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Działacze, seniorzy otrzymali wyróżnienie 
„Zasłużony dla Gminy Rudnik”

Na lutowej Sesji Rady Gminy Rudnik, wójt Alojzy Pieruszka 
wręczył odznaczenia Zasłużonym dla gminy Rudnik. 
„Zasłużony dla Gminy Rudnik” to honorowa nagroda dla 

osób, które swoją społeczną postawą oraz działalnością wy-
różniają się w swoich społecznościach lokalnych. Jest to forma 
uznania oraz podziękowania za wieloletnią pracę społeczną. 
Wyróżnienie przyznaje się w Gminie Rudnik od dziesięciu już 
lat. Tegoroczna lista nominowanych do wyróżnienia liczy sie-

dem osób. Sylwetki zasłużonych oraz ich działalność zostały 
przybliżone radnym w formie prezentacji. Zasłużeni, ze strony 
wójta otrzymali podziękowania, odznaczenia i upominki. Wielu 
z nich, może już w sposób mniej aktywny, nadal działa w swo-
ich sołectwach służąc radą, doświadczeniem i wsparciem. Młode 
pokolenie naszych mieszkańców ma z czego czerpać i na czym 
się wzorować. 

Drodzy mieszkańcy Gminy Rudnik 
oraz czytelnicy naszego biuletynu, z 

okazji zbliżających się Świąt Wielkanoc-
nych Wójt Gminy Rudnik Alojzy Pie-
ruszka oraz pracownicy urzędu prag-
ną złożyć najserdeczniejsze życzenia 

wszelkiej pomyślności, pogody ducha, 
wielu radosnych spotkań w gronie 

najbliższych oraz Wesołego Alleluja! 

Od lewej: H. ReicHel, j. lesniOk, k. jasny, M. GOlijasz, U. widenka, a. PieRUszka, a. stRzedUła, n. MUsiOł, a. ROsa.
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Urszula Widenka. Urodzona 7 lip-
ca 1944 r. w Brzeźnicy. Życie zawodowe 
związała z rolnictwem, pracowała m.in. 
w Gminnej Spółdzielni w Łubowicach i 
Rudniku. Była założycielką RSP w Brzeź-
nicy. W swojej wiosce angażowała się w 
życie społeczne i kulturalne, również re-
prezentując ją jako sołtys i radna. Zało-
żyła w sołectwie Koło Gospodyń, gdzie 
prowadziła kursy szycia i zajęcia kulinar-
ne. Obecnie jest aktywną działaczką koła 
emerytów.

Antoni Strzeduła. Urodzony 17 
czerwca 1937 w Gamowie. Zawodowo 
był związany z RAFAKO, gdzie pracował 
do emerytury. W Gamowie udzielał się 
społecznie i wspierał rozwój wsi. Przez 
dwie kadencje pracował w radzie gminy. 
Brał udział w powołaniu Parafialnego To-
warzystwa Oświatowego oraz walczył o 
przetrwanie szkoły w Szonowicach. Do 
dziś angażuje się w życie swojej parafii i 
swojej pasji - pszczelarstwu.

Henryk Reichel. Urodzony 25 paź-

"Zasłużony dla Gminy Rudnik"
dziernika 1935 w Braunschweig. Zawo-
dowo budowlaniec, pracował m.in. w 
RSP Sławików czy RPB Racibórz. Dzia-
łacz społeczny i samorządowy, związany 
z Grzegorzowicami. Jeden z założycieli 
tamtejszego LKS-u. Dwie kadencje rad-
ny. Wspomagał doposażenie gminnych 
ośrodków zdrowia, również sprowadza-
jąc sprzęt medyczny z Niemiec. Wspierał 
rozbudowę szkoły w Grzegorzowicach.

Karol Jasny. Urodzony 22 marca 1941 
r. w Sławikowie. Pracował m.in. w raci-
borskim Przedsiębiorstwie Transportu 
Handlu Wewnętrznego oraz RSP w Miej-
scu Odrzańskim. Zaangażowany w życie 
rodzinnego Sławikowa, gdzie wspierał 
rozwój sportu i infrastruktury. Dwie ka-
dencje w radzie gminy. Aktywny działacz 
DFK, z zamiłowania hodowca gołębi.

Nikodem Musioł. Urodzony 2 lute-
go 1940 r. w Strzybniku. Z wykształcenia 
kowal, ale nie pracował w tym zawo-
dzie. Związany zawodowo z PGR-em w 
Strzybniku oraz w Wytwórnią Aparatury 
Cukrowniczej w Raciborzu. Całe życie 
pracował dla Strzybnika, m.in. przez 50 

lat jako członek OSP. Był również koordy-
natorem wiejskiej świetlicy. Wciąż zaan-
gażowany w życie strażackie.

Alfred Rosa. Urodził się 27 maja 1941 
r. w Rudniku. Zawodowo związany z rol-
nictwem. Pracował m.in. w Państwowym 
Inspektoracie Gospodarstw Rolnych w 
Rudniku. Był przewodniczącym Gro-
madzkiej Rady Narodowej w Rudniku. 
Do emerytury pracował w Powiatowym 
Związku Gminnych Spółdzielni. Repre-
zentował interesy swojej wioski jako rad-
ny gminy oraz sołtys. Był koordynatorem 
wiejskiego Klubu Rolnika. Hoduje ptaki 
ozdobne.

Jan Leśniok. Urodził się 1 lutego 1943 
r. w Grzegorzowicach. Pracował m.in. w 
łubowickim kółku rolniczym, PZGS Ra-
cibórz czy Mechanizacji Rolnictwa. Był 
jednym z założycieli LKS-u Grzegorzo-
wice. Przewodniczący Gromadzkiej Rady 
Narodowej w Łubowicach. Przez 37 lat 
reprezentował swoje sołectwo jako rad-
ny. Inicjator rozbudowy infrastruktury 
LKS-u i świetlicy DFK.

Poniżej krótkie życiorysy i historie spo-
łecznej działalności wyróżnionych. 
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Państwo Róża i Brunon Kużela z Jastrzębia – 
Diamentowe Gody

Dnia 18 stycznia 2018 r. 
Jubileusz Diamentowych 
Godów obchodzili Państwo 
Róża i Brunon Kużela z Ja-
strzębia.

Ślub cywilny zawarli 18 
stycznia 1958 r. w Urzędzie 
Stanu Cywilnego we Wroni-
nie, kościelny dwa dni póź-
niej w kościele parafialnym 
w Grzędzinie.

Pani Róża urodziła się 
i wychowała w Jastrzębiu, 
gdzie mieszka do dnia dzi-
siejszego. Najmłodsza spo-
śród sześciorga rodzeństwa. 
Jubilatka zajmowała się 
prowadzeniem domu oraz 
wychowaniem dzieci.  Pan 
Brunon urodził się w Gliwi-
cach. Pochodzi z Grzędzina. 
Najstarszy z trojga rodzeń-
stwa. Razem z żoną prowadzili gospodar-
stwo rolne.

Jubilaci doczekali 2 dzieci – córka i 
syn, 4 wnuków i 2 wnuczki oraz 1 pra-
wnuka. 

Dostojnym Jubilatom życzenia złożyli 
Wójt Gminy Alojzy Pieruszka i Kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć. 
Państwu Kużela życzymy dużo zdrowia, 
pogody ducha, wszelkiej pomyślności 
oraz kolejnych dni, miesięcy i lat pełnych 
szczęścia i radości, by wspólnie doczekać 
kolejnych jubileuszy.

Ślub cywilny zawarli 8 stycznia 1958 
r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Tu-
rzu, kościelny również w Turzu w dniu 
11.02.1958 r. 

Pani Anna urodziła się 23.06.1938 r. 
w Turzu. Najmłodsza spośród sześciorga 

Państwo Anna i Józef Kroker 
z Grzegorzowic – Diamentowe Gody

rodzeństwa. Rodzice Jubilatki prowadzi-
li gospodarstwo rolne. Po ślubie razem z 
mężem prowadziła gospodarstwo rolne 
w Grzegorzowicach. Jest zapalonym ki-
bicem i interesuje się sportem. Pani Anna 
prócz pracy na roli zajmowała się prowa-

dzeniem domu oraz wychowaniem 
dzieci. Pan Józef urodził się w dnia 
12.03.1934 r. również w Turzu. Miał 
jednego brata. Jego hobby to ho-
dowla gołębi oraz opieka nad psa-
mi i kotami. Jego pasją były również 
konie oraz uprawa kwiatów. Pan 
Józef były radnym Rady Gminy 
Rudnik oraz członkiem Racibor-
skiej Spółdzielni Mleczarskiej.

Jubilaci doczekali 3 dzieci – cór-
ka i dwóch synów, 6 wnuczek i 1 
wnuk oraz 4 prawnuków. 

Szanownym Jubilatom serdecz-
ne życzenia doczekania kolejnych 
jubileuszy złożyli Wójt Gminy Aloj-
zy Pieruszka i Kierownik Urzędy 
Stanu Cywilnego Sabina Zięć. Pań-
stwu Kroker życzymy dużo szczęś-
cia, zdrowia i radości każdego dnia 
oraz pomyślności na dalsze lata.

Dnia 8 lutego 2018 r. Jubileusz Diamentowych Godów obchodzili Państwo Anna 
i Józef Kroker z Grzegorzowic.



strona - 4 Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny 

Dane statystyczne za rok 2017
Urząd Stanu Cywilnego

W 2017 r. w księgach Urzędu Stanu 
Cywilnego w Rudniku umiejscowiono 4 
urodzenia, zarejestrowano 22 małżeństwa 
oraz 30 zgonów. Najwięcej było ślubów 
konkordatowych- 16, umiejscowionych 
- 2, cywilnych - 2. Zarejestrowano 12 roz-
wodów to aż o 8 więcej niż przed rokiem. 
Łącznie umiejscowiono 6 zagranicznych 
aktów stanów cywilnego. Wydano 459 
odpisów aktów stanu cywilnego.

Wysłano 14 listów gratulacyjnych do 
par małżeńskich, które obchodziły Jubi-
leusz 25-cio lecia pożycia małżeńskiego, 9 
listów gratulacyjnych do par, które docze-
kały jubileuszu 55 rocznicy małżeństwa. 
Sześć par doczekało jubileuszu „Złote 
Gody”. Wójt Gminy udekorował jubila-
tów medalami przyznanymi przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej. Jubileusz 
Diamentowych Godów obchodziły osiem 
par małżeńskich. Jeden mieszkaniec gmi-
ny obchodził 90 rocznicę urodzin. Naj-
starsza mieszkanka natomiast doczekał 94 
urodzin.

