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Jest taki wyjątkowy wieczór w roku,
gdy wszyscy obecni gromadzą się przy wspólnym stole.
Jest taki wieczór, gdy gasną spory, znika nienawiść.
Wieczór, gdy łamiemy opłatek, składamy życzenia.
To noc wyjątkowa jedyna, niepowtarzalna
noc Bożego Narodzenia.
Z okazji nadchodzących Świąt serdeczne życzenia spokoju,
Bożego Błogosławieństwa oraz wszelkiej pomyślności
w nowym 2018 roku,
składa Wójt Alojzy Pieruszka
wraz z pracownikami urzędu.

Jubileusz Złotych Godów
W dniu 19 października w Górnośląskim Centrum Kultury i Spotkań w Łubowicach odbyły się uroczyste obchody 50-lecia pożycia
małżeńskiego.

Jubileusz Złotych Godów
50 lat temu, w 1967 roku na ślubnym
kobiercu stanęło na pewno wiele par.
Składały sobie przysięgę małżeńską, miały wiele planów i nadziei. Czas jednak
mija szybko i zmienia wiele. W życiu bywało różnie, czasami łatwiej, innym razem trudniej. I jak mówił ks. J. Twardowski na temat małżeństwa „Najpiękniejszy
uśmiech ma ten, kto umiał przebrnąć
przez to, co w życiu trudne”.
19 października swoje 50-lecie wspólnego życia świętowało 9 par małżeńskich.
Tego pięknego jubileuszu wspólnie doczekali:
1. Konopek Janina i Jerzy ze Strzybnika
2. Kostka Rozalia i Ewald z miejscowości
Lasaki
3. Kretek Anna i Reinhard z Grzegorzowic
4. Krybus Irena i Werner z Szonowic
5. Matuszek Janina i Józef z Rudnika
6. Strzeduła Franciszka i Antoni
z Gamowa
7. Młaczak Elżbieta i Stefan z Modzurowa
8. Pieruszka Regina i Feliks z Brzeźnicy
9. Wochnik Teodora i Henryk ze
Sławikowa

Wśród wszystkich jubileuszy i rocznic, to właśnie ta 50-ta jest dla małżeństwa
tak wyjątkowa. Wójt Gminy Rudnik Alojzy Pieruszka zwrócił się do Jubilatów zaznaczając, że pół wieku temu rozpoczęli
nowy etap w swoim życiu, pełen nadziei,
wielu planów i marzeń. Od tego dnia
wszystko, co robili, miało wspólny cel,
stworzenie rodzinnego domu i szczęśliwej rodziny. Jak to w życiu bywa niektóre
plany zostały zrealizowane, niektóre cele
osiągnięte, a niektóre nie. Najważniejsze
że dzisiaj są tu z nami razem w zdrowiu
i radości. „Złote Gody” są szczególnym i
uroczystym wydarzeniem dla Jubilatów i

dla całej naszej gminnej społeczności.
Podczas ceremoni Wójt dokonał aktu
dekoracji medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” - specjalnym odznaczeniem nadanym przez Prezydenta RP.
Kierownik USC - Sabina Zięć - wręczyła
jubilatom listy gratulacyjne. Na koniec
uroczystości Wójt zaprosił wszystkich jubilatów i gości do pamiątkowego zdjęcia.
Redakcja naszego biuletynu przyłącza się
do życzeń, życząc wszystkim parom kolejnych lat w zdrowiu, radości i satysfakcji
z tego, co przez te ponad pół wieku zbudowaliście trwając przy sobie.

Jubilaci:
Konopek Janina i Jerzy ze
Strzybnika
Ślub cywilny
15.05.1967 r. w USC w Rudniku
Kościelny - 15.05.1967 r.
w kościele w Rudniku
Dzieci - 4 ( 3 synów i córka )
Wnuki - 9 (5 wnuczek
i 4 wnuków)
Prawnuki - brak
Pani Janina urodziła się
w Zawoji. Na Śląsk przyjechała
za pracą. Początkowo pracowała w PGR w Dolędzinie, później w aż do przejścia na rentę
inwalidzką w PGR w Rudniku.
Aktualnie jest na emeryturze.
Pan Jerzy urodził się w Czyżowicach koło Wodzisławia
Śląskiego. Pracował w nadleśstrona - 2

Pani Anna i Reinhard Kretek z Grzegorzowic

Pani Irena i Pan Werner Krybus z Szonowic
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nictwie Rudy Raciborskie jako
drwal motorniczy, aż do przejścia na emeryturę.
Nadal mieszkają w Strzybniku z najmłodszym synem, synową i wnuczką.
Recepta na długi związek
wg Państwa Konopek to zaufanie do drugiej osoby.
Kostka Rozalia i Ewald
z Lasak
Ślub cywilny - 29.12.1967 r.
w USC w Łubowicach
Ślub kościelny - 30.12.1967r.
w kościele w Sławikowie
Dzieci - 2 ( córka i syn )
Wnuki - 1 wnuczka
Prawnuki -brak
Pani Rozalia urodziła się w
Sławikowie. Pracowała na gospodarstwie rolnym, zajmowała się prowadzeniem domu
i wychowywaniem dzieci.
Obecnie jest na emeryturze rolniczej.
Pan Ewald urodził się w Lasakach. Od 1958r. rozpoczął
pracę w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym
w Raciborzu jako mechanik.
Następnie zrobił kurs na mistrza mechaniki pojazdowej
oraz kurs BHP II stopnia średniego dozoru i został brygadzistą. Na warsztacie przepracował 40 lat. Obecnie jest na
emeryturze.

Pani Rozalia i Pan Ewald Kostka z Lassak

Pani Franciszka i Pan Antoni Strzeduła z Gamowa

Kretek Anna i Reinhard
z Grzegorzowic
Ślub cywilny - 24.04.1967r.
w USC w Grzegorzowicach
Ślub kościelny - 25.04.1967r.
w kościele w Łubowicach
Dzieci - 5 (2 córki i 3 synów)
Wnuki - 9
Prawnuki - brak
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny

Pani Janina i Pan Jerzy Konopek ze Strzybnika
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Pani Anna całe życie związana jest z Grzegorzowicami, tam
się urodziła i mieszka do dziś.
Ma 4 siostry. Po wyjściu za mąż
zajmowała się domem i wychowywaniem dzieci.
Pan Reinhard urodził się w
Lekartowie, ma 2 siostry, pracował w swoim z zawodzie
jako murarz.
Jubilaci wspólnie prowadzili
gospodarstwo rolne.
Krybus Irena
z Szonowic

i

Werner

Ślub cywilny - 03.07.1967r.
w USC w Rudniku
Ślub kościelny – w Sławikowie
Dzieci - 6 ( 3 córki i 3 synów )
Wnuki - 11 ( 8 wnuczek i 3
wnuków )
Prawnuk i - brak
Pani Irena urodziła się w Lenarcicach. Ma 3 rodzeństwa:
siostrę i 2 braci. W 1960 r. przeprowadziła się do Czerwięcic. Z zawodu jest kelnerem.
Po ukończeniu szkoły podjęła
pracę jako referent skupu w
Prezydium Gromadzkiej Rady
Narodowej w Szonowicach.
Po urodzeniu pierwszego syna
przerwała pracę zawodową
i zajmowała się domem oraz
wychowywaniem dzieci. Od
1991 r. do przejścia na emeryturę pracowała w Ośrodku Zdrowia w Szonowicach.
Pan Werner urodził się
w Czerwięcicach jako najmłodszy spośród sześciorga rodzeństwa. W wieku 14 lat rozpoczął
pracę jako pomocnik pszczelarza w PGR w Czerwięcicach.
W 1961 r. został powołany do
wojska. W 1963r. rozpoczął
pracę w PKS w Raciborzu jako
strona - 4

Pani Janina i Pan Józef Matuszek z Rudnika

specjalista do spraw BHP i P.
poż., tam pracował aż do przejścia na emeryturę. Przez okres
6 kadencji sprawowała funkcję
ławnika w Sądzie Rejonowym
w Raciborzu. Jego zamiłowaniem jest hodowla pszczół, którymi zajmuje się do dnia dzisiejszego.

