Helis, przypomniał rolę kultury, języka oraz lokalnych przedsiębiorstw i myśli technicznej w budowaniu tożsamości narodowej. W okolicznościowym przemówieniu, do mieszkańców
miasta Odry zwrócił się także burmistrz Paweł Macha. Wskazał na wartość idei wspólnego świętowania, na to, że w
1918 r. niepodległe państwa Czechosłowacji i Polski wróciły

na mapę Europy. Przypomniał
też, że Polska i Czechy, na przykładzie działania społeczności miasta Odry i Kuźnia Raciborska, to przykład budowania
na podobieństwach i ubogacania się tym, co wyróżnia.
„Niczym, jak w rodzeństwie bliźniąt” - zażartował. Uroczystość uświetniły występy artystyczne, pokazy strojów i samochodów z epoki.
Materiał nadesłany

Teatr "Senioralne Forte" wystawił "Hymn Serc dla Niepodległej"
8 listopada w wypełnionej niemal po brzegi sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni
Raciborskiej odbył się patriotyczny spektakl w wykonaniu
grupy teatralnej "Senioralne Forte". Przedstawienie związane
było z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.
Spektakl obfitował w ciekawe wiersze, które recytowali artyści, jaki i piosenki, które niejednokrotnie wywoływały chwile
emocji i wzruszeń. Były nawiązania do marszałka Józefa
Piłsudskiego, legionów czy bohaterstwa i odwagi polskich
żołnierzy. Poza dorosłymi aktorami, w przedstawieniu wzięło
udział również młodsze pokolenie kuźnian, które stanowiło
piękne dopełnienie tej podniosłej chwili okraszonej jakże
wspaniałą scenografią. Uroczystość swą obecnością za-

szczycili m. in.: kpt. Marian Szlapański z Raciborza, płk Włodzimierz "Wowa" Brodecki z Krakowa, starosta (burmistrz)
czeskiego, a zarazem partnerskiego dla Kuźni Raciborskiej
miasta Odry w Republice Czeskiej Libor Helis, burmistrz Paweł Macha, radny sejmiku wojewódzkiego Henryk Siedlaczek, a także przedstawiciele gminnych i powiatowych organizacji i stowarzyszeń. A na scenie wystąpili: Eugeniusz Bocheński, Jan Chlebowski, Nadia Cieślok, Anna Czech, Krzysztof Czech, Róża Czech, Anna Gańdziarowska, Sara Janosz,
Antoni Januszkiewicz, Emilia Kijek, Helena Kojder, Krystyna
Kojder, Mirosława Kojder, Tadeusz Mikiewicz, Jan Pyszny,
Brygida Sokół, Grażyna Stępniak, Anna Zawada i Jadwiga
Zawada. Nad scenariuszem, scenografią i przygotowaniem
artystów czuwała Teresa Okaj, opracowaniem muzycznym
zajął się natomiast Łukasz J. Porwoł.
Oprac. BK, fot. BK i UTW
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Przedszkolaki dla Niepodległej
9 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji
w Kuźni Raciborskiej odbyła się patriotyczna uroczystość w
wykonaniu przedszkolaków ze wszystkich gminnych przedszkoli. Były piosenki, przedstawienie teatralne, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego oraz... odśpiewanie czterech
zwrotek hymnu państwowego. - Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dotyczący 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości ogłosiło Przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej oraz
Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu. Na konkurs spłynęło 370 prac z przedszkoli z całej Polski, a także spoza jej granic (prace nadesłała
nawet polska szkoła w Irlandii) – mówi Sylwia Wojcieska z
przedszkola w Turzu. W trakcie uroczystości odbył się też

konkurs piosenki patriotycznej, w trakcie którego na scenie
pojawili się przedstawiciele poszczególnych placówek (jeden
uczestnik = jedno przedszkole). - Patronem uroczystości był
Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej oraz burmistrz Paweł
Macha, który ufundował wysyłkę nagród dla pierwszych
trzech miejsc oraz prac, które uzyskały wyróżnienia. Nagrody
przyznane zostały w dwóch kategoriach wiekowych: 3- i 4latki oraz 5- i 6-latki – dodaje Natalia Czogała z Przedszkola
nr 2 w Kuźni Raciborskiej. W akcję włączyła się również Miejska Biblioteka Publiczna, dzięki której dzieci wzięły udział w
przedstawieniu teatralnym pt. „Od Popiela do Piasta”. Spektakl wystawił Objazdowy Teatr Pinokio z Nowego Sącza.
Bartosz Kozina