Ewidencja działalności gospodarczej
W 2017 roku w Urzędzie Gminy Rud-

nik 8 przedsiębiorców złożyło wnioski o 
wpis do ewidencji działalności gospodar-
czej. Wniosków o zmianę stanu faktyczne-
go i prawnego było 58, o wpis informacji 
o zawieszeniu działalności 13 natomiast o 
wpis informacji o wznowieniu działalno-
ści gospodarczej było 6.  Trzech przedsię-
biorców zakończyło prowadzenie działal-
ności gospodarczej.

Ewidencja ludności 
Ogólna liczba mieszkańców Gminy 

Rudnik na dzień 31 grudnia 2017 r. wy-
niosła 5027. Zameldowało się 47 osób, 
wymeldowało 66, w obrębie gminy prze-
meldowały się 42 osoby. Na pobyt czaso-
wy zameldowało się 41 osób w tym 6 cu-
dzoziemców. się Urodziło się 21 chłopców 
i 24 dziewczynki. Umarło 33 mężczyzn i 
17 kobiet. Najpopularniejszymi imionami 
nadawanymi chłopcom były: Mateusz, 
Antoni i Miłosz; dziewczynkom: Alicja, 
Amelia i Milena. Do najrzadziej nadawa-
nych imion chłopięcych należały Gracjan, 
Alan i Wojciech, natomiast dziewczęcych: 

Jeśli twój dowód osobisty został wy-
dany w 2008 roku albo wcześniej, to ko-
niecznie sprawdź czy jest nadal ważny. 
Dowody osobiste wydane w 2008 roku 
tracą ważność jeszcze w tym roku, chyba, 
że osoba w chwili składania miała ukoń-
czone 65 lat - wtedy dowód został wyda-
ny na czas nieoznaczony. 

Data, do kiedy dokument pozostaje 
ważny - jest określona na dowodzie oso-
bistym (pod informacją o numerze dowo-
du osobistego - w prawym dolnym rogu). 
Wniosek o wymianę dowodu należy zło-
żyć w dowolnym urzędzie 30 dni przed 
upływem terminu ważności dowodu oso-
bistego. Do wniosku należy dołączyć ak-
tualną fotografię wykonaną do dowodu 
osobistego oraz dotychczasowy dowód 
osobisty. Nieważny dowód osobisty nie 
spełnia swoich funkcji, taki dokument jest 
bezużyteczny w obrocie prawnym. Nie 
załatwimy żadnych spraw w urzędzie czy 
na poczcie w kwestiach wymagających 
weryfikacji tożsamości, możemy mieć 
problem z uzyskaniem kredytu bankowe-
go czy dokonaniem zakupu ratalnego. 

W 2017 r. w gminie Rudnik urucho-
miony został program dofinansowania 
wymiany pieców węglowych dla miesz-
kańców. Wymiana kotłów planowana 
jest na 2018r. Z projektu w roku 2018 sko-
rzysta około 30 gospodarstw domowych. 
Część przestarzałych kotłów zostało wy-
mienionych lub jest w trakcie wymiany. 
Na cel walki z niską emisją gmina w roku 
2018 przeznaczy około 150.000,00zł. Moż-
liwość uruchomienia programu dotowa-
nia wymiany pieców dla mieszkańców 
zależna była od uruchomienia dofinanso-
wania przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska w Katowicach. 

Do uzyskania dofinansowania na wy-
mianę pieca w ramach gminnego progra-
mu niezbędna jest dotacja z innego źródła. 
W ramach projektu walki z niską emisją 
wymieniane są stare kotły CO na paliwo 
stałe, na nowe V generacji piece o określo-
nych eko parametrach.  

Walka z niską emisją - wymiana 
pieców węglowych w gminie 
Rudnik

Nela, Dagmara i Elena. Spośród ogól-
nej liczby mieszkańców 55 osób zawarło 
związek małżeński, 18 osób się rozwiod-
ło. Wyprodukowano 815 dowodów oso-
bistych. 

Wymiana 
dowodów

Zapraszamy na nową stronę interne-
tową Gminy Rudnik! Strona dostępna 
jest dla Państwa od marca 2018 roku. Au-
torzy strony nadal pracują nad jej pełną 
sprawnością i zapewnieniem dostępu do 
pełnej informacji. W związku z tym udo-
stępniona jest również poprzednia wersja 
witryny Gminy Rudnik. Mamy nadzieję, 
że nowa strona przypadnie Państwu do 
gustu! Wszelkie uwagi można składać 
na adres e-mailowy Gminy Rudnik. Aby 
wejść na nową stronę gminy wystarczy 
w przeglądarce wpisać gmina-rudnik.pl. 
Zapraszamy.

Gmina Rudnik zaprasza do odwiedzenia 
nowej strony internetowej

Nowa strona 
internetowa
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KOMPOSTOWANIE – OPTYMALNY SPOSÓB NA BIOODPADY

„Odnawialne Źródła Energii”

Dotyczy Mieszkańców Gminy Rudnik, którzy w ubiegłym roku brali udział w naborze wniosków w 
ramach projektu pod nazwą „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Rudnik” w ramach  Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014-2020 wydłużył termin trwania naboru wniosków aplikacyjnych 
o dofinansowanie projektów do 29 maja 2018 r. do godz. 12:00. Zmianie uległ również termin 
rozstrzygnięcia naboru z września 2018 r. na listopad 2018 r. 

Wydłużenie terminu trwania naboru dotyczy beneficjentów projektu czyli Gmin i nie oznacza wy-
dłużenia naboru wniosków od mieszkańców. 

Jednocześnie informuje się, iż na przełomie miesiąca kwietnia i maja dojdzie do podpisania umów 
pomiędzy Gminą a mieszkańcami, będących potwierdzeniem uczestnictwa w projekcie. Rozdyspono-
wana zostanie także dokumentacja sporządzona przez firmę Home Instal po przeprowadzonych wery-
fikacjach technicznych.

Dokładny termin podpisywania umów zostanie ogłoszony na stronie internetowej urzędu oraz na 
tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych w 2018r
Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy  wszelkiego rodzaju meble takie jak: szafy, stoły, krze-

sła, komody, wersalki, a także wózki dziecięce, dywany, umywalki, kabiny prysznicowe, okna, zlewy, 
lustra, itp.

Pamiętaj! W dniu zbiórki odpadów wielkogabarytowych nie wystawiaj np. pralki  czy lodówki. 
Odpady tego typu mimo swych rozmiarów nie są zaliczane do odpadów wielkogabarytowych, tylko do 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Z uwagi na brak PSZOKa jest tylko jedna możliwość oddania  odpadów wielkogabarytowych - wy-
stawienie odpadu przed swoją posesję w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem firmy odbierającej  
odpady.  

Pamiętaj! Wystawiaj odpady wczesnym rankiem, gdyż odbiór odpadów przez firmę zaczyna się 
właśnie w godzinach porannych. Odpady wielkogabarytowe są problemowe, ze względu na swoje roz-
miary, dlatego należy pamiętać o wcześniejszym ich wystawieniu, aby uniknąć sytuacji, że nie zostaną 
odebrane i trzeba będzie je znów chować np. do piwnicy i czekać na następny odbiór.

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych w 2018r 
Jastrzębie, Dolędzin, Modzurów, Szonowice, Ponięcice, Czerwięcice - 24 kwiecień 2018
Lasaki, Sławików, Grzegorzowice - 25 kwiecień 2018
Łubowice, Brzeźnica, Ligota Książęca - 26 kwiecień 2018
Rudnik - 27 kwiecień 2018
Sławienko, Gamów, Strzybnik, Strzybniczek - 30 kwiecień 2018

I n f o r m a c j a 

Dlaczego warto kompostować biood-
pady?

Bioodpady stanowią ok. 70% naszych 
domowych śmieci. Nie mieszając ich z 
innymi odpadami, otwieramy sobie moż-
liwość posegregowania nawet 90-95% od-
padów "wychodzących" z naszych domów 
i zmniejszenia ilości śmieci, za wywóz 
których płacimy, o co najmniej połowę. 
Korzyści z przydomowego kompostow-
nika.

Kompostując na miejscu zmniejszamy 
koszty wywozu odpadów. Ci, którzy nie 
mogą sobie na to pozwolić, mogą oddzie-
lać odpady organiczne od pozostałych, 
co również ułatwi segregację, zredukuje 
koszty utylizacji i zwiększy poziom recy-
klingu. Ponadto kompostowanie przyczy-
ni się do mniejszei ilości odpadów orga-
nicznych na wysypiskach. 

Zastosowanie kompostu poprawia 
strukturę oraz żyzność gleby poprzez:

stabilizowanie wilgoci, wzbogacanie 
w mikro i makro elementy, intensyfika-
cję rozwoju mikroflory i fauny glebowej, 
poprawę stosunków powietrznych, wod-
nych oraz cieplnych, tworząc właściwy 
klimat glebowy. 

Kompost to najpopularniejszy natu-
ralny nawóz. Co i jak kompostować, aby 
szybko powstawał, a do tego był pełen 
składników odżywczych? 

Kompostownik przydomowy, jak to 
działa?

Najprostsze "kompostowanie" rozpo-
czyna się, gdy na ziemię spadną i zbu-
twieją liście, a mikroorganizmy glebowe 
spowodują ich rozkład. Ludzie wykorzy-
stują to zjawisko, odkąd uprawiają ro-
śliny. Kompost nie na darmo zwany jest 
czarnym złotem ogrodników. Otrzymu-
jemy go bezpłatnie, a dla roślin stanowi 
źródło łatwo przyswajalnych składników 
pokarmowych, nie do zastąpienia przez 
sztuczne nawozy. Poza tym komposto-
wanie to bezpłatny, ekologiczny sposób 
pozbywania się odpadków. Aby przygo-
tować kompost, wystarczy znaleźć dobre 
miejsce - na uboczu, najlepiej pod osłoną 
krzewów. Na dnie pryzmy umieszczamy 
(dla dobrej cyrkulacji powietrza) gałęzie 
lub słomę, a na wierzchu kładziemy siat-
kę. Nie zagłębiamy pryzmy w ziemi.

Co wrzucać do kompostownika?
Do kompostownika nadaje się wiele 

różnych odpadków organicznych: chwa-
sty bez nasion, podwiędnięta skoszona 
trawa, liście, rozdrobnione gałęzie oraz 
drobne gałązki, darń, igliwie, kora, troci-

ny, opadłe owoce, kwiaty cięte i donicz-
kowe, zielone części roślin, podsuszony 
osad z oczka wodnego, niezadrukowana 
rozdrobniona tektura, odpadki kuchenne 
pochodzenia roślinnego (np. obierki wa-
rzyw), popiół drzewny z kominka , ogni-
ska .

