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Pierwsze miejsce Młodzieżowej Drużyny z Sławikowa
w Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych
Dnia 9 czerwca 2018 roku nasza młodzieżowa drużyna pożarnicza ze Sławikowa wzięła udział w Wojewódzkich Zawodach
Sportowo-Pożarniczych, które odbyły się w okolicach Częstochowy, a dokładnie w Konopiskach.
W zawodach wzięło udział około 90 drużyn w tym 18 chłopięcych. Do zawodów strażacy przygotowywali się 2 miesiące.
Średnio 3 razy w tygodniu spotykali się na boisku gdzie królowała dyscyplina i ciężka praca. Nad wszystkim czuwał trener
Piotr Morawin, dzięki niemu i staraniom strażaków udało się
osiągnąć wielki sukces i oficjalnie zajęli pierwsze miejsce w Województwie Śląskim i tym samym zakwalifikowali się do Mi-

strzostw Polski. Poprzez doping kibiców przez cały dzień towarzyszyła wesoła atmosfera, która pomogła walczyć ze stresem.
Większość zawodników mistrzowskiej drużyny to uczniowie
gimnazjum, a są to : Dawid Morawin, Kamil Bortel, Sławomir
Karasek, Robert Parys, Adam Jurecki, Daniel Depta, Adam
Szczygielski, Kevin Gawlik, Rafał Kobza, Michał Piechulla, Jakub Krybus i Adrian Czajka.

Pani Maria Joszko z Gamowa
obchodziła swoje 90 urodziny
Pani Maria urodziła się 9 maja 1928
roku w Gamowie gdzie Jej rodzice prowadzili rodzinne gospodarstwo rolne. W
rodzinnym Gamowie wychowywała się
wspólnie z trzema braćmi. 25 lutego 1957
roku wyszła za mąż. Razem z mężem
zajmowała się gospodarzeniem na roli,
prowadziła dom i wychowywała czworo
dzieci. Doczekała sześciu wnuków i jed-

nego prawnuka. Z okazji urodzin Wójt
Gminy Rudnik Alojzy Pieruszka oraz kierownik USC Sabina Zięć złożyli Jubilatce
życzenia. Redakcja Gminnego Biuletynu
przyłącza się do życzeń i składa Pani Marii bukiet serdeczności: uśmiechu i szczęścia, radości każdego dnia oraz zdrowia i
wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

Pierwszy materiał z
rozpoczynającego się cyklu „Niezwykłe osoby są wśród nas”
Na początek słów kilka o Pani Edycie Reichel. Jest taka niezwykła kobieta, mieszka w Grzegorzowicach.
Skromna, odrobinę nieśmiała ale
wielka duchem, tworząca z rozmachem i
ogromną pasją. Cichutko, wieczorami, w
małej pracowni na poddaszu wyczarowuje z niczego niezwykłe rzeczy i zadziwiające dzieła sztuki. Pracownia tętni życiem
codziennym i niecodziennym. Jak mówi
artystka pomysły przychodzą nocą, najlepsze dzieła rodzą się po zmroku kiedy
zasypia cały dom. Wtedy Pani Edyta mimo
zmęczenia, tracąc poczucie czasu tworzy
dzieła sztuki. Mało znana w środowisku
lokalnym, niedoceniona u nas, ale w świecie artystów plastyków już dawno pozna-
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no się na Jej talencie i wyrafinowanym
artystycznym kunszcie. Specjalizuje się
w łączeniu różnych technik, jej dzieła
mają jakiś magiczny wymiar i doskonale komponują się z otaczającą je przestrzenią. Opatrzone komentarzem Joachima Marczinskiego oddają uczucia,
przeżycia i spojrzenie na świat oczami
wrażliwej duszy artystki. Zachwycają
treścią, formą przekazu, są dopracowane, perfekcyjne, można rzec doskonałe w swej istocie. Co jeszcze można
dodać? Edyta Reichel z wykształcenia
nauczyciel, plastyk z kilkunastoletnim
stażem pracy z młodzieżą i dziećmi. Na
koncie wiele twórczych działań, projektów, warsztatów, plenerów, konkursów i artystycznych
przedsięwzięć dużego formatu. Lokalnie uczestniczka
projektu „Skarbiec
Ludzkich Umiejętności” gdzie zaprezentowała
swoje
twórcze doświadczenia i działania
w Gminie Rudnik.
Na swoim koncie
ma wystawy krajowe i zagraniczne.
Od 2017 roku jest
członkiem Związku
Polskich Artystów
Plastyków okręgu

Gliwicko-Zabrzańskiego. Prywatnie żona,
gospodyni i matka trójki uroczych dzieciaków z całym mnóstwem codziennych
obowiązków.
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Darczyńcy i dobrodzieje czyli ludzie wielkiego serca
W kwietni w Urzędzie Gminy Rudnik
mieliśmy zaszczyt gościć Państwo Weronika i Jan Jegliczka, którzy przybyli z
przyjacielską wizytą na zaproszenie Wójta
Alojzego Pieruszka, ośrodka pomocy społecznej i władz gminy. Oboje pochodzą z
terenu gminy Rudnik: Pani Weronika zd.
Wittek urodziła się i młodość spędziła w
Grzegorzowicach, Pan Jan Jegliczka urodził się i mieszkał w Gamowie. Ponad
40 lat temu, razem wyjechali do Niemiec
gdzie założyli rodzinę, wybudowali dom
i pracowali zawodowo. Do Polski przyjeżdżają w odwiedziny do bliskich ale
nie tylko. Niemal w całej Polsce, a także
w okolicy są znani jako społecznicy i ludzie wielkiego serca. Pan Jan Jegliczka
mimo rozlicznych obowiązków zawodowych i rodzinnych zawsze znajduje czas
na organizację akcji pomocowych jeśli tylko dowie się, że jest taka potrzeba i ktoś
oczekuje na wsparcie. To taki niespokojny
duch, z niespożytą energią i dużym poczuciem humoru. W swoich działaniach i
przedsięwzięciach zawsze może liczyć na
wsparcie żony oraz najbliższych. Z Jego
inicjatywy, kilka tygodni temu Gmina
Rudnik otrzymała nieodpłatnie transport
sprzętu rehabilitacyjnego, który już dziś
służy niepełnosprawnym i schorowanym
podopiecznym rudnickiego GOPSu. W
skład sprzętu wchodzi: 15 łóżek modułowych, 8 materacy przeciwodleżynowych,
13 wózków inwalidzkich, 10 balkoników

ponadto krzesła toaletowe i inny drobny
sprzęt. Wszystkie te urządzenia i sprzęty wypożyczane będą nieodpłatnie tym,
którzy tego potrzebują do codziennego
funkcjonowania. Łóżka modułowe, które
otrzymała gmina ułatwiają życie nie tylko
chorym ale także opiekunkom środowiskowym wykonującym prace pielęgnacyjne w środowisku. Wcześniej, Pan Jan
Jegliczka organizował kilka akcji pomocowych dla Gminy Rudnik min. w roku
1998 dla ofiar powodzi nadodrzańskich
wiosek. Był to wówczas duży transport
mebli, sprzętu AGD, tapet, odzieży i artykułów domowych. Obecnie organizuje

głównie dostawy sprzętu rehabilitacyjnego. Ze swej charytatywnej działalności
znany jest prócz Śląska głównie na pomorzu gdzie organizował pomoc dla szpitali
i domów opieki dla seniorów. Za swoją
działalność na rzecz mieszkańców Gminy Rudnik, z rąk Wójta Pan Jan Jegliczka wspólnie z żoną otrzymali podziękowania oraz drobne lokalne publikacje
książkowe. Wizyta przebiegała w ciepłej
rodzinnej atmosferze. Jak zapewniają
Państwo Jegliczka – są otwarci na dalszą
współpracę z gminą oraz ośrodkiem pomocy społecznej.

Sołecki skwer po gruntownej pielęgnacji.
Od wielu lat cieszy oko i wita wszystkich
przyjezdnych odwiedzających nasze
Łubowice.
Jest oczkiem w głowie Pani sołtys Urszuli Badurczyk, która dba o to miejsce
wspólnie z mieszkańcami od wielu już
lat. Potrzeba było wielu starań, mnóstwa
pracy, wysiłku i środków finansowych
funduszu sołeckiego by to kiedyś zaniedbane miejsce dziś stanowiło wizytówkę
sołectwa. Łubowicki skwer to nie tylko
pięknie skomponowane krzewy i byliny,
to także mała architektura oraz kamienna
tablica witająca przybywających w te strony gości. Tutaj można usiąść, odpocząć po
podróży czy podczas spaceru. By się przekonać o niezwykłym uroku tego miejsca
trzeba po prostu zawitać do Łubowic.
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Piknik w Ligocie Książęcej
To już kolejna inicjatywa lokalna, którą udało się zorganizować dzięki współpracy
mieszkańców Ligoty Książęcej.
Mieszkańcy wsi zostali zaproszeni
przez Sołtysa p. Norberta Serzisko i Radę
Sołecką do wspólnego spędzenia czwartkowego popołudnia Bożego Ciała na Pikniku. Celem Pikniku było podziękowanie
mieszkańcom za pracę przy budowie
ołtarzy i chodników na Boże Ciało. Ale
też integracja mieszkańców, w ten dzień
przypadał akurat Europejski Dzień Sąsiada, a następny dzień – 1 czerwca to Dzień
Dziecka. Mieszkańcy zaproszenie chętnie
przyjęli, zabrali swoich bliskich, sąsiadów
i dobry humor. Witając zebranych Sołtys

podziękował wszystkim, którzy włączyli
się w te przygotowania. Otóż piknik poprzedzony był wcześniejszą ranną pracą
przy montowaniu ołtarza i chodników,
w którą mieszkańcy włożyli wiele pracy i
serca. A jeszcze wcześniej przez kilka dni
odbywały się spotkania podczas których
wspólnie opracowywali wygląd ołtarza i
go budowali, dzielili się zadaniami, oceniali swoje zasoby i możliwości. Piękna słoneczna pogoda, kawa z sąsiadem,
pyszny kołacz i grillowana kiełbasa wprawił wszystkich uczestników w dobry na-

strój, ku uciesze organizatorów. Organizatorzy nie zapomnieli o dzieciach: były
dla nich soki i lody. Okazało się, że praca
z ludźmi i dla ludzi daje dużo satysfakcji
i motywuje do podejmowania następnych
zadań. „Duch współpracy” obudzony i z
pewnością owocuje zwykłą dobrosąsiedzką życzliwością, pomocą i wsparciem
.Spotkania pod chmurką to doskonały pomysł na spędzanie czasu wolnego. Placyk
spotkań rozbrzmiewał gwarem i śmiechem kilka godzin.(więcej zdjęć na stronie
www.lubowice.pl)
Autor materiału i fotografii – Ewa Porwal.

