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Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze w Gamowie
16 września na płycie boiska sportowego LKS Gamów, w Powiatowych Zawodach Sportowo Pożarniczych rywalizowali druhowie
i druhny OSP z całego powiatu.
Najlepsze drużyny młodzieżowe, kobiece i męskie walczyły
o puchar i mistrzostwo powiatu raciborskiego. Przygotowania
do tego strażackiego święta trwały wiele tygodni. W organizację uroczystości zaangażowanych było kilkadziesiąt osób: strażacy, sportowcy, pracownicy przedszkola, pracownicy urzędu
oraz gospodynie z Gamowa. Z uwagi na niesprzyjającą pogodę
oraz padający, cały dzień deszcz, zawodnicy rywalizowali w
bardzo trudnych warunkach. Najlepsze drużyny wyłonione w
zmaganiach powiatowych będą rywalizować w zawodach wojewódzkich. Najszybsi w ćwiczeniu bojowym okazali się strażacy
z OSP Modzurów, niestety popełnione, w ocenie sędziów, błędy
techniczne spowodowały naliczenie punktów karnych i ostatecz-

nie druhowie z Modzurowa uplasowali się na drugiej lokacie.
Świetną formę jak zwykle zprezentowały druhny z OSP Brzeźnica oraz młodzieżowa drużyna ze Sławikowa, która zakwalifikowała się do zawodów wojewódzkich. Gospodarze zawodów pokazali kunszt i od strony logistycznej i od strony przygotowania
bojowego. Wystawili do zawodów dwie drużyny młodzieżowe,
i co wzbudziło największe zainteresowanie i podziw, drużynę
strażaków przedszkolaków. Ci zaprezentowali swój wóz bojowy, umiejętności bojowe i świetne przygotowanie ratowniczo-medyczne. Maluchy zachwyciły scenką gaszenia pożaru domku
i udzieleania pierwszej pomocy poszkodowanym w pożarze.
Dokończenie
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Dożynki Łubowice

Dożynki Łubowice

Diamentowe Gody Państwa Elżbiety i Jana Bębenek z Brzeźnicy
Dnia 22 września 2017r. jubileusz
60-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili
Państwo Elżbieta i Jan Bębenek z Brzeźnicy. Ślub cywilny zawarli 22 września
1957r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Li-
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gocie Książęcej, a ślub kościelny 29 września 1957r. w swojej parafii w Łubowicach.
Pan Jan pochodzi z Laskowa powiat Limanowski, miał 5 rodzeństwa (2 siostry i
3 braci). Pochodzi z gospodarstwa rolne-

go. Jubilat przyjechał do gminy Rudnik
w 1954r. po świętach Wielkanocnych.
Przez 37 lat pracował aż do emerytury w
Państwowym Gospodarstwie Rolnym w
Brzeźnicy. Był radnym w Gromadzkiej
Radzie w Łubowicach oraz radnym wojewódzkiej rady najpierw
w Opolu, później w Katowicach.
Pani Elżbieta urodziła się w Miedoni, do Brzeźnicy przeprowadziła
się w wieku 3 lat. Miała 5 rodzeństwa (4 braci i siostrę). Jubilatka
podobnie jak mąż Jan pracowała
w Państwowym Gospodarstwie
Rolnym w Brzeźnicy. Po ślubie
zajmowała się domem i wychowywaniem dzieci. Jubilaci poznali się
w pracy. Doczekali 2 córek, 5 wnucząt (2 wnuczki, 3 wnuków), 4 prawnuczek i 6 prawnuków. Życzenia
dostojnym Jubilatom złożyli Wójt
Gminy Alojzy Pieruszka i pracownik USC Michaela Proba. Państwu
Elżbiecie i Janowi Bębenek składamy najserdeczniejsze gratulacje i
życzymy świętowania w zdrowiu
i szczęściu kolejnych rocznic.
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Państwo Magdalena i Karol Urbas z Ponięcic
świętowali Diamentowe Gody
Dnia 23 września 2017r. Jubileusz
60-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili
Państwo Magdalena i Karol Urbas z Ponięcice. Ślub cywilny zawarli 23 września 1957r. w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Jasionie, a ślub kościelny następnego
dnia w kościele w Jasionie. Pan Karol pochodzi z Ponięcic, miał 8 rodzeństwa ( 4
siostry i 4 braci ). Jubilat z zawodu jest
stolarzem. Pracował w Azotach w Kędzierzynie, później w Raciborskim Przedsiębiorstwie Produkcji Materiałów Budowlanych „ŻELBET”. Rodzice Pana Karola
prowadzili w Ponięcicach gospodarstwo
rolne. Przez wiele lat Jubilat był sołtysem
wsi Ponięcice i radnym Gminy Rudnik.
Pani Magdalena urodziła się w Jasionie i
tam się wychowała. Jubilatka z zawodu
jest krawcową. Pani Magdalena także pochodzi z gospodarstwa rolnego. Po ślubie

Jubilatka zajmowała się domem i wychowywaniem dzieci. Jubilaci poznali się u
brata Pana Karola w Bierawie. Doczekali
się 5 dzieci (4 synów i córki), 12
wnuków (9 wnuczek, 3 wnuków )
i 15 prawnuków
( 4 prawnuczek,
11 prawnuków
). Życzenia Jubilatom
osobiście złożyli Wójt
Gminy Rudnik
Alojzy Pieruszka
i pracownik USC
Michaela Proba.
Jubilatom życzymy na dalsze lata
dużo szczęścia,

zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz doczekania następnych jubileuszy.

Jubilatka Maria Gali z Grzegorzowic
Najstarsza mieszkanka naszej gminy - Maria Gali z Grzegorzowic w lipcu
tego roku obchodziła swoje 94 urodziny.
Pani Maria urodziła się 16 lipca 1923r. w
Lasakach. Miała 3 siostry i 3 braci. Wyszła
za mąż 24 września 1951r. za Pawła Gali.
Ślub odbył się w Łubowicach. Po ślubie
Pani Maria przeprowadziła się do Grzegorzowic gdzie zamieszkała wspólnie z
mężem. Urodziła 4 dzieci: 2 córki i 2 synów. W ciągu całego swojego życia ciężko
pracowała na rodzinnym gospodarstwie
rolnym, a także zajmowała się dziećmi i
domem. Owdowiała po 48 latach małżeństwa. Jubilatka do tej pory jest pomocna
w domu. Doczekała 9 wnuków oraz 11
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prawnuków. Z okazji
urodzin, prócz serdecznych życzeń najbliższych i znajomych, życzenia jubilatce złożył
osobiście Wójt Gminy
Rudnik Alojzy Pieruszka oraz pracownik USC
Michaela Proba. Redakcja naszego biuletynu
przyłacza się do życzeń,
życząc Pani Marii dużo
szczęścia,
zdrowia,
wszelkiej pomyślności
oraz doczekania następnych rocznic.
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Państwo Krystyna i Engelbert Gawlik z Brzeźnicy
obchodzili Diamentowe Gody
Dnia 14 września 2017r. jubileusz
60-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo Krystyna i Engelbert Gawlik z Brzeźnicy. Ślub cywilny zawarli 14
września 1957r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ligocie Książęcej, a kościelny następnego dnia w kościele parafialnym w
Łubowicach. Oboje pochodzą z Brzeźnicy. Pan Engelbert ma siostrę, Pani Krystyna również ma jedną siostrę. Pan Engelbert z zawodu jest kowalem. Przez 40 lat
pracował, aż do emerytury, w Kolejowym
Zakładzie Maszyn „Kolzam” w Raciborzu. Był aktywnym druhem Ochotniczej
Straży Pożarnej w Brzeźnicy. Wiele lat
zajmował się pszczelarstwem i prowadzeniem pasieki. Dziś jego hobby to hodowla
gołębi i królików. Pani Krystyna wychowywana była przez matkę. Ojciec poległ
podczas II Wojny Światowej podczas oblężenia Stalingradu. Swoje dzieciństwo
spędziła w Strzybniku u krewnych. Po
ślubie Jubilatka zajmowała się domem,

gospodarstwem i wychowywaniem dzieci. Jubilaci doczekali 3 dzieci (2 córki i
syna ), 3 wnuczek i 2 prawnuczek. Wójt
Gminy Rudnik Alojzy Pieruszka i pra-

cownik USC Michaela Proba osobiście
złożyli Jubilatom życzenia z okazji tak
doniosłej