nym Szkół w Rudniku.
Pan Józef pracował na różnych stanowiskach: jako instalator wodno - kanalizacyjny i c.o.,
majster budowlany, kierownik
grupy robót instalacyjnych,
opiekun uczniów w Miejskim
Przedsiębiorstwie Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej,
a ostatnio jako członek zarządu
Matuszek Janina i Józef jako wiceprezes w Spółce Pryz Rudnika
watnej w Raciborzu.
ślub cywilny - 01.09.1967 r.
Strzeduła Franciszka i Anw USC Rudnik
toni z Gamowa
ślub kościelny – 02.09.1967 r.
w kościele w Rudniku
ślub cywilny – 10.06.1967 r.
Dzieci - 3
Ślub kościelny – 12.06.1967 r.
wnuki -7
w kościele parafialnym w Gaprawnuki - brak
mowie.
Dzieci – 3
Oboje Państwo pochodzą
Wnuki – 7 (4 wnuczki
z Rudnika. Znali się bardzo i 3 wnuków)
długo, jednak ich bliższa znajomość zaczęła się od zaproNie ma takiej „recepty” na
szenia na bal maturalny Pani szczęśliwe małżeństwo drugieJaniny obecnego męża Józefa.
go człowieka (współmałżonPani Janina pracowała zawo- ka) trzeba zaakceptować takim
dowo jako księgowa w różnych jakim on jest. Prawdziwym
firmach. Ostatnim jej miejscem szczęściem w małżeństwie jest
pracy przed przejściem na eme- zdrowie pochodzące od Boga,
ryturę było stanowisko głównej które pozwala przezwyciężyć
księgowej w Gminnym Zespole wszystkie trudności i problemy
Ekonomiczno - Administracyj- życiowe.
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny

Państwo Maria i Henryk Reichel z Grzegorzowie –
Diamentowe Gody
Dnia 9 listopada 2017 r. Jubileusz Diamentowych Godów obchodzili Państwo
Maria i Henryk Reichel z Grzegorzowic.
Ślub cywilny zawarli 9 listopada 1957
r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Grzegorzowicach, kościelny natomiast dzień
później w łubowickim kościele parafialnym.
Pani Maria pochodzi z Grzegorzowic,
ma jednego brata. Pracowała zawodowo
w szpitalu w Raciborzu oraz jako ekspedientka w GS Łubowice. Zajmowała
się wychowaniem dzieci i prowadzeniem
domu. Z mężem poznali się na weselu.
Pan Henryk urodził się w miejscowości Braunschweig. Ma brata i siostrę.
Pracował między innymi w katowickim
przedsiębiorstwie budownictwa miejskiego, raciborskim przedsiębiorstwie
budownictwa jako mistrz dyplomowany
budownictwa ogólnego, w RSP Pietrowice Wielkie; RSP Sławików skąd przeszedł
na emeryturę. W czasie swojej pracy zawodowej Pan Henryk nadzorował budowę wielu obiektów zniszczonych po wojnie w Raciborzu , powiecie raciborskim i
głubczyckim oraz budowy prywatne na
terenie Gminy Rudnik.
Aktywnie działał społecznie między
innymi przy rozbudowie Szkoły Grzegorzowice (I piętro z łącznikiem), przy parafii, przy remoncie i przebudowie ośrodku
zdrowia w Łubowicach. W roku 2000 zorganizował nieodpłatnie z zagranicy 2 EKG

do ośrodków zdrowia: w Rudniku i Grzegorzowicach, USG, 2 walizki wypadkowe
dla lekarzy. Dwie kadencje Radny Gminy
Rudnik z czego jedna kadencja przewodniczący Rady, podczas której zainicjowano i rozpoczęto prace przy budowie wałów przy Odrze na terenie Gminy Rudnik.
Przez 20 lat komendant Straży Pożarnej
Grzegorzowice. Jeden z założycieli LZS
Grzegorzowice. Założyciel i członek zarządu Koła DFK Grzegorzowice.
Odznaczony: brązowym, srebrnym
i złotym medalem - zasłużony dla woj.
katowickiego; medalem czterdziestolecia

Rady Ministrów RP oraz jako wzorowy
strażak i za 20 – lecie Służby w Straży Pożarnej.
Z zamiłowania hodowca gołębi pocztowych - 53 lata czynny członek hodowców gołębi na lot.
Jubilaci doczekali 5 dzieci (3 synów, 2
córki) i 11 wnuków.
Życzenia Jubilatom osobiście złożyli
Wójt Gminy Alojzy Pieruszka i Kierownik
USC Sabina Zięć. Jubilatom życzymy na
dalsze lata dużo szczęścia, pogody ducha,
wszelkiej pomyślności oraz doczekania w
zdrowiu następnych jubileuszy.

Państwo Zofia i Zygfryd Kampa z Lasak –
Diamentowe Gody
W dniu 26 października 2017 r. Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo Zofia i Zygfryd Kampa
z Lasak.
Ślub cywilny zawarli 26 października 1957 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Grzegorzowicach, natomiast ślub kościelny trzy dniu później w kościele parafialnym w Sławikowie.
Pani Zofia pochodzi z Lasak. Najmłodsza spośród 3 rodzeństwa. Zajmowała się
prowadzeniem domu, gospodarstwa rolnego oraz wychowaniem dzieci.
Pan Zygfryd pracował jako górnik w
KWK Gliwice aż do emerytury.
Jubilaci poznali się na weselu. Docze-
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kali się 5 dzieci, 9 wnuków i 8 prawnuków.
Życzenia
dostojnym
Jubilatom złożyli Wójt Gminy
Alojzy Pieruszka i Kierownik
USC Sabina Zięć.
Państwu
Zofii
i
Zygfrydowi
składamy
najserdeczniejsze
gratulacje i życzymy kolejnych
lat spędzonych

w szczęściu, zdrowiu, wzajemnej miłości
i poszanowaniu.
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Bernard Ławnik odszedł na zasłużoną emeryturę
20 października z pracą w urzędzie
gminy na stanowisku inspektora ds.
gospodarki nieruchomościami, bezpieczeństwa ludności, spraw wojskowych i
obronnych oraz działalności organizacji
pożytku publicznego pożegnał się, odchodząc na zasłużoną emeryturę, wieloletni
pracownik gminy Pan Bernard Ławnik. Z
tutejszym urzędem Pan Bernard był związany od 1994 roku. Przez wszystkie lata
sumiennej i rzetelnej pracy dał się poznać
jako dobry i pomocny urzędnik, a także
dobry kolega i współpracownik. Pan Bernard odszedł na zasłużoną emeryturę. Życzymy Mu spokoju, wielu lat w zdrowiu i
aktywności. Jego obowiązki przejął nowy
pracownik - Michał Jurecki z Grzegorzowic.

Wiesława Rzepka żegna się
z pracą w urzędzie gminy
28 listopada swoje stanowisko pracy
w urzędzie gminy opuściła pani Wiesława Rzepka. Podobnie jak pan Bernard
Ławnik przeszła na swoją zasłużoną emeryturę. Pani Wiesława pracowała w urzędzie w Rudniku nieprzerwanie od 1983r.
Każdy kojarzy ją wydziałem podatków
gdzie pracowała na stranowisku inspektora ds. księgowości podatkowej. Zawsze
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usłużna, kompetentna lubiana przez petentów i pracowników. Osoba o szczerym
i miłym usposobieniu, lojalny pracownik
i niezawodna koleżanka. Zawsze można
było liczyć na dobre słowo i pomoc z Jej
strony. Życzymy Jej spokoju, wielu lat w
zdrowiu, spokoju i aktywności. Z dniem
1 grudnia Jej obowiązki przejęła Pani Ewa
Fac z Rudnika.
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Spotkanie seniorów
Stało się już tradycją, że Towarzystwo Miłośników Eichendorffa organizuje spotkania dla seniorów (ale nie tylko dla seniorów, bo
każdy chętny mógł przyjść). I nie tylko dla mieszkańców gminy.
Spotkanie odbyło się 29 listopada w
Centrum Eichendorffa w Łubowicach.
Wszyscy zaproszeni Goście zostali serdecznie powitani przez organizatorów, a
później zasiedli do poczęstunku. Nie zabrakło również akcentów artystycznych.
Zawsze można liczyć na uczniów ze szkoły w Grzegorzowicach, którzy spotkanie
uświetnili swoimi występami. Atmosfera
była bardzo serdeczna, był czas na rozmowy, wspomnienia, uśmiechy i wesołą zabawę, którą prowadził p. Świerczek przygrywając na akordeonie. W niejednym
oku pojawiła się łza wzruszenia i szczęścia. Uczestniczyło w nim sporo osób z
całej naszej gminy. (więcej zdjęć na www.
lubowice.pl)
EwaP.