,,Mama, Tata i ja'' czyli piknik rodzinny w Szonowicach
Pikniki rodzinne z okazji Dnia dziecka
zapisały się na stałe w kalendarz imprez
organizowanych przez Przedszkole Samorządowe w Rudniku. Tego roku gospodarzem święta była filia rudnickiego
przedszkola w Szonowicach. Celem imprezy była oczywiście dobra rodzinna zabawa, zachęcanie rodziców do wspólnych
zabaw ze swoimi dziećmi, a także dostarczenie uczestnikom pikniku wielu okazji
do radości, śmiechu i dobrego humoru.
Pogoda w tym dniu wyjątkowo sprzyjała,
słońca nikomu nie zabrakło. Były jak co
roku występy sceniczne przedszkolaków,
słodki poczęstunek i mnóstwo dobrej zabawy w duchu współzawodnictwa i sportowej rywalizacji. W miłej atmosferze czas
pikniku szybko minął. Z imprezy pozostało wiele fotografii, dzięki czemu wspaniała zabawa i niecodzienna atmosfera
zostaną na długo w pamięci wszystkich
uczestników tego spotkania
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Dzień Dziecka w Strzybniku
W dniu 2 czerwca w na placu zabaw
przy świetlicy wiejskiej w Strzybniku,
Rada Sołecka wspólnie z Ochotniczą
Strażą Pożarną ze Strzybnika zorganizowała Dzień Dziecka. Strażacy zaprezentowali swój sprzęt oraz zorganizowali
atrakcje dla dzieci. Uczestniczyły one między innymi w przeciąganiu liny, czy strą-

caniu celu przy użyciu hydronetki. Dzieci
odwiedzili także policjanci z Komendy
Powiatowej Policji w Raciborzu wraz ze
Sznupkiem, prezentując sprzęt policyjny
oraz dzieląc się z dziećmi odblaskami. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim biorącym udział za pomoc w organizacji, szczególnie policjantom którzy
poświęcili swój czas dla naszych dzieci.

Piknik
integracyjny
w Brzeźnicy
1 czerwca w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Brzeźnicy odbył się piknik
integracyjny podsumowujący projekt
polsko- czeski "Poznajmy się! " w ramach programu INTERREG V A-Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia 20142020.
Podczas ostatniego spotkania podsumowano współpracę między naszym
przedszkolem a Mateřską školą "Máj" z
Nowego Jičína. Następnie odbył się pokaz talentów dzieci z obydwu placówek,
przedstawienie teatralne przygotowane
przez rodziców i nauczycieli pt: "Czerwony Kapturek z Brzeźnicy" oraz wiele
konkurencji sportowych zarówno dla
dzieci ja i rodziców, między innymi przeciąganie liny, rzut do celu, tor przeszkód,
mini kosz, rzut piłką lekarską. Atrakcją
dla dzieci były dmuchane zamki, wielkie
bajkowe maskotki, malowanie buziek.
Najważniejszym efektem tego spotkania
będzie integracja i wzajemne poznanie
dzieci, rodziców i nauczycieli z obu szkół.

Konkurs Potraw
Regionalnych
w Pietrowicach
Wielkich i
niezawodne
gospodynie z Gamowa
Tradycyjnie jak co roku KGW Gamów reprezentowało Gminę Rudnik w
Konkursie Potraw Regionalnych w Pietrowicach Wielkich. Gospodynie nie zawiodły i tradycyjnie wyszykowały piękny
świąteczny stół. Gospodynie z Gamowa
zrzeszone są w Śląskim Związku Kobiet
Wiejskich i prężnie działają na rzecz swojego środowiska. Nazajutrz po wystawie
w Pietrowicach Wielkich udały się na konkurs rokrocznie organizowany na opolszczyźnie. Ze swoimi potrawami pojechały aż do miejscowości Walce gdzie także
reprezentowały naszą gminę.
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Dobry start - 300+ dla ucznia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rudniku informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start"
można składać:
od 1 lipca do 30 listopada online przez
stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną,
od 1 sierpnia do 30 listopada drogą
tradycyjną (papierową) w tut. placówce w
godzinach od 7:00 do 15:00
Preferowaną formą złożenia wniosku jest droga elektroniczna, co znacznie
usprawni pracę ośrodka.
Druki wniosków dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku, wzory druków można także pobrać
ze strony interentowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Świadczenie "Dobry Start" wypłacane będzie przelewem na osobiste konto bankowe. Osoby, które
nie posiadają konta proszone są o jego założenie.
Dla kogo wsparcie?
Świadczenie dobry start przysługuje
raz w roku na rozpoczynające rok szkolny

dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole
otrzymają je do ukończenia przez nie 24
roku życia.
Może to zrobić mama lub tata dziecka,
opiekun prawny lub opiekun faktyczny
dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom
dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Ważne!
Świadczenie dobry start przysługuje
wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole
(a szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową,
dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę
ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły
policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany
obowiązek szkolny lub nauki, a także
młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy,
specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
Program nie obejmuje dzieci realizują-

cych przygotowanie przedszkolne ani w
przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także
studentów, uczniów szkół policealnych i
uczniów szkół dla dorosłych.
Świadczenie dobry start nie podlega
unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina
ustala prawo do świadczenia dobry start
samodzielnie i nie przekazuje wniosku
do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie
Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż
30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie
2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku
o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie
później niż do 30 września.

O sołectwie Szonowice w ogólnopolskim
Wydawnictwie
Z początkiem czerwca br. sołtys Szonowic Karina Lassak zaproszona została na uroczystą galę. W Pałacu Staszica, na warszawskim Nowym Świecie, została Jej wręczona nagroda w konkursie literackim.
Obszerna praca, relacja pt. „100 lat
mojego gospodarstwa” napisana została na podstawie relacji Henryka i Helgi
Neblików z Szonowic oraz Pani Zofii
Maińczyk z Czerwięcic. Okazała się niezwykłym opracowaniem obrazującym
nie tylko przemiany w sposobie gospodarowania na roli, ale także pokazała przemiany jakie dokonały się na małej podraciborskiej wsi, na przestrzeni ostatnich stu
lat. Praca sołtyski – Kariny Lassak zyskała
uznanie jury i otrzymała wyróżnienie w
ogólnopolskim konkursie. Konkurencja
była duża – bowiem do jury i kapituły
konkursowej wpłynęło 55 prac. Planowane jest wydanie jubileuszowej książki, w
której znajdą się nagrodzone i wyróżnione prace, w tym opracowanie sołtyski z
małych Szonowic. Jest nam niezmiernie
miło, że przeczyta o nas cała Polska jest to
ogromna nobilitacja i promocja całej Gminy Rudnik.
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Powiat dołoży do
remontu Kościoła
w Sławikowie
Powiat raciborski przekaże 25 tysięcy
złotych dotacji celowej Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jerzego w Sławikowie
na wykonanie remontu wnętrza zabytkowego obiektu. Środki zostaną przekazane
w ramach dofinansowania na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków w latach 2015-2020.

Zakończono
modernizację
chodnika
w Łubowicach
Kolejny etap modernizacji chodnika
na ulicy Wolności w Łubowicach zakończono. Chodnik wyłożono kostką brukową zakupioną w 2017 roku za kwotę
7 tys. złotych, na pozostałe materiały
i robociznę w tym roku przeznaczono 12
tys. złotych. Prace geodezyjne na odcinku
przewidzianym do realizacji w kolejnych
latach wyniosły 5,1 tyś złotych.

Szonowickie przedszkole na medal!
18 czerwca o godzinie 10.00 w placówce przedszkolnej w Szonowicach świętowali
wszyscy wychowankowie, pracownicy, rodzice oraz przyjaciele placówki.
Na ten szczególny dzień przedszkolaki przygotowywały się od dawna, a
ekscytacja i podniosły nastrój panowały
wśród wszystkich już od samego rana.
Powód do świętowania był nie lada bo w
konkursie o zasięgu wojewódzkim, wyróżniona została i placówka przedszkolna
i wychowawczyni Ewa Schink. Nagrodą
za zdobycie I miejsca w plebiscycie Dziennika Zachodniego „przedszkole roku” w
powiecie raciborskim był
pokaz sztuki
rycerskiej, zestaw zabawek
oraz promocja
placówki
na
łamach czasopisma. By zdobyć nagrodę
potrzebna była
ogromna mobilizacja całego
lokalnego środowiska. SMSów zarówno

na placówkę, jak i typowaną do nagrody
wychowawczynię przedszkola wysyłano
całe mnóstwo. Spotkanie z gośćmi, prezenty, specjalnie na tę okazję upieczony
tort okazały się nie lada przeżyciem. Na
ten dzień wszyscy przyodziali specjalne stroje bowiem z będzińskiego zamku
przybył do Szonowic rycerz. Przywiózł ze
sobą mnóstwo rekwizytów: stroje, zbroje, broń i co tylko zdołał zapakować na
wyprawę. Opowieść o życiu rycerskim,
zwyczajach i tradycjach panujących na
królewskim dworze była bardzo interesująca i inspirująca, przedszkolaki słuchały jej z ogromnym zaciekawieniem. Po
prelekcji nastąpiło przekazanie zabawek,
były oczywiście poczęstunek, życzenia,
gratulacje, a także mała niespodzianka
dla przedszkolaków i wychowawczyni
przedszkola, którą przygotowało sołectwo. Jeszcze raz gratulujemy i dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tę
jakże miłą uroczystość, która na pewno na
długo pozostanie w pamięci przedszkolaków.

Święto Powiatu Raciborskiego na ludowo
W niedzielę 10 czerwca na dziedzińcu Zamku Pistowskiego w Raciborzu odbyło się I Święto Powiatu, na które zjechały wszystkie
gminy oraz wiele organizacji społecznych zaangażowanych w działalność na rzecz swoich wsi i sołectw.
Na stoisku promocyjnym Gminy Rudnik znalazły się dzieła, rękodzieła, produkty wytwarzane przez gospodynie oraz
twórców i lokalnych artystów. Nie zabrakło kolaży Edyty Reichel, akwarel Magda-
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leny Janiczko, kroszonek Barbary Gonska,
lawendowych nowości Alicji Zaiczek,
szydełkowych wyrobów Doroty Gonska,
rzeźb Brunona Blaszczyka, wydawnictw
Kariny Lassak, midów z pasieki Henryka

Hellebrandta i Marcela Czekała. Mnóstwo
odwiedzających, barwne i kolorowe stroje
oraz przepiękna słoneczna pogoda sprawiły, że impreza należała do wyjątkowo
udanych.
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Trzy pokolenia na zawodach
W dniu 18 czerwca na zbiorniku wodnym w Krzanowicach odbyły się III Gminne Zawody Wędkarskie „Złota Rybka” dla uczniów
klas podstawowych i gimnazjalnych.
Na zawodach spotkały się trzy pokolenia uczniów ze szkoły w Grzegorzowicach: aktualni uczniowie, zeszłoroczni absolwenci oraz dorośli absolwenci , a dziś
rodzice i opiekunowie naszych uczniów.
W zawodach wzięły także dzieci ze szkoły
w Rudniku. W sumie do zawodów zgłosiło się 15 uczniów w tym 3 uczennice.
Uczestnicy zawodów zostali zapoznani z
regulaminem zawodów, a następnie wylosowali stanowiska na których przyszło
im rozpocząć zmagania. Połowy trwały
cztery godziny zegarowe tj. od 9:00 do
13:00. Po zakończeniu zawodów dokonano pomiaru złowionych ryb pod względem przyjętych w regulaminie kategorii
tj. wagi, miary oraz sztuk.
Wyniki:
Największa złowiona ryba (cm) –
Magdalena Harnos
Największy połów (kg)– Maciej Cuber
Najwięcej złowionych ryb (szt.)– Dawid Rudek
Dyrektor Szkoły, Pani Mariola Ciszek
wręczyła zwycięzcom puchary i bony.
Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy
i sztuczne przynęty - obrotówki spinner,
przypon wolframowy, zanęty.

