BUDZISKA ◊ JANKOWICE ◊ KUŹNIA RACIBORSKA ◊ RUDA ◊
RUDA KOZIELSKA ◊ RUDY ◊ SIEDLISKA ◊ TURZE

Nr 1/2019 (8)
ISSN 2544-7084

WWW.KUZNIARACIBORSKA.PL
WWW.CZYTAJWKUZNI.PL
WWW.TYLKOKUZNIA.INFO

STYCZEŃ – MARZEC 2019

W tym numerze:
Nowe umowy
Remonty, inwestycje
Kolejna silna wichura
Seniorzy
Wydarzenia kulturalne
120 lat kolejki
Sport w naszej gminie
Ze szkół i przedszkoli

27. Finał WOŚP
Spotkania z książką
JAK TRAFIĆ DO BIBLIOTEKI? 47-420 KUŹNIA RACIBORSKA, UL. KLASZTORNA 9. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Nr 1/2019 (8)

Seria umów z zagranicznymi odbiorcami

Kolejne prestiżowe zlecenie firmy Rafamet. Producent z Kuźni Raciborskiej dostarczy do Singapuru trzy obrabiarki. W
ostatnim kwartale 2018 roku spółka zawarła ponadto umowy z odbiorcami z Tajwanu, Chin, Bułgarii, Niemiec oraz
Czech. Firma została jednym z laureatów konkursu "Wybitny
Eksporter Roku 2018". W grudniu Rafamet S. A. potwierdził
otrzymanie zamówienia od Tangshan Baichuan z Singapuru.
Kontrakt dotyczy dostawy tokarki kołowej UDA 125 N oraz
tokarki podtorowej typu tandem 2 UGE 180 N.
Tokarki dla Azjatyckiego tygrysa
- Stwierdzenie, że Azja rozwija się bardzo dynamicznie to
truizm. Warto jednak wiedzieć, że od kilku lat naszymi największymi klientami są odbiorcy właśnie z tamtego rynku.
Jak widać, długoletnie działania marketingowe przynoszą
dobre efekty. Tym razem zamawiającym jest chińska firma,
która w Singapurze jest obecna od kilku lat, a ponieważ ma
międzynarodowy zasięg, mamy nadzieję na dalszą owocną
współpracę - mówi Paweł Michalewski, dyrektor eksportu
firmy Rafamet S. A.
Negocjacje i ustalenia poprzedzające zawarcie umowy były
bardzo drobiazgowe. Na wybór oferty spółki z Kuźni Raciborskiej wpłynęła jakość i nowoczesność proponowanych przez
nią rozwiązań.
To już trzecie zlecenie w ostatnich dwóch latach od odbiorców z Singapuru. - Skala i rozmach inwestycyjny w tym państwie-mieście w infrastrukturę transportu szynowego robią
imponujące wrażenie. Doskonałym tego przykładem jest
projekt "mega warsztatu" (Mega Depot), na który składają
się łącznie aż cztery warsztaty naprawcze usytuowane w
jednym budynku. Trzy z nich będą służyły liniom metra,
ostatni to warsztat naprawczy autobusów. W tym niezwykłym miejscu będzie pracowała między innymi tokarka UDA
125 N naszej produkcji. Obrabiarka podtorowa 2 UGE 180
N zostanie natomiast zainstalowana w jednym z rozbudowywanych warsztatów metra - opisuje P. Michalewski. Jak dodaje, takie referencje to duży atut dla firmy Rafamet i rekomendacja dla produkowanych przez nią obrabiarek. Bardzo
ciekawa jest już sama koncepcja pracy obrabiarek w systemie tandem. Są to dwie tokarki podtorowe ustawione bokami obok siebie i połączone, które umożliwiają równoczesną
obróbkę 4 kół w 2 zestawach kołowych pojazdu szynowego.
Pozwala to skrócić czas naprawy tj. reprofilowania kół pojazdów szynowych, a co za tym idzie - skrócić czas wyłączenia z
ruchu takiego pojazdu. - Nasz tandem, zgodnie z wymaganiami klienta, będzie umożliwiał regenerację zestawów kołowych pojazdów o różnym rozstawie osi. Oznacza to, że jedna
z dwóch maszyn będzie przesuwna, co pozwoli objąć rozstaw osi w zakresie od 1600 do 2500 mm - uzupełnia dyrektor eksportu.
Str. 2

Wyjątkowo pracowity kwartał
Umowa z firmą z Singapuru to nie jedyne zamówienie otrzymane od zagranicznych klientów w ostatnim kwartale 2018
roku. W grudniu spółka z Kuźni Raciborskiej otrzymała od
odbiorcy z Tajwanu zlecenie na produkcję portalowej tokarki
kołowej typu UDA 125 N. Będzie to trzecia realizacja dla
tego klienta w ostatnich latach (wcześniejsze umowy dotyczą dwóch tokarek podtorowych UGE 150 N) . W ostatnim
miesiącu spółka poinformowała także o kontrakcie z czeską
firmą na remont z modernizacją tokarki kołowej typu UBC
150. Podczas listopadowych targów China International Import Expo 2018 w Szanghaju zawarto umowę na dostawę
tokarki kołowej typu UFB 125 N dla metra w Pekinie. W listopadzie podpisany został również kontrakt z klientem z Bułgarii na dostawę ciężkiej tokarki kłowej horyzontalnej TCF
200. W październiku z kolei sfinalizowano zamówienie z
Niemiec na produkcję tokarki typu UBF 112 N.

"Wybitny Eksporter Roku 2018"
Większość przychodów firmy Rafamet jest realizowana na
zagranicznych rynkach (udział eksportu wynosi ok. 80 %).
Potwierdzeniem statusu producenta są nie tylko kolejne
umowy z odbiorcami spoza Polski, ale i wyróżnienia branżowe. Spółka jest jednym z laureatów konkursu "Wybitny Eksporter Roku 2018": znalazła się w gronie 20 wyróżnionych
(otrzymała List Gratulacyjny i Puchar Stowarzyszenia Eksporterów Polskich). Wyróżnienie przyznane zostało podczas XVI
Kongresu Eksporterów Polskich, które odbyło się w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie.
Anna Koza / Adventure Media
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Most na Paproci w Rudach został wyremontowany
Dobiegły końca prace związane z remontem
mostu drogowego w ciągu drogi przeciwpożarowej nad rzeką Rudą w miejscowości
Rudy - ul. Paproć. Koszt inwestycji wyniósł
87.000,00 zł brutto. Inwestycja została
zrealizowana przy dofinansowaniu przez
PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudy
Raciborskie.
Prace polegały na:
- całkowitej wymianie pomostu drewnianego;
- wymianie drewnianych balustrad;
- czyszczeniu ścierno-strumieniowym konstrukcji stalowej nośnej;
- wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej;
- formowaniu skarp przy przyczółkach;
- robotach towarzyszących i porządkowych.
Z uwagi na warunki atmosferyczne konstrukcja drewniana mostu, poręcze oraz
dźwigary stalowe zostaną dodatkowo zabez-

pieczone powłoką antykorozyjną w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Droga
dojazdowa zostanie również poprawiona w
ramach gwarancji.
Inwestycja była dofinansowana przez PGL
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudy Raciborskie.
UM Kuźnia Raciborska

"Moje finanse i transakcje w sieci". Wystartował projekt "Obywatel.IT"
16 stycznia w Kuźni Raciborskiej rozpoczął się projekt
"Obywatel.IT". Pierwsza grupa dwunastu osób szkoliła się w tematyce "Moje finanse i transakcje w sieci". Zadaniem projektu jest podniesienie umiejętności korzystania z e-usług publicznych oraz
zwiększenie aktywnego i wszechstronnego posługiwania się nowymi technologiami w życiu codziennym. Projekt otworzył burmistrz
Paweł Macha, który wraz z koordynatorem projektu Dominiką Turkiewicz przedstawił cele i zadania projektu. Instruktorem w projekcie jest Piotr Nienartowicz. Projekt realizowany jest w ramach projektu "Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób
powyżej 25. roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i
opolskim", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. III oś priorytetowa - cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
UM Kuźnia Raciborska, oprac. BK

"Zasłużony odpoczynek po latach pracy. Rozalia Konieczny przeszła na emeryturę
Rozalia Konieczny to wieloletni pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej. Całe swoje życie i serce
poświęciła temu, aby pomóc drugiej osobie. W związku z przejściem na zasłużoną emeryturę, władze miasta podziękowały jej za
zaangażowanie na rzecz mieszkańców. Zawsze pełna zapału do
pracy i pomocy. Los ludzki nigdy nie był dla niej obojętny. Pełniąc
obowiązki dyrektora zawsze stawiała na pierwszym miejscu człowieka, zapewniając mu jego podstawowe potrzeby. Ma w sobie
dużo empatii, miłości i pokory, i tym zarażała innych. Człowiek jest,
był i będzie dla niej ważny. Uczestniczyła w akcjach pożarów, powodzi i nawałnic, nie patrząc, czy ośmiogodzinny czas pracy już dawno
się skończył. Zawsze życzliwa, uprzejma, koleżeńska. Pracownicy
współpracujący z nią zawsze mogli liczyć na jej pomoc i doradztwo.
Bezinteresownie dzieliła się z innymi ogromną wiedzą i doświadczeniem. Od pokoleń zna mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska i nie
ma chyba nikogo, kto by nie znał Pani Róży.
UM Kuźnia Raciborska, oprac. BK
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Porządki w domu, czyli gdzie lądują śmieci mało- i wielkogabarytowe
rynki) pod korzeń, czy do stawu, to nie wiem, co myśleć o takich
ludziach - relacjonuje w rozmowie telefonicznej z nami pan Bernard. Podobna sytuacja tyczy się oczyszczonego z powalonych
drzew terenu przy ul. Klonowej. Idąc z Osiedla w kierunku ul. Brzozowej po lewej stronie leżał stary telewizor. - Przed Wigilią ktoś
chyba zrobił sobie świąteczne porządki - dodaje poirytowany mieszkaniec Kuźni i sugeruje, że takie przedmioty można zupełnie bezpłatnie oddać na PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - w Kuźni znajduje się na terenie wodociągów przy ul.
Klasztornej - dop. red.) . - Ja uważam, że to powinno być normalnie
karane. Bo jak można coś takiego zrobić, by wywalić worek ze
śmieciami do stawu czy lasu. Możliwe też, że worek rozerwały zwierzęta, bo skoro były tam odpady kuchenne, to je wyczuły - kończy
Bernard Kowol.
Bartosz Kozina

Worek z kuchennymi odpadami przy stawie "Langner" przy ul. Brzozowej i telewizor na leśnym terenie w okolicach ul. Klonowej. O
tym, gdzie ludzie wyrzucają śmieci robiąc domowe porządki poinformował nas Bernard Kowol, który wymienione sytuacje udokumentował na zdjęciach. I choć zdarzenie nie dotyczy ostatnich dni,
bowiem zdjęcia zostały wykonane tuż przed świętami Bożego Narodzenia, to problem wraca co jakiś czas. - Ludzie wykorzystują pewne okazje i wyrzucają całe worki śmieci do lasu – napisał do nas B.
Kowol. - Kiedyś była sytuacja, że worek ze śmieciami znajdował się
w stawie. Próbowałem namierzać, kto mógł to zrobić z tego terenu,
ale bez skutku. To się niestety powtarza, bo nawet kiedyś znalazłem pod korzeniem drzewa wsunięty cały worek. Jeżeli ktoś się
wysila do tego stopnia, że idzie w las i wrzuca śmieci z odpadami
kuchennymi (były tam pudełka po mleku, sokach, zgniłe manda-

Nowa kadencja sołtysów i rad sołeckich
Od 29 stycznia do 12 lutego w poszczególnych sołectwach Gminy
Kuźnia Raciborska odbywały się zebrania mieszkańców, na których
to decydowano o wyborze nowego sołtysa i ustalano skład rady
sołeckiej (w przypadku Kuźni Raciborskiej jest to przewodniczący
jednostki pomocniczej i skład zarządu jednostki pomocniczej). Kadencja nowych władz potrwa pięć lat.
Sołectwo Jankowice:
Sołtys: Norbert Gacka
Skład rady: Ginter Depta, Henryk Ganczorz, Leszek Granieczny,
Mirosław Kłoda, Zbigniew Muras, Jan Procek, Gabriela Rzepka,
Roman Szendzielorz, Zygfryd Sznajder, Konrad Zięć, Robert Rabiega, Bernadeta Korczowska.
Miasto Kuźnia Raciborska - "Stara Kuźnia":
Przew. jednostki pomocniczej: Maria Wyszomierska
Skład zarządu: Magdalena Kudla, Mariusz Zamkotowicz, Sonia
Szymik, Łukasz Ogonowski, Arkadiusz Targowski, Ilona Wróbel,
Sabina Urbaniec, Tomasz Klichta, Marek Wojtowicz i Katarzyna
Zagola.
Sołectwo Turze:
Sołtys: Marcelina Waśniowska
Skład rady: Paweł Marek, Bernard Pieruszka, Zygfryd Wranik, Irena
Holecka, Piotr Reichel, Ewa Pichali, Michał Kostka, Gerard Depta,
Roman Skarupa i Dawid Depta.
Sołectwo Ruda Kozielska:
Sołtys: Gizela Górecka
Skład rady: Magdalena Aszer, Adam Rabiej, Maciej Sowa, Aldona
Szostak, Gizela Wieczorek, Robert Kluger, Jerzy Pokidaniec, Dawid

