czasopismo wydawane przez Urz¹d Gminy Rudnik

BIULETYN INFORMACYJNY
Październik 2018 Nr 3 (78) ISSN 1730-7147 Wydanie bezp³atne
Rudnik - BrzeŸnica - Czerwiêcice - Gamów - Grzegorzowice - Jastrzêbie - Lasaki - Ligota Ks. - £ubowice - Modzurów - Poniêcice - S³awików - Strzybnik - Szonowice

Uroczysta Gala przekazania sprzętu ratowniczego
strażakom
Jednostki OSP z Rudnika, Sławikowa, Strzybnika, Modzurowa, Gamowa i Brzeźnicy otrzymały nowy sprzęt o wartości ponad 123
tys. zł. Pieniądze na jego zakup pochodziły z Funduszu Sprawiedliwości, którym z ramienia ministra Zbigniewa Ziobry zarządza
pochodzący z Raciborza, Michał Woś.
,,Są to środki zgromadzone w Funduszu Sprawiedliwości z
kwot zasądzanych w wyrokach od przestępców, którzy w ramach wypadków drogowych płacą pieniądze w postaci nawiązek, odszkodowań. W tym roku chcieliśmy przeznaczyć je dla
ochotniczych straży pożarnych, bo wiemy, że będzie to najlepsza
inwestycja i jednocześnie podziękowanie za pracę, działanie, odwagę i poświęcenie, które na co dzień czynią strażacy”- mówił

Michał Woś.
W przekazaniu udział wzięli przedstawiciel MS Krzysztof
Krzemiński, zastępca komendanta powiatowego PSP mł. bryg.
Paweł Sowa oraz Wójt Gminy Rudnik Alojzy Pieruszka.
Kwota przyznanego dofinansowania to 123 767,45 zł.
Każda jednostka otrzymała sprzęt, o który wcześniej wnioskowała.
Dokończenie

na str.
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Maria Gali – 95 rocznica urodzin (najstarsza
mieszkanka)
Pani Maria urodziła się dnia 16 lipca 1923 r. w Lasakach. Miała 3 siostry i 3
braci. Wyszła za mąż 24 września 1951r.
za Pawła. Ślub odbył się w Łubowicach.
Po ślubie Jubilatka przeprowadziła się do
Grzegorzowic. Urodziła 4 dzieci – 2 córki
i 2 synów. Owdowiała po 48 latach małżeństwa.
Całe swoje życie ciężko pracowała na
gospodarstwie rolnym oraz zajmowała
się domem i dziećmi. Do tej pory Jubilatka jest pomocna w domu. Doczekała się 9
wnuków oraz
11 prawnuków.
Z okazji urodzin Wójt Gminy
Rudnik Alojzy Pieruszka oraz Barbara
Korczok złożyli Jubilatce życzenia.
Pani Marii składamy bukiet
wspaniałych życzeń, dużo szczęścia i
uśmiechu, radości każdego dnia oraz
zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze
lata.

Wyjazd na występ zespołu pieśni i tańca ,,Śląsk’’
W dniu 21 września prawie 50 osobowa grupa mieszkańców Gminy Rudnik mogła uczestniczyć w niezwykle barwnym i widowiskowym koncercie zespołu „Śląsk”.
Wśród zaproszonych do udziału w
koncercie znaleźli się mieszkańcy wszystkich sołectw Gminy Rudnik. Jak wynika
z relacji uczestników koncertu - wrażenia były niezapomniane, barwny i widowiskowy występ dostarczył wszystkim
wielu pozytywnych emocji i doznań. „A
to Polska właśnie” – to ponad 120 minut
muzycznej uczty dwuczęściowego koncertu w wykonaniu kilkudziesięcioosobowego zespołu o ogromnych możliwoś-
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ciach wykonawczych. Pełny, stuosobowy
skład artystyczny obejmuje chór, balet i
orkiestrę. Zespół występuje nie tylko na
wielkich światowych scenach, lecz także
w miejscowościach na co dzień pozbawionych dostępu do wartościowych propozycji kulturalnych. Idea działania Zespołu to
przede wszystkim ukazywanie bogactwa
źródeł kultury śląskiej oraz innych regionów kraju. Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”
im. Stanisława Hadyny to jedna z najlepiej

rozpoznawanych polskich marek artystycznych. Zespół jedyny w swoim rodzaju. Mogliśmy i my podziwiać i delektować
się koncertem gdzie przeważającą część
programu stanowiły kompozycje i opracowania muzyczne Stanisława Hadyny.
Na scenie pojawiły się niezwykłe układy
choreograficzne w przepięknej i barwnej
oprawie strojów ludowych z różnych regionów Polski.
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Uroczysta Gala przekazania sprzętu ratowniczego strażakom
Każda jednostka otrzymała sprzęt, o
który wcześniej wnioskowała.
OSP Brzeźnica:
• Zestaw ratownictwa medycznego
OSP R1
• Przecinarka Stihl TS-800
• Zestaw flar ostrzegawczych
• Latarki do kierowania ruchem M-Fire 02 (2 szt.)
• Detektor prądu przemiennego
AC HOT Stick
• Rękawice strażackie Size One 4
All (6 par)
• Pilarka spalinowa Husquarna 550
XP
• Hełm strażacki Calisia Vulcan
• Ubrania strażacki specjalne US05, US-05A

•

Wąż pożarniczy tłoczny W-52-20

OSP Gamów:
• Wąż hydrauliczy zasilający 10m
Latarka
akumulatorowa
UK4AAA LED (2 szt.)
• Deska ortopedyczna Iron
• Duck 16” ze stabilizacją klockową
głowy i pasami
• Urządzenie pomiarowe X-am
2500 Ex (detektor wielogazowy)
• Nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa
• Wybijak do szyb hartowanych
• Piła ratownicza do szyb klejonych
SawCut
• Zestaw osłon na ostre krawędzie
ZK-10

60 rocznica ślubu Państwa Jasny
Dnia 9 września 2018r. Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo
Paulina i Alojzy Jasny z Łubowic.
Ślub cywilny zawarli 7 września
1958r. W Łubowicach, a ślub kościelny w
09.09.1959 w swojej parafii w Łubowicach.
Pan Alojzy pochodzi z Grzegorzowic Kolonii Gacki był jedynakiem. Przez 37 lat
pracował w Państwojej Straży Pożarnej w
Raciborzu, aż do emerytury. Pani Paulina
urodziła się również w Grzegorzowicach,
ma siostrę i brata. Po ślubie zamieszkała
u męża i wspólnie prowadzili gospodarstwo rolne. W 1972 roku przeprowadzili

się do Łubowic. Pani Paulina zajmowała
się domem i wychowywaniem dzieci. Jubilaci mają 6-ro dzieci ( 3 córki i 3 synów),
10 wnuków i 8 prawnuków. Życzenia dostojnym jubilatom złożyła w imieniu Wójta Gminy Rudnik oraz swoim własnym
Kierownik Urzędu Gminy Rudnik Sabina
Zięć. Państwu Jasny życzymy dużo zdrowia, pomyślności i pogody ducha na kolejne lata.