Hildegarda i Alfons Grela - jubilaci z Jastrzębia
Państwo Hildegarda i Alfons Grela z
Jastrzębia w sierpniu tego roku obchodzili niecodzienny jubileusz -Żelazne Gody
czyli 65 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Pani Hildegarda i Pan Alfons
poznali się w listopadzie 1950r na kier-
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maszu. 4 sierpnia 1952r złożyli przysięgę
małżeńską przed urzędnikiem stanu cywilnego w Krowiarkach, a ślub kościelny
odbył się w listopadzie 1952r w kościele
parafialnym w Grzędzinie. Pani Hildegarda wraz z Panem Alfonsem całe życie

pracowali w rodzinnym gospodarstwie
rolnym. Pan Alfons pracę na roli łączył z
różnymi funkcjami społecznymi: był radnym gminy, przedstawicielem w GS-ie,
mężem zaufania w Cukrowni Racibórz.
Przez cztery kadencje pełnił także funkcję sołtysa wsi Jastrzębie. Pani
Hildegarda zajmowała się codziennymi obowiązkami związanymi z wychowaniem dzieci
oraz prowadzeniem domu i gospodarstwa. Jubilatom urodziło
się dwóch synów. Doczekali
dwóch wnuków, a w bieżącym
roku urodziła im się prawnuczka. Według Jubilatów receptą
na szczęśliwe małżeństwo jest
wzajemne zrozumienie i miłość.
Z okazji tak doniosłego Jubileuszu Wójt Gminy Rudnik Alojzy
Pieruszka złożył Państwu Grela
życzenia wszelkiej pomyślności i Bożego Błogosławieństwa,
wręczył im także pamiątkowy
dyplom. My również życzymy
Im samych słonecznych dni i
dużo zdrowia na dalsze wspólne lata.
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Piesza pielgrzymka do cudownego obrazu Matki
Bożej Piekarskiej
12 września przypada wspomnienie
Matki Bożej Piekarskiej. Wizerunek
Matki Bożej z Piekar znajduje się w
bocznym ołtarzu w zabytkowym drewnianym kościółku w Miejscu Odrzańskim.
Obraz ten słynie z cudów, które za
wstawiennictwem Matki Bożej z Piekar
wypraszali w ciągu dziejów wierni z naszej parafii i zapewnie nie tylko. Świadczą
o tym m.in. wota, którymi obdarowywa-

no obraz w podziękowaniu za uproszone
łaski.
Pielgrzymom ze Sławikowa, Błażejowic i Lasak przyświecała intencja, którą
chcieli powierzyć Matce Bożej. Do Miejsca
Odrzańskiego samochodami przyjechały
także osoby, które ze względu na wiek
czy chorobę nie były w stanie podjęć trudu pieszego pielgrzymowania.
Parafianie z Miejsca Odrzańskiego z
radością i wzruszeniem przyjęli pielgrzy-

mów w ich miejscowości, czekając na nich
przed swoim kościołem. O godz. 18:00 odprawiona została Msza św. w intencji pielgrzymów, po której pątnicy w strugach
deszczu, który ich nie odstraszył, wrócili
pieszo pod kościół parafialny w Sławikowie. Tam, niezrażonych nieoczekiwaną
zmianą pogody pielgrzymów, przywitała
piękna tęcza.
Tekst: Weronika Żymełka
Zdjęcia: Jennifer Wochnik

Nowy dyrektor
przedszkola
w Gamowie
W związku z przejściem na emeryturę
dotychczasowego dyrektora Samorządowego Przedszkola w Gamowie Gabrieli
Burdzik, w drodze konkursu wyłoniono
nowego dyrektora, została nim Danuta
Neukirch. Ogłoszony był również konkurs na stanowisko dyrektora przedszkola w Rudniku, jednakże nikt nie złożył
oferty, tym samym Wójt Gminy w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny powierzył tę funkcję na
kolejną kadencję dotychczasowej dyrektorce Renacie Rybka.

Błogosławieństwo ziół i kwiatów
15 sierpnia przeżywaliśmy uroczystość
Wniebowzięcia NMP, zwane tradycyjnie
świętem Matki Boskiej Zielnej.
Zgodnie ze zwyczajem w parafii Sławików po każdej Mszy św. pobłogosławione zostały bukiety składające się
z kwiatów, ziół i młodych pędów zbóż
przygotowane przez panie z Parafialnego
Zespołu CARITAS.
Dzięki ofiarom uzyskanym z rozprowadzania m.in. wiązanek kwiatów w uroczystość Matki Bożej Zielnej nasz Parafialny Zespół Caritas mógł dofinansować
część wycieczki dla dzieci do Krakowa i
Wieliczki, która odbyła się 19 lipca tego
roku, a także każdego roku przygotować
paczki dla chorych przed Wielkanocą.
Zdjęcia: Jennifer Wochnik
Tekst: Weronika Żymełka
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Msza odpustowa i kanoniczny obrzęd wprowadzenia
nowo mianowanego proboszcza w Łubowicach
Liturgiczne wprowadzenie nowo mianowanego proboszcza dokonało się podczas mszy odpustowej w niedzielę 10 września 2017,
w obecności licznie zgromadzonych parafian, rodziny i gości.
Uroczystość rozpoczęła się procesją
z plebanii do kościoła. W imieniu Biskupa do wspólnoty parafialnej wprowadził
nowego proboszcza dziekan dekanatu
raciborskiego - ksiądz mgr Adrian Bombelek, który odczytał dekret mianowania
oraz przedstawił księdza Andrzeja Styrę
wspólnocie parafialnej. Liturgii przewodniczył nowo mianowany proboszcz ksiądz
mgr Andrzej Styra. Dziekan odebrał od
nowego proboszcza wyznanie wiary i
przysięgę wiernego wypełniania urzędu
– nieodzowne akty inicjujące kolejny etap
pracy kapłańskiej. W czasie mszy nowy
proboszcz został przywitany przez przedstawicieli Rady Parafialnej. Był też czas na
życzenia, które zawierały cały ekwipunek
niezbędny w dalszej odpowiedzialnej pracy duszpasterskiej. Ksiądz proboszcz podziękował wszystkim, którzy przyczynili
się do uświetnienia tej uroczystości.
(więcej zdjęć na www.lubowice.pl)
Ewa P.

Odpust w Ligocie Książęcej
Uroczystą mszę odpustową w niedzielę 28 sierpnia w intencji mieszkańców Ligoty Książęcej celebrował ksiądz Henryk Rzega. W
czasie swojej homilii ks. Proboszcz przypomniał wszystkim przesłanie św.Bartłomieja – Patrona Ligoty, abyśmy byli pokorni,
ponieważ „na pokornych łaski spływają”.
Po zakończeniu mszy ksiądz dziękował wszystkim mieszkańcom,
młodzieży, sołtysowi za
zorganizowanie
odpustu , rozpoczął słowami : …” witam
wszystkich na odpuście , który tradycyjnie jest organizowany w zgodnej i zgranej
współpracy sołectwa Ligota. Pan Sołtys
z ogromnym poświęceniem czasu chce
umilić czas, kiedy przeżywamy tak wielkie święto, jakim jest Odpust i msza za
mieszkańców Ligoty. Bawcie się dobrze i
czujcie się dobrze”. Wypowiedź Sołtysa
p. Norberta Serzisko obejmowała życzenia dla zebranych, podziękowania dla
wszystkich, którzy przyczynili się do zorganizowania pikniku odpustowego.
Podczas pikniku odbywały się konkurencje sportowe i rodzinne, skierowane
głównie dla dzieci. Niestrudzona p. Ewa
Serzisko i p.Dorota Panek przez całe popołudnie organizowały najmłodszym zabawy.
Zwieńczeniem pikniku odpustowego
były kiełbaski z grila.
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Słoneczna pogoda i rześki wiatr stworzyły idealne warunki do zabawy na odpuście, który zgromadził prawie wszystkich mieszkańców Ligoty.
św.Bartłomiej Natanael Apostoł ur. się
w I w. n.e. w Kanie Galilejskiej, zm. ok. 70
r. w Albanopolis w Armenii. Możliwe jest,
że poprzez znajomość z Bartłomiejem Jezus został zaproszony na wesele w Kanie
Galilejskiej. Bartłomiej miał głosić Ewangelię w Armenii, Indiach, Arabii a nawet
w Etiopii. Podobno nawrócił brata króla
Armenii – Polimpiusza. Z rozkazu króla
Astiagesa pojmano Bartłomieja w mieście
Albanopolis (obecnie Emanstahat). Był
męczony, rozpięty na krzyżu głową w
dół, żywcem obdarty ze skóry, ukrzyżowany, a następnie ścięty.
W ikonografii przedstawiany jest z
nożem do zdzierania skóry. Jest patronem rzeźników, garbarzy, introligatorów,
szewców, krawców.
Relikwie świętego znajdują się w
Bazylice św. Bartłomieja w Rzymie. Od

30.08.2015 r. jego relikwie znajdują się też
w Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i
Miłości Bożej w Piekarach Śląskich.
Święto św. Bartłomieja w kościele katolickim obchodzone jest 24 sierpnia.
Ewa Porwal

ODPUST
W KAPLICY
W LASAKACH
W sobotę 30 września parafianie z Lasak zebrali się wokół swojej kapliczki, aby
uczcić jej patronkę - Matkę Boską Różańcową. Ksiądz Proboszcz odprawił Mszę
św. w intencji wszystkich mieszkańców
Lasak z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinach, zaś po Mszy św.
odmówiona została modlitwa różańcowa.
Zdjęcia: Jennifer Wochnik
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Czerwięcicka kapliczka po remoncie
Staraniem sołtysa wsi Czerwięcice
Huberta Jarosza, mieszkańców Czerwięcic, oraz władz samorządowych po kilku latach remontu i prac wokół obiektu
Kapliczka przydrożna w Czerwięcicach
wraz z wyposażeniem wnętrza oraz otoczeniem doczekała końca remontu. Wewnątrz kaplicy usytuowano nowy drewniany ołtarz z obrazem Matki Boskiej
Częstochowskiej. Kapliczka usytuowana
jest na skraju drogi w samym centrum
wsi. Do kapliczki prowadzą nowe murowane schody, teren wokół kapliczki został wybrukowany, a posadzka w kaplicy
wyłożona cegłą klinkierową. Kapliczka
pochodzi z XVIII wieku. Obiekt wart jest
obejrzenia, polecamy.

DZIECI Z PARAFII W SŁAWIKOWIE ZWIEDZIŁY
KRAKÓW
19 lipca grupa dzieci i młodzieży udała się na wycieczkę do Krakowa, dofinansowanej ze środków Wigilijnego Dzieła Pomocy
Dzieciom 2016, w ramach Konkursu Wyobraźnia Miłosierdzia.
Celem projektu pt. „Turystyka – drogą do integracji i przyjaźni” było przede
wszystkim zwiększenie integracji pomiędzy dziećmi i młodzieżą z parafii
Sławików. Ponadto uczestnicy działania
poznali zabytki i historię Krakowa oraz
zwiedzili Kopalnię Soli w Wieliczce.
Uczestnicy wycieczki spotkali się
w Krakowie z przewodniczką, która
przez trzy godziny oprowadzała grupę
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po Krakowie przybliżając dzieciom historię zabytków. W programie wycieczki
znalazły się m.in. następujące miejsca:
Katedra Wawelska, Groby Królewskie,
Rynek, Kościół Mariacki. Po spacerze ulicami Krakowa uczestnicy projektu przejechali autokarem do Wieliczki, w której
zwiedzili Kopalnię Soli, a w niej wykute
w soli piękne komory, niesamowite podziemne jeziora, majestatyczne konstrukcje

ciesielskie i unikalne solne rzeźby. Dzieci
i młodzież zobaczyli maszyny i narzędzia
górnicze. W połowie szlaku ujrzeli dedykowaną św. Kindze cudowną kaplicę i
zdobiące ją jedyne w swoim rodzaju solne
dzieła sztuki. Uczestnicy usłyszeli kompozycję Fryderyka Chopina towarzyszącą
świetlnemu spektaklowi nad brzegiem
jednego z solankowych jezior.
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GALERIA Z POWODZI TYSIĄCLECIA
W tym roku przypadała 20 rocznica
jednego z najtragiczniejszych wydarzeń
związanych m.in. z naszą gminą, a jest
nim powódź tysiąclecia z 1997 roku. W
naszej pamięci nadal wciąż żywe pozostają obrazy ukazujące, jak wielki ogrom
zniszczeń wyrządził ten żywioł. Dziś,
tamte wydarzenia są już historią, wpisującą się w dzieje ziemi raciborskiej.
Parafia Sławików zebrała z tej okazji
ponad 120 zdjęć ukazujących codzienne
życie podczas powodzi oraz ogrom zniszczeń, jakie woda ze sobą przyniosła. Fotografie udostępniły rodziny ze Sławikowa, Lasak i Miejsca Odrz. Ze zdjęć została
utworzona na stronie internetowej parafii
www.slawikow.pl galeria upamiętniająca
wydarzenia z lipca 1997r.
Tekst: Weronika Żymełka
Zdjęcie udostępnione przez rodzinę
Sekuła

Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze w Gamowie
Nie sposób nie wspomnieć o pokazie
sikawki konnej z 1918r w wykonaniu druhów ze Strzybnika.
Wyniki zawodów
Grupa A
1. Samborowice 102,14
2. Modzurów 102,34
3. Owsiszcze 109,78
4. Roszków 118,54
5. Racibórz - Sudół 121,37
6. Górki Śląskie 125,6
7. Pogrzebień 133,73
8. Borucin 139,56
9. Turze 160,2
Grupa B (CTiF dorosłych)
1. Rudnik 331
Grupa C
1. Roszków 123,24
2. Brzeźnica 124,55
3. Samborowice 133,37
4. Turze 136,99
5. Pietraszyn 143.57
6. Racibórz - Markowice 172,21
7. Babice 206,83
8. Borucin - dyskwalifikacja
CTiF chłopcy
1. Sławików 1061
2. Samborowice 1053
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3. Bolesław 1038
4. Pietraszyn 1031
5. Turze 1025
6. Gamów 1016
7. Racibórz Brzezie 936
CTiF dziewczęta
1. Krzyżanowice 1020
2. Racibórz - Markowice 1020
3. Gamów 1018
4. Pietrowice Wielkie 1012
5. Pietraszyn 1003
6. Turze 990
7. Racibórz - Brzezie 950
Sponsorem Główny imprezy był Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Spółka strategiczna dla
polskiej gospodarki, odpowiedzialna za
przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie

najważniejszymi gazociągami w Polsce.
GAZ-SYSTEM S.A. jest też właścicielem
spółki Polskie LNG S.A., która wybudowała i obsługuje terminal skroplonego
gazu ziemnego LNG w Świnoujściu. W
ramach programu inwestycyjnego 2015 2025 GAZ-SYSTEM S.A. planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów
w zachodniej, południowej i wschodniej
części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie
nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także
budowa połączeń między systemowych
z Litwą, Słowacją i Czechami, wzmocni
bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.
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ŚWIĘTO PLONÓW W MIEJSCU
ODRZAŃSKIM
10 września w kościele filialnym w
Miejscu Odrz. odprawiona została Msza
św. dożynkowa jako podziękowanie za
tegoroczne żniwa i plony w intencji rolników i parafian. Parafianie z Miejsca
Odrzańskiego przybyli do kościoła w uroczystym korowodzie, przynosząc ze sobą

koronę żniwną oraz dary dożynkowe.
Starostowe tegorocznych dożynek, Państwo Pieruszka, przynieśli ze sobą chleb i
wino, które na początku Mszy św. pobłogosławił Ks. Proboszcz.
Tekst: Weronika Żymełka
Zdjęcia: Patryk Pieruszka

W SŁAWIKOWIE DOŻYNKI ZORGANIZOWAŁO
SOŁECTWO LASAKI

27 sierpnia, po intensywnych i upalnych dniach zbierania plonów, nastał dzień, w
którym sławikowska parafia dziękowała za każdy zebrany podczas żniw kłos zboża.

Organizatorem tegorocznych dożynek parafialnych było sołectwo Lasaki.
Barwny korowód wyruszył o godz. 10:00
spod Wiejskiego Domu Kultury w Lasakach w kierunku kościoła parafialnego.
Na jego czele w bryczce obok proboszcza
księdza Joachima Augustynioka jechali
starostowie święta plonów, Państwo Bernadeta i Romuald Jaroszowie. Dalej jechali traktorami lasaccy rolnicy wiozący
w przyczepach koronę dożynkową oraz
przygrywającą dźwięcznie orkiestrę.
Msza św. w intencji rolników rozpoczęła się od błogosławieństwa przyniesionego przez starostów chleba i wina, a
także korony dożynkowej oraz wszelkich
darów ofiarnych. Dziękczynienie za udane żniwa jakim była Msza św. zakończyło
się wyśpiewanym Bogu Te Deum. Ksiądz
Proboszcz podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tegorocznych dożynek parafialnych.
Wychodząc z kościoła każdy wierny
otrzymał własnoręcznie wykonany przez
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parafian z Lasak słodki upominek.
Tekst: Weronika Żymełka
Zdjęcia: Patryk Pieruszka

Dożynki Parafialne
– wielkie święto
w małych Łubowicach
W niedzielę 17 września 2017 świętowaliśmy nasze parafialne dożynki, przygotowane w tym roku przez sołectwo
Łubowice. Wielkie świętowanie rozpoczął
uroczysty przemarsz korowodu dożynkowego. Honory starostów pełnili Małgorzata i Krzysztof Badurczyk. Na czele
– orkiestra , potem poczet sztandarowy,
mieszkańcy. Łubowiczanie nieśli piękną
koronę żniwną, dzieci i młodzież dożynkowe chleby i dary Matki Ziemi. Następnie odbyła się Msza Święta dziękczynna
za zebrane plony. Starostowie wręczyli na ręce Ks. Proboszcza przyniesione
bochny chleba, a dzieci dary. Na koniec
Mszy ksiądz Andrzej Styra słowa podziękowania skierował do grupy dożynkowej,
która tegoroczne święto chleba zorganizowała i przygotowała. Dożynki parafialne w Łubowicach przyciągnęły wielu
mieszkańców. Po południu spotkali się
pod zamkiem. Z myślą o nich przygotowano część artystyczną. Ponieważ padało
wszyscy zebrani biesiadowali i tańczyli w
wiacie. Dzieci mogły skorzystać z atrakcji
konkursów i zabaw. Z powodu deszczu
odwołano pozostałe atrakcje, np. dmuchany zamek. Z kolei miejscowe firmy
serwowały swoje produkty i wyroby. Był
też poczęstunek z tradycyjnym dożynkowym kołaczem i kawą. Pomimo deszczu
tegoroczne święto chleba i tych, którzy go
współtworzą było bardzo udane, co widać
na zdjęciach.
Ewa P.
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Tajemnicze mogiły w Dolędzinie
Spacerując leśnymi duktami Dolędzina, tej niesamowitej niegdyś osady, patrząc na mieniącą się w jesiennym słońcu aleję czerwonych dębów dostrzegłam coś co skłoniło mnie do napisania tych kilku słów.
Przechadzałam się już tędy wielokrotnie zawsze zachodząc na skraj lasu gdzie
posadowione są dwie tajemnicze mogiły skrywające niezwykłą historię dwóch
przyjaciół, których połączyły dzieje wojen, waśni i spokojnych dostatnich czasów. Żyli obok siebie połączeni więzią
przyjaźni aż po kres swoich dni. Zacznę
może od początku zbytnio się nie rozwodząc. Otóż Dolędzin to dziedziczne ziemie starej śląskiej szlachty rodz. von Wrochem. Po bezpotomnej śmierci właściciela
Dolędzina Ludwika von Wrochem (który
umarł nagle w wieku zaledwie 21 lat), w
roku 1870 dziedzicem majątku został jego
siostrzeniec, młody chłopak, 16-letni Karol Ludwik von Gellhorn, syn Marii von
Wrochem i majora Paula von Gellhorn
z Legnicy. W tym samym roku młody
dziedzic uzyskał zgodę na połączenie nazwisk rodziców i odtąd nazywał się von
Wrochem-Gellhorn. W 1878 roku uzyskał
zgodę na połączenie dwóch rodowych
herbów. Zgodnie z rodzinną tradycją
młody człowiek zrobił wielką karierę w
wojsku, był oficerem regimentu huzarów
królewsko-pruskiej Lejb-Gwardii i dosłużył się stopnia generała-majora. Generał
Carl Ludwik von Wrochem-Gellhorn
urodził się 28 stycznia 1856 roku w Legnicy. 16 października 1890r ożenił się z
dziedziczką dóbr szonowickich – Olgą
von Selchov urodzoną 6 marca 1873r.
Ślub odbył się w Dolędzinie w obrządku
ewangelickim. 34 letni generał po romantycznym acz krótkim narzeczeństwie poślubił 17 letnią Olgę z nadzieją na długie i
szczęśliwe życie. Duża różnica wieku nie
była przeszkodą wielkiej miłości jaka zrodziła się między nimi. Wspólnie zamieszkali w pałacyku rodziny von Selchov w
Szonowicach. Generał Carl Ludwik von
Wrochem-Gellhorn był bardzo dobrym
gospodarzem i zarządcą połączonych majątków. Stale inwestował, rozbudowywał,
ulepszał, a szczęście mu sprzyjało gospodarstwa kwitły, a ludziom pracujący na
jego dobrach żyło się spokojnie i dostatnio. Niestety ich osobiste życie rodzinne
nie było zbyt szczęśliwe, a to z powodu
braku potomstwa, którego oboje pragnęli. Żona generała zmarła 3 czerwca 1926r
we Wrocławiu mając 52 lata. Wracając
jednak do tajemniczych mogił na skraju
Dolędzińskiego lasku – mogiły są dwie:
jedna z inskrypcją Richard Block, druga
to miejsce pochówku Generała Carla Lu-
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dwika. Richard Block to serdeczny przyjaciel właściciela majątku. Dlaczego u
boku generała nie spoczęła Jego ukochana małżonka? Tutejsi mieszkańcy, którzy
pamiętają jeszcze tamte czasy mówią,
że ostatnim życzeniem dziedziczki Olgi
było by po jej śmierci trumnę z jej ciałem
złożyć na wozie zaprzągniętym w cztery
białe woły i puścić je wolno. Tam gdzie
wóz się zatrzyma tam ma zostać pochowana. O tym miejscu miał wiedzieć tylko Generał Carl Ludwik von Wrochem-Gellhorn oraz jego najbliższe otoczenie.
Tak się też zapewne stało bo nikt nie zna
miejsca pochówku Olgi choć była to osoba
o niezwykle przyjemnym i przyjaznym
usposobieniu oraz licznych zasługach
dla miejscowej ludności. Prowadziła we
wsi szkółkę dla przyszłych gospodyń,
sprowadziła siostry zakonne, utworzyła
we wsi sieć usług opiekuńczych, medycznych, prowadziła szkółkę dla dzieci itd….
Przypuszczam, że jej grób znajdować się
może przy starym leśnym trakcie, którym
generał codziennie przejeżdżał wizytując
swoje majątki. Codziennie czy pogoda
czy niepogoda o godzinie 11.00 kuczer
Skiba zaprzęgał konie w Dolędzińskim
majątku i wyjeżdżał po generała do Szonowic. Ten wsiadał do bryczki i o 12.00
wyjeżdżał z Szonowic do Dolędzina. Nie
jeździł powszechnie używaną drogą, a
zawsze polami i leśnym duktem, który
kończył się u stóp wzgórza gdzie spoczął
sędziwy generał. Jego kunsztowny, choć
skromnie wykonany nagrobek świadczy
że powstał zanim jeszcze w te strony zawitała wojenna zawierucha. Może takie
było życzenie kawalerzysty, bo niedaleko,
po drugiej stronie drogi znajdowała się
stadnina, stajnie i tym sposobem mógł być
blisko ukochanych zapewne koni. Skromny nagrobek posiada inskrypcję w postaci
zapisu: tu spoczywa Generał Carl Ludwik
von Wrochem-Gellhorn, Königl. Preuss.
Generalmajor, Pan na Dolędzinie w latach 1870 – 19……. (nie wykuto daty) urodzony 28 stycznia 1856 roku w Legnicy.
Zmarł w styczniu 1945r tuż przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Daty śmierci
na nagrobku nie wykuto do dziś. Pogrzeb
odbył się w mroźny styczniowy dzień z
udziałem najbliższych oraz mieszkańców
obu majątków: Szonowic i Dolędzina. Po
wkroczeniu Rosjan mogiła została zdewastowana, otworzona i rozgrzebana, a Dolędziński pałacyk spalony w marcu 1945.

U boku  Generała Carl Ludwika spoczywa
niezwykła postać. Jej historia jest następująca: otóż podczas działań wojennych w
latach 1905 – 1919 Carl Wrochem służył
jako półkownik Pruskiego Regimentu
Husarskiego. W roku 1918 dowodzony
przez Carla regiment, podobnie jak cały
pułk pełnił głównie służbę patrolową na
Wileńszczyźnie, między innymi ochraniał szlaki komunikacyjne. Carl Wrochem
podczas tych działań wojskowych na kresach miał ponad 62 lata. Była to końcówka wojny, straty huzarów były ogromne
spośród 450 żołnierzy tej formacji śmierć
poniosło 138, w tym 18 oficerów – na czele
z dowódcą baronem von Leppelem. Carl
podczas jednej z potyczek w okolicach
miasteczka Sonnax ledwie uszedł z pola
bitwy, życie uratował mu pewien Łotysz,
choć w majątku dolędzińskim, zawsze
mówiono o nim rosjanin. Nie wiadomo
jak powiązały się ich losy ale z pewnością
stali się sobie bardzo bliscy. Niedługo po
tym zdarzeniu w Rosji wybuchła wojna
domowa, później Wielka Rewolucja. Rozpoczęły się prześladowania, aresztowania, zabójstwa i zmuszanie do emigracji
działaczy partii niebolszewickich. Richard
Block był kościelnym w Sunaxte, należał
to Towarzystwa Literatów, zajmowali się
głównie krzewieniem literatury i kultury
niemieckiej. Jako człowiek niesprzyjający
rewolucji został w jakiś sposób zmuszony do ucieczki, emigracji. Na nagrobku
pisze „W roku 1916 wysiedlony ze swych
rodzinnych stron w Kurlandii” Carl Wrochem sprowadza go do swojego majątku
w roku 1920. Richard Block ma wówczas
28 lat, jest wielkim przyjacielem Generała
bo tak zwykle nazywano Wrochema i zostaje głównym ekonomem w majątku. W
pamięci najstarszych mieszkańców Dolędzina pozostaje fakt, że Richard Block był
człowiekiem wykształconym, niezwykle
statecznym, mieszkał w dworku Wrochema w Dlędzinie, miał na zamku narzeczoną ale nigdy się nie ożenił. Towarzyszył
„Generałowi” we wszystkich ważniejszych wydarzeniach. Zmarł w Dolędzinie
4 grudnia 1938 roku mając 66lat. Inskrypcja na nagrobku mówi, że „swojej nowej
ojczyźnie odwdzięczył się dużą wiernością”. Obecnie miejsce to jest bardzo zaniedbane, sądząc po naruszonych płytach
nagrobnych ktoś próbował szukać czegoś
wewnątrz grobów.
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Pożegnanie księdza Henryka Rzegi
22 sierpnia 2017 był dla parafii Łubowice wielkim świętem, niestety smutnym. Parafianie licznie przybyli na mszę o godzinie
17.30, aby swoją obecnością podziękować odchodzącemu na emeryturę Księdzu Proboszczowi Henrykowi Rzega za 32 lata jego
posługi w parafii.
Wszystko w pięknej oprawie muzycznej i w otoczeniu kwiatów, które Ksiądz
Proboszcz tak kocha. Wyrazem uznania
dla pracy Księdza Proboszcza była nie
tylko obecność wiernych, ale również zaproszonych Księży, sióstr zakonnych, delegacji, przedstawicieli samorządu, szkół.
Z pożegnalnych przemówień wyłonił się
piękny i ujmujący za serce obraz Księdza
Proboszcza i jego duszpasterskiej posługi.
Były to słowa pełne smutku, ale i wielkiej
wdzięczności za to, że parafia mogła doświadczać przez 32 lata łask płynących z
daru pięknego kapłaństwa. Kiedy patrzymy wstecz na te wszystkie lata posługi
wśród wiernych, dostrzegamy jak wielką
wartość mają słowa: „Żyj tak, aby ślady
Twoich stóp przetrwały Ciebie”. Ślady
Jego pracy dostrzegamy wokół. Wystarczy
chwila zadumy, by je ujrzeć. Gdy zapada
wieczór, mrok rozjaśnia blask podświetlonego kościoła, a płynący w dal dźwięk
dzwonów przyzywa do kościoła, do którego drogę wskazują Groty i Pomnik Zgody. To owoce Jego pracy. Kiedy zagubieni
zmierzają ku świątyni, by szukać pomocy,
padają na kolana przed ołtarzem Serca
Pana Jezusa z obrazem św. Józefa, modlą się przy Piecie lub przy obrazie Jezusa
Miłosiernego, którym poświęcał wiele starań. Kiedy strapieni szukają pocieszenia,
powierzają swe troski Maryi w ołtarzu
bocznym, który otoczył wielką troską. Biblia mówi: „Wszystko ma swój czas, i jest
wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem” (Koh.3,1). Był czas witania, a po 32 latach nastał czas pożegnania.
I chociaż smutek wkrada się do serc, to
św. Paweł radzi nam: „ W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola
Boża w Jezusie Chrystusie względem
was”(1 Tes.5,18). Dlatego dziś z radością
dziękujemy Bogu za te 32 lata przeżyte

razem. Zapamiętamy Księdza jako Kapłana trzymającego w swych dłoniach nasze
duchowe życie. Udzielał nam sakramentu
chrztu świętego, łączył więzami małżeństwa, rozgrzeszał i udzielał komunii świętej, prowadził msze święte, nabożeństwa,
procesje. Wielu z parafian odprowadził
na wieczny odpoczynek. A wszystko to z
powagą i szacunkiem należnym Bogu, ale
i ze zrozumieniem dla ludzkich spraw.
Zapamiętamy go również jako człowieka,
który całym sobą zaangażował się w życie
tej społeczności. Bez Księdza obecności
nie odbyła się żadna ważna uroczystość
- był na nich w szkołach, na festynach,
dożynkach, przedstawieniach w centrum

Eichendorffa. Cieszymy się, że mogliśmy
przez te lata obcować z mądrym, dobrym,
pracowitym, wyrozumiałym i spokojnym człowiekiem. Ksiądz Henryk Rzega poświęcał wiele uwagi najmłodszym
parafianom, ministrantom i młodzieży,
wykazując się wielką cierpliwością i życzliwością. Bóg zapłać Księże Proboszczu
za całe dobro jakie nam wyświadczyłeś.
Szczęść Boże ! Chcielibyśmy, aby Ksiądz
z sympatią i czułością wspominał pobyt
w Łubowicach. Życzymy również pogody ducha, zdrowia i wiele radości każdego dnia. (więcej zdjęć na www.lubowice.
pl) Ewa P.
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Raciborski Hubertus z udziałem naszych mieszkańców
Piknik z udziałem jeźdzców, leśników i
myśliwych odbył się tradycyjnie, w Huzarskiej Dolinie, na Ostrogu.
30 września, po uroczystej mszy polowej, kolorowa i barwna parada z jeźdzcami na koniach i bryczkami przeszła ulicami miasta. Atrakcją pikniku była gonitwa
za lisem czyli rywalizacja o kitę przyczepioną do ramienia jednego z jeźdzców.
Pogoń była niezwykle emocjonująca dla
licznie zgromadzonej widowni. Impreza
organizowana jest co roku na zakończenie
sezonu myśliwskiego. W goitwie za lisem
udział brali nasi mieszkańcy, miłośnicy
koni z Brzeźnicy, a w konkursie i pokazach powożenia mieszkańcy Gamowa.
Prócz tych atrakcji podziwialiśmy skoki
przez przeszkody oraz paradę ułanów.
Na miejscu można było oczywiście coś
zjeść oraz podziwiać występy sceniczne
wielu lokalnych artystów. Zlicytowany na
pikniku tort ufundowała Karina Lassak
Sekretarz Gminy Rudnik, dochód z licytacji został przeznaczony na utrzymanie
koni w Huzarskiej Dolinie.

Marmurowy
Posąg
W Łubowickim Centrum Kultury i Spotkań premiera sztuki Josepha von Eichendorffa „Marmurowy Posąg”.
24 września w Łubowicach, rodzinnej posiadłości rodu von Eichendorffów
odbyła się premiera sztuki Josepha von
Eichendorffa pod tytułem „Marmurowy
Posąg”. Sztukę napisała i wyreżyserowała pani dr Izabela Pischka, która jest nauczycielem języka niemieckiego, a także
prowadzi zajęcia teatralne z młodzieżą.
Dodatkowo jest reżyserem. Na scenie
wystąpili: Patycja Janta, Wiktoria Ścig...
ała , Adrian Kusmirek, Piotr Hankus,
Arkadiusz Gaweł, Waldemar Świerczek,
dr Izabela Pischka, prof. Józef Musielok.
Przepiękna oprawa spektaklu: dekoracje
sceniczne autorstwa Edyty Reichel, podkład muzyczny oraz kunsztowne wykonanie sztuki tak spodobały się publiczności, że artyści otrzymali gromkie brawa, a
także owacje na stojąco. Bardzo dziękujemy za możliwość uczestnictwa w tak niecodziennym wydarzeniu kulturalnym.
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Zawsze bezinteresownie pomagała innym teraz
sama potrzebuje wsparcia
Pomimo wielu niedogodności, problemów zdrowotnych, jak tylko mogła
zawsze pomagała bezinteresownie innym. Gdy potrzebna była pomoc
i opieka dla ciężko poparzonej Paulinki z Dolędzina zaangażowała się
całym sercem nie licząc zysków czy strat.
Już ma taka opinię w środowisku, że
zawsze można na nią liczyć podczas organizacji lokalnych uroczystości, świąt,
rocznic czy akcji charytatywnych. Czynna
członkini Rady Sołeckiej działająca przy
parafii i kościele. Osoba o niespożytej
energii i pozytywnym nastawieniu do życia dziś musi się zmierzyć z sytuacją gdy
sama potrzebuje naszej pomocy i wsparcia. Po długim zmaganiu się z chorobą i intensywnym leczeniu musiała podjąć jakże
trudną decyzję o konieczności amputacji
nogi. Po skomplikowanej operacji rany
się goją, a przed Klaudią stanęło kolejne
wyzwanie – zakup kosztownej protezy by
móc wrócić do codziennego życia i domowych obowiązków. Leczenie, zakup protezy oraz długotrwała rehabilitacja to zbyt
duży wydatek by temu sprostać. W tej sytuacji mieszkańcy Szonowic postanowili
wspomóc leczenie, zakup protezy i rehabilitację Klaudii. Uzbierali trochę gotówki ale wiadomo potrzeby w tym zakresie
są ogromne. Kolejną dołączyły sąsiednie
sołectwa, rodzina, znajomi i przyjaciele.
Zdarzało się, że pieniążki przysyłały zupełnie obce osoby. Klaudia zawsze chętnie pomagała bo ma duszę społecznika i
wielkie serce. Pomagała w przygotowaniu
wielu imprez, np. mikołajkach, dniu kobiet, zawsze działała przy swojej parafii.
Pomagała m.in. przy budowie ołtarzy na
Boże Ciało angażowała się w przygotowanie dożynek. Wszystkich społecznych
aktywności bohaterki naszego krótkiego
artykułu nie sposób byłoby wymienić w
kilku słowach. Los sprawił, że gdy sama
znalazła się w potrzebie – dobro do niej
wróciło. Znaleźli się wrażliwi ludzie,
którzy nie poskąpili swoich pieniędzy w
wsparli Klaudię. Były trudne momenty,
było ciężko, ale się nie poddała. Pomoc finansowa była ważna ale były także słowa
otuchy, wsparcia no i odwiedziny.
Dziś Klaudia posiada protezę i bardzo, bardzo dziękuje wszystkim darczyńcom za dotychczas okazaną hojność oraz
wspaniały gest jakim jest pomoc w tak
trudnej sytuacji. Teraz dla Klaudii nadszedł nowy czas, nowe wyzwania i nowe
możliwości. Posiada protezę i zmaga się z
własnymi słabościami podczas trudnej i
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czasochłonnej rehabilitacji.
Każdy, kto chciałby pomóc
Klaudii w tej rehabilitacji i
nauce chodzenia, może to
uczynić osobiście lub za
pośrednictwem konta bankowego. Pieniądze, datki
drobne i większe można
wpłacać na konto bankowe
Klaudia Koszany Szonowice ul. Słowackiego 6, 47-411
Rudnik numer konta: 79
1050 1328 100 0 0092 4554
7006.
No i jeszcze jedna dobra wiadomość. Drogą e-mailową od Pani Magdaleny Wiśniewskiej z fundacji
„Poza Horyzonty” z Krakowa otrzymaliśmy informację, iż fundacja postara się
pomóc.

Odkręcamy i pomagamy małej
Zosii

Pani Agnieszka z Brzeźnicy organizuje akcję zbierania
nakrętek. Akcja ma na celu pomoc małej dziewczynce zmagającej się z ciężką chorobą.
Możecie się Państwo przyłączyć do akcji. Nakrętki można przynieść do sołtysa wsi
Szonowice Kariny Lassak, do
Pani Moniki Schink, a także do
szkoły i przedszkola w Brzeźnicy. Na tarasie domu sołtysa
ustawiony jest duży karton z
napisem „odkręcamy pomagamy Zosi”. Nawet jak nie ma
nikogo w domu można tam
wsypać nakrętki, a na kartonie
można zamieścić swój autograf i jakieś pozytywne słowo
dla małej Zosi. Jak się zapełni zawieziemy do Brzeźnicy.
Dziękujemy w imieniu małej
bohaterki akcji.
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Mamy Młodzieżowego Lidera Biznesu
Paweł Plottek obecnie jest uczniem 3 klasy matematyczno-językowej I LO w Raciborzu, a mieszka w Modzurowie. W 2 klasie liceum został laureatem I miejsca konkursu „Młodzieżowy Lider Biznesu 2017” subregionu zachodniego województwa śląskiego.
W konkursie może wziąć udział każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej z
subregionu zachodniego województwa
śląskiego. Konkurs podzielony jest na 3
etapy. W pierwszym etapie brało udział
318 uczniów. Polegał na udzieleniu odpowiedzi na 30 pytań (z różnych dziedzin:
ekonomii, finansów, marketingu i przedsiębiorczości). Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymywał 1 punkt, a
za złą -1 punkt. Ważny jest również czas,
w którym należy udzielić odpowiedzi. Do
drugiego etapu przechodzi 60 osób z najwyższą punktacją, po 12 osób z każdego z
5 okręgów.
W drugim etapie trzeba napisać pracę projektową na jeden z
wybranych tematów (Paweł wybrał temat infrastruktury, temat
pracy Pawła: „Poprawa jakości życia poprzez zmianę infrastruktury
drogowej”, a dokładnie w swojej
pracy pisał o potrzebie poprawy
jakości dróg transportu rolniczego na terenie naszej gminy, oraz
o innych aspektach z tym związanych). W drugim etapie były oceniane m.in.: umiejętność uzasadnienie potrzeb oraz powiązanie z
regionem, przedstawienie rozwiązania problemu, uzasadnienie pomysłu, plusy i minusy, korzyści,
problemy w realizacji itp. Po tym
etapie do ścisłego finału przechodzi 8 uczestników.
Finał podzielony jest na 2 części
tj. zaprezentowanie swojej pracy
projektowej oraz udzielenie odpowiedzi na pytania w 3 seriach,

jedno z nich to zadanie obliczeniowe oraz
pytania teoretyczne i praktyczne, które
uczestnik sobie losuje.
W tym roku Pawłowi udało się zdobyć I miejsce, w ubiegłym roku również
brał udział w konkursie i zdobył 5 miejsce.
Zdobycie 5 miejsca pozwalało mu na kolejny start w konkursie. Zdobywając tytuł
laureata już nie szansy wzięcia udziału po
raz kolejny.
Konkurs wymaga dużej wiedzy ze
wspomnianych już dziedzin, ale można
też zdobyć atrakcyjne nagrody: wycieczkę
studyjną do Parlamentu Europejskiego na
zaproszenie prof. Jerzego Buzka, bezpłat-

Tydzień zakazanych książek
Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku była organizatorem akcji czytelniczej pt.:
„Tydzień zakazanych książek”
W dniach od 25 września do 30 września w naszej gminnej bibliotece mozna się
było zapoznać z założeniami akcji. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Nasze prawo do czytania”. Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku przyłączyła się
do akcji Tygodnia Zakazanych Książek,
promując publikacje z zakazanego indeksu. Wszystkie dostępne w bibliotece
„wyklęte lektury” wyłożone zostały na
specjalnie przygotowanym stoliku, ozdo-
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bione napisem „Ta książka była zakazana”
i z krótkimi opisami „przewinień” przez
nie popełnionych. Aby bardziej przybliżyć idee akcji przygotowaliśmy tablicę
informacyjną zawierającą wiadomości o
zakazanych książkach. Skąd wywodzi
się idea Tygodnia Zakazanych Książek a
także tradycje zakazu rozpowszechniania
niewygodnych utworów literackich. Tydzień Zakazanych Książek - wydarzenie
organizowane od 1982 przez Amerykań-

ny rok studiów na wybranym kierunku
w GWSH, smartwatch oraz miesięczny
płatny staż.
Staż będący nagrodą w konkursie Paweł odbył w Urzędzie Gminy Rudnik, tutaj miał możliwość przejść przez wszystkie referaty oraz zapoznać się pokrótce z
pracą w każdym z nich.
Paweł zajmuje się w wolnych chwilach również haftem matematycznym,
w tej dziedzinie zdobywa także wysokie
osiągnięcia m.in. II miejsce w ogólnopolskim konkursie na kartkę Bożonarodzeniową.

skie Stowarzyszenie Bibliotekarzy, które
ma na celu upublicznienie debaty o wolności słowa, tolerancji i prawa do wygłaszania własnych opinii.
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Szkolna biblioteka w Szonowicach w konkursie
empiku
Tysiąc powodów by czytać; Szkolna biblioteka w Szonowicach w konkursie empiku;
Z pewnością każdy ma swój powód,
by czytać. Jedni robią to dla przyjemności, inni – by zdobyć wiedzę, jeszcze inni
z obowiązku. A teraz jest dodatkowo „Tysiąc powodów by czytać”. 4 września po
raz drugi ruszyła akcja Empiku, mająca
na celu wciąganie najmłodszych w fascynujący świat literatury. Jest o co walczyć,
bo 10 placówek, wyłonionych w głosowaniu internetowym, otrzyma po 1000
książek od Empiku! Szkolna biblioteka to
miejsce, w którym dzieci zaczynają swoją

przygodę z czytaniem. To tam odkrywają
fascynujące przygody „Dzieci z Bullerbyn” i dzięki nim uczą się jak ważna jest
przyjaźń, tam zaczynają poszukiwania
magicznego błękitnego koralika ze świata
„Karolci”, czy podpatrują figle „Mikołajka”. Oprócz klasycznych tytułów z kanonu literatury dziecięcej i lektur szkolnych
najmłodsi trafiają w bibliotekach na najnowsze wydawnictwa, powieści i albumy.
Dzięki pięknym ilustracjom i wciągającym
historiom kształtują one w maluchach na-

wyk sięgania po książki. Empik wspiera
szkoły w zapełnianiu bibliotecznych półek najbardziej rozchwytywanymi pozycjami, dlatego już po raz drugi organizuje akcję i konkurs pod hasłem „Tysiąc
powodów by czytać”, dzięki któremu
aż dziesięć podstawówek będzie mogło
spełnić czytelnicze marzenia uczniów.
Od 2 października do 22 października
codziennie głosuj na naszą szkołę na:
www.empik.com/biblioteki

Szonowice
w akcji
I to nie byle jakiej! Sołectwo Szonowice
jest zarejestrowany uczestnikiem akcji,
akcji fundacji MASZ GŁOS. W opolskim
Urzędzie Marszałkowskim odbyło się
szkolenie z zakresu aktywizacji społeczności lokalnej, w którym udział
brali mieszkańcy Szonowic. Kolejno
sołectwo zarejestrowało się jako uczestnik akcji.
Czym jest akcja Masz Głos?
Jest to jedyna ogólnopolska akcja angażująca mieszkańców i władze do dialogu i współpracy na poziomie samorządowym. Jej celem jest zwiększenie udziału
mieszkańców i mieszkanek w życiu publicznym oraz poczucia współodpowiedzialności za losy gminy.
W akcji uczestniczą organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, młodzieżowe rady gminy, sołectwa, rady osiedlowe, domy kultury, biblioteki. Prowadzą
działania ułatwiające współpracę mieszkańców z władzami oraz dające im poczucie wpływu na decyzje dotyczące ich
miejscowości. Wspierają ich doświadczeni
eksperci i koordynatorzy z Fundacji im.
Stefana Batorego oraz organizacji partnerskich. Partnerami akcji, w edycji 2017/2018
są Fundacja Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej
Bona Fides, Stowarzyszenie Homo Faber
i Stowarzyszenie POLITES. Od 2002 roku
swoim działaniem akcja objęła 680 gmin
w całej Polsce (27%).
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Dzień Dziecka w gminie Rudnik na sportowo
Tradycyjnie z okazji Dnia Dziecka odbył się Rudnicki Bieg
Uliczny dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas I – III szkół
podstawowych.
W tym roku po raz XV zorganizowano z okazji „Dnia Dziecka” zawody biegowe w których wystartowało przy słonecznej
pogodzie blisko 250 uczestników w 8 kategoriach. . Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe, statuetki oraz
dyplomy.

Wyniki Biegu.

Kategoria Krasnale – dziewczynki:

1. Lena Weiser - Przedszkole Rudnik
2. Maja Ewy - Przedszkole Rudnik
3. Magdalena Pawlak - Przedszkole Brzeźnica
4. Marta Stochla - Przedszkole Brzeźnica
5. Natalia Weiser - Przedszkole Rudnik
6. Eliza Skroban - Przedszkole Rudnik

3. Mateusz Lepiorz - Przedszkole Grzegorzowice
4. Dawid Matusz - Przedszkole Grzegorzowice
5. Daniel Szreder - Przedszkole Gamów
6. Kacper Fulneczek - Przedszkole Szonowice

Kategoria Szkoła Podstawowa kl. I – II dziewczynki:

1. Paulina Krantz - SP Szonowice
2. Amelia Kalinowska - SP Rudnik
3. Kathrin Swandulla - SP Rudnik
4. Zuzanna Graczyk - SP Rudnik
5. Wiktoria Pendziałek - SP Gamów
6. Joanna Badurczyk - SP Grzegorzowice

Kategoria Szkoła Podstawowa kl. I – II chłopcy:
1. Dominik Zemełka - SP Szonowice
2. Sander Marcol - SP Rudnik
3. Szymon Jaskuła - SPBrzeźnica
4. Karol Krybus - SP Grzegorzowice
5. Dawid Waniek - SP Grzegorzowice
6. Adrian Kałus - SP Grzegorzowice

Kategoria Krasnale – chłopcy:

1. Samuel Neurkirch - Przedszkole Gamów
2. Filip Rzytki - Przedszkole Rudnik
3. Kacper Musioł - Przedszkole Gamów
4. Mikołaj Kampik - Przedszkole Gamów
5. Kamil Urbisch - Przedszkole Brzeźnica
6. Filip Kocur - Przedszkole Grzegorzowice

Kategoria Szkoła Podstawowa kl. III dziewczyny

Kategoria Przedszkolaki – dziewczynki:

1. Michelle Marcol - Przedszkole Rudnik
2. Wiktoria Rzepka - Przedszkole Rudnik
3. Nadia Grygutis - Przedszkole Rudnik
4. Anna Stochla - Przedszkole Brzeźnica
5. Maja Filocha - Przedszkole Szonowice
6. Amelia Dyrda - Przedszkole Gamów

1. Wiktoria Bogusch - SP Grzegorzowice
2. Chantal Zuber - SP Grzegorzowice
3. Teresa Wilczek - SP Gamów
4. Leonie Waniek - SP Grzegorzowice
5. Zofia Wycisk - SP Grzegorzowice
6. Jennifer Olszewska - SP Szonowice

Kategoria Szkoła Podstawowa kl. III chłopcy:

Kategoria Przedszkolaki – chłopcy:

1. Dominik Komorek - Przedszkole Gamów
2. Daniel Domin - Przedszkole Grzegorzowice

1. Adrian Strzeduła - SP Gamów
2. Maksymilian Kszuk - SP Grzegorzowice
3. Jakub Krybus - SP Grzegorzowice
4. Kacper Kkuczer - SP Szonowice
5. Jonatan Grygutis - SP Rudnik
6. Piotr Rutko - SP Rudnik

Zajęcia rekreacyjne dla uczniów w okresie wakacji
W dniach od 26.06. do 6.07.br dla uczniów szkół z terenu
gminy zostały zorganizowane tzw. wyjazdy rekreacyjne w ramach akcji „LATO 2017”. Przebieg zajęć, ilość uczniów oraz
koszty przedstawiają poniższe tabele.
Zajęcia Rekreacyjne „LATO 2017”

Koszt Zajęć Rekreacyjnych „LATO 2017
Lp

Wyszczególnienie

Wartość

1

Wejście na pływalnię H2Ostróg w Raciborzu

3444.00

2

Park Jurajski w Krasiejowie

2184.00

3

Opiekunowie

4032.00

Transport

6687.99

5

Kino Bałtyk

1875.00

Termin

Czas/ilość Plan zajęć
godz.

Ilość
uczniów

4

26.06 Pn

2 godz

85

Razem

Pływalnia H2Ostróg

18222.99

27.06 Wt

8 godz.

Park Jurajski Krasiejów

78

29.06 Śr

2 godz

Pływalnia H2Ostróg

81

30.06 Czw 2 godz.

Kino „Bałtyk” Racibórz film pt.
„Auta 3”

74

4.07. Pn

2 godz.

Pływalnia H2Ostróg

58

5.08. Wt

2 godz.

Kino „Bałtyk” Racibórz film pt.
„Piraci z Karaibów – „Zemsta
Salazara”

61

Plan finansowy na organizację półkolonii w 2017r. - 25000 zł
Koszt organizacji wyjazdów rekreacyjnych „ZIMA 2017” 5292.00 zł
Koszt organizacji wyjazdów rekreacyjnych „LATO 2017” 18222.99

Pływalnia H2Ostróg

56

Koszt ogółem „ZIMA 2017” i „LATO 2017” - 23514.99 zł tj.
94.05%

6.07. Śr

2 godz.
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DFK Szonowice
Informacje z działalności stowarzyszenia.
W tym roku wiele wycieczek, wyjazdów i spotkań integracyjnych. Za nami
rodzinny rajd rowerowy szlakiem zamków i ciekawostek historycznych naszej
gminy, wycieczka do Chorzowa, Ustronia
i Cieszyna, a także Zlate Hory.
29 sierpnia grupa członków DFK Szonowice odwiedziła Wesołe Miasteczko
znajdujące się w Parku Śląskim. Oferta
wycieczkowa skierowana była głównie
do dzieci i młodzieży. Śląskie Wesołe
Miasteczko to prawdziwy raj dla dzieci i
młodzieży z karuzelami, dmuchańcami
i wieloma innymi atrakcjami. Na uwagę
zasługuje tu Legendia Flower (dawna Gawiazda Duża). To największa rodzinna
karuzela w Polsce mieszcząca 216 osób w
36 tęczowych gondolach. Zobaczyć stąd
można jeden z najlepszych widoków w
Chorzowie! Pogoda dopisała więc zabawa była przednia.
Kolejno był - Cieszyn? Bo to historyczne miasto malowniczo położone w południowej części województwa śląskiego,
u podnóża Beskidu Śląskiego, nad rzeką
Olzą, około 30 km od Bielsko-Białej i Wisły, przy granicy z Czechami. Legenda
głosi, że w 810 roku trzej bracia – Cieszko,
Bolko i Leszko spotkali się przy tutejszym
źródle po długiej wędrówce i z tej radości
założyli miasto o wymownej nazwie Cieszyn. Wydarzenie to upamiętnia Studnia
Trzech Braci. Rzeka Olza dzieli miasto na
polski Cieszyn i Czeski Cieszyn, ale historyczna część z
pozostałościami
znaczącego niegdyś piastowskiego
grodu
(Góra Zamkowa), pięknymi
kamienicami
oraz
innymi
zabytkami pozostaje w granicach naszego
kraju. Cieszyn
nazywany jest
„małym Wiedniem”. Mimo,
iż jest to niewielkie miasto,
stanowi ważny
ośrodek kulturalny i oświatowy.
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Pomimo deszczowej i niesprzyjającej
aury, wiele udało nam się w tym ciekawym historycznie miasteczku, zobaczyć.
A co w Zlatych Horach? Rejvíz - narodowy rezerwat przyrody - Największe
pod względem powierzchni torfowisko
na Morawach i na Śląsku. Po omszałym

chodniku suchą stopą szlakiem dydaktycznym dostaniemy się do Wielkiego
Mchowego Jeziora. Z kolei Małe Mchowe
Jezioro nie jest dostępne dla turystów. Budząca grozę atmosfera niebezpiecznego
torfowiska jest wręcz stworzona do życia
istot nadprzyrodzonych i występowania.

Koło DFK Grzegorzowice statkiem po
Odrze
1 października 2017 w piękną słoneczną niedzielę od godziny 14.00 członkowie koła
DFK Grzegorzowice wybrali się w rejs, by przekonać się czy taka forma spędzania
wolnego czasu jest przyjemna.
Okazało się, że była to oryginalna i
niepowtarzalna forma rozrywki na falach
rzeki Odry. Zresztą nie tylko rozrywki,
bo wycieczka dostarczyła nieco ekscytacji
śluzowaniem, a ponadto zawierała spory
przekaz wiedzy historycznej i technicznej.
Nie można pominąć walorów krajobrazowych i przyrodniczych rejsu – bardzo interesujące i malownicze starorzecze Odry,
których nie sposób opisać, a najlepiej doświadczyć osobiście. Wśród uczestników
było sporo rodziców z dziećmi. Barka
zaokrętowała w przystani Szkwał, stoczni Damen. Można było zająć miejsce na
drewnianej ławce na dziobie statku, pod
pokładem (gdzie był dobrze zaopatrzony
bufet) i na pokładzie statku. Statek w dość
spokojnym tempie mijał kolejne miejsca.
Z jego pokładu oglądaliśmy panoramę
Góry św.Anny, Kanał Gliwicki, Port Koźle, stary Spichlerz, Marinę Lasaki, wyspę
na Odrze, jezioro Srebrne, Januszkowice,

baseny i pozostałości urządzeń wyładowczych największego niegdyś portu śródlądowego w Europie wschodniej. Wielką
atrakcją była śluza w Kłodnicy. Jej pokonanie budziło ogromne zainteresowanie
uczestników wycieczki. W trakcie rejsu ze
strony armatora był obecny przewodnik,
który opowiadał o rzece, porcie, śluzach,
żegludze, historii i sztuce inżynieryjnej.
Na statku był zainstalowany żurawik z
szalupą ratunkową a na rufie grill. Szalupa na szczęście nie była potrzebna, natomiast grill owszem – bosman upiekł dla
wszystkich kiełbaski. Sądzę, że powyższy
opis rejsu odpowiada twierdząco na pytanie „czy warto było wybrać się w rejs?”
Wszyscy byli bardzo zadowoleni z wycieczki a organizatorki : p. Teresa Jurecki
i p. Krystyna Gawlik z Koła DFK Grzegorzowice przyjmowały zasłużone wyrazy
podziękowania.
Ewa P.
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“Dąb” Brzeźnica informuje:

Puchar Śląska Dzieci,
Młodziczek, Młodzików i Żaków
w Zapasach w Stylu Wolnym
w Rudniku

Dnia 16.09.2017r. w Rudniku odbył się Puchar Śląska w zapasach w stylu wolnym. W zawodach wzięło udział 20 zawodników klubu LKS „Dąb” Brzeźnica.
W grupie młodzików w kat. 35kg. III miejsce zdobył Sylwester
Łątka, w kat. 47kg. III miejsce zajął Marcel Spleśniały, w kat. 73kg. II
miejsce zajął Kamil Łatek, w kat. 85kg. Klaudiusz Kanzy zajął I miejsce, w kat. 100kg. Seweryn Troszka również zajął I miejsce.
W kategorii dzieci chłopców Łukasz Waniek zdominował swoją
kategorię wagową zdobywając pierwsze miejsce. Jego siostra Leoni
w kategorii dziewcząt zdobyła brązowy medal.
W kategorii żaków bezkonkurencyjny okazał się Dawid Matusz
zdobywając pierwsze miejsce. Również w tej samej grupie wiekowej,
ale walcząc w cięższej kategorii wagowej doskonale spisał się Dawid
Waniek zdobywając trzecie miejsce w turnieju!
W punktacji klubowej młodzi zapaśnicy „Dębu” wywalczyli wysokie II miejsce.

Program Team100
Na szczególne słowa uznania zasługuje zawodnik klubu „Dąb”
Brzeźnica Patryk Ołenczyn, który dzięki swoim osiągnięciom sportowym wybrany został do nowo powstałego programu Ministerstwa
Sportu i Turystyki PROGRAM TEAM100 wspierającego młode talenty. Zawodnik ten został wybrany jako jedyny z miasta i powiatu
raciborskiego.

Ruszyła krajowa Liga zapaśnicza
2017
Jak w ubiegłym roku część zawodników „Dębu” wystąpi w barwach Unii Racibórz w Krajowej Lidze Zapaśniczej.
W dniu 30.09.2017r. w Gogolinie odbyły się Międzywojewódzkie
Mistrzostwa Młodziczek i Młodzików, w których brało udział ok. 140
zawodników i zawodniczek z 4 województw. „Dąb” reprezentowały
dwie zawodniczki: Kamila Kasprów w kat. 34 kg. i Julia Michniewicz
w kat. 37 kg., obie stanęły na najwyższym miejscu podium zajmując
zdecydowane I miejsca.
Polski Związek Zapaśniczy doceniając osiągnięcia sportowe zapaśników „Dębu” Brzeźnica przekazał na rzecz klubu nieodpłatnie
komplet maty zapaśniczej. Mata ta po raz pierwszy została wykorzystana w czasie organizacji Pucharu Śląska Dzieci, Młodzików i Młodziczek w dn. 16.09.2017r. w Rudniku.				
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Powiatowe Zawody sportowo-pożarnicze Gamów
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