Czego nie wrzucać do kompostu?
Mięsa, ryb, kości, jajek, tłuszczu, gazet 

twardych i kolorowych (szkodliwa far-
ba drukarska), odpadów gotowanych z 
kuchni (przyciągają gryzonie). Nie wrzu-
camy chwastów z zawiązanymi nasiona-
mi, chorych części roślin, trawy opryska-
nej herbicydami, owoców cytrusowych, 
trocin, tektury powlekanej (np. po mleku), 
spalonego węgla oraz koksu. Nie kom-
postujemy zimozielonych części roślin, 
szczególnie żywicznych (jałowce, sosna, 

świerk i tuja), liści dębu (zawierają taninę), 
żwirku dla kotów, odchodów zwierząt. 
Jakie problemy można napotkać podczas 
kompostowania?

Nieprzyjemny zapach, który jest wy-
nikiem braku powietrza - użyj aeratora do 
kompostu lub przerzuć pryzmę. Środek 
kompostu jest suchy - odwróć pryzmę i 
polej ją wodą. Zewnętrzna część jest sta-
le sucha - polej ją wodą i przykryj folią. 
Tylko środek jest wilgotny i ciepły (to 
efekt zbyt małej ilości odpadów) - dołóż 
do kompostu składników i wymieszaj. 
Kompost na zewnątrz jest chłodny i lek-
ko suchy, nie nagrzewa się (przyczyną jest 
niedobór azotu) - dosyp świeżo skoszonej 
trawy lub kilka garści preparatów z siar-
czanem amonu (do kupienia w sklepach 
ogrodniczych).
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Rodzinne Niedziele w Kolejach 
Śląskich

Wraz z nadejściem wiosny zachęcamy do aktywnego spędzania wolnego czasu w 
rodzinnym gronie. Dlatego każda pierwsza niehandlowa niedziela w miesiącu to w 
Kolejach Śląskich okazja do bezpłatnych przejazdów dla rodziców podróżujących z 
dziećmi.

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 

 redakcja biuletynu

Pierwszy dzień, w którym będzie 
można skorzystać z oferty „Rodzinne 
Niedziele”; to 11 marca, a następnie: 1 
kwietnia, 13 maja, 10 czerwca, 8 lipca, 12 
sierpnia, 9 września, 14 października, 11 
listopada oraz 9 grudnia. Z bezpłatnych 
przejazdów będą mogli korzystać rodzi-

ce lub opiekunowie podróżujący z dzieć-
mi do 16. roku życia. Bilet musi posiadać 
jedynie podopieczny - rodzic lub dwójka 
rodziców podróżują całkowicie za darmo.

https://kolejeslaskie.com/rodzinne-
-niedziele-w-kolejach-slaskich/

W czasach, gdy nie było środków 
transportu, był to skrót, z którego korzy-
stali wszyscy mieszkańcy Ligoty Książę-
cej. W tym okresie w Łubowicach było 
przedszkole, szkoła, ośrodek zdrowia, 

Ścieżka - później chodnik w Ligocie Książęcej
Ścieżka - później chodnik, położony na pagórkowym, malowniczym miejscu, który od zawsze łączył z sobą miejscowość - wioskę 
Ligotę Książęcą i Łubowice.

kościół, a w latach 50-60-tych Urząd Gmi-
ny.

Na przełomie tych lat mieszkańcy 
Ligoty Książęcej, w czynie społecznym 
na wspomnianej ścieżce położyli płyty 

chodnikowe - betonowe. Ze względu na 
ukształtowanie terenu chodnik wymagał 
jednak ciągłych poprawek i moderniza-
cji, które również były robione społecznie 
przez mieszkańców Ligoty Książęcej. W 
okresie letnim rodzina Ficoń Józef - Kitel 
Sylwia, wykasza pobocze wzdłuż chodni-
ka. Ze względów bezpieczeństwa z powo-
du dużych uszkodzeń płyt , nierówności  
chodnik ten został wyremontowany i po-
szerzony oraz dostosowany do obecnych 
potrzeb .

Jak i wcześniej tak i dziś służy nie 
tylko mieszkańcom Ligoty Książęcej, ale 
również spacerowiczom. W perspektywie 
czasu może być to szlak turystyczny, któ-
ry połączy centrum Eichendorffa w Łubo-
wicach z młynem wodnym w Brzeźnicy 
poprzez urokliwy wąwóz porównywany 
do wąwozu św. królowej Jadwigi z San-
domierza. Chodnik wykonała Firma Art 
Bruk. Oficjalne przekazanie użytkowania 
chodnika mieszkańcom nastąpiło w dniu 
29 grudnia 2017r. połączone z ogniskiem 
w plenerze.

Norbert Serzisko
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Wojewoda Śląski zatwierdził listę 
wniosków programu rozwoju gminnej i 
powiatowej infrastruktury drogowej na 
lata 2016-2019. Dofinansowanie uzyskało 
11 projektów w województwie śląskim w 
tym 2 projekty z naszego powiatu. Prze-
budowie i modernizacji zostanie poddana 
droga powiatowa 3500S od skrzyżowania 
w Ligocie Książęcej do &#x201E;dużego
&#x201D;skrzyżowania w Grzegorzowi-
cach. Długość remontowanego odcinka 
jezdni to prawie 2km. W ramach inwesty-
cji wykonane zostanie także: przebudowa 
chodników, 

wykonanie dwóch odcinków ścieżki 
rowerowej, remont kanalizacji deszczo-

wej, uzupełnienie studzienek ściekowych, 
oczyszczenie i odmulenie rowów przy-
drożnych, przebudowa dwóch skrzyżo-
wań, remont przystanków, nowe oznako-
wanie jezdni na remontowanym odcinku. 
Termin realizacji inwestycji &#x2013; rok 
2018; Całkowity koszt &#x2013; prawie 
5.300.000,00zł. Dotacja z budżetu państwa 
prawie 2.600.000,00zł. Pozostała kwota 
prawie 2.700.000,00zł to wspólne środki 
Gminy Rudnik i Powiatu Raciborskiego. 

Gratulacje dla Pana Wójta oraz rad-
nych Grzegorzowic, Łubowic i Ligoty 
Książęcej realizacji tak ważnej inwestycji 
oczekiwanej od lat przez mieszkańców.

Dobre wieści dla mieszkańców Grzegorzowic, 
Łubowic i Ligoty Książęcej

Z Nowym Rokiem dobre wieści dla mieszkańców Grzegorzowic, Łubowic i Ligoty 
Książęcej.

Odblaski, kamizelki które zwiększają 
widoczność i bezpieczeństwo pieszych. 
Obowiązek noszenia elementów odbla-
skowych po zmroku, poza terenem za-
budowanym obowiązuje w Polsce od 1 
września 2014 roku. Pieszego, który uży-
wa elementów odblaskowych, kierowcy 
zauważą już z daleka, nawet przy nieko-
rzystnych warunkach pogodowych. Po-
zwala im to szybciej zareagować i uniknąć 
potencjalnej tragedii na drodze.

W dniu 15 stycznia Wójt ALojzy Pieru-
sza wspólnie z włodarzami gmin powiatu 
raciborskiego spotkał się z parlamenta-
rzystami oraz vice Wojewodą śląskim Ja-
nem Chrząszczem. Dokonano min. otwar-
cia Powiatowego Punktu ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności.

18 644 zł długu publicznego przypada 
na jednego mieszkańca gminy Ostrowice. 
To najbardziej zadłużona gmina w Polsce. 
W naszym powiecie sytuacja przedstawia 
się następująco:

195 miejsce w rankingu gmina Krzano-
wice,

do spłaty 10.557.073 zł. Na jednego 
mieszkańca przypada do spłaty 1.829,00 
zł.

na 381 pozycji są Pietrowice Wielkie 
z długiem 10.243.717 zł. Na mieszkańca 
przypada zatem 1.476,00 zł.

Gmina Rudnik, 1880 miejsce w rankin-
gu. Kwota zadłużenia 1 953 453 zł. W prze-
liczeniu na mieszkańca przypada 377 zł. 
Kolejno: na pozycji 2149 Gmina Kornowac 
z długiem 982 550,00zł. Na mieszkańca 
191 zł, i na pozycji 2153 Kuźnia Raciborska 
z długiem 2 228 608. Na mieszkańca 187 
zł. 2348 pozycja Gmina Krzyżanowice 343 
249,00 zł długu, na mieszkańca 30zł. i na 
miejscu 2361 NĘDZA 119 326,00zł 16zł na 
mieszkańca.

Zadłużenie polskich 
gmin

Zadłużenie polskich gmin. Ranking 
Ministerstwa Finansów. Jak wypada 
nasz samorząd?

Drodzy Sołtysi, Przewodniczący i 
Radni Rad Sołeckich,

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim peł-
niącym te zaszczytne funkcje składam 
serdeczne życzenia i podziękowania za 
pełną zaangażowania pracę. Wasze dzia-
łania przekładają się na rozwój sołectw 
oraz realizację potrzeb ich mieszkańców. 
Życzę wszelkiej pomyślności, sukcesów 
w życiu zawodowym i osobistym, a także 
dużo zdrowia.

Z wyrazami uznania Wójt Gminy 
Rudnik - Alojzy Pieruszka

Miło jest nam poinformować, że redak-
cja portalu mojawieś.pl nagrodziła sołtysa 
Szonowic - Karinę Lassak za publikacje 
dotyczące działalności Koła Gospodyń 
Wiejskich oraz sołectwa Szonowice.

Więcej informacji: https://www.mo-
jawies.pl/artykuly/pokaz/wylonilismy-
-autora-najciekawszego-lutowego-arty-
kulu,5588

Witamy na portalu mojeKGW.pl - no-
woczesnym medium zrzeszającym koła 
gospodyń wiejskich i inne organizacje 
działające na obszarach wiejskich z całej 
Polski. Na portalu swoje miejsce i publi-
kacje posiada Koło Gospodyń Wiejskich 
Szonowice.

Liczba zarejestrowanych organizacji 
rośnie z dnia na dzień. Każdego dnia po-
nad pół tysiąca osób odwiedza portal mo-
jaWieś.pl. Pod koniec sierpnia zarejestro-
wało się już ponad 2000 organizacji, jest to 
dla portalu największa nagroda za pracę 
i starania. Jednak nie byłoby tak spekta-
kularnych wyników, gdyby nie wielkie 
wsparcie ze strony regionów.

https://www.mojawies.pl

Na spotkaniu 
z Wojewodą

Bądź widoczny! Noś 
odblaski

Nagroda za publikacje 
dla sołtysa Szonowic

Zapraszamy do 
odwiedzenia portalu 
www.mojaWieś.pl 11 marca Dzień 

Sołtysa

W czwartek, 8 marca, Dzień Kobiet 
obchodzono w świetlicy wiejskiej, w Li-
gocie Książęcej. Mieszkankom wsi najser-
deczniejsze życzenia z okazji ich święta. 
Społeczność ligockich gospodyń to grono 
zorganizowanych i zaangażowanych ko-
biet, które dbają nie tylko o swoich bli-
skich, o swoje domy i posesje ale także o 
życie społeczne całej wioski. Impreza z 
okazji Dnia Kobiet odbyła się tradycyjnie 
w wiejskiej świetlicy będącej pod pieczą 
Koła Gospodyń Wiejskich. 