,,To, co ważne”
już niebawem
w księgarniach!

Lawendowa przygoda w KGW Szonowice
Szefowa Koła Gospodyń w Szonowicach oraz miłośniczka lawendy – Alicja
Zaiczek były inicjatorkami spotkania warsztatowego pt. „Przygoda z lawendą”.
Spotkanie odbyło się w świetlicy wiejskiej
w Szonowicach dla członkiń miejscowego
koła gospodyń oraz dla wszystkich chętnych. Każda z uczestniczek pod okiem
instruktorki Alicji mogła wykonać lawendową pałeczkę z tegorocznych roślin, które rozpoczęły właśnie okres kwitnienia.

Z zeszłorocznego suszu natomiast wykonano pachnące woreczki, które można
umieścić jako element dekoracyjny i zapachowy w dowolnym miejscu mieszkania.
Nie zabrakło dobrej atmosfery, ploteczek
przy kawie i pysznym poczęstunku. Dla
każdej z uczestniczek było to nowe, miłe
doświadczenie. Mimo odrobiny sceptycyzmu i niedowierzania każdej z gospodyń
udało się własnoręcznie wykonać lawendowe ozdoby.

Weronika Żymełka, mieszkanka Lasak,
na co dzień nauczycielka w jednej z
szkół podstawowych powiatu raciborskiego wydała swoją debiutancką
książkę pt. „To, co ważne”.
Pozycja opowiada o życiu trzydziestoletniej Karoliny, w którym nie brakuje
trudnych momentów. W pamięci kobiety
wciąż powracają wspomnienia o traumatycznych wydarzeniach sprzed lat. W
życiu może jednak liczyć na trzy najważniejsze dla niej osoby: córkę Emilkę, babcię Marysię i przyjaciółkę Martę. Pewnego
dnia nieoczekiwanie na jej drodze staje
przypadkowo napotkany mężczyzna….
Książka „To, co ważne” ukaże się w
księgarniach już pod koniec lipca.
Projekt okładki: Izabela Surdykowska-Jurek
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Las w słoiku – warsztaty w Szonowicach
zakończone na zielono….
Warsztaty niezwykłe, z wykonywania biosfery – małego zamkniętego ekosystemu
roślinnego.
Na zajęciach warsztatowych Pani Basia Gonska przeprowadziła uczestników
przez ciekawy i inspirujący proces wykonania miniaturowego lasku – od przygotowania stanowiska pracy, poprzez
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zgromadzenie niezbędnych materiałów,
ułożenie podłoża, po zaaranżowanie
krajobrazu w szklanym naczyniu. Wykonanie własnego skrawka lasu w szklanej
miniaturze okazało się prostsze niżby się
mogło wydawać. Pogoda
dopisała więc zgodnie z
planem warsztaty odbyły
się w plenerze. Pani Sołtys
przygotowała miejsce pracy, produkty i akcesoria
niezbędne do pracy oraz
poczęstunek. W zajęciach
udział wzięło ponad 20
osób nie tylko z sołectwa
Szonowice ale także z sąsiednich wiosek, z Raciborza, dwie osoby przyjechały na zajęcia aż z Gliwic

Młodzież ze
Sławikowa
u św. Anny
W sobotę, 12 maja, odbyła się pielgrzymka kandydatów do bierzmowania
ze sławikowskiej parafii na Górę św.
Anny.
Dla uczniów klasy VI i VII szkoły
podstawowej oraz II i III gimnazjum pielgrzymka była częścią przygotowania do
sakramentu bierzmowania. W programie
pielgrzymki była Msza św. w Sanktuarium sprawowana pod przewodnictwem
Biskupa Rudolfa Pierskały, zwiedzenie
Groty Lurdzkiej oraz ołtarza i pomnika
papieskiego. W dniu wyjazdu odbywała
się równolegle na Górze św. Anny pielgrzymka rowerzystów oraz pielgrzymka
osób konsekrowanych.
Zdjęcia i tekst: Weronika Żymełka
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Rodzice i pracownicy przedszkola wspólnie
uporządkowali przedszkolny plac zabaw
O tym, że należało uporządkować przedszkolny plac mówiło się w Szonowicach od
dłuższego czasu.
Ale jak to w życiu bywa zawsze pojawiały się sprawy pilniejsze i bardziej priorytetowe. W zeszłym roku, we wrześniu,
na zebraniu wiejskim zapodano temat
konieczności modernizacji placu zabaw
ewentualnie przeniesienie go w inne bardziej przyjazne dla przedszkolaków miejsce. Decyzją zebrania wiejskiego przeznaczono także część funduszu sołeckiego na
I etap doposażenia placu zabaw w nowe
urządzenia służące rekreacji najmłodszych. Ostatecznie podjęto decyzję, że
lokalizacji nie zmieniamy ale teren należy
koniecznie przebudować przed zakupem
i montażem urządzeń. W czerwcu tego
roku rodzice wspólnie z pracownikami
przedszkola teren uporządkowali. Zdemontowano nierówny chodnik z kostki

brukowej, zlikwidowano niepotrzebne
krawężniki, usunięto część zużytych stary
urządzeń zabawowych. Na plac przywieziono świeżą ziemię, która została rozplantowana, a cały teren obsiano trawą,
która regularnie podlewana będzie mogła
wyrosnąć w czasie wakacji. Drewniany
domek zabawowy odmalowano. Przed
placem zabaw ponownie zagospodarowano rabatkę na której posadzono kwiaty.
Na najbliższym zebraniu wiejskim mieszkańcy Szonowic zdecydują jaka kwota
zostanie ostatecznie przeznaczona na zagospodarowanie terenu przedszkolnego.
Urządzenia zostaną zamówione i zainstalowanie podczas przerwy wakacyjnej. W
roku przyszłym planuje się przeznaczyć
część funduszu sołeckiego na ten cel jako

kontynuację inwestycji. Ustawiczny rozwój naszej gminy, to coraz większa świadomość mieszkańców o znaczeniu wczesnej edukacji dla rozwoju dzieci w tym
zabaw ruchowych na świeżym powietrzu
co powoduje, że rodzice chętnie angażują
się w inicjatywy przedszkolne, pojawiają
się potrzeby tworzenia nowych przyjaznych miejsc dla naszych najmłodszych
mieszkańców.
Sołtys Szonowic wraz z Radą sołecką
składa podziękowania wszystkim rodzicom, pracownikom przedszkola, a także
mieszkańcom.
Wasze zaangażowanie we wszystkie
cenne inicjatywy sprawia, że wspólna
przestrzeń zyskuje na wizerunku i użyteczności.

Dwie Otwarte Strefy
Aktywności w Gminie
Rudnik już wkrótce.
Od projektu do realizacji. W dniu 6
czerwca br. Minister Sportu i Turystyki
ogłosił listę zatwierdzonych projektów
w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o
charakterze wielopokoleniowym.
Gmina Rudnik w konkursie grantowym wystartowała z dwoma wnioskami:
dla sołectwa Gamów oraz Rudnik. Sołectwo Rudnik wnioskowało o wersję podstawową strefy, Gamów natomiast wnioskował o wariant rozszerzony. Nabór
wniosków trwał do 15 lutego tego roku.
Całkowity koszt dofinansowania dla Gminy Rudnik to kwota około 41 tys. złotych.
Placyki są już zaprojektowane, urządzenia oraz elementy małej architektury dobrane. Realizacja nie wymaga ogłaszania
przetargu, a jedynie zapytań ofertowych.
Zatem jeszcze w tym roku przy Gminnym
Centrum Informacji w Rudniku, na istniejącym już placyku rekreacyjnym zainstalowane będą urządzenia Otwartej Strefy
Aktywności w wersji podstawowej. W sołectwie Gamów natomiast za budynkiem
remizy OSP powstanie strefa w wersji rozszerzonej, dla dzieci i dla seniorów .
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Remont drogi Ligota KsiążęcaGrzegorzowice
Trwa Przebudowa drogi powiatowej
nr 3500S na odcinku od skrzyżowania
w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z
drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach” . Realizowana jest w miejscowościach Ligota Książęca, Łubowice. Obecnie
ruch odbywa się jednym pasem, na remontowanym odcinku funkcjonuje syg-

nalizacja świetlna. Wykonawca dokonuje
wymiany nawierzchni. Gospodarzem inwestycji jest starostwo powiatowe, Gmina
Rudnik ze swoich środków budżetowych
dofinansowała zadanie. Mieszkańców
prosi się o wyrozumiałość w związku z
napotkanymi trudnościami.Termin realizacji inwestycji to październik 2018 r.
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RODO
RODO czyli Unijne Rozporządzenie
o ochronie danych osobowych które zostało uchwalone 27 kwietnia 2016 r. Pewnie każdy z nas w ostatnim czasie słyszał
w internecie, telewizji czy w urzędzie
o RODO. Wokół tego tematu zrobił się
ogromny chaos, przede wszystkim wśród
przedsiębiorców, ale i zwykłych obywateli. Każdy z nas powinien z uwagą przyjrzeć się rozporządzeniu oraz zaznajomić
się z polityką ochrony danych. Rozporządzenie tak naprawdę ułatwi nam życie i
wielu firmom, ponieważ odformalizuje
ochronę danych i przystosowuje ją do skali przedsiębiorstw czy podmiotów które
przetwarzają tego typu informacje. RODO
znajduje zastosowanie u każdej osoby,
która przetwarza dane osobowe obywateli Unii Europejskiej w celach innych
niż czysto osobiste lub domowe. Jego
największym walorem jest to, że stwarza
te same zasady przetwarzania tego typu
danych na terenie całej Unii Europejskiej.
Aby przetwarzać dane osobowe wyżej
wymienione rozporządzenie przewiduje
następujące warunki :

zgoda osoby na przetwarzanie swoich
danych osobowych w jednym lub większej ilości określonych celów;
wykonanie umowy lub podjęcie działań przed jej zawarciem;
dokonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
ochrona żywotnych interesów osoby,
które dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
wykonanie zadania realizowanego w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi;
prawnie uzasadniony interes administratora;
Zgoda według RODO ma być uprzednia, wyraźna, dobrowolna, a fakt jej wyrażenia musi zostać udokumentowany
przez administratora danych osobowych.
Użytkownik w trakcie wyrażania takiej
zgody musi zostać poinformowany, że będzie mógł zgodę taką odwołać w każdym
czasie. Realizacja umowy i wypełnienie
obowiązku prawnego nie budzą wątpliwości. Zawierasz umowę – masz upraw-