Wieczorek, Janusz Górecki, Mateusz Widera, Józef Strzedula i Karol
Miera.
Sołectwo Rudy:
Sołtys: Wojciech Węglorz
Skład rady: Dawid Bartodziej, Ryszard Belkius, Artur Bębenek,
Agnieszka Gąsiorkiewicz-Glück, Paweł Kuna, Ewelina Maruszak,
Zofia Morgała, Jan Mucha, Roman Oberaj, Sebastian Okulicki, Tomasz Sokołowski, Grzegorz Tomasiak, Marcin Wenglorz i Adam
Zieleń.
Miasto Kuźnia Raciborska - "Osiedle":
Przew. jednostki pomocniczej: Jacek Gąska
Skład zarządu: Gabriel Bieniewski, Małgorzata Gomółka, Krzysztof
Grobelny, Alicja Kiec, Anna Kostka, Małgorzata Kostka, Bartosz
Kozina, Joanna Nienadowska, Beata Pawlak i Daniel Zawada.
Sołectwo Ruda:
Sołtys: Przemysław Hawro
Skład rady: Rafał Żemełka, Erwin Pieruszka, Łukasz Groborz, Aniela
Janik, Tomasz Florek i Zygmunt Bartnik.
Sołectwo Budziska:
Sołtys: Adrian Juraszek
Skład rady: Grzegorz Mandrysz, Monika Tomala, Adam Panek, Bernard Kalemba, Gabriela Brzeźniak, Ryszard Buczek, Jarosław Kaszuba i Dawid Wydra.
Sołectwo Siedliska:
Sołtys: Jan Krybus
Skład rady: Tomasz Czogała, Rajnard Złotoś, Ernest Szram, Karina
Kurij, Krzysztof Bartoń i Małgorzata Mikołajczyk
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Zmiana na stanowisku sołtysa Starej Kuźni. Bernard Kowol dziękuje za współpracę
30 stycznia w Miejskim Ośrodku Kultury,
Sportu i Rekreacji w
Kuźni Raciborskiej
odbyło się zebranie
mieszkańców jednostki pomocniczej Osiedle - Stara Kuźnia. W
wyniku głosowania
nowym szefem Zarządu "Starej Kuźni" została Maria Wyszomierska, która zastąpi
na tym stanowisku
Bernarda Kowola.
Szanowni Mieszkańcy!
Podczas kadencji 2015-2019 Zarząd Osiedla "Stara Kuźnia" zajął
się wieloma rzeczami. Aby zwiększyć poziom czystości miasta została podwyższona ilość koszy na śmieci, dołożono je w 10 nowych
punktach oraz wymieniono 15 starych. W celu polepszenia komunikacji z mieszkańcami zostały wyremontowane dwie tablice informacyjne oraz zostało ustawionych siedem nowych. Zarząd sołectwa
zakupił oraz wyremontował także urządzenia fitness i zabawowe
dla dzieci w parku "Dębina", obok MOKSiR-u oraz przy ulicy Strażackiej. Ustawiono nowe oraz wyremontowano ławki na terenie
sołectwa.
Zostały także poczynione działania w kierunku odbudowy parku
"Dębina", została tam także stworzona ścieżka sensoryczna z różnymi rodzajami drzew do poznania. Zorganizowany został program
"50 drzew i krzewów na 50-lecie nadania praw miejskich Kuźni
Raciborskiej". Wraz z młodzieżą szkolną oraz seniorami nasadziliśmy ok. 100 drzew i krzewów. Zarząd zajął się także poprawą estetyki miasta. Stworzono skwer Antona Schoenawy wraz z chodnikami, oświetleniem, nasadami roślinnymi oraz parkingiem zaraz obok
skweru. Uprzątnięto teren pomiędzy Biedronką, GS-em i salonem
fryzjerskim.
Został rozpoczęty proces sprzątania i użytkowania amfiteatru
"Koloseum", wykonane zostały 3 rzędy ławek. Rozpoczęto rekonstrukcję parku podarowanego przez p. Hnaupka przy ulicy Topolowej. Stworzony został tzw. trakt spacerowy: Klonowa-BrzozowaTopolowa-Strażacka. Rozpoczęto działania edukacyjne prezentujące najważniejsze postacie w historii miasta: A. Schoenawa, A. Kocur, A. Górnik oraz A. Biliński. Została zbudowana strona interneto-

wa. Zostało powołane stowarzyszenie mieszkańców "Kuźnia Przyszłości". Został także stworzony cykl nowych tradycji: Mikołajki
(realizowane wraz z Zarządem Osiedla Nr 1 oraz OSP), impreza
świętojańska, odpustowa, strojenie choinek w różnych zakątkach
Starej Kuźni, zabawa taneczna "Kuźniańskie ostatki", kino letnie
oraz kontynuacja koncertu kolęd.
Uczestniczyliśmy także w organizacji gminnych dożynek 2018.
Zakupiliśmy 2 namioty szybkorozkładalne, 6 kompletów ławostołów oraz dmuchawę liści. Pozyskane zostały środki dla sołectwa,
miasta i mieszkańców ze strony LGD, Euroregionu, sponsorów oraz
imprez charytatywnych. Wnioskowaliśmy do władz gminy w wielu
sprawach, wiele z nich zostało także zrealizowanych m. in. remont
chodników przy ulicy Topolowej, oświetlenie przejścia dla pieszych
przy kościele, szybka nasada drzew w parku "Dębina", likwidacja
baru "Akwarium", naprawa przejścia dla pieszych przy ul. Działkowców / Klonowa, burzówka na Topolowej, walka o likwidację dzikich
wysypisk śmieci przy ulicach Browarnej, Topolowej oraz Brzozowej
(staw "Langner") oraz parking Klasztorna / Arki Bożka z ograniczeniem parkowania ciężarówek oraz autokarów, który jest w budżecie
na 2019 rok.
Jako przewodniczący Zarządu Osiedla "Stara Kuźnia" pragnę serdecznie podziękować wszystkim którzy, chcieli cokolwiek zrobić dla
swojej małej ojczyzny. Począwszy od prostych ludzi jak Janusz Lasak, sponsorów, Zarządowi Osiedla, strażakom, radnym byłym i
obecnym z przewodniczącym rady na czele, urzędnikom, a w szczególności Panu Piotrowi Staroniowi z całym referatem, Przedszkolu
nr 1, harcerzom, UTW, młodzieży. Jako podsumowanie, w małych
środowiskach nie powinno być miejsca na to, aby się nie lubić,
zowiścić, a już całkiem rozpamiętywać czyjeś niepowodzenia w
kategorii złości, czy wić przez lata żółć nienawiści, zachowywać się
jak nasi politycy wszystkich opcji. Możemy się różnić poglądami, ale
musimy rozmawiać uczciwie i otwarcie, a nie skrycie bez szacunku
z fałszem i obłudą za plecami.
W małych ojczyznach nie ma miejsca na politykę, brak zaufania i
toczenie wojen, fałsz jest zgubny, taki "heimat" zawsze będzie słaby
i nijaki. Trzeba gospodarzyć i żyć w zgodzie z szacunkiem do historii, człowieka i natury.
...Trzeba z żywymi naprzód iść
po życie sięgać nowe
a nie w uwiędłych laurów liść
z uporem stroić głowę...
/A. A./
Bernard Kowol

Gmina Kuźnia Raciborska promowała się w Poznaniu

Gmina Kuźnia Raciborska, Zabytkowa Stacja Kolei Wąskotorowej w Rudach, Restauracja Cysterska i Dom Pielgrzyma w Rudach wystawiły swoje stoisko podczas Targów Turystycznych Tour Salon w Poznaniu, które odbyły się w dniach 2-3 lutego br.
Fot. Starostwo Powiatowe w Raciborzu i Gmina Kuźnia Raciborska
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Trwa przebudowa Placu Zwycięstwa

.Po latach oczekiwań i biurokratycznych perturbacjach, na

Placu Zwycięstwa w Kuźni Raciborskiej pojawiły się firmy
budowlane, których celem jest kompleksowa modernizacja
wspomnianego wyżej punktu znajdującego się w centrum
miasta. Przedmiotem zamówienia jest: "Rewitalizacja Placu
Zwycięstwa w Kuźni Raciborskiej". Zadanie realizowane przy
udziale pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2
"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW
na lata 2014-2020. Zakres prac do wykonania obejmuje
wymianę istniejącej nawierzchni z wykruszonego betonu na
nawierzchnię z kostki betonowej, a w rejonie fontanny - wzór
róży wiatrów - z płyt granitowych wraz z osadzeniem liter
wskazujących strony świata. Zakres prac obejmuje również
zabudowę elementów małej architektury w postaci: zdroju
miejskiego, betonowych ław i donic oraz koszy, montaż gabionów wypełnionych szkłem, wykonanie podświetlenia gabionów wraz z montażem latarni parkowych.
Szczegółowy zakres prac:
- rozbiórka istniejącej nawierzchni betonowej wraz z korytowaniem do wymaganej głębokości;
- wykonanie nowej podbudowy;

- zabudowa krawężników i obrzeży;
- ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej zgodnie z
zaprojektowanym wzorem układania;
- ułożenie płyt granitowych we wzorze róży wiatrów;
- zabudowa betonowych ławek, donic, śmietników, zdroju
miejskiego oraz krat żeliwnych;
- zabudowa gabionów z siatek stalowych z wypełnieniem
szkłem;
- montaż podświetlenia gabionów;
- wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego
wraz z zabudową podświetlenia gabionów;
- montaż słupów oświetleniowych;
- przemieszczenie głazu kamiennego znajdującego się na
placu w miejsce docelowe wskazane w projekcie;
- geodezyjne pomiary powykonawcze wraz z potwierdzeniem
naniesienia zmian powykonawczych w Zasobie Geodezyjnym
Starostwa Powiatowego w Raciborzu.
Remont prowadzi konsorcjum firm:
Lider: "AGAL" SP. Z O. O., ul. Letnia 10, 44-273 Rybnik
Partner: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "AGBUD"
Agata Gomola, ul. Niedobczycka 40, 44-290 Jejkowice.
Kwota inwestycji to: 549.387,65 zł.
Planowany termin zakończenia prac budowlanych: 30 kwietnia 2019 roku.
UM Kuźnia Raciborska

Gmina z unijnym dofinansowaniem na zagospodarowanie terenu poprzemysłowego
Inwestycja zakłada rewitalizację terenu po byłym tartaku na nie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP Poddziałanie
obszarze 1. 8505 ha, budowę sieci kanalizacji sanitarnej i 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu
wodociągowej, wykonanie oświetlania terenu, budowę drogi brownfield - RIT Subregionu Zachodniego.
UM Kuźnia Raciborska, oprac. BK
wewnętrznej o szerokości 4 metrów i długości 385 metrów.
Całość inwestycji to koszt 1 024 780,75 zł. dofinansowanie
z budżetu UE to 838 815,71 zł. W wyniku realizacji projektu
nastąpi kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego, co
przyczyni się do nadania nowych funkcji gospodarczych obszaru oraz ulepszy warunki dla rozwoju sektora mikro i małych przedsiębiorstw. Zmodernizowany teren zostanie sprzedany w drodze przetargu nieograniczonego w celu tworzenia
nowych zakładów i miejsc pracy. Tworzenie nowych miejsc
pracy jest głównym celem projektu. Pełna nazwa zadania
objęta dofinansowaniem to: Przekształcenie poprzemysłowego terenu pod teren inwestycyjny w Kuźni Raciborskiej w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Działa-
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Silna wichura znów nawiedziła nasz region

Połamane drzewa, zwisające konary, zerwane dachy i linie
energetyczne, a tym samym kilkadziesiąt interwencji strażaków i innych służb - to bilans potężnej wichury, która w nocy
z 10 na 11 marca przeszła nad regionem. Z raportów zamieszczonych na facebookowych profilach kilku gminnych
jednostek OSP wynika, że strażacy interweniowali w następujących miejscach:
OSP Kuźnia Raciborska:
- zabezpieczenie dachu (Nędza, ul. Borowiec);
- wiatrołom (Rudy, ulice: Cegielniana i Dworcowa; Kuźnia,
ulice: Leśna, Brzozowa, Piaskowa, Krasickiego, Kozielska,
Lewandowskiego i Powstańców);
- zerwane dachy (w tym dach kotłowni) (Kuźnia, ulice: Kościelna, Lewandowskiego i Krasickiego);
- pożar trawy i zabezpieczenie linii energetycznej (Nędza, ul.
Leśna).

OSP Siedliska:
- zerwany dach (Siedliska, ul. Korfantego);
- zabezpieczenie miejsca, gdzie drzewo oparło się o linię
wysokiego napięcia (Nędza, ul. Rogol);
- zabezpieczenie linii wysokiego napięcia leżącej na drodze
(Budziska);
- usunięcie powalonego drzewa (Kuźnia, ul. Słowackiego
przy Urzędzie Miejskim i Siedliska, ul Powstańców Śląskich);
- zerwane dachówki na budynku (Turze, Siedliska i Budziska).
OSP Budziska:
Strażacy z tej jednostki wzywani byli do zerwanych dachów,
powalonych drzew i złamanych słupów energetycznych na
terenie Gminy.
OSP Jankowice:
- usunięcie drzew zwalonych na jezdnię (Szymocice);
- zabezpieczenie słupa energetycznego, uszkodzonego przez
powalone drzewo (Rudy).
oprac. BK, fot. OSP Kuźnia Raciborska, OSP Siedliska

50 lat temu powiedzieli sobie "TAK". Złote Gody w Gminie
12 marca w Restauracji "Nad Rudą" w Kuźni Raciborskiej
odbyła się uroczystość 50-lecia Pożycia Małżeńskiego, w
której uczestniczyło 19 par z terenu miasta i gminy. Jubilaci
otrzymali z rąk Burmistrza Pawła Machy medale "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Wśród uhonorowanych par znaleźli się:
1. Krystyna i Eryk Chrośnik - Rudy
2. Stefania i Ryszard Czerniej - Kuźnia Raciborska
3. Weronika i Józef Gorgoń - Jankowice
4. Ewa i Gotfryd Grzesik - Kuźnia Raciborska
5. Weronika i Stanisław Grzesik - Kuźnia Raciborska
6. Małgorzata i Franciszek Kozłowscy - Kuźnia Raciborska
7. Łucja i Emil Krzon - Kuźnia Raciborska
8. Dorota i Wilhelm Krzon - Rudy
9. Dorota i Adolf Mazurek - Rudy
10. Wanda i Jerzy Muras - Jankowice
11. Teresa i Tadeusz Ogonowscy - Kuźnia Raciborska
12. Anna i Stanisław Oleszko - Kuźnia Raciborska
13. Aniela i Alfred Przybyła - Rudy
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14. Aniela i Józef Rogowscy - Kuźnia Raciborska
15. Aniela i Józef Skorupa - Turze
16. Krystyna i Kazimierz Sroka - Budziska
17. Czesława u Gustaw Wysoki - Kuźnia Raciborska
18. Weronika i Jan Zieleń - Rudy
19. Weronika i Norbert Hanusek - Jankowice
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Katarzyna Emrich
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Nowy kontrakt firmy RAFAMET. Tokarka dla odbiorcy z Indii
RAFAMET S. A. podpisał kontrakt na dostawę jeszcze w tym
roku przelotowej tokarki portalowej UDA 125 N do Indii. Będzie ona pracowała w linii technologicznej do produkcji zestawów kołowych. Jej przeznaczeniem jest obróbka profili
kół jezdnych i tarcz hamulcowych stosowanych w pojazdach
szynowych. Jeśli bierzemy pod uwagę wyłącznie obrabiarki
dla kolejnictwa, nowe zamówienie jest pierwszym od dłuższego czasu zleceniem od klienta z Indii. Wcześniej producent z Kuźni Raciborskiej dostarczył tamtejszym odbiorcom
(m. in. firmie Tata Steel) tokarki poziome marki PORĘBA.
Takie referencje nie są bez znaczenia, gdyż ten rynek jest
wyjątkowo wymagający. - Indie to jeden z największych na
świecie odbiorców obrabiarek dla kolejnictwa. To jednak
trudny rynek, zwłaszcza dla zagranicznych dostawców. W
przetargach lokalni producenci mają preferencyjne warunki,
stąd bardzo trudno z nimi konkurować ceną - przyznaje Paweł Michalewski, dyrektor eksportu firmy RAFAMET S. A. W
przypadku zamówienia na portalową tokarkę kołową UDA
125 N, szczególne znaczenie miała wydajność i parametry
techniczne obrabiarki. Tokarka będzie pracowała w linii
technologicznej do produkcji zestawów kołowych. Przeznaczeniem obrabiarki UDA 125 N jest obróbka profili kół jezdnych i tarcz hamulcowych zestawów kołowych stosowanych
w pojazdach szynowych. UDA 125 N pracuje w układzie
przelotowym w linii technologicznej. Producent z Kuźni Raciborskiej w swoim portfolio posiada obrabiarki UDA 125 N

wyposażone w system czołowego mocowania zestawów kołowych, jak i tokarki z układem mocowania promieniowego.
W maszynie zamówionej przez odbiorcę z Indii zastosowany
zostanie pierwszy z wymienionych systemów, co umożliwi
mocowanie na obrabiarce zestawów kołowych różnego typu.
Umowa została zawarta 11 marca, a tokarka zostanie dostarczona zamawiającemu jeszcze w tym roku. Krótki termin
realizacji nie stanowi dla firmy RAFAMET wyzwania. Podobnie jest z klimatem (gorącym i wilgotnym), gdyż obrabiarki z
Kuźni Raciborskiej, po dostosowaniu ich do tych warunków,
z powodzeniem pracują pod różnymi szerokościami geograficznymi.
Anna Koza / Adventure Media s. c.