Dzień Kobiet w świetlicy 
wiejskiej w Ligocie 
Książęcej
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Hollywood i gwiazdorski przepych były 
inspiracją do zorganizowania karnawa-
łowego wieczoru dla Pań 3 lutego w 
Łubowickim Centrum Kultury i Spotkań.  

Gwiazdorski  
wieczór

Rozliczenie PIT za 2017 możliwe w urzędzie gminy.
6 kwietnia 2018r od godziny 12.00 do 14.00 pracownicy 
Urzędu Skarbowego w Raciborzu pełnić będą dyżur w 

sali posiedzeń urzędu gminy. Będzie możliwość złożenia 
rocznego zeznania podatkowego PIT za rok 2017.

O g Ł O s z e n i e

Otoczone luksusem  Panie zamieniły 
się w prawdziwe celebrities : były wy-
strzałowe kreacje – zjawiskowe, błyszczą-
ce i odważne, była limuzyna, był czerwo-
ny dywan, była ścianka do robienia zdjęć, 
był szampan. Każdy miał swoją gwiazdę, 
na której mógł zostawić odcisk dłoni. 
Hollywood to świat filmu. Spotkaliśmy 
tu konkretne postacie znane z ekranu: 
Marilyn Monroe, Rita Hayworth, Kar-
dashian, Śnieżka, dziewczyny gangste-
rów z filmów Chicago lat dwudziestych, 
Tina Turner i oczywiście cała plejada 
gwiazd.  Hollywood Movie jakich nie ma 
nigdzie indziej! Blasku tej gali dodała też 
grupa taneczna Skaza i pokaz firmy kos-
metycznej Avon. Wystarczy odpowiednia 
dekoracja, tego wieczoru były to plakaty 
z kinowych hitów - i wkraczamy w świat 
blichtru. No i jeszcze śmietanka towarzy-
ska, która rozmawia, pije, coś przekąsi, 
tańczy, czyli grupka ludzi, z którymi za-
wsze dobrze się bawimy. Ten wieczór dał 
okazję by chociaż raz poczuć się jak cele-
bryta na czerwonym dywanie. Wieczór 
nabrał iście gwiazdorskiego charakteru 
dzięki pomysłom p. Agnieszki Kara i p. 
Joanny Krydzińskiej. 

Ewa P.

Zgodnie z zapowiedzią tegorocz-
ny Dzień Kobiet dla Pań zrzeszonych w 
Kole Gospodyń Wiejskich obchodzony 
był u niepospolitego śląskiego kucharza 
i restauratora Remigiusza Rączki. Nie-
spodzianka i miły akcent na niebanalny 
babski wieczór. Jak widać Panie świetnie 
się bawiły i biesiadowały. Dobra muzyka, 
a na stołach tradycyjne śląskie przysmaki. 
Zdradzimy co znalazło się na stole: sałat-
ka z nudli z wołowiną, kartofelsalat ze śle-
dziem, jajca faszerowane, chlyb z fetem i 
kiszone ogórki, cała paleta swojskich kieł-
bas, klopsy rybne. Na słodko oczywiście 
śląski kołocz ze syrem i makiem. Do picia 
gorzołka, kawa i inksze zofty.

Gościnnie u Remigiusza Rączki śląskiego restauratora 
i kucharza

Zmiana godzin pracy urzędu gminy
W dniu 30 marca 2018r tj. W Wielki Piątek Urząd Gminy 

pracuje do godziny 12.00;
Kasa w tym dniu czynna będzie do godziny 11.00

O g Ł O s z e n i e
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Istniejące dekadę Koło Gospodyń 
Wiejskich z siedzibą w Szonowicach ma 
się czym chwalić. W ciągu 10 lat działal-
ności pod przewodnictwem Teresy Siwoń 
gospodynie z sołectw: Szonowice, Mo-
dzurów, Ponięcice, Strzybnik i Łubowice 
są znane m.in. z świetnych domowych, 
tradycyjnych wypieków, promocji gminy 
podczas dożynek, udziału w jarmarkach 
wielkanocnych i bożonarodzeniowych, 
a także spotkań dla seniorów i osób star-
szych.

17 stycznia koło „Wioskowe Trio” ob-
chodziło swoje 10 urodziny. W tym też 
dniu po 10 latach społecznej pracy na 
rzecz koła rezygnację z funkcji przewod-
niczącej złożyła Pani Teresa Siwoń. Nową 
szefową koła została mieszkanka Ponięcic 
- Barbara Kawik. Podczas spotkania były 
podziękowania, kwiaty i drobne upomin-
ki. Sekretarz Gminy na ręce Pani Teresy 
Siwoń złożyła podziękowania w imieniu 

Wójta Gminy Rudnik za ostatnie 10 lat 
Jej społecznej pracy i zaangażowania na 
rzecz 

sołectw i całej gminy. W serdecznej 
i rodzinnej atmosferze gospodynie cały 
wieczór świętowały swój jubileusz.

Przesłaniem większości kół gospodyń 
jest pokazanie, że wspólną pracą można 
zrobić więcej. Od pokoleń starsze człon-
kinie dzielą się wiedzą i umiejętnościami 
z nowymi koleżankami, zarażając je pasją 
działania dla dobra mieszkańców wsi. 
Swoją kuchnią zachwyciły już niejednego 
uczestnika organizowanych uroczystości 
i imprez.  Świętując dziś Jubileusz Koła 
życzymy Wszystkim Paniom zdrowia, 
pomyślności, nowych, twórczych pomy-
słów. Patrząc na ten okres 10 lat Ich spo-
łecznej pracy można było dostrzec 

współpracę, a to chyba jest największa 
satysfakcja w pracy samorządowca.

Po 10 latach działalności szonowickie-
go koła gospodyń, z funkcji przewodni-
czącej stowarzyszenia zrezygnowała Tere-
sa Siwoń. Jej zadania i obowiązki przejęła 
mieszkanka Ponięcic - Barbara Kawik. Na 
ostatnim styczniowym spotkaniu padło 
wiele ciepłych słów, podziękowań i ży-
czeń dla odchodzącej w stan spoczynku 
Teresy Siwoń. Sekretarz Gminy Karina 
Lassak w imieniu wójta złożyła podzięko-
wania na ręce ustępującej ze stanowiska 
Przewodniczącej Teresy Siwoń. Więcej na 
stronie internetowej sołectwa Szonowice: 
http://szonowice.gmina-rudnik.pl/nowa-
-dekada-nowy-zarzad/

Zmiana na 
stanowisku 
Przewodniczącej 
w KGW Szonowice

22 lutego w świetlicy wiejskie w Szo-
nowicach odbyło się pierwsze w tym 
roku spotkanie gospodyń z „Wioskowego 
Trio”. Spotkanie o charakterze roboczym, 
podsumowanie ostatnich działań oraz 
omówienie planu działania na bliższą i 
dalszą przyszłość. A co planują aktywne 
kobiety w Szonowicach?

Pomysłów było takie mnóstwo, że nie 
wiadomo czy uda się je zrealizować w 
tym roku?

Najciekawsze to:
Kiermasz wielkanocny i wyrób maka-

ronu
Dzień Kobiet, który Panie spędzą na 

wspólnej biesiadzie z Remigiuszem Rącz-
ką

Kilka propozycji wycieczek: Praga, 
Wojsławice, Sandomierz

Szefowa proponuje spotkanie z barfit-
tierką

Festiwal ziół czyli co zbierać, jak su-
szyć, jak stosować

W sierpniu warsztaty z lawendą pod 
okiem Pani Alicji

Panie były pełne pomysłów i zapału.
Przed Kołem Gospodyń zatem bardzo 

ciekawy i bogaty w wydarzenia rok.

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Szonowicach kończy 10 lat

Spotkanie aktywnych i ciekawych świa-
ta kobiet czyli pierwsze w tym roku 
zebranie KGW Szonowice

KGW Szonowice
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Ponad tysiąc książek trafiło do szkolnej biblioteki w Szonowicach
17 stycznia 2018r do szkolnej biblioteki w Szonowicach trafiło ponad tysiąc kolorowych, pachnących świeżutką farbą drukarską 
książek. 
Pozycje, które trafiły na biblioteczne 

półki wybierali sami uczniowie. Książki 
były nagrodą w konkursie emipku. Szko-
ła, jej uczniowie i cała społeczność z tego 
terenu zmobilizowała się w głosowaniu 
internetowym. Niewielkie Szonowice 
w powiecie raciborskim zostały laurea-
tem ogólnopolskiego konkursu zajmując 
pierwsze miejsce spośród 500 startujących 
szkół. Kartony wypełnione nowymi, kolo-
rowymi publikacjami trafiły do szkoły, a 
właściwie do szkolnej biblioteki. Wartość 
nagrody to kwota około 25 tys. złotych.

Wspólne gotowanie i opowiadanie o 
zwyczajach wielkanocnych na Górnym 
Śląsku. Czyli Pani Barbara Gonska lokal-
na artystka i Pan Remigiusz Rączka śląski 
kuchmistrz i restaurator spotkali się na 
wizji. Były dania, smakowitości i tradycyj-
ne kroszonki. Na tę okoliczność Pani Basia 
przywdziała babciny, przedwojenny strój 
raciborski. Już dziś zapraszamy wszyst-
kich do oglądania programu na lokalnej 
stacji TVP3 . Zapraszamy także na profil: 
https://www.facebook.com/RaczkaGotu-
je/

Świąteczne 
klimaty, świąteczne 
zwyczaje czyli to 
co najlepsze na 
Śląsk

Spotkanie stricte robocze, na którym 
omówiono plany koła na nadchodzące 
miesiące. A co w tym roku wydarzy się w 
tym najmłodszym w powiecie, a nawet w 
całym województwie, kole mniejszości?

6 października 2018 w Pietrowicach 
Wielkich odbędą się Dni Kultury Niemie-
ckiej którego współorganizatorem będzie 
szonowickie koło DFK. Na powiatowym 
święcie mniejszości niemieckiej członko-
wie koła Szonowice prezentować będą 
swoje stoiska, zorganizują wystawę te-
matyczną, a na scenie swoje umiejętności 
zaprezentują najmłodsi. Duże wyzwanie 
organizacyjne jak na tak małą liczebnie 

wioskę;
Pod koniec maja tego roku planuje się 

organizację rodzinnego pikniku na spor-
towo;

Propozycje wycieczek i wyjazdów na 
ten rok są następujące: chlebowa chata, 
dream park i Koniaków; sztolnia Czarne-
go Pstrąga w Tranowskich Górach oraz 
pałac w Świerklańcu; w okresie jesiennym 
planowany jest wyjazd na gorące kąpiele 
termalne do Czech;

Tradycyjny piknik kartoflany na jesień 
to już sprawa oczywista dla wszystkich;

W planach także projekt sportowy 
Nordic Walking lub rajd rowerowy;

Koła DFK Grzegorzowice i Łany za-
praszają nas na wycieczkę do Zakopane-
go.

