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WSPÓLNY SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW 
NA TERENIE GMINY KUZNIA RACIBORSKA 
ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2018 
Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje Wspólny System Segrega-
cji Odpadów na terenie całego kraju. Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybra-
nych frakcji odpadów, wprowadzono jednolite oznako-
wanie pojemników i worków na odpady komunalne, co 
skutkowało zmiana Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska przyjęte-
go Uchwała Nr XXXI/296/2017 Rady Miejskiej w Kuź-
ni Raciborskiej z dnia 22 czerwca 2017r. 
UWAGA !!! ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2018 r. 
- Zmiana koloru worka/pojemnika przeznaczonego do 
segregacji szkła. 
- Obowiązkowe napisy na workach/pojemnikach 

.ZMIANY WPROWADZONE W/W PRZEPISAMI, 

KTÓRE BEDA OBOWIAZYWAC OD 1 STYCZNIA 

2018 r. : 

- Zmiana koloru worka/pojemnika do segregacji szkła. 

Wprowadzono kolor zielony – zamiast obowiązującego 

dotąd koloru białego. 

- Worki/ pojemniki obowiązkowo musza posiadać napi-

sy z określeniem rodzaju odpadu. 

Odpady zbiera się selektywnie u źródła, czyli bezpośred-

nio w budynkach wielorodzinnych, domach jednoro-

dzinnych, czy miejscach gdzie powstają odpady komu-

nalne – w podziale na cztery frakcje: 

WOREK ZÓŁTY - METALE I TWORZYWA 

SZTUCZNE 

Do worka/pojemnika z napi-

sem METALE I TWORZY-

WA SZTUCZNE należy wrzu-

cać: 

• butelki plastikowe, 

• nakrętki, kapsle i zakrętki od 

słoików, 

• plastikowe opakowania, 

• torebki, worki foliowe, 

• kartony po mleku/sokach, 

• puszki po żywności, 

• folie aluminiowa, 

• opakowania po środkach czystości, kosmetykach. 

Nie wrzucamy: 

• opakowań po lekach, 

• zużytych baterii i akumulatorów, 

• opakowań po farbach, lakierach i olejach, 

• plastikowych zabawek, 

• części samochodowych, 

• zużytego sprzętu elektronicznego i AGD. 

WOREK NIEBIESKI - PAPIER 

Do worka/pojemnika z napi-

sem PAPIER należy wrzucać: 

• opakowania z papieru i tek-

tury, 

• gazety, czasopisma i ulotki, 

• zeszyty, 

• papier biurowy. 

Nie wrzucamy: 

• odpadów higienicznych np. 

ręczników papierowych i zuży-

tych chusteczek, 

• kartonów po mleku i napojach, 

• papieru lakierowanego i powleczonego folia, 

• zanieczyszczonego papieru, 

• papierowych worków po nawozach i materiałach bu-

dowlanych. 

WOREK ZIELONY - SZKŁO 

Do worka/pojemnika z napi-

sem SZKŁO należy wrzucać: 

• butelki po napojach i żywno-

ści, 

• słoiki, 

• szklane opakowania po ko-

smetykach. 

Nie wrzucamy: 

• ceramiki, doniczek, porcelany, 

• szkła okularowego i żarood-

pornego, 

• zniczy z zawartością wosku, 

• żarówek, świetlówek i reflektorów, 

• opakowań po lekach, rozpuszczalnikach i olejach silni-

kowych, 

• luster i szyb. 

WOREK BRAZOWY - BIO 

Do worka/pojemnika z napisem 

„BIO” należy wrzucać: 

• odpadki warzywne i owocowe, 

• resztki jedzenia, 

• gałęzie drzew i krzewów, 

• skoszona trawę, liście, kwiaty, 

• trociny i korę drzew. 

. 
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 Uchwała antysmogowa Sejmiku Województwa Śląskie-

go z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na 

obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie 

eksploatacji instalacji, w których następuję spalanie paliw 

(Uchwała Nr V/36/1/2017), wskazuje rodzaj urządzeń 

grzewczych dopuszczonych do stosowania oraz rodzaj 

paliw zakazanych do stosowania, czyli w czym można 

spalać i co można spalać. 

Uchwała antysmogowa to regulacja prawna, która doty-

czy wszystkich użytkowników kotłów, pieców i komin-

ków na paliwo stałe w województwie śląskim. 

Zakazuje sie spalania: 

1) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych 

z wykorzystaniem tego węgla, 

2) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz miesza-

nek produkowanych z ich wykorzystaniem, 

3) paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o 

uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %, 

4) biomasy stałej (drewno), której wilgotność w stanie 

roboczym przekracza 20 %. 

Uchwała obowiązuje także wszystkich tych, którzy po 1 

września planują instalacje urządzeń grzewczych. Wedle 

przyjętych zapisów w takim przypadku musza być to 

kotły minimum klasy 5. Założono trzy daty graniczne 

wymiany starych kotłów w zależności od długości lat 

użytkowania: 

• w przypadku kotłów eksploatowanych powyżej 10 lat 

od daty produkcji trzeba będzie je wymienić na klasę 5 

do końca 2021 roku. 

• w przypadku kotłów eksploatowanych od 5 do 10 lat, 

użytkownicy powinni wymienić je do końca 2023 roku. 

• użytkownicy najmłodszych kotłów maja czas do końca 

2025 roku. 

Pamiętaj!!! - Uchwała antysmogowa obowiązuje           

od 1 września 2017r. 

 

Źródło: URZAD MIEJSKI w Kuźni Raciborskiej 

 

Ważne! Zakaz palenia mułem węglowym! 
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Nie wrzucamy: 

• ziemi i kamieni, 

• popiołu z węgla kamiennego, 

• drewna impregnowanego, 

• kości i odchodów zwierząt, 

• oleju jadalnego, 

• płyt wiórowych i pilśniowych. 

WOREK CZARNY 

Do worka/pojemnika należy 

wrzucać: 

• wszystko, czego nie można 

wyrzucić do pozostałych pojemników, a co nie jest od-

padem niebezpiecznym. 

Nie wrzucamy: 

• przeterminowanych leków i chemikaliów, 

• zużytego sprzętu elektronicznego i AGD, 

• zużytych baterii i akumulatorów, 

• mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

• odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

• zużytych opon. 

Źródło: URZAD MIEJSKI w Kuźni Raciborskiej 

Zmiany w systemie segregacji odpadów c.d. 



Utwardzenie części ul. Alei Lipowej w Rudach, no-
wa nawierzchnia asfaltowa na ul. Wiśniowej w Ru-
dzie Kozielskiej, a także utwardzenie drogi gminnej 

i modernizacja drogi transportu rolniczego w Siedli-
skach to inwestycje drogowe, jakie w ciągu kilku 
ostatnich tygodni poczyniono na terenie gminy. 

Gminne inwestycje drogowe  
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Utwardzona część ul. Alei Lipowej w Rudach  Fot. UM Kuźnia Raciborska 

. Nowa nawierzchnia asfaltowa na ul. Wiśniowej w Rudzie Kozielskiej    Fot. UM Kuźnia Raciborska 

Utwardzenie drogi gminnej w Siedliskach (ul. Młyńska) kruszywem dolomitowym. Jest to przygotowanie pod 

nawierzchnię asfaltową     Fot. UM Kuźnia Raciborska  

Modernizacja drogi transportu rolniczego w Siedliskach. Ulica Żwirki i Wigury   Fot. UM Kuźnia Raciborska  



Trzy nowe urządzenia - „jeździec”, „stepper” i 

„rower” (ten ostatni przeznaczony jest dla osób niepeł-

nosprawnych) dołączyły do znajdującego się w pobliżu 

Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raci-

borskiej parku siłowni zewnętrznej. Łącznie znajduje się 

już tam 7 podwójnych sprzętów do ćwiczeń. 

Zamówienia nowych urządzeń dokonali członkowie 

Zarządu Jednostki Pomocniczej „Osiedle nr 1” w Kuźni 

Raciborskiej. Zakup sprzętu kosztował 15 tys. 375 zł. 

Fundusze pochodziły z puli, jaką co roku na działalność 

jednostki przeznacza w drodze uchwały Rada Miejska. 

Urządzenia do rekreacji ruchowej na wolnym powietrzu 

mają służyć poprawie kondycji fizycznej i sprawności 

ruchowej osób z nich korzystających. Warto podkreślić, 

że po raz pierwszy dokonano zakupu sprzętu, z którego 

korzystać mogą również osoby niepełnosprawne (mowa 

o „rowerze” zamontowanym na samym początku par-

ku). 

Montażu trzech nowych urządzeń - podobnie jak czte-

rech wcześniejszych - dokonała firma „Fit Park” z Toru-

nia. Wśród znajdującego się sprzętu, mieszkańcy mogą 

korzystać z 10 różnego rodzaju urządzeń. A są to: rower, 

prasa nożna, surfer, twister, wyciąg górny, krzesło do 

wyciskania, biegacz, orbitrek, jeździec i stepper. 

Bartosz Kozina 

Na Osiedlu zamontowano nowe urządzenia do rekreacji ruchowej 
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Remont mostu na rzece Wierzbnik w Rudach-Brantolce 

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej informuje, że od 

drugiej połowy listopada do końca roku będą prowadzo-

ne prace remontowe mostu na Wierzbniku w Rudach-

Brantolce przy ulicy Powstańców Śląskich. Środki zosta-

ły pozyskane w ramach usuwania skutków klęsk żywio-

łowych (nawalne deszcze z 2016 r.) w wysokości 80 % 

kosztów remontu. Pozostałe środki pochodzić będą z 

budżetu gminy. 

Wartość remontu to kwota około 130.000 zł. 

„Jeździec” i „surfer” również dołączyły do parku siłowni na wolnym powietrzu  

Fot. BK  

„Rower” - urządzenie przeznaczone dla 

osób niepełnosprawnych  



Warsztat utrzymania ruchu operatora moskiewskich 

tramwajów będzie docelowym miejscem pracy tokarki 

podtorowej typu UGE 180 N, którą firma RAFAMET 

S. A. wyprodukuje na zamówienie klienta z Rosji. Od-

biór wstępny maszyny ma mieć miejsce na początku 

przyszłego roku. 

- Pozyskaliśmy zamówienie z rynku rosyjskiego, który (w 

związku z wydarzeniami ostatnich kliku lat) jest bardzo 

trudny dla zachodnich firm - informuje Paweł Micha-

lewski, dyrektor marketingu Fabryki Obrabiarek RAFA-

MET S. A. 

To czternasta z kolei maszyna UGE 180 N, która zosta-

ła zakontraktowana w spółce z siedzibą w Kuźni Raci-

borskiej. W ubiegłym roku odbiorów wstępnych tokarek 

tego typu dokonali klienci z Turcji i Belgii, a w bieżącym 

roku obrabiarkę zamówił także odbiorca z Republiki 

Konga. 

O popularności tokarki podtorowej decyduje kilka czyn-

ników. Jej przeznaczeniem jest regeneracja kół lekkich 

pojazdów szynowych (nacisk na oś może wynosić mak-

symalnie 18 ton). W przypadku tej obrabiarki demontaż 

zestawów kołowych z pojazdu nie jest konieczny; tram-

waje, czy pojazdy metra są zatem wyłączone z ruchu na 

niedługi czas, co w istotny sposób wpływa na efektyw-

ność ich eksploatacji. 

Zawarta we wrześniu umowa cechuje się bardzo krótkim 

terminem dostawy, gdyż odbiór wstępny tokarki podto-

rowej zaplanowano na początek przyszłego roku. Dla 

spółki nie stanowi to jednak wyzwania: szybką realizację 

zamówienia umożliwia m. in. nowoczesna, zoptymalizo-

wana konstrukcja tokarki, a także technologia Lost Fo-

am wdrożona w Odlewni RAFAMET (która jest pod-

miotem z Grupy Kapitałowej RAFAMET). 

Przypomnijmy: konstrukcja opisywanej maszyny bazuje 

na odlanym z żeliwa monolitycznym korpusie głównym. 

Technologia Lost Foam polega na wykorzystaniu styro-

pianowych modeli (EPS), które w całości zasypywane są 

w formie odlewniczej. Technologia umożliwia produkcję 

skomplikowanych odlewów, a jednocześnie skraca ter-

min realizacji i jest ekonomiczna. 

Anna Koza, Adventure Media 

Klient z Rosji zamówił w RAFAMECIE tokarkę podtorową 
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Rozebrano budynki gospodarcze przy Słowackiego 

31 października rozpoczęto wyburzenie budynków go-

spodarczych przy ul. Słowackiego 5 w Kuźni Racibor-

skiej. Zakres prac obejmował: 

- zabezpieczenie terenu rozbiórki; 

- rozbiórkę budynków; 

- załadunek i wywóz gruzu; 

- posprzątanie terenu rozbiórki; 

- zasypanie piaskiem otworów po wyburzeniu budyn-

ków; 

- wyrównanie terenu gruntem rodzimym; 

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 

Prace realizowała firma „Justyn-Trans” z Turza. 

Tokarka podtorowa typu UGE 180 N 

Budynki przy ul. Słowackiego 5 przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych (fot. UM Kuźnia Raciborska)  



Prace remontowo-budowlane trwały od 3 do 13 paź-

dziernika. Zamiast betonowej i nierównej wylewki, 

mieszkańcy mogą teraz chodzić po równo ułożonej 

kostce brukowej. Całość dopełnił powiększony o kilka 

miejsc parking dla samochodów osobowych. 

BK; fot. Marcin Gałuszka-Biernacki 

Chodnik i parking przy ul. Moniuszki nabrał nowego wyglądu 
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Będzie ciąg dalszy rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej 

3 października w Katowicach burmistrz Paweł Macha 

podpisał umowę na projekt pn. „Budowa sieci kanali-

zacji sanitarnej w miejscowości Kuźnia Raciborska, 

część północno-wschodnia, część centralno-zachodnia 

wraz z ulicą Piaskową”. Projekt realizowany jest         

z Funduszy Europejskich i opiewa na kwotę   

6.070.000 zł. 

15 listopada 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Woje-

wództwa Śląskiego w Katowicach podpisano umowę o 

dofinasowanie w ramach działania „Gospodarka wodno

-ściekowa” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związa-

nych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszyst-

kich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w 

energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 dla  projektu pt.: „Budowa kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej i ciśnieniowej w Rudach, przysiółki Bran-

tolka i Przerycie”. 