"Rekord dla Niepodległej". Uczniowie z Kuźni włączyli się w akcję zaśpiewania czterech zwrotek Mazurka Dąbrowskiego
9 listopada o godz. 11:11 uczniowie wszystkich klas Szkoły
Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej zgromadzili się na sali gimnastycznej, aby uroczyście uczcić Narodowe Święto Niepodległości. W ramach świętowania 100.
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zaśpiewano
4-zwrotkowy hymn państwowy. Uroczysty apel uświetnił program artystyczny, który obejmował treści historyczne, pieśni i
wiersze. W bardzo ciekawy i obrazowy sposób przedstawiono
losy naszej Ojczyzny. Przypomniano ponadto historię hymnu
i ceremoniał z nim związany. Komendę do odśpiewania hym-
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nu wydał kuźniański kombatant Eugeniusz Bocheński. Podczas uroczystości głos zabrała dyrektor Kinga Apollo, która w
swoim wystąpieniu podziękowała uczniom i nauczycielom za
przygotowaną część artystyczną oraz nawiązała do wyjątkowości naszego święta. - Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych
wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce powiedziała dyrektor Apollo.
Oprac. BK, fot. SP Kuźnia Raciborska
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W Rudach posadzono Dąb Niepodległości
Nie leśnicy, nie oficjele, a szkolna młodzież 9 listopada
przed budynkiem Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach posadziła poświęconą w maju br. w Watykanie
przez papieża Franciszka sadzonkę dębu, którą wyhodowano w szkółce kontenerowej w Nędzy. To kolejne drzewo, jakie zasadzono przy rudzkiej szkole. W sierpniu 2013 r. uczniowie dla uczczenia 330. rocznicy odsieczy wiedeńskiej
posadzili przed obiektem lipę, która była ulubionym drzewem króla Jana. Inicjatorem wydarzenia było Nadleśnictwa
Rudy Raciborskie, a celem była 100. rocznica odzyskania
przez Polskę niepodległości. Jak zaznaczył Adrian Plura, dyrektor rudzkiej podstawówki, to również upamiętnienie szkolnych obchodów 100-lecia polskiej niepodległości. O tym, jak
doniosłe jest to wydarzenie powiedział również nadleśniczy
Robert Pabian, który uczestniczył w pielgrzymce do Watykanu. - Poza tą jedną sadzonką, poświęcono również 99 innych. Wszystkie zostaną zasadzone w różnych miejscach

Polski dla uczczenia 100-lecia państwa polskiego. - Bardzo
się cieszę, że jeden z nich, a jest ich raptem tylko sto, jeśli
rozpatrujemy to w skali całego kraju, będzie rósł przy szkole,
a zarazem naprzeciwko Nadleśnictwa, w takim dość eksponowanym miejscu. Myślę więc, że jest to duże wyróżnienie
dla Rud – dodał nadleśniczy Pabian. Podczas, gdy jedna
grupa uczniów zasypywała korzenie dębu, druga zaśpiewała
szkolny hymn o królu Sobieskim. - Taki był nasz cel, żeby
nasi uczniowie czuli, że świętują urodziny Polski. Temu był
poświęcony cały dzień. To chyba pierwszy taki moment w
historii szkoły, by wszyscy uczniowie byli na scenie i każda
klasa miała jakiś prezent dla Rzeczpospolitej - powiedział
dyrektor Plura. Na koniec dodajmy, że w uroczystości poza
uczniami i pracownikami nadleśnictwa wzięły udział władze
gminy i powiatu, dyrekcja MOW w Rudach oraz duszpasterze.
Bartosz Kozina

Płyta upamiętniająca 100-lecie niepodległości trafiła
na Pomnik Zwycięstwa
"W 100. rocznicę odzyskania niepodległości 1918-2018" taki napis znalazł się na pamiątkowej tablicy, która na początku grudnia została zamontowana na Pomniku Zwycięstwa. Tablicę podczas niedzielnej Mszy Św. za Ojczyznę (11
listopada) poświęcił proboszcz parafii św. Marii Magdaleny w
Kuźni Raciborskiej ks. dr Andrzej Pyttlik. Tablica jest odzwier-

ciedleniem tej, która upamiętnia największy pożar lasów z
1992 r. Na początku grudnia została przymocowana do
oczyszczonego pomnika znajdującego się na Placu Zwycięstwa. Pamiątkowa płyta została ufundowana przez Instytut
Pamięci Narodowej oddział w Katowicach.
Oprac. BK, fot. UM Kuźnia Raciborska
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100 km na 100-lecie wolnej Polski. XVIII Bieg Niepodległości
przeszedł do historii
W niedzielne przedpołudnie, 11 listopada w Kuźni Raciborskiej odbył się XVIII Bieg Niepodległości. Formuła imprezy
była jednak inna od dotychczas przyjętych, bo zawodnicy nie
byli dzieleni na kategorie wiekowe. Bieg miał charakter sztafety, w której co minutę na trasę wybiegał jeden zawodnik.
Zadaniem każdego z biegaczy było przebiegnięcie jednego
kilometra, co w konsekwencji stu uczestników dało dystans
stu kilometrów na stulecie niepodległości. W biurze zawodów każdy zawodnik otrzymywał koszulkę, numer startowy
oraz pamiątkową przypinkę, a po wbiegnięciu na metę dyplom oraz specjalnie przygotowany przestrzenny medal za-

projektowany przez pracownika MOKSiR Jacka Gąskę, a
będący odwzorowaniem godła Rzeczpospolitej Polskiej z 1
sierpnia 1919 roku. Trasa biegu wiodła ulicami Działkowców
i R. Lewandowskiego. Ostatni (setny) kilometr przebiegli
wszyscy uczestnicy. Chwilę później odbyło się losowanie nagród wśród wszystkich biegaczy. Na zakończenie odśpiewano cztery zwrotki hymnu państwowego po czym wypuszczono
w niebo dwieście biało-czerwonych balonów (sto białych i sto
czerwonych).
Bartosz Kozina