•
•
•

•
•
•
•

OSP Modzurów:
• Zestaw podpór PT-1200z
• Defibrylator Samaritan PAD 350P
• Parawan ostrzegawczy GT030 z
taśmami odblaskowymi, napisem
STRAŻ
• Detektor prądu przemiennego
AC HOT Stick
• System szybkiej stabilizacji pojazdu SW-350 (2 szt.)
• Przenośny maszt oświetleniowy
OSP Rudnik:
• Hydrauliczny zestaw do cięcia i
wyważania drzwi HTS90/LSH4
• Przenośny maszt oświetleniowy
• Urządzenie pomiarowe X-am
2500 Ex (detektor wielogazowy)
OSP Sławików:
• Zestaw ratownictwa medycznego
OSP R1
• Latarka akumulatorowa UK4AA
LED (2 szt.)
• Deska ortopedyczna Iron
• Duck 16″ ze stabilizacją klockową
głowy i pasami
• Urządzenie pomiarowe X-am
2500 Ex (detektor wielogazowy)
• Nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa
• Pilarka spalinowa Husquarna 550
XP
• Butla powietrza, stalowa 6l/300
bar z zaworem
• Przenośny maszt oświetleniowy
RALS 9480
• Agregat prądotwórczy FH 5001,
230V, 4,5 kW

•
•
•
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Zestaw podkładów i klinów do
stabilizacji
Zestaw do oznakowania terenu
akcji
Parawan ostrzegawczy GT030 z
taśmami odblaskowymi, napisem
STRAŻ
Drabina teleskopowa aluminiowa
DS 240
Turbowentylator
oddymiający
VP 450
Bosak teleskopowy dielektryczny
Narzędzie ratownicze HOOLIGAN 91 cm

OSP Strzybnik:
Agregat hydrauliczny P630SG
Nożyco-rozpieracz SC358
Wąż hydrauliczny zasilajacy 5m
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Wiedeń, pomysł, który warto zrealizować...
Gospodynie z Koła działającego przy świetlicy wiejskiej w Szonowicach oraz zaproszeni do wspólnego wyjazdu przyjaciele koła,
w pierwszy lipcowy weekend, mieli okazję zwiedzić siedzibę monarchii i imperium Habsburgów.
Zwiedzanie rozpoczęto od tzw. ringu, czyli obwodnicy okalającej starą część
miasta. Jest tam sporo zabytków, wspaniałe kamienice i olbrzymie kościoły.
Ulice dość tłoczne, mnóstwo turystów,
sklepy, kawiarnie i restauracje otwarte do
późnej nocy. W planie wyprawy nie mogło zabraknąć Pałacu Schonbrunn z ota-

czającymi go pięknymi ogrodami, kolejno
był Hofburg – wiedeński pałac władców
Austrii, następnie wspólnie z przewodnikiem grupa przeszła do Katedry św.
Stefana, a także zwiedzono Schonbrunner Gardens – wielkie, piękne i pachnące
ogrody obok Pałacu Schonbrunn oraz Belveder – okazały pałac z pięknym, zadba-

nym ogrodem i wielką fontanną. Wyprawa obfitowała w wiele niezapomnianych
wrażeń. Podziękowania dla szefowej koła
Barbary Kawik oraz wszystkich tych, którzy przyczynili się do tak sprawnej i ciekawej organizacji wyprawy.
Tekst: Karina Lassak

Powiatowe dożynki w Krzanowicach
Tegoroczne dożynki powiatowe odbyły się 26 sierpnia w miejscowości Krzanowice, gdzie zjechały się delegacje z całego
Powiatu Raciborskiego. Naszą gminę
reprezentowało sołectwo Grzegorzowice z sołtysem wsi na czele, za co bardzo
dziękujemy. Gospodynie przygotowały
piękny wieniec dożynkowy, który zachwycał wszystkich swoją urodą. Starostami powiatowych dożynek byli Regina
i Heinz Kretek. Po uroczystej mszy przez
miasto przeszedł barwny korowód w którym uczestniczyli bardzo licznie rolnicy,
mieszkańcy oraz wszystkie zaproszone
delegacje.
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Grzegorzowice organizatorem dożynek parafialnych
w Łubowicach
Polskie tradycje dożynkowe znane są od XVI wieku, kiedy to rozwinęła się gospodarka folwarczno-dworska. Uroczystości te urządzali dla żniwiarzy właściciele majątków ziemskich. Była to zabawa i poczęstunek, które stanowiły nagrodę za dobrze wykonaną
pracę przy żniwach. Jedno jednak pozostało niezmienne – istotą tych obrzędów było dziękczynienie za pomyślne zbiory.
Pomimo rozwoju cywilizacyjnego, w
człowieku pozostała potrzeba podziękowania za zapewniające przeżycie dary ziemi. W niedzielę 16 września mieszkańcy
Grzegorzowic przygotowali uroczystości
dożynkowe. Działo się bardzo atrakcyjnie. Niedziela była słoneczna i bardzo ciepła. Uroczystości rozpoczęły się barwnym
korowodem, a w korowodzie starostowie
dożynek p.Marta Jurecka i p.Rafał Krettek
w bryczce, sołtys p. Marek Górkiewicz
na ciągniku, dzieci w strojach ludowych
z darami i pięknym różańcem, orkiestra,
sztandary, reprezentacja z koroną i oczywiście mieszkańcy. Korowód przeszedł z
Grzegorzowic do kościoła w Łubowicach.
W kościele odbyła się uroczysta Msza
Święta Dziękczynna. Ksiądz Proboszcz
Andrzej Styra podziękował rolnikom za
ich pracę włożoną w uprawę roli, uzmysłowił, że to nie tylko święto rolników, ale
wszystkich, którzy jedzą chleb. Msza była
również okazją, aby przypomnieć i pomodlić się za wszystkich rolników, którzy
już odeszli. Atrakcyjnie działo się również
niedzielnym popołudniem w parku przy
pałacu w Łubowicach. Tam odbywały się

dalsze uroczystości dożynkowe. Można
było skosztować różnych pyszności, starostowie częstowali chlebem, równocześnie na scenie odbywały się prezentacje
artystyczne. Popołudniowe zabawy pro-

wadził zespół B.A.R. zgodnie z mottem „
na Śląsku, o Śląsku i po śląsku”. Atrakcją
było losowanie nagród. Wieczór zakończyła wspólna zabawa taneczna.
Tekst: Ewa Porwoł

Dożynkowe dekoracje powstały
w Strzybnickiej świetlicy
Gospodynie z sołectwa Strzybnik
przygotowały ozdoby dożynkowe, które posłużyły jako dekoracje parafialnego
kościoła w Rudniku. Nad przygotowaniami czuwała Pani Sołtys wraz z lokalnymi artystami. Rozpoczęto od wspólnego
zbierania zboża, ziół i suszonych pestek
owoców. Po oczyszczeniu pszenicy i jęczmienia w wiejskiej świetlicy w Strzybniku
panie rozpoczęły prace precyzyjne – plecenie wianków, układanie snopków małych
i dużych. Powstał min.: piękny prawie 2
metrowy krzyż ozdobiony pestkami dyni
i śliwek. Końcowy etap to prace w kościele, gdzie już wspólnie z gospodyniami z
Rudnika ułożono wszystkie dekoracje.

Dożynki w sołectwie Czerwięcice
Dożynkowe świętowanie w Czerwięcicach rozpoczęto od uroczystej mszy. Tegoroczne dekoracje w kościele przygotowała
rodzina Krybus. Popołudniem lokalna

społeczność spotkała się w świetlicy na
wspólnym biesiadowaniu, gdzie czekał
na nich słodki poczęstunek w postaci kołacza.