Umowę podpisali przedstawiciele Gminnego Przedsię-

biorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni 

Raciborskiej, która to spółka jest beneficjentem otrzy-

manej dotacji i jednocześnie przyszłym realizatorem 

projektu. 

Planowana do realizacji z początkiem 2018 r. inwestycja 

budowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmie swoim zakre-

sem całość przysiółków Brantolka i Przerycie w Rudach. 

Zakończenie i przystąpienie do eksploatacji nowo wybu-

dowanej sieci kanalizacyjnej planowane jest na lipiec  

2019 r. 

Wartość inwestycji opiewa na kwotę bliską 4.000.000,00 

PLN przy dofinansowaniu w kwocie 1.999.998,00 PLN 

W ramach planowanej inwestycji zostanie wybudowane 

około 6 km kolektorów kanalizacji sanitarnej z dopro-

wadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Rudach 

przy ul. Zielonej. 

Inwestycja ta pozwoli po realizacji przyłączyć 167 pose-

sji zamieszkałych przez blisko 700 mieszkańców tego 

rejonu. 

 



W trzecim kwartale 2017 r. Grupa Kapitałowa RAFA-

MET osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 

31,257 mln zł, a narastająco za trzy kwartały br. 81,203 

mln zł. Przychody ze sprzedaży Grupy za okres trzech 

kwartałów br. (w porównaniu do uzyskanych w analo-

gicznym okresie roku w 2016) były wyższe                     

o  7 , 1 3 3  m l n  z ł o t y c h .   

GK RAFAMET za trzeci kwartał 2017 r. uzyskała do-

datni wynik finansowy netto, w wysokości 1,793 mln zł. 

Narastająco za okres styczeń-wrzesień 2017 roku zysk 

netto wynosi 252 tys. złotych. 

Wyniki te stanowią potwierdzenie naszych wcześniej-

szych zapowiedzi. Podtrzymuję również stwierdzenie, że 

dla oceny wyników finansowych Spółki najbardziej od-

powiednim okresem rozliczeniowym jest cały rok kalen-

darzowy - przypomina E. Longin Wons, prezes Zarządu 

Fabryk i  Obrab i a r ek  RAFAMET S .  A. 

30 sierpnia 2017 r. RAFAMET S. A. (Jednostka Domi-

nująca GK RAFAMET) wypłaciła pierwszą z dwóch 

równych rat dywidendy z zysku za 2016 rok. Druga rata 

zostanie wypłacona 30 listopada 2017 r. Na dywidendę 

przeznaczono łącznie 1,295 mln zł, co oznacza, że na 

j edną  akc j ę  przypada  kwota  0 ,30  z ł . 

W trzecim kwartale br. firma RAFAMET S. A. zawarła 

umowy z odbiorcami z Węgier, Rosji i Polski. 

 

Anna Koza, Adventure Media 

Grupa Kapitałowa RAFAMET opublikowała wyniki finansowe uzyskane w III kwartale br. 
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Przystąpienie Kuźni Raciborskiej do programu rządowego MIESZKANIE + 

Przedstawiciele sześciu gmin z woj. małopolskiego i ślą-

skiego, i minister infrastruktury i budownictwa Andrzej 

Adamczyk podpisali w środę, 8 listopada w Krakowie 

listy intencyjne w sprawie przystąpienia do programu 

Mieszkanie plus. 

W województwie śląskim do programu MIESZKANIE 

PLUS przystąpiły dwie gminy: Kuźnia Raciborska i Uj-

soły. 

W imieniu Kuźni Raciborskiej List Intencyjny podpisała 

Zastępca Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska Gabriela 

Tomik. Kluczowym kierunkiem wejścia w program na-

szej gminy jest stworzenie warunków rodzinom, których 

nie stać na kredyt w banku, a wiążą przyszłość z naszą 

śląską ziemią. 

Budowa przyszłych mieszkać według formuły: 

"SZYCIE NA MIARĘ" pozwoli zwiększyć dostępność 

do własnego mieszkania mieszkańcom naszej gminy. 

Fabryka Obrabiarek RAFAMET - hala montażu II 



Gmina Kuźnia Raciborska złożyła wniosek o dofinanso-

wanie projektu „Szerokie tory do kultury. Inwestycja w 

Zabytkową Stację Kolejki Wąskotorowej w Rudach” w 

ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Roz-

woju Regionalnego. 

W ramach złożonego projektu Gmina chce zrealizować 

prace remontowo-budowlane w budynkach: 

1. Budynek wagonowni i lokomotywowni 

2. Budynek magazynowo-garażowy 

3. Budynek stacyjny 

Podjęte prace pozwolą na zachowanie, adaptację i rewi-

talizację obiektów, a także pozwolą na odzyskanie walo-

rów estetycznych budynków. Wykonanie zaplanowanych 

prac pozwoli na polepszenie warunków zwiedzania, 

zwiększenie oferty kulturalnej przeznaczonej dla tury-

stów, wpłynie na zwiększenie ilości zwiedzających. Ze-

spół budynków posiada duże wartości historyczne i za-

bytkowe, a także niezwykle unikatową wartość na mapie 

Polski ze względu na posiadane w swoich zbiorach uni-

katowe eksponaty nie tylko dla historii kolejnictwa, a 

także dla historii i oferty kulturalnej regionu.    

Do tej pory zrealizowano:  

Dyspozytornia Rudy Kolejka Wąskotorowa 

W roku 2016 : 

Remont dachu wraz z nowym pokryciem, częściową 

wymianą więźby dachowej, wykonaniem nowych komi-

nów, rynien i instalacji odgromowej. 

Łączna kwota: 4.1113,40 zł w tym 20.000,00 zł - dofi-

nansowanie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

21.113,40 zł - budżet Gminy Kuźnia Raciborska. 

W roku 2017 : 

Wymiana okien i drzwi zewnętrznych. 

Łączna kwota 24.581,63 zł w tym 20.000,00 zł dofinan-

sowanie starostwa Powiatowego w Raciborzu, 4.581,63 

zł - budżet Gminy Kuźnia Raciborska. 
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Od kilku miesięcy PKP Polskie Linie Kolejowe prowa-

dzą prace na linii kolejowej nr 151 na odcinkach Bierawa 

- Nędza i Racibórz - Krzyżanowice. Przebudowywane są 

trzy stacje: Nędza, Kuźnia Raciborska i Dziergowice 

oraz  przystanek osobowy Tworków. 

W sumie wyremontowanych zostanie 35 km torów, 15 

przejazdów kolejowo-drogowych i 28 obiektów inżynie-

ryjnych, w tym 2 mosty na rzece Psina o długości 91 m i 

na rzece Bierawka o długości 37 m. Efektem tych prac 

będą lepsze połączenia pasażerskie i szybszy przewóz 

towarów przez granicę w Chałupkach. 

Intensywne prace na projekcie trwają od czerwca 2017 r. 

między stacjami  Kuźnia Raciborska - Nędza  oraz na 

stacjach  Kuźnia Raciborska i Nędza. - Wykonawca za-

budował  już 14  km torów.  Zakończono regulację sieci 

trakcyjnej w torze nr 1 na odcinku Kuźnia Raciborska - 

Nędza  oraz na stacjach Kuźnia Raciborska i Nędza. 

Trwa remont 28 obiektów inżynieryjnych na odcinku 

Kuźnia Raciborska - Nędza  m. in. zabezpieczenie anty-

korozyjne obiektów i wzmacnianie podpór. Prace pro-

wadzone są zgodnie z harmonogramem - informuje nas 

Jacek Karniewski z Zespołu Prasowego PKP Polskie 

Linie Kolejowe S. A. 

Jak podkreśla rzecznik - większy poziom bezpieczeństwa 

zapewnią nowe urządzenia sterowania ruchem kolejo-

wym oraz wymiana 14 rozjazdów na szlaku i na stacjach 

oraz przystanku osobowym. Bezpieczniej będzie rów-

nież na przejazdach kolejowo-drogowych. Remont obej-

muje 15 przejazdów kolejowo-drogowych. 

- W ramach tego zadania Polskie Linie Kolejowe S. A. 

przebudują trzy stacje: Nędza, Kuźnia Raciborska i 

Dziergowice oraz przystanek osobowy Tworków. Pasa-

żerowie będą mieli do dyspozycji 8 odnowionych pero-

nów z wiatami i nowym oświetleniem, systemem ozna-

kowania oraz nagłośnieniem. Zostały zakończone prace 

związane z remontem peronu 2 w stacji Kuźnia Racibor-

ska i peronu 2 w stacji Nędza. Perony zostały podwyż-

szone (do wysokości 0,76 m), co znacznie ułatwia wsia-

danie i wysiadanie z  pociągów, i są dostosowane do po-

trzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania 

się. Zostały także wyposażone w wiaty, nową nawierzch-

nię i małą architekturę: ławki, tablice informacyjne, ko-

sze. Zakończenie prac związanych z przebudową peronu 

1 w stacji Kuźnia Raciborska planujemy w I połowie 

grudnia 2017 r. Peron będzie również wyposażony w 

elementy małej architektury, nową wiatę, system nagło-

śnienia oraz dostosowany do osób o ograniczonej mo-

bilności - wylicza poszczególne etapy prowadzonych 

prac Jacek Karniewski. 

Modernizacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym i 

przebudowa 15 przejazdów kolejowo-drogowych zwięk-

szy poziom bezpieczeństwa na trasie. Monitoring na 

skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami zapewni lep-

szy nadzór w ruchu drogowym. W ramach całej inwesty-

cji wyremontowanych zostanie ok. 35 km linii kolejowej 

oraz 28 obiektów inżynieryjnych (mostów, wiaduktów, 

przepustów) m. in. dwa mosty 2 mosty: na rzece Psina o 

długości 91 m i na rzece Bierawka o długości 37 m. 

Kompleksowo zostanie również wymieniona sieć trak-

cyjna. 

Projekt na trasie Kędzierzyn Koźle - Chałupki to istotna 

inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S. A. na Ślą-

sku, która usprawni ruch kolejowy w bardzo ważnym 

społecznie i gospodarczo regionie. Transport koleją bę-

dzie bardziej konkurencyjny, ponieważ skróci się czas 

przejazdu dla podróżnych oraz czas transportu towarów. 

Po zakończeniu wszystkich prac prędkość na rewitalizo-

wanych odcinkach zwiększy się do 110 km/h (obecnie 

50 km/h). 

Projekt o wartości ponad 70 mln zł jest finansowany ze 

środków budżetowych. Roboty są wykonywane przez 

Firmę SKANSKA S. A. Realizację prac przewidziano na 

lata 2017-2018. Inwestycja jest realizowana w ramach 

projektu pn.: „Prace na linii kolejowej E-59 na odcinku 

Kędzierzyn Koźle - Chałupki (granica Państwa)”, warte-

go ponad 194 mln zł, finansowanego z budżetu pań-

stwa. 

Inwestycja w liczbach: 

- 35 km linii kolejowej; 

- 3 stacje i przystanek osobowy; 

- 8 przebudowanych peronów; 

- 28 obiektów inżynieryjnych; 

- 15 przejazdów kolejowo-drogowych. 

 

Bartosz Kozina 

Trwa modernizacja peronu 1 dworca PKP w Kuźni 
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Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej otrzymał dofi-

nansowanie w wysokości 1.171.668,00 zł w ramach 

programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktu-

ry drogowej na lata 2016-2019 na remont drogi gmin-

nej nr 603304S ul. Kolejowa i Tartaczna w Kuźni Ra-

ciborskiej. 

Część inwestycji jest już wykonana. Remont pozosta-

łego odcinka od skrzyżowania z ulicą Górniczą i dalej 

obok stacji paliw do ulicy Kozielskiej planowany jest 

na 2018 rok. 

W założeniach projektowych przedmiotowej drogi jest 

remont nawierzchni jezdni na odcinku 1,021 km o sze-

rokości 6 m, wykonanie koryta pod nową konstrukcję 

o głębokości 0,48 m, umocnienie poboczy na całej 

długości drogi za wyjątkiem wjazdów i zjazdów 

utwardzone frezem asfaltowym o szerokości 75 cm po 

obu stronach, odtworzenie rowów przydrożnych w 

granicach pasa drogowego stanowiących odwodnienie 

terenu, odnowa oznakowania poziomego oraz piono-

wego, usunięcie drzew przydrożnych rosnących na 

koronie drogi w odległości mniejszej niż 0,50 m od 

krawędzi jezdni w ilości 6 szt. 

Ponadto projektowany remont przewiduje przestawie-

nie kolidujących słupów linii energetycznej po stronie 

lewej i prawej oraz zabezpieczenie kabli energetycz-

nych doziemnych o łącznej długości 43 m. W projek-

cie ujęto również wymianę płyt żelbetowych na prze-

jeździe kolejowym (bocznica) o łącznej powierzchni 

63 mkw. Planowane jest również utworzenie zatoki 

postojowej o długości 30 m i szerokości 3 m. 

Wartość zadania to 2.343.335,00 zł w tym 

1.171.668,00 zł dofinansowania w ramach programu 

rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogo-

wej na lata 2016-2019. 1.171.668,00 zł pochodzić bę-

dzie z budżetu Gminy Kuźnia Raciborska. 

 

UM Kuźnia Raciborska 

W przyszłym roku ciąg dalszy remontu ul. Kolejowej i Tartacznej 
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Szósta pozycja Gminy Kuźnia Raciborska w rankingu walki ze smogiem 

Rybnicki serwis internetowy opubli-

kował wyniki badań dotyczących 

działań, jakie na rzecz walki ze smo-

giem podjęło 25 miast i gmin z regio-

nu. Na podstawie rozesłanych ankiet 

został stworzony ranking pokazują-

cy, którym gminom naprawdę zależy 

na czystym powietrzu, a które nie 

widzą problemu. 

Na czele rankingu znajduje się Ryb-

nik, Radlin i Jastrzębie Zdrój. Na 

szarym końcu znalazły się Pietrowice 

Wielkie i Rudnik. Gmina Kuźnia 

Raciborska zajęła szóstą lokatę. 
Wieża kuźniańskiego kościoła spowita zawieszonym w powietrzu pyłem na początku stycznia 

2017 (fot. Maciej Kozina) 



12 września w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Re-

kreacji w Kuźni Raciborskiej odbyła się konferencja, 

której organizatorem był Zarząd Osiedla Stara Kuźnia 

oraz Stowarzyszenie „Kuźnia Przyszłości”. Celem było 

wypracowanie planu naprawy odbudowy miejsc znisz-

czonych przez nawałnicę. 