Mała Łubowicka nekropolia
Odbudowany po II Wojnie Światowej zabytkowy cmentarz rodziny Eichendorffów jest
obecnie namiastką małej nekropolii - muzeum, będącej symbolem miejsca pochówku i wiecznego spoczynku.
Miejsce urokliwe w sąsiedztwie którego znajdują się ruiny pałacu łubowickiego poety, wprawia to odwiedzających w
nieco melancholijny nastrój. Przy wejściu
usadowiono pomnik upamiętniający niemieckich żołnierzy, którzy zginęli w walkach na terenie parafii w czasie II wojny
światowej. Obok nich w mogiłach spoczywają dawni mieszkańcy Łubowic. Zebra-
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no tu kilkanaście ocalałych nagrobków,
płyt nagrobnych, rzeźb, obelisk z podobizną Józefa von Eichendorffa, dzwony z
kościoła parafialnego w Łubowicach z lat
70 tych XX w., a także zabytkowe kamienie młyńskie z Gamowa z 1885r. Wszystkie zgromadzone tu eksponaty opowiadają historię wsi i okolicy.

nienie do przetwarzania danych w celu jej
wykonania. Spełniłeś usługę lub otrzymałeś płatność – musisz wystawić fakturę i
prawo uprawnia cię do przetwarzania danych w tym celu.
RODO daje pełną swobodę w
wyborze zabezpieczeń w twojej firmie,
sam musisz zdecydować jakie środki zastosujesz do zabezpieczenia przetwarzanych przez ciebie danych osobowych,
mają to być odpowiednie środki. Administrator danych osobowych oprócz wprowadzenie regulacji wewnętrznych, zobowiązany jest również do tzw. obowiązku
informacyjnego. Polega on na tym, że
osoba od której pobierane są dane musi
zostać poinformowana o:
tożsamości administratora i jego danych kontaktowych;
tożsamości Inspektora Ochrony Danych i jego danych kontaktowych, jeżeli
został wyznaczony;
celu przetwarzania danych osobowych, oraz podstawie prawnej przetwarzania;
informacje o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców, jeżeli
istnieją;
gdy ma to zastosowanie informacje o
zamiarze przekazania danych osobowych
do państwa trzeciego;
okres przechowywania danych;
uprawnieniach osób od których dane
są pobieranie, czyli prawie do sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
Trzeba zapewnić by ochrona danych
osobowych rzeczywiście funkcjonowała.
Na koniec należy wspomnieć o możliwości nałożenia wysokich kra na podmioty, które nie przestrzegały przepisów o
ochronie danych osobowych. Jednak to,
że istnieje taka możliwość nie oznacza, że
taka kara zostanie nałożona. Ponieważ w
samym rozporządzeniu jest mowa o tym,
że kara ma być proporcjonalna, skuteczna
i odstraszająca, jednak jej wysokość ma
być określana w każdym indywidualnym
przypadku. Wysokość kary będzie zależeć od wielu czynników, między innymi
od charakteru, wagi i czasu trwania naruszenia. Podsumowując, nie należy bać
się nowych przepisów o ochronie danych
osobowych, ponieważ mają one nam
ułatwić dostęp do naszych danych, tak
byśmy sami mogli decydować komu i w
jakim zakresie chcemy je udostępnić.
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Most w Grzegorzowicach do
odbudowy
W maju ogłoszono nowy program rządowy ,, Mosty dla Regionu'', w ramach którego
ma być realizowana m.in. budowa mostu na Odrze na wysokości Grzegorzowic.
Samorządy, które zdecydują się na budowę mostów, mogą liczyć na wsparcie z
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Infrastruktury. Dofinansowanie
wyniesie do 80% wartości inwestycji. 23 maja.
Na przeprawie promowej, przy ruinach mostu łączącego niegdyś Grzegorzowice i Ciechowice redaktorzy telewizji
POLSAT NEWS spotkali się z Sekretarzem
Gminy Rudnik Kariną Lassak samorządowcem, Gminy Rudnik by dowiedzieć
się jak bardzo nieczynna przeprawa mostowa utrudnia codzienne życie mieszkańców nadodrzańskich wiosek. Redaktorzy
Polsatu pytali czy aby na pewno most w
tym miejscu jest potrzebny? Z punktu
widzenia mieszkańców nadodrzańskich
wiosek nowa przeprawa mostowa, która
zastąpiłaby prom, znacznie ułatwiłaby
codzienne życie, obniżyłaby koszty dojazdu do pracy, a czas dojazdu do najbliższego miasta Raciborza skrócony byłby
o kilkanaście kilometrów. Ważnym pytaniem jakie zadają nam mieszkańcy to
czy budowa mostu się opłaca? Budowa

takich obiektów to z punktu widzenia
mieszkańców czy samorządu to kolosalne wydatki inwestycyjne ale utrzymanie
całorocznej przeprawy promowej wcale
nie jest rzeczą tanią. Roczny koszt utrzymania promu w gotowości przewozowej
do 10 ton to kwota około 700 tys. złotych,
nie licząc koniecznych wydatków remontowych i inwestycyjnych, które także są
nieodzowne. W perspektywie 10 lat samo
utrzymanie bieżące przeprawy promowej
daje 7 mln złotych. Dla rządu Mateusz
Morawieckiego program „Mosty dla Regionu” będzie działaniem priorytetowym,
finansowanym z funduszu budowy dróg
lokalnych. Ma to być największy program
budowy mostów w Rzeczypospolitej, tak
ważny dla ludzi, solidarności i spójności
społecznej – zaznaczył szef rządu.

PODZIĘKOWANIA ZA PRZEKAZANIE
1% PODATKU
W imieniu Klaudii Koszany z Szonowic oraz Małgosi Sadowskiej z Grzegorzowic, składamy serdecznie podziękowania wszystkim osobom, które poprzez
przekazanie 1% podatku za rok 2017
przyczyniły się do wsparcia Ich starań o
powrót do zdrowia, pełni sił i sprawności
fizycznej po ciężkiej i wyczerpującej chorobie. Klaudia Koszany rehabilituje się i
leczy po amputacji nogi, Małgosia Sadowska choruje na cukrzycę. Na dzień dzisiejszy nie wiemy jeszcze jaką kwotę udało
się uzbierać obu Paniom dzięki odpisowi
1%. Jak tylko środki zostaną rozliczone
z tegorocznych odpisów podatkowych,
podamy dokładnie ile pieniędzy zostanie
oddane do dyspozycji Klaudi i Małgosi
z przeznaczeniem na wsparcie leczenia i
rehabilitacji. Państwa szlachetny gest dowodzi, że nie brakuje wśród nas ludzi potrafiących dostrzec potrzeby innych choć
wiadomo, ze każdy z nas ma wiele własnych pilnych codziennych potrzeb. Raz
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jeszcze Dziękując Wszystkim w imieniu
ww. mamy nadzieję, że będziemy mogli
liczyć na Państwa wsparcie i życzliwość
również w przyszłym roku. Z wyrazami
wdzięczności redakcja.

I n f o r m a c j a
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Informacja dla Rolników
W związku z wprowadzeniem od dnia
18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym
rolników oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została
zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do
ubezpieczeń w KRUS.
Pomocnik to pełnoletnia osoba świadcząca odpłatnie pomoc rolnikowi przy zbiorach chmielu, owoców i warzyw, tytoniu,
ziół i roślin zielarskich na podstawie umowy
o pomocy przy zbiorach. Umowa o pomocy
przy zbiorach powinna być zawarta na piśmie
przed rozpoczęciem świadczenia pomocy. Powinna określać miejsce świadczenia pomocy,
okres wykonywania pomocy oraz jej zakres.
Rolnik jest zobowiązany zgłosić pomocnika do
ubezpieczeń w KRUS w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach, lecz nie
później niż przed upływem okresu na który zawarta została ta umowa. Zgłoszenie pomocnika
do ubezpieczeń dokonuje się na opracowanych
przez KRUS formularzach zgłoszeniowych, dostępnych na stronie internetowej Kasy oraz w
jednostkach organizacyjnych KRUS. Formularz
zgłoszeniowy można złożyć w KRUS osobiście,
przesłać do KRUS za pośrednictwem operatora
pocztowego, a także za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Szczegółowe informacje w zakresie obejmowania
ubezpieczeniami w KRUS pomocnika rolnika
dostępne są na stronie internetowej Kasy. Wyjaśnień w tym zakresie udzielają również jednostki organizacyjne KRUS właściwe dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego,w którym
pomocnik świadczy pomoc. Baza teleadresowa
jednostek dostępna jest na stronie internetowej
KRUS.

Płatności kartą w kasie Urzędu
Gminy
Oprócz płatności dokonywanych gotówką w kasie urzędu, opłacania należności poprzez Internet, przed mieszkańcami
gminy pojawiła się jeszcze jedna możliwość dokonywania różnych wpłat na
rzecz gminy. Od maja 2018 r. przy stanowisku kasowym pojawił się terminal płatniczy, z którego każdy mieszkaniec może
skorzystać.
Wpłacić w kasie przy pomocy karty
będzie można każdą kwotę – bez limitu

minimalnego przeprowadzanej operacji.
Płatności można dokonać również w formie zbliżeniowej.
Każdy mieszkaniec przy pomocy kart
płatniczej dokona następujących płatności
z tytułu:
podatku od nieruchomości, leśnego i
rolnego
opłaty za gospodarowanie odpadów
komunalnych,
opłaty za wodę i ścieki
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Jak funkcjonują władze gminy
Zbliżający się koniec kadencji jest okazją do zapoznania mieszkańców z sytuacją we władzach samorządowych Gminy
Rudnik, dlatego korzystając z zapisów
statutu w § 105 p.3 jestem zobowiązany
do przekazania mieszkańcom gminy kilku informacji.
Wójt wraz z urzędem gminy jest organem wykonawczym zadań i obowiązków
jakie nakładają na niego przepisy prawne
a także wynikających z pracy rady gminy czyli uchwał. Rada gminy powinna
wytyczać najważniejsze i bieżące kierunki funkcjonowania i rozwoju gminy. W
bieżącej kadencji z wywiązywaniem się
przez radę ze swoich obowiązków jest
wiele problemów. Roczne programy prac
rady gminy zawierają wiele ważnych dla
mieszkańców i gminy tematów , jednak
w programach poszczególnych sesji się
nie pojawiają. Zgodnie z zapisami ustawy i statutu gminy, tylko sesja jest miejscem podejmowania wiążących decyzji
przez radę gminy. Przygotowanie sesji
to obowiązek przewodniczącego Mirosława Golijasza i wiceprzewodniczącego
Sebastiana Mikołajczyka którzy jednak
do programów poszczególnych sesji nie
wprowadzają tych tematów ograniczając
możliwości decyzyjne rady gminy(na 40
sesji tylko w paru zostały wprowadzone