" Piękna nasza Polska cała"- Gminny Konkurs Recytatorski
Biblioteka otrzymała zaproszenie od Przedszkola w Rudach
na uroczyste obchody Święta Niepodległości oraz na Gminny
Konkurs Recytatorski pt. " Piękna nasza Polska cała". Spotkanie odbyło się 7 listopada. W części artystycznej rudzkie
przedszkolaki śpiewały piosenki o Polsce, mówiły wiersze,
odtańczyły pięknego poloneza i inne tańce ludowe. Do konkursu " Piękna nasza Polska cała" przystąpiły dzieci z Turza,
Kuźni Raciborskiej, Budzisk i Rud. Przedszkolaki pięknie
recytowały wiersze o naszej ojczyźnie i o tym, co nas otacza.
W nagrodę otrzymały książki i dyplomy.
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Z dziejów rodziny Schoenawa, czyli o XIX-wiecznych
przedsiębiorcach z Kuźni
23 listopada, w MOKSiR w Kuźni Raciborskiej odbyło się
spotkanie integracyjne zorganizowane przez DFK Kuźnia
Raciborska (Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców
Województwa Śląskiego) połączone z wykładem na temat:
"Znaczenie rodziny Schoenawa w historii Kuźni Raciborskiej". Wykład wygłosił mgr Marcin Gałuszka-Biernacki, członek zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej
koło w Kuźni Raciborskiej. W czasie spotkania wielokrotnie
podkreślano zasługi założyciela "Hoffnungshütte" (Huta
"Nadzieja") Antona Schoenawy jego ogromną pomoc w rozwoju miejscowości oraz filantropii, jaką otrzymali mieszkańcy naszej miejscowości w latach 1845-1888.
Działalność rodziny Schoenawa przyczyniła się m. in. do:
- budowy kościoła katolickiego pw. św Marii Magdaleny,
- budowy szkoły,
- łaźni fabrycznych,
- budowy kościoła ewangelickiego.
To dzięki działalności i mądrości tej rodziny sprowadzono do
Kuźni Raciborskiej pierwszego lekarza, aptekarza, poszerzano ofertę kulturalną (kręgielnia, teatr). Niestety lata przedwojenne, problemy rodzinne (szybka śmierć synów Antona

Schoenawy) i ogromny kryzys gospodarczy, a następnie
skutki konferencji w Jałcie i przesuniecie granic zmusiły
członków rodziny Schoenawa do opuszczenia ukochanej
Kuźni Raciborskiej na zawsze. Na parafialnym cmentarzu
spoczywają założyciele nowoczesnego przemysłu metalurgicznego naszego miasta, a Towarzystwo Miłośników Ziemi
Raciborskiej koło w Kuźni Raciborskiej od 13 lat kwestuje w
pierwsze dni listopada i zbiera środki finansowe na remont
zabytków architektury cmentarnej. Ostatnie kwesty przeznaczone są na remont nagrobka założyciela "Hoffnungshütte".
Od 2005 roku udało zebrać się łącznie 55.741,13 zł i wyremontować częściowo lub w całości 10 nagrobków. Podczas
13 kwest, jakie odbyły się przed cmentarzem w Kuźni Raciborskiej, członkowie DFK w Kuźni Raciborskiej w miarę możliwości włączali się w zbiórkę środków na rzecz ratowania
zabytków architektury cmentarnej w Kuźni Raciborskiej.
Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu ze
środków VDG. związków Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.
Źródło: Gmina Kuźnia z Dobrą Energią, Fot.: Arch. TMZR Kuźnia
Raciborska

Dom (tzw. Stamhaus), w którym mieszkał A. Schoenawa

Bezpieczeństwo Trzeciego Wieku. Delegacja UTW na konferencji
w Katowicach
21 listopada delegacja Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Kuźni Raciborskiej wzięła udział w spotkaniu, którego tematem
było szeroko pojęte bezpieczeństwo seniorów. Konferencja
odbyła się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.
Tematem seminarium pn. "Policja bez barier - lepiej rozumiem, sprawniej pomagam" było bezpieczeństwo seniorów
w aspekcie zadań, jakie realizują policjanci i inne podmioty
publiczne. Na widowni i wśród prelegentów nie zabrakło Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich Aleksandry Wentkowskiej, przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego, Policji, Straży Pożarnej, ZUS-u, stowarzyszeń oraz instytucji zajmujących się pomocą osobom starszym oraz przede
wszystkim seniorów.
oprac. BK; fot. UTW

Delegacja UTW z Łukaszem Salwatorskim, prezesem
Stowarzyszenia Manko - Głos Seniora
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Gmina Kuźnia Raciborska stawia na piłkę nożną
2 października w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej
odbyło się spotkanie burmistrza Pawła Machy z dyrektorem
akademii Górnika Zabrze Łukaszem Milikiem, który przedstawił możliwości współpracy z Gminą w ramach prowadzonych zajęć z dziećmi. Celem Akademii jest propagowanie
piłki nożnej, jako sportu masowego i stworzenie optymalnych warunków do uprawiania tego sportu przez jak największą ilość dzieci i młodzieży szkolnej, a także wychowanie jak największej liczby zawodników piłki nożnej.
UM Kuźnia Raciborska