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: burmistrz 

Paweł Macha, przewodnicząca Rady Miejskiej Sabina 

Chroboczek-Wierzchowska, Elżbieta Kozłowska, szef 

komisji budżetu Radosław Kasprzyk, insp. ds. architek-

tury w Urzędzie Miejskim Beata Grabowska, a także 

mieszkańcy, członkowie stowarzyszenia, przedsiębiorcy 

- w sumie 23 osoby. 

Celem konferencji było wypracowanie planu naprawy 

odbudowy miejsc zniszczonych przez nawałnicę i nie 

tylko, uwzględniając plan rewitalizacji miasta i źródła 

finansowania. Spotkanie obejmowało szeroką informa-

cję o planach burmistrza i radnych, propozycje kredyto-

wania i finansowania wkładu własnego ze strony gminy 

projektów Stowarzyszenia w odniesieniu do terenów 

takich jak park „Dębina”, amfiteatr, Plac Zwycięstwa, 

przejście do „Biedronki”. 

Po nawałnicy i przeglądzie drzew przez odpowiednie 

służby okazało się, że dęby nasadzone w parku to dęby 

amerykańskie, kanadyjskie i białe. Nie są to gatunki prze-

znaczone na nasady w naszym klimacie, wiele z nich 

było uszkodzonych, schorowanych, pustych, co groziło 

dalszymi zniszczeniami. Dlatego postanowiono usunąć 

wszystkie, by nie zagrażały mieszkańcom. Wycinka była 

skutkiem nawałnicy, z myślą o przyszłości i bezpieczeń-

stwie mieszkańców. Koszt i dochód z wycinki i nasad 

był precyzyjnie zbilansowany. 

W trakcie zebrania ustalono: „Dębina” ma pozostać par-

kiem rekreacyjnym z wyznaczonymi ścieżkami i projek-

tem nasad. Z informacji udzielonej przez burmistrza 

wynika, że „Dębina” ma zostać zgodnie z umową 

uprzątnięta do 30 września 2017. Wycinanie drzew i 

sprzątnięcie powierzono firmie z Rud, a do 30 listopada 

2017 ostatecznie dokonane mają zostać nowe nasadze-

nia. Jeśli nie starczy czasu, nasadzenia zostaną przesunię-

te na wiosnę 2018 r. Burmistrz z rezerwy zamówi mapy 

projektowe, drzewa w ramach współpracy i wsparcia 

związku z nawałnicą za sprawą burmistrza sfinansują 

nasi zamożniejsi sąsiedzi. Projekt zostaje po stronie so-

łectwa. 

W dalszym etapie należy wybrać osobę do zaprojektowa-

nia parku, gdyż nie mogą to być przypadkowe nasadze-

nia, a całość ma tworzyć spójny element, który będzie 

naszym wkładem na przyszłość dla następnych pokoleń. 

Propozycja sołtysa to wykorzystanie pni (pamiątka po 

starych dębach) i wykonie donic jako element parku sen-

sorycznego z różami, lawendą i innymi krzewami (który 

zamierzamy stworzyć na tym miejscu). Sołtys zobowią-

zał się do wykonania zdjęć z drona. Nowym elementem, 

który zróżnicuje krajobraz i stworzy rodzinny punkt 

edukacyjny. W odtworzonym parku zostaną nasadzone 

drzewa różnych gatunków, które będą oznakowane ta-

bliczkami z nazwą drzew. Ten pomysł zaproponowany 

został przez Sebastiana Krupę. 

Po konferencji odbyliśmy jeszcze wiele rozmów i spo-

tkań, by ostatecznie 4 października 2017 z udziałem 

nadleśniczego Roberta Pabiana, burmistrza i pracowni-

ków merytorycznych Urzędu Miejskiego na terenie 

„Dębiny” i Placu Zwycięstwa zadecydowano, że w paź-

dzierniku zostanie ogłoszone zapytanie o cenę na: frezo-

wanie pni, rekultywację geobotaniczną oraz nowe nasa-

dzenia dębów w wielkości od 15-25 cm grubości pnia 

ok. 300 szt. oraz 20 % innych gatunków leśnych, zgod-

nie z pomysłem z konferencji, co stanowi ok. 85 arów 

parku. 

Park „Dębina” zostanie historycznym miejscem rekre-

acyjnym mieszkańców Kuźni Raciborskiej. Wszystkie 

inne powyższe ustalenia z konferencji zostały potwier-

dzone. Ustalono również nowe trakty komunikacyjne 

nieprzeszkadzające w rekreacji. Stowarzyszenie „Kuźnia 

Przyszłości” chce napisać wnioski w celu pozyskania 

funduszy z Euroregionu Silesia, dlatego konieczne jest 

zabezpieczenie finansowe ze strony gminy. Burmistrz i 

przewodniczący komisji finansów R. Kasprzyk wsparli 

pomysł i zapewnili o zabezpieczeniu finansowym ze 

strony gminy. W trakcie rozmowy przypomniano o 

wnioskach niezrealizowanych dotychczas. Wnioski, któ-

re muszą być zrealizowane i, które są społecznie i tech-

nicznie niezbędne to: 

- willa „Helios” - ogrodzenie: powiatowy inspektor bu-

dowlany nie kontynuuje rozmów; zostanie ona wzno-

wiona; 

- czyszczenie studzienek: cała Stara Kuźnia; 

- oświetlenie przejścia obok kościoła: już zrealizowano; 

- chodnik wzdłuż ul. Topolowej: brak reakcji ze strony 

Jak zagospodarować Dębinę po nawałnicy? Dyskusja w MOKSiR 
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starostwa; burmistrz i przew. komisji budżetu będzie 

monitował w tej sprawie; 

- piekarnia przy ul. Topolowej: burmistrz i szef komisji 

budżetu zobowiązali się do rozmowy z właścicielami 

oraz odpowiednimi służbami, jak inspektor nadzoru 

budowlanego o ograniczeniu zanieczyszczania środowi-

ska; 

- parking przy ul. Klasztornej: plan przeniesienia w naj-

bliższych latach w inne miejsce. W roku 2016 zarząd 

osiedla złożył wniosek stworzenia parkingu dla samo-

chodów, autokarów i ciężarówek - kierowców będących 

mieszkańcami naszego miasta, aby ograniczyć nocny 

hałas i zanieczyszczanie spalinami centrum miasta. Par-

king w obecnym miejscu jest dużą uciążliwością dla 

mieszkańców; 

- budowa chodnika przejścia do „Biedronki”: jeszcze w 

tym roku miasto zrealizuje wniosek zarządu z ubiegłoty-

godniowej konferencji. Będzie to duże ułatwienie dla 

wszystkich mieszkańców miasta. Jest to teren wykupiony 

przez gminę w ramach szerszych porządków realizowa-

nych na gruntach nienależących do naszej gminy; 

- Zarząd osiedla wycofał się z planowanych inwestycji 

przy amfiteatrze (koloseum); „Street Workout” ze 

względu na plan rewitalizacji Placu Zwycięstwa - pomysł 

odłożymy na przyszłość, jednakże planowane czyszcze-

nie i naprawy amfiteatru, odeskowanie ławek - będą 

kontynuowane. Podczas spotkania 4 października ustalo-

no, że Plac Zwycięstwa będzie obsadzony na linii rzeki 

Rudy i ogrodzenia boiska oraz szkoły białą topolą, pur-

purowym bukiem, platanem oraz czerwoną wiśnią. 

Zarząd osiedla zaprasza na zebranie mieszkańców w 

listopadzie - nie w "Dębinie" lecz w MOKSiR, gdzie 

przedstawi realizowane dotychczasowe prace i zapropo-

nuje plan finansowy na 2018 rok. 

Przewodniczący Zarządu Osiedla "Stara Kuźnia" 

Bernard Kowol 

Jak zagospodarować Dębinę po nawałnicy? Dyskusja w MOKSiR c.d. 
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Park "Dębina" po nawałnicy Fot. BK 

Trwa usuwanie skutków lipcowej nawałnicy 

W Kuźni Raciborskiej nie ustają prace polegające na 

usuwaniu skutków lipcowej wichury. Pod koniec paź-

dziernika realizowane były one na dachu budynku ko-

munalnego przy ulicy Tartacznej 1. 

Środki pozyskała gmina w ramach usuwania skutków 

klęsk żywiołowych w kwocie około 92.000 zł. Wysokość 

dofinansowania wyniosła do 80 % wartości zadania. Po-

zostałe środki pochodzić będą z budżetu gminy. 

*** 

Naprawa zniszczeń trwa również na kuźniańskim 

„orliku”. Pracownicy firmy, z która magistrat podpisał 

umowę wymieniali piłkochwyty oraz ogrodzenie oddzie-

lające od siebie dwie płyty. 

*** 

Długi okres oczekiwania związany był z koniecznością 

dostosowania się do wszelkich procedur. Jak powiedział 

nam Piotr Staroń - kierownik z wydziału inwestycji i 

budownictwa Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej - 

najpierw oczekiwano na promesę (obietnicę przyznania 

środków pieniężnych na likwidację szkód powstałych w 

wyniku nawałnicy - 60 tys. zł), potem trzeba było wyło-

nić wykonawcę i podpisać z nim umowę. - To niestety 

wszystko trwa. Gdybyśmy zaczęli naprawiać wcześniej, 

nie otrzymalibyśmy zwrotu pieniędzy z województwa - 

wyjaśnia kierownik referatu. - W międzyczasie posiadane 

fundusze, które mieliśmy w budżecie przeznaczyliśmy na 

remont ul. Kasztanowej (daw. M. Fornalskiej) - dodaje 

P. Staroń. Co więcej - jeszcze w tym roku wyremonto-

wana zostanie ul. Boh. Westerplatte wzdłuż której po-

wstanie parking. 

BK 



1 października na terenie Zabytkowej Stacji Kolei Wą-
skotorowej w Rudach już po raz czwarty odbyły się za-
wody o miano „Najlepszego Grzybiarza Ziemi Racibor-
skiej”. Patronat nad tą imprezą sprawował Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, którego reprezentował 
zastępca Tomasz Pacia. 
Zawody były rekordowe zarówno pod względem fre-
kwencji, ilości zebranych grzybów, jak i pięknej pogody. 
Na starcie stanęło 162 grzybiarzy m. in. z Raciborza, 
Pszczyny, Kędzierzyna-Koźla, Wodzisławia Śl. czy Cze-
chowic-Dziedzic. Nie zabrakło także miejscowych grzy-
biarzy. Nagrody za najlepszego grzybiarza były przyzna-
wane w czterech kategoriach: dzieci, młodzież, kobiety i 
mężczyźni. 
Najmłodszym uczestnikiem zawodów został czteroletni 
Krzysztof Stabel z Rydułtów, natomiast najcięższego 
grzyba o masie 0,62 kg udało się znaleźć Antoniemu 
Gawliczkowi z Raciborza. Łącznie uczestnicy zawodów 
zebrali 126 kg grzybów! 
Na najlepszych grzybiarzy czekały okolicznościowe sta-
tuetki, pamiątkowe koszulki ufundowane przez firmę 
Grawerszop, gadżety promocyjne Miasta Racibórz oraz 
książki i atlasy otrzymane od nadleśnictwa. 

Klasyfikacja końcowa: 
Kat. Dzieci: 
1. miejsce: Mateusz Kargul - 2,58 (Racibórz) 
2. miejsce: Zuzanna Gawenda - 2,37 (Racibórz) 
3. miejsce: Małgorzata Drozdol - 2,235 (Kędzierzyn) 
Kat. Młodzież: 
1. miejsce: Łukasz Kargul - 3,085 (Racibórz) 
2. miejsce: Dawid Adamski - 2,215 (Pszów) 
3. miejsce: Kamila Buchta - 1,56 (Sławików) 

Kat. Kobiety: 
1. miejsce: Lucyna Synowska - 2,83 (Racibórz) 
2. miejsce: Monika Wyroba - 2,65 (Pszczyna) 
3. miejsce: Katarzyna Kosubek - 2,38 (Wodzisław) 
Kat. Mężczyźni: 
1. miejsce: Zbigniew Kiereta-Drzewiecki - 5,865 (Rudy) 
2. miejsce: Marek Pietkiewicz - 5,16 (Góra) 
3. miejsce: Przemysław Rodak - 5,06 (Pszczyna). 
Organizatorzy imprezy: 
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu 
- Zabytkowa Stacja Kolejki Wąskotorowej w Rudach 
Partnerzy: 
- CKZiU Nr 1 w Raciborzu 
- Nadleśnictwo Rudy Raciborskie 

Tekst i zdjęcia: OSiR Racibórz 
 

Najlepszy Grzybiarz Ziemi Raciborskiej 

mieszka w Rudach 
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Zbigniew Kiereta-Drzewiecki z Rud ze swoimi zbiorami 

1 miejsce: Zbigniew Kiereta-Drzewiecki, 2 miejsce: Marek Pietkiewicz 
3 miejsce: Przemysław Rodak  

„...Grzybów było w grzybów było w bród...” 



Wraz z zakończeniem wakacji, zawodnicy kuźniań-

skiej „Sparty Gold Team” z wielkimi sukcesami roz-

poczęli starty w zawodach. Podczas rozegranych za-

wodów zarówno polskich, jak i zagranicznych sukcesy 

odnieśli m. in.: Patryk Ogonowski, Julian Stencel i 

Wiesław Kręcisz. 

W pierwszych zawodach w nowym sezonie udział 

wziął tegoroczny wicemistrz świata juniorów Patryk 

Ogonowski. Reprezentant „Sparty” 16 września wy-

walczył złoto podczas Pucharu Polski w Ju-Jitsu, który 

odbył się w Sochaczewie. W ten sposób zagwaranto-

wał sobie pewne miejsce w kadrze Polski. 

Z kolei w dniach 22-24 września Julian Stencel repre-

zentował nasz kraj podczas Pucharu Świata juniorów 

w Ju-Jitsu, który odbył się w stolicy Czarnogóry - 

Podgoricy. W turnieju udział wzięło ponad 700 za-

wodników z 20 krajów. Julian w tych zawodach sto-

czył cztery pojedynki, dwa z nich wygrał i dwa prze-

grał, zajmując ostatecznie 5. miejsce. 