tematy) . Obrady rady trwają jednak po
kilka godzin gdyż ważne dla gminy tematy zastępuje się drugorzędnymi problemami, tematami nie będącymi w kompetencjach gminy lub rady, a w ostatnich
miesiącach także nieprawdziwymi zarzutami wobec mojej osoby oraz pracowników urzędu gminy. Bezprecedensową
kampanię bezprawnych nacisków wobec
Wójta Gminy Rudnik i pracowników
urzędu zapoczątkował i prowadzi Wiceprzewodniczący Rady Gminy Rudnik
Sebastian Mikołajczyk a w działania te
włączył prezesa zarządu gminnego OSP
Piotra Rybkę przedstawiając publicznie
podczas sesji rady gminy nieprawdziwe
i kłamliwe informacje o zapisach protokołu z obrad zarządu gminnego OSP.
Wiosną br. podczas rozpatrywania skargi na wójta, komisja rewizyjna pod przewodnictwem radnego Stefana Absalona
podczas swoich prac pominęła lub nie
ustaliła wielu istotnych i ważnych kwestii
a w protokole zawarła szereg kłamliwych
i nieprawdziwych ustaleń które później
stały się uzasadnieniem do uchwały rady
gminy. Podczas obrad rady gminy oraz
na forach internetowych, szczególnie przy
udziale radnego Mikołajczyka z Brzeźnicy i Osaka z Ponięcic często dochodzi do
manipulowania i fałszowania moich wy-

powiedzi, przypisywania mi nieprawdziwych wypowiedzi czy działań.
Negatywny wpływ dla mieszkańców
gminy ma rezygnacja rady gminy z możliwości pozyskania dofinansowania na
budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który ma usprawnić odbiór śmieci, czy na modernizację
dróg. Czy tak funkcjonująca Rada Gminy
w Rudniku jest w stanie przyczynić się do
rozwiązywania i właściwego ukierunkowania problemów i spraw ważnych dla
mieszkańców i gminy? W piśmie do Rady
Gminy w Rudniku zwróciłem uwagę, że z
powodu chaosu i rozgardiaszu panującego podczas sesji dochodzi także do naruszania statutu gminy (paragrafy: 47,48,49,
51, 52, 58), co powoduje że udzielanie
bezpośrednich ustnych odpowiedzi przez
wójta na zapytania radnych jest niemożliwe. Dlatego zgodnie z paragrafem 47
ust. 3 będą one udzielane tylko pisemnie.
Od nowej kadencji zostaje wprowadzony
obowiązek udostępniania mieszkańcom
nagrań dźwięku i obrazu z prac rady gminy co powinno usprawnić jej funkcjonowanie.
Wójt Gminy Rudnik Alojzy Pieruszka

Ostatnie prace na „Ostrej Górce” już wkrótce
Prawdopodobnie już niebawem ruszy kolejny, już ostatni, etap prac na drodze transportu rolniczego "Ostra Górka" na szonowickim Wygonie.
Będą to prace kończące wieloletnią,
priorytetową inwestycję dla rolników
na tym odcinku. Roboty ziemne, jak poprzednio, wykonywać będzie Zakład
Wodociągów i Usług Komunalnych z
Rudnika. Kilka lat z rzędu przeznaczano
większość funduszy sołeckich by ułatwić
dojazd do gruntów ornych rolnikom.
W tym miejscu prośba do rolników by
uzbroili się w cierpliwość i wyrozumiałość tak by inwestycja została zakończona z dobrym skutkiem bezpośrednio po
tegorocznych żniwach. Podziękowania
dla Pana Wójta Alojzego Pieruszka, który
co roku planując budżet gminy miał na
uwadze Szonowickie prośby i postulaty zebrań wiejskich, podziękowania dla
Pani Teresy Neblik, która przekonywała
radnych o słuszności i konieczności tej inwestycji oraz dla Pani sołtys Kariny Lassak, która koordynowała wszelkie prace
i współpracę z wykonawcą, a także dla
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Pana kierownika Zakładu komunalnego
i jego pracowników za solidną i rzetelną
robotę. W temacie dróg transportu rolniczego jest jeszcze wiele do zrobienia. W
najgorszym stanie jest droga transportu
rolniczego do "Wielkiej Remizy" ale to już
temat i zadanie na przyszłe lata, a może

nawet kadencje. Temat ten zostanie podjęty na najbliższym zebraniu wiejskim w
sołectwie gdzie określone zostaną priorytety inwestycyjne, a wnioski ze spotkania
zostaną przekazane wójtowi i radzie gminy.
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W rajskim ogrodzie Adama i Ewy
Podejrzane zza płotu podczas jednej z rowerowych wypraw w okolice Łubowic stało się inspiracją do napisania kilku słów o tym
niezwykłym miejscu.
Mała wioska, zadbane sympatyczne
sołectwo o bardzo bogatej historii, a tam
na jednej z bocznych uliczek dom otoczony pięknym ogrodem. Choć gospodarze
tego zakątka mieszkają tu dopiero kilka
lat, na kilkunastu arowej działce zgromadzili już imponującą kolekcję nietuzinkowych roślin. Pytam gospodynię kto
dba o ten rajski ogród, Adam czy Ewa?
Ewa twierdzi, że ogród jest oczkiem w
głowie Adama, choć ten, prócz ogrodu
ma jeszcze wiele innych życiowych pasji.
Gospodarz – ogrodnik dba o swój ogród,
dokładnie planuje dobór rośli, miejsce ich
nasadzeń i wzajemne sąsiedztwo. W tym
trudzie, a zarazem wielkiej przyjemności i
satysfakcji zawsze może liczyć na wsparcie małżonki. Rozmieszczenie roślin jest
przemyślne, ogród podzielony na tematyczne zakątki. Zadbano tu o każdy szczegół i detal. Z punktu widzenia zwiedzającego to niezwykłe miejsce widać tu męską
rękę i analityczny umysł, co przedkłada
się na panujący tu ład i porządek. Ogrodnicy wspólnie zadbali o różnorodność
roślin, tak by każda pora roku cieszyła
kwiatami i dawała słodki nektar pszczołom, trzmielom i motylom, które, tak jak
ja, chętnie tu zaglądają. Wczesną wiosną
Ewa z okna swojego salonu cieszy oko
widokiem łąki pełnej różnokolorowych
krokusów wśród których dumnie „przechadza” się paw. Później przychodzi pora
na żonkile, narcyzy i tulipany. Nie mogło
oczywiście zabraknąć magnolii o ogromnych różowo-fioletowych kwiatach. Najbardziej malowniczy, barwny i kolorowy
czas w tym ogrodzie to okres kwitnienia
różaneczników i azalii. Nie jestem pewna
ale jest ich tu chyba ze sto okazów. Obok
pastelowo żółtych, poprzez czerwone,
po te najciemniej kwitnące na fioletowo
o nazwie Rasputin. Jest tu także sucha
dolina rzeczna z zakątkiem szumiących
traw, jest alpejski skalniak z szarotką i
świstakiem nieśmiało wychylającym się
zza skał, jest różna łączka, wrzosowisko,
zielony japoński skrawek, tawułowy gaj
i mnóstwo, całe mnóstwo nietuzinkowych, pomysłowych form roślin i ogrodowej architektury. Myślę, że gospodarze
nie pogniewają się gdy zatrzymamy się i
dyskretnie zajrzymy przez płot. Zapewniam, że nie można się temu oprzeć i nie
będzie to na pewno wścibskie spojrzenie,
a podziw i zachwyt nad pięknem tego
miejsca, pomysłowością i ogromem pracy
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gospodarzy. Ogród ten może być wielką
inspiracją dla niejednego ogrodnika i mi-

łośnika przyrody. Zatem zapraszamy do
odwiedzenia Łubowic.

Nastrojowy Dzień Matki w KGW
Szonowice
Koło Gospodyń w Szonowicach zrzeszające członkinie z sołectw: Modzurów,
Ponięcice, Łubowice, Strzybnik i Grzędzin
świętowało wspólnie Dzień Matki. Uroczystość uświetnił program artystyczny,
a wszystko to miało miejsce w świetlicy
wiejskiej w Szonowicach. Na zaproszenie
przybyły także gospodynie z Gamowa

i Wojnowic. Były pięknie udekorowane
stoły, szwedzki stół, a na nim mnóstwo
smakołyków, były nastrojowe utwory Agnieszki Osieckiej, Michała Bajora czy Wojciecha Młynarskiego. To niektóre atrakcje
wieczoru. Dziękujemy wszystkim, którzy
przyczynili się do organizacji tak oryginalnego święta Dnia Matki.
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Podwórko Nivea
w Rudniku
Z wielką przyjemnością informujemy, że
Szkoła Podstawowa im. Abp. Józefa
Gawliny z Klasami Gimnazjum zalazła
się na 5 miejscu w konkursie Podwórko
Talentów NIVEA w kategorii do 20tys
mieszkańców, co oznacza, że wkrótce
na terenie szkoły powstanie nowoczesne, wielofunkcyjne podwórko.

W Szonowicach sezon ogórkowy
w pełni!
Jesteśmy na początku kalendarzowego lata, jest niezwykle upalnie upał dokucza nie
tylko nam ale także naszym ogrodom, niemniej zapobiegliwe gospodynie teraz
właśnie robią zapasy na zimowe czasy.
Zapraszamy na świeże warzywa, owoce oraz miody prosto z naszych pasiek.
Kończą się czereśnie ale jeszcze można
je kupić bezpośrednio z ogrodu Państwa
Ciężkowskich czy Państwa Chrubasików.
Przejeżdżając główną drogą przez Szonowice na pewno zauważycie kramiki
czereśniowe. W gospodarstwie Państwa
Neblików natomiast rozpoczął się sezon
ogórkowy. Zakupić tu można prosto z
ogrodu świeże ogórki i wszystko co jest
potrzebne do ich ukwaszenia. Dla bardziej zapracowanych jest oferta gotowych

naturalnych kwaszonek przygotowywanych według domowych starych receptur
gospodyni Teresy. Kwaszonki posiadają
stosowny wymagany certyfikat dzięki
czemu mamy gwarancję zdrowego i świeżego produktu prosto od producenta. W
pasiekach pszczelarze szykują się do kolejnego już w tym roku miodobrania tym
razem poleje się pyszny miód lipowy. Jak
zapowiadają doglądający pasiek opiekunowie, dzięki sprzyjającej aurze lipa w
tym roku miodowała wyjątkowo.

Działając Razem udało się osiągnąć
wielki sukces! Cała społeczność szkolna,
przy wsparciu mieszkańców nasze gminy, rodziny, znajomych przez dwa miesiące, codziennie (nie wyłączając niedziel
i świąt) poświęcała swój wolny czas na
głosowanie oraz promowanie tej lokalizacji wśród mieszkańców. W sumie szkoła
zdobyła 48 875 głosów. Gmina Rudnik
udostępniła także komputery do głosowania w GCI w Rudniku oraz w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
„Podwórko Talentów Nivea” składa
się z trzech sekcji talentów, w których
dzieci będą mogły dbać o kondycję fizyczną , kształtować swoje umiejętności
artystyczne, a także w przystępny sposób
poznawać tajniki wiedzy naukowej. „Podwórka Talentów NIVEA” to nowocześnie zaprojektowane urządzenia, jak np.
planetarium, które pozwala dzieciom empirycznie odkrywać ciekawostki na temat
kosmosu i rozwijać wyobraźnię, czy również inne rzeczy, m.in. tablice muzyczne,
twister, teatrzyk.
Podziękowania dla wszystkich, nauczycieli, którzy wspierali, mobilizowali
i aktywnie brali udział w głosowaniu.