Gmina Kuźnia Raciborska promowała się w Łodzi
Gmina Kuźnia Raciborska, Restauracja Cysterska z Domem
Pielgrzyma w Rudach oraz Zabytkowa Stacja Kolejki Wąskotorowej w Rudach wystawiły swoje stoisko podczas XXV Targów „Na Styku Kultur”, które w miniony weekend (22-24
marca) odbyły się w Łodzi. Przez trzy dni swoje walory Gmina
prezentowała w ramach wspólnego stoiska woj. śląskiego,
które organizuje Śląska Organizacja Turystyczna. Dla wszystkich odwiedzających przedstawiciele stoiska województwa
śląskiego organizowali konkursy, degustacje potraw Beskidu
Śląskiego. Najmłodsi odwiedzający układali puzzle oraz mogli wejść na ściankę przygotowaną przez GOPR Grupy Jurajskiej. Dodatkową atrakcją stoiska były występy chóru Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny.
UM Kuźnia Raciborska
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Wigilia dla starszych i samotnych
Wieloletnią tradycją w Rudach jest Wigilia dla osób starszych i samotnych. Także w tym roku zorganizowano takie
spotkanie. Przygotowaniem i obsługą spotkania wigilijnego
zajęło się Koło Gospodyń, które jak nakazuje tradycja przygotowało pełny zestaw 12 dań. Za ogrom pracy i poświęconego na to czasu wszystkim paniom z Koła Gospodyń bardzo dziękujemy. Dopisali zaproszeni uczestnicy tego wieczoru, zjawiło się 60 osób i zaproszeni goście : Burmistrz
Paweł Macha, zastępca Burmistrza Sylwia BrzezickaTesarczyk, radny powiatowy Adrian Plura, radni miejscy:
Adrian Lepiarczyk, Roman Wilk, Manfred Wrona, Henryk
Wrzosok oraz księża z naszej parafii: proboszcz Sebastian
Śliwiński, dziekan Gotfryd Fesser, oraz ks. dyrektor Jan Rosiek. Po złożeniu wzajemnych życzeń i podzieleniu się opłatkiem przystąpiono do spożywania wigilijnej wieczerzy. Przerwy w konsumpcji zajmowało wspólne śpiewanie kolęd przy
akompaniamencie pani Krystyny Lampert. Miłą niespodziankę dla uczestników przygotował nauczyciel muzyki w
naszej szkole pan Krzysztof Weingarth, który wraz z zespołem wokalnym złożonym z uczniów naszej szkoły umilał
czas wigilijnej wieczerzy kolędami i pastorałkami. Dziękujemy panu Krzysztofowi i jego zespołowi. Tak w miłej świątecznej atmosferze minął wieczór, który przynajmniej na
chwilę pozwolił zapomnieć o kłopotach dnia codziennego i

poczuć magię świąt Bożego Narodzenia. Wielkie podziękowania dla Koła Gospodyń za przygotowanie i obsługę. Dziękujemy również sponsorom i ofiarodawcom: Piekarnia Jadwiga i Piotr Szymura, Sklep "Na rogu"(Marian Malejka),
Pawilon Orchidea ( Bogumiła Tworuszka ), Piekarnia Piotr
Szweda. Dziękujemy również księżom Sebastianowi Śliwińskiemu i Janowi Rosiek. Podziękowania od uczestników
tego spotkania i miłe słowa są zapewne najlepszą formą
podziękowania i wdzięczności za trud włożony w przygotowanie tego spotkania wigilijnego.
Wojciech Węglorz

Wycieczka do Rusinowic
W dniu 19 stycznia
2019 r. na zaproszenie Ks. dyr. Kazimierza Tomasiaka pod patronatem
UTW w Rudach
odbyła się jednodniowa wycieczka
do Ośrodka Rehabilitacyjnego p.w.
Św. Rafała Archanioła w Rusinowicach. Wyjazd nastąpił o godzinie 9: 00 w
kierunku Rusinowic, gdzie oczekiwał na wycieczkowiczów
gospodarz obiektu Ks. dyr. Kazimierz Tomasiak (nasz parafianin). Po serdecznym przywitaniu Ks. Kazimierz zaprosił
wszystkich do kaplicy w Ośrodku, gdzie przedstawił historię,
teraźniejszość i przyszłość kierowanej przez Niego placówki.
Ośrodek Rehabilitacyjny w Rusinowicach to szpital, w którym
rehabilituje się dzieci z terenu całej Polski z takimi schorzeniami jak: zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce,
przepuklina oponowo rdzeniowa, głuchota, ślepota itp. Ośrodek przystosowany jest do przyjęcia małych pacjentów wraz
z opiekunami, ponieważ wspólny pobyt zapewnia dzieciom
poczucie bezpieczeństwa i łagodzi stres spowodowany rozłąką z rodziną. Dotychczas odbyło się 407 trzy-tygodniowych
turnusów, po 80 dzieci w każdym. Następnie Ks. Kazimierz
oprowadzał uczestników po całym obiekcie pokazując sale
rehabilitacyjne, grotę solną, basen i pomieszczenia bytowe

leczących się tam dzieci. Po zwiedzeniu obiektu głównego
wszyscy udali się na posiłek do stołówki przy szpitalnej, który
spożywali wraz z pacjentami. W trakcie posiłku uczestników
spotkała niespodzianka, w postaci odwiedzin Ks. Rafała
Wyleżoła (byłego proboszcza w Rudach, obecnie w Lisowicach). Jego krótki pobyt obfitował w serdeczną wymianę
zdań i wspomnień. Po obiedzie wraz z Ks. Kazimierzem
uczestnicy zwiedzili pozostałą część obiektu i przeszli do
leżącego nie opodal kościoła parafialnego p.w. Znalezienia
Krzyża Świętego. Ks. dr. Franciszek Koenig opowiedział o
historii kościoła i parafii. Na zakończenie wszyscy obecni z
rąk Ks. Proboszcza otrzymali błogosławieństwo na drogę
powrotną. Dla dzieci leczących się w Ośrodku Rehabilitacyjnym uczestnicy przekazali słodycze oraz kolorowanki wraz z
kredkami. Wycieczka pełna wrażeń i przemyśleń zakończyła
się około godziny 17: 00, przed kościołem w Rudach
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Spotkania Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
W dniu 23.01.2019 w kawiarni Nad Rudą członkowie PZERII
obchodzili Dzień Babci i Dziadka. Z tej okazji zorganizowano
poczęstunek oraz prezentację zdjęć z wakacji, którą przygotował członek PZERII pan Andrzej Piotr Klichta pt. Polska
południowo-wschodnia. Prezentacja ta rozpoczęła cykl podróżniczy. 13 lutego podziwiano portugalską wyspę Maderę,
a 13 marca spotkanie z okazji Dnia Kobiet oraz zdjęcia z
Paryża. Wszystkim spotkaniom towarzyszył dobry humor i
smaczny poczęstunek.

9 lutego odbyła się zabawa karnawałowa członków PZERII.
Seniorzy bawili się przy muzyce na żywo. Wykazali się humorem, chęcią do zabawy i dobrą kondycją.

Barista Aleksander Krzych serwował kawę studentom UTW
We wtorek, 29 stycznia w ramach cotygodniowych zajęć,
studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Kuźni Raciborskiej
przenieśli się w świat kawy. Wszystko to za sprawą baristy
Aleksandra Krzycha, dzięki któremu uczestnicy mogli skosztować kaw parzonych na różne sposoby.
Fot. UTW Kuźnia Raciborska
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Kuźniański Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kuźniański Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął nowy rok
kalendarzowy spotkaniami z psychologii.
Mgr Anna Kozielska przybliżyła tematy mówiące o emocjach, stresie, depresji. Wykłady będą kontynuowane cyklicznie raz w miesiącu.
Na UTW goszczono też podkomisarz Marzenę Szwed z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz aspirant
Edytę Mazur z Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu,
które poruszyły temat bezpieczeństwa seniorów na drodze,
a także omówiły problem oszustw dokonywanych na seniorach.
Studenci uczestniczyli w projekcie "Obywatel.IT", szkolili się
w tematyce "Moje finanse i transakcje w sieci".
W styczniu świętowali 80 i 70 urodziny koleżanek. Uroczystość tą uświetnił barista Aleksander Krzych, dzięki któremu
wszyscy posmakowali na różny sposób parzonych kaw.
Odbył się też bal karnawałowy, który rozpoczął się polonezem różnorodnie przebranych seniorów. Dużo śmiechu i

zabawy przysporzył balet Jezioro Łabędzie, w wykonaniu
mężczyzn przebranych w bibułkowe spódniczki.
Podczas ferii zorganizowano wycieczkę do Galerii Figur Stalowych, Kolejkowa i Palmiarni w Gliwicach. Pogoda tego
dnia była wręcz wiosenna, więc i humory dopisały.
Wielką przyjemność sprawił wyjazd na kręgielnię do Raciborza. Gra w kręgle, to bardzo lubiane przez studentów zajęcie.
Grupa seniorów podjęła się systematycznego odwiedzania
pensjonariuszy w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym, by
umilić im czas.
Organizowane są cykliczne spotkania z podróżnikami i ciekawymi postaciami, dostępne nie tylko dla studentów, ale
również wszystkich chętnych spoza UTW.
Kontynuowane są zajęcia tańca liniowego oraz gimnastyka.
Trwają przygotowania do trzecich senioraliów, które mają
odbyć się tradycyjnie w maju.