7 października Patryk Ogonowski oraz Wiesław Krę-

cisz walczyli na prestiżowych zawodach Octopus Cup, 

które odbyły się w Łodzi. Patryk w bardzo silnie obsa-

dzonej kategorii zdobył 2. miejsce. 

W tym samym czasie w Katowicach młodzi Spartanie 

rywalizowali podczas Ogólnopolskiej Ligi Dzieci i 

Młodzieży w Ju-Jitsu. Dwoje naszych zawodników - 

Julian Stencel i Ewa Szymik zadebiutowało w konku-

rencji Fighting, zdobywając miejsca na podium! 

Oto wyniki Ogólnopolskiej Ligi Dzieci i Młodzieży w 

Ju-Jitsu: 

1. Paweł Marek: brąz w kat. 30 kg Ne-Waza; 

2. Wiktor Wojszwiłło: srebrny w kat. 24 kg Fighting 

bez 1 fazy oraz srebro w kat. 24 kg Ne-waza; 

3. Maciej Zawisza: srebrny w kat. do 42 kg Fighting 

bez 1 fazy oraz Ne-Waza złoto; 

4. Ewa Szymik: srebrny w kat. 40 kg Ne-Waza oraz 

srebrny Fighting; 

5. Julian Stencel: brąz w kat. do 50 kg Fighting oraz 

złoto Ne-Waza; 

6. Mateusz Kijas: złoto w kat. 50 kg Ne-Waza oraz 

złoto Fighting bez 1 fazy; 

7. Aleksander Niewiera: złoto w kat. do 27 kg Figh-

ting bez 1 fazy oraz złoto Ne-Waza; 

8. Szymon Urbaniec: złoto w kat. 46 kg Ne-Waza oraz 

srebrny Fighting bez 1 fazy; 

9. Olaf Sobania: złoto w kat. 81 kg Ne-Waza oraz zło-

to Fighting bez 1 fazy. 

Kuźniańscy Spartanie medalowo otworzyli nowy sezon 
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Krzysztof Filas - na co dzień wychowawca i nauczyciel 

pracujący w Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowaw-

czym w Kuźni Raciborskiej został przed kilkoma dniami 

uhonorowany Nagrodą Marszałka Województwa Ślą-

skiego. 

Uroczystość odbyła się 11 października w Domu Oświa-

towym Biblioteki Śląskiej w Katowicach z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej, które obchodzone jest 14 paź-

dziernika. W spotkaniu uczestniczył wicemarszałek Mi-

chał Gramatyka, przewodniczący Sejmiku Stanisław 

Gmitruk oraz przewodnicząca sejmikowej komisji edu-

kacji, nauki i kultury Lucyna Ekkert. 

- Dzień Edukacji Narodowej upamiętnia powstanie Ko-

misji Edukacji Narodowej w 1773 roku. Ówcześni sta-

wali wobec wielkich wyzwań. Tak i teraz - każde wyzwa-

nie, jakie stawia przed państwem praca, jest wyzwaniem 

trudnym i wymagającym. Życzę nam wszystkim, byśmy 

nie zapominali o ideałach przyświecającym twórcom 

KEN - otwartości, szacunku, tolerancji. Wszystkim dziś 

nagrodzonym serdecznie gratuluję - powiedział wice-

marszałek Michał Gramatyka. 

Spotkanie było okazją do uhonorowania nauczycieli 

szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Województwo Śląskie. Podczas uro-

czystości Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego 

wręczono w sumie 36 nauczycielom, wśród których zna-

lazł się wspomniany wyżej K. Filas. Kryterium przyzna-

nia nagrody stanowiło m. in. współuczestnictwo w kre-

owaniu polityki regionalnej, wdrażanie działań innowa-

cyjnych, tworzenie i wdrażanie programów edukacji re-

gionalnej i europejskiej, opracowywanie programów au-

torskich, poszerzanie oferty edukacyjnej i dostosowanie 

jej do potrzeb regionu czy osiąganie wyróżniających wy-

ników w pracy nauczycielskiej. 

oprac. BK; fot. slaskie.pl 

Krzysztof Filas z Nagrodą Marszałka Województwa Śląskiego 
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XXIII edycja Konkursu Biblijnego  

27 października po raz kolejny młodzież przystąpiła do 

konkursu z wiedzy biblijnej, w tym roku przeprowadzo-

nym w oparciu o tekst Ewangelii św. Marka. 

Z trudnym testem zmagało się sześciu uczestników.      

A oto wyniki: 

I miejsce - Damian Śliwiński 

II miejsce - Tomasz Kowalski 

III miejsce - Kamil Sobieraj 

To oni będą reprezentować kuźniańską podstawówkę na 

półfinale w Gliwicach. 

Gratulujemy i trzymamy za nich kciuki! 

Klasa Na Medal: Nasz Patron 

W październiku w Szkoły Podstawowej im. Jana Waw-

rzynka w Kuźni Raciborskiej kształtowano postawy 

patriotyczne. Na godzinach wychowawczych wzboga-

cali uczniowie swoją wiedzę na temat patrona szkoły 

oraz historii związanej z powstaniem placówki. 

Po zrealizowanych lekcjach, zadaniem każdej klasy - w 

ramach szkolnego konkursu „Klasa Na Medal” - było 

przygotowanie w dowolnej formie prezentacji o patro-

nie i historii szkoły. 

Uczniowie pięknie się spisali, wykazując się dużą pomy-

słowością i inwencją twórczą w zakresie wykonywania 

prac. 

Uczestnicy konkursu wraz ze swoimi opiekunami: Felicją Grzesik-

Zawadą i Wojciechem Gdeszem  
Ścienna prezentacja przygotowana przez uczniów (fot. SP Kuźnia 

Raciborska) 



Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 17 października w 

restauracji „Nad Rudą” w Kuźni Raciborskiej odbyło się 

uroczyste spotkanie Zastępcy Burmistrza Miasta Gabrie-

li Tomik i Skarbnika Miasta Anny Szostak z dyrektorami 

oraz wyróżnionymi nauczycielami szkół i przedszkoli 

działających na terenie gminy. 

Wśród zaproszonych gości obecni byli: przewodnicząca 

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej Sabina Chrobo-

czek-Wierzchowska, przewodnicząca Komisji Oświaty, 

Zdrowia, Kultury i Pomocy Społecznej Elżbieta Ko-

złowska oraz przewodniczący Komisji Budżetu i Finan-

sów Radosław Kasprzyk. 

Spotkanie było okazją do podsumowania stanu gminnej 

oświaty, podziękowania za pracę w minionym roku 

szkolnym, złożenia gratulacji nauczycielom, którzy uzy-

skali wyższy stopień awansu zawodowego oraz wręcze-

nia Nagród Burmistrza i złożenia życzeń nauczycielom, 

wychowawcom i wszystkim pracownikom oświaty. 

Za zaangażowanie w działalność na rzecz rozwoju edu-

kacji w Gminie Kuźnia Raciborska w roku szkolnym 

2016/2017 Nagrodę Burmistrza otrzymali: 

- Kinga Apollo - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana 

Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej; 

- Adrian Plura - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana 

III Sobieskiego w Rudach; 

- Karina Langer - nauczycielka Szkoły Podstawowej im. 

Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej; 

- Bożena Giemza - nauczycielka Szkoły Podstawowej 

im. Jana III Sobieskiego w Rudach. 

Listy Gratulacyjne z okazji uzyskania stopnia nauczyciela 

dyplomowanego oraz stopnia nauczyciela kontraktowe-

go otrzymały: 

- Maria Minko - nauczycielka Szkoły Podstawowej w 

Kuźni Raciborskiej; 

- Karina Niemiec nauczycielka Przedszkola w Rudach 

- Agnieszka Jendrzejczyk - nauczycielka Przedszkola w 

Rudach. 

Podziękowania Burmistrza za zaangażowanie i całorocz-

ny trud pracy na rzecz gminnej oświaty otrzymały: 

- Kornelia Reichel - dyrektor Przedszkola Nr 2 w Kuźni 

Raciborskiej; 

- Kornelia Hoinza - dyrektor Przedszkola w Rudach; 

- Halina Rogosz - dyrektor Społecznego Przedszkola w 

Budziskach; 

- Edyta Depta - dyrektor Społecznej Szkoły Podstawo-

wej w Budziskach; 

- Renata Sobczyk - zastępca dyrektora Szkoły Podstawo-

wej w Rudach; 

- Bożena Zamkotowicz - zastępca dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Kuźni Raciborskiej. 

Szczególne podziękowania za trud zastępowania dyrek-

tora przedszkola oraz zaangażowanie i pracę otrzymała 

nauczycielka Przedszkola Nr 1 w Kuźni Raciborskiej 

Urszula Warczok. 

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej 

Władze Kuźni Raciborskiej uhonorowały gminnych nauczycieli 
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Laptop z kartonu po pizzy, arbuz z plastikowych nakrę-

tek czy łódź podwodna z butelki - to przedmioty, jakie 

można było podziwiać przy wejściu do budynku szkoły 

podstawowej w Kuźni Raciborskiej. Wszystkie dzieła 

wykonali uczniowie w ramach akcji „Nie ma śmieci, są 

cudeńka”. 

Powyższe hasło rozpoczęło tym samym szkolny kon-

kurs pn. „Klasa na medal”. Pierwsze zadanie, jakie stanę-

ło przed każdą klasą, polegało na stworzeniu przedmio-

tu użytkowego z materiałów wtórnych. Głównym celem 

było promowanie selektywnej zbiórki odpadów i recy-

klingu, jako metody pozwalającej na powtórne ich prze-

tworzenie. 

Wykonane przez uczniów prace pokazały, że wiele zuży-

tych przedmiotów można powtórnie wykorzystać           

i nadać im „nowe życie”. 

Tekst i zdjęcia: SP im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej 

Nie ma śmieci - są cudeńka. Szkolna akcja uczniów z Kuźni 
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Dzień Świeżaka-Warzywniaka w kuźniańskiej podstawówce 

Jak wiadomo, jesień to bogactwo warzyw i owoców, a z 

nimi kolorów, zapachów i smaków. Aby lepiej poznać 

ich wartości odżywcze, smakowe i zdrowotne, w świetli-

cy szkoły podstawowej w Kuźni Raciborskiej uczniowie 

klas młodszych zorganizowali Dzień Świeżaka-

Warzywniaka. 

Na zajęciach artystycznych warzywa i owoce potrakto-

wane zostały jako materiał, z którego stworzono praw-

dziwe dzieła sztuki! Dzieci wspólnie z nauczycielami 

udowodniły, że warzywa i owoce są nie tylko wielkim 

źródłem witamin, ale też mogą dostarczyć mnóstwo 

świetnej zabawy. 

Wyczarowały z nich różne postacie zwierząt, ludzików, 

niezwykłych stworków. Efekt pracy dzieci można zoba-

czyć na wystawie świetlicowej na szkolnym korytarzu. 

Dodatkowo postanowiliśmy promować zdrowe odży-

wianie poprzez popularne w ostatnim czasie wśród dzie-

ci „świeżaki”. Chętni uczniowie mogli przynieść do 

szkoły swoją maskotkę „świeżaka”. Było bardzo wesoło, 

śmiesznie i kolorowo. 

fot. SP Kuźnia Raciborska; oprac. BK 



27 października uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej 

im. Jana Wawrzynka z Kuźni oraz Szkoły Podstawowej 

im. Jana III Sobieskiego z Rud wraz z wychowawcami 

wzięli udział w przedstawieniu ekologiczne pt. „SmoG 

Wawelski”, które odbyło się w sali widowiskowej Miej-

skiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. 

Spektakl został przygotowany na podstawie krakowskiej 

legendy. Wzbudził on w dzieciach wiele emocji i dostar-

czył mnóstwo zabawy. Aktorzy, dzięki wspaniałemu 

kontaktowi z dziećmi, które zostały zaangażowane do 

wspólnej zabawy, uświadomili widzom szkodliwość 

smogu i pokazali, jak można z nim walczyć. 

O SPEKTAKLU: 

Smok Wawelski został pokonany. Niestety Kraków na-

wiedził potwór znacznie groźniejszy. SmoG Wawelski 

pojawił się w mieście przez brak dbałości mieszkańców 

o czystość powietrza. Palenie śmieci, zbyt duża ilość po-

jazdów w mieście, mało zieleni, sprawiło, że prawnuk 

króla Kraka również musi zmierzyć się z zagrożeniem. 

Tematyka przedstawienia to ochrona powietrza. Dzieci 

uczą się, jakie są konsekwencje palenia śmieci w piecach, 

dlaczego lepiej poruszać się po mieście na rowerze lub 

autobusem zamiast samochodem oraz czemu sadzenie 

drzew jest istotne. Spektakl wskazuje dzieciom potrzebę 

kierowania się w życiu codziennym zasadami ochrony 

przyrody. 

Aktorzy zwracają również uwagę dzieci na wartości mo-

ralne: odpowiedzialność, wspólną pracę i odwagę. Zna-

komite opracowanie tekstu, piękna, autorska muzyka, 

doskonałe, kolorowe krakowskie stroje i rekwizyty stwa-

rzają atmosferę nauki i rozrywki z mnóstwem wrażeń 

artystycznych. 

Podczas spektaklu dzieci biorą czynny udział, na przy-

kład naprawiając bucik Krakowianki, tańcząc podczas 

spektaklu krakowiaka w oryginalnych strojach krakow-

skich, pomagając SmoGowi zadymić miasto czy sadząc 

nowe drzewko. 

Inscenizacja przybliża dzieciom również kulturę związa-

ną z Krakowem: jego muzykę, architekturę, a tym sa-

mym z historią naszego kraju. 

SmoG Wawelski. Przedstawienie ekologiczne w MOKSiR 
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Aktorzy Studia Teatralnego „Sztuka” z Trzebini na scenie MOKSiR (fot. UM Kuźnia Raciborska)  

Uczniowie podczas spektaklu (fot. UM Kuźnia Raciborska) 



W sobotę, 7 października w holu Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej odbyła się 

ósma edycja popularnej zabawy pn. Mistrzostwa Świata Gry w Kapsle. Zawody wzbogaciło przedstawienie teatral-

ne pt. „Baśń o 12 miesiącach” w wykonaniu uczniów z Základnej Uměleckej Školy w Odrach. 

Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych: 

Kat. I (do 6 lat): 

1. Weronika Zajacova 

2. Angelka  Jakubikova. 

Kat. II (7-12 lat): 

1. Patryk Rybczyński 

2. Jakub Kijek 

3. Tolek Fita i Eva Babincova (ex aequo). 

Kat III (13-17 lat): 

1. Mateusz Płócieniak 

2. Sonia Lazecka 

3. Mateusz Gorczewski. 

Kat. IV (18+): 

1. Grzegorz Prusicki 

2. Paweł Nienartowicz 

3. Martin Lazecky. 

Debiut Czechów w VIII Mistrzostwach Świata Gry w Kapsle 
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Trasa dla dorosłych uczestników zawodów  

Trasa dla młodzieży  

Trasa dla najmłodszych  

Występ uczniów z Základnej Uměleckej Školy w Odrach  
Laureaci zawodów w kat. 18+ 



- Obecność Czechów nie jest przypadkiem, ponieważ tegoroczne mistrzostwa od-

bywały się w ramach projektu „Śląska kultura po obu stronach granicy”, który 

realizowany jest przez MOKSiR przy współudziale z partnerskim miastem Odry 

w Republice Czeskiej. Cały program, na który składa się osiem wydarzeń (cztery 

po polskiej i cztery po czeskiej), i dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Autorkami wniosku o dofinansowa-

nie były instruktorki Kuźni Kultury: Anna Kijek i Wioleta Pewniak. 

oprac. BK, fot. MOKSiR 

Wideo z zawodów można obejrzeć na portalu tylkokuznia.info 

O zawodach mówi Michał Fita, dyrektor MOKSiR w Kuźni Raciborskiej: 
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„WESOŁA WDÓWKA” ... było pięknie, zabawnie i kolorowo 

W sobotę, 21 października o godzinie 17:00 na deskach Miejskiego Ośrodka Kultury, Spotu i Rekreacji w Kuźni 

Raciborskiej zabrzmiała Operetka Franciszka Lehára pod tytułem „WESOŁA WDÓWKA”. 

W spektaklu wystąpili znakomici soliści: Jolanta Kremer, Arkadiusz Dołęga, Anna Ogińska, Jacek Woleński oraz 

Oskar Jasiński z akompaniamentem Orkiestry Kameralnej Grande Passione. 

Było pięknie, zabawnie i kolorowo... 

MOKSiR Kuźnia Raciborska 

Wszyscy uczestnicy wspólnej zabawy  



Programem rozrywkowym pt. „Miłość w kolorach czte-

rech pór roku” studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

w Kuźni Raciborskiej zainaugurowali we wtorek, 3 paź-

dziernika, nowy, piąty już rok akademicki. 

To już drugie tego typu przedstawienie, jakie zaprezen-

tował UTW. Poprzedni miał miejsce w czerwcu, którego 

motywem przewodnim również była miłość („W czerw-

cowym ogrodzie o miłości”). - Miłość, to wżyciu naj-

ważniejszy dla nas dar. Rodzi się ona w różnych porach 

roku i w różnych porach życia - mówi Teresa Kowalew-

ska, koordynator Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Przygotowania do nowego przedsięwzięcia trwały dzień 

w dzień, przez dwa tygodnie. Choć część wierszy została 

powtórzona z poprzedniego występu, to w programie 

znalazły się również nowe kompozycje. Jak zaznacza 

Teresa Kowalewska, to nie ostatni program rozrywkowy 

z udziałem studentów. 

W programie, który został zaprezentowany na scenie 

Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, udział 

wzięli m. in.: Róża Czech, Jadwiga Zawada, Brygida So-

kół, Jadwiga Tyszka, Renata Galas, Mirosława Kojder, 

Jan Pyszny, Antoni Januszkiewicz, Halina Draczyńska, 

Grażyna Stępniak, Jan Chlebowski i Anna Gandziarow-

ska. Autorką scenariusza i scenografii jest Teresa Okaj, 

producentem muzycznym natomiast Łukasz J. Porwoł.  

BK 

Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował nowy rok akademicki 
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Studenci UTW podczas przedstawienia rozrywkowego „Miłość w kolorach czterech pór roku” fot. UTW Kuźnia Raciborska 

18 października w Urzędzie Miejskim w Kuźni Racibor-
skiej poseł Czesław Sobierajski (PiS) wspólnie z Burmi-
strzem Miasta Pawłem Machą otworzyli biuro poselskie. 
Dyżury odbywać się będą w każdy pierwszy poniedzia-
łek miesiąca od godziny 11:00 do godz. 13:00.  

Fot. UM Kuźnia Raciborska 

Poseł Czesław Sobierajski otworzył swoje biuro w Urzędzie Miejskim 



W poniedziałek, 16 października w siedzibie Stowarzy-

szenia „Otwarte Serca Dzieciom” w Kuźni Raciborskiej 

odbyło się spotkanie kuźniańskich członków Polskiego 

Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Powodem 

było uczczenie 40-lecia działalności tejże organizacji w 

mieście. 

W uroczystości udział wzięły władze miasta (burmistrz 

Paweł Macha i przewodnicząca Rady Miejskiej Sabina 

Chroboczek-Wierzchowska) oraz przedstawiciele raci-

borskiego oddziału PZERiI. Obecny był również dyrek-

tor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Mi-

chał Fita, proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny ks. 

dr Andrzej Pyttlik, a także szefostwo Stowarzyszenia, w 

którym odbywała się impreza - Magdalena Strzelczyk i 

Józef Urbanowicz. 

Mimo upływu lat, kuźniańskie Koło PZERiI działa bar-

dzo prężnie, czego dowodem była prezentacja mającej 

się wkrótce ukazać kroniki. Jej wersję elektroniczną za-

prezentował zebranym Aleksander Zagdański, który od 

kilku miesięcy redaguje ją wraz z przewodniczącą Koła 

Heleną Bąkałą, której problemy zdrowotne niestety 

uniemożliwiły udział w poniedziałkowej uroczystości. 

40-lecie Związku sprowadziło się ponadto do wręczenia 

zasłużonym działaczom podziękowań. Słowa uznania 

trafiły także do rąk osób, które od lat swoją działalnością 

wspierają członków Koła PZERiI. 

Uroczystości towarzyszyła wystawa obrazów (Leon Sta-

nek), haftowanych serwetek (Małgorzata Nowakowska), 

czy medali, odznaczeń i modeli okrętów (Eugeniusz Bo-

cheński). Nie zabrakło występów artystycznych. Na sce-

nie wystąpili: Patrycja Foksowicz, Kaja Morciniec (obie 

przygotowane przez Marię Minko ze Szkoły Podstawo-

wej im. Jana Wawrzynka), Stanisław Skrzypek z wnuczką 

Anią Sroką oraz Renata Galas. 

Jednym z punktów spotkania był krótki panel dyskusyj-

ny pn. „Kuźnia Raciborska - wczoraj, dziś i jutro”. Swo-

imi wspomnieniami i wizją przyszłości podzielili się: Ró-

ża Choroba, August Klimanek, Zofia Grzybek, Anna 

Kostka, Halina Wyjadłowska oraz burmistrz Paweł Ma-

cha. 

Uroczystość zakończyła wspólna zabawa taneczna         

z udziałem zespołu Ares. 

Bartosz Kozina  

Kuźniańscy emeryci świętowali 40-lecie istnienia Koła PZERiI  
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Michał Bałazy wprowadził studentów UTW w świat kulinariów 

Michał Bałazy w trakcie wykładu w MOKSiR  

Część działaczy PZERiI z przewodniczącą Rady Miejskiej Sa-

biną Chroboczek-Wierzchowską i burmistrzem Pawłem Machą  

We wtorek, 17 października w sali konferencyjnej Miej-

skiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni 

Raciborskiej odbyło się spotkanie z Ambasadorem Kuli-

narnym Polski Michałem Bałazym. Tematem wykładu 

skierowanym do studentów Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku była kuchnia polska na tle kuchni świata. 

Było to pierwsze spotkanie z pochodzącym z Jastrzębia 

Zdroju kucharzem. W trakcie wykładu M. Bałazy wpro-

wadził - na razie teoretycznie - studentów w świat kuli-

nariów. Zajęcia praktyczne odbędą się w trakcie kolej-

nych spotkań. - Chcielibyśmy, aby zajęcia z panem Mi-

chałem odbywały się średnio raz w miesiącu - mówi ko-

ordynator UTW w Kuźni Teresa Kowalewska. 

Fot. UTW Kuźnia Raciborska 

 



11 października w restauracji „Nad Rudą” w Kuźni Raciborskiej burmistrz Paweł Macha oraz kierownik Urzędu 

Stanu Cywilnego Katarzyna Emrich wręczyli 17 parom z terenu gminy medale nadane przez Prezydenta RP z oka-

zji 50-lecia pożycia małżeńskiego. 

Wśród par obchodzących w tym roku jubileusz 50-lecia małżeństwa znaleźli się: 

1. Elżbieta i Janusz Zagdańscy - Kuźnia Raciborska 

2. Romana i Zdzisław Serafin - Kuźnia Raciborska 

3. Teresa i Augustyn Klimanek - Kuźnia Raciborska 

4. Elżbieta i Tadeusz Kamińscy - Kuźnia Raciborska 

5. Krystyna i Bernard Cieślik - Kuźnia Raciborska 

6. Teresa i Jan Wranik - Turze 

7. Regina i Piotr Wiencierz - Budziska 

8. Anna i Jan Wiencierz - Ruda 

9. Janina i Franciszek Szulborscy - Ruda 

10. Regina i Ernest Niesporek - Ruda 

11. Hildegarda i Ernest Stania - Siedliska 

12. Teresa i Paweł Musioł - Siedliska 

13. Cecylia i Herbert Miera - Ruda Kozielska 

14. Łucja i Helmut Ciupek - Ruda Kozielska 

15. Maria i Hubert Kania - Rudy 

16. Helena i Norbert Dudek - Rudy 

17. Joanna i Teodor Brzenczek - Rudy. 

Fot. Marcin Gałuszka-Biernacki 

17 Złotych Małżeństw 

Str. 24 

Nr 2/2017, WYDANIE 1 BEZPŁATNE  



Zapoznanie się z systemem Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa, dostępnymi aplikacjami telefonicznymi, 
jak „Moja Komenda” oraz zgłoszenie bieżących proble-
mów było tematem otwartego spotkania z funkcjonariu-
szami policji, które odbyło się 7 listopada w MOKSiR w 
Kuźni Raciborskiej. 
Debata związana była z programem „Porozmawiajmy o 
bezpieczeństwie. Możesz mieć na nie wpływ”, któremu 
patronuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji. W spotkaniu wzięli udział głównie studenci Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku, ale także zwykli mieszkańcy. 
Ponadto obecny był również burmistrz Paweł Macha i 
dyrektor MOKSiR Michał Fita, radny Radosław Ka-
sprzyk oraz szefowie jednostek pomocniczych Osiedla 
(Krystyna Borutko) i Starej Kuźni (Bernard Kowol). 

Bezpieczeństwo - możesz mieć na nie wpływ. Debata 

społeczna z udziałem policji w MOKSiR 
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fot. MOKSiR  

Teatrzyk Krak-Art  w przedszkolu 

12 października 2017 r. na zaproszenie biblioteki  

przedszkole w Turzu odwiedzili aktorzy teatru 

Krak- Art w Krakowie. 

Dzieci obejrzały przedstawienie pt. „Zajęcza chat-

ka”- piękną bajkę o przyjaźni i chęci niesienia po-

mocy. 

Bajka opowiadała o zajączku, którego lis postępem 

wypędził z własnego domu. 

Na pomoc zajączkowi przychodzili przyjaciele: 

pies i niedźwiedź - jednak nic nie wskórali. Dopie-

ro kogut swoim ostrym dziobem przepędził lisa, a 

zajączek znowu mógł zamieszkać w swojej chatce. 

Podczas spektaklu aktorzy nawiązywali bezpośred-

ni kontakt z dziećmi, włączając je do współudziału 

w przedstawieniu oraz zachęcając do zabawy przy 

piosenkach. Kolorowa scenografia, barwne kostiu-

my, zabawne dialogi oraz oryginalne maski sprawi-

ły, że spektakl na długo pozostanie w pamięci ma-

łych widzów. 



We wtorek, 17 października w wieku 82 lat odszedł za-

służony dla społeczności lokalnej Rudy Kozielskiej Al-

fons Mazurek. Wspaniały, zawsze uśmiechnięty czło-

wiek, organizator życia społecznego, wychowawca dzieci 

i młodzieży, długoletni sołtys, strażak, naczelnik i prezes 

OSP. 

Poniżej zamieszczamy artykuł o Alfonsie Mazurku au-

torstwa Mariusza Zamkotowicza, który ukazał się w lo-

kalnym miesięczniku „Nowa Tyta” w kwietniu 2007 r. 

Alfons Mazurek urodził się w 1935 r. w Rudzie Koziel-

skiej. Przez ponad pół wieku zaangażowany był w dzia-

łalność samorządności lokalnej. Zaczynał w latach 50. 

XX w. jako pomocnik gromadzki (sołtys). 

W 1950 r. ukończył Szkołę Podstawową w Rudzie Ko-

zielskiej. Kontynuował naukę w szkole zawodowej w 

Gliwicach przy GWCS (Gliwicka Wytwórnia Części Sa-

mochodowych) i zdobył zawód tokarza. Następnie od-

bywał służbę wojskową, a po jej ukończeniu podjął pra-

cę w górnictwie, gdzie pracował w systemie czterobryga-

dowym. Miał świadomość, że przy tak zróżnicowanym 

czasie pracy i tak dużej aktywności zawodowej, nie jest 

możliwe rzetelne i odpowiedzialne pełnienie funkcji sa-

morządowej, dlatego w pewnym okresie zdecydował się 

na krótko zostać podsołtysem. 

Uprawiał sport i angażował się społecznie: „wszędzie 

mnie musiało być pełno” - wspominał. W klubie LZS 

Ruda Kozielska został wybrany do Zarządu. W tym sa-

mym czasie był strażakiem. Bardzo szybko działalność 

w straży pożarnej wzięła górę nad pasją sportową. Jego 

zapał został zauważony przez dowódcę OSP. Gdy 

ukończył 18 lat, został wydelegowany na szkolenie do 

Raciborza, aby zdobyć wiedzę i uprawnienia pozwalające 

zostać komendantem. 

Drugą, nieustającą pasją pana Alfonsa, była historia Ru-

dy Kozielskiej i Rud oraz działalność związanego z tymi 

terenami zakonu cystersów. 