Dyrektor Akademii Górnika Zabrze Łukasz Milik i burmistrz Paweł Macha

Uczniowie kontra nauczyciele, czyli mecz piłki ręcznej
Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, 16 października w
hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej odbył się nietypowy mecz piłki ręcznej. W szranki stanęli nauczyciele i uczniowie z kuźniańskiej
podstawówki. Mecz miał uświetnić szkolne obchody Święta
Edukacji Narodowej. Składy były mieszane; w drużynie nauczycielskiej pojawili się również wspomagający nas zmianami uczniowie. Dobra zabawa i integracja, zacięta walka,
wspaniały doping publiczności uczniowskiej (i nie tylko) - to
wszystko mogliśmy zobaczyć w hali sportowej naszej szkoły
tego popołudnia. Okazuje się, że takie inicjatywy można i po

prostu warto podejmować. Myślę, że sport w tym wydaniu to
nie tylko zdrowie, ale okazja do spotkania na innej płaszczyźnie. To okazja, która może rodzić silniejsze więzi i zrozumienie między pokoleniami. Warto podkreślić, że napoje i
słodycze zakupione przez Samorząd na tę okazję zasponsorował szkolny sklepik "Smaczek", za co serdecznie dziękujemy! W przeszłości takie mecze już rozgrywaliśmy, ale obecni
uczniowie raczej już tego nie pamiętają. Dziękujemy wszystkim zawodnikom, pani sędzi i kibicom. Mamy nadzieję spotkać się jeszcze w podobnych okolicznościach nie raz.
A. Mróz

W Rudach odbyły się I Ogólnopolskie Zawody Psich Zaprzęgów - Szczekowyje
Organizatorem zawodów, które odbyły się na terenie ośrodka i amfiteatru „Buk” w Rudach 3 i 4 listopada był Klub
Sportowy "Wilczy Pakt". Patronat nad imprezą objął Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska Paweł Macha, a wydarze-

nie wsparli: Nadleśnictwo Rudy Raciborskie, TRANGO - sekcja psich zaprzęgów oraz Amfiteatr BUK. Zawodnicy rywalizowali w ramach Pucharu Polski, a zawody odbyły się w kategoriach: SPRINT BJ, SPRINT SC1, D0,D1, D2, C0, C1, C2,
B0, B1, B2, A, CANICORSS, SAMOJEDA, HAPPY DOG i MID.
Fot. Marcin Gałuszka-Biernacki
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Patryk Ogonowski brązowym medalistą Mistrzostw Europy
W dniach 25-28 października Patryk Ogonowski z
klubu Sparta Gold Team z Kuźni Raciborskiej wziął
udział w Mistrzostwach Europy w Ju-Jitsu, zdobywając brązowy medal. Zawody odbywały się we Włoszech w miejscowości Bolonia. W zawodach Światowej Federacji Ju-Jitsu udział wzięli zawodnicy z 21
jeden krajów. Patryk stoczył łącznie 4 walki, dwie
pierwsze wygrał zdecydowanie na punkty. W półfinale spotkał się z kolegą z kadry narodowej, niestety
walkę przegrał przed czasem. W pojedynku o brązowy medal zdominował rywala wygrywając pewnie 10
-0. - To ogromne szczęście móc pracować z takim zawodnikiem jak Patryk - powiedział trener Maciej Kriwienok. - Pomimo młodego wieku jest osobą bardzo
rozsądną i pracowitą. Posiada cele, które konsekwentnie realizuje. Przepracowaliśmy trzy ciężkie miesiące,
podczas których Patryk zdobywał nowe umiejętności.
Wielkie podziękowania należą się również Piotrowi
Żurawikowi, trenerowi sekcji Crosstrening z Raciborza, który przygotowywał Patryka pod kątem rozwoju
motorycznego - dodał trener Sparty.

Materiał nadesłany

Złoto, srebro i brąz Patryka Ogonowskiego na zawodach w Gnieźnie
W dniach 2-4 listopada w Gnieźnie odbyły się XIV Mistrzostwa Polski w Brazylijskim Jiu-Jitsu. W rywalizacji o medale
wzięło udział ponad 1200 sportowców, w tym czterech reprezentantów Sparty Gold Team z Kuźni Raciborskiej. Kuźniańską Spartę reprezentowali: Patryk Ogonowski, Bartosz
Foksowicz, Grzegorz Wasik, Wiesław Kręcisz. Mistrzostwa
Polski zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem. Na imprezę przyjeżdżają najlepsi zawodnicy z całego kraju, co
przekłada się na widowiskowość i wysoką jakość walk. Bardzo dobrze zaprezentował się Patryk Ogonowski, który wystartował w trzech kategoriach: junior, senior oraz open (bez
limitu wagowego), w których zdobył złoto, srebro i brąz.
Materiał nadesłany

Władze Kuźni Raciborskiej uhonorowały Patryka Ogonowskiego
To już nie pierwszy raz, kiedy Patryk Ogonowski, zawodnik
klubu sportowego Sparta Gold Team zostaje doceniony
przez władze samorządowe. Tym razem burmistrz oraz przewodnicząca Rady nagrodziły go za zdobycie brązowego medalu podczas Mistrzostw Europy w brazylijskim ju-jitsu, które
odbyły się w Bolonii. Wręczenie Listu Gratulacyjnego oraz
podziękowania za reprezentowanie Kuźni Raciborskiej poza
granicami kraju miało miejsce podczas ostatniej w tej kadencji sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 8 listopada. Po
przekazaniu drobnego upominku, zarówno burmistrz Paweł
Macha, jak i przewodnicząca Rady Miejskiej Sabina Chroboczek-Wierzchowska życzyli zawodnikowi kolejnych sukcePrzewodnicząca RM Sabina Chroboczek-Wierzchowska, Patryk
sów.
Ogonowski i burmistrz Paweł Macha,. Fot. Bartosz Kozina
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TARCZĄ I NA TARCZY .