Wyjazd planuje się w dniach 28-30 
kwietnia 2018r. Koszt wyjazdu 300zł od 
osoby.

W programie między innymi:
1 dzień - Lachowice, Zawoja, Zako-

piański Halit-Kościelisko
2 dzień - Dolina Kościeliska, Jaskinie, 

Ludźmierz, ognisko
3 dzień - Dolina Chochołowska.
Zapisy u:
Pani Krystyny Gawlik 32 410 66 72

Spotkanie członków DFK Szonowice
12 marca 2018 o godzinie 18.00 w świetlicy wiejskiej w Szonowicach odbyło się 
pierwsze w tym roku zebranie członków DFK. 

Szanowni Rodzice
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 

rodziców z Brzeźnicy i okolicznych so-
łectw, Wójt Gminy Rudnik, w przypadku 
dużej liczby chętnych rozważa możliwość 
otwarcia drugiego oddziału przedszkol-
nego. Pobyt dzieci w placówce brzeźni-

ckiej jest 9 godzinny. Postępowanie rekru-
tacyjne do przedszkola rozpoczęło się 20 
lutego 2018 r. Wniosek o przyjęcie dziecka 
składa się w przedszkolu w Brzeźnicy. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich chęt-
nych.

Wycieczka do 
Zakopanego

Przedszkole w Brzeźnicy zaprasza 
wszystkich chętnych do zapisów na rok 
szkolny 2018/2019
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Od rana towarzyszy przebierańcom 
w barwnym korowodzie. Tradycja „wo-
dzenia Bera” zobowiązuje, by w ostatnią 
sobotę karnawału niedźwiedź, któremu 
przypisuje się wszystkie winy i porażki , 
odwiedził domostwa we wsi. Jako zadość-
uczynienie musi zatańczyć z mieszkańca-
mi. Podobnie było i w tym roku. W sobotę 
10 lutego grupa obrzędowa z Berem na 
czele w radosnym nastroju z przygrywa-
jącymi muzykami przemaszerowała przez 
Sławików, Łubowice i Ligotę Książęcą.  
Misiek i jego zgraja byli wszędzie chęt-
nie przyjmowani, zapuścili się nawet do 
sklepu i na plebanię.  Wszyscy otrzymali 
dużo pozytywnej energii od wędrujące-
go Niedźwiedzia, panie odważnie z nim 
tańczyły, a gospodarze zadbali, by orszak 
nie odszedł z pustym koszem. Inicjatywę 
przejęło nowe pokolenie, bo wśród prze-
bierańców  byli  sami młodzi ludzie. I to 
cieszy najbardziej, że coraz liczniej w kul-
tywowaniu tradycji uczestniczy młodzież. 
Z wielkim zaangażowaniem (wszędzie 
robiąc mnóstwo hałasu) – tańczyli, śpie-
wali, składali życzenia.  I tak do wieczo-
ra!  A wieczorem rozpoczęła się w Ligocie 
Książęcej zabawa z Berem. Oczywiście 
w przebraniach – to świetny pomysł na 
koniec karnawału. Tęsknicie za czasami, 
gdy mama przebierała nas za księżniczki, 
kowbojów czy biedronki ?  Bal przebie-
rańców wcale nie musi być przyjemnością 
dedykowaną tylko i wyłącznie dzieciom. 
Uczestnicy zabawy puścili wodze fantazji 
i „wyczarowali” niesamowite kostiumy. 
Było kolorowo i niecodziennie. Była to 
niepowtarzalna okazja by wcielić się po 
prostu w inną osobę dla zabawy. Orga-
nizatorom należą się zasłużone słowa po-
dziękowania i pochwały za przygotowa-
nie jak zawsze udanej zabawy. Nie sposób 
przecenić wymiaru i znaczenia ich dzia-
łalności społecznej. Jak już wspomniałam 
grupa obrzędowa, którą opiekował się p. 
Piotr Morawin udzielała się od wczesnych 
godzin rannych do wieczora, na zabawie  
w przebraniach (biedny Misiek ),  panie z 
Koła Gospodyń Wiejskich, które zadbały 
o bufet, sołtys p. Norbert Serzisko, który 
to wszystko koordynował – to ich zasługa 
i dzięki nim lokalna społeczność otrzyma-
ła kolejną bogatą ofertę programową.

Dziękujemy za Wasze pomysły, chęci 
i prywatny czas i …. do zobaczenia przy 
następnych projektach.

Ewa P.

Wodzenie Bera 2018

Tradycyjne orszaki Trzech Króli 
w parafiach gminy Rudnik

kowie przygrywający kolędy, kolejno bar-
wny korowód dzieci i dorosłych w stro-
jach pasterzy, arabów, aniołów, królów 
czy indian by u kresu swojego pochodu, 
wspólnie z pozostałymi wiernymi, po-
kłonić się Świętej Rodzinie i nowo naro-
dzonemu dzieciątku. Tradycyjny orszak i 
barwna parada przeszła także ulicami Ga-
mowa by oddać pokłon dzieciątku Jezus. 
6 grudnia 2018r niemal cała wioska przy-
łączyła się do wspólnego świętowania.

Parada Trzech Króli w parafii Modzurów 
i Gamów.

Parafie Gminy Rudnik organizują tra-
dycyjne przemarsze orszaku Trzech Króli. 
Wydarzenie takie zostało zainicjowane 
po raz kolejny w parafii Modzurów. To 
nie tylko przeżycie duchowe, ale również 
okazja do poznania historii tego święta. 6 
stycznia ruszył kolorowy pochód prowa-
dzony przez jadących konno króli: Kac-
pra, Melchiora i Baltazara, oczywiście w 
strojach z epoki. Za królami podążali graj-

Stary niedźwiedź mocno śpi….?  O tej porze roku większość niedźwiedzi rzeczywiście śpi, ale nie w Sławikowie i Łubowicach. 
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Wiosenne spotkanie 
modzurowskiego 
Klubu Seniora

Święto naszych seniorów za nami
Jak co roku w Dzień Ofiarowania Pańskiego seniorzy naszej parafii świętowali w 
szonowickiej świetlicy. 
Ludzi w dojrzałym i sędziwym wie-

ku przybywa. Są obecni w mediach, w 
życiu społecznym, w służbie zdrowia, w 
nauce. Jeśli temat starości pojawia się to 
zwykle w negatywnym kontekście. Czy 
starość może być inspirująca, ciekawa, 
przyjemna mimo niedomagań, dolegli-
wości, chorób czy niepełnosprawności? 
Chciałabym powiedzieć, że tak ale trud-
no mi się wypowiadać o tym w wieku 
lat czterdziestu paru. Wspomnienie jedy-
nej Omy jaką w życiu dane mi było znać 
wywołuje we mnie najlepsze wspomnie-
nia z dzieciństwa. Godziny spędzone na 
wspólnej pracy, rozmowach, nauce szy-
cia, cerowania to najlepsze co mogło mnie 
w życiu spotkać. Pamiętam do dziś ten 

Działalność w nowym 2018r seniorzy 
rozpoczęli tradycyjnie w ostatnią sobotę 
stycznia. Tym razem tematem przewod-
nim była WIOSNA. Sala udekorowana 
była wiosennymi kwiatami, uczestnicy 
także przyodziali stroje w iście wiosen-
nym klimacie. Humory jak zwykle dopi-
sywały, po doskonałym jedzeniu w rytm 
muzyki wszyscy poderwali się do tańca.

Klub Seniora zakończył rok 2017 spot-
kaniem opłatkowym. Uroczystość roz-
poczęła się Mszą św., później seniorzy 
spotkali się na wspólnym świątecznym 
posiłku i łamaniu opłatkiem. Były wspo-
mnienia oraz życzenia świąteczno-nowo-
roczne, były pyszności oraz wspólne ko-
lędowanie.

W imieniu wszystkich uczestników 
Dnia Seniora organizowanego w świetli-
cy wiejskiej w Szonowicach Zarząd Klubu 
Seniora w Modzurowie składa serdeczne 
podziękowania dla organizatorów: dla 
Koła Gospodyń Wiejskich, dla ks. Joachi-
ma Krolla, dla dzieci i nauczycieli szkoły i 
przedszkola w Szonowicach.

Redakcja naszego biuletynu przyłącza 
się także do podziękowań.

Spotkanie opłatkowo-noworoczne dla 
seniorów zorganizowane przez Caritas 
parafialny w Rudniku. Najpierw głos za-
brały dzieci i młodzież ze szkoły w Rud-
niku przedstawiając Jasełka, następnie 
swoją wersję Narodzenia Jezusa przed-
stawiły Panie z Parafialnego Zespołu Ca-
ritas w Rudniku. Nie zabrakło pysznego 
poczęstunku, serdecznych życzeń oraz 
uśmiechu.

Informacja z 
działalności Klubu 
Seniora

Podziękowania 
Klubu Seniora za 
organizację Dnia 
Seniora

Spotkanie opłatkowe

spokojny wzrok, nieco zmartwione spoj-
rzenie, cierpliwość i brak jakiegokolwiek 
pośpiechu. Mało słów wypowiadanych, 
mało narzekania, złotych rad też było 
niewiele. Za to wdzięczność za wszystko 
wielka, skromność i wierność temu co w 
życiu najcenniejsze. Tak postrzegam też 
naszych seniorów, którzy są skarbnicą 
mądrości, ostoją w trudne dni i wzorem 
do naśladowania.

Może należałoby dać wiarę słowom 
Konfucjusza: „Starość, proszę mi wierzyć, 
jest dobrą i przyjemną rzeczą. To prawda, 
że schodzi się ze sceny delikatnie przy-
garbionym, ale dostaje za to wygodne 
miejsce na przedzie jako widz”.

Dnia 28 lutego w przedszkolu odby-
ły się zajęcia pt. „Spotkanie z Afryką”. Z 
tej okazji zaproszono specjalnego gościa. 
Do gamowskiego przedszkola przyje-
chała Pani Sandra Niemiec, która była 
na wyprawie misyjnej w Kamerunie i do 
dziś zajmuje się projektem „Młodzi dla 
Kamerunu” wspierającym budowę szkół 
i przedszkoli w Kamerunie. Pani Sandra 
zabrała przedszkolaki z Gamowa na krót-
ką wyprawę do Afryki. W tym celu dzieci 
„zakupiły” nawet bilety. Dzieciaki 

poznały kilka zwierząt mieszkają-
cych w tym kraju oraz instrumenty, któ-
re z niego pochodzą. Nauczyły się także 
piosenki, którą nucili jeszcze długo, dłu-
go po animacjach. Maluchy z przejęciem 
słuchały opowieści o Kamerunie i dzie-

ciach tam mieszkających. Miały również 
okazje zobaczyć jak wyglądają tamtejsze 
szkoły i przedszkola, a także porównać 
czym różnią się od naszych. Istotne było 
również zapoznanie dzieci z terminem 
&#x201E;Adopcja na odległość&#x201D;. 
Nie obyło się oczywiście bez gier i 

zabaw, z których dzieci również mo-
gły wiele wynieść. Każde z nich zrobiło 
dla siebie także niepowtarzalne i wyjąt-
kowe afrykańskie spódnice, w których 
nie omieszkały zatańczyć przy piosence 
„O allele”; . Czas był bardzo wyjątkowy, 
dzieci dowiedziały się jak można poma-
gać innym nawet na odległość a także po-
znały wiele informacji o Afryce.