Wycieczka do
Wojsławic
25 maja Klub Seniora z Modzurowa
wybrał się na wycieczkę do fili Ogrodu
Botanicznego w Wojsławicach. Ogród zachwycił zwiedzających w całej rozciągłości. Dopracowany tam jest każdy szczegół,
a historia parku sięga roku 1811. Ogród
posiada 62 ha powierzchni upraw ciekawych i kolekcjonerskich roślin, w tym 5
ha zabytkowego parku. W parku znaleźć
możemy ponad 10 000 gatunków roślin, w
tym 5 000 bylin. Znajdują się w nim Polskie Kolekcje Narodowe różaneczników,
liliowców i bukszpanów. Warto zobaczyć
także sad czereśniowy, rabaty bylinowe,
kolekcje hortensji, paproci, oraz piwonii.
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Nagrodzeni za wyniki w nauce i osiągnięcia
sportowe w roku szkolnym 2017/18
20 czerwca w Gminnym Centrum Informacji najlepsi uczniowie w nauce, w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz za
osiągnięcia na niwie sportowej otrzymają z rąk Wójta Gminy nagrody.
Uczniowie, którzy spełnili kryteria regulaminu przyznawania nagród tj. otrzymali na świadectwie ocenę wzorową ze sprawowania, średnią ocen 4.85 oraz 75% pkt z wszystkich etapów egzaminu gimnazjalnego.
Nagrody Wójta Gminy za wyniki w nauce i z egzaminu gimnazjalnego
Lp

Nazwisko Imię

Szkoła

Lp

Nazwisko Imię

Szkoła

1

Krettek Viktoria

Gimnazjum Grzegorzowice

7

Fiołka Wojciech

Gimnazjum Rudnik

2

Pluta Justyna

Gimnazjum Grzegorzowice

8

Głombik Katarzyna

Gimnazjum Szonowice

3

Depta Judyta

Gimnazjum Grzegorzowice

9

Kremzer Dawid

Gimnazjum Szonowice

4

Noga Szymon

Gimnazjum Rudnik

10

Wilczek Agnieszka

Gimnazjum Szonowice

5

Burdzik Maksymilian

Gimnazjum Rudnik

11

Strzeduła Marek

Gimnazjum Szonowice

6

Kmoch Robert

Gimnazjum Rudnik

12

Rzytki Julia

Gimnazjum Szonowice

Za osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych
Lp

Nazwisko Imię

Szkoła

Wyszczególnienia
za osiągnięcia

m-ce

Opiekun

1

2

3

5

6

7

1

Doris Hein

SP Grzegorzowice

Woj. Konkurs j. niemieckiego
kurat. 47/60

finalist

Karina Walach

2

Dominik Krybus

SP Szonowice

Woj. Konkurs j. niemieckiego
kurat. 39/60

finalist

Stefan Affa

3

Paulina Nosol

SP Szonowice

Rej. Konkurs wiedzy o krajach niemiecko
języcznych

III

Sybilla Lenard Gurgul

4

Michaela Paris

ZS-P Brzeźnica

Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Literacki
„Gdy myślę misje”

I

Maria Koloch

5

Anna Stochla

ZS-P Brzeźnica

Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Literacki
„Gdy myślę misje”

III

Maria Koloch

6

Julia Parys

ZS-P Brzeźnica

Woj. Konkurs Wiedzy i Twórczości J. Eichendorffa

III

Aniela Niziołek

7

Martyna Kupka

ZS-P Brzeźnica

Woj. Konkurs Piosenki Niemieckiej kat. solista

I.

Aniela Niziołek

8

Michaela Paris, Izabela
Paris,Marzena Ignacy,
Martyna Kupka, Oliwia
Kurek, Anna Stochla,
Michał Ignacy

ZS-P Brzeźnica

XVII Woj. Konkurs Mistrz Fletu

III

Maria koloch

9

Dominik Rybka

SP Rudnik

Wojew. Ogóln. Konkurs Wiedzy Pożarniczej
kat. SP

finalist

Mariusz Kaleta

10

Patryk Wagner, Jacek
Fiołka

SP Rudnik

Woj. Konkurs Piosenki Niemieckiej

III

Aniela Niziołek

11

Szymon Kmoch

SP Rudnik

Woj. Konkurs j. niemieckiego „Der Globus”

IX

Edyta Starostka

12

Jakub Reichel

SP Grzegorzowice

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Orzeł Biały
– nasza duma”

Wyróżn.

Beata Smołka

13

Joanna Badurczyk

SP Grzegorzowice

Woj. Konkurs j. niemieckiego kl. I-III

II

Karina Walach

14

Paulina Gawlik

SP Grzegorzowice

Woj. Konkurs j. niemieckiego kl. I-III

III

Karina Walach

15

Natalia Kałus,

SP Grzegorzowice

Woj. Konkurs piosenki niemieckiej

II

Karina Walach

16

Dawid Morawin

SP Grzegorzowice
Gimn.

Woj. Konkurs piosenki niemieckiej

II

Karina Walach

17

Karolina Wiertelorz

SP Grzegorzowice
Gimn

Woj. Konkurs Wiedzy o życiu Twórczości J.
Eichendorffa

I

Karina Walach
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Za osiągnięcia w zawodach sportowych
Lp

Szkoła

Nazwisko Imię

kl.

Wyszczególnienia
za osiągnięcia

m-ce

Opiekun

1

2

3

4

5

6

7

1

SP Grzegorzowice

Karol Krybus Dawid Waniek Bzinkowski Dominik Piotr Walach, Łukasz Weiser, Adrian Kałus, Bartosz
Rumpel

III
IV

Z podwórka na stadion o Pu- Finał
char Tymbarku Grupa U10
woj.

2

SP Grzegorzowice

Jakub Jurecki Marcel Depta Jakub
Krybus Maksymilian Kszuk Karol
Gawlik Tomasz Ficoń Łukasz Waniek Michael Kitel Michał Piechulla

IV

Z podwórka na stadion o
Puchar Tymbarku Grupa
U10, U12

III m-c Grażyna
finał
Kwiecień
rejon

II, III
gim

Finał Rejonowy w piłce
nożnej elimin. do woj. spartakiady igrzysk młodzieży
szkolnej

III

Grażyna
Kwiecień

V

Grażyna
Kwiecień

3

SP Gim Grzegorzowice

Dawid Morawin, Kamil Bortel, Sławomir Karasek, Robert Parys Kevin
Gawlik, Adrian Czajka

4

SP Grzegorzowice

Łukasz Waniek

Puchar Województwa Śląskiego młodzików

I

Grzegorz
Grzeszczuk

5

SP Grzegorzowice

Dawid Waniek

Puchar Województwa Śląskiego młodzików

III

Grzegorz
Grzeszczuk

6

SP Grzegorzowice

Dawid Matusz

Puchar Województwa Śląskiego młodzików

I

Grzegorz
Grzeszczuk

7

SP Grzegorzowice

Dorota Pater

Mistrzostwa Woj. Śląskiego
młodzików w zapasach,
ćwierć finał woj. tenis stołowy

I

Michał
Grzeszczuk

Ćwierć finał woj. tenis
stołowy

III

Michał
Grzeszczuk

III

8

SP Grzegorzowice

Weronika Czajka

9

SP Grzegorzowice

Leonie Waniek

IV

Puchar Woj. Śląskiego młodzików w zapasach,

III

Michał
Grzeszczuk

10

SP Grzegorzowice

Kamila Krybus

V

Mistrzostwo Polski Mażoretek
(zespół Zara)

I

Karina Walach

11

SP Rudnik Gim

Patryk Pisarski, Wojciech Fiołka,
Grzegorz Fiołka

Finał Rej. Woj. Igrzysk Młodzieży Szkolnej w badmintonie

II

Bożena Walaszek

12

SP Rudnik Gim

Sandra Kowacz, Maria
ska, Marta Pisarczyk

Finał Rej. Woj. Igrzysk Młodzieży Szkolnej w badmintonie

II

Mariusz
Kaleta

13

SP Rudnik

Jakub Hawranek, Szymon Kmoch,
Maksymilian Fiolka

Finał Rej. Woj. Igrzysk Młodzieży Szkolnej w badmintonie

III

Bożena Walaszek

14

SP Rudnik

Emilia Burdzik, Angelika Piperek,
Julia Świątek

Finał Woj. Igrzysk Młodzieży Szkolnej w badmintonie

VI

Mariusz
Kaleta

15

SP Rudnik

Jakub Hawranek, Szymon Kmoch,
Tomasz Walaszek, Maks. Fiołka,
Dawid Fiegel, Jonatan Grygutis,
Bartłomiej Kuźniar, Martin Przybyła, Dawid Rudek, Piotr Rutko, Rafał
Sukiennik, Rafał Walaszek,

Półfinał Rejonowy Mini Piki
Koszykowej

III

Bożena Walaszek

16

SP Rudnik

Dorota Banowska, Emilia Burdzik,
Emilia Federowicz, Aleksandra
Flejszar, Martyna Gąsior, Monika
Herud, Julia Koczy, Emilia Mikołajczyk, Jessika Mrozek, Julia Świątek,
Hanna Uriasz, Angelika Piperek

Półfinał Rejonowy Mini Piłki
Koszykowej

III

Mariusz
Kaleta

17

SP Szonowice

Nicola Larysz, Katarzyna Głombik

Ćwierć Finał Rejonowy w
Tenisie Stołowym

II

Łukasz Strzeduła
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Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze w Gamowie
17 czerwca na płycie boiska sportowego LKS Gamów strażacy z OSP Modzurów zorganizowali gminne zawody
Sportowo Pożarnicze.
Piękna słoneczna pogoda sprawiła,że
zawody przebiegły bezproblemowo, a
strażakom kibicowała licznie zgromadzona publiczność.
Wyniki zawodów:
Grupa A:
1. OSP Rudnik
2. OSP Brzeźnica
3. OSP Sławików I
4. OSP Gamów
5. OSP Strzybnik
6. OSP Sławików II
Grupa C kobiety
1. OSP Brzeźnica
2. OSP Gamów
3. OSP Rudnik
Grupa CTiF
1. Sławików
2. Gamów
Grupa CTiF dziewczyny
1. Gamów
Podczas uroczystości odbyło się także
wręczenie nagród konkursu rysunkowego dla przedszkolaków pt,,Strażak w akcji''

nik

Wyniki konkursu:
Starszaki
1. Michelle Marcol -Przedszkole Rud-

2. Marysia Strzeduła – Przedszkole
Gamów
3. Dominika Gawełek – Przedszkole
Rudnik
Maluchy
1. Patrycja Krybus - Przedszkole Szonowice
2. Mateusz Mrowiec – Przedszkole
Rudnik
3. Julia Marcinek – Przedszkole Rudnik

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:
1200 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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III Gminne Zawody w lekkiej atletyce młodzieży szkolnej

W dniu 29 maja na hali sportowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu odbyły się zawody w lekkiej atletyce szkół podstawowych klas IV -VII i gimnazjum dziewcząt i chłopców.