VI O GÓLNOPOLSKA L IGA D ZIECI I M ŁODZIEŻY

Cztery maty i 120 zawodników z terenu całej Polski, z
których jedni schodzili z tarczą, a drudzy na tarczy - tak
w skrócie wyglądała Ogólnopolska Liga Dzieci i Młodzieży
w Ju-Jitsu, która już po raz 6.
odbyła się w hali sportowej
przy Szkole Podstawowej w
Kuźni Raciborskiej. Organizatorem przedsięwzięcia był
Miejski Klub Sportowy Sparta
z Kuźni Raciborskiej, klubu, który od tego roku dysponuje
nową salą do ćwiczeń, określaną jako "Kuźnia Mistrzów".
Nazwa staje się coraz bardziej adekwatna do tego, co reprezentują kuźniańscy Spartanie, bowiem to z jej szeregów wywodzi się Ewa Szymik - srebrna medalistka Pucharu Europy
U-15 Ju-Jitsu NeWaza czy Patryk Ogonowski - wicemistrz
świata i brązowy medalista Mistrzostw Europy w ju-jitsu, a w
tym roku również sędzia zawodów. - Posiadanie nowej sali
nie tylko ułatwia trenowanie, ale i dodatkowo mobilizuje
zawodników - mówi Maciej Kriwienok. - 160 mkw maty zapewnia nie tylko bezpieczeństwo, ale i komfort ćwiczących dodaje trener Sparty, której szeregi liczą już ponad 100
adeptów sztuki walki. - Robi się o nas coraz głośniej, bo rywalizujemy już nie tylko na Śląsku, ale i w całej Polsce oraz
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na świecie. Dzięki temu pozyskujemy coraz to nowych zawodników, którzy do nas przychodzą - zaznacza M. Kriwienok. Rywalizację na matach oceniało kilku sędziów. Poza
wspomnianym wyżej Patrykiem Ogonowskim, zwycięzców
oraz przegranych wskazywał Tomasz Jabłonka, szef raciborskiego klubu Łamator, a na co dzień nauczyciel wychowania
fizycznego w kuźniańskiej podstawówce. - W sędziowaniu
trzeba być tzw. ślepą sprawiedliwością i zawodnikom dać
sprawiedliwy werdykt. Zawodnicy znają przepisy walki, ja je
tylko na macie egzekwuję i wyłaniam zwycięzcę - tłumaczy T.
Jabłonka, który miłość do ju-jitsu zaszczepił u swojego kilkuletniego syna. - Trudno oceniać walkę syna, jako rodzic, natomiast jestem bardzo dumny z jego walk. Spośród czterech
pojedynków wszystkie wygrał, mimo że walczył w wyższej
kategorii wagowej (w jego kat. nie było rywala - dop. red.) mówi szef Łamatora. Zawody, choć widowiskowe, są niestety
kontuzjogenne, o czym świadczyła interwencja ratowników
medycznych u jednej z zawodniczek, która nabawiła się
zwichnięcia kolana. - Zdarzają się kontuzje, ale myślę, że nie
są aż tak liczne, jak w innych sportach czy grach zespołowych. Tutaj każdy na 110 % walczy, chce wygrać, więc te
kontuzje są nieuniknione, chociaż staramy się je zminimalizować - tłumaczy Tomasz Jabłonka.
Tekst i zdjęcia: Bartosz Kozina

NA OSTATNICH ZAWODACH W TYM SEZONIE
2 grudnia w Mysłowicach odbył się ostatni w tym sezonie turniej
Ligi Dzieci i Młodzieży w Ju-Jitsu Sportowym. Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach Fighting, Ne-waza, Fighting bez I fazy. Spartanie
po raz kolejny pokazali świetną formę, uzyskując wysokie miejsca
na podium. Oto wyniki zawodników w klasyfikacji końcowej:
- Ewa Szymik: 1 srebrny - kat. Fighting, 1 złoty - kat. Ne waza;
- Szymon Urbaniec: 2 złote - kat. Fighting bez 1 fazy, 1 złoty Ne
waza 50 kg, 1 brązowy Ne waza 46 kg;
- Paweł Marek: 1 srebrny - kat. Ne waza, 1 srebrny kat. Fighting bez
1 fazy;
- Mateusz Kijas: 1 brązowy - kat. Fighting, 1 srebrny - kat. Ne waza;
- Wiktor Wojszwiłło: 1 złoty - kat. Ne waza, 1 brązowy - kat. Fighting
bez 1 fazy;
- Olaf Sobania: 1 złoty - kat. Ne waza;
- Maciej Zawisza: 1 srebrny - kat. Fighting, 1 złoty - kat. Ne waza;
- Julian Stencel: 1 złoty - kat. Ne waza.
Materiał nadesłany