I Forum Seniora
W niedzielę 3 marca na Zamku Piastowskim w Raciborzu
przyszłości dodatkowych możliwości aktywizacji dla osób w
odbyło się I Forum Seniora. Spotkanie zapoznawczostarszym wieku."
integracyjne adresowane było do grup i stowarzyszeń zrzeszających seniorów z terenu powiatu raciborskiego. Z naszego UTW udział wzięły: koordynatorka Teresa Kowalewska
oraz Członkinie Rady Programowej: Róża Czech, Anna Gandziarowska, Mirosława Kojder i Brygida Sokół. "Celem była
integracja, zapoznanie, prezentacja oraz stworzenie przestrzeni do dyskusji o kierunkach rozwoju i planach na 2019
rok oraz lata następne. Była to także szansa na stworzenie w
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„BEZPIECZNY SENIOR”. Przemoc wobec osób starszych
Liczba osób w podeszłym wieku zwiększa się z roku na rok.
Jednym z problemów dotykających osób starszych jest przemoc. Zapobieganie przemocy wobec osób starszych jest bardzo
ważnym zagadnieniem w starzejącym się społeczeństwie. Przemoc wobec osób starszych może być zdefiniowana jako pojedyncze lub powtarzające się działanie, lub brak odpowiedniego
działania, występujące w jakiejkolwiek relacji, w której oczekuje
się zaufania, a która powoduje krzywdę bądź cierpienie osoby
starszej. Może ona przybierać różne formy: przemocy fizycznej,
psychicznej, ekonomiczna, seksualna czy zaniedbania.
Przemoc fizyczna - popychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, duszenie, bicie, wykręcanie rąk, rzucanie
w kogoś przedmiotami, karmienie z użyciem siły, stosowanie
środków uspokajających,
Przemoc psychiczna – ośmieszanie, wyśmiewanie, krzyki, obelgi i groźby, zastraszanie umieszczeniem w „domu starców”,
wmawianie choroby psychicznej, stała krytyka, narzucanie własnych poglądów, kontrolowanie i ograniczenie kontaktów z
innymi osobami, domaganie się posłuszeństwa, wyzywanie,
poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie itp.
Przemoc ekonomiczna - odbieranie renty/emerytury, zmuszanie do zaciągania kredytów, sprzedawanie mienia bez zgody,
przywłaszczenie mienia, zmuszanie do przepisania majątku,
spadku, zmiany testamentu itp.
Przemoc seksualna - zmuszanie do obcowania płciowego lub
niechcianych zachowań seksualnych, obnażanie się, gwałt,
molestowanie.
Zaniedbanie – nie dostarczanie jedzenia/odzieży/opieki, pozostawianie bez opieki, nieudzielanie koniecznej pomocy, ograniczanie snu i pożywienia, nie zaspakajanie podstawowych potrzeb itp.
Bardzo często starsze osoby doznające krzywdy nie zgłaszają
takich faktów, wstydzą się lub są przekonani o bezskuteczności
ścigania, obawiają się odwetu. Ofiary nadużyć boją się też
umieszczania w domach opieki, wstydzą się postępowania
swoich oprawców, jeśli są oni członkami rodziny oraz brakuje
im wewnętrznej, psychicznej determinacji, by zgłosić incydent
np. na policję czy do Ośrodka Pomocy Społecznej. Bardzo często dodatkowo komplikuje ją zależność materialna, mieszkaniowa i emocjonalna. O przemocy mówimy wtedy, gdy mamy do
czynienia z sytuacją wykorzystywania przewagi osoby silniejszej
nad słabszą - taką, która ma mniejsze możliwości, by sama się
obronić.
Starość niesie ze sobą stopniową utratę dotychczasowych możliwości człowieka, spadek siły fizycznej, ograniczenie sprawności ruchowej i jako taka może narażać człowieka na zwiększone prawdopodobieństwo przemocy. Niepełnosprawność może
czynić człowieka zależnym od innych w zakresie zaspokajania
najbardziej podstawowych potrzeb fizjologicznych i psychicznych. Osoby starsze często cierpią z powodu poczucia bycia
odrzuconym, samotnym, niepotrzebnym. Jeszcze trudniej jest w
sytuacji, gdy są odizolowane od kontaktów społecznych poza
domem - ich zależność znacznie wtedy wzrasta, są skazane na
środowisko, w którym przebywają i w sytuacji przemocy nie
widzą możliwości ucieczki.
Przemoc wobec osób starszych jest zjawiskiem występującym
zarówno w środowisku domowym jak również może wystąpić w
instytucjach opiekuńczych takich jak: Dzienne Domy Pomocy,
Schroniskach, Domach Pomocy Społecznej, Zakładach Opiekuńczo - Leczniczych, Domach dla Bezdomnych, Szpitalach.
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Świadomość społeczna problemu przemocy w rodzinie i przemocy nad osobami starszymi z roku na rok wzrasta. Stopniowo
podejmowane są działania mające na celu uświadomienie społeczeństwu, że temat ten jest bardzo ważny a zjawisko przemocy jest bardzo szerokie. Pojawiają się w mediach, na portalach
internetowych, w prasie, różnego rodzaju programy, felietony,
artykuły dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych. a także powstają projekty i ustawy
uwzględniające regulowanie kwestii przemocy w polityce społecznej państwa. Istnieją programy z zakresu przeciwdziałania
przemocy wobec osób starszych, takie jak Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieskiej Linii „Starszy
Pan - Starsza Pani”. W ramach tego projektu można uzyskać
poradę telefoniczną odnośnie wsparcia psychologicznego, pomocy przy diagnozie i rozpoznaniu danej sytuacji osoby starszej, uzyskać informację o dostępnych miejscach pomocy medycznej, psychologicznej, socjalnej, finansowej czy przysługujących prawach i możliwościach skorzystania z nich a także motywowanie do działania osoby poszkodowanej w celu zgłoszenia zaistniałej przemocy w odpowiednich instytucjach jak: Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Ośrodek Zdrowia.
Osoby odpowiedzialne za udzielenie pomocy i wsparcia ofiarom
przemocy mają do zastosowania procedurę „Niebieskiej Karty”,
podczas jej prowadzenia pracownicy socjalni mają obowiązek
przekazania informacji gdzie osoby dotknięte przemocą mogą
uzyskać dodatkowe wsparcie psychologiczne, finansowe czy
pomoc prawną. Zespół interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadzi dokumentację dotyczącą przemocy w rodzinie. Dzielnicowy ma obowiązek odwiedzać rodzinę w trakcie prowadzenia „Niebieskiej Karty” i monitorować sytuację w rodzinie a w razie potrzeby pomóc w znalezieniu sposobów w rozwiązaniu trudnej sytuacji. Sprawca przemocy jest pouczony o konsekwencjach jego zachowania oraz o
możliwości podjęcia terapii.
Bardzo często uznaje się, że osoby stosujące przemoc wobec
osób starszych dopuszczają się jej pod wpływem braku umiejętności radzenia sobie z własnym stresem, własnymi słabościami, własnymi problemami, w wyniku konieczności sprawowania długoterminowej opieki nad seniorem, zwłaszcza chorym
na demencję czy zespół otępienia, chorobę Alzheimera, chorobę Parkinsona lub osoby starsze, niepełnosprawne intelektualne, z którymi kontakt jest utrudniony. Niestety nic nie tłumaczy
takich zachowań i dopuszczania się przemocy wobec seniorów.
Opiekunowie osób starszych powinni umiejętnie organizować
pomoc swoim podopiecznym i korzystać także w ramach potrzeby z psychologicznego wsparcia aby uniknąć frustracji, depresji lub wypalenia zawodowego w przypadku długoterminowej opieki nad seniorami.
Osoby utrzymujące sprawność fizyczną i psychiczną, osoby
dbające o relacje sąsiedzkie, rodzinne, osoby dbające o regularne wizyty lekarskie, osoby starsze ustabilizowane finansowo,
osoby aktywne w środowisku lokalnym, osoby oczytane i korzystające z udogodnień obecnych czasów Internetu, Klubów Seniora, Koła Gospodyń Wiejskich czy Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, osoby o dużym poczuciu własnej wartości są mniej narażone na ryzyko występowania wobec niej przemocy.
Pamiętajmy aby każdy z nas był czujny i reagował na krzywdę
osób starszych, bez względu na to gdzie mieszka, czym się
zajmuje bo każdy zasługuje na godną, bezpieczną jesień życia.
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Klasyka na wesoło, czyli koncert noworoczny z udziałem Grupy MoCarta
Ponad 90 minut doskonałej muzyki i zabawy zafundowali
publiczności członkowie zespołu Grupa MoCarta, którzy wystąpili w sobotni wieczór, 5 stycznia w sali widowiskowej
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej otwierając tym samym 2019 rok w sferze kultury.
Frekwencja na sali była stuprocentowa, bowiem sprzedano
wszystkie bilety wraz z dostawkami. Przybyłych powitała Anna Kijek, dziś już dyrektor Kuźni Kultury, a wówczas pełniąca
obowiązki dyrektora po tym, jak ze stanowiska zrezygnował
dotychczasowy szef MOKSiR Michał Fita, obejmując w listopadzie ub. roku urząd wiceprezydenta Raciborza. - Dzisiaj
odbędzie się wyjątkowe wydarzenie muzyczne. To kwartet
smyczkowy najwyższej klasy, muzyków grających na skrzypcach, altówce i wiolonczeli. Jeżeli dodać do tego humor o
wysokiej kulturze, który działa na ludzi bez względu na wiek,
narodowość czy poglądy polityczne, jako wynik otrzymamy
Grupę MoCarta - tymi słowami A. Kijek zaprosiła muzyków
na scenę, a publiczność do udziału w koncercie. Zanim to
jednak nastąpiło, burmistrz Paweł Macha złożył wszystkim
uczestnikom noworoczne życzenia. Choć Grupa MoCarta
występuje jako kwartet, to duchowo tworzą kwintet, czyli
zespół złożony z pięciu muzyków. Jak sami przyznają, cały
czas czują wśród siebie obecność Artura Reniona, jednego z
członków zespołu, który zginął w wypadku samochodowym
w 2000 r. mając zaledwie 25 lat. Po tym zdarzeniu zespół
zakończył działalność, ale za namową rodziców byłego muzyka i środowiska artystycznego reaktywował się uzupełniając
swój skład o nowego wiolonczelistę, którym został Bolesław

Błaszczyk. W trakcie występu nie zabrakło dobrego humoru,
który w połączeniu z doskonale dobraną muzyką tak klasyczną, jak i rozrywkową tworzył swoistą mieszankę wybuchową
(bowiem widzowie co rusz wybuchali śmiechem). Niespodzianką było również zaproszenie spośród widzów na scenę
jednej z uczestniczek, którą Filip Jaślar postanowił nauczyć
gry na skrzypcach. Po koncercie muzycy pojawili się w holu
Kuźni Kultury, gdzie pozowali do zdjęć oraz podpisywali płyty. Tam też na wszystkich uczestników czekała lampka
szampana. Na koniec artyści udali się do restauracji "Nad
Rudą", która zarówno przed, jak i po koncercie ugościła ich
na wysokim poziomie.
Tekst: Bartosz Kozina, Fot.: M. Kozina / nowiny.pl

Koncert Kolęd w wykonaniu podopiecznych
Kuźni Kultury
25 stycznia, na deskach Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni
Raciborskiej zabrzmiały wyjątkowe melodie okraszone talentami wokalnymi podopiecznych Kuźni Kultury, którzy swój muzyczny warsztat szlifują pod okiem Joanny
Kostki i Tomasza Kurija. W kolędowym repertuarze
można było usłyszeć zarówno debiuty wokalne, jak i
artystów, którzy już zdobywają nagrody i wyróżnienia
na lokalnych i ogólnopolskich festiwalach.
Materiał nadesłany / MOKSiR Kuźnia Raciborska
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Kolejka wąskotorowa w Rudach ma 120 lat

25 marca minęło 120 lat od momentu, kiedy to na stację
kolei wąskotorowej w Rudach wjechał pierwszy pociąg. I
choć różnił się mocno od taboru, jaki znamy dziś, to było to
wydarzenie, które odcisnęło trwały ślad na historii nie tylko
naszej Gminy, ale i całego regionu. Linia kolejowa powstała
w ostatniej dekadzie XIX w, a więc w okresie zintensyfikowanego rozwoju kolei żelaznych w całym ówczesnym państwie
pruskim. Zasadniczym powodem jej wybudowania był brak
sprawnej komunikacji pomiędzy dużymi miastami - Raciborzem i Gliwicami. Rudy - jako jedna z ważniejszych na tej
trasie miejscowości - miała stać się punktem docelowym
niedzielno-świątecznych wypadów bogatych i średniozamożnych mieszczan. Utworzenie linii kolejowej miało ponadto
ułatwić transport płodów rolnych na cotygodniowe targi w
Gliwicach. Prócz turystów, z kolei mogły korzystać również
okoliczne zakłady przemysłowe jak garbarnie, cegielnie, tartaki czy kopalnie odkrywkowe. W październiku 1897 r. berlińska firma "Kramer & Co." uzyskała koncesję pod budowę i
eksploatację linii kolejowej wąskotorowej z Gliwic-Trynku do
Rud. Przyjęty na niej rozstaw toru określono "tramwajowym",
ponieważ prześwit wynosił 785 mm (30 cali pruskich). Przyjęcie rozstawu wąskotorowego wiązało się przede wszystkim
z tańszą budową oraz eksploatacją. Pierwszy kurs po torach
rudzkich odbył się 25 marca 1899 r. Rudy - prócz licznych
torów postojowych - posiadały szeroki peron osobowy, trójkąt do obracania parowozów oraz dość spory budynek lokomotywowni i wagonowni, gdzie dokonywano napraw kolejowego taboru. Do tego dochodził jednopiętrowy budynek stacyjny. Cały odcinek łączący Gliwice z Rudami wynosił 23,51
km. W grudniu 1900 r. firmie "Oberschlesische
Dampfstraßenbahn" G.m.b.H. ("Górnośląskie Tramwaje Parowe" spółka z o. o.) udzielono koncesji na przedłużenie linii
kolejowej do Markowic (dzisiejszej dzielnicy Raciborza). Odcinek Rudy-Paproć uruchomiono 28 lutego 1901 r., natomiast do kwietnia roku 1902 kolej dojeżdżała do wspomnianych już Markowic. Ostatni odcinek łączący Markowice z
inną dzisiejszą raciborską dzielnicą - Płonią (wówczas Plania) oddano do użytku w maju 1903 r. Długość całego odcinka wzrosła tym samym do 54 km. Ciekawostką jest fakt wy-
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budowania linii kolejowej z dala od centrum miejscowości. O
tym, że kolejka szerokim łukiem omijać będzie centralną
część osady, zadecydował sprzeciw księcia raciborskiego,
który nie życzył sobie kolei w mieście. Nie jest do końca znana przyczyna animozji księcia do nowoczesnego (jak na owe
czasy) środka lokomocji. Najprawdopodobniej chodziło o
przeraźliwe gwizdy, jakie wydawały z siebie lokomotywy. Początkowo wagony ciągnięte były przez parowozy. W sumie po
rudzkich torach poruszało się sześć maszyn pochodzących z
niemieckiej firmy Augusta Borsiga (fot. poniżej). Dopiero w
1925 r. zaczęto stosować znacznie większe i mocniejsze
lokomotywy, jakimi były parowozy o oznaczeniu Tw9. Kocioł
z tego rodzaju maszyny można do dziś oglądać w rudzkiej
lokomotywowni. I wojna światowa (1914-1918) oraz następujące po sobie powstania śląskie (1919-1921) zmieniły
nieco sytuację na kolei wąskotorowej. W wyniku ustaleń
polsko-niemieckiej konwencji podpisanej w Genewie 15
marca 1922 r. doszło do podziału Górnego Śląska pomiędzy
oba państwa. Cała linia - poza dwoma bocznicami - znalazła
się po stronie niemieckiej. Okres kolejnego konfliktu zbrojnego (1939-1945) nie spowodował wielkich rewolucji na
całym odcinku kolei wąskotorowej. Sytuacja uległa zmianie
w chwili, gdy - w związku z nacierającą od wschodu Armią
Czerwoną - poczęło wycofywać się wojsko niemieckie. Wtedy
mamy do czynienia z największą dewastacją i plądrowaniem
obiektów stacyjnych znajdujących się na całej linii. Niemcy chcąc opóźnić marsz Rosjan - wysadzili kilka wiaduktów w
powietrze. Jednak największych zniszczeń dopuścili się
"czerwonoarmiści", którzy po przekroczeniu granicy polskoniemieckiej przystąpili do demontażu i wywózki taboru oraz
różnorodnych elementów znajdujących się na poszczególnych stacjach. Bez przyczyny podpalano też stacyjne budynki. Płomienie strawiły dworzec w Bojkowie, Pilchowicach,
Stanicy, Rudach (został odbudowany; ma jednak zupełnie
inną bryłę architektoniczną niż przed wojną), Szymocicach,
Babicach i Markowicach. Nienaruszono jedynie budynków w
Nieborowicach i Nędzy. Rosjanie rozebrali też całą linię począwszy od Paproci do stacji Lukasine (okolice Raciborza).
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Ocalał jedynie fragment prowadzący z Gliwic do Paproci.
Całe pozostały też szyny z roku 1888 wyprodukowane w
funkcjonujących do dziś w niemieckim Essen zakładach
Kruppa. Po wojnie, gdy kolej przeszła pod polską administrację (właścicielem był Wydział Kolei Wąskotorowych z
siedzibą w Bytomiu), przystąpiono do odbudowy zniszczonego odcinka. Z czasem wznowiono też pasażerskie i towarowe przejazdy. W 1947 r. oddano do ponownej eksploatacji lokomotywownię w Rudach, a do 1950 r. odbudowano
linię do Markowic. Czas doskonałej prosperity rudzkiej wąskotorówki trwał do lat 60. XX w. Z przewozów korzystała
wówczas spora liczba uczniów, którzy dojeżdżali do pobliskich szkół czy pracowników udających się do swoich zakładów. Stare i wysłużone parowozy zostały zastąpione przez
lokomotywy spalinowe. Jednakże wobec narastającej konkurencji ze strony PKS-ów, liczba przewozów na trasie Gliwice-Racibórz zaczęła systematycznie spadać. 1 lipca 1966 r.
zawieszono ruch na trasie Rudy-Markowice Wąskotorowe.
Dalszy spadek przewozów, to lata 80. Stale zmniejszała się
ilość pracowników na stacjach, przez co te zaczęły stopniowo upadać. Połączenia osobowe ostatecznie zlikwidowano
4 listopada 1991 r. W roku 1992 zawieszono też ruch towarowy. Odcinek ponownie przykuł uwagę złodziei, którzy
palnikami wycinali szyny i rozkradali znajdujący się na trasie tabor. Stacja w Rudach na szczęście nie podzieliła losu
większości odcinka. Miejscem zajęli się wnet miłośnicy kolei wąskotorowej. 1 marca 1994 r. decyzją Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków linia Gliwice-Racibórz została wpisana do rejestru zabytków klasy A. W tym czasie Urząd
Miejski w Kuźni Raciborskiej przejął od PKP teren stacji
znajdujący się w granicach gminy. Odbudowano szlak komunikacyjny Stanica-Rudy-Paproć. Utworzono Skansen
Zabytkowej Kolei Wąskotorowej, którego właścicielami stawały się kolejno coraz to nowe towarzystwa. Nie zawsze
szczęśliwie kończyło się to dla rudzkiej kolejki. Nowe życie
wkroczyło na teren kolejki 1 stycznia 2009 r., kiedy to pieczę nad skansenem przejął Miejski Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej. Naczelnikiem stacji został
wówczas Jarosław Łuszcz - prawdziwy pasjonat kolejki wąskotorowej, który wszelkimi siłami starał się przywrócić