Autor: przedszkole Gamów

Przedszkolaki z Gamowa na „wyprawie” do 
Afryki
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To miejsce wiąże się także z ciekawą 
legendą zapadniętego, bogatego miasta. 
Nie o tym jednak chcielibyśmy pisać, gdyż 
mamy w zanadrzu parę ciekawych, dotąd 
mało znanych, wręcz mistycznych histo-
ryjek. O tym jednak później. Ten malutki 
rezerwat przyrody o wielkości ok. 4,5 ha 
leży pomiędzy Grzegorzowicami a Łubo-
wicami, można by podzielić go na dwie 
części: górną i dolną. Pośrodku przebiega 
wąska, wyłożona płytami betonowymi 
dróżka. Rosną tam olbrzymie stare buki, 
topole, klony, jawory, olchy i 

graby. Kiedyś chodzili tą ścieżką 
mieszkańcy do kościoła lub też odwiedzać 
swoich bliskich. Jego górna część była 
ulubionym miejscem spotkań młodych, 
idealna na miłosne schadzki. Niektóre z 
nich upamiętnili, rzeźbiąc i wycinając w 
korach drzew swoje wyznania miłosne, 
serduszka oraz daty. Do dziś można je od-
czytać. Być może ktoś ze zwiedzających 
odnajdzie wyznanie swoich rodziców, 
krewnych lub nawet samego siebie.

Oprócz „tajnych schadze” odbywały 
też się tam tzw. majówki, a nawet gmin-
ne dożynki. Sędziwi rdzenni mieszkańcy 
opowiadają: - Kiedyś ludzie mocka lić-
cio zgrabowali w buczu, bo były brogi, 
a tym liściem przykrywali te brogi chro-
niąc przed zimą. A dzisiej kto tam idzie, 
kto mo brog? Żodyn. - A te liście leżom 
i gnijom. Dawniej ludzie nawet zbierali je 
do miechówek i przykrywali tym okna na 
zima.. No wjisz” Żeby kartofle nie zmazły. 
A dzisiej żadyn uż tam nie idzie.

A szkoda, bo idąc od strony Łubowic, 
na samym początku lasu znajduje się, 
można by powiedzieć, cud lub wybryk 
natury, bo rośnie tam drzewo o niesamo-
witym kształcie- Jak gdyby wyrzeźbione 
zostało przez jakiegoś artystę. Kształtem 
przypomina olbrzymie kopyto czy też sto-
pę jakiegoś potwora. Aby było ciekawiej, 
to dajmy mu po prostu ma imię: „smocze 
kopyto”.

Dalej, idąc dróżką w kierunku Grze-
gorzowic, podziwiać można olbrzymie 
konary starych buków i innych drzew, 
których korzenie wiją się na piaszczystym 
zboczu, by chwilę później utonąć pod zie-
mią, jakby same chciały jak najdłużej de-
gustować się otoczeniem. Wokoło słychać 
śpiew ptaków, stukanie dzięcioła, a wyso-
ko na niebie przelatują kluczem i głośno 
gdakają stada dzikich gęsi. Podążając da-

Bucz
Przepiękny bukowy zagajnik na granicy Łubowic i Grzegorzowic 
zachwyca o każdej porze roku.

lej dotrzemy do małej ka-
pliczki, z którą wiąże się 
ciekawa legenda. Otóż w 
bardzo dawnych czasach 
rosły tam 

obok siebie dwa wiel-
kie drzewa, a pomiędzy 
nimi tryskało podziemne 
źródełko z krystalicznie 
czystą wodą. W tejże okolicy pewien mło-
dzieniec cierpiał z powodu schorzenia 
oczu i zawsze, kiedy przechodził obok 
tego źródełka, przemywał tam swoje oczy. 
Po jakimś czasie został w cudowny spo-
sób całkowicie wyleczony. Jako podzię-
kowanie powiesił tam na jednym drzewie 
obraz Matki Boskiej. Później ludzie cho-
dzili się tam nawet modlić. Jednak ok. 30-
40 lat temu w jedno z tych drzew uderzył 
piorun i całkowicie je zniszczył. Mimo 
że to drzewo dosłownie rozsypało się w 
drobny mak, to obraz ocalał. Niebawem 
obok tego miejsca wybudował pan Ewald 
Jurecki kapliczkę i to na mocnym betono-
wym fundamencie. Jak tylko prace przy 
jej budowie zostały zakończone, źródełko 
tak nagle ni stad, ni zowąd wyschło. Miej-
scowi od razu widzieli w tym coś enig-
matycznego, niebywałego. Powiadają do 
dziś: „ (...) bo jakimś cudem nagle ta woda 
zniknęła” Siła wyższa? Wola Boga? Coś 
tu nie gra!

Ile w tym prawdy, a ile legendy, nie 
wiadomo.

Inną historyjkę związaną z tym źró-

dełkiem opowiadał 81-letni pan Szczuka 
z Grzegorzowic: - Mój onkel Karlik z Za-
wady wyleczył se po wojnie, zarazki jak 
przeszeł z niewoli, tom wodom oczy. Bylo 
usz z nim tak źle, że nawet nie umioł na 
zollsztocku cyferki odczytać, a moja oma 
padała: „Karlik, bjer se ta woda z bucza i 
myj se jom oczy”. I tak też unymu ta woda 
pomogła, a na starość nie potrzebował 
bryli.

Czy faktycznie ta woda ma właściwo-
ści lecznicze - któż to wie? Może warto by 
odnowić to źródełko lub zbudować tam 
studnię, a wodę podać naukowej analizie? 
Ale tę decyzję trzeba pozostawić miejsco-
wym. Do dnia dzisiejszego widać jeszcze 
to miejsce: wyrzeźbione przez krystalicz-
ną wodę małe korytko - Dlatego warto by 
wybrać się w słoneczny dzień na spacer 
i wczuć się w tę niesamowitą atmosferę 
przyrody!

Zapraszamy do galerii zdjęć, które 
wykonał pan Andrzej Białas z początkiem 
listopada, chcąc podkreślić piękno naszej 
ziemi raciborskiej!

Autor: Andrzej Białas, Nikol Urbaniec,
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Czym zajmowały się gospodynie 
zrzeszone w kole wczesnych lat siedem-
dziesiątych? Prywatnie &#x2013; każda z 
nich prowadziła gospodarstwo dmowe, 
pracowała na roli i bez większych wygód 
i udogodnień wychowywała co najmniej 
trójkę dzieci. Panowie działali w Kółku 
Rolniczym, a panie z koła gospodyń po-
zyskiwały nowe odmiany nasion warzyw 
i kwiatów do swoich ogrodów. Uczyły 
się szczepić drzewka i krzewy owocowe, 
szkoliły się w miejscowym Klubie Rolnika 
jak przygotowywać nowatorskie potrawy 
i przetwory, a w jesienne i zimowe wieczo-
ry szydełkowały, robiły na drutach różne-
go rodzaju poduchy, kapcie, skarpety czy 
rękawiczki. Regularnie spotykały się też 
na skubaniu pierza chodząc od domu do 
domu. Ta tradycja to było podtrzymywa-
nie społecznych więzi, wzajemna pomoc, 
przekazywanie starych opowieści, podań 
i bajek. Ile było przy tym śmiechu, zabaw-
nych zdarzeń no i miejscowych ploteczek. 
Nikt nie czuł się samotny, niepotrzebny 
czy opuszczony. Na skubaniu pierza spo-
tykały się babcie, 

córki, synowe i wnuczki. Panowie mo-
gli przyjść jedynie na imprezę kończącą 
skubanie. Był to tzw. Fyjdebal. My jako 
dzieci uczestniczyliśmy w tym zwycza-
ju, no bo gdzie mama miała nas podziać. 
Uczyliśmy się skubać, wsłuchiwaliśmy 
się w niesamowite opowieści i lokalne hi-
storyjki. Najbardziej ciekawe były wspo-
mnienia tych najstarszych babć, które 
opowiadały jak to pierwej bywało w na-
szej wsi. Kto gdzie mieszkał, co się działo 
we dworze czyli w pałacu ziemskich właś-
cicieli, co się działo na farze u 

proboszcza, jak to było na odpustach 
i wiejskich zabawach. Siadywaliśmy w 
kącie albo przy kaflowym piecu, słucha-
liśmy z zaciekawieniem grając w karty 
albo bierki. Co dziwne, z perspektywy 
czasu, nikomu się nie nudziło. Za oknem 
było biało, trzeszczał mróz, a na szybach 
gwiazdkowe witrażyki, w które chucha-
liśmy by coś ciekawego zobaczyć. Tak to 
u nas bywało. Teraz każdy siedzi przed 
własnym komputerem, wykonuje całe 
mnóstwo niepotrzebnej pracy, obok leży 

smartfon, a w tle ulubiony telewizyjny 
serial. Wokół pełno szumu, mnóstwo in-
formacji, wiadomości z kraju i ze świata. 
W ciągu kilku minut od zdarzenia wiemy 
wszystko: co, kto, kiedy, z kim i za ile. O 
tym co dzieje się u najbliższych sąsiadów 
dowiadujemy się najczęściej z facebooka, 
instagrama czy innych społecznych porta-
li. O tym co dzieje się w gminie, powiecie 
dowiadujemy się z lokalnych mediów, 
które węsząc i zarabiając na taniej sensacji 
serwują nam nieprawdziwe informacje i 
podrasowane zdjęcia. Ekscytujemy się na-
wet ludzkim 

nieszczęściem, drogowymi wypadka-
mi pod którymi w ciągu godziny pojawia 
się nieraz ze sto komentarzy. Nasi najbliż-
si też są zajęci. Mąż albo jest za granicą 
albo do późna pracuje, dzieci siedzą przy 
wypchanych tornistrach z mnóstwem za-
dań, do których odrobienia niezbędny jest 
internet i wykłócają cię o dostęp do kom-
putera czy tableta. Pralka pierze, zmywar-
ka zmywa, robot odkurza. W ogrodzie już 
tylko trawnik i tuje. Gęsi, kaczek nie opła-
ca się hodować bo w marketach mnóstwo 
promocji. Nawet 

pierza nie ma, by spotkać się na skuba-
niu. Zresztą kto by chciał dziś wpuszczać 
do domu obcych ludzi i robić sobie nie-
potrzebny bałagan w swoim uporządko-
wanym i pięknym mieszkaniu. Informa-
cji, wiadomości mnóstwo, wokół szum i 
zgiełk, ludzi wokół pełno, a człowieka ani 
jednego. I tu jest miejsce na koło gospo-
dyń! Ale dla wielu jest problem. Trzeba 
wyjść ze swojego mieszkania, a my jeste-
śmy zbyt zmęczone, a my jesteśmy nadto 
zapracowane i zajęte. Wiele z nas jednak 
wychodzi, opuszcza swój 

wygodny świat bo tam w tym kole, 
w tej małej społeczności jeszcze można 
spotkać zwykłego człowieka. Nie tego z 
wirtualnego świata, nie z facebooka, nie z 
instagrama. Taki zwykły człowiek z nor-
malnymi przyziemnymi problemami, taki 
zwykły człowiek ze smutkiem lub uśmie-
chem na twarzy. Taki zwykły człowiek z 
całym mnóstwem i bogactwem przeżyć i 
doświadczeń. Taki zwykły, a jak cenny w 
dzisiejszym świecie.