Popołudnie
ze świętym
Marcinem
11 listopada to Święto Niepodległości,
ale to również dzień wspomnienia świętego Marcina.
W kościele w Łubowicach ta uroczystość odbyła się w niedzielę 12 listopada.
Wiernych przywitał ksiądz Proboszcz,
który pięknie opowiedział licznie przybyłym kim był święty Marcin. Przywołując historię życia świętego a także słowa papieża Franciszka, skierował prośbę
– przesłanie do parafian, abyśmy również postanowili czynić dobro, pomagać
bliźnim w zakresie naszych możliwości.
Następnie ksiądz Andrzej Styra oddał
mikrofon dzieciom, które przygotowały
scenki i piosenki. Zanim po programie
wszyscy wyruszyli ze swoimi latarenkami z kościoła , ksiądz proboszcz nauczył
dzieci piosenki o świętym. I z tą piosenką,
w orszaku za świętym Marcinem, dzieci
wraz z rodzicami przeszły do ogrodów
plebanii. Tam odbyła się dalsza część
uroczystości. Był święty Marcin na koniu,
było ognisko, była scena dzielenia się żołnierskim płaszczem. I były też wyśmienite
rogale!
(więcej zdjęć na www.lubowice.pl)
Ewa P.
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Odpust w Ligocie Książęcej
W tym roku mieszkańcy Ligoty Książęcej obchodzili 90–tą rocznicę poświęcenia
kaplicy św. Bartłomieja w tej miejscowości.

i n f o r m a c j a
Uprzejmie informujemy że w dniach 22 i 29 grudnia
2017 roku oraz w dniu 5 stycznia 2018 roku:
Urząd Gminy będzie czynny
w godzinach od 7:00 do 13:00
KASA będzie czynna w godzinach od 7:00 do 12:00
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Przepraszamy za niedogodności

Uroczystość zorganizowano w niedzielę 27 sierpnia 2017 w czasie Mszy
Odpustowej. Historia, krążąca wśród
mieszkańców mówi o początkach kaplicy
jako podziękowaniu dla św. Bartłomieja,
który uratował wieś przed pożarem. Któregoś roku w latach międzywojennych
domostwa w Ligocie spłonęły, ale przed
ogniem uratowały się te, w których były
figurki świętego Bartłomieja. Dlatego dziś
mieszkańcy są bardzo zżyci ze swoim patronem, często powierzają mu swoje duże
i małe troski, każdy udający się w to miejsce przynosi do świętego swoje intencje.
A w dzień odpustu bez łaski nie odejdzie
nikt. Życie i męczeńską śmierć przypomniał zgromadzonym Proboszcz ks. Andrzej Styra, który koncelebrował Mszę
Odpustową z o. Mikołajem pochodzącym
z Ligoty. Ksiądz Proboszcz zwrócił się do
wiernych z prośbą, aby podobnie jak ich
Patron wytrwali w wierze.
Oprócz duchowego przygotowania
organizatorzy postarali się, aby zaproponować mieszkańcom także rodzinny niedzielny wypoczynek. Pomysł jak zwykle
podchwycili mieszkańcy i wspólnymi siłami udało im się po raz kolejny zorganizować dla siebie imprezę. I tak za sprawą
sołtysa i rady sołeckiej inicjatywa odpustowego pikniku rodzinnego żyje od kilku
lat. Były gry, zabawy i konkursy dla dzieci, m.in. skoki w workach, przeciąganie
liny. Był świąteczny kołacz i kawa. I była
oczywiście przyjazna atmosfera, która jest
dla mieszkańców spokojnej wsi formą
rekompensaty za niejedne wysłuchane
modlitwy.
Nie da się ukryć, Święty Bartłomiej im
sprzyja.
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.
Ewa P.
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Projekt „Poznajmy się” w Brzeźnicy
22 listopada br. 25 osobowa grupa dzieciaków wybrała się po raz pierwszy za granicę do nowych znajomych do Czech w ramach
projektu pt: „Poznajmy się!”, w ramach programu INTERREG V A-Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia 2014-2020.
Pierwsze działanie które odbyło się
w Brzeźnicy to przyjazd do nas pracowników z przedszkola z Nowego Jicina.
Nasz wyjazd rozpoczął się wcześnie, a
po niecałych dwóch godzinach jazdy dotarliśmy na miejsce - do Nowego Jicina.
Jest to miasto powiatowe w Czechach
w południowo-zachodniej części kraju
morawsko-śląskiego. Spotkanie rozpoczęło się na sportowo, od rozgrzewki do
zdobywania poszczególnych sprawności.
Nasi koledzy z Czech wymyślili ich dla
nas aż dziesięć. Dzieci bawiły się świetnie,
choć niektóre zadania były trudne do wykonania. Po wspólnej zabawie mieliśmy
czas na krótki spacer uliczkami Jicina,
aby dotrzeć do stadionu do hokeja. Mogliśmy poobserwować trening hokeistów
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oraz zjeść pyszny obiad. Kolejnym przystankiem naszej wycieczki było słynne
w całych Czechach muzeum kapeluszy
mieszczące się w dawnym zamku Žerotínów. Obejrzeliśmy niezwykłą kolekcję
i uświadomiliśmy sobie jak zmieniła się
moda od kilku dziesięcioleci. Zbiór dostępnych w muzeum kapeluszy to ponad
600 egzemplarzy. To przekrój tego co zarówno panie jak i panowie nosi od początku XIX wieku do czasów współczesnych.
Obejrzeliśmy nie tylko kapelusze ale także czapki, czepce, przyłbice. Dodatkową
atrakcją były wystawione stroje, jakie obowiązywały pod koniec monarchii austro-węgierskiej. Ciekawie było zobaczyć jaka
panowała moda w latach 20-tych XX wieku. W muzeum jest również fotograficzne

atelier, gdzie można zrobić sobie zdjęcie
w wypożyczonych kapeluszach. W muzeum przeprowadzono dla nas warsztaty - dzieci zobaczyły jak się wyrabia się
kapelusze, samodzielnie mogły ozdobić
kapelusik oraz przymierzać je dowoli. Na
zakończenie przeszliśmy do przedszkola, gdzie dzieci zostały ugoszczone podwieczorkiem oraz miały czas na zabawę.
Nauczyciele w tym czasie zwiedzili placówkę. Po wyczerpującym dniu, wieczorem wróciliśmy wszyscy do domu. Wyjazd bardzo nam się podobał! Projekt jest
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Ewa Ryś
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„Różni, ale razem - Odlišní, ale spolu”
Szkoła Podstawowa w Grzegorzowicach – Základní
škola a mateřská škola Kobeřice.
styczeń – listopad 2017
Celem projektu było zintensyfikowanie współpracy polsko -czeskiej szkół
oraz zaakcentowanie jej znaczenia dla
obu stron. Projekt obejmował aktywizację
dzieci i młodzieży, rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty spędzania czasu wolnego
we współdziałaniu z rówieśnikami.
Całkowity koszt projektu - 11 786,20
euro
Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu państwa RP
w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska realizowanego
przez Euroregion SILESIA.

skimi rówieśnikami, odnosząc liczne sukcesy.
Dla uczniów z klas IV – VI były przygotowane dwudniowe spotkania pod
hasłem: „Piknik strażacki” oraz „Piknik
techniki”. Uczniowie przez zabawę i wycieczki poznawali tajniki zawodu strażaka
i nowinki technologiczne, a także wzięły
udział w zajęciach w budowaniu makiet z
klocków LEGO.
Najmłodsi uczniowie z kl. I – III mieli
zaplanowane warsztaty wiosenne i jesienne z zakresu plastyki, muzyki i sportu. W
ciągu kilkugodzinnych spotkań, dzieci
wspólnie wykonywały prace artystyczne,

uczyły się polskich i czeskich piosenek
oraz uczestniczyły w tematycznych zabawach ruchowych.
Projekt się już zakończył, ale wieloletnia współpraca naszych szkół będzie na
pewno kontynuowana. Wspólne działania
przynoszą coraz lepsze efekty w zakresie
pokonywania barier językowych, mentalnych, a uczestników ubogacają kulturowo, dając im przy tym dużo wspaniałej
zabawy. Więcej informacji i zdjęć na naszej stronie internetowej: zsogrzegorzowice.com , w zakładce: „projekt pl -cz”.
Daniela Płoszczyca koordynator projektu