skansenowi dawną świetność. Wykradany przez lata tabor
zaczął stopniowo wracać na swoje miejsce. Nie wszystko
dało się już jednak odzyskać. Część bezcennych perełek
techniki przepadła bezpowrotnie. Obecnie po rudzkich torach porusza się kilka wąskotorowych wiązarowych lokomotyw spalinowych (m. in. typ WLs75, WLs180, 2WLs50 czy
Lxd2) z przełomu lat 60. i 70. XX w. W ruchu są też wyremontowane wagoniki, które - zwłaszcza w soboty, niedziele
i święta - wypełnione są po brzegi. Wielką atrakcją jest także wąskotorowy parowóz Las49 - ewenement w skali europejskiej, który wkrótce ponownie kursować będzie po torach rudzkiego skansenu. W 2017 r. zaszły zmiany w sferze
organu prowadzącego skansen. Kolejka została wydzielona
ze struktur Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji,
tworząc tym samym Gminny Ośrodek Turystyki i Promocji w
Rudach, a nowym szefem został Tomasz Kopeć. Na terenie
skansenu każdego miesiąca zachodzą zmiany czy to w odniesieniu do budynków stacyjnych czy torowiska, czy wreszcie samego taboru. Dużym osiągnięciem jest również odtworzenie przy udziale władz Rybnika linii do Stodół. 120lecie kolejki wąskotorowej uroczyście obchodzone będzie
podczas dorocznej Industriady, czyli Święta Szlaku Zabytków Techniki, które zaplanowane jest na 7-8 czerwca 2019
Bartosz Kozina

Pomagali w rytm śląskich szlagierów
28 grudnia oraz 22 lutego w wypełnionej niemal po brzegi sali widowiskowej Miejskiego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej odbywały się koncerty charytatywne
„Gramy i śpiewamy dla Pawła z Listą Śląskich Szlagierów”. Cały dochód z koncertów przeznaczono na pomoc dla Pawła Siluka Steinera, jednego z wykonawców śląskich przebojów. Na
obu koncertach panowała wspaniała, serdeczna atmosfera. Pierwszy koncert trwał ponad 4
godziny a drugi 5 godzin.
Paweł Siluk Steiner, choć pochodzi z Gdańska, to ze Śląskiem związany jest muzycznie, bowiem jego utwory w rytmie śląskich szlagierów goszczą dość często w rozgłośniach radiowych
i stacjach telewizyjnych na Śląsku. Artysta od pewnego czasu zmaga się z poważną chorobą, a leczenie do tanich nie
należy. By wspomóc osobę, która dla Ślązaków jest bliska, sołtys Turza Marcelina Waśniowska wyszła z inicjatywą zorganizowania na jego rzecz koncertu charytatywnego, z którego dochód został przeznaczony na leczenie pana Pawła. W akcję włączyła się Kuźnia Kultury (czyli MOKSiR), rada sołecka Turza oraz Lista Śląskich Szlagierów. Patronat medialny nad
imprezą wzięły na siebie Radio Vanessa, portal tylkokuznia.info i Nowiny Raciborskie.
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Ogłoszono hasło jubileuszowej edycji "Pływadeł"

"Pływadło", czyli spływ Odrą na byle czym w tym roku obchodzić będzie okrągły jubileusz, bowiem w dniach 15-16 czerwca odbędzie się XX edycja tej popularnej imprezy. Wybrano
oficjalne hasło, które przyświecać będzie tej dorocznej zabawie. Spośród 30 propozycji organizatorzy za najlepsze uznali
hasło: "Od 20 lat malujemy Odrą świat". - Hasło takie daje
wiele możliwości i praktycznie nie ogranicza pomysłowości
twórcom tych szalonych pływających obiektów. Powinno być
jeszcze bardziej kolorowo. Można przedstawiać wystawy
zdjęć z starych pływadeł, można na pływadle tworzyć, można
praktycznie wszystko. Samorządy szykują wiele niespodzianek. Kuźnia Raciborska czyli przystanek w Turzu zawsze
narzeka, że jesteśmy u nich za krótko. Stąd pomysł, by wypłynąć godzinę wcześniej. Pretekstem mają być URODZINY
U MARCELINY. Szybko powstały pomysły rymowane na każdy przystanek i tak powstał wiersz jak program 20. pływadeł.
Do określenia przystanków użyliśmy imion "władców" danych
gmin, miast i powiatów - pisze na swoimi facebookowym
profilu Bronisław Piróg, pomysłodawca "Pływadeł".

A oto wspomniany wiersz:
Hej! Załogi to już czas!
Zbieramy się 20. raz.
Siły i marzenia zawsze młode
rzucamy znów na odrzańską wodę.
Od Grześka i Dariusza
nasze Pływadło wyrusza
by płynąć na urodziny
do Pawła i Marceliny.
Potem do Rajmunda i Krzysia,
u których śpimy zazwyczaj.
Nazajutrz do Gośki i Sabiny
na poprawiny.
Tam pływadło zakończymy
i razem się zabawimy.
Będzie wspaniale
jak zawsze na Szkwale.
Jak podają organizatorzy spływu, dodatkowo, w tym roku
uruchomiona zostanie POCZTA WODNA. Będą specjalne pieczątki na starcie, w Turzu, w Przewozie-Dziergowicach i na
mecie. Będą specjalne widokówki, z których będzie można
złożyć bieg Odry od Raciborza do Koźla. Będzie to z pewnością gratką dla kolekcjonerów. Zaś marzeniem B. Piróga jest
jeszcze to, by można było nadać w Raciborzu, Turzu, czy na
noclegu jakieś specjalne listy czy paczki, które zostaną
ostemplowane w miejscu nadania i wydane adresatom w
miejscach postoju. - Potrzebne jest specjalne pływadło, które będzie te okazyjne przesyłki spławiało. Na początku to
może być tych przesyłek mało, ale z czasem myślę, że dla
dobrej zabawy, pewnych emocji i atrakcyjności ta forma się
przyjmie. Jeśli ktoś z budujących pływadła weźmie to pod
uwagę to proszę o kontakt - pisze pomysłodawca imprezy.

Ptasi wernisaż w Kuźni Kultury
26 lutego o godz.16:30 w Kuźni Kultury miał miejsce wyjątkowy wernisaż wystawy fotografii przyrodniczo ornitologicznej autorstwa Józefa Banasia "Ptaki - Moja Pasja". Wydarzenie zgromadziło liczną publiczność, która podziwiała ujęcia, jakość i niebywałą pasję lokalnego artysty.

Str. 16

oprac. i fot. BK

Nr 1/2019 (8)

Osobowość Roku 2018
"Osobowość
Roku 2018",
to plebiscyt,
ogłoszony na
początku br.,
którego organizatorem był
Dziennik Zachodni. Głosowanie wyłoniło zwycięzców
I etapu w miastach i powiatach. W tym zacnym gronie znalazło się troje mieszkańców naszej Gminy: Katarzyna Siwczyk,
Marcelina Waśniowska i Krzysztof Sałajczyk.
Kandydatów do wyróżnień nominowała redakcyjna kapituła
pod przewodnictwem Marka Twaroga, redaktora naczelnego
"Dziennika Zachodniego". Nominowanych podzielono na
cztery kategorie: "Kultura", "Działalność społeczna i charytatywna", "Samorządność i społeczność lokalna" oraz "Biznes".
W kategorii "Kultura" zwyciężczynią została Katarzyna Siwczyk z Rud, autorka bloga "Kobiety ze Śląska", która otrzymała 35 głosów. Na bazie swojej strony, K. Siwczyk wydała
niedawno książkę pod tym samym tytułem. Publikacja ukazała się w listopadzie 2018 r. Książka prezentuje 10 wywiadów z kobietami sukcesu pochodzącymi z województwa
śląskiego.

W kategorii "Działalność społeczna i charytatywna" zwyciężył
Krzysztof Sałajczyk z Budzisk z imponującą liczbą głosów,
bo zdobył ich aż 1872. Nominację otrzymał za wielkie serce.
Krzysztof to nie tylko sportowiec i strażak, ale też zawsze
uśmiechnięty, otwarty człowiek, który nikomu nie odmówi
pomocy. Przed kilkoma laty sam uległ poważnemu wypadkowi doznając uszkodzenia rdzenia kręgowego i narządów
wewnętrznych. Lekarze dawali mu 1 % szans na przeżycie.
Dziś jako jedyny człowiek w Polsce ma tytanowe żebra,
stworzył fundację "Pomocna Dłoń Po Wypadku", która pomaga wielu ludziom.
I wreszcie w kategorii "Samorządność i społeczność lokalna"
laur zwycięstwa przypadł Marcelinie Waśniowskiej, sołtys
Turza, która otrzymała 120 głosów. Kapituła nominowała ją
za szeroką działalność na rzecz mieszkańców Turza i Gminy
Kuźnia Raciborska. Co ciekawe, w tej kategorii drugie miejsce zdobył Robert Pabian z Kuźni Raciborskiej, nadleśniczy
Nadleśnictwa Rudy Raciborskie. Nominację otrzymał za wytężoną pracę na rzecz odbudowy lasów w okolicach Kuźni
Raciborskiej, które zniszczone zostały przez trąbę powietrzną w 2017 roku. Dzięki pracy jego zespołu, mieszkańcy regionu powoli mogą wracać na leśne ścieżki.
W drugim, wojewódzkim etapie plebiscytu zwycięzcą w kategorii "Działalność społeczna i charytatywna" został mieszkaniec Budzisk Krzysztof Sałajczyk, który otrzymał 4019 głosów.
Serdecznie gratulujemy!
oprac. BK

Anna Kijek nowym dyrektorem MOKSiR w Kuźni Raciborskiej
Od 1 marca nowym dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej jest Anna Kijek. Konkurs został ogłoszony po tym, jak dotychczasowy szef Kuźni
Kultury Michał Fita objął stanowisko wiceprezydenta Raciborza. Spośród sześciu zgłoszeń najwięcej punktów otrzymała
pełniąca dotąd obowiązki dyrektora Anna Kijek i to ona pokieruje placówką przez najbliższe 3 lata. Anna Kijek legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim zdobytym w
Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu. Posiada
szeroką wiedzę z zakresu przepisów prawnych określonych
w ogłoszeniu o naborze.
Gratulujemy!

Olaf Migus z Kuźni Raciborskiej nagrał klip z zespołem Master Men
Pod koniec ubiegłego roku w sieci pojawił się teledysk do utworu
"Orphan", którego autorem jest śląski zespół rockowy Master Men. I
nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że rolę wokalisty pełni
w nim kuźnianin Olaf Migus, a w klipie pojawiają się jego rodzice:
Joanna i Andrzej Migusowie. Wspomniany wyżej utwór pochodzi z
płyty zatytułowanej "From the moon". Zdjęcia do teledysku powstały
m. in. w raciborskim Przystanku Kulturalnym "Koniec Świata". Klip
można na stronie youtube.
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Krzysztof Kiljański wystąpił w MOKSiR
"Prócz ciebie nic" - ten i wiele innych utworów mogli usłyszeć biet w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu
uczestnicy, którzy wzięli udział w koncercie Krzysztofa Kiljań- i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej.
Fot. MOKSiR
skiego, który odbył się w sobotę, 9 marca z okazji Dnia Ko-

Przywitanie wiosny w Siedliskach
W sobotnie popołudnie 23 marca na placu zabaw w Siedliskach odbyło „uroczyste przywitanie wiosny”. Liczne atrakcje
zachęciły do przybycia wiele dzieci zarówno z Siedlisk jak i z
okolicznych miejscowości. Wśród zabaw przygotowanych
przez panie Mirelę, Małgosię oraz Olę było między innymi
poszukiwanie skarbów oraz zabawy w grupach. Główną
atrakcją było spalenie Marzanny, które symbolicznie oznaczało pożegnanie zimy. Wydarzenie uświetnił słodki poczęstunek dla dużych i małych, a także wspólne pieczenie kiełbasek na ognisku. Jak zwykle niezawodna była nasza OSP,
która użyczyła agregat prądotwórczy dla zapewnienia nagłośnienia oraz ciepłej wody do kawy i herbaty. W wydarzeniu
wzięli udział również Pan burmistrz oraz Pani dyrektor MOKSiRu. Impreza odbyła się z inicjatywy Rady Sołeckiej na czele
z Radnym oraz Sołtysem, a także sponsorów. Zabawom nie
było końca i trwały do wieczora. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie.
Materiał nadesłany- sołtys Siedlisk
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Mecz noworoczny
Koziołki wraz z sympatykami spotkali się tradycyjnie w noworoczne południe, aby wspólnie powitać Nowy Rok i rozegrać
tradycyjny mecz Kawalerzy c/a Żonaci. Po życzeniach i toaście przystąpiono do meczu. Emocji i bramek nie brakowało.
Na pierwszą bramkę trochę się naczekaliśmy. Kewin Konieczny trafił o 12.18 ( tym razem Cracovia była lepsza o 20
minut, w Krakowie gol padł o 12.08 ). Następnie gole sypały
się już niczym z rogu obfitości. Zakończyło się remisem 7:7,
a w dogrywce lepsza okazała się młodzież strzelając "złotego
gola". Dodajmy, że pierwszą żółtą kartkę otrzymał Wojciech
Chlubek o 12.38. Jako ciekawostkę dodajmy, że otrzymał ją
od sędziującego ten mecz swojego syna ... Dawida. Kolejne
noworoczne emocje już w przyszłym roku, mamy nadzieję, że
przy dużo lepszej frekwencji.
Wojciech Węglorz