Trochę wspomnień 
z dawnych lat Informacja KRUS - składki zdrowotne po 

nowemu od 1 stycznia 2018r
Informacja dla opłacających składki na 

ubezpieczenie zdrowotne
Od 1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe 

regulacje prawne dotyczące zasad opłacania 
składek na ubezpieczenie zdrowotne w sytuacji 
złożenia po terminie:

oświadczenia o rodzaju, rozmiarze pro-
wadzonej działalności w zakresie działów spe-
cjalnych i kwocie przewidywanego dochodu z 
prowadzonej działalności w zakresie działów 
specjalnych,

informacji dotyczących zmian mających 
wpływ na wymiar składek, np. zmniejszenia 
lub zwiększenia powierzchni gospodarstwa 
rolnego.

Nowe przepisy, w przypadku nietermino-
wego złożenia powyższego oświadczenia lub 
informacji o zmianach, przewidują obowiązek 
opłacenia należnych składek na ubezpieczenie 
zdrowotne wraz z odsetkami.

WAŻNE!
Zawiadomienie Kasy w terminie do dnia 

31 marca 2018 r. o zmianach mających wpływ 
na podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu i 
wysokość składki na to ubezpieczenie pozwoli 
na zastosowanie przez Kasę dotychczasowych 
przepisów i uniknięcia powyższych konsekwen-
cji.

Jednocześnie Kasa przypomina o obowiąz-
ku:

złożenia przez rolnika prowadzącego dzia-
ły specjalne w terminie do 31 stycznia 2018 r. 
oświadczenia o rodzaju rozmiarze prowadzonej 
działalności w zakresie działów specjalnych i 
kwocie przewidywanego dochodu z prowadzo-
nej działalności w zakresie działów specjalnych 
wraz z decyzją naczelnika urzędu skarbowego 
wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i 
rozmiarze zamierzonej produkcji w roku 2018 r. 
W przypadku nie otrzymania z urzędu skarbo-
wego decyzji do tego terminu, należy ją złożyć 
nie 

później niż w terminie 14 dni od dnia jej 
otrzymania (obowiązek ten dotyczy jedynie 
osób, którym urząd skarbowy wydaje decyzje)

informowania Kasy o zmianach mających 
wpływ na podleganie ubezpieczeniu zdrowot-
nemu oraz wysokość składek na to ubezpie-
czenie np. zmniejszenia czy też zwiększenia 
powierzchni gospodarstwa rolnego w terminie 
14 dni od dnia wystąpienia tych zmian.

Podstawą prawną powyższych obowiązków 
jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 
grudnia 2017 r. w sprawie składek na ubezpie-
czenie zdrowotne rolników, ich domowników 
oraz osób pobierających emeryturę lub rentę 
rolniczą (Dz. U. z 2017 r. poz. 2483).

I n f o r m a c j a

Kiedy nasze mamy były młode, kiedy my byłyśmy małymi dziewczynkami szonowickie 
Koło Gospodyń było, działało i miało się całkiem nieźle. Na fotografiach piękne, 
uśmiechnięte, szczęśliwe kobietki - to nasze mamy i babcie. Poznajemy je bez trudu. 
Dziś jesteśmy dumne z tego, że możemy czerpać z ich tradycji, zwyczajów i kultu-
ralnego skarbca.
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Uwaga Rodzice, 
trwa rekrutacja do 
przedszkoli gminnych na 
rok szkolny 2018/2019.

Przedszkole Brzeźnica!
Od 1 marca trwa rekrutacja dzieci 

do brzeźnickiej placówki przedszkolnej. 
Wójt Gminy Rudnik ze swej strony doło-
ży wszelkich starań by wszystkie dzieci 
znalazły dla siebie miejsce w przedszkolu. 
Jeżeli będą chętni to istnieje możliwość ot-
warcia drugiego oddziału przedszkolne-
go w tej placówce. Pobyt dzieci w przed-
szkolu 9 godzinny. Zapisy będą trwały od 
1 do 30 marca 2018r. Podobnie jak w roku 
ubiegłym rodzice dzieci już uczęszczają-
cych do przedszkola składali do 22 lutego 
w placówce tzw. 

deklarację woli kontynuowania edu-
kacji przedszkolnej. Wnioski można po-
brać ze strony internetowej oraz w pla-
cówce przedszkolnej.

Przedszkole Rudnik
Już 01 marca rusza rekrutacja dzieci 

do placówki w Rudniku i Oddziału Za-
miejscowego w Szonowicach. Zgodnie z 
zarządzeniem Wójta Gminy Rudnik za-
pisy będą trwały od 1 do 30 marca 2018r. 
Podobnie jak w roku ubiegłym rodzice 
dzieci już uczęszczających do przedszko-
la składali do 22 lutego w placówce tzw. 
deklarację woli kontynuowania edukacji 
przedszkolnej. Szczegóły i dokumenty 
do pobrania pod linkiem na starej stronie 
serwisu informacyjnego Gminy Rudnik w 
zakładce oświata, rekrutacja: 

http://old.gmina-rudnik.pl/main/536

Przedszkole Grzegorzowice
1 marca rusza rekrutacja dzieci do 

placówki w Grzegorzowicach. Zgodnie z 
zarządzeniem Wójta Gminy Rudnik za-
pisy będą trwały od 1 do 30 marca 2018r. 
Podobnie jak w roku ubiegłym rodzice 
dzieci już uczęszczających do przedszko-
la składali do 22 lutego w placówce tzw. 
deklarację woli kontynuowania edukacji 
przedszkolnej. Wniosek można pobrać 
ze strony internetowej oraz w placówce 
przedszkolnej.

Przedszkole Gamów
1 marca rusza rekrutacja dzieci do pla-

cówki w Gamowie. Zgodnie z zarządze-
niem Wójta Gminy Rudnik zapisy będą 
trwały od 1 do 30 marca 2018r. Podobnie 
jak w roku ubiegłym rodzice dzieci już 

uczęszczających do przedszkola składali 
do 22 lutego w placówce tzw. deklarację 
woli kontynuowania edukacji przedszkol-
nej. Wniosek można pobrać ze strony in-
ternetowej oraz w placówce przedszkol-
nej.Link: http://old.gmina-rudnik.pl/
main/537/3355

W minioną sobotę 27 stycznia br. na 
hali sportowej w Rudniku odbył się ha-
lowy turniej piłki nożnej o puchar Wójta 
Gminy Rudnik. LKS Grzegorzowice i LKS 
Gamów wystawiły do turnieju po dwie 
drużyny. LKS „Zryw” Rudnik nie przy-
stąpił do turnieju. 

Wyniki turnieju:
LKS Grzegorzowice I – LKS Gamów I  

8 : 1
LKS Gamów II - LKS Grzegorzowice 

II  1 : 0
LKS Gamów I – LKS Grzegorzowice 

II  3 : 1
LKS Grzegorzowice II – LKS Gamów 

II  5 : 1,

Klasyfikacja przedstawia następująco:
1. LKS Grzegorzowice I  6 pkt  

bramki 13 : 2,

2. LKS Gamów I   3   
  2 : 6,

3. LKS Gamów II   3  
  4 : 9,

4. LKS Grzegorzowice II 0  
  1 : 4.

Uhonorowano zawodników w nastę-
pujących kategoriach:

1. Najlepszy zawodnik – Michał Jure-
cki LKS Grzegorzowice,

2. Najaktywniejszy zawodnik – Mate-
usz Strzeduła LKS Gamów,

3. Najlepszy obrońca – Grzegorz Cze-
kała LKS Gamów,

4. Najlepszy bramkarz – Waldemar 
Wycisk LKS Grzegorzowice,

5. Król strzelców – Paweł Karczewski  
LKS Grzegorzowice (4 bramki)

 

XI Halowy Turniej Piłki Nożnej o 
Puchar Wójta Gminy Rudnik

Gminna Komisja Stypendialna przy-
znała miesięczne stypendia sportowe za 
osiągnięte wyniki sportowe w roku 2017  
następującym zawodnikom:

1. Szymon Waskin z Grzegorzowic 
(lekkoatletyka) brązowy medalista akade-
mickich mistrzostw Polski – 150 zł.

2. Dawid Pater z Łubowic (zapasy) fi-
nalista mistrzostw Polski kadetów.

Stypendia 
sportowe w roku 
2018
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Rywalizacja toczyła się osobno wśród 
dziewczyn i chłopców w czterech katego-
riach wiekowych: klasy I – III i klasy IV 
– VI szkoły podstawowej, klas VII szkoły 
podstawowej i gimnazjum oraz kategorii 
młodzież i dorośli. Dla wszystkich uczest-
ników organizatorzy przewidzieli nagro-
dy i słodki poczęstunek. 