Projekt składał się z 7 spotkań uczniów szkoły z Kobeřic i Grzegorzowic.
Dla młodzieży z najstarszych klas odbył
się 3- dniowy wyjazd z nauka jazdy na
nartach oraz warsztaty gry w unihokeja,
który jest bardzo popularny w Czechach,
zaś u nas prawie nieznany. Z środków
projektu został zakupiony sprzęt do tej
gry, który służy nadal uczniom na zajęciach w-f. Młodzież gimnazjalna wzięła
też udział w olimpiadzie, rywalizując w
różnych dyscyplinach sportowych z cze-
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Pieczenie i ozdabianie świątecznych pierniczków to
świetna zabawa!
To już druga edycja projektu realizowanego przez koło DFK Szonowice. Pieczenie i zdobienie tradycyjnych ciasteczek
wspaniale integruje lokalne środowisko i
uczy nasze najmłodsze pokolenie kontynuowania tradycji świątecznych. Nic nie
cieszy tak, jak samodzielnie wykonane i
ozdobione ciastka. Wspólne dekorowanie pierniczków, tu zaczyna się najlepsza
zabawa. Polewa czekoladowa, pisaki z lukrem, posypki do ciasteczek, bakalie. Możliwości jest mnóstwo a naszym pociechom
nigdy nie brakuje pomysłów i wyobraźni
w kreowaniu oryginalnych świątecznych
smakołyków. W końcu mają doskonałą
okazję, aby wykazać się inwencją twórczą
i przyozdobić każde ciasteczko według
własnego uznania. Upieczono ciasteczek
całe mnóstwo. Część została skonsumowana jeszcze podczas zdobienia, pozostałe ciasteczka tradycyjnie zostaną przekazane do ośrodka wychowawczego do
Cyprzanowa jako prezent dla dzieci tam
przebywających, tak by Im trochę osłodzić nadchodzące święta.

Sołecka strona
internetowa
Szonowic
nagrodzona w
województwie

Obchody dnia św. Marcina
w sołectwie Szonowice
Koło DFK Szonowice w przeddzień
przygotowań do Dnia Św. Marcina. Popularny od kilku lat Martinstag to przede
wszystkim urokliwe latarenki. Te postanowiliśmy wykonać własnoręcznie. W
to dzieło jak zwykle najbardziej entuzjastycznie zaangażowali się nasi najmłodsi.
Prócz zajęć warsztatowych była plansza
z informacjami o tradycji, były zagadki
historyczne dotyczące życia św. Marcina,

przemarsz z rozświetlającymi drogę lampionami, a w świetlicy czekała na wszystkich gorąca kawa i herbata oraz słodki
poczęstunek. Była to także wspaniała
okazja do porozmawiania o zbieranych
materiałach do najbliższego projektu oraz
nadchodzących andrzejkach. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się
w jakikolwiek sposób do organizacji tego
uroczego wieczoru.

23 listopada 2017 w sali Sejmiku Województwa Śląskiego z rąk Marszałka
Województwa Śląskiego oraz innych doświadczonych samorządowców Sołtys
wsi Szonowice odebrała nagrodę za zajęcie II miejsca w konkursie „Piękna wieś
Województwa Śląskiego” w kategorii
- najlepsza strona internetowa sołectwa
województwa śląskiego. Praca, starania i
wytrwałość zostały docenione przez grono niezależnych ekspertów. Gratulacje
dla Sołtysa, Rady Sołeckiej i mieszkańców
Szonowic. Sołectwo Szonowice otrzymało
również podziękowania oraz upominki z rąk Starosty Raciborskiego Ryszarda
Winiarskiego na Sesji Rady Powiatu w
dniu 26 listopada 2017r.
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Zakończenie obchodów setnej rocznicy objawień Matki
Bożej w Fatimie
Przez pół roku, od maja do października, wierni z parafii Sławików i okolicznych miejscowości spotykali się każdego
13. miesiąca na Nabożeństwach Fatimskich, podczas których w modlitwach i
pieśniach wielbili Matkę Bożą Fatimską
w setną rocznicę Jej objawień. Podczas
ostatniej Mszy św. fatimskiej poświęcony
został odnowiony obraz Matki Bożej Fatimskiej, znajdujący się w kościele parafialnym w Sławikowie.
Zdjęcia: Jennifer Wochnik
Tekst: Weronika Żymełka

ŚWIĘTO
MINISTRANTÓW
W piątek, 24 listopada, w kościele parafialnym w Sławikowie została odprawiona Msza św. przez wstawiennictwo
św. Jana Berchmansa w intencji wszystkich ministrantów i ich rodzin. Podczas
niej do grona Liturgicznej Służby Ołtarza
dołączyło 4 nowych ministrantów.
W sławikowskiej parafii do Liturgicznej Służby Ołtarza należy aż 37 ministrantów - 17 służy w kościele parafialnym w
Sławikowie, 20 w kościele filialnym w
Miejscu Odrz.
Zdjęcia: Jennifer Wochnik
Tekst: Weronika Żymełka
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Informacja w sprawie realizacji projektu pod nazwą
„Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Rudnik”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego 2014-2020
Szanowni Mieszkańcy
Dnia
25
września
2017r.
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Śląskiego
ogłosił
konkurs
(4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs (199/17), RPO Śląskiego), w ramach
którego gmina będzie składać wniosek
o dofinansowanie na instalacje OZE dla
mieszkańców, którzy zgłosili się do projektu – zgodnie z informacjami udzielanymi na spotkaniach przeprowadzonych
20-21 kwietnia bieżącego roku.
Termin składania wniosków został
ustalony do dnia 26.03.2018r. między innymi ze względu na warunek uzyskania
przed złożeniem wniosku interpretacji
podatkowej z Urzędu Skarbowego.
Po otrzymaniu interpretacji podatkowej zostaną przygotowane dla Państwa
umowy uczestnictwa w projekcie oraz
w momencie ich podpisywania, czyli w
styczniu i lutym będzie przekazywana
Państwu dokumentacja z przeprowadzonych weryfikacji technicznych.
Ogłoszenie wyników konkursu planowane jest na wrzesień 2018 roku.
Poniżej
znajduje
się
link
do strony internetowej, na której
zamieszczona
jest
informacja
o konkursie.
http://www.funduszeeuropejskie.
gov.pl/nabory/41-odnawialne-zrodla-energii-413-odnawialne-zrodla-energii-konkurs-19917/
O dalszych działaniach będziecie Państwo informowani poprzez stronę internetową, Biuletyn Gminny lub telefonicznie.
Ostateczny wzór umowy zostanie
wcześniej zamieszczony na stronie internetowej Gminy. Podpisywanie umów
z mieszkańcami biorącymi udział w projekcie, najprawdopodobniej, odbywać się
będzie w Urzędzie Gminy w Rudniku
i zostanie poprzedzone informacją telefoniczną oraz informacjami na tablicach
ogłoszeń.
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Zmiany przy odpadach
komunalnych