Turniej w piłce halowej o tytuł Mistrza Dekanatu Kuźnia Raciborska
W sobotę, 9 marca w hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach odbył się turniej w piłce
halowej o tytuł Mistrza Dekanatu Kuźnia Raciborska. Ministranci-piłkarze nie mieli sobie równych, bowiem wygrali we
wszystkich kategoriach wiekowych. W dwóch najstarszych obyło się bez walki, bo zarówno w kategorii ponadgimnazjalnej i
oldboy nie było rywali. W kategorii szkoły podstawowej rywalizowało pięć zespołów, zaś w kategorii gimnazjalnej - cztery
zespoły i tu rudzkie "Buksy" udowodniły swoją wyższość. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w walce o mistrzostwo
diecezji gliwickiej.
WYNIKI:
Szkoła Podstawowa:
Rudy - Dziergowice 0:0
Zawada Książęca - Kuźnia Raciborska 1:0
Babice - Rudy 0:1
Dziergowice - Zawada Książęca 1:1
Babice - Kuźnia Raciborska 1:0
Rudy - Zawada Książęca 0:0
Dziergowice - Kuźnia Raciborska 1:0
Zawada Książęca - Babice 1:0
Rudy - Kuźnia Raciborska 5:0
Dziergowice - Babice 0:1
Gimnazjum:
Dziergowice - Kuźnia Raciborska 2:1
Rudy - Babice 3:0
Dziergowice - Rudy 0:0
Kuźnia Raciborska - Babice 1:3
Dziergowice - Babice 1:0
Rudy - Kuźnia Raciborska 3:0
UM Kuźnia Raciborska, oprac. BK, fot. Marek Tomasiak

Trenuj z MKS "Tajfun". Tenisiści stołowi zapraszają do wspólnej gry
MKS "Tajfun" zaprasza miłośników tenisa stołowego do wspólnego trenowania. Treningi odbywają się we wtorki od 17:30 do 19:30 i w czwartki
od 17:30 do 21:00 w hali sportowej przy SP im. Jana Wawrzynka w Kuźni
Raciborskiej. Zainteresowani proszeni są o kontakt pod nr. tel.: 668-802988 (Damian) i 602-620-897 (Gabryś).
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Sukcesy kuźniańskich Spartan
11 medali na początek, czyli dobry start
5 stycznia najmłodsi zawodnicy Sparty Gold Team po raz pierwszy w tym roku
walczyli w zawodach Ogólnopolskiej Ligi Dzieci i Młodzieży w Ju-Jitsu Sportowym, które odbyły się w Mysłowicach. Zawody jak zawsze obfitowały w piękne
walki oraz niesamowite emocje ze strony startujących dzieci, rodziców oraz
trenerów. Spartanie wywalczyli łącznie 3 złota, 3 srebrne, 5 brązowych medali.
W imieniu Zarządu MKS "Sparta" chcielibyśmy podziękować za wspieranie naszego Klubu: Miastu Kuźnia Raciborska, firmie TBI, firmie Silesia Invest oraz
rodzicom naszych wspaniałych zawodników.
Materiał nadesłany / MKS Sparta

Złote i brązowe podium w Jeleniej Górze
2 lutego w Jeleniej Górze odbył się XIV Puchar Polski w Ju-Jitsu. W rywalizacji
udział wzięło 549 zawodników w tym 6 reprezentantów Sparty Gold Team z
Kuźni Raciborskiej w składzie: Patryk Ogonowski, Ewa Szymik, Mateusz Kijas, Maciej Zawisza, Julian Stencel i Szymon Urbaniec. Znakomicie zaprezentowali się Patryk Ogonowski, Julian Stencel oraz Ewa Szymik, którzy w swojej
kategorii zdobyli złote medale. Tym sposobem zagwarantowali sobie pewne
miejsce w kadrze narodowej. Mateusz Kijas zdobył brązowy medal, natomiast pozostałym spartanom nie udało się zająć miejsca na podium.
Materiał nadesłany / MKS Sparta

Podium podczas Mistrzostw Polski
w BJJ NO GI w Luboniu

23-24 lutego w Luboniu odbyły się jedne z najważniejszych zawodów brazylijskiego ju-jitsu w roku, czyli Mistrzostwa Polski No Gi
Ju Jitsu (bez kimon). Turniej przyciągnął ponad 1,5 tys. zawodników z całego kraju. Na tak prestiżowej imprezie nie zabrakło reprezentantów Sparty Gold Team z Kuźni Raciborskiej. Klub reprezentowało sześciu zawodników: Julian Stencel, Grzegorz Wasik,
Wiesław Kręcisz, Bartosz Foksowicz, Olaf Sobania i Patryk Ogonowski. Bardzo dobrze zaprezentował się Julian Stencel, który
zdominował swoją kategorię wagową zdobywając złoty medal. Na
podium uplasował się również Olaf Sobania, który po ciężkich
pojedynkach zdobył brązowy medal.
Materiał nadesłany / MKS Sparta

Zawodnicy Sparta Gold Team z nagrodami starosty raciborskiego
7 lutego w Raciborskim Centrum Kultury odbyła się XII Gala
Raciborskiego Sportu, w trakcie której starosta raciborski Grzegorz Swoboda i prezydent Raciborza Dariusz Polowy wręczyli
nagrody dla sportowców, którzy uzyskali wysokie wyniki sportowe w 2018 r.. Wśród wyróżnionych znaleźli się zawodnicy MKS
Sparta z Kuźni Raciborskiej. Pierwszym z nagrodzonych był
Patryk Ogonowski, który otrzymał Raciborskiego Championa w
kategorii Medaliści Mistrzostw Świata, Europy, Mistrzowie Polski Seniorów. Zawodnik Sparty dostał ponadto nagrodę finansową starosty raciborskiego za osiągnięte wyniki sportowe w
roku 2018. Finansową nagrodą starosty w kategorii trenerów i
innych osób fizycznych działających na rzecz rozwoju sportu za
sukcesy sportowe odniesione w 2018 r. został również uhonorowany Maciej Kriwienok. Nagroda rzeczowa starosty raciborskiego za osiągnięte wyniki sportowe w 2018 r. powędrowała
natomiast do rąk Ewy Szymik. Serdecznie gratulujemy naszym
reprezentantom i życzymy kolejnych sukcesów.

oprac. BK, fot. M. Kozina / nowiny.pl

Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego Sparta serdecznie dziękuje władzom Miasta Kuźnia Raciborska, Firmie
TBI oraz Silesia Invest za wspieranie klubu i zawodników
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Znamy triumfatorów I Międzynarodowego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar
Burmistrza
W sobotę, 16 marca w hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej odbył się I
Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Miasta. W rozgrywkach wzięło udział 89 zawodników z
Polski i Czech. Zawodnicy reprezentowali kluby z terenu województwa śląskiego i opolskiego, a także z czeskiego klubu
z zaprzyjaźnionego miasta Odry w Republice Czeskiej. Turniej ten był swoistym debiutem organizacyjnym działaczy
Miejskiego Klubu Sportowego "Tajfun" Kuźnia Raciborska.
Turniej rozegrano w następujących kategoriach: Kobiety
OPEN, Chłopcy U-15, Chłopcy U-20, Mężczyźni OPEN. Sędzią
głównym zawodów był nestor kuźniańskiego tenisa stołowego Feliks Cieśla. Czołowe miejsca w swoich kategoriach zajęli:
U-15:
1. Jakub Nosiadek
2. Oliwer Sliwka
3. Pavel Hendrych
Kobiety Open:
1. Marta Gawliczek
2. Gloria Depta
3. Natalia Kadlecova
U-20:
1. Vojtech Hendrych
2. Jakub Hrachovec
3. Jakub Pruszkowski
Mężczyźni Open:
1. Zbigniew Siódmok
2. Grzegorz Marciniec
3. Jakub Hrachovec
O samym turnieju opowiada prezes Miejskiego Klubu Sportowego "Tajfun" Kuźnia Raciborska Damian Morciniec:
"Turniej ten był organizacyjnym debiutem środowiska kuźniańskich tenisistów, skupionych wokół klubu MKS "Tajfun".
Naszym celem było rozpropagowanie tej dyscypliny sportu
wśród dzieci i młodzieży oraz integracja środowisk sportowych. Ilość zawodników oraz poziom sportowy to niewątpliwie wielki sukces imprezy. Była to także okazja do nawiąza-

nia współpracy z klubami ze Śląska, Opolszczyzny oraz klubu z partnerskiego miasta Odry w Republice Czeskiej. Ufam,
że już niedługo zaowocuje to wspólną organizacją zawodów,
w ciekawej formule. Najbardziej jednak wyczekuję zwiększonej liczby dzieci trenujących tę piękną dyscyplinę sportu".
Organizatorzy dziękują również instytucjom, które wsparły
organizację turnieju: Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska. Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji i Szkole Podstawowej im. Jana Wawrzynka. Słowa podziękowań kierują
także do sponsorów imprezy: Piekarnia-Cukiernia Rynek,
Polo-Bud, Kuźnia Smaku, Seba-Pol, Restauracja "Nad Rudą", Pub "Kwadrat", Małecki Schody MJM.

Rajdowy Puchar Śląska za nami
W słoneczną niedzielę ostatniego dnia marca ulicami Kuźni Raciborskiej oraz okolic odbył się Rajdowy Puchar Śląska. I choć nie był to pierwszy taki rajd w historii imprez
motoryzacyjnych w naszym mieście, to pierwszy jeśli chodzi o nowego organizatora i liczbę załóg. Fani motosportu
rozpoczęli sezon po zimowej przerwie w Kuźni Raciborskiej, gdzie odbyła się 1. Runda Rajdowego Pucharu Śląska. Dla kierowców rajdówek zostały przygotowane dwa
asfaltowe odcinki specjalne o długości 4,6 oraz 3,5 km. W
sumie do pokonania mieli ponad 32 kilometry (oba odcinki
powtarzane były czterokrotnie), a rywalizacja była prowadzona w siedmiu kategoriach. Chętnych było więcej, ale ze
względów organizacyjnych do rajdu dopuszczono 90 załóg.
Fot. BK
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Wilki biegaczom nie straszne.
IV Kuźniański Półmaraton Leśny Rafamet 2019 za nami!
W sobotę, 6 kwietnia na stadionie miejskim w Kuźni Raciborskiej odbyła się czwarta edycja Półmaratonu Leśnego
Rafamet. Biegowi na 21,097 m towarzyszyła Dyszka z Kija,
czyli marsz nordic walking na 10 km. Nagrody zwycięzcom
wręczała Justyna Święty-Ersetic, mistrzyni Europy w biegu na
400 metrów. W kategorii OPEN na dystansie 21 km i 097
metrów najlepszy okazał się Paweł Kosek z Tychów, który
wbiegł na metę z czasem 1 godz. 15 min. i 30 s. Wyprzedził
dotychczasowego dwukrotnego triumfatora Mateusza Wolnika z Lysek (1:16:10) i Szymona Wolka z Tychów (1:19:45).
Dyszkę z Kija najszybciej przemaszerował Marian Małka z
Gliwic (1:00:34) przed Andrzejem Kupczykiem z Dziergowic
(1:05:33) i Janem Dudkiem z Kędzierzyna-Koźla (1:05:58).
W kategorii Pracownik Rafamet półmaraton najszybciej przebiegła Karina Widuch, a w kategorii Służba Leśna najlepszy
był Bartosz Małka. Wśród mieszkańców Kuźni Raciborskiej
wygrał Andrzej Grzesik przed Januszem Kruszelnickim i Sebastianem Sadłą. Na trasie biegaczom oraz właścicielom

kijków towarzyszyli nie tylko kibice (głównie w osobach strażaków), ale i... dzika zwierzyna w postaci wilka, który przyglądał się uczestnikom z pobliskich zarośli. Ciekawostką jest,
że trasa półmaratonu za rok ulegnie modyfikacji, ponieważ
atest, jaki otrzymała od Polskiego Związku Lekkiej Atletyki,
który ważny jest pięć lat, kończy się w listopadzie br.
Bartosz Kozina

O Ewangelii wg św. Mateusza wiedzą wszystko.
W Rudach odbył się finał konkursu biblijnego
10 stycznia w Rudach odbył się finał XXIV Wojewódzkiego
Konkursu Wiedzy Biblijnej, którego organizatorem była diecezja gliwicka. Finał składał się z dwóch etapów: pisemnego
oraz ustnego, a wzięło w nim udział 60 osób. Młodzi ludzie z
całego województwa śląskiego obejmującego teren 5 diecezji: gliwickiej, katowickiej, bielsko-żywieckiej, częstochowskiej i sosnowieckiej wyłonionych w etapach szkolnych oraz
diecezjalnych, przyjechało do Rud, by sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą Biblii, a dokładnie Ewangelii św. Mateusza.
Etap pisemny, który wyłonił ścisłą czołówkę finalistów, odbył
się w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach. Kolejna część konkursu miała miejsce w Auli św. Jana
Pawła II w Starym Opactwie w Rudach. Tam na oczach zgromadzonej publiczności, którą stanowili uczestnicy konkursu,
ich rodzice i opiekunowie oraz zaproszeni goście, odbył się

etap ustny, który ostatecznie wyłonił zwycięzców konkursu. I
tak: pierwsze miejsce zdobył Jan Kucharski z Jaworzna, drugie miejsce - ex aequo - zdobyli: Weronika Wałach z Rybnika
oraz Jacek Adamecki z Gliwic. Poziom konkursu był bardzo
wysoki, uczestnicy podkreślali również wysoki poziom organizacyjny oraz życzliwość i gościnność, których doświadczyli
zarówno w szkole, jak i w murach opactwa. Warto podkreślić, że Gmina Kuźnia Raciborska oraz Szkoła Podstawowa
im. Jana III Sobieskiego w Rudach były współorganizatorami
konkursu. Gmina zapewniła wszystkim gościom poczęstunek oraz ufundowała nagrody książkowe. Burmistrz Paweł
Macha wspólnie z biskupem gliwickim Janem Kopcem oraz
wicekuratorem oświaty Dariuszem Domańskim złożyli gratulacje zwycięzcom konkursu oraz wręczyli im ufundowane
nagrody.
SP Rudy / UM Kuźnia Raciborska
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Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 1 W Kuźni Raciborskiej
Goście byli bardzo wzruszeni występami wnucząt i w
niejednym oku zakręciła się łezka. To była naprawdę
wyjątkowa uroczystość, pełna uśmiechu, radości i dumy. Dziadkowie mieli okazję zintegrować się i wspólnie
porozmawiać o swoich kochanych wnukach.
„Bardzo was doceniamy i bardzo was szanujemy,
A dzisiaj po prostu bardzo wam dziękujemy
z wami nie jest nudny świat
Babciu, Dziadku żyjcie nam 100 lat.”
Materiał nadesłany / Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej

W Przedszkolu nr 1 w Kuźni Raciborskiej w dniach 23 i
24 stycznia świętowano Dzień Babci i Dziadka. Poszczególne grupy, pod czujnym okiem nauczycielek,
przedstawiły przygotowane programy artystyczne, podczas których przedszkolaki zaprezentowały swoje
umiejętności wokalne, recytatorskie oraz taneczne.
Swoim występem mali artyści wyrazili wielką miłość i
szacunek dla babć i dziadków oraz podziękowali za
ciepło i dobroć, które otrzymują od nich każdego dnia.
Po występach przedszkolaki wręczyły swoim ukochanym dziadkom własnoręcznie wykonane upominki w
wykonanie których włożyły wiele serca i starań. Na zakończenie czekał słodki poczęstunek dla dziadków.