Kompetencje i zaangażowanie pana Alfonsa sprawiły, że 

sprawował funkcję sołtysa aż do 13 lutego 2007 r. Po 

raz pierwszy na sołtysa Rudy Kozielskiej został wybrany 

w 1955 r. Zdolności organizacyjne, pasja, bardzo dobre 

kontakty ze społecznością lokalną zdecydowały o wielu 

sukcesach w działalności samorządowej. 

W pożarze lasów w 1992 r. strażacy OSP Ruda Koziel-

ska walczyli z żywiołem na pierwszej linii ognia. W cza-

sie tej niebezpiecznej akcji pełnili rolę rozpoznania i 

przewodników dla pozostałych jednostek. Decyzją 

MSWiA panu komendantowi OSP Ruda Kozielska Al-

fonsowi Mazurkowi został nadany medal „Za ofiarność i 

odwagę”, który wręczyła osobiście premier Hanna Su-

chocka i komendant główny PSP Feliks Dela. 

Alfons Mazurek przepracował 25 lat jako górnik dołowy 

i swoją karierę zawodową zakończył w 1980 r. Lata pra-

cy w górnictwie zaowocowały wieloma odznaczeniami 

branżowymi. Po przejściu na rentę kontynuował działal-

ność samorządową. Odpowiedzialny, zaangażowany, 

pracowity, skromny, nastawiony na potrzeby mieszkań-

ców, zyskał ich szacunek. Wielokrotnie był wybierany 

jako przedstawiciel wsi do Rady Miejskiej w Kuźni Raci-

borskiej. Do większych dokonań sołtysa i radnego nale-

żały: 

- rozbudowanie Domu Strażaka (1978-1984). Remiza 

powstała przy dużym zaangażowaniu mieszkańców i 

dzięki dofinansowaniu z gminy oraz dodatkowemu 

wsparciu PZU; 

- wzmocnienie sieci wysokiego napięcia i doprowadzenie 

do wybudowania przez Zakład Energetyczny w Racibo-

rzu czterech dodatkowych transformatorów; 

- wybudowanie chodnika w Rudzie Kozielskiej; 

- budowa szatni dla LKS Ruda Kozielska; 

- wykonanie nowego mostu na rzece Ruda; 

- oświetlenie ulic; 

- utwardzenie nawierzchni dróg; 

- prace melioracyjne; 

- remont kaplicy z 1902 r. w stulecie jej istnienia; 

- nowy budynek OSP; 

Odszedł Alfons Mazurek. Długoletni sołtys Rudy Kozielskiej 
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Zasłużony sołtys bardzo zadowolony jest ze współpracy 

z OSP, LKS-em, Kołem Gospodyń Wiejskich i lokalną  

społecznością. Cieszy go przywrócenie figurki Matki 

Boskiej z Dzieciątkiem Jezus na budynku szkolnym. 

Zdjęto ją w 1966 r. decyzją ówczesnych władz woje-

wódzkich. W 2006 r. dzięki staraniom gminy i sołtysa 

Mazurka Wydział Budownictwa w Raciborzu wyraził 

zgodę na przywrócenie figurki na pierwotne miejsce. Bez 

chęci i wsparcia mieszkańców nie byłoby to możliwe. Z 

tych 40 lat sołtys właśnie najbardziej sobie cenił owo 

wsparcie i zaangażowanie mieszkańców oraz współpracę 

z gminą. 

A. Mazurek zadbał o zgodne z tradycją i historią nazew-

nictwo ulic w Rudzie Kozielskiej. Było to możliwe dzięki 

historycznej pasji sołtysa, który od lat 70. XX w. prowa-

dził kronikę Rudy Kozielskiej. Z opracowań pana Alfon-

sa korzystali historycy z Hanoweru i Uniwersytetu Ślą-

skiego oraz wydawcy i lokalna prasa. W najstarszym bu-

dynku w Rudzie Kozielskiej, gdzie mieściła się pierwsza 

szkoła języka łacińskiego założona przez cystersów, soł-

tys odnalazł starą pieczęć z herbem Rudy Kozielskiej. 

Można ją zobaczyć w świetlicy strażackiej. Jak zauważył, 

ciekawostką jest to, że widnieje na niej nie kozioł, lecz 

jednorożec. Stworzył też dokładną mapę z wszystkimi 

ulicami Rudy Kozielskiej. 

„Nestor samorządności lokalnej”, [w:] „Nowa Tyta”, nr 

4/2007 (43). 

Alfons Mazurek został pochowany 21 października na 

cmentarzu w Rudach. 

Odszedł Alfons Mazurek. Długoletni sołtys Rudy Kozielskiej 
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27 osób (9 wolontariuszy z koła TMZR oraz 18 uczniów 

ze Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej) włączyło 

się w akcję zbiórki pieniędzy na rzecz odrestaurowania 

zabytków architektury cmentarnej, która od 31 paździer-

nika do 1 listopada odbywała się przed bramą kuźniań-

skiej nekropolii. 

Była to już 12. tego typu akcja. Tegoroczny dochód ze 

zbiórki (wraz z pieniędzmi zebranymi w latach poprzed-

nich) zostaną w całości przeznaczone na remont monu-

mentalnego pomnika Antona Magnusa Schoenawy i jego 

małżonki Marie, założyciela huty „Nadzieja”, zakładu, 

na podbudowie którego funkcjonuje dziś Fabryka Obra-

biarek „Rafamet”. 

Tegoroczna kwesta, choć trwała tylko dwa dni (w minio-

nych latach była dłuższa o jeden dzień), zakończyła się 

kwotą o 240 zł mniejszą niż rok temu. 31 października 

do puszek wpadło 580,37 zł, zaś 1 listopada - 4180,69 

zł, co w sumie dało wynik 4761,06 zł. W puszkach zna-

lazły się także waluty obce m. in. węgierskie fillery i ar-

gentyńskie centavos. darczyńcy - w zamian za datek - 

otrzymywali pamiątkową naklejkę-cegiełkę ukazującą 

wyremontowane w minionych latach obiekty. 

Warto nadmienić również, że po 12 latach zbiórki łączna 

kwota przekroczyła 50 tys. zł, co idealnie wpisuje się w 

50-lecie nadania Kuźni Raciborskiej praw miejskich. 

Pierwsze pracy przy grobowcu A. i M. Schoenawy pla-

nowane są na wiosnę przyszłego roku. 

 

Bartosz Kozina 

XII kwesta przeszła do historii. Zebrano ponad 4,5 tys. zł 
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Kwestowali starsi (Eugeniusz Bocheński z TMZR) i młodzi (Marek Czyszczoń z SP w Kuźni). Każdy darczyńca w zamian za 

wrzucony datek otrzymywał pamiątkową cegiełkę (fot. B. Kozina)  

Uczniowie pamiętają            

o starych nagrobkach 

Kilka dni przed 1 listopada ucznio-

wie kuźniańskiej podstawówki upo-

rządkowali leśną mogiłę, w której 

spoczywa August Eising poległy w 

1945 r. Na zdjęciach obok grób 

przed i po uporządkowaniu  

(fot. SP Kuźnia Raciborska)  
 



17 listopada w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka 

Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej od-

była się druga już konferencja organizacji pro obron-

nych i klas mundurowych pn. „Dla Nas - Dla Regionu 

- Dla Polski. Wspólnie tworzymy przyszłość Wojsk 

Obrony Terytorialnej”. Organizatorem wydarzenia 

była Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku, a 

odbyła się ona pod honorowym patronatem szefa Wo-

jewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach. 

Współorganizatorami sympozjum - obok Burmistrza 

Miasta Kuźnia Raciborska, dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Racibor-

skiej - była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w 

Raciborzu. Udział w Konferencji wzięło 280 osób, 

wśród których znaleźli się przedstawiciele klas mun-

durowych, studenci kierunku bezpieczeństwa oraz 

samorządowcy z terenu administrowanego przez Woj-

skową Komendę Uzupełnień w Rybniku, a jej pro- 

obronny charakter sprzyjał integracji tych środowisk 

w terenie. 

W ramach konferencji prezentowano zagadnienia do-

tyczące: Wojsk Obrony Terytorialnej jako piątego Ro-

dzaju Sił Zbrojnych RP, pilotażowego programu na-

uczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu 

„edukacja wojskowa”, programu ochotniczego szkole-

nia studentów pn. „Legia akademicka” oraz ochotni-

czych form służby wojskowej. 

Wśród prelegentów znaleźli się m. in. dr Joanna Sto-

jer-Polańska z PWSZ w Raciborzu (Współczesny ter-

roryzm - nowe możliwości w zakresie prewencji i 

zwalczania), ppłk Mirosław Radwan, przedstawiciel 

Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowy-

mi Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej (cel, mi-

sja i zadania Wojsk Obrony Terytorialnej), czy Robert 

Garbocz z Technikum im. Gen. S. Sosabowskiego w 

Bielsku-Białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w 

Katowicach (założenia i przebieg programu nauczania 

dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „edukacja 

wojskowa”). 

Jak konferencję ocenia komendant WKU w Rybniku 

ppłk Andrzej Sygulski? - Skoro wprowadzamy coś 

nowego, to my jako terenowe organy administracji 

wojskowej mamy obowiązek wdrażać ten system. To 

są nasze zadania, które otrzymaliśmy od przełożonych 

i w związku z tym im lepiej poinformujemy społe-

czeństwo i przekażemy potencjalnym kandydatom 

informacje, które powinni uzyskać, tym lepsze będą 

sukcesy formowania tychże wojsk. Myślę więc, że 

konferencja, która dziś się odbywa jest doskonałym 

sposobem i miejscem na to, żeby te informacje dotarły 

do właściwego grona. 

Na uwagę zasługuje fakt miejsca konferencji. Kuźnia 

Raciborska to nie tylko miejscowość doświadczona 

przez kataklizmy powodzi, pożarów i huraganów. To 

także miejscowość, gdzie planowane jest umiejsco-

wienie batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej. Powrót 

wojska do Kuźni Raciborskiej związane jest z ich 

przywiązaniem do tej formacji, a wywodzącej się z 11. 

Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej, sformo-

wanego i stacjonującego w tej miejscowości w latach 

1962-1990. 

oprac. BK 

MOKSiR po raz drugi gospodarzem konferencji nt. wojskowości 
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ppłk Andrzej Sygulski - komendant WKU w Rybniku  

(fot. WKU Rybnik) 

Uczestnicy konferencji w sali widowiskowej MOKSiR  

(fot. WKU Rybnik) 



W piątkowy wieczór, 

10 listopada, w przed-

dzień Narodowego 

Święta Niepodległości 

w Miejskim Ośrodku 

Kultury, Sportu i Re-

kreacji w Kuźni Raci-

borskiej studenci Uni-

wersytetu Trzeciego 

Wieku wystawili wido-

wisko patriotyczne pt. 

„Pod polskim nie-

bem”. 

Scenariusz autorski, 

przygotowanie stu-

dentów oraz scenografii należało do Teresy Okaj, a 

oprawą muzyczną i wykonaniem pieśni patriotycznych 

zajął się Łukasz Jerzy Porwoł. 

Gości powitał dyrektor MOKSiR Michał Fita. Honoro-

wym gościem był płk Włodzimierz Wowa Brodecki - 

słynny krakowski ułan, prezes Środowiska Żołnierzy 27. 

Dywizji Piechoty AK, który przed laty na swoim koniu - 

Kasztance - dotarł aż pod Monte Cassino. 

Program swoją obecnością zaszczycili również: bur-

mistrz Kuźni Raciborskiej Paweł Macha, poseł na Sejm 

RP Czesław Sobierajski, przedstawiciel WKU w Rybniku 

kpt. Mariusz Kamiński, komendant komisariatu policji w 

Kuźni asp. szt. Henryk Linek, przewodnicząca Rady 

Miejskiej Sabina Chroboczek-Wierzchowska, jej zastępca 

Łukasz Ruhe, insp. ds. promocji w Urzędzie Miejskim 

Marcin Gałuszka-Biernacki, dyrektor MOW w Kuźni 

Raciborskiej Grzegorz Mitkiewicz, przewodnicząca kuź-

niańskiego Koła TMZR Halina Wyjadłowska, była bur-

mistrz Kuźni Rita Serafin, b. poseł Henryk Siedlaczek, 

ambasador kulinarny RP Michał Bałazy, a także goście z 

sąsiednich UTW i gmin, samorządowcy i społeczność 

Kuźni Raciborskiej. 

Wszystkim gościom i całej publiczności udzieliło się 

wzruszenie i nie kryli łez. Po występie byli pełni uznania 

i podziwu. Goście zabrali głos, podkreślając wagę wyda-

rzenia i profesjonalny występ. 

Ozdobą programu byli przedstawiciele dzieci i młodzie-

ży. Była to więc swojego rodzaju integracja pokoleń i 

wzruszająca lekcja patriotyzmu. 

Publiczność na stojąco dziękowała ogromnymi brawami 

wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tak 

pięknego widowiska z okazji Święta Niepodległości. 

oprac. BK; fot. UTW Kuźnia Raciborska 

Studenci UTW niczym teatralni aktorzy 
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Już po raz 11. ulicami Kuźni Raciborskiej przeszedł or-

szak św. Marcina. W ramach tegorocznej akcji przygoto-

wanych zostało 140 paczek z rogalem i herbatą dla cho-

rych. W sumie organizatorzy dysponowali 2100 święto-

marcińskimi rogalami. Sprzedanych zostało 60 kg ziem-

niaków z grilla oraz 100 litrów grochówki.   

Mottem akcji było hasło: „Zostań rycerzem, zawalcz o 

swoje życie”. Wydatnej pomocy w tym zakresie udzieliły 

pielęgniarki: Edyta Rogalska i Mariola Wajda, a także 

apteka pani Anny Margoś-Lisik. W ramach tego punku 

chętni mogli zmierzyć swoje ciśnienie i zbadać poziom 

cukru we krwi.  

W trakcie zabawy odbył się konkurs na najładniejszy 

lampion. Nagrody ufundował Zarząd Osiedla nr 1 oraz 

ogródki działkowe. Każde dziecko za wykonany lam-

pion dostało kalendarz adwentowy. Podobnie jak w ze-

szłym roku, tak i tym razem widoczne były pałeczki flu-

oroscencyjne oraz balony LED. 