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na odbiór odpadów komunalnych
Rada Gminy Rudnik w dniu 29.11.2017r.
podjęła uchwałę o zmianie opłat za śmieci. Informujemy, że z dniem 1.01.2018r.
miesięczna opłata za jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość wynosi 12,00 zł przy segregacji odpadów. W
przypadku nie segregowania odpadów
komunalnych stawka za jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość
wynosi 24,00zł miesięcznie. Opłaty należy
regulować kwartalnie. Dokładne informacje zostaną przekazane mieszkańcom pisemnie w styczniu i lutym 2018 roku.
Podwyżka opłaty jest spowodowana
zakończonym w listopadzie przetargiem
za wywóz i zagospodarowanie odpadów
komunalnych. Roczny koszt gminy związany z zagospodarowaniem odpadów
będzie wynosił około 600 tysięcy złotych
a zgodnie z przepisami prawnymi w całości musi on być pokryty z opłat mieszkańców. Do tak znacznego wzrostu oferty
przetargowej przyczyniły się koszty funkcjonowania firmy a także systematyczny i

znaczny wzrost ilości odpadów biodegradowalnych i zielonych zbieranych w workach brązowych oraz brak terminu budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych po rezygnacji rady gminy z
lokalizacji i budowy takiego obiektu przy
ulicy Pawłowskiej w Rudniku. Ta decyzja
niestety wiąże się także z rezygnacją z pozyskania dofinansowania w kwocie około
500 tysięcy złotych z unii europejskiej na
budowę tego obiektu co także będzie miało swój negatywny wpływ na wysokość
ponoszonych opłat przez mieszkańców.
Jednocześnie informujemy, że będą
przeprowadzane weryfikacje złożonych
deklaracji i w przypadku wątpliwości
co do danych ilości osób zawartych w
deklaracji Wójt, określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Zgodnie z Ordynacją Podatkową decyzja może objąć
okres 5 lat wstecz licząc od końca roku
kalendarzowego i po wystawieniu decyzji nowe kwoty wraz z zaległościami będą
od mieszkańców składających nierzetelne
deklaracje egzekwowane.
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Zdaniem Pana Jana:

Co z tym PSZOK-iem?
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) jest miejscem, w
którym mieszkańcy gminy mogą zostawić: - odpady zebrane selektywnie (np.
opakowania z papieru, tworzyw sztucznych czy metalu) - odpady problematyczne, czyli takie, których nie wolno nam
wrzucać czy zostawiać przy pojemnikach
na odpady. PSZOK powinien nie tylko
zostać utwardzony i ogrodzony, ale również wyposażony w instalacje do odprowadzania odcieków z odpadów gromadzonych w pojemnikach i kontenerach,
magazyn albo wiaty, w tym zadaszone, a
także pomieszczenie socjalne i oświetlenie. PSZOK nie jest wysypiskiem śmieci! To ogrodzone, zadbane miejsce, nad
którym stały nadzór pełnili będą wykwalifikowani pracownicy, a odpady przekazywane przez mieszkańców będą na bieżąco odbierane przez wyspecjalizowaną
firmę. W ustawie z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) wskazano dwa warunki, jakie spełniać musi
PSZOK: 1) musi zapewniać łatwy dostęp
dla wszystkich mieszkańców gminy, 2)
musi zapewniać przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak:
przeterminowane leki, opakowania po
farbach, lakierach i chemii gospodarstwa
domowego, zużyte baterie i akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe,
zużyte opony, odpady zielone, odpady
budowlane i rozbiórkowe. W taki sposób
najogólniej można przedstawić pragmatyczną funkcję tego miejsca. Do napisania
felietonu skłania mnie to, że w ostatnim
czasie pojawiły się niepokoje, wręcz protesty związane z jego lokalizacją w Rudniku
na ulicy Pawłowskiej (działka po byłym
PGR). Myślę, że wiedza społeczeństwa w
tej sprawie jest skąpa, a niektórzy mieszkańcy przez to zostali zmanipulowani i z
dezinformowani, wmawiając im, że będzie to wysypisko śmieci, siedlisko szczurów i gryzoni, brud, smród, a nawet smog
ma się wydzielać z tego miejsca – kuriozum w całej rozciągłości. Czy wybór tego
miejsca był najtrafniejszy, myślę, że nie
ma idealnego miejsca, ale było optymalne. Taki mini PSZOK jest prawie przy każdym cmentarzu, segregując składuje się
zużyte elementy z grobów. Mieszkańcom
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Rudnika szczególnie powinno zależeć na
takim miejscu a choćby z tego względu,
że liczebnie to największa wieś w gminie.
Co niektórzy mieszkańcy robią? (szczególnie ci z nowego osiedla) - skoszoną
trawę, ścięty żywopłot, gałęzie iglaków
wywożą rolnikom na pole. Jest to w porządku?, ale protestować przyjdą, listy
sprzeciwu podpisują. Zebrano przeciw
lokalizacji tego miejsca prawie 395 podpisów (pomijam, że niektóre osoby były
wpisane kilkakrotnie oraz były naciskane
by podpisały). Czy były to rzetelne listy,
jak nagłówek brzmiał „protest przeciw
budowie wysypiska śmieci”. Rada Gminy
ten temat drążyła od 2013 roku, przeprowadzano analizy, wypełniano ankiety,
prowadzono konsultacje społeczne oraz
opracowano dokumentacje tego miejsca.

W planach przewidywano utworzenie
ekologicznego kącika edukacyjnego dla
dzieci i młodzieży, oraz ogólnodostępny
warsztat wyposażony w podstawowe naDokończenie

na str.
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Zdaniem Pana Jana:

Co z tym PSZOK-iem
rzędzia do różnego rodzaju napraw. I co z
tego wyszło? Poniesiono koszty i jesteśmy
w punkcie wyjścia przez histerię dwóch
eko-terrorystek – zresztą nauczycielek
(nauczycielka posiadająca kwalifikacje do
nauki przyrody powinna mieć tę wiedzę
w małym paluszku). Dbałość za ekologię
w gminie związana jest z PSZOK-iem,
który rozwiązałby wiele problemów ekologicznych i Panie nauczycielki powinny
być tego świadome. Argumentacja, że w
przedmiotowych opracowaniach pojawiły się błędy stylistyczne, frazeologiczne
mija się z merytoryką i pragmatyką. Język
prawny nie jest literaturą piękną ani poezją, ma styl urzędowy, komunikatywny,
ma przekazywać sens, być zwięzły i ścisły.
Niepokoi mnie również to, że w tę kampanię zaangażowali się niektórzy radni, to
właśnie oni powinni w szczególny sposób

uświadamiać, inspirować, przekonywać
do jego utworzenia, a tak wygląda na to,
że mamy ewidentną przewagę destrukcji
nad konstrukcją, działają politycznie a nie
pragmatycznie, innymi słowy zaczęła się
kampania wyborcza. Obrzucanie Wójta
i niektórych radnych, że są oszustami,
kłamcami „zależy im na PSZOKU, bo
dostali w łapę” jest prostackie, niegodne
człowieka cywilizowanego, takim rynsztokowym językiem posługiwano się na
sesji Rady Gminy w dniu 27 września.
Dziwi również to, że osoby wykształcone, posiadające odpowiedni status społeczny uległy tej manipulacji. Gmina na
ten cel może pozyskać środki z zewnątrz
nawet do 500 tyś zł, za takie pieniądze
można urządzić PSZOK z prawdziwego
zdarzenia, spełniający wszelkie wymogi i
standardy z utwardzoną drogą włącznie.

Temat ten jest tak negatywnie „rozhuśtany”, że trudno będzie znaleźć miejsce na
jego utworzenie. Niektórzy radni złożyli
postulat, by Wójt wyznaczył inne miejsce
(sami się nie odważyli wskazać). Wskazał
16 takich miejsc na terenie całej gminy.
Pod rozwagę radnych trafiła lista miejsc
lokalizacji PSZOK z 2012 roku. Zastanawiam się czy to nie będzie tak że „nie
ważne, by złapać króliczka, ale by gonić
go”. Od nowego roku wzrasta cena z 8 zł
do 12 zł od osoby za wywóz śmieci. Jeśli w
perspektywie nie utworzymy miejsca selektywnej zbiórki odpadów, to albo podpiszemy porozumienie z innym samorządem albo będziemy płacić kary, co wiążę
się z kolejnymi podwyżkami. Optymistyczne jest to, że do Urzędu Gminy zgłaszają się rolnicy z Rudnika i okolicznych
sołectw, którzy chętnie odstąpią miejsce
na ten cel. Temat utworzenia PSZOK-a
nie jest jeszcze ostatecznie przesądzony,
ponieważ będzie jeszcze wiosenny nabór
wniosków, zatem radni powinni się sprężyć i wyznaczyć takie miejsce.