W zawodach wystartowało ponad 100 uczniów. Poniżej podajemy wyniki z poszczególnych konkurencji.
Bieg 60m – dziewczyny IV-V

3

Katarzyna Głombik

Szonowice

55.64

Bieg 300m – chłopcy II-IIIgim

Miejsce Imię i nazwisko

Szkoła

Wynik

1

Adam Burdzik

Rudnik

45.05

1

Julia Suchanek

Gamów

9.75

2

Aleksander Pawlik

Rudnik

47.33

2

Julia Świątek

Rudnik

10.39

3

Konrad Zawojski

Rudnik

47.78

3

Emilia Mandera

Szonowice

10.51

1

Adrian Strzeduła

Gamów

9.51

2

Kacper Kuczer

Szonowice

9.83

3

Piotr Rutko

Rudnik

10.11

Bieg 60m – chłopcy IV-V

Bieg 60m – dziewczyny VI-VII
1

Karolina Strzeduła

Gamów

8.88

2

Marta Pisarczyk

Rudnik

9.02

3

Guliana Mackiewicz

Szonowice

9.32

Bieg 60m – chłopcy VI-VII
1

Marcel Kampik

Gamów

7.94

2

Sebastian Stępiński

Szonowice

8.21

3

Jakub Hawranek

Rudnik

8.61

Bieg 600m – dziewczyny IV-V
1

Julia Suchanek

Gamów

2.19.35

Bieg 1000m – chłopcy IV-V
1

Dawid Fiegiel

Rudnik

3.50.89

2

Jan Chrubasik

Szonowice

3.56.97

3

Martin Przybyła

Rudnik

4.09.55

Bieg 600m – dziewczyny VI-VII
1

Martina Strzeduła

Gamów

2.14.23

2

Katarzyna Mrowiec

Szonowice

2.19.22

3

Oliwia Pendziałek

Gamów

2.24.32

Rudnik

3.54.95

Bieg 1000m – chłopcy VI-VII
1

Bieg 60m – dziewczyny II-IIIgim

Tomasz Walaszek

Bieg 600m – dziewczyny II-IIIgim

1

Sandra Kowacz

Rudnik

9.38

1

Katarzyna Głombik

Szonowice

2.14.39

2

Paulina Nosol

Szonowice

9.52

2

Jeniffer Czapek

Rudnik

2.15.06

3

Nicola Kampik

Szonowice

9.93

Bieg 60m – chłopcy II-IIIgim
1

Daniel Marcinek

Rudnik

8.34

2

Dominik Krybus

Szonowice

8.48

3

Robert Kmoch

Rudnik

8.73

Bieg 300m – dziewczyny IV-V
1

Dorota Banowska

Rudnik

57.99

2

Teresa Wilczek

Gamów

1.04.19

3

Julia Gilga

Szonowice

1.09.63

Bieg 300m – chłopcy IV-V
1

Dawid Fiegiel

Rudnik

52.37

2

Adrian Strzeduła

Gamów

55.78

3

Jonatan Grygutis

Rudnik

57.66

Bieg 300m - dziewczyny VI-VII
1

Karolina Strzeduła

Gamów

52.10

2

Maria Zawojska

Rudnik

54.92

3

Małgorzata Strzedua Gamów

1.02.19

Bieg 300m - chłopcy VI-VII
1

Marcel Kampik

Gamów

46.36

2

Dominik Rybka

Rudnik

47.38

3

Łukasz Głombik

Szonowice

48.55

Bieg 300m – dziewczyny II-IIIgim
1

Kinga Kuźniar

Rudnik

51.93

2

Agnieszka Wilczek

Szonowice

55.50
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Bieg 1000m – chłopcy II-IIIgim
1

Michał Zagoła

Szonowice

3.48.02

2

Pascal Kranz

Szonowice

3.59.66

3

Adam Burdzik

Rudnik

4.07.55

Skok w dal – dziewczyny IV-V
1

Julia Świątek

Rudnik

3,85

2

Dorota Banowska

Rudnik

3,50

3

Jessica Mrozek

Rudnik

3,24

Rudnik

3,54

Skok w dal – chłopcy IV-V
1

Bartłomiej Kuźniar

2

Maksymilian Fiołka

Rudnik

3,50

3

Kacper Kuczer

Szonowice

3,47

Skok w dal – dziewczyny VI-VII
1

Marta Pisarczyk

Rudnik

4,37

2

Guliana Mackiewicz Szonowice

4,30

3

Emilia Burdzik

Rudnik

3,89

Skok w dal – chłopcy VI-VII
1

Jakub Hawranek

Rudnik

4,70

2

Mateusz Koczy

Rudnik

4,60

3

Łukasz Głombik

Szonowice

4,40

Skok w dal – dziewczyny II-IIIgim
1

Sandra Kowacz

Rudnik

3,85

2

Agnieszka Wilczek

Szonowice

3,75

3

Sara Kasek

Szonowice

3,60
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Skok w dal – chłopcy II-IIIgim

Pchnięcie kulą – dziewczyny VI-VII

1

Mateusz Urbanowicz

Szonowice

5,09

1

Oliwia Pendziałek

Gamów

9,02

2

Szymon Musioł

Szonowice

4,70

2

Emilia Strzeduła

Gamów

8,10

3

Pascal Kranz

Szonowice

4,37

3

Julia Michalska

Szonowice

7,37

135

1

Sebastian Stępiński

Szonowice

10,38

Skok wzwyż – dziewczyny VI-VII
1

Emilia Strzeduła

Gamów

Pchnięcie kulą – chłopcy VI-VII

2

Angelika Piperek

Rudnik

125

2

Marcel Skazidroga

Szonowice

9,67

3

Paulina Kempa

Szonowice

115

3

Kacper Twaróg

Rudnik

8,08

Rudnik

120

1

Skok wzwyż – chłopcy VI-VII
1

Mateusz Koczy

Pchnięcie kulą – dziewczyny II-IIIgim

Skok wzwyż – chłopcy II-IIIgim
1

Patryk Pisarski

Rudnik

150

2

Maksymilian Burdzik Rudnik

145

3

Beniamin Korycki

140

Rudnik

Natalia Bułat

Szonowice

9,57

2

Michaela Skazidroga

Szonowice

9,13

3

Nicola Larysz

Szonowice

8,81

Pchnięcie kulą – chłopcy II-IIIgim
1

Tomasz Habron

Szonowice

11,62

2

Patryk Pisarski

Rudnik

10,79

3

Wojciech Fiołka

Rudnik

10,49

Zwycięstwo Szonowic i Pietrowic Wielkich
w powiatowym turnieju tenisa stołowego
W czwartek 1 marca w szkole w Szonowicach odbyły się Powiatowe zawody w Tenisie Stołowym klas VII i gimnazjalnych. Zawodnicy rywalizowali systemem, każdy z każdym, w dwu zespołowych drużynach. Wśród dziewczyn wystąpiły 3 drużyny, a wśród
chłopców 4 drużyn.
Rywalizacja wśród dziewczyn i chłopców stała na wysokim
poziomie i do samego końca ważyły się losy, która drużyna wygra turniej. Ostatnia kolejka spotkań między Szonowicami, a
Pietrowicami Wielkimi miała rozstrzygnąć, która drużyna wygra
turniej w poszczególnych kategoriach i w nagrodę pojedzie na
zawody rejonowe w tenisie stołowym. Po rozegraniu wszystkich
meczy najlepszą drużyną wśród dziewczyn okazała się szkoła z
Szonowic, a wśród chłopców szkoła z Pietrowic Wielkich.
Wyniki końcowe turnieju:
Dziewczyny
Miejsce: Szonowice		
Miejsce Pietrowice Wielkie
Miejsce: Kornowac		

2 punkty
1 punkt
0 punktów

Wyniki meczy:
Szonowice – Kornowac		
5:0
Pietrowice Wielkie – Kornowac 5:0
Szonowice – Pietrowice Wielkie 3:2
Chłopcy
Miejsce: Pietrowice Wielkie
Miejsce: Szonowice		
Miejsce: Kornowac		
Miejsce: Nędza		

3 punkty
2 punkty
1 punkt
0 punktów

Wyniki meczy:
Pietrowice Wielkie – Kornowac 5:0
Szonowice – Nędza		
5:0
Pietrowice Wielkie – Nędza
4:1
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Szonowice – Kornowac		
4:1
Szonowice – Pietrowice Wielkie 2:3

Zajęcia rekreacyjne
dla uczniów w okresie
wakacji
W dniach od 25.06 do 28.06 br. dla uczniów szkół z terenu
gminy zostały zorganizowane tzw. zajęcia rekreacyjne w ramach
akcji ,,LATO 2018’’. Dzieci udały się na pływalnie H2O Racibórz
oraz na seansy filmowe ,,Bela i Sebastian III’’ oraz ,,Wyszczekani’’.

Termin

Czas/ilość godz.

Plan Zajęć

25.06.2018
Pn

2 godz.

Pływalnia H2O Racibórz

26.06.2018
Wt
27.06.2018
Śr
28.06.2018
Czw

2 godz

Kino „Bałtyk” Racibórz - „Bela i Sebastian III”,

2 godz.

Pływalnia H2O Racibórz

2 godz

Kino „Bałtyk” Racibórz - „Wyszczekani”
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Rudnicki Bieg Dzieci i młodzieży
W dniu 28 maja z okazji Dnia Dziecka na boisku LKS-u w Rudniku odbył się XVI Bieg w którym udział wzięło prawie 250 dzieci
przedszkolnych i klas I – III szkół podstawowych z terenu gminy.
Zawodnicy startowali na dystansie od 150 m do 300 m w różnych kategoriach wiekowych. Poniżej podajemy zwycięzców w
poszczególnych kategoriach wiekowych:
Bieg krasnali - dziewczynki
Miejsce