Str. 29

Nr 4/2018 (7)
Kuźniańska Stal zakończyła rundę jesienną i... pożegnała trenera
Następnie zdarzyły się dwa słabsze mecze: 2:2 z Pawłowem
i wysoka przegrana z Nową Wsią 1:5. W ósmej kolejce przyszło zwycięstwo z mocną Studzienną 3:1, która plasuje się
obecnie na trzecim miejscu. Od tego momentu znów było
lepiej, bo Kuźnia Raciborska wygrała z Lyskami 2:1, zremisowała w derbach z Rudami 2:2 i zwyciężyła w starciu z Górnikiem Pszów 2:0. Końcówka rundy jesiennej była już jednak
słabsza. Po remisie 3:3 z wicemistrzem jesieni Krzanowicami, przyszły porażki z Raszczycami 1:4, Kobylą 2:3 i Chałupkami 2:3. Zwłaszcza słabszy koniec jesieni sprawił, że Stal
Kuźnia zajęła dziewiątą lokatę. Strata do pierwszej piątki nie
jest duża, bo wynosi pięć punktów. Odrabianiem strat do
czołówki zajmie się już nowy szkoleniowiec, którzy będzie się
przypatrywać z ławki trenerskiej. To doświadczony trener Józef Teresiak. W ostatnim czasie trenował m. in. Krzanowice i Ocice Racibórz, a wcześniej działał w zarządzie kobiecej
Unii Racibórz, która pięciokrotnie zdobywała mistrzostwo
Polski. Stal jesienią strzeliła 31 goli tracąc 33. Najlepszymi
strzelcami drużyny są: Damian Słupina (11 goli) i Damian
Kilian (9 goli). Ponadto strzelali: Michał Tumula (4), Damian
Hareńczuk (3), Łukasz Żak (1), Jakub Kotucz (1), Krzysztof
Szałabowski (1), Sebastian Dziadura (1).
Fot. KS Stal Kuźnia Raciborska

Piłkarze z Kuźni Raciborskiej zakończyli rundę jesienną na
9. miejscu w raciborskiej A klasie. Stal jest tegorocznym beniaminkiem, czyli drużyną, która awansowała z B do A klasy.
Koniec rundy zbiegł się też z rozstaniem z dotychczasowym
trenerem Jackiem Jakoniukiem. Jego obowiązki przejmie
Józef Teresiak. Początek sezonu w wykonaniu drużyny Jacka
Jakoniuka (grającego trenera) był bardzo dobry. Remis 1:1 z
Pietrowicami Wielkimi i trzy zwycięstwa kolejno z Naprzodem
Zawada 3:2, Zgodą Zawada Książęca 3:2 i Brzeziem 2:1. W
piątej kolejce dobrze zaprezentowali się w starciu z mistrzem jesieni - Tworkowem, przegrywając nieznacznie 2:3.

Agata Kruszelnicka
z listem gratulacyjnym
od władz miasta
Agata Kruszelnicka, którą mogliśmy podziwiać w nadawanym przez telewizję TVN
programie "Mam Talent!" została uhonorowana przez władze miasta. 6 listopada wiceburmistrz Sylwia Brzezicka-Tesarczyk
wręczyła młodej tancerce drobny upominek
oraz list gratulacyjny. Przypomnimy, że Agata, na co dzień swoje umiejętności szlifuje
w raciborskim zespole tanecznym "Skaza"
pod czujnym okiem instruktorów Manueli
Krzykały i Denisa Chorego. W programie
"Mam Talent!" Agata zaprezentowała street
dance.

Paczki dla seniorów
W dniu 6 grudnia 2018 Zarząd PZERII Koło w
Kuźni Raciborskiej przygotował paczki świąteczne oraz odwiedził chorych i potrzebujących
członków Koła. Była radość, łzy i wzruszające
chwile. Obdarowani dziękowali za otrzymane
paczki. Jednak najbardziej cieszyli się z odwiedzin i życzeń świątecznych z tego, że o nich się
pamięta.

Fot. UM Kuźnia Raciborska
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Spotkanie Opłatkowe PZERII
W dniu 13 grudnia odbyło się uroczyste Spotkanie Opłatkowe PZERII Koło w Kuźni Raciborskiej. Imprezę zaszczycił
swoją obecnością Burmistrz Paweł Macha, Przewodniczący
Rady Miasta Radosław Kasprzyk oraz ksiądz Krzysztof Gac,
który udzielił uczestnikom spotkania błogosławieństwa. W
trakcie spotkania dokonano podsumowania działalności
Koła za 2018 rok oraz przedstawiono plan pracy Koła na
2019 rok. Spotkanie opłatkowe uświetnił występ wychowanków MOKSIR w Kuźni Raciborskiej. Wykonali oni kolędy i
piosenki o tematyce związanej ze zbliżającymi się świętami
Bożego Narodzenia.

Młodzież z Turcji i Indii z wizytą u Wawrzynka
Uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Jana
Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej we wtorek, 4 grudnia mieli
niecodzienną okazję wykazać się znajomością języka angielskiego. Wszystko to za sprawą gości: Yasina, który przyjechał
z Turcji oraz Sairama przybyłego z Indii. W kuźniańskiej szkole spędzili cały dzień. Ewelina Depta, Julia Marek i Paulina
Persińska pokazały im szkołę, objaśniły zasady funkcjonowania szkolnictwa w Polsce, ale przede wszystkim opowiedziały
o Polsce: zwyczajach i życiu codziennym. Goście wzięli też