Wystawa gołębi pocztowych i podsumowanie sezonu
lotowego w Sławikowie
W dniach 2 i 3 grudnia 2017r w sławikowskim Domu Kultury odbyły się dwie imprezy zorganizowane przez Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, oddział Bierawa, ziemia raciborska.
Pierwsza to wystawa gołębi pocztowych, druga to podsumowanie sezonu
lotowego i wręczenie nagród dla najlepszych hodowców. W spotkaniu z hodowcami udział wzięli: starosta raciborski Ryszard Winiarski, prezes oddziału Roman
Wiencierz oraz wójt gminy Alojzy Pieruszka. Sezon lotowy 2017 nie był łatwym
dla pasjonatów hodowli gołębi pocztowych głównie z powodu niesprzyjającej i
kapryśnej aury. W tym sezonie nagrody i
puchary otrzymali:

kategoria hodowcy gołębi młodych:
I m-sce Leonard Gacka,
II m-sce Waldemar Kucharczyk,
III m-sce Joachim Grzesik,
IV m-sce Stanisław Zakrzewski,
V m-sce Hubert Kiermaszek.

kategoria najlepsi lotnicy, gołębie młode:
I m-sce Leonard Gacka,
II m-sce Waldemar Kucharczyk,
III m-sce Hubert Kiermaszek,
IV m-sce Jerzy Adamiec,
V m-sce Jerzy Kieś.

Kategoria hodowcy gołębi starych:
I m-sce Zygfryd Krybus,
II m-sce Barbara Dworok,
III m-sce Jan i Ryszard Slugocki,
IV m-sce Rudolf Kretek,
V m-sce Roman Sługa.
Kategoria najlepsi lotnicy, gołębie stare:
I m-sce Barbara Dworok,
II m-sce Bronisław Kocur,
III m-sce Zygfryd Krybus,
IV m-sce Bernard Piontek,
V m-sce Roman Wiencierz.
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Szonowice przygotowują się do świąt
W dniu 24 listopada w sołectwie Szonowice odbyły się przedświąteczne warsztaty zdobienia latarenek.
Rękodzieło, własnoręczne wykonywanie ozdób, dekoracji i bibelotów cieszy się
ogromnym zainteresowaniem już od lat.
W prace warsztatowe organizowane pod
okiem Pani Barbary Gonska zaangażowali się i młodsi i starsi. Technika nowator-

ska, ciekawa grafika więc i efekt był iście
mistrzowski. Choć warsztaty Pani sołtys
Karina Lassak w pierwszej kolejności kierowała do mieszkańców swojego sołectwa
to jak zwykle gości nie zabrakło. Były więc
gospodynie z sołectw: Szonowice, Mo-

dzurów, Strzybnik, a nawet z Raciborza,
Proszowca i Lubomii. Po kilku godzinach
intensywnej pracy zrobiło się bajecznie,
świątecznie i klimatycznie.

Narodowe święto
na sportowo
11 listopada obchodziliśmy Narodowe
Święto Niepodległości.
Święto to w Polsce obchodzone jest
corocznie 11 listopada dla upamiętnienia
odzyskania przez Polskę niepodległości w
1918, po 123 latach zaborów (1795-1918).
W wielu miastach Polski, a także poza
granicami kraju organizowanych było z tej
okazji wiele imprez i uroczystości rocznicowych. W naszej gminie z tej okazji, na
hali sportowej w Rudniku organizowany
był turniej piłki nożnej dla najmłodszych.

redakcja biuletynu
wydawca i zespó³ redakcyjny:
Urz¹d Gminy Rudnik
ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik,
tel. 410-64-18, 410-64-28
druk:
Drukarnia „atb studio”
nak³ad:
1300 egz.
Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. Redakcja
zastrzega sobie prawo zmiany tytu³ów i skracania
tekstów. Materia³y do publikacji prosimy dostarczaæ
na noœnikach informatycznych lub przesy³aæ na adres:
urzad@gmina-rudnik.pl
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Jesienne święto Bani i Kartofla
Jesienne święto Bani i Kartofla Szonowice 2017 już za nami.
Organizatorzy imprezy to: DFK Szonowice i Rada Sołecka Szonowice. Trzy
konkurencje i trzech świetnych kucharzy.
Niezależna komisja konkursowa pracowała w pocie czoła. Nie było łatwo ale
było smacznie jak zapewniali. W składzie
komisji znaleźli się: Katarzyna Tham-Pientka, Kornelia Rybarska, Jerzy Koszany i Marzena Wolny.

Wyniki konkursu:
Kategoria Master chef Junior:
I miejsce Robet Lassak z Szonowic
II miejsce Paulina i Pascal Kranz z Szonowic
III miejsce Adrian Szubert z Modzurowa
Kategoria Master chef danie z bani
I miejsce Daniel Schink z Szonowic
II miejsce Monika Szubert z Modzurowa
III miejsce Michaela Proba z Szonowic
Kategoria Master chef danie z kartofla:
I miejsce Judyta Marcinek z Szonowic

II miejsce Anna Harwig z Szonowic
III miejsce Jolanta Kuczer z Ponięcic
Gwoździem programu był jednak
mecz matki kontra synowie. Gratulacje
dla mam, które w ciężkim pojedynku
pokonały swoich synów wynikiem 3:0.
Rewanż w przyszłym roku. Dziękujemy
sędziemu Zemełka za bezstronne sędziowanie, Basi Gonska za świetne ozdoby i
dekoracje, Ewie Schink z całą ekipą pomocników, którzy przyczynili się do tak
sprawnej organizacji.

Święto
ziemniaka
w Gamowie
Koło mniejszości niemieckiej - DFK
Gamów we współpracy z gospodyniami
ze Związku Śląskich Kobiet Wiejskich
oraz druhami Ochotniczej Straży Pożarnej było organizatorem jesiennego święta
ziemniaka. Tradycyjny Kartoffelfest odbył się w remizie OSP już po raz drugi.
Zaproszeni goście mogli wysłuchać koncertu szlagierów, dla dzieci i najmłodszych organizatorzy przygotowali gry i
zabawy oraz kącik artystyczny. Było także ognisko, wybierano króla i Królową
kartofla, ponadto można było degustować
tradycyjne dania z ziemniaków.
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Całe życie jest szkołą - motto Dnia Edukacji Narodowej
w szkole w Grzegorzowicach
Ponieważ Dzień Edukacji Narodowej w tym roku przypada w sobotę, jego
obchody w szkole w Grzegorzowicach
zostały zaplanowane na piątek 13 października 2017. O godzinie 9,00 Grono
Pedagogiczne, pracownicy szkoły, Młodzież, zaproszeni Goście spotkali się w
sali gimnastycznej. Wszystkich zebranych
powitała dyrektor placówki p. mgr Mariola Ciszek , a część artystyczną poprowadził p. mgr Grzegorz Ryczkowski. Cały
program przebiegał zgodnie z mottem
dnia „całe życie jest szkołą”.
Uczniowie przygotowali bogaty program artystyczny (były np. piosenki i
wiersze w kilku językach „I have a dream”, „Wind of change”), oczywiście montaż słowno - muzyczny również w nawiązaniu do motta. Swój artystyczny wkład
w program mieli również nauczyciele
„językowcy” - polonista, germanistka i
anglista recytowali piękny wiersz o życiu w języku, którego nauczają („...życie
jest szansą - schwyć ją, życie jest pięknem
-podziwiaj je… , życie jest grą – zagraj w
nią, życie jest cenne – doceń je, … życie
jest tajemnicą – odkryj ją,…”). Uczniowie
przygotowali ponadto prezentację multimedialną, w której przedstawili swoje
sukcesy i projekty, w których uczestniczą.
Pamiętano w niej również o emerytowanych nauczycielach i pracownikach szkoły, i o tych, których nie ma już wśród nas.
W czasie akademii poświęcona została
przez ks. mgr Andrzeja Styrę figurka Jezusa Frasobliwego.

Jezus Frasobliwy zamieszkał w kapliczce przed szkołą. Wszyscy obecni
usłyszeli historię o pochodzeniu rzeźby.

Zaproszonym Gościom uczniowie wręczyli upominki.
Ewa P.