Imię i nazwisko

Przedszkole

1

Julia Jahu- Pastula

Brzeźnica

2

Emilia Zaiczek

Brzeźnica

3

Alicja Piwowar

Brzeźnica

Bieg krasnali - chłopcy
1

Wojciech Mańkiewicz

Szonowice

2

Julian Marcinek

Rudnik

3

Paweł Krybus

Grzegorzowice

Bieg starszaków – dziewczynki
1

Michelle Marcol

Rudnik

2

Wiktoria Rzepka

Rudnik

3

Amelia Dyrda

Gamów

Bieg starszaków - chłopcy
1

Kacper Fulneczek

Szonowice

2

Jakub Skroban

Rudnik

3

Paweł Affa

Gamów

Bieg klasa I -dziewczynki
1

Nadia Grygutis

Rudnik

2
3

Zuzanna Fiegiel

Rudnik

Julia Nieborowska

Grzegorzowice

Bieg klasa I - chłopcy
1

Daniel Domin

Grzegorzowice

2

Dominik Komorek

Grzegorzowice

3

Dawid Matusz

Grzegorzowice

Bieg klasa II - dziewczynki
1

Wiktoria Pendziałek

Gamów

2

Marta Ficoń

Grzegorzowice

3

Haidi Hein

Grzegorzowice

Bieg klasa II - chłopcy
1

Michał Krybus

Grzegorzowice

2

Filip Kretek

Grzegorzowice

3

Jakub Wallach

Grzegorzowice

Bieg klasa III - dziewczynki
1

Paulina Kranz

Szonowice

2

Joanna Badurczyk

Grzegorzowice

3

Jessica Golenia

Rudnik

Bieg klasa III - chłopcy
1

Dominik Żymełka

Szonowice

2

Piotr Wallach

Grzegorzowice

3

Dominik Piperek

Rudnik

Turniej tenisa stołowego „O Puchar Wójta Gminy
Rudnik”
W dniu 3 marca 2018 roku w szkole w Szonowicach, odbył się turniej tenisa stołowego „O Puchar Wójta Gminy Rudnik”.
Rywalizacja toczyła się osobno wśród dziewczyn i chłopców
w czterech kategoriach wiekowych: klasy I – III i klasy IV – VI
szkoły podstawowej, klas VII szkoły podstawowej i gimnazjum
oraz kategorii młodzież i dorośli. Dla wszystkich uczestników
organizatorzy przewidzieli nagrody i słodki poczęstunek. Na
trybunach wspierali swoje pociechy rodzice.
Poniżej wyniki poszczególnych kategorii:
Dziewczyny młodsze szkoła podstawowa
1. Miejsce – Emilia Mandera – Ponięcice
2. Miejsce – Vanessa Knap - Błażejowice
3. Miejsce – Martyna Dyjak – Sławików
Chłopcy klasy I – III
1. Miejsce – Artur Musioł – Gamów
2. Miejsce – Kacper Kuczer – Ponięcice
3. Miejsce – Dominik Zemelka - Ponięcice
4. Miejsce – Robert Lassak - Szonowice
Dziewczyny starsze szkoła podstawowa
1. Miejsce – Giuliana Mackiewicz – Miejsce Odrzańskie
Chłopcy klasy IV – VI
1. Miejsce – Oliver Sliwka – Krzanowice
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2. Miejsce – Marcel Rumpel – Ponięcice
3. Miejsce – Szymon Głombik – Łany
4. Miejsce – Wojciech Dyjak – Sławików
5. Miejsce – Kevin Briks – Szonowice
Chłopcy klasa VII i Gimnazjum
1. Miejsce – Paweł Stępiński– Ponięcice
2. Miejsce – Mateusz Urbanowicz – Szonowice
3. Miejsce – Szymon Sliwka - Krzanowice
4. Miejsce – Maciej Zeman - Strzybnik
5. Miejsce – Stępiński Sebastian – Ponięcice
6. Miejsce – Pascal Kranz - Szonowice
7. Miejsce – Łukasz Głombik - Łany
8. Miejsce – Szymon Musioł - Gamów
Dziewczyny klasa VII i Gimnazjum
1. Miejsce – Nicola Larysz - Łany
2. Miejsce – Katarzyna Głombik – Łany
3. Miejsce – Jolanta Fojcik – Modzurów
4. Miejsce – Emilia Depta – Miejsce Odrzańskie
5. Miejsce – Wiktoria Griner - Szonowice
Dorośli do 35 roku życia
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“Dąb” Brzeźnica informuje:
W dniach 03-04.02.2018r. odbył się pierwszy Puchar Polski w zapasach kobiet, w którym zawodniczka „Dębu” po efektywnych pojedynkach i
wielkim wsparciu miejscowych kibiców zdecydowanie wywalczyła I miejsce
w kat. do 65 kg. Zawody odbyły się na hali sportowej w Rudniku k/Raciborza.
Agata Tatar to wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski, członkini Kadry
Narodowej Seniorek.
Mamy nadzieję, że cały rok 2018 będzie dla Agaty obfitował w same
sukcesy .
W dniu 3.03.2018 r. w Rudzie Śląskiej odbyły się Mistrzostwa Śląska
Młodzików w zapasach w stylu wolnym. Barwy „Dębu” reprezentowało 8 zawodników. Najlepiej powalczyli:
- Dorota Pater w kat. 33 kg zajęła zdecydowanie I miejsce
- Julia Michniewicz w kat. 39 kg zajęła również I miejsce
- Kamila Kasprów w kat. 36 kg zajęła II miejsce
- Szeliga Mateusz w kat. 35 kg zajął dobre III miejsce
Dalsze pozycje zajęli:
- Hanna Jezierska w kat. 50 kg V miejsce
- Jakub Habrom w kat. 57 kg V miejsce
- Sylwester Łątka w kat. 35 kg VI miejsce
- Kamil Garstka w kat. 57 kg VI miejsce
Mistrzostwa stały na wysokim poziomie, ponieważ brało w nich udział 6
klubów z województwa śląskiego oraz 4 kluby spoza naszego województwa.
W dniach 16-18.03.2018r. w Staszowie odbył się I Puchar Polski Kadetów w zapasach w stylu wolnym. Turniej ten był jedyną kwalifikacją do
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Juniorów Młodszych. W zawodach
brało udział blisko 300 zawodników z 70 klubów z całej Polski. Dwóch zawodników naszego klubu wywalczyło awans do udziału w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, jest to najważniejsza impreza roku dla grupy
wiekowej 15-17 lat. Awans do udziału w finale wywalczyli : Dawid Pater w
kategorii wagowej do 80 kg zajął V miejsce oraz Marcel Spleśniały w kategorii wagowej do 48kg zajął VIII miejsce.

Kamila Kasprów ( członkini Kadry Polskiej Młodcziek)
-II miejsce – Ogólnopolski turniej Kwalifikacyjny młodziczek – 20-21.04
Janów Lubelski
-I miejsce- Międzynarodowy Turniej młodziczek – Gogolin 26.05
Julia Michniewicz ( członkini Kadry Śląskiej)
-I miejsce – Ogólnopolski turniej kwalifikacyjny młodziczek – 20-21.04
Janów Lubelski
-I miejsce – Ogólnopolski turniej im. T. i Z. Strusa młodziczek – 4-5.05
Siedlce
-I miejsce – międzynarodowy turniej kwalifikacyjny młodziczek –
19.05-Praga
-II miejsce - Międzynarodowy Turniej młodziczek – Gogolin 26.05
Dorota Pater
V miejsce - Ogólnopolski turniej kwalifikacyjny młodziczek – 20-21.04
Janów Lubelski
Łukasz Waniek
II miejsce – Mistrzostwa Śląska dzieci – Dąbrowa Górnicza – 14.04
II – Międzynarodowy turniej młodzików – Gogolin – 26.06
Dawid Matusz
II miejsce – Międzynarodowy Turniej młodzików – 26.06 Gogolin

Wyniki i wojaże najlepszych zawodników Dębu, członków Kadry Narodowej, którzy swoimi startami rozsławiają nie tylko Klub ale przede wszystkim
gminę Rudnik i całą Ziemię Raciborską.
Sebastian Jezierzański( członek
Kadry Narodowej Seniorów oraz Kadry
Olimpijskiej)
-I miejsce – Puchar Polski Seniorów w zapasach w stylu wolnym -Białogard-13-15.04
-VIII miejsce –Kaspijsk (Rosja) –
Mistrzostwa Europy -28.04-7.05
Zakopane 7-21.02
Kijów (Ukraina) 22.02-26.02
Wisła 4-17.03
Kaliningrad 23.03-7.04
Władysławowo 15-26.04
Machaczkała (Rosja) 26.04-2.05
Spała 21.05-6.06
Kampik Mateusz( członek Kadry
Narodowej U23)
- VIII miejsce – Puchar Polski
Seniorów w zapasach w stylu wolnym
-Białogard- 13-15.04
- Machaczkała (Rosja) 9.0127.01.2018
- Zakopane 7-21.02
- Kijów (Ukraina) 22.02-26.02
- Wisła (4-17.03)
-Kaliningrad (Rosja) 23.03-7.04
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“Dąb” Brzeźnica informuje:
Patryk Ołenczyn( członek Kadry Narodowej U23)
-III miejsce- Puchar Polski Seniorów w zapasach w stylu wolnym -Białogard- 13-15.04
-VII miejsce – Mistrzostwa Europy U23 – Instambuł
Machaczkała (Rosja) 9.01-27.01
Zakopane 7.02-21.02
Wisła 4-17.03
Kaliningrad 23.03-7.04
Władysławowo 15-26.04
Spała 21.05-6.06
Patryk Gołuchowski ( członek kadry narodowej juniorów)
--VIII miejsce Puchar Polski Seniorów w zapasach w stylu wolnym -Białogard- 13-15.04
-III miejsce – Mistrzostwa Polski Juniorów – Włodawa 15-17.06
Wisła 4-15.03
Ryga (Łotwa) 15.03-19.03
Kaliningrad (Rosja) 23.03-31.03
Wisła 28.04-6.05
Spała 25-31.05
Remigiusz Waśkowski (członek kadry narodowej juniorów)
-I miejsce – Mistrzostwa Polski Juniorów – Włodawa 15-17.06
Zakopane 7-21.02
Wisła 4-15.03
Ryga (Łotwa) 15.03-19.03
Kaliningrad (Rosja) 23.03-31.03
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Wisła 28.04-6.05
Spała 25-31.05
Dawid Pater( członek Kadry Śląskiej)
-I miejsce – Mistrzostwa Śląska Kadetów – Dąbrowa Górnicza - 14.04
-VII miejsce - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży- Krotoszyn – 1820.05
Nasze zapaśniczki również mają na koncie sporo wyjazdów i zawodów:
-Agata Tatar – zgrupowanie szkoleniowe -14-21.04 Spała
-Chluba Nikol- zgrupowanie szkoleniowe – Wałcz – 20.05-4.06
Agata Tatar (członkini Kadry Narodowej Seniorek) – I miejsce – Puchar
Polski Seniorek-2-4.02 Rudnik
-III miejsce- Mistrzostwa Polski Seniorek – 6-7.04 Koronowo
Nikol Chluba ( członkini Kadry Narodowej Seniorek)
-I miejsce -Mistrzostwa Polski Seniorek – 6-7.04 Koronowo
Obecnie dwóch naszych zawodników powołanych zostało przez PZZ na
zgrupowanie szkoleniowe Kadry Narodowej w Gruzji– Sebastian Jezierzański
oraz Remigiusz Waśkowski.
Wyżej wymienione wyniki świadczą zdecydowanie o ich ciężkiej, systematycznej pracy zawodników na treningach. Należą się szczególne słowa
uznania dla trenerów prowadzących sekcje : Krzysztofa Ołenczyna, Michała
Grzeszczuka oraz Pawła Drzeżdzona.
Zawodnikom serdecznie gratulują Zarząd Klubu i życzą dalszych sukcesów.
Prezes Klubu
H. Skornia
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Nagrodzeni za osiągnięcia w zawodach sportowych

Najlepsi uczniowie - za wyniki w nauce i z egzaminu gimnazjalnego

Wilczek Agnieszka - Gimnazjum Szonowice

Wspólne zdjęcie nagrodzonych wraz z Wójtem Gminy Rudnik

Zajęcia rekreacyjne

Szonowickie Przedszkole na medal

Piknik w Ligocie Książęcej

KGW Gamów - stoły wielkanocne
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