Organizatorem turnieju był Łukasz 
Strzeduła nauczyciel wychowania fizycz-
nego szkoły w Szonowicach. Najmłodsi 
mieszkańcy Ponięcic okazali się niekwe-
stionowanymi zwycięzcami turnieju. 
Gratulacje dla zwycięzców i wszystkich 
uczestników.
Poniżej wyniki poszczególnych kategorii:   
 Dziewczyny młodsze szkoła podstawo-
wa
1. Miejsce – Emilia Mandera – Ponięcice
2. Miejsce – Vanessa Knap – Błażejowice
3. Miejsce – Martyna Dyjak – Sławików

Chłopcy klasy I – III
1. Miejsce – Artur Musioł – Gamów

Turniej tenisa stołowego „O Puchar Wójta Gminy 
Rudnik”

2. Miejsce – Kacper Kuczer – Ponięcice
3. Miejsce – Dominik Zemelka – Ponięcice
4. Miejsce – Robert Lassak – Szonowice

Dziewczyny starsze szkoła podstawowa
1. Miejsce – Giuliana Mackiewicz – Miej-
sce Odrzańskie 

Chłopcy klasy IV – VI
1. Miejsce – Oliver Sliwka – Krzanowice
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 – Szo-
nowice
3. Miejsce – Szymon Sliwka – Krzanowice
4. Miejsce – Maciej Zeman – Strzybnik
5. Miejsce – Stępiński Sebastian – Ponię-
cice
6. Miejsce – Pascal Kranz – Szonowice

W dniu 3 marca 2018 roku w szkole w Szonowicach, odbył się turniej tenisa stołowego „O Puchar Wójta Gminy Rudnik”. 

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 Od-
rzańskie
5. Miejsce – Wiktoria Griner – Szonowice

Dorośli do 35 roku życia
1. Miejsce – Krzysztof Urbanowicz – Szo-
nowice
2. Miejsce – Krzysztof Bednarek – Szono-
wice
3. Miejsce – Adam Marcinek – Żerdziny
4. Miejsce – Łukasz Strzeduła – Pawłów

Dorośli powyżej 35 lat.
1. Miejsce – Piotr Marcinek – Żerdziny 
2. Miejsce – Stefan Afa – Żerdziny

Tegoroczne widowisko bożonarodze-
niowe przygotowane przez przedszkola-
ków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Brzeźnicy pod opieką pani dr. M.Koloch 
zrobiło wśród widzów ogromne wraże-
nie, spodziewaliśmy się więc, że będzie 
się podobało nie tylko naszej społeczności 
:) I nie rozczarowaliśmy się!  - urzekło jury 
XXI Przeglądu Widowisk Bożonarodze-
niowych "Radlińskie Betlejki 2018", któ-
re przyznało przedszkolu w Brzeźnicy I 
miejsce! Gratulujemy!

Widowisko bożonarodzeniowe
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Kolędnicy
Stare przysłowie mówi „króla czczą w 
jego własnym kraju, mędrca zaś wszę-
dzie”. 
Trzej mędrcy to najbardziej znane po-

stacie związane z kolędowaniem. Już po 
raz kolejny tradycyjnie  w święto Trzech 
Króli dzieci z parafii w Łubowicach wy-
ruszyły z kościoła z błogosławieństwem 
księdza proboszcza Andrzeja Styry peł-
niąc rolę kolędników misyjnych. Odwie-
dziły mieszkańców wszystkich miejsco-
wości parafii śpiewając kolędy i niosąc 
dobrą nowinę.  Wcześniej na mszy dzieci 
z przedszkola w Brzeźnicy odegrały jaseł-
ka (od staropolskiego słowa jasło – żłób). 
Głównymi postaciami była Święta Ro-
dzina, trzej królowie, byli też aniołowie. 
Mali aktorzy w pięknych przebraniach z 
ogromnym entuzjazmem odegrali swoje 
role.

Dofinansowanie w 2018 roku dla 
klubów sportowych

Po uzgodnieniu z  Radą Sportu, Gminna Komisja Konkursowa przyznała  dofinan-
sowanie na działalność dla klubów sportowych  na 2018 rok  w wysokości:

Lp Nazwa Klubu Przyznana dotacja w 2018r. (w zł)

1 LKS „Dąb” Brzeźnica 48000.00

2 LKS Gamów 24000.00

3 LKS „ZRYW” Rudnik 19100.00

4 LKS Grzegorzowice 20100.00

5 UKS Gamów 10000.00

6 UKS „ZRYW” Rudnik 4000.00

7 UKS „ODRA” Grzegorzowice 1500.00

8 UKS Szonowice 1300.00

Dofinansowanie dla 
organizacji pozarządowych

Gminna Komisja Konkursowa przyznała dotację dla organizacji 
pozarządowych na 2018 rok w wysokości:
Lp Nazwa Organizacji Przyznana dotacja  w 

2018r. (w zł)
1 Fundacja „GNIAZDO” Modzurów 10000.00
2 Tow. Społ. Kultur. Niemców DFK 12500.00
3 Fundacja Górnośląskie Centrum 

Łubowice
4000.00

4 Łubowickie Tow. Eichendorffa 1500.00
5 Caritas Diecezji Opolskiej 2000.00

W zawodach uczestniczy-
ły 3 zaprzyjaźnione drużyny: 
LKS 07 Markowice, Wicher 
Płonia i Zryw Rudnik.

W pierwszym meczu zmie-
rzył się Rudnik i Płonia (7:1).

Drugi mecz rozegrały Mar-
kowice z Płonią (8:0).

Ostatni - finałowy mecz 
pomiędzy Markowicami, a 
Rudnikiem, zadecydowało 
zwycięstwie gospodarzy (1:5).

Zawodom sędziował Pre-
zes LKS Zryw Rudnik Grze-
gorz Fiegler.

Dziękujemy za udział, i 
gratulujemy zwycięzcom!

I Halowy Turniej o Puchar Sołtysa
Dnia 03 marca odbył się I 
Halowy Turniej o Puchar 
Sołtysa.
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Młodzi zapaśnicy „Dębu” w natarciu. 
W dniu 3.03.2018 w Rudzie Śląskiej odbyły się Mistrzo-

stwa Śląska Młodzików w zapasach w stylu wolnym. Bar-
wy „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 

wiele ekip spoza Woj. Śląskiego.

Zapaśniczki i zapaśnicy LKS-u  ,Dąb” 
Brzeźnica z kolejnymi sukcesami! 

W dniach 03-04.02.2018r.  odbył się pierwszy Puchar Polski w zapa-
sach 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 Mi-
strzostw 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 za-
wodników. 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 Ka-

detów 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. Reprezentan-
ci naszego klubu wywalczyli dwie kwalifikacje do majowych Mistrzostw Pol-
ski. Dawid Pater w kategorii wagowej do 80 kg zajął V miejsce oraz Marcel 
Spleśniały w kategorii wagowej do 48kg zajął VIII miejsce.

Warto również dodać, iż gratulacje należą się również trenerom w skła-
dzie: Michał Grzeszczuk, Krzysztof Ołenczyn i Paweł Drzeżdzon.  Treningi 
zapaśnicze dla młodych adeptów sportu zapaśniczego odbywają się w każdy 
poniedziałek i w środę o godzinie 16.00 w siedzibie naszego klubu. Serdecz-
nie zapraszamy na zajęcia.  

Ważną sprawą w odnoszeniu sukcesów sportowych jest kwestia finan-
sowa, dlatego zarząd oraz zawodnicy klubu LKS ,,Dąb” Brzeźnica pragną 
podziękować Urzędowi Gminy Rudnik za wsparcie. Jednakże przy tak licz-
nych wyjazdach na zawody sportowe fundusze, które otrzymujemy z Urzędu 
Gminy niestety nie wystarczają nam na pełny udział we wszystkich imprezach 
sportowych. Dlatego zwracamy się do wszystkich sympatyków sportu, osób 
które wiedzą jak wygląda sytuacja finansowa w dyscyplinach olimpijskich 
o współpracę sponsorska w zamian za reklamę swojej firmy na arenie woje-
wódzkiej, ogólnopolskiej oraz międzynarodowej.  Osoby prywatne oraz firmy 
mogą również wesprzeć nasz klub przekazując 1% podatku na:

Fundacja RADAN Ul. Bajkowa 59 c 44-100 Gliwice tytuł: Zapasy LKS 
,,Dąb” Brzeźnica nr. konta 59 8475 0006 2001 0013 4662 0001

“Dąb” Brzeźnica informuje:
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Piłkarki z Rudnika
Na hali sportowej w Rudniku odbył się 
powiatowy turniej halowej piłki nożnej 
dziewcząt klas gimnazjalnych. 
Do rywalizacji sportowej przystąpiły 

cztery szkoły: Tworków, Kornowac, Pie-
trowice Wielkie, Rudnik. Spotkania stały 
na bardzo wysokim i wyrównanym po-
ziomie, a dziewczyny wykazały się du-
żymi umiejętnościami piłkarskimi. Naj-
lepszym zespołem okazały się piłkarki z 
Rudnika, które wygrały wszystkie swoje 
mecze, zdobywając komplet punktów. 
Skład zwycięskiego zespołu z Rudnika 
&#x2013; Sandra 

Kowacz, Martyna Grygutis, Konstan-
cja Pal, Jennifer Czapek, Gabriela Niemiec, 
Kinga Kuźniar, opiekunem zespołu jest 
Bożena Walaszek.

WYNIKI
PIETROWICE - RUD-
NIK  1:2
TWORKÓW - KOR-
NOWAC  0:4
PIETROWICE - KOR-
NOWAC 1:0
RUDNIK - TWOR-
KÓW 16:0
PIETROWICE - 
TWORKÓW 10:0
RUDNIK - KORNO-
WAC 3:0

K L A S Y F I K A C J A 
KOŃCOWA
1m RUDNIK - 9 pkt 
- 21/1
2m PIETROWICE - 6 
pkt - 12/2
3m KORNOWAC - 3 
pkt - 4/4
4m TWORKÓW - 0 
pkt - 0/30

Uroczystość zbiegła się z obcho-
dami 230 - tej rocznicy urodzin patro-
na szkoły - Josepha von Eichendorffa.  
Z udziałem licznie przybyłych gości, 
odbyła się akademia, podczas której po 
części oficjalnej, uczniowie zaprezento-
wali swoje różnorakie talenty: wokal-
ne, taneczne, recytatorskie, sportowe, 
koncentrując się wokół hasła  "Dosięg-
nąć marzeń" z kolorową tęczą w tle.  
 Boisko wielofunkcyjne to drugi, po sali 
gimnastycznej, obiekt sportowy, któ-
ry udało się w ciągu ostatnich kilku lat 

Oddano boisko wielofunkcyjne przy 
Szkole w Grzegorzowicach

Po wielu miesiącach oczekiwania, 10 marca Szkole Podstawowej w Grzegorzowicach 
dokonano otwarcia boiska wielofunkcyjnego. 

zbudować w grzegorzowickiej szkole.  
Podobnie jak sala, będzie wykorzysty-
wane przez dzieci i młodzież podczas 
obowiązkowych zajęć wychowania fi-
zycznego oraz kółek sportowych. Przypo-
minamy przy tej okazji uroczystość otwar-
cia sali gimnastycznej, która miała miejsce 
ponad trzy lata temu - 3 grudnia 2014r.

Obydwa przedsięwzięcia były moż-
liwe dzięki zaangażowaniu wielu osób, 
którym dobro dzieci było i jest bliskie oraz 
rozumiejących wartość aktywności fizycz-
nej dla ich prawidłowego rozwoju.
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