W tym miejscu należą się podziękowania za ogromną 

życzliwość i zrozumienie dla sponsorów, za pomoc ro-

dzicom i uczniom. Zebrane zostało ponad 6 tys. zł na 

wigilię dla osób chorych, samotnych i potrzebujących. – 

Planujemy także podobne wydarzenie na okres wielka-

nocny. Dziękuję Marcinowi Gałuszce-Biernackiemu, 

Marcie Jarej i Annie Widuch za stanie przy grillu, pra-

cownikom MOKSiR (Jackowi Gąsce, Annie Kijek), pra-

cownikom ZGKiM oraz sołtysom, którzy wsparli nas 

finansowo bądź rzeczowo. Podziękowania kieruję rów-

nież do nauczycieli i wszystkich, którzy przyszli i wsparli 

tę ważną inicjatywę – mówi Sabina Chroboczek-

Wierzchowska, koordynator akcji.   

Parada św. Marcina odbyła się również w Budziskach. W 

ramach 10. edycji tego wydarzenia uczniowie przygoto-

wali inscenizację przypominającą postać św. Marcina 

oraz piosenki, które towarzyszyły uroczystości. Dzieci 

poczęstowane zostały rogalikami świętomarcińskimi i 

gorącą herbatą, otrzymały także świecące, ledowe balo-

niki. Rodzice oraz strażacy przygotowali stoiska z gro-

chówką, rogalikami, pieczonymi ziemniakami, kiełbaska-

mi i gorącymi napojami. Dzięki OSP w Budziskach i 

Rudzie, Radzie Rodziców, Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi 

Budziska, właścicielom koni i kucyków, obecności za-

proszonych gości uroczystość prezentowała się okazale i 

dała wiele radości szczególnie dzieciom. To nasi naj-

młodsi przygotowali piękne lampiony, które zaprezento-

wali na szkolnej wystawie, a wieczorem otrzymali nagro-

dy za swoje przepiękne latarenki. 

Świętomarciński orszak przeszedł także przez Rudy. 

Organizatorem wydarzenia była parafia pw. WNMP, 

Stare Opactwo, przedszkole oraz szkoła w Rudach. 

Trzecia już parada odbyła się 10 listopada, w wigilię 

wspomnienia świętego Marcina. Miejscem spotkania       

i   wymarszu  było  boisko  szkolne  przy  Szkole      

Podstawowej  im.  Jana III  Sobieskiego. 

Uczestnicy parady wyruszyli z boiska szkolnego krótko 

po Mszy Św., która odbyła się w Bazylice Mniejszej i 

barwnym korowodem przeszli na dziedziniec Starego 

Opactwa. Orszakowi, na czele którego na koniu podążał 

św. Marcin w stroju rzymskiego legionisty towarzyszyły 

dzieci z lampionami oraz ich rodzice. 

Św. Marcin przejechał ulicami Kuźni, Budzisk i Rud 
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Św. Marcin w Budziskach Św. Marcin w Rudach 



11 listopada w 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości sprzed budynku Szkoły Podstawowej im. Jana 

Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej wystartował 18. Bieg Niepodległości. W tegorocznej imprezie wzięło udział 100 

osób. 

Uczestnicy 18. edycji biegu rywalizowali na dystansie 100 metrów, 500 metrów, 1 oraz 5 kilometrów. A wyniki 

XVIII Biegu Niepodległości w poszczególnych kategoriach przedstawiały się następująco: 

Dzieci do lat 6: 

1. miejsce: Fabian Sowa 

2. miejsce: Mateusz Kalata 

3. miejsce: Igor Mateja 

Dziewczyny 7-9 lat: 

1. miejsce: Klaudia Panek 

2. miejsce: Małgorzata Marek 

3. miejsce: Zofia Przybyła 

Chłopcy 7-9 lat: 

1. miejsce: Patryk Maciaszek 

2. miejsce: Igor Wójcik 

3. miejsce: Mateusz Glenc 

Dziewczyny 10-13 lat: 

1. miejsce: Katarzyna Mróz 

2. miejsce: Martyna Ganus 

3. miejsce: Emilia Kowol 

Chłopcy 10-13 lat: 

1. miejsce: Józef Hallas 

2. miejsce: Mateusz Łapin 

3. miejsce: Mateusz Radko 

Dziewczyny 14-16 lat: 

1. miejsce: Magdalena Kozubska 

2. miejsce: Michalina Kowol 

Chłopcy 14-16 lat: 

1. miejsce: Mateusz Bujwid 

2. miejsce: Jakub Badura 

3. miejsce: Przemek Kokoszka 

Mężczyźni 16-20 lat: 

1. miejsce: Paweł Hajduk 

2. miejsce: Szymon Czogała 

3. miejsce: Dawid Szulcek 

Kobiety 21+: 

1. miejsce: Edyta Przybyła 

2. miejsce: Małgorzata Nowicka 

3. miejsce: Agnieszka Gradzińska 

Mężczyźni 21+: 

1. miejsce: Robert Antczak 

2. miejsce: Marcin Panek 

3. miejsce: Janusz Kruszelnicki 

100 biegaczy uczciło 99. rocznicę odzyskania niepodległości 
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Kobiety 50+: 

1. miejsce: Violetta Dziułka 

2. miejsce: Janina Krakowczyk 

3. miejsce: Celina Nowakowska 

Mężczyźni 50+: 

- Roman Gaweł 



Ewa Bugdoł, wspierana przez raciborską Spółkę uty-

tułowana triathlonistka, wystartowała w zawodach 

IRONMAN Barcelona, pokonując niezwykle wyma-

gający dystans Ironman. Pochodząca z Rud k. Racibo-

rza zawodniczka, uplasowała się na 6. miejscu, docie-

rając do mety z czasem 9:15:57. 

IRONMAN Barcelona to jedna z bardziej prestiżo-

wych imprez triathlonowych, organizowanych w Eu-

ropie. Biorący w nich udział zawodnicy kategorii 

PRO, należą do najwyższej światowej półki triathloni-

stów. Pośród nich znalazła się Ewa Bugoł, zeszłorocz-

na Mistrzyni Europy w triathlonie na dystansie dłu-

gim. IRONMAN Barcelona było także okazją do ze-

brania punktów niezbędnych do udziału w Mistrzo-

stwach Świata na Hawajach, które odbędą się w przy-

szłym roku. 

O triathlonistach zmagających się z dystansem Iron-

man mówi się „Ludzie z żelaza”. Nie bez przyczyny, 

bowiem na ten najdłuższy dystans (pełny Ironman) 

składa się aż 3,8 km pływania, 180 km jazdy na rowe-

rze i 42,2 km biegu. Z taką odległością zmierzyła się 

pod koniec września Ewa Bugdoł, która jak sama 

przyznaje - na dystansach Ironman czuje się najlepiej. 

Tym razem jednak, zawodniczka klubu WLKS Kmi-

cic Częstochowa, oprócz przebycia ciężkiej trasy, po-

radzić musiała sobie z problemami technicznymi. 

- Pierwszy etap zawodów - pływanie, poszedł mi bar-

dzo dobrze. Nic wówczas nie wskazywało na to, jakie 

trudności czekają na mnie w dalszej części. Podczas 

jazdy na rowerze, po około 90 km złapałam gumę i na 

tzw. „kapciu” musiałam przejechać ok. 40 km, aż do 

serwisu, w którym pomogli mi zreperować usterkę. 

Straciłam wiele czasu i energii, poza tym kosztowało 

mnie to też sporo nerwów. Wiedziałam natomiast, że 

nie mogę się poddawać i muszę walczyć do końca, 

bowiem na dystansie Ironman wszystko może się zda-

rzyć - powiedziała Ewa Bugdoł. - Bieg poszedł mi 

zdecydowanie lepiej. Oczywiście wiedziałam, że w 

tym odcinku, po straconym czasie na rowerze muszę 

biec van banque, co też kosztowało mnie mnóstwo 

wysiłku. Pod koniec maratonu poczułam duże zmę-

czenie i musiałam zwolnić tempo biegu. Trzeba pa-

miętać, że zupełnie inaczej biegnie się będąc na po-

czątku stawki, a inaczej z tyłu mając świadomość, że 

trzeba nadrobić straty. Na szczęście udało mi się pod-

skoczyć o 4 pozycje i ukończyć zawody na 6. miejscu 

- wyjaśniła sponsorowana przez RAFAKO S. A. Ewa 

Bugdoł. 

Wspierana przez RAFAKO S. A. zawodniczka wyzna-

ła, że czuje spory niedosyt po zakończeniu zawodów, 

dlatego też postanowiła niebawem wystartować w ko-

lejnych zmaganiach. - Przyznam, że czuje pewien nie-

dosyt po zawodach w Barcelonie. Miałam nadzieję na 

wyższe miejsce, niestety defekt roweru pokrzyżował 

moje plany. Zgodnie z trenerem ustaliliśmy więc, że 

wystartuję w jeszcze jednych zawodach na dystansie 

Ironman, które odbędą się pod koniec listopada. W 

związku z tym, po tygodniu regeneracji, zaczynam 

poważne treningi do kolejnego startu. Ważne, żeby 

zdrowie dopisało, a o formę się nie martwię. Liczę, że 

już w następnym starcie na zawodach sprzęt nie za-

wiedzie i będę mogła pokazać na co mnie stać - dodała 

na koniec Ewa Bugdoł. 

Niebawem przed zawodniczką kolejne zawody Iron-

man. 

Tekst i zdjęcie: Magdalena Matusik / Adventure Media 

Ewa Bugdoł zmierzyła się z pełnym dystansem Ironman w Barcelonie 
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7 października w programie „Mam Talent!” nadawanym 

przez telewizję TVN mogliśmy zobaczyć występ kuź-

nianki Justyny Mikundy. Nagranie do programu realizo-

wane było w czerwcu w Katowicach. Tam też Justyna 

zaprezentowała się przed trójką słynnych jurorów. 

Publiczność w studiu, jak również widzowie przed tele-

wizorami mogli usłyszeć utwór pt. „When We Were 

Young” z repertuaru Adele. 19-letnia kuźnianka zadedy-

kowała go swojemu tragicznie zmarłemu chłopakowi, 

który to - jak powiedziała na wstępie - namówił ją do 

tego, by wzięła udział w programie. 

Pełen wzruszenia występ Justyny został nagrodzony 

oklaskami na stojąco. Oceniając wykonanie utworu, jury 

powiedziało: 

Agnieszka Chylińska: Nawet nie musiałaś opowiadać o 

swojej historii, żebym gdzieś tam wyczytała, że jest jakiś 

cierń, który sprawia, że w Twoim głosie jest coś, co jest 

tu, w sercu, że to czujesz. Justyna, czuję Cię absolutnie. 

To jest talent, ale też jakaś taka barwa, która sprawia, że 

mnie wbiło w fotel, jak tego słuchałam. Bardzo dziękuję 

Ci za ten występ. 

Agustin Egurrola: To było tak prawdziwe, że uwierzy-

łem we wszystko, co śpiewasz. Masz wielki talent i taki 

błysk w oku, który mówi, że jesteś gotowa do tego, żeby 

być na scenie i zachwycać. Mnie dzisiaj zachwyciłaś. 

Małgorzata Foremniak: Justynko, masz niebywały dar i 

nie zmarnuj go. 

Chwilę potem nastąpiło głosowanie. Wszyscy jurorzy 

byli zgodni i zagłosowali na „TAK”. 

W odcinku, który został wyemitowany 21 października 

znalazł się fragment, w którym jury wyłoniło 40 półfina-

listów. W grupie tej niestety zabrakło Justyny. Jej występ 

z castingu można obejrzeć na stronie programu „Mam 

Talent!” (http://mamtalent.tvn.pl/wideo,1912,v/mam-

talent-to-wykonanie-wbilo-agnieszke-chylinska-w-

fotel,1666966.html), a także na facebookowym fanpage'u 

portalu tylkokuznia.info 

(https://www.facebook.com/tylkokuznia/videos/17207

61474623084/). 

*** 

Kilkanaście dni po jej występie w telewizji, mieszkańcy 

Kuźni mogli również podziwiać Justynę na deskach 

Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni 

Raciborskiej, gdzie wystąpiła w niedzielny wieczór, 5 

listopada. 

Bartosz Kozina 

3 razy TAK. Justyna Mikunda wystąpiła w „Mam Talent!” 
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Justyna podczas występu w programie „Mam Talent!”, 

7.10.2017  
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Mariusz Wycisk ze stypendium Marszałka Woj. Śląskiego 
Trzydzieścioro najzdolniejszych uczniów województwa 

śląskiego odebrało stypendia Marszałka Województwa 

Śląskiego. Wśród nich znalazł się kuźnianin Mariusz 

Wycisk, o którym pisaliśmy w poprzednim numerze 

„Echa”. 

Jednym z podstawowych kryteriów przyznania stypen-

diów była średnia ocen na świadectwie. By móc starać 

się o wyróżnienie marszałka, trzeba było legitymować się 

wynikiem co najmniej 4,8. W sumie zgłosiło się 160 

uczniów, z których wybrano 30 najlepszych. 

- To dla mnie ogromny zaszczyt spotkać się z najlepszy-

mi uczniami województwa śląskiego - przywitał zebra-

nych Michał Gramatyka, wicemarszałek województwa 

śląskiego. - Inicjatorem tych stypendiów jest Jan Ol-

brycht, obecnie eurodeputowany, który przekonywał, że 

obowiązkiem jest promowanie tych najzdolniejszych 

Gratuluję Wam waszych talentów i tego, jak je rozwija-

cie. Tak trzymać! - dodał. 

- Gratuluję wszystkim, którzy ubiegali się o stypendia. 

Słowa uznania i podziękowania należą się też jednak 

nauczycielom i rodzicom, bez których nie byłoby tych 

wyników. Nagradzamy dzisiaj Wasz talent, ale też zaan-

gażowanie i pasję, i przy okazji zachęcamy do dalszej  

pracy - stwierdziła Lucyna Ekkert, radna Sejmiku Woje-

wództwa Śląskiego, przewodnicząca Komisji Edukacji, 

Nauki i Kultury. Stypendium jest wyróżnieniem indywi-

dualnym dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, którego 

zainteresowania wykraczają poza obowiązujący program 

nauczania i, który może poszczycić się znaczącymi osią-

gnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi. 

Przyznawane jest w ramach „Programu wspierania edu-

kacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego 

obowiązującego od września 2015 r. do czerwca        

2018 r.”. 