Dożynki parafialne
w Modzurowie
W dniu 09.09.2018 w parafii Modzurów rolnicy podziękowali za tegoroczne plony. Organizatorem tegorocznego
święta plonów było sołectwo Modzurów.
Msza dziękczynna odbyła się o godzinie
10:30. Po południu przez ulice Modzurowa przeszedł barwny korowód w którym
uczestniczyli mieszkańcy całej parafii.
Pani sołtys Modzurowa dziękuje wszystkim za liczne udział i wspólną zabawę.
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Parafialne Dożynki w Rudniku
Dnia 26.08 odbyły się Parafialne Dożynki w Rudniku. Tegorocznymi starostami byli pani Weronika Machowska oraz pan Mirosław
Marcinek.
Zabawie
tanecznej
przewodniczył
wspaniały
Zespół
Michel!
Śpiewała
również
Janina
Libera.
W przeprowadzonych konkursach zostały przyznane następujące miejsca i wyróżnienia:

,,Wianki Dożynkowe”:
1. Dawid Marcinek
2. Alex Mrozek
3. Jessica Mrozek
Najpiękniej przystrojone domostwo:
1. Państwo Skupień

2. Państwo Gajdeczka
3. Państwo Kuśnik
Najlepszy występ w Korowodzie:
1. Sukiennik Mariusz
2. Patryk Trojański
3. Państwo Mrowiec
4. Odjazdowe Omy – Sebastian Nowak, Jakub Kuśnik, Tobias Gajdeczka
5.
Rudnickie
Hawajki
Konkurs
Kostki
Rubika
Grzesiu
Fiołka,
Bartek
Kuźniar
oraz
Maks
Fiołka
zostali
wspólnie
ogłoszeni
mistrzami w układaniu Kostki Rubika!
Konkurs siłowania na rękę został opanowany przez Daniel Marcinek, Grzesiu Fiołka oraz Sebastiana Niemiec, w
kategorii starszych walczyli Jerzy Wiśniewski oraz nasz sołtys Mirek Kuźniar.
Występami zabawiali
podopieczni Młodzieżowego Domu Kultury w
Raciborzu: Wiktoria Dziuba, Julia Kapusta oraz zespół taneczny Błysk junior.
Najlepszą w dojeniu krowy okazała się pani Grażyna Świątek, natomiast w dojeniu byka Grzesiu Fiegler
Organizatorzy dziękują
wszystkim
uczestnikom oraz tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tegorocznego świętowania!

Miejsce Odrz.
organizatorem
dożynek w parafii
Sławików
9 września parafia Sławików dziękowała Panu Bogu za udane żniwa i hojne
plony.
Organizatorem tegorocznych dożynek parafialnych, ze względu na trwający
remont kościoła parafialnego w Sławikowie, byli mieszkańcy Miejsca Odrz. O 9:00
spod budynku OSP wyruszył w kierunku
kościoła filialnego barwny korowód, w
któym szli: pani sołtys Krystyna Żydziak,
starości dożynkowi - Państwo Pieruszka,
panie niosące koronę dożynkową, dzieci z
darami, orkiestra oraz mieszkańcy Miejsca
Odrz. W uroczystej Mszy św. wyśpiewaliśmy Panu Bogu dziękczynne Te Deum w
podziękowaniu za tegoroczne zbiory.
Zdjęcia: Patryk Pieruszka
Tekst: Weronika Żymełka
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PODPROGRAM 2017 – efekty
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rudniku z terenu województwa Ślaskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Chorzowie realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
Podprogram 2017 współfinansowany z
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było
zapewnienie najuboższym mieszkańcom
Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków
towarzyszących w okresie sierpień 2017 –
czerwiec 2018.
Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomido-

rowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
mięsne (szynka drobiowa, szynka
wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy,
kabanosy wieprzowe, filet z makreli w
oleju),
cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
tłuszcze (olej rzepakowy),
dania gotowe (gulasz wieprzowy z
warzywami).
Pomoc żywnościowa trafiła do 106

Wyższa renta socjalna
Od 1 września weszła w życie nowelizacja ustawy o rencie socjalnej z 9 maja tego
roku, która podwyższa rentę socjalną z 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy do 100% tej kwoty. Zgodnie z nowelizacją renta socjalna
wzrośnie z 865 zł i 3gr do 1029 zł 80 gr. Nowa regulacja wchodzi w życie z dniem
1 września 2018 r., ale z mocą od 1 czerwca 2018 r.
Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z
powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem
18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole
lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25 roku życia albo w trakcie studiów
doktoranckich lub aspirantury naukowej.
W przypadku zbiegu uprawnień do
renty socjalnej z uprawnieniem do renty
rodzinnej kwota renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota obu
świadczeń nie przekraczała 200% kwoty
najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (2059 zł 60 gr).
Kwota obniżonej renty socjalnej nie
może być niższa niż 10% kwoty najniższej
renty z tytułu całkowitej niezdolności do
pracy (102 zł 98 gr).
Prawo do renty socjalnej rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych na
wniosek osoby zainteresowanej. Niemniej
w przypadku osoby, która jednocześnie
uprawniona jest do renty socjalnej i do
renty rodzinnej rolniczej ustalenia wysokości obu tych świadczeń i wypłaty renty
socjalnej w zbiegu z rentą rodzinną rolniczą dokonuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
W związku z tym, we wrześniowych
terminach płatności Kasa, z urzędu ponownie ustali wysokość renty socjalnej
wypłacanej w zbiegu z rentą rodzinną rol-
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niczą i wypłaci stosowne wyrównanie tej
renty za okres od dnia 1 czerwca 2018 r.
do dnia 31 sierpnia 2018 r.
O nowej kwocie renty socjalnej zainteresowani zostaną powiadomieni stosowną decyzją.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9
maja 2018 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 933).

osób znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej z terenu gminy Rudnik
Wydano osobom potrzebującym:
5,42826 ton żywności;
530 paczek żywnościowych;
W ramach Podprogramu 2017 dla 7
osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:
Ekonomiczne – ….. spotkań dla ……
uczestników
Żywieniowe – 1 spotkanie dla 7
uczestników
Kulinarne – …… spotkań dla …….
uczestników
Niemarnowanie żywności 1 spotkanie
dla 7 uczestników

Modernizacja
dróg transportu
rolniczego
W wrześniu rozpoczęto remont drogi
transportu rolniczego w Strzybniku. Dofinansowanie inwestycji w wysokości 79
tys 500zł pochodzi z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych. Zakończenie modernizacji planowane jest w październiku 2018
roku.

Modernizacja drogi ul. Górna
w Brzeźnicy - etap III
Zakończył się III etap remontu drogi. Łącznie zmodernizowano już 933m
do wykonania pozostało jeszcze 309m.
Długość remontowanego w tym roku
odcinka to 391m, szerokość jezdni 3,0m.
Wymieniono cała konstrukcję jezdni.
Wykonano nawierzchnię asfaltobetonową . Jezdnia ograniczona od strony
północnej krawężnikiem, z drugiej strony pobocze utwardzono tłuczniem na
szerokości 0,5m. Wykonano także kanalizację deszczową z rur PCV fi 315 dla
potrzeb odwodnienia drogi ( 9 studzienek ściekowych) i przyległych nieruchomości (9 studzienek przyłączeniowych).
Koszt realizacji ww zakresu 773 156,95 zł
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Wybory samorządowe 2018
Wybory samorządowe 2018 odbędą się w niedzielę, 21 października 2018
roku. Data drugiej tury wyborów wyznaczona została na 4 listopada 2018.
Głosujący w wyborach samorządowych
zadecydują o tym, kto zostanie członkiem
rad gmin, miast, powiatów, sejmików
wojewódzkich, a także rozstrzygną, kogo
zobaczymy w roli wójtów, burmistrzów
oraz prezydentów miast.
Dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Osoby,
które w danej gminie zostały uprzednio
dwukrotnie wybrane na to stanowisko,
nie będą miały prawa wybieralności w
tej gminie w kolejnych wyborach. Zakaz
ten będzie stosowany od najbliższych
wyborów, zatem jego pełne zastosowanie
nastąpi dopiero w 2028 r., kiedy upłyną
- obecnie przedłużane do 5 lat - dwie kadencje samorządowe.
Ponadto w najbliższych wyborach
samorządowych będzie można kandydować jednocześnie na radnego gminy i
na wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
lecz jedynie w tej samej gminie i pod warunkiem zamieszkiwania na jej terenie.
Niedopuszczalne będzie natomiast
jednoczesne kandydowanie na radnego
powiatu lub radnego sejmiku województwa i na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a także kandydowanie
na radnego gminy i wójta (burmistrza
prezydenta miasta) w różnych gminach.
Kandydat może ubiegać się o fotel wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta tylko w
jednym miejscu.