udział w lekcjach. Byli u pań Marii Minko (j. angielski, muzyka) i Gabrieli Bitomskiej (j. angielski, geografia). Dwie godziny spędzili z klasą III "b". - Wspólnych tematów było więcej
niż się spodziewaliśmy - pisze na swoim facebookowym profilu szkoła. Gry i zabawy integracyjne poprowadzone przez
szkolną pedagog Alicję Kołton sprawiły, że zabawa była rewelacyjna i na dodatek wszyscy, bez wyjątku i oporu mówili
w języku angielskim! - To trzeba powtórzyć! - podkreślają
pracownicy szkoły.
oprac. BK, fot. SP Kuźnia Raciborska
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Mała Książka – Wielki Człowiek
Bierzemy udział w pilotażowej edycji
kampanii społecznej „Mała Książka –
Wielki Człowiek”, realizowanej przez
Instytut Książki w ramach promocji
czytelnictwa wśród trzylatków. W akcji wzięło już udział prawie 22 tys.
dzieci. W 3 tys. bibliotek w całej Polsce na Małych Czytelników czeka w
prezencie wyjątkowa Wyprawka Czytelnicza. Projektowi towarzyszy ogólnopolska kampania medialna z
udziałem znanego małżeństwa: aktorki Joanny Koroniewskiej-Dowbor oraz dziennikarza Macieja Dowbora.
Nasza biblioteka znalazła się wśród 3 tys. placówek bibliotecznych, które we wrześniu tego roku przystąpiły do pilotażowej edycji projektu dla trzylatków realizowanego w ramach
kampanii społecznej „Mała książka – wielki człowiek”. Ma
ona zachęcić rodziców do częstego odwiedzania bibliotek i
codziennego, rodzinnego czytania z dzieckiem. Od września
do listopada już prawie 22 tys. dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną otrzymało w prezencie swoje Wyprawki
Czytelnicze. W każdej znalazły się: książka Pierwsze wiersze
dla…, czyli zbiór wierszy dla dzieci autorstwa wybitnych polskich poetów, pięknie zilustrowany przez Ewę Kozyrę-Pawlak
i Pawła Pawlaka, broszura dla rodziców Książką połączeni,
czyli o roli czytania w życiu dziecka, która przypomina o korzyściach wynikających z czytania, oraz Karta Małego Czytelnika do zbierania naklejek. Za każdą wizytę w bibliotece,

zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymuje naklejkę, a
po zebraniu dziesięciu – imienny dyplom potwierdzający
jego czytelnicze zainteresowania. Kampania „Mała książka
– wielki człowiek” przypomina o korzyściach wynikających z
czytania już od pierwszych miesięcy życia dziecka. Ma zachęcać rodziców do jak najczęstszego spędzania czasu z
dzieckiem na wspólnym czytaniu i zabawie z książką, a także do wyrabiania w dziecku nawyku czytelniczego przez regularne wizyty w bibliotece. Ostatnie Wyprawki Czytelnicze
czekają jeszcze na trzylatki. Przed Świętami warto pomyśleć
nie tylko o prezentach pod choinkę, ale i o najwspanialszym
prezencie, jaki możemy dać naszemu dziecku. To czas, który
mu poświecimy na wspólne czytanie książki, i miłość do literatury, która pozostanie na całe życie. Mamy nadzieję, że już
niedługo kolejne dzieci rozpoczną swoją przygodę z książką i
czytaniem, i wraz z rodzicami staną się stałymi bywalcami
bibliotek!

Kamishibai– ciekawa forma książki
11 października w Turzu bibliotekarka czytała przedszkolakom legendę o Lechu, Czechu i Rusie, wykorzystując do tego
nasz nowy nabytek- teatrzyk KAMISHIBAI. Nie zapominamy
też o najmłodszych czytelnikach w Kuźni. 23 i 29 października dyrektor biblioteki odwiedził z teatrzykiem kamishibai
dzieci w przedszkolach nr 1 i 2 w Kuźni Raciborskiej. Kamishibai to forma łącząca cechy książiki i teatru dla dzieci.
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Spotkanie z jesienią
24 października 2018r. odbyło się spotkanie uczniów klasy
I a w rudzkiej bibliotece pod hasłem "Uroki jesieni ". Gościem spotkania była p. mgr Sabina Marschollek, która
przeprowadziła zajęcia tematyczne związane z porą roku.
Oprócz czytania historyjek o tematyce jesiennej, dzieci miały
możliwość nauczenia się piosenki "Lecą liście z drzewa"
przy akompaniamencie gitary. Uczniowie byli bardzo zaangażowani w słuchanie opowiadania, śpiew i zabawy z tym
związane. Na zakończenie został ogłoszony konkurs pla-
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styczny pt. "Uroki jesieni", który został rozstrzygnięty 14 listopada. Tym razem spotkanie z uczniami odbyło się w
Szkole Podstawowej w Rudach. Prace były bardzo ładne i
dlatego wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni drobnymi upominkami. Dzieci użyły różnej techniki. Lepiły plasteliną, rysowały kredkami i farbami, przyklejały jesienne liście. Na koniec z panią mgr Sabiną Marschollek przy akompaniamencie gitary uczniowie odśpiewali i odtańczyli piosenkę o jesiennych liściach.

Nr 4/2018 (7)
Lekcja biblioteczna - "Poznajemy zawody"
Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Rudach prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego realizowane
w klasach I- VIII. W tym celu uczniowie kl. I A przybyli do
rudzkiej biblioteki dnia 21.11.2018 r. Głównym celem spotkania było przybliżenie uczniom specyfiki pracy bibliotekarza. Dzieci zapoznały się z funkcjonowaniem wypożyczalni i
czytelni. Dowiedziały się również jak stać się czytelnikiem i
jak dbać o książki. Pani mgr Sabina Marschollek przeprowadziła zajęcia pod hasłem "Książka moim przyjacielem". Prze-

czytała ilustrowany wiersz pt. "Ja jestem książka" T. Kubiaka
i "Skarga książki" J. Huszcza. Opowiadała, w jaki sposób
książka może stać się przyjacielem każdego. Nie zabrakło
zgadywanek i rymowanek, które były przeplatane śpiewem
piosenek z pokazywaniem, przy akompaniamencie gitary.
Uwieńczeniem spotkania była praca plastyczna "Moje spotkanie z biblioteką". Na pożegnanie dzieci otrzymały okładki
do książki, które będą własnoręcznie ozdabiały i tworzyły
swoją książkę.