Biało-czerwony Dzień Babci i Dziadka w Turzu
Nad całością czuwała nauczycielka Monika Magdewicz.
Materiał nadesłany / Przedszkole w Turzu

25 stycznia w przedszkolu w Turzu przedszkolaki zrobiły miłą niespodziankę swoim babciom i dziadkom z
okazji ich niedawnego święta. Program artystyczny,
który przedstawili mali artyści w całości nawiązywał do
Narodowego Roku Niepodległości, w związku z czym
nie brakowało biało-czerwonych barw. Przedszkolaki
dwoiły się i troiły, żeby zadowolić i zabawić swoje babcie i dziadków. Ci odwdzięczali im się gromkimi brawami. Ostatnim punktem programu było odtańczenie
wspólnej polki. Potem już tylko własnoręcznie zrobione
prezenciki i herbatka z dziadkami.
Str. 23
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Integracja poprzez naukę pływania. Ministerstwo pomogło szkole
Od kwietnia do grudnia w Szkole Podstawowej im. Jana
Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej realizowany był projekt
powszechnej nauki i doskonalenia pływania dla uczniów
klas II i III finansowany ze środków Funduszu Pokrzywdzonych oraz Pomocy Postpenitencjarnej przez Ministerstwo
Sprawiedliwości. Klasa integracyjna była dowożona do krytej
pływalni przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu, gdzie pod okiem wykwalifikowanych instruktorów uczniowie zdobywali nowe umiejętności i doświadczenia związane z pływaniem. Na ostatnich zajęciach uczniowie mieli możliwość przystąpienia do egzaminu na kartę pływacką. Za

zadanie mieli przepłynąć 350 m bez zatrzymania, skoczyć ze
słupka oraz przepłynąć 5 m pod wodą. Dla niektórych była to
bułka z masłem, a dla innych nie lada wyzwanie. Cieszy nas
fakt, że na 17 uczniów, 11 poradziło sobie z nim. Film z zajęć nauki pływania, którego pomysłodawcą jest Grzegorz
Wrzodak można obejrzeć na stronie youtube. Dziękujemy za
wielkie zaangażowanie oraz uwiecznienie tych wszystkich
pięknych chwil, wrażeń i podwodnych pląsów. Dziękujemy
również A-Z Studio za montaż klipu oraz pomoc w realizacji
tego projektu.
Materiał nadesłany / SP Kuźnia Raciborska

Dzięki dofinansowaniu uczniowie z Kuźni i Rud będą kontynuować naukę pływania
Gmina Kuźnia Raciborska uzyskała dofinansowanie na prowadzenie i organizację zajęć sportowych w ramach programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" oraz zajęć
sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno
-kompensacyjnej. Konkurs na dofinansowanie zadania został ogłoszony jeszcze w ubiegłym roku przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki. 22 stycznia na stronie internetowej ministerstwa opublikowane zostały jego wyniki. Projekt, którego
nazwa brzmi "Umiem pływać", jest skierowany do najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w
Kuźni Raciborskiej oraz Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach. Celem zajęć poza nauką pływania jest

m. in. walka z wadami postawy u dzieci, promocja zdrowego
i aktywnego stylu życia, kształtowanie pożądanych cech osobowościowych i społecznych u dzieci (odwaga, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność za drugą osobę, zgodne współdziałanie w zespole). Dodatkowo uczniowie nabędą wiedzę i
umiejętności dotyczące bezpiecznego przebywania i odpowiedniego korzystania z akwenów. Zarówno udział w zajęciach jak i dowóz jest dla uczniów bezpłatny. Koszt całego
projektu wynosi 64 000 zł, z czego dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki to kwota 32 000 zł. Pozostałą część
stanowi wkład własny gminy Kuźnia Raciborska.
UM Kuźnia Raciborska

Maciej Kriwienok uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego
30 stycznia w sali konferencyjnej Zamku Piastowskiego w Raciborzu odbyła
się uroczystość wręczenia nauczycielom z regionu aktów mianowania na
nauczyciela dyplomowanego. Wśród szerokiego grona pracowników oświaty
znalazł się Maciej Kriwienok z Kuźni Raciborskiej, który zawodowo związany
jest z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Rudach. Przypomnijmy,
że M. Kriwienok - poza pracą zawodową - zajmuje się trenowaniem zawodników w Miejskim Klubie Sportowym "Sparta Gold Team". Niedawno został
ponownie wybrany do Rady Miejskiej. Stopień nauczyciela dyplomowanego
jest najwyższym, jaki można uzyskać w drodze awansu zawodowego. Serdecznie Gratulujemy!
oprac. BK, fot. Zamek Piastowski w Raciborzu

Policjanci przestrzegali uczniów przez narkotykami i
"Szkoda Ciebie na takie patoklimaty" - to hasło kampanii o charakterze edukacyjnoprofilaktycznym pn. "Narkotyki i dopalacze zabijają". W poniedziałek w Szkole Podstawowej
im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej uczniowie spotkali się z policjantami z Komendy
Powiatowej w Raciborzu. Funkcjonariusze powiatowej komendy przeprowadzili z uczniami
pogadankę temat zagrożenia, jakie niosą ze sobą narkotyki i inne substancje chemiczne,
jak dopalacze i zaprezentowali kampanię organizowaną jest przez MSWiA w ramach
"Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im.
Władysława Stasiaka". Kampania ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na
temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia.
SP Kuźnia Raciborska, oprac. BK
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Uczniowie z Kuźni otrzymali podziękowanie z królewskiego dworu
Kuźniańscy uczniowie z klasy IV i V wraz ze swoją nauczycielką języka angielskiego Gabrielą Bitomską ponownie wykazali
się kreatywnością i przesłali na brytyjski dwór kartkę z życzeniami. Tym razem adresatem była młoda para, czyli książę
Harry i Meghan Markle. To już nie pierwsze tego typu przedsięwzięcie. Jak mówi G. Bitomska, to już czwarty list, jaki
dotarł do nauczycielki w zamian za wysłane życzenia i gratulacje. Dwa były adresowane do brytyjskiej królowej (pisaliśmy
o tym w jednym z numerów „Echa”). Pierwszy dotyczył 91.
urodzin królowej Elżbiety II i 65-lecia koronacji. Drugi został
wysłany w listopadzie tego samego roku i związany był z 70.
rocznicą ślubu. Adresatami kolejnego listu była książęca
para Kate i William, którzy wydali na świat trzecie dziecko.
Podziękowanie przyszło w sierpniu, po około czterech miesiącach. - Z takiej okazji kupuję zawsze stosowną kartkę, a
dzieci wpisują tam swoje życzenia. Tym razem, w związku z
tym, że był do ślub książęcej pary, do koperty włożyłam trochę pieniędzy, z tym że takich na szczęście, którymi obsypuje się u nas nowożeńców - mówi Gabriela Bitomska. - To było
parę miesięcy temu i w zasadzie już straciłam nadzieję na
to, że tym razem też otrzymamy podziękowanie, bo zdawałam sobie sprawę, że tych listów na królewski dwór dotarły
tysiące - dodaje nauczycielka angielskiego. Niespodzianka

znalazła się w skrzynce pani Gabrieli pod koniec stycznia. Poza standardowym podziękowaniem za wysłane życzenia,
które pewnie otrzymała większość, w kopercie był jeszcze
mały liścik z przeprosinami, że tak długo to trwało, ale ze
względu na ogrom życzeń pracownicy dworu nie byli w stanie szybko na nie odpowiedzieć - mówi G. Bitomska. A nam
pozostaje pogratulować ciekawej inicjatywy i życzyć kolejnych, tak miłych niespodzianek.
Bartosz Kozina

Tańcz, nie żałuj podłogi
Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej po raz 6 zorganizowało Gminny Konkurs Taneczny pod hasłem „Tańcz, nie żałuj
podłogi- Polskie tańce ludowe”. Konkurs otworzyła Pani dyrektor Renata Domańska, a konferansjerem była Pani Joanna Sroka. W konkursie wzięły udział nasze gminne przedszkola. Na „wielkiej scenie” zaprezentowały się kolejno grupy taneczne. 5-latki z Rud wystąpiły z Polonezem pod kierunkiem pani Wiolety Kowol, 6-latki z Rud zatańczyły Krakowiaka, a przygotowała ich Mariola Piontek. Turzaczki wraz z
Panią Moniką Magdewicz zaprezentowały Kaczoka, a 5-latki
z Przedszkola nr 2 w Kuźni Rac. z Panią Natalią Wyka poka-

zały nam Mieltorza. Na końcu wystąpiły dzieci z naszego
przedszkola, 5-latki przygotowane przez Panią Urszulę Warczok przedstawiły Kokotka, natomiast 6-latki zatańczyły Trojoka pod kierunkiem Pani Katarzyny Blonka. Uroczystość
uświetniły występy grupy tanecznej Łężczok III oraz pokazy
taneczne - indywidualne w wykonaniu dziewcząt: Wiktorii
Szyry, Nadii Kowalczyk i Natalii Rucińskiej. Cała impreza
przebiegła w miłej atmosferze. Wiele osób mogło po raz
pierwszy zobaczyć niektóre z tradycyjnych Polskich Tańców
Ludowych. Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom.
Materiał nadesłany
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"Czy jesteśmy bezpieczni?" XVI Debata Oksfordzka przeszła do historii

W gościnnych murach MOKSiR odbyła się XVI już edycja
Debaty Oksfordzkiej przygotowanej przez uczniów i nauczycieli SP w Kuźni Raciborskiej. To już tradycja, która jest ciekawą alternatywą dla ewentualnych wagarowiczów na dzień
21 marca. W końcu pierwszy dzień wiosny można świętować na różne sposoby.
1. Patrycja Serafin i Wiktoria Szyra (polityka wewnętrzna);
2. Julia Marek i Ewelina Depta (policja, straż pożarna);
3. Kacper Kruszelnicki i Aleksandra Dzedzej (polityka zagraniczna);
4. Paulina Persińska i Emilia Banaś (bezpieczeństwo w internecie);
5. Zofia Stachera i Wiktoria Nowak (zabezpieczenie medyczne i energetyczne);
6. Tomasz Kowalski i Dawid Błaszczyk (bezpieczeństwo
ekologiczne).
Uroczystość prowadziły przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego: Joanna Erynkwajt i Natalia Śmiały - uczennice
klasy 3 A gimnazjum. Uświetnił ją oczywiście szkolny poczet
sztandarowy. Na początek, w przepięknej piosence, wystąpiły najmłodsze uczennice naszej szkoły (chórek z klas 1-3)
przygotowane przez panią Marię Minko. Następnie głos zabrała dyrektor Kinga Apollo, mianując jednocześnie marszałka i sekretarza debaty. Laskę marszałkowską otrzymał
uczeń klasy 3 B gimn. - Kacper Cichocki, a sekretarzem
została uczennica klasy 3 A gimn. - Zuzanna Zawada. Do
wystąpień uczniowskich dorzucili swój kamyk niektórzy zaproszeni goście: wicestarosta Marek Kurpis, major Straży
Granicznej Tomasz Pielczyk, który przedstawił również ciekawą prezentację na temat działalności Śląskiego Oddziału

Straży Granicznej, przedstawiciel WKU w Rybniku - kapitan
Mariusz Kamiński i przedstawicielka Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Raciborzu Karina Talabska. Oczywiście
po wystąpieniach wszystkich uczestników dyskusji odbyło
się głosowanie, w którym publiczność miała zdecydować,
które argumenty mocniej do nich przemówiły. Po zakończeniu debaty głos zabrał również pan Jan Kluska - dawniej
dyrektor, a dziś oddany przyjaciel naszej szkoły. Wystąpił on
z przesłaniem dla wszystkich obecnych uczniów szkoły, dziękując jednocześnie nauczycielom za podjęty trud wychowania. Przekazał również na ręce marszałka zebrane materiały
na temat słynnego absolwenta szkoły - Adama Kocura. Na
zakończenie wystąpiły w duecie nasze szkolne artystki: Natalia Skarupa i Kamila Til (przyg. Edyta Procek). Ich występ
wywołał spontaniczną reakcję uczestników debaty, którzy
radosnym śpiewem i tańcem przyłączyli się do świętowania
pierwszego dnia wiosny. Oprócz wymienionych wcześniej
gości, zaszczycili nas również swoją obecnością: komendant
Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu Jarosław Ceglarek,
dyrektor Biura Poselskiego Gabrieli Lenartowicz Wioletta
Organiściok, chorąży SG Anna Ulman, kapelan SG ks. Artur
Suska, z-ca komendanta Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej podkom. Jacek Musiolik, rzecznik prasowy KPP w
Raciborzu kom. Mirosław Szymański, prezes TPD Romana
Serafin, prezes TMZR w Kuźni Raciborskiej Halina Wyjadłowska, dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach Edyta Depta. Urząd Miejski reprezentowała kierownik Referatu Edukacji Anna Mainusz. Koordynatorem debaty była Sabina Chroboczek-Wierzchowska, natomiast teksty
wystąpień młodzież przygotowała pod kierunkiem Kazimierza Szczepanika oraz Arkadiusza Mroza.
Materiał nadesłany
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Harcerze z Hufca Ziemi Raciborskiej triumfatorami XI
Rajdu Harcerskiego "Wielka Ucieczka" w Żaganiu