Na rok szkolny 2017/2018 Zarząd Województwa Ślą-

skiego przeznaczył łącznie na stypendia kwotę 114 tys. 

złotych. Jednostkowe stypendium wynosi 3800 zł i bę-

dzie przekazywane uczniom w 10 transzach tj. od wrze-

śnia 2017 r. do czerwca 2018 r. 

slaskie.pl 

Mariuszowi Wyciskowi stypendium przyznano za wybit-

ne osiągnięcia w dziedzinie kultury. Mariusz jest uczniem 

IV klasy organów w Państwowej Szkoły Muzycznej I i II 

stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku. 

Wśród osiągnięć w roku szkolnym 2016/2017 jest 

m. in.: 

- III miejsce w XIII Białostockim Festiwalu Młodych 

Organistów; 

- I miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie Organowym 

im. Mariana Sawy w Warszawie; 

- I miejsce w VIII Ogólnopolskim Konkursie Organo-

wym w Olsztynie; 

- II miejsce w IV Ogólnopolskim Konkursie Organo-

wym i Kompozytorskim w Bielsku-Białej. 

Ale to nie koniec dobrych informacji, bowiem 25 paź-

dziernika M. Wycik za osiągnięcia artystyczne w roku 

szkolnym 2016/2017 otrzymał również stypendium Mi-

nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uroczystość 

odbyła się w Sali Balowej na Zamku Królewskim w 

Warszawie. 

oprac. BK 
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Dzień Seniora 

W czwartkowe popołudnie, 23 listopada w świetlicy 

wiejskiej w Turzu odbył się 22 Dzień Seniora. Prócz 

kilkudziesięciu Turzan, w spotkaniu wzięła również 

udział 10-osobowa grupa seniorów z czeskiego mia-

steczka Odry, która przyjechała wraz ze swoim burmi-

s t r z e m  ( s t a r o s t ą )  L i b o r e m  H e l i s e m . 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in.: burmistrz 

Paweł Macha, przewodnicząca Rady Miejskiej Sabina 

Chroboczek-Wierzchowska, skarbnik Anna Szostak, 

kierownik Biura Rady Miejskiej Ilona Burgieł, inspektor 

ds. promocji Marcin Gałuszka-Biernacki, radny Turza 

Gerard Depta, proboszcz parafii NSPJ w Turzu ks. Mar-

cin Szaboń, komendant Komisariatu Policji asp. sztab. 

Henryk Linek, dzielnicowy komisariatu st. sierż. Paweł 

Wieczorek i dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Ire-

neusz Wojcieski. Doroczne spotkanie brawurowo otwo-

rzyła grupa turzańskich przedszkolaków przygotowa-

nych przez wychowawczynię Sylwię Wojcieską, którzy 

zadedykowali seniorom wierszyk i piosenkę. Nie zabra-

kło również tańca, do którego "porwana" została część 

gości. Występ najmłodszego pokolenia Turzan został 

nagrodzony gorącymi brawami. Następnie konferansjer-

ka przeszła w ręce niezawodnego Piotra Scholza, który 

zapowiedział występ Eugeniusza Loski ze znanego ślą-

skiego zespołu B.A.R. Wokalista grupy zabawiał senio-

rów swoimi żartami oraz piosenkami, które wykonywał 

wspólnie z publicznością polską i... czeską. Drugim z 

artystów, który wystąpił tego wieczoru był pochodzący z 

Gdańska Paweł Siluk-Steiner, który wydał płytę z utwo-

rami w klimacie śląskich szlagierów. Spotkanie jak co 

roku przebiegło w bardzo miłej i ciepłej atmosferze, a 

nad całością przedsięwzięcia czuwała sołtys Marcelina 

Waśniowska. 

 Bartosz Kozina 

 

Fotorelacja  

22 listopada w budynku Stowarzyszenia „Otwarte Serca 

Dzieciom” w Kuźni Raciborskiej odbył się Dzień Senio-

ra połączony z wyborami nowego Zarządu Koła PZE-

RiI.  Pani Helena Bąkała zrezygnowała ze sprawowanej 

dotychczas funkcji przewodniczącej Zarządu Koła. 

Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele 

Prezydium Oddziału Rejonowego Polskiego Związku 

Emerytów Rencistów i Inwalidów w Raciborzu, z-ca 

burmistrza miasta p. Gabriela Tomik, Przewodnicząca 

Rady Miejskiej p. Sabina Chroboczek-Wierzchowska. 

Wybrano nowy zarząd w składzie: Jerzy Wasilewski- 

przewodniczący, Irmgarda Brzoska- zastępca, Halina 

Porąbka- skarbnik, Marianna Dziechciarz- sekretarz, 

członkowie: Renata Skrzypek, Jadwiga Czarnota, Józef 

Urbanowicz. 

Po ukonstytuowaniu się zarządu odchodzącej przewod-

niczącej wyrażono podziękowania za wieloletnią pracę. 

Kuźnia Raciborska 

Turze 
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Sara Urbaniec, przez długi czas mieszkanka Kuźni Raci-

borskiej (dziś mieszka w stolicy Holandii), bardzo szyb-

ko rozwija się na Instragramie (@sarahurbanietz). Do 

tej pory śledzi ją ponad 11 tysięcy osób. Sara dzieli się 

swoją historią zrzucenia ponad 30 kilogramów. 

Jej wędrówka na tej platformie społecznościowej zaczę-

ła się w zeszłym roku, kiedy to Sara postanowiła publi-

kować zdjęcia ze swoich podróży po świecie. Podczas 

tegorocznych wakacji pochodząca z Kuźni dziewczyna 

zdecydowała opisać i uwiecznić w zdjęciach, jak ciężką 

pracą, ćwiczeniami i dietą osiągnęła zgrabną figurę. 

- Opublikowanie własnych zdjęć „przed” i „po” (fot. 

powyżej) zdecydowanie nie było najłatwiejsze. Okres, 

kiedy nie wyglądałam i nie czułam się dobrze w swoim 

ciele nie jest czymś, o czym lubię rozmawiać. Zdecydo-

wałam razem z moim trenerem, że jest to historia warta 

podzielenia się z innymi i pokazania, że można zmienić 

swoje życie diametralnie. Muszę jednak przyznać, że było to całkowite opuszczenie mojej strefy komfortu, bo nie 

jestem osobą, która lubi być fotografowana - mówi Sara. 

Aktualnie Sara mieszka w Amsterdamie i pracuje jako kierownik w prywatnej firmie PR, IQ Creative. 

Materiał nadesłany 
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Kuźnianka podbija Instagram 

Tabliczka z nazwiskiem Roberta Lewandowskiego 

oficjalnie zamontowana 

Przy blasku fleszy i obiektywach kamer ogólnopolskich 

telewizji, w piątek, 13 października na skrzyżowaniu ulic 

nieopodal budynku szkoły podstawowej oficjalnie za-

montowano tabliczkę z nazwą ulicy Roberta Lewandow-

skiego. Przypomnijmy, że ulica zmieniła swą nazwę na 

mocy tzw. ustawy dekomunizacyjnej. 

Relację z zamontowania tabliczki znajdziesz na portalu 
tylkokuznia.info oraz w serwisie youtube  
( h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
time_continue=32&v=U5-OWJx5mE8). 

BK 

*** 

Informacja o nadaniu jednej z kuźniańskich ulic imienia 

Roberta Lewandowskiego znalazła się również w inter-

netowym wydaniu niemieckiego dziennika „Bild”. Uczniowie szkoły podstawowej wraz z burmistrzem Pawłem Ma-

chą przed kamerą stacji TVN24  



Jezus na prezydenta! / Zbigniew Masternak 

Na dworcu Warszawa 

Centralna pojawia się Je-

zus Chrystus. Oświadcza, 

że chce kandydować w 

wyborach prezydenckich. 

Nie ma pieniędzy na kam-

panię, tylko hasła – te 

same, co dwa tysiące lat 

temu. Czy uda mu się 

wygrać wybory – w kraju, 

w którym kilka lat temu 

pojawiła się propozycja nadania Jezusowi mo-

cą uchwały sejmowej tytułu Króla Polski? 

Nowela filmowa w gatunku political fiction 

pozbawiona odniesień do bieżących wydarzeń 

w sferze publicznej. 

źródło opisu: okładka 
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Kniaź- Zbigniew Masternak 

Kniaź to tak naprawdę wybór kilku-

nastu opowiadań zamieszczonych 

wcześniej w autobiograficznym cyklu 

„Księstwo”, którego autorem jest 

pochodzący z rejonu Gór Święto-

krzyskich pisarz. W książkach tych 

fikcja miesza się z rzeczywistością, o 

czym wspomina zarówno jej autor 

jak wydawca Robert Zaręba. Opo-

wiadania nie należą do najdłuższych, 

będąc co najwyżej kilkunastostroni-

cowymi kompozycjami, które jednak 

zebrane w ponad trzystu stronicowy 

zbiór tworzą spójną, aczkolwiek nie-

p e ł n ą  c a ł o ś ć . 

Bohaterem szeregu opowiadań jest 

samozwańczy „Książe”, wywodzący 

się ze wsi umiejscowionej w Święto-

krzyskim. Człowiek z ogromnymi 

planami i jeszcze większymi marze-

niami, które pokrzyżowane zostały 

przez kontuzję kolana. „Książe” miał 

być bowiem piłkarzem i zarabiać 

ogromne pieniądze. Niestety uraz 

zmusił go do szukania innych roz-

wiązań i w ten oto sposób postano-

wił on zostać m.in. prawnikiem, pisa-

rzem czy filmowcem. Nie przeszka-

dza mu to jednak trudnić się zadania-

mi również nie do końca legalnymi. 

Jego życie rodzinne jest równie po-

gmatwane co to zawodowe. Ojca 

nienawidzi, matkę zmuszony jest 

oszukiwać, z dziewczynami również 

średnio mu się układa, a znajomi? Ci 

są najróżniejszego pokroju. I tak oto 

czytelnikowi przyjdzie się zmierzyć z 

prozą codziennego życia naszego 

bohatera. Ta okraszona dodatkowo 

została swoistym folklorem Gór 

Świętokrzyskich bowiem Masternak 

tu i ówdzie wplata legendy i podania 

związane z tym rejonem. 

Źródło opisu: http://

jaroslawd.blogspot.com/ 

Jezus na prezydenta!  
Nędzole/Zbigniew Masternak 

Para młodych Polaków wyrusza w podróż po Francji w poszuki-

waniu pracy. Po licznych przygodach dojrzewa w ich głowach 

myśl, by osiąść w kraju nad Sekwaną na stałe. Mało kto w Polsce 

podjął się opisania tak ważnego zjawiska jak Polacy na emigracji 

zarobkowej po 2005 roku. Masternakowi się to udało, bez seria-

lowego upiększania. 

Nędzole to kontynuacja trzech powieści, które złożyły się na 

bestsellerowy cykl Księstwo. Trylogia młodzieńcza. Masternak to 

najczęściej filmowany pisarz młodego pokolenia, może dlatego, 

że jego proza jest oparta na obrazach i dia-

logach. Ma szczęście do współpracy z wy-

bitnymi reżyserami – po Andrzeju Barań-

skim po jego twórczość sięga legenda pol-

skiego kina, Krzysztof Zanussi, i to zanim 

jeszcze powieść została wydana. 

Na podstawie książki Nędzole powstał ko-

miks dostępny w naszej bibliotece. 

źródło opisu: Zysk i S-ka, 2014 

Nędzole 



Akcja Czytaj PL, czyli darmowe audiobooki  

MBP Kuźnia Raciborska 

ul. Klasztorna 9 

47-420 Kuźnia Raciborska 

NIP: 639-16-72-688  

REGON: 271504845  

Tel.: 512 106 861 

E-mail: echogminy@o2.pl 

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

14 stycznia 2018 

r. znów zagra 

Wielka Orkiestra 

Świątecznej Po-

mocy. Sztab 26. 

Finału będzie 

zorganizowany 

przy Miejskiej 

Bibliotece Pu-

blicznej w Kuźni 

R a c i b o r s k i e j , 

natomiast aukcja 

i koncert odbędą się w sali widowiskowej MOKSiR. Tym razem zagramy dla wy-

równania szans w leczeniu noworodków. Gramy bo lubimy! 

UWAGA! CZYTANIE POSZERZA HORYZONTY I GROZI POSIADANIEM WŁASNEGO ZDANIA 

Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej 

Akcja Czytaj PL to największa akcja pro-
mująca czytelnictwo w Polsce (a być mo-
że i na świecie). 
Umożliwiała ona dostęp do 12 bestselle-
rowych e-booków i audiobooków w cało-
ści i zupełnie za darmo przez cały listo-
pad. Aby czytać za darmo, wystarczyło 
zeskanować kod QR z plakatu akcji przy 
pomocy aplikacji mobilnej Woblink. 
Początkowo akcja była dostępna w 22 
miastach i 1000 szkół na terenie Polski. 
W odpowiedzi na liczne prośby czytelni-
ków z całego kraju organizatorzy akcji - 
Krakowskie Biuro Festiwalowe, Instytut 
Książki oraz Woblink - zdecydowali się 
umożliwić każdemu udział w akcji. 
Od połowy listopada plakaty akcji były 
dostępne także u nas. 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  
 zagra w bibliotece 

 

Dzieje się w gminie... 

Wbrew opiniom malkonten-

tów, że w Kuźni nic się nie 

dzieje, okazuje się, że jednak 

dzieje się całkiem sporo wy-

starczy wyjść z domu i rozej-

rzeć się, albo jeszcze lepiej 

włączyć się w nurt wydarzeń. 

Wystarczy chcieć. Podejmując 

decyzję o wydawaniu gminne-

go kwartalnika szacowałem, 

że materiału może wystarczy 

na 16 stron,  tymczasem 

pierwszy numer liczył 24 stro-

ny, a ten aż 40 stron objętości. 

Pomimo to, spotkałem się z 

uwagami, że jakaś relacja jest 

zbyt krótka, jakieś wydarzenie 

zostało pominięte, a o czymś 

innym należy napisać. Nieste-

ty nie możemy być wszędzie, 

bo w skład naszego zespołu 

redakcyjnego wchodzą 2 oso-

by. Dlatego, jeśli uważacie 

Państwo, że coś zostało pomi-

nięte proponuję zwrócić się 

do organizatorów wydarzeń, 

aby przesyłali relacje lub sa-

memu przesłać krótką relację 

na adres redakcji. 

Ireneusz Wojcieski  

Od redakcji 