Dzień języków
obcych
W Szonowickiej szkole 13 października
2017r obchodzono Dzień Języków
Obcych.
Nauczyciele i wychowawcy przygotowali liczne atrakcje i konkursy dla uczniów.
Każda z klas począwszy od pierwszaków
wystawiła po dwóch swoich najlepszych
reprezentantów do zmagań i testu wiedzy
o wylosowanym wcześniej kraju. Nie było
łatwo ale odpowiednie przygotowanie i
doping widowni okazały się być niezwykłą motywacją. Na koniec gromkie brawa
dla zawodników i oczywiście nagrody.
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Dwaj kapłani z Łubowic
Urodzili się blisko siebie i odeszli niemal w tym samym czasie. Na łamach ostatniego wydania Nowin Raciborskich kapłanów z
Łubowic wspomina ks. Jan Szywalski.

Ks. Józef Gacka
Ks. Józef Gacka urodził się w Łubowicach 3 marca 1939 r. Mając 23 lata przyjął
w Opolu święcenia kapłańskie. Posługę
kapłańską sprawował w wielu parafiach:
na początku wikariusz w Opolu w parafii
Św. Piotra i Pawła; wikariusz przy kościele św. Mikołaja w Pyskowicach (1966
–1968); wikariusz u św. Michała w Gliwicach (1968 –1972); wikariusz w Zabrzu
Rokitnicy (1972–1974). W 1974r wprowadzony na Proboszcza w Kietrzu posługiwał tam przez 36 lat! Jak wspomina ks.
Jan Szywalski - „miał pogodne i spokojne
usposobienie i był na pewno dla parafian
podporą duchową. Kapłani dekanatu
także obdarzali go zaufaniem, skoro wybrali go wpierw wicedziekanem, a następnie dziekanem, którym był w latach
2000–2007. Ks. Biskup zaś uhonorował
go w 2002 r. tytułem radcy duchownego.
Niespodziewanie przyszła choroba: doszło do tego, że musiano mu amputować
nogę. W wieku 71 lat, zamieszkał w Domu
Księży Emerytów w Opolu. Tam przeżył
jeszcze siedem lat”. Odszedł do Pana 16
listopada 2017r żegnany tłumnie przez
swoich parafian.

urodził się 18 kwietnia 1938 r. w Ligocie
Książęcej w parafii Łubowice. Nowicjat
rozpoczął mając zaledwie 17 lat, a gdy
miał 18 złożył pierwsze śluby zakonne.
Święcenia kapłańskie przyjął 14 września
1965 r., mając 27 lat. Jak wspomina ks. Jan
Szywalski „Ojciec Mikołaj był człowiekiem bardzo radosnym. „Mikołaj I idzie!”
– oznajmiał często, gdy pukał do czyichś
drzwi. Przez następne 45 lat był przed
wszystkim rekolekcjonistą i okolicznościowym kaznodzieją. Mówił prosto, przystępnie i często z humorem. W parafii św.

Krzyża w Raciborzu–Studziennej głosił
dwukrotnie rekolekcje. Siedzibą jego był
głównie klasztor w Opolu. W 2012 r. obchodził w rodzinnej parafii uroczyście
złoty jubileusz kapłański oraz 60–lecie życia zakonnego. Umarł 18 listopada 2017r.
Pogrzeb odbył się 22 listopada przy klasztorze prowincjalnym w Katowicach–Panewnikach, z wielkim udziałem ojców
i braci franciszkanów, sióstr zakonnych
oraz wiernych z rodzinnej miejscowości
Łubowice.

Ojciec Mikołaj – Rafał Wallach
Ojciec franciszkanin Mikołaj Wallach

Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej
19 października odbyło się uroczyste spotkanie Wójta z pracownikami gminnej oświaty, z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych Gminy Rudnik, związków zawodowych,
nauczyciele, którzy osiągnęli
kolejny stopień awansu zawodowego oraz wszyscy
dyrektorzy placówek oświatowych.
Podczas spotkania - Wójt
Gminy - Alojzy Pieruszka
przekazał najserdeczniejsze
pozdrowienia i życzenia dla
wszystkich
pracowników
oświaty oraz wręczył listy
gratulacyjne dla dyrektorów
i nauczycieli wyróżnionych
nagrodą Wójta.
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Wyniki rozgrywek piłkarskich po rundzie jesiennej
W rundzie jesiennej sezonu piłkarskiego 2017/2018 z terenu
gminy Rudnik brały udział następujące drużyny: UKS Gamów
(kobiety) w III lidze grupy śląskiej. LKS Gamów (mężczyźni) w
klasie B, LKS Grzegorzowice i LKS „Zryw” Rudnik w klasie C
podokręgu raciborskiego. Juniorzy młodsi z z LKS Grzegorzowice rozgrywali mecze w grupie 3, a trampkarze z LKS „Zryw”
Rudnik w grupie 2 podokręgu raciborskiego. W rozgrywkach
podokręgu uczestniczyły także drużyny młodzików z LKS Grzegorzowice i LKS Gamów.
B klasa (Podokręg Racibórz)
TABELA – po rundzie jesiennej
Lp.

Drużyny

Mecze

Punkty

Bramki

1.

Górki Śląskie

15

35

46:24

2.

Kuźnia Raciborska

15

34

46:18

3.

Rogów II

15

34

56:39

4.

Pawłów

15

33

Grzegorzowice

10

9

19:42

6.

Olza

10

7

22:45

Trampkarze C1 – grupa 2 (Podokręg Racibórz)
TABELA – po rundzie jesiennej
Lp.

Drużyny

Mecze

Punkty

Bramki

1.

Rudnik

8

22

69:8

2.

Markowice

8

16

35:27

3.

Gaszowice

8

10

44:24

4.

Studzienna

8

6

17:26

5.

Rzuchów

8

3

6:86

III liga kobiet 2017/2018, grupa: śląska
Nazwa

M.

Pkt.

Z.

R.

P.

Bramki

1.

Gimnazjum Istebna

14

37

12

1

1

55-6

2.

ROW II Rybnik

14

36

12

0

2

74-12

46:24

3.

Jaskółki Chorzów

14

36

12

0

2

67-13

4.

SWD II Wodzisław
Śląski

14

29

9

2

3

69-12

5.

Polonia Bytom

13

23

7

2

4

57-21

6.

MKS Myszków

13

23

7

2

4

25-14

7.

Czarni II Sosnowiec

14

22

7

1

6

53-20

8.

Górnik Bobrowniki
Śląskie (Tarnowskie
Góry)

14

20

6

2

6

36-38

9.

AKS Mikołów

13

19

6

1

6

22-29

10.

Polonia Poraj

14

19

6

1

7

21-32

11.

Polonia Tychy

14

14

4

2

8

21-27

12.

Stradom Częstochowa

13

10

3

1

9

20-61

13.

Gwarek Ornontowice

14

7

2

1

11

17-73

14.

UKS Gamów

14

4

1

1

12

5-101

15.

Bory Pietrzykowice

14

1

0

1

13

12-95

5.

Markowice

15

31

42:23

6.

Adamowice

15

27

44:35

7.

Nieboczowy

15

22

37:23

8.

Krzyżkowice

15

18

26:28

9.

Ocice Racibórz

15

18

29:37

10.

Ruda Kozielska

14

17

33:36

11.

Owsiszcze

15

15

29:28

12.

Gamów

15

13

22:41

13.

Rzuchów

15

11

31:64

14.

Zabełków

15

11

20:36

15.

Czyżowice II

14

10

16:49

16.

Jankowice

15

10

26:44

C klasa – grupa 2 (Podokręg Racibórz)
TABELA – po rundzie jesiennej
Lp.

Drużyny

Mecze

Punkty

Bramki

1.

Bolesław

9

27

28:8

2.

Grzegorzowice

9

21

52:8

3.

Wojnowice

9

21

40:13

4.

Cyprzanów

9

18

37:11

5.

Tworków II

9

12

14:25

6.

Rudnik

9

11

24:31

7.

Owsiszcze II

9

11

12:21

8.

Siedliska

9

6

11:32

9.

Pietraszyn

9

5

11:41

10.

Bojanów

9

0

9:

Juniorzy młodsi B1 – grupa 3 (Podokręg Racibórz)
TABELA – po rundzie jesiennej
Lp.