Mamy przyjemność poinformować, że patrol wędrowników z
69. Drużyny Wędrowniczej "Wataha" z Hufca Ziemi Raciborskiej im. Alojzego Wilka z Kuźni Raciborskiej zajął I miejsce
w XI Rajdzie Harcerskim "Wielka Ucieczka", który w dniach
22-24 marca odbył się w Żaganiu. Celem rajdu było przede
wszystkim upamiętnienie wydarzeń sprzed 75 lat, kiedy to
w nocy z 24 na 25 marca tunelem wykopanym na głębokości 10 m i długości ponad 100 m z terenu obozu jenieckiego Stalag Luft III, który mieścił się w Żaganiu zbiegło 76
jeńców. Wydarzenie to przeszło do historii jako "Wielka
Ucieczka". Organizatorem rajdu była Komenda Hufca ZHP
Żary, 3. WDH "Azymut" oraz EMRaMed Emilia Pieńko. Wśród
drużyn, które zgłosiły się do udziału był patrol wędrowników
z 69. Drużyny Wędrowniczej "Wataha" z Hufca Ziemi Raciborskiej im. Alojzego Wilka z Kuźni Raciborskiej.
Dzięki udziałowi w imprezie, uczestnicy mogli poznać bliżej
historię bohaterskiej ucieczki pilotów, a także sprawdzić
swoją wytrzymałość fizyczną, wiedzę i nabyte umiejętności.
Tym bardziej miło nam poinformować, że zwycięzcami tegorocznego rajdu zostali harcerze z kuźniańskiego hufca.Serdecznie Gratulujemy!
O "Wielkiej Ucieczce":
By wydostać się z obozu, jeńcy (obóz przeznaczony był dla

alianckich lotników; "Stalag Luft" znaczy bowiem tyle co
"Stammlager Luftwaffe") podjęli się budowy tunelu, którego
głębokość znajdowała się na poziomie 10 metrów. By zmylić
okupanta, jednocześnie drążono trzy takie tunele. Nadano
im nazwy: "Tom", "Dick", "Harry". Wobec wykrycia przez
strażników dwóch pierwszych, siły skoncentrowano na budowie tego ostatniego. By wydostać się poza teren obozu,
trzeba było wydrążyć tunel o długości ponad 100 m. Właz
do niego znajdował się pod piecem, znajdującym się w pokoju jednego z baraków (barak nr 104) . Budowa była zakrojona na szeroką skalę. Pod szybem znajdowały się pomieszczenia z pompą powietrzną, magazynem wydobytego piasku
oraz warsztat stolarski. W przygotowania do ucieczki zaangażowało się ponad 200 więźniów. Tunel - dzięki układom
jeńców z niektórymi niemieckimi strażnikami - zyskał elektryczne oświetlenie. Do oszalowania tej niezwykłej konstrukcji zużyto 2000 desek, które wyciągano z barakowych łóżek.
W trakcie kopania tunelu wybrano 132 tony piasku, który
niepostrzeżenie rozsypywano na terenie całego obozu. Do
ucieczki doszło w nocy z 24 na 25 marca 1944 r. Z tunelu
wyszło łącznie 76 jeńców (kolejnych czterech ujął już strażnik przy klapie wyjściowej, wszczynając tym samym alarm).
W grupie uciekinierów, którym udało się zbiec, było sześciu
polskich oficerów. 73 jeńców dość szybko schwytano, a 50
(w tym 6 Polaków) zostało rozstrzelanych na rozkaz Adolfa
Hitlera. Początkowo mieli zginąć wszyscy ujęci, ale sprzeciwił się temu Hermann Göring. Wydarzenie znalazło odzwierciedlenie zarówno w literaturze, jak i w filmie. Są to m. in.
książki pt. "50 z Żagania" autorstwa Rajmunda Szubańskiego i "Wielka Ucieczka", której autorem jest Anton Gill, a także produkcja z 1963 r. w reż. Johna Strugesa pt. "The Great
Escape" (w Polsce emitowany jako "Wielka ucieczka") z
udziałem m. in. Steve'a McQueena, Charlesa Bronsona i
Richarda Attenborough.
Tekst: Bartosz Kozina, fot. Hufiec ZHP ZR im. Alojzego Wilka w
Kuźni Raciborskiej

Światełko do nieba
Światełko do nieba hołdem dla zamordowanego prezydenta Adamowicza i podziękowaniem dla Jurka Owsiaka.
Mimo kilkustopniowego mrozu ponad 50 osób pojawiło
się w niedzielny wieczór, 20 stycznia na Placu Zwycięstwa w Kuźni Raciborskiej, by upamiętnić zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i podziękować Jurkowi Owsiakowi za Wielką Orkiestrę Świątecznej
Pomocy.
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27. Finał WOŚP w Kuźni Raciborskiej. Zebrano blisko 30 tys. zł
rekord w stosunku do kwoty zebranej rok wcześniej. - To
była kwota całkowita, bez rozliczania walut obcych i precjozów. Tylko w puszkach wolontariuszy było 23.109,84 zł.
Aukcja z kolei przyniosła dochód w wysokości 4.905,64 zł. I
dodatkowo 1505,23 zł z tytułu rozprowadzania babeczek,
które sprzedawały panie w holu MOKSiR - wylicza szef sztabu WOŚP w Kuźni Raciborskiej Ireneusz Wojcieski. Program
tegorocznego finału był bardzo urozmaicony; na scenie zaprezentowały się przedszkolaki i wychowankowie MOKSiR.
Kilka utworów zaprezentowała również Beata Piwowarczyk.
Muzyczną gwiazdą finału był zespół Scarlett. W akcję włączyli się również strażacy z OSP w Kuźni Raciborskiej i Siedliskach, którzy przygotowali pokaz sprzętu strażackiego. Każdy mógł wejść do wozu bojowego, zobaczyć, z jakim sprzętem ochotnicy wyjeżdżają do akcji, a także nauczyć się
udzielania pierwszej pomocy.
Bartosz Kozina
W cieniu tragedii, jaka rozegrała się w niedzielny wieczór w
Gdańsku, gdzie podczas „Światełka do nieba” został zaata- Ostateczna kwota, potwierdzona przez Fundację, wyniosła
kowany nożem prezydent tego miasta Paweł Adamowicz, 29.585,78 PLN.
około godz. 22. zakończyło się liczenie pieniędzy w kuźniańskim sztabie, jakie w ramach 27. Finału Wielkiej Orkiestry .
Świątecznej Pomocy zebrano w Kuźni Raciborskiej i okolicach. Uzyskana suma to 29.520,71 zł, co stanowi kolejny

Dzień Książki
We wtorek 26 marca biblioteka w Rudach w ramach Dnia
Książki przeprowadziła zajęcia w przedszkolu w Rudach dla
grupy " Pszczczółek ". Na spotkaniu przeczytano, z podziałem na role, książkę pt. "Krokodyl Kevin " An Vrombaut.
Wykorzystano również ilustracje p. Eweliny Zielińskiej
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"Uśmiechnij się i przytul do książki ". Zajęcia były przeplatane zabawami muzyczno-ruchowymi przy akompaniamencie
gitary. Grupa " Pszczółek " została zaproszona do biblioteki
by kontynuować zajęcia z książką.

Nr 1/2019 (8)
Kampania „Mała książka – wielki człowiek” podbija biblioteki
– 28 tys. nowych czytelników

Czy pierwsza wizyta w bibliotece może być początkiem wspaniałej przygody na całe życie? Wierzymy, że tak! Dlatego we
wrześniu 2018 r. w ramach kampanii „Mała książka – wielki
człowiek” rozpoczęliśmy projekt pilotażowy skierowany do
dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną oraz ich rodziców.
Nawyk codziennego czytania z dzieckiem oraz regularnego
odwiedzania biblioteki warto kształtować już od najwcześniejszych lat życia dziecka, dlatego zaprosiliśmy rodziców
trzylatków, żeby wspólnie ze swoimi Maluchami odebrali w
bibliotece wyjątkowy prezent. W przygotowanej dla nich
„Wyprawce Czytelniczej” znalazły się: książka „Pierwsze wiersze dla…” (antologia wierszy wybitnych polskich poetów),
poradnik „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu

dziecka” przypominający o korzyściach wynikających z czytania oraz Karta Małego Czytelnika do zbierania naklejek. Za
każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymuje naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostaje uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.
Do projektu przyjęto blisko 800 bibliotek publicznych z całej
Polski, co wraz z podległymi im filiami daje łącznie 3,5 tys.
oddziałów bibliotecznych, w których można odebrać
„Wyprawki Czytelnicze”. W tym gronie znalazła się także
Miejska Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej. Od początku trwania pilotażu biblioteki odwiedziło ponad 30 tys.
trzylatków z rodzicami. Dla większości z nich była to pierwsza
wizyta w bibliotece, podczas której zostały zapisane do biblioteki i stały się pełnoprawnymi uczestnikami życia kulturalnego. Dzięki pilotażowi akcji bibliotekom publicznym przybyło blisko 28 tys. nowych czytelników! Bibliotekarze z wielkim zaangażowaniem włączyli się w projekt, stając się dla
trzylatków wyjątkowymi przewodnikami po świecie książek.
Uroczyste wręczanie dziecku dyplomu za częste wizyty w
bibliotece było doskonałą okazją do zbudowania z nim trwałych więzi, które – mamy nadzieję – przetrwają lata. Od początku trwania akcji ponad 4 tys. trzylatków odebrało imienny dyplom za aktywne rozwijanie czytelniczej pasji, czyli wypożyczenie co najmniej dziesięciu książek.
Po sukcesie pilotażu chcemy, żeby w 2019 r. także starsze
dzieci otrzymały książki na „dobry start”. Otrzymają publikację przeznaczoną pod względem estetyki i treści dla dzieci w
wieku przedszkolnym. Rekrutację bibliotek do projektu w
skali ogólnopolskiej rozpoczęto wiosną.
Nasza biblioteka nadal będzie brała udział w tej kampanii.
Już wkrótce spodziewamy się dostawy „Wyprawek Czytelniczych”, którymi będziemy mogli obdarować nowych czytelników.
Najważniejsze informacje o kampanii można znaleźć na stronie: www.wielki-czlowiek.pl
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Spotkanie "Eksperci programowania"
W ramach zajęć kształtowania umiejętności przedmiotowych ucznia w zakresie programowania, realizowanych
przez szkołę, biblioteka w Rudach zorganizowała spotkanie
dla uczniów klas I - III pod hasłem " Eksperci programowania". W tym celu 1 kwietnia 2019 r, poniedziałek , odwiedzi-

ło nas pięć klas szkoły podstawowej. Dzieci zapoznały się z
pracą biblioteki, drogą książki i poszczególnymi etapami od
księgarni do biblioteki a także z zasadami wypożyczania
książek.

„Niekrólewska wyprawa” króla Jana
3 kwietnia 2019 r. Krzysztof Pławecki – autor książki pt.
„Niekrólewska wyprawa” – spotkał się z dziećmi z Przedszkola nr 2
w Kuźni Raciborskiej, aby opowiedzieć młodym czytelnikom o sobie i swojej twórczości. W czasie spotkania autor przeczytał dzieciom fragment opowiadania oraz zaprezentował ciekawe ilustra-
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cje, które zachęcają do czytania. Dzieci wykazały duże zainteresowanie treścią książki o królu Janie i tajemniczej księdze. Książka
pana Pławeckiego jest o tyle wyjątkowa, że została napisana rytmicznym wierszem. Jeśli jeszcze ktoś, ma ochotę poznać przygodę
Króla Jana- zapraszamy do naszej biblioteki.
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Spotkanie z Romanem Pankiewiczem
rych opowiedział dzieciom Roman Pankiewicz. Pisarz spotkał się z uczniami klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej
im. Jana Wawrzynka. W trakcie spotkania przeistaczał się w
postacie opisane w książeczkach. Dopracował najdrobniejsze szczegóły strojów i użytych rekwizytów korzystając z
możliwie największej ilości oryginałów (wojskowa kamizelka
kuloodporna wraz z pasem oficerskim i pokrowcem na
hełm, czapka i kurtka listonosza, kask i toporek strażacki,
ubiór ratownika medycznego, stetoskop lekarski, apteczka).
Dzieci brały czynny udział w spotkaniu poprzez wymyślanie
ostatnich fragmentów rymowanek oraz odpowiedzi na zadawane przez autora pytania.
27 marca w Kuźni Raciborskiej odbyło się spotkanie z Romanem Pankiewiczem- autorem 5 książeczek dla dzieci
opowiadających o zawodach. Strażak, ratownik medyczny,
listonosz, żołnierz, policjant to 5 ważnych zawodów, o któ-
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Nie tylko Pan Samochodzik…
„Nie tylko Pan Samochodzik” oraz Kuźni Raciborskiej. Autor opowiadał o swojej twórczości, podró„Nowojorskie klimaty” to tematy spotkań z żach i pasjach. Były to spotkania pełne humoru, bogato ilustrowaArkadiuszem Niemirskim- autorem ponad ne slajdami oraz fragmentami utworów muzycznych.
30 powieści dla młodzieży i dorosłych, który
odwiedził nas 4 kwietnia. Pisarz o 10 rano
spotkał się z młodzieżą w Szkole im. Jana III
Sobieskiego w Rudach a o 16 z dorosłymi w

Teatr „KRAK – ART”, czyli Złota kaczka i Świnki trzy.
5 kwietnia 2019 r Biblioteka w Kuźni Raciborskiej zaprosiła
dzieci z przedszkoli w Turzu i w Budziskach na spektakl w
wykonaniu Teatru „KRAK – ART” z Krakowa. Aktorzy wystawili legendę pt. „Złota kaczka”, pełną humoru i kolorowych
scen. Z legendy wynikał morał, że należy i warto dzielić się z
potrzebującymi. Aktorzy nawiązali świetny kontakt z dziećmi, wciągając je do wspólnej zabawy podczas przedstawienia. W tym samym dniu zaprosiliśmy aktorów do przedszkola w Rudach, gdzie przedstawili bajkę pt. „Świnki trzy”, peł-

ną humoru i kolorowych scen. Opowieść miała przesłanie,
że warto być pracowitym i obowiązkowym – co popłaca.
Dzieci brały czynny udział w całym spektaklu, poprzez
wspólny śpiew, zabawy ruchowe i taneczne. Śmiechu było
co niemiara. Przedszkolaki poprosiły aktorów o ponowne
przybycie z kolejną, wesołą bajką.