Str. 34

ISSN 2544-7084

Spotkanie z autorką, czyli jak kobieta ze
Śląska promowała "Kobietę ze Śląska"
28 listopada Miejska Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej zorganizowała spotkanie z Katarzyną Siwczyk, mieszkanką Rud, która niedawno wydała swoją pierwszą książkę,
zatytułowaną "Kobieta ze Śląska". Jest to zbiór 10 wywiadów
z kobietami, które pochodzą ze Śląska i nie wstydzą się o
tym mówić. Spotkanie odbyło się w restauracji "Nad Rudą”.
Podstawą do napisania książki stał się blog pod tym samym
tytułem, który autorka prowadzi od lutego bieżącego roku.
Strona, tak i książka, skierowana jest głównie do pań, choć
nie tylko. - Od lutego tych materiałów na blogu pojawiło się
bardzo dużo. Na tyle, by w wakacje można było zacząć kompletować materiał do zwartej publikacji - powiedziała w trakcie spotkania Kasia Siwczyk. - W piątek, 23 listopada, kiedy
książka miała swoją premierę minęło 9 miesięcy odkąd blog
istnieje, więc żartobliwie określam go swoim drugim dzieckiem - mówi z uśmiechem mieszkanka Rud. Książka jest o
kobietach, które opowiadają o tym, jak zaczynały swoją karierę na Śląsku. - Ja sama jestem Ślązaczką, mieszkam na
Śląsku od urodzenia i z tego powodu nieraz miałam sporo

kompleksów. Studiowałam najpierw na Uniwersytecie Śląskim, a potem w Krakowie. Tu pojawił się problem, ponieważ
chcąc robić kolejne kroki w dziennikarstwie, w głowie zawsze był impuls, że jako ta dziewczyna ze Śląska posługuję
się specyficznym akcentem. Sprawiał on, że nie trochę się
bałam i nie do końca w Krakowie mogłam się odnaleźć mówiła autorka książki. - Akcent, choć trochę zaniknął w
czasie pracy dziennikarskiej, to istnieje nadal, bo tak naprawdę nie da się odkleić od Śląska. To w nas pozostanie. I
pisząc tę książkę pomyślałam, że jest ona potrzebna takim
jak ja, a nawet młodszym ode mnie, czy starszym. Jeśli Ślązacy (nie tylko panie), mają jakiś pomysł na siebie żeby się
zrealizować, a boją się ze względu na to, że "ja jestem ze
Śląska i nie wiem czy sobie poradzę", to ta książka jest po
to, by przełamać te słabości i uwierzyć, że my Ślązacy też
potrafimy i świetnie sobie dajemy radę w różnych dziedzinach - powiedziała Kasia Siwczyk. Pod koniec spotkania, w
którym wzięło udział około 30 osób chętni mogli zakupić
książkę autorki z Rud oraz otrzymać pamiątkową dedykację.
Bartosz Kozina
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13 stycznia zagramy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy
Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wyraziła zgodę, aby Miejska Biblioteka Publiczna, utworzyła Sztab 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Sztab zgłosił w biurze Fundacji
wniosek o wyrażenie zgody na
zorganizowanie i przeprowadzenie publicznej zbiórki pieniężnej
w ramach 27. Finału WOŚP, który odbędzie się w dniu 13 stycznia 2019 r., do puszek kwestarskich przez wolontariuszy. Sztab
zobowiązał się do przekazania
wszystkich zebranych w trakcie
zbiórki pieniędzy na konto Fundacji WOŚP. Celem zbiórki publicznej w dniu 13 stycznia
2019 r. tj. w dniu 27. Finału jest
zbieranie środków pieniężnych:
„NA ZAKUP SPRZĘTU DLA SPECJALISTYCZNYCH SZPITALI DZIECIĘCYCH”

Kultura Na Widoku, multimedialny projekt dający
dostęp do wartościowych filmów, e-booków,
audiobooków, muzyki i spektakli teatralnych online
Zapraszamy do 5. edycji Kultury Na Widoku, multimedialnego projektu,
który daje dostęp do ponad 800 utworów, prezentując jednocześnie legalne źródła, w których są one dostępne. Celem projektu jest promowanie
świadomego uczestnictwa w kulturze, rekomendowanie wartościowej sztuki i pokazanie bogactwa i różnorodności zasobów legalnych źródeł kultury.
To projekt skierowany do wszystkich odbiorców - niezależnie od wieku,
upodobań, zasobności portfela i miejsca zamieszkania. Każdy znajdzie tu
coś dla siebie. Kultura Na Widoku wyrównuje szanse w dostępie do kultury. Prezentuje utwory i daje do nich dostęp na instalacjach multimedialnych, citylightach i tysiącach plakatów rozsyłanych do szkół, bibliotek i
urzędów gmin w całej Polsce. Sercem projektu jest strona internetowa
www.kulturanawidoku.pl, która daje dostęp do wszystkich utworów.
W tym roku dostępnych jest kilkaset utworów – filmów, muzyki, książek
online i spektakli teatralnych. Zachęcamy również do wirtualnych spacerów po najciekawszych muzeach Polski i świata. Dzięki linkom i kodom QR
umożliwiamy dostęp do utworów (często w promocyjnych cenach lub bezpłatnie), po które można sięgnąć w każdej chwili – w parku na ławce, w
domowym fotelu, czy w kawiarni.