Kto może głosować?
Zasady głosowania
Czynne prawo wyborcze, które upoważnia do wybierania do rad gminy, powiatu, sejmiku, czy województwa posiada
obywatel Polski oraz obywatel Unii Europejskiej, który nie jest obywatelem Polski,
ale najpóźniej w dniu głosowania osiąga
pełnoletniość i pozostaje mieszkańcem
odpowiedniego powiatu, gminy lub województwa.
Według nowych przepisów możliwość skorzystania z głosowania korespondencyjnego przysługiwać będzie
tylko osobom niepełnosprawnym.
Ustawodawca wyraźnie zaznacza, że chodzi tu jedynie o osoby, u których stwier-
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dzono umiarkowany lub znaczny sto-

pień niepełnosprawności.

Kto nie może głosować?
To osoby, które: są pozbawione praw
publicznych prawomocnym orzeczeniem
sądu są pozbawione praw wyborczych
prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu zostały ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydaci na radnych
W gminie utworzone zostały trzy komitety wyborcze : KWW Razem dla gminy, KWW Alojzego Pieruszki oraz KWW
Gmina zjednoczona. O mandat radnych
powalczy 31 osób w 15 okręgach wyborczych.
Okręg 1 Rudnik : Akacjowa, Bukowa,
Cisza, Grabowa, Jesionowa, Jodłowa, Klonowa, Leszczynowa, Nowa, Słoneczna,
Sosnowa, Szkolna, Wesoła
W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie wybieranych radnych, na podstawie
art. 380 Kodeksu wyborczego, w okręgu
wyborczym nr 1 głosowania w wyborach
do Rady Gminy Rudnik nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się następującego zarejestrowanego
kandydata:

KWW Razem dla gminy

KOSEL Eugeniusz Herbert - Rudnik
Okręg 2 Rudnik: Arcybiskupa Gawliny, Mickiewicza, Pawłowska, Starowiejska, Sylwestra, Wiejska

KWW Razem dla gminy

KOWACZ Michał Jan - Rudnik

KWW Alojzego Pieruszki
nik

SUKIENNIK Karina Katarzyna- Rud-

Okręg 3 Czerwięcice: Główna; Rud-

nik: Kozielska, Powstańców Śląskich,
Rzeczna, Stawowa

KWW Razem dla gminy

ABSALON Stefan Józef - Rudnik

KWW Alojzego Pieruszki

PLURA Marian Krystian - Rudnik
Okręg 4 Długa, Kolonia, Parkowa,
Polna, Słoneczna, Strzybniczek, Zamkowa

KWW Razem dla gminy

GOLIJASZ Mirosław Jacek - Strzybnik

KWW Gmina zjednoczona

ZAWOJSKI Grzegorz Kazimierz - Modzurów
Okręg 5 Gamów: Długa, Kurzydyma,

Mickiewicza, Modzurowska, Ogrodowa,
Stawowa, Szkolna, Wiatrakowa; Sławienko: Kręta

KWW Razem dla gminy

SZREDER Maria Elżbieta - Gamów

KWW Alojzego Pieruszki

PENDZIAŁEK Grzegorz Sebastian Gamów

KWW Gmina zjednoczona

AFFA Stefan Jacek - Gamów
Okręg 6: Jastrzębie: Raciborska; Ponięcice: Leśna, Łąkowa, Szkolna

KWW Razem dla gminy

OSAK Artur Grzegorz - Ponięcice

KWW Gmina zjednoczona

PASSIA Marcin Jerzy - Ponięcice
Okręg 7: Dolędzin; Modzurów: 1
Maja, Bożka, Księdza Strzybnego, Słowackiego, Wyzwolenia

KWW Razem dla gminy

WINKLER Barbara Łucja - Modzurów

KWW Alojzego Pieruszki

FOJCIK Natalia Mirela - Modzurów
Okręg 8 Szonowice: Konopnickiej,
Obrońców Pokoju, Słowackiego, Wiosenna, Wygon

KWW Razem dla gminy

KREMZER Aleksandra Gabriela - Szonowice

KWW Alojzego Pieruszki

CZEKAŁA Marek Grzegorz - Szonowice
Okręg 9 Brzeźnica: Górna, Kozielska

KWW Razem dla gminy

JAŚKOWSKI Ireneusz Janusz - Brzeźnica

KWW Gmina zjednoczona

WIERTELORZ Aleksandra Anna Brzeźnica
Okręg 10 Brzeźnica: Leśna; Ligota
Książęca: Asnyka, Nad Potokiem, Sportowa

KWW Razem dla gminy

PAWLAK Rafał Krzysztof - Brzeźnica

KWW Alojzego Pieruszki

PANEK Gerard - Ligota Książęca

KWW Gmina zjednoczona

SCHINK Monika Anna - Szonowice
Okręg 11 Łubowice: Eichendorffa,
Kasztanowa, Łąkowa, Polna, Wolności,
Zamkowa

KWW Razem dla gminy

KOBZA Paweł Wojciech - Łubowice
BADURCZYK Krzysztof Marian- Łubowice
Okręg 12 Grzegorzowice: Kolonia
Gacki, Młyńska, Powstańców Śląskich 1d
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KWW Razem dla gminy

Kandydaci z Gminy Rudnik to:

KWW Alojzego Pieruszki

Janik Stanisław 44 lata – Modzurów
,,KWW TAK’’,
Kurcz Zofia 54 lata – Rudnik ,, KKW
Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska”
Kosel Alicja 23 lata – Rudnik ,, KKW
Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska”

KOWALCZUK Sonia - Grzegorzowice
SZOŁTYSIK Aleksandra Wiktoria Grzegorzowice
Okręg 13 Grzegorzowice: Łąkowa,
Odrzańska, Powstańców Śląskich 33 - 62,
Żabnik

KWW Razem dla gminy

KROKER Mirosława Magdalena Grzegorzowice

KWW Alojzego Pieruszki

REICHEL Edyta Elżbieta - Grzegorzowice

KWW Gmina zjednoczona

KORNAS-ZUBER Agnieszka Anna Grzegorzowice
Okręg 14 Sławików: Dębowa, Grzegorzowicka, Lasacka, Parkowa, Powstańców Śląskich, Słowackiego, Strażacka

KWW Razem dla gminy

PILICH Grzegorz Jan - Sławików

KWW Gmina zjednoczona

JASNY Adrian Henryk - Sławików
Okręg 15 Lasaki: Boczna, Kolonia,
Kręta, Nadodrzańska, Sławikowska, Stara
Odra

KWW Razem dla gminy

WALACH Karina Barbara - Lasaki

KWW Alojzego Pieruszki

SEKUŁA Helga Maria - Lasaki

Kandydaci na wójta
Dwie osoby zawalczą o głosy i zaufanie wyborców na najbliższą, 5 letnią, kadencję na urzędzie włodarza gminy, są to:
FIOŁEK Robert Paweł, lat 34, wykształcenie wyższe, nie należy do partii
politycznej, zam. Dębica, zgłoszony przez
KWW ALOJZEGO PIERUSZKI.
RYBKA Piotr Józef, lat 36, wykształcenie średnie, nie należy do partii politycznej, zam. Gamów, zgłoszony przez KWW
RAZEM DLA GMINY.

Kandydaci do Rady
Powiatu
Podczas tegorocznych wyborów wybieramy także radnego do Rady Powiatu.
Nasza gmina wspólnie z Gminą Nędza
i Kuźnia Raciborska tworzy okręg nr
3. Te gminy mają do dyspozycji łącznie
5 mandatów. Startujących jest 21 osób.
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Sochiera Dorota 53 lata – Rudnik ,,KW
Prawo i Sprawiedliwość”
Mikołajczyk Sebastian 35 lat – Brzeźnica ,, KW Prawo i Sprawiedliwość’’
Wiśniewska Katarzyna 38 lat – Racibórz ,,KWW Razem dla Ziemi Raciborskiej”
Badurczyk Jan 46 lat – Łubowice ,,
KWW Razem dla Ziemi Raciborskiej”

Problem wolno biegających/
bezdomnych psów
Coraz większym problemem w naszej gminie są wolno biegające psy. Do Urzędu
Gminy coraz częściej docierają sygnały i prośby o interwencję w tej sprawie.
Uświadamiamy zatem wszystkich posiadaczy psów:
Ustawa o ochronie zwierząt zabrania
puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego
identyfikację właściciela lub opiekuna.
Zakaz ten nie dotyczy terenu prywatnego,
zabezpieczonego w sposób uniemożliwiający psu wydostanie się poza jego obręb.
Zgodnie z Regulaminem szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie naszej gminy osoby posiadające zwierzęta domowe zobowiązane
są do ich utrzymywania w sposób mający
na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych
do wspólnego użytku.
Zaniechanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia skutkuje karą grzywny
do 250 złotych albo karą nagany o czym
mowa w Kodeksie wykroczeń.
Do urzędu gminy często zgłaszane są
psy uznane za bezdomne. Te pojawiające
się tzw. „bezdomne” psy to głównie te
pozbawione jakiejkolwiek kontroli właściciela czy porostu nieodpowiednio dopilnowane. Psy te notorycznie opuszczają teren posesji, do której przynależą, po czym
po całym dniu „wałęsania” się po okolicy
wracają.
Ważne ! Właściciel psa ponosi pełną
odpowiedzialność w przypadku pogryzienia a także za szkody wynikłe ze zdarzeń komunikacyjnych, gdy ich przyczyną był wolno biegający pies (także jeżeli z
ich przyczyny ktoś dozna uszczerbku na

zdrowiu lub szkody materialnej).
Na nieodpowiedzialnego właściciela, którego pies wałęsa się po okolicy i w
dodatku jest agresywny czy zwyczajnie
uciążliwy lub wyrządza szkody na terenie
innych posesji, policja ma prawo nałożyć
mandat.
Nie rzadko zdarzają się też przypadki porzucania psów. Tendencja do porzucania, jak wiadomo nie od dziś nasila
się w okresie letnim – wakacyjnym. Tut.
Urząd w ciągu zaledwie kilku dni (przełom czerwca-lipca) otrzymał informacje o
4 błąkających się psach.
Uczulamy zatem mieszkańców na
reagowanie w sytuacjach kiedy jesteśmy
świadkami porzucania psa przez właściciela. Fakt ten zgłaszamy na policję!
Każda interwencja ze strony Urzędu
Gminy tj. zlecenie odłowienia bezdomnego zwierzęcia wiąże się z wydatkowaniem
niemałej ilości środków budżetowych. W
2016 roku na zadania z tym związane wydano ok. 11 tys. zł, w 2017 roku ok 8 tys.
zł. W roku bieżącym (póki co) wydano
ponad 11,5 tyś zł.
Koszty z tytułu przyjęcia i przetrzymywania bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy Rudnik:
przyjęcie psa do schroniska – 1.350,00
zł + VAT
przeprowadzenie zabiegów sterylizacji/kastracji – 280, 00 zł + VAT
przyjęcie kota do schroniska – 550,00
zł + VAT
przeprowadzenie zabiegów sterylizacji/kastracji – 140, 00 zł + VAT
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Podsumowanie kadencji
Czas czteroletniej kadencji dobiega końca są to moje ostatnie dni pełnienia funkcji Wójta Gminy Rudnik. 12 lat temu obejmowałem
urząd wójta z wieloma oczekiwaniami nadziejami mieszkańców jak i moimi.
Trudna sytuacja finansowa nie ułatwiała startu. 1,6 miliona zadłużenia,
zadania realizowane bez zabezpieczenia w budżecie na 400 tysięcy zł. oraz
blisko milion złotych nienależnie pobranej subwencji oświatowej którą trzeba było oddać do ministerstwa. Finansowy minus na 3 miliony złoty to było
w 2007 roku około 25% budżetu.
Roztropna i rozważna polityka finansowa w następnych latach pozwoliła na realizację podstawowych zadań
gminy (oświata, opieka społeczna, administracja) oraz na zagwarantowanie
bieżącego funkcjonowania organizacji społecznych ale także na realizację
najpilniejszych, oczekiwanych przez
mieszkańców inwestycji oraz na zabezpieczenie środków na pozyskiwanie
dofinansowań z programów unijnych i
rządowych. Na przestrzeni 12 lat, mimo
zrealizowania inwestycji na blisko 30
milionów zł. zadłużenie gminy wynosi
także około 3 miliony zł.
Jednym z priorytetów było dokończenie budowy obwałowania rzeki
Odra wraz z przegrodą na granicy województw. Jednak przed realizacją tego
zadania, Odra jeszcze raz w 2010 roku
ciężko doświadczyła mieszkańców Lasak, Grzegorzowic i Łubowic zalewając
wiele mieszkań i gospodarstw. Teraz
po zakończeniu budowy mieszkańcy
nadodrzańskich wsi mogą czuć się bezpieczniej.
Podczas realizacji zadań oświatowych zachowano wszystkie szkoły i
przedszkola, rozszerzając ich ofertę
edukacyjną unowocześniając bazę dydaktyczną i przeprowadzając niezbędne inwestycje ( hale sportowe i boiska
wielofunkcyjne przy szkołach w Rudniku i Grzegorzowicach). Wszystkie
placówki są dobrze przygotowane do
zmian struktury oświaty jakie są wprowadzane przez rząd a egzystencja i prawidłowe funkcjonowanie żadnej placówki nie jest zagrożone.
Modernizacja sieci drogowe na terenie gminy jest wielkim pragnieniem ze
strony mieszkańców ale także dużym
wezwaniem dla samorządu ze względu na nieracjonalne podziały odpowiedzialności za ich stan. Przy politycznym
wsparciu posła Henryka Siedlaczka zo-
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stał wykonany generalny remont drogi
krajowej na terenie naszej gminy. Właściciele dróg wojewódzkich i powiatowych oczekuj wsparcia najczęściej w
wysokości 50% wartości inwestycji. Z
tak znacznym udziałem finansowym
Gminy Rudnik na drodze wojewódzkiej w Grzegorzowicach i Sławikowie
wykonano chodniki, a drogi powiatowe
w Szonowicach, Modzurowie, Gamowie, Strzybniku, Rudniku, Grzegorzowicach, Łubowicach, Ligocie Książęcej i
Brzeźnicy poddano gruntownej modernizacji. Na drogach gminnych wykonano wiele kilometrów dróg nie omijając
żadnej miejscowości naszej gminy.
Sprawy związane z ochrona środowiska są dla całej społeczności coraz
ważniejsze. W tym zakresie zbudowano kanalizację sanitarną w Rudniku
oraz na osiedlu w Brzeźnicy, a obecnie
gmina jest przygotowana finansowo i
organizacyjnie do wykonania kanalizacji w Jastrzębiu i prowadzone są prace
projektowe dla innych miejscowości.
Wprowadzono dofinansowanie do instalowania przydomowych oczyszczalni ścieków. Dla mieszkańców istnieje
także dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania oraz na utylizację azbestu.
Dużym wezwaniem finansowym
dla gminy jest nowe osiedle w Rudniku.
Dla zapewnienia nowym mieszkańcom
jak najlepszych warunków osiedlania
się za kilka milionów złotych wybudowano kanalizację wodociągową, sanitarna, rozpoczęto budowę kanalizacji
deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz
utwardzono drogi i rozpoczęto ich
asfaltowanie.
W większości naszych wsi funkcjonują świetlice wiejskie oraz place zabaw
dla dzieci które zostały w ostatnich latach dzięki pozyskanym funduszom z
unii europejskiej wyremontowane lub
zbudowane od podstaw np. Strzybnik. Wprowadzono fundusz sołecki dla
każdego sołectwa co pozwoliło zaktywizować mieszkańców i zaspokoić
drobne najpilniejsze potrzeby w każdej
wsi oraz wesprzeć organizacje społeczne takie jak koła gospodyń wiejskich,
DFK, OSP, LKS, które także korzystają
z dofinansowania z budżetu gminy do

swojej działalności. W chwilach zagrożeń bezpieczeństwa mieszkańcy mogą
liczyć na pomoc strażaków skupionych
w Ochotniczych Strażach Pożarnych.
W ostatnich 12 latach wybudowano 2
nowe remizy, wyremontowano pozostałe, strażaków doposażono w sprzęt
potrzebny w akcjach, dla 3 OSP zakupiono całkowicie nowe auta, a w
pozostałych jednostkach posiadane
samochody wymieniono na sprawne
używane auta. Na wsparcie ze strony
gminy mogły liczyć kluby sportowe w
Brzeźnicy, Gamowie, Grzegorzowicach
i Rudniku. Zmodernizowano obiekty sportowe zapaśniczego klubu LKS
„Dąb” Brzeźnica którego zawodnicy
odnoszą wiele sukcesów na arenie krajowej i międzynarodowej przyczyniając
się również do promocji naszej gminy.
Dziękuję wszystkim mieszkańcom
za okazana życzliwość, otwartość, za
wiele lat współpracy przy realizacji
zadań gminy oraz różnorakich przedsięwzięć w naszych miejscowościach,
organizacjach i jednostkach. Szczególne
podziękowania dla osób które podczas
moich kadencji pełniły funkcje radnych,
sołtysów, członków rad sołeckich oraz
dla działaczy wszystkich organizacji
społecznych działających na terenie
gminy bo dzięki Waszemu zaangażowaniu lata nowych szans mogły okazać
się latami spełnienia wielu oczekiwań.
Dziękuję także pracownikom urzędu
gminy i gminnych jednostek organizacyjnych, gdyż bez Was nie byłaby możliwa realizacja zadań jakie stoją przed
samorządem a wykonywane są na rzecz
wspólnego dobra mieszkańców Gminy
Rudnik i naszych miejscowości.
Życzę wszystkim zdrowia, błogosławieństwa, sukcesów w realizacji wszystkich życiowych zamierzeń
oraz satysfakcji z wykonywanej pracy
i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Dla kontynuacji dalszego rozwoju naszej gminy wybierzmy wójta z
odpowiednimi predyspozycjami, wykształceniem i zaangażowaniem, który
poprowadzi samorząd przez następne
lata.
Alojzy Pieruszka
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Podsumowanie kadencji w kwotach
W mijającej kadencji samorządowej Gminy Rudnik zostały zrealizowane wydatki
inwestycyjne na łączną kwotę prawie 11 milionów złotych.
Część z tej kwoty dotyczyło udziału
własnego Gminy w realizacji zadań na
szczeblu powiatowym. Dotyczy zadania:
1) Modernizacja drogi Racibórz (Miedonia) – Brzeźnica – wartość zadania to
9.775.000zł. zaś udział Gminy Rudnik to
150.000zł.
2) Modernizacja drogi Szonowice - Modzurów – wartość zadania to 2.191.000zł.
zaś udział Gminy Rudnik to 500.000zł.
3) Modernizacja drogi Ligota Książęca – Grzegorzowice. – wartość zadania to
5.212.000zł. zaś udział Gminy Rudnik to
1.329.000zł.
Największe zrealizowane zadania,
których inwestorem była Gmina Rudnik
to:
1) Modernizacja ul. Górnej w Brzeźnicy – 966.000zł.
2) Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Rudnik (kontynuacja) 838.000zł.
3) Budowa chodnika wraz z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika w
ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w Sławikowie – 731.000zł.
4) Modernizacja drogi dojazdowej
do gruntów rolnych w Strzybniku –
493.000zł.
5) Modernizacja drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w Ligocie Książęcej –
388.000zł.
6) Modernizacja drogi dojazdowej do
gruntów rolnych łączącej ul. Powstańców
Ślaskich w Grzegorzowicach i ul. Wolności w Łubowicach – 306.000zł.
7) Modernizacja drogi Gamów – Krowiarki – 250.000zł.
8) Budowa wodociągu Modzurów –
Dolędzin – 212.000zł.
9) Modernizacja ul. Powstańców Sląskich w Grzegorzowicach – 186.000zł.
10) Przydomowe oczyszczalnie ścieków – 185.000zł.
11) Modernizacja ul. Kasztanowej w
Łubowicach - 178.000zł.
12) Modernizacja ul. Stawowej i Modzurowskiej w Gamowie – 167.000zł.
13) Modernizacja dróg – osiedle w
Rudniku – 162.000zł.
14) Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Rudnik (dotacje do wymiany
pieców) – 150.000zł.
15) Budowa boiska sportowego przy
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ZSO Grzegorzowice – 148.000zł.
16) Budowa kotłowni gazowej w ZSO
Rudnik – 140.000zł.
17) Modernizacja ul. Wiejskiej w Rudniku – 107.000zł.
Na przestrzeni mijającej kadencji udało się pozyskać dofinansowania lub zwroty poniesionych wcześniej wydatków na
ogólną kwotę prawie 5 milionów złotych.
Największe dotyczą:
1) Zwrotu podatku VAT od realizowanych zadań inwestycyjnych – 1.172.000zł.
2) Budowy kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Rudnik - etap III”. –
977.000zł.
3) Budowy kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu – 737.000zł.
4) Budowy chodnika wraz z odwodnieniem oraz przebudowy chodnika w
ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików – 477.000zł.
5) Dofinansowania ze środków Unii
Europejskiej małych projektów realizowanych przez Urząd Gminy, szkoły w
Grzegorzowicach i Brzeźnicy oraz przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Rudniku – 283.000zł.
6) Budowy wodociągu do folwarku w
miejscowości Dolędzin– 175.000zł.
7) Modernizacji drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w Ligocie Książęcej –
151.000zł.
8) Modernizacji drogi transportu rolniczego w Strzybniku - 142.000zł.
9) Zakup sprzętu dla ochotniczych
straży pożarnych – 125.000zł.
10) Modernizacji drogi dojazdowej do
gruntów rolnych łączącej ul. Powstańców
Śląskich w Grzegorzowicach i ul. Wolności w Łubowicach – 112.000zł.
11) Budowy kotłowni gazowej w ZSO
Rudnik – 53.000zł.
12) Realizacji zadania „Nauka pływania” – 47.000zł.
Na przełomie obecnej i przyszłej kadencji zostanie rozstrzygnięty przetarg
na realizację dużego zadania inwestycyjnego związanego z: Budową kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, budową oświetlenia ulicznego oraz modernizacją drogi
w miejscowości Jastrzębie. Szacowana
wartość tego zadania wynosi 5.300.000zł.
Gmina otrzymała dofinansowanie na re-

alizację zadania ze środków PROW w
wysokości 737.000zł. oraz podpisała porozumienie dotyczące przekazania środków Powiatu Raciborskiego w wysokości
1.200.000zł.
Planowane zadłużenie Gminy Rudnik na koniec 2018r. wyniesie 3.053.000zł.
i będzie kształtowało się na bezpiecznym
poziomie.

Kto chce
zamknąć
przedszkole
w Rudniku?
Jak w każdej placówce czy zakładzie
co jakiś czas pojawiają się kontrole z różnych instytucji państwowych. Latem tego
roku rozpoczęły się procedury kontrolne
Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej z Raciborza w przedszkolu w
Rudniku. Procedury kontrolne przewidują szereg działań kończących się prawomocną decyzją z którą możemy mieć
do czynienia dopiero na początku 2019
roku. W przedszkolu w Rudniku zakończył się pierwszy etap – spisano protokół
pokontrolny, na który odpowiedziała
Pani Dyrektor. W protokole brak zapisów
które realnie mogą powodować stawianie
stwierdzeń o zamykaniu przedszkola lub
zagrożeniu życia i zdrowia przebywających tam dzieci. Podczas kampanii wyborczej pojawiają się głosy o nieprawidłowościach, które spowodują likwidację
przedszkola. Osoby które mówią o zamykaniu rudnickiego przedszkola najprawdopodobniej w przyszłej kadencji będą
do tego dążyć, dlatego wybierzmy nowe
rozsądne władze, które zadbają o nasze
placówki oświatowe.

I n f o r m a c j a
W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami o źródłach finansowania
zadania „Modernizacja drogi do cmentarza w
Sławikowie” informujemy, że zadanie zostało sfinansowane ze środków pochodzących z
przesunięć z remontów dróg w Lasakach, funduszu sołeckiego w Sławikowie oraz rezerwy
inwestycyjnej.

strona - 11

Program priorytetowy ,,czyste powietrze’’
.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków o
dofinansowanie w ramach Programu
priorytetowego Czyste Powietrze. Celem
Programu jest poprawa efektywności
energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów
i innych zanieczyszczeń do atmosfery z
istniejących jednorodzinnych budynków
mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo
budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00.
do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.
Konsultacje i osobiste składanie wniosków: Katowice, ul. Wita Stwosza 2 (I piętro) w godz. 7.30 do 15.30.
Adres do korespondencji – wysyłanie
wniosków pocztą na adres: ul, Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice.
Wnioski składamy także drogą elektroniczna. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.wfosigw.katowice.pl
Budżet na realizację celu programu
wynosi do 103 mld zł, w tym:
1. dla bezzwrotnych form dofinansowania (dotacje) – do 63,3 mld zł,
2. dla zwrotnych form dofinansowania
(pożyczki) – do 39,7 mld zł.
Dofinansowanie będzie udzielane w
formie:
1. Dotacji,
2. Pożyczki,
3. Dotacji i pożyczki.
Kwalifikowalność wydatków
1. Okres kwalifikowalności kosztów:
od 01.01.2018 r. do 30.06.2029 r., z zastrzeżeniem że, :
a. przedsięwzięcie nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o
dofinansowanie
b. okres realizacji przedsięwzięcia
wynosi do 24 miesięcy od daty zawarcia
umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.
c. przedsięwzięcie zostało rozpoczęte po 01.01.2018 r. i nie wcześniej niż 12
miesięcy przed dniem złożenia wniosku o
dofinansowanie;
2. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosi 7 tys.
zł;
3. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, od których
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liczona jest wysokość dotacji wynosi 53
tys. zł;
4. Szczegółowe limity jednostkowych
kosztów kwalifikowanych dla poszczególnych zakresów prac w ramach przedsięwzięcia są podane w Programie priorytetowym w punkcie 9 „Maksymalne
koszty jednostkowe”;
5. Wymagania dla dokumentacji,
usług, urządzeń, instalacji oraz wyrobów
budowlanych stanowiących koszty kwalifikowane są określone w załączniku nr
1 „Wymagania techniczne” do Programu
priorytetowego.
6. Rodzaje kosztów kwalifikowanych
wskazane są w punkcie 6 Programu priorytetowego.
Rodzaje przedsięwzięć
1. Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności
energetycznej
oraz
wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych, w szczególności:
a. demontaż i wymiana źródeł ciepła na
paliwo stałe starej generacji nie spełniających wymagań określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017

r. w sprawie wymagań dla kotłów na
paliwa stałe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690)
b. instalacja urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu
priorytetowego: kotły na paliwa stałe,
węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe
kondensacyjne, pompy ciepła powietrze, pompy ciepła odbierające ciepło z
gruntu lub wody, wraz z przyłączami
c. zastosowanie odnawialnych źródeł
energii: kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne spełniających wymagania techniczne określone w załączniku
nr 1 do Programu priorytetowego, dofinansowanie wyłącznie w formie pożyczki
d. wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych, w zakresie pozostałym niż określone od pkt a. do pkt c. (tj.
m.in. docieplenie przegród zewnętrznych
i wewnętrznych, wymiana i montaż stolarki zewnętrznej, montaż i modernizacja
instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).
2. Zakres rzeczowy przedsięwzięć do
dofinansowania w ramach Programu powinien być zgodny z zakresem i warunkami kosztów kwalifikowanych wymienionych w punkcie 6 Programu.

Uchwała antysmogowa - zakaz palenia mułem
Od 1 września 2017 na terenie województwa śląskiego obowiązuje tzw.
"uchwała antysmogowa". Ustawa ta dotyczy wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe
w województwie śląskim. Wskazuje w
jakich piecach i jakie paliwa można spalać, a jej celem jest doprowadzenie do
poprawy jakości powietrza w regionie.
Zgodnie z zapisami „uchwały antysmogowej” na terenie całego województwa
śląskiego obowiązuje zakaz palenia węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego
węgla; mułów i flotokoncentratów węglowych, mieszanek produkowanych z
ich wykorzystaniem, w których udział
masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15
% oraz biomasy stałej, której wilgotność
w stanie roboczym przekracza 20 proc.
"Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale
sejmiku województwa (...) podlega karze

grzywny”, która zgodnie z art. 24 kodeksu
wykroczeń może sięgać od 20 zł do 5000
zł. (w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500
zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej
przepisach ustawy 1000 zł). Powinni o tym
pamiętać wszyscy, którzy nie zastosują
się do nowej "uchwały antysmogowej".
„Uchwała antysmogowa” precyzuje również funkcję kontrolną. Ta spoczywa na
barkach marszałka województwa, starosty oraz wójta, burmistrza lub prezydenta.
Ci wyznaczają odpowiednich pracowników do przeprowadzania kontroli. Zgodnie z art. 225 § 1 kodeksy karnego „Kto
osobie uprawnionej do przeprowadzania
kontroli w zakresie ochrony środowiska
lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3. Pełny tekst ustawy znajduje się na na stronie internetowej Gminy
Rudnik.
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GROŹNE
SPALANIE
PLASTIKÓW!
W ostatnich latach przyzwyczailiśmy się do plastikowych opakowań i są
wszechobecne w naszym życiu. Są trwałe,
lekkie i ładne, dlatego też częściej wybieramy opakowania z plastiku, niż te tradycyjne ze szkła lub tektury. Mało kto przejmuje się tym, że rozkład takiej butelki po
wodzie mineralnej wywiezionej na składowisko lub co często się zdarza porzuconej niechlujnie w lesie trwa ”pól wieku”!
Jeszcze większe zagrożenie dla
środowiska i dla ludzi - powoduje spalanie plastików w piecach domowych lub na powierzchni ziemi!
To najgorszy z możliwych sposób pozbywania się odpadów z tworzyw sztucznych. Uwalniające się z dymem substancje
są silnie toksyczne i negatywnie wpływają na życie nasze, naszych bliskich, roślin,
zwierząt. Podczas procesu spalania np.
plastikowych opakowań, folii, czy też
gumy uwalnia się do powietrza atmosferycznego wiele szkodliwych i trujących
substancji, które wcześniej wykorzystano
w procesie produkcji – są to barwniki, stabilizatory, utwardzacze. Oprócz tego w
procesie spalania powstają nowe groźne
związki chemiczne – dioksyny i furany.
Dioksyny należą do najbardziej trujących
substancji na świecie - są 10 000 razy bardziej trujące od cyjanku potasu, o którego
właściwościach wszyscy wiedzą. Cyjanek
działa natychmiast, a dioksyny podstępnie, powoli.
Kto lekkomyślnie spala plastiki w piecu domowym - truje siebie, nas wszystkich i środowisko. Dla naszego wspólnego dobra, a zwłaszcza dla dobra naszych
dzieci nie spalajmy plastików!
Pamiętajmy,
spalenie
tworzyw
sztucznych nie powoduje ich zniknięcia, lecz prowadzi tylko do zmiany ich
postaci – z wyrobu plastikowego lub
gumowego - na bardzo groźne związki chemiczne, które krążą w powietrzu, przedostają się do gleby, z gleby
do roślin i zwierząt i w końcu trafiają
na nasze talerze. I tak zamyka się koło.
Ostrzegamy! Kto termicznie przekształca
odpady /spala/ poza spalarniami podlega
karze aresztu albo grzywny – art. 71 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.o odpadach
(Dz. U. Nr 62 poz. 628 ze zmianami)
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Plan działań krótkoterminowych –
stopnie zagrożenia smogowego
PDK został przyjęty przez Sejmik
Województwa Śląskiego dnia 18 grudnia
2017 roku jako część Programu ochrony
powietrza (Uchwała nr V/47/5/2017 SWŚ;
publikacja w Dzienniku Urzędowym WŚ
dnia 28 grudnia 2017 roku) i obowiązuje
od dnia 11 stycznia 2018 roku. Odnosi
się do działań w zakresie ograniczenia
skutków i czasu trwania przekroczeń
oraz zmniejszenia ryzyka wystąpienia
przekroczeń w zakresie występujących
w danej strefie przekroczeń poziomu
alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu. Zgodnie z
PDK urząd gminy informuje w sposób
ciągły mieszkańców o jakości powietrza
poprzez zamieszczenie na stronie internetowej linku do strony Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Katowicach http://katowice.wios.gov.
pl oraz http://powietrze.katowice.wios.
gov.pl/
Informacja ta znajduje się na głównej
stronie internetowej w zakładce

„JAKOŚĆ POWIETRZA”.
Rozróżniamy 3 stopnie zagrożenia
smogowego:
POZIOM I ( informacyjny, edukacyjny ) powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia - wprowadzany jest do końca
danego roku.
POZIOM II (informacyjny i operacyjny)Ostrzeżenie
Podejmowane
środki
operacyjne
przez gminę dla tego poziomu to w szczególności:
Intensywne kontrole instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania
odpadów oraz realizacji zapisów uchwały
antysmogowej,
Kontrole w zakresie zakazu spalania
pozostałości roślinnych na powierzchni
ziemi,
Zalecenie ograniczenia stosowania kominków,
Zalecenie korzystania z komunikacji
zbiorowej zamiast indywidualnej
POZIOM III (operacyjny, informacyjny, nakazowo/zakazowy) Alarm smogowy
Podejmowane środki operacyjne przez

gminę dla POZIOMU III, to w szczególności:
Intensywne kontrole instalacji spalania paliw stałych w zakresie spalania
odpadów oraz przestrzegania zapisów
uchwały antysmogowej,
Wzmożone kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na
powierzchni ziemi,
Zalecenie ograniczenia stosowania
kominków,
Zalecenia korzystania z komunikacji
zbiorowej zamiast indywidualnej,

Program stop
smog
Nie zapadła jeszcze decyzja organów
Funduszu odnośnie Programu skierowanego do osób fizycznych na rzecz ograniczenia niskiej emisji w 2018 roku. Jednak
ze względu na duże zainteresowanie Programem Pilotażowym oraz programem
SMOG STOP, najprawdopodobniej kolejny program tego rodzaju będzie realizowany jesienią 2018 roku. Szczegółowe
informacje znajdują się na stronie www.
wfosigw.katowice.pl

Segregacja
popiołów od
października
Przypominamy że od października
wprowadza się obowiązek segregacji popiołu z palenisk domowych ( tj. popiół
i żużel z kotłowni, z kominka, z pieca
kuchennego). Popioły z palenisk domowych gromadzone będą w osobnych pojemnikach o pojemności 110 l, 120 l, 1100
l dostosowanych do odbioru przez samochody specjalistyczne. Ze względów
bezpieczeństwa do pojemników na popiół
należy wrzucać tylko i wyłącznie zimny popiół z palenisk domowych. Popiół
nie może być mokry! Odbierany będzie
wyłącznie czysty popiół bez domieszki
innych odpadów.
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Nowe ogrodzenie placu zabaw
w Brzeźnicy
W sołectwie Brzeźnica zakończyły się
prace związane z wymianą ogrodzenia na
wiejskim placu zabaw. Zadnie realizowane było z funduszu sołeckiego Brzeźnicy.
Stare zniszczone ogrodzenie wymieniono
na nowe panelowe wraz z podmurówką, dodano 4 metrową bramę wjazdową
oraz zamontowano furtkę. Brama w dużym stopniu ułatwia wjazd na teren placu zabaw np. w celu wymiany piasku w
piaskownicy czy dostępu do wiejskiego
garażu w którym składowane są ławki i

stoły wraz z namiotem. Wokół nowego
ogrodzenia wysypano ozdobny kamień,
co w znacznym stopniu poprawiło estetykę tego miejsca. Na realizację tego zadania
z funduszu sołeckiego przekazano kwotę
ponad 12 tyś zł. Sołtys Brzeźnicy wraz z
Radą Sołecką serdecznie zapraszają dzieci
wraz z rodzicami do korzystania z placu
zabaw. Z funduszu sołeckiego przekazano również 12.000zł na remont w Zespole
Szkolno -Przedszkolnym w Brzeźnicy.

Wiele lat starań
i szczęśliwy
finał – sołectwo
Jastrzębie z nową
drogą i kanalizacją
Wieloletnie starania wójta Alojzego
Pieruszki, samorządu lokalnego, dobra
współpraca z włodarzami powiatu raciborskiego i radnymi powiatowymi już w
tym roku znajdą finał w postaci największej w historii sołectwa Jastrzębie inwestycji drogowej. Urząd gminy w Rudniku
pozyskał środki na budowę kanalizacji
sanitarnej w Jastrzębiu bowiem ta część