Drużyny

Mecze

Punkty

Bramki

1.

Zawada

10

24

49:13

2.

Brzezie

10

20

31:10

3.

Kuźnia Raciborska

10

17

37:26

4.

Krzyżanowice

10

10

15:37
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Z podwórka na stadion
26 października w Pietrowicach Wlk. na boisku „Orlika” przy
szkole podstawowej finał powiatowego Ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”.
Drużyna z Grzegorzowic w kat. U -10 będzie reprezentować
powiat raciborski w rozgrywkach wojewódzkich Ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego „Z podwórka na stadion o Puchar
Tymbarku”.
W turnieju brały udział drużyny z Tworkowa, Pawłowa, Pietrowic Wlk. i Grzegorzowic.
Wyniki meczów drużyny z Grzegorzowic:
Grzegorzowice – Pawłów 6 : 0,
Grzegorzowice – Pietrowice Wlk. 9 : 3,
Grzegorzowice – Tworków 2 : 0.
Drużyna wystąpiła w następującym składzie: Dominik Bzinkowski, Adrian Kałus, Karol Krybus, Bartosz Rumpel, Piotr Wallach, Dawid Waniek i Łukasz Weihser. Opiekunem drużyny
była Grażyna Kwiecień.
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“Dąb” Brzeźnica informuje:
W dniu 25.11.2017 r. zawodnicy LKS ,,Dąb” Brzeźnica w 9 osobowym składzie brali udział w MIĘDZYNARODOWYM TURNIEJU O PUCHAR STAROSTY KRAPKOWICKIEGO w zapasach w stylu wolnym,
który odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Krapkowicach. W zawodach uczestniczyło 60 zawodników z 5 klubów. W klasyfikacji drużynowej ,,Dąb” uplasował się na 4 pozycji. W klasyfikacji
indywidualnej młodzi adepci sportu zapaśniczego zajęli następujące
miejsca w poszczególnych grupach wiekowych:
ŻACY;
kat. wag. 25 kg - II miejsce- Jakub Pientka
III miejsce- Szymon Rohan
kat. wag. 26 kg - III miejsce Dawid Matusz
kat. wag. 28 kg - II miejsce Kacper Jezierski
III miejsce Kasper Kudella
DZIECI-CHŁOPCY;
kat. wag. 38 kg - III miejsce Kamil Garstka
DZIECI-DZIEWCZYNY;
kat. wag. 50 kg - II miejsce Hanna Jezierska
MŁODZICY;
kat. wag. 66 kg - III miejsce Kamil Płatek
KADECI;
kat. wag. 76 kg - I miejsce Dawid Pater
Gratulujemy i życzymy więcej sukcesów!!
Dodatkowo pragniemy poinformować, iż w dniu 26.11.2017r. Patryk Ołenczyn, zawodnik naszego klubu reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata w zapasach w stylu wolnym do lat 23 w kategorii
wagowej do 65kg. 20 letni Patryk jest jeszcze juniorem i był najmłodszym polskim reprezentantem na tej imprezie i niestety po pierwszej
walce, którą przegrał z Amerykaninem Josephem MC KENNA , odpadł
z turnieju i ostatecznie został sklasyfikowany na 25 pozycji. Jego pogromca zdołał wywalczyć na tej imprezie brązowy medal. Pragniemy
również przypomnieć, iż Ołenczyn w przeszłości był już brązowym
medalistą Mistrzostw Europy Kadetów. Mamy jednak nadzieje, że
Patryk poprzez udział w tak wielkiej imprezie zdobył niezbędne doświadczenie, które pomoże mu w przyszłości walczyć o medale najważniejszych imprez.		
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Warto również wspomnieć o naszym najbardziej utytułowanym
zawodniku, Sebastianie Jezierzańskim, aktualnym mistrzu Polski
Seniorów, który w tym roku zadebiutował w niemieckiej Bundeslidze walcząc w barwach ASV Urloffen. W sobotę (tj. 25.11.2017 r.)
popularny ,,Jeżyk” zakończył sezon w lidze niemieckiej z bilansem
6 wygranych i 3 porażek walcząc w kategorii do 97 kg (przypominamy, że Sebastian na co dzień walczy w kategorii wagowej do 86 kg).
Oprócz występów u naszych zachodnich sąsiadów, Sebastian startuje
również w Krajowej Lidze Zapaśniczej, w której walczy dla klubu MKZ
,,Unia” Racibórz. W tym roku oprócz jeszcze jednego występu w KLZ,
Jezierzański weźmie udział w Zgrupowaniu Kadry Narodowej Seniorów, które odbędzie się w Zakopanem. Oprócz Sebastiana w zgrupowaniu tym wezmą udział Patryk Ołenczyn i Mateusz Kampik.
W najbliższy weekend (tj. 1-3.11.2017 r.) brzeźniccy zapaśnicy
tj. Remigiusz Waśkowski, Patryk Gołuchowski, Dawid Pater i Szymon Jakubczyk wezmą udział w Jesiennym Pucharze Polski Juniorów i Kadetów w Koronowie. Bezpośrednio po zawodach, Waśkowski
i Gołuchowski wezmą udział w Zgrupowaniu Kadry Narodowej Juniorów, które odbędzie się w Bydgoszczy. W tym samym terminie nasze
dwie utalentowane młodziczki tj. Kamila Kasprów i Julia Michniewicz
będą walczyły na bardzo mocnym międzynarodowym turnieju zapaśniczym w Czarnym Borze. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!

Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny

“Dąb” Brzeźnica informuje:
Wysyp medali młodych
zapaśników „Dębu”
18. listopada 2017r. w Gogolinie odbył się VI Memoriał im. Henryka
Wołoszyna w obsadzie międzynarodowej. W zawodach brało udział prawie
180 zawodników i zawodniczek z 16 klubów.
„Dąb” Brzeźnica reprezentowało 15 zawodników (3 dziewczyny i 12
chłopców).
W grupie młodziczek medale zdobyły:
I m. w kat. 37 kg - Kamila Kasprów
II m. w kat. 37 kg - Julia Michniewicz
W grupie młodzików zawodnicy „Dębu” zdobyli 5 medali:
I m. w kat. 100 kg - Seweryn Troszka
II m. w kat. 73 kg - Marceli Nikiel
III m. w kat. 66 kg - Kamil Płatek
III m. w kat. 47 kg - Marcel Spleśniały
III m. w kat. 38 kg - Sylwester Łątka
W grupie dzieci, w kat. wagowej 38 kg pierwsze miejsce zdobył Łukasz
Waniek, natomiast Kamil Garstka – V miejsce.
W grupie Żaków – Chłopców na podium stanęło 5 zawodników:
I m. w kat. 23 kg - Dawid Matusz
III m. w kat 23 kg - Jakub Pientka
III m. w kat. 25 kg - Kacper Kudella
III m. w kat. 28 kg - Kacper Jezierski
III m. w kat. 30 kg - Dawid Waniek
W grupie Żaków – Dziewczyn w kategorii 41 kg brązowy medal zdobyła
Leonie Waniek.
Wyżej wymienieni zawodnicy to wychowankowie trenerów: Pawła Drzeżdzon i Michała Grzeszczuk.
z poważaniem
Prezes klubu LKS „Dąb” Brzeźnica
Hubert Skornia
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Kolejne sukcesy młodych
zapaśników „Dębu”
11 listopada 2017r. w Hali Dzierżoniowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się XVII Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy. W zawodach uczestniczyło 159 zawodników i zawodniczek z 17 klubów.
Brzeźnicki „Dąb” reprezentowało 10 zawodników i 2 zawodniczki.
W grupie dzieci na podium stanęli:
Łukasz Waniek (kat. 40kg) - II m.,
Dawid Waniek (kat. 32kg) - III miejsce,
Kamil Garstka (kat. 38 kg) - III m.,
Hanna Jezierska (kat. 35 kg) - IIIm.,
Kacper Jezierski (kat. 26 kg) - III m.
W grupie młodziczek II miejsce w kat. 37 kg. zdobyła Kamila Kasprów.
W grupie Młodzików zawodnicy „Dębu” zdobyli 5 medali:
Seweryn Troszka (kat. 100 kg) - I m.,
Marceli Nikiel (kat. 73 kg) - I m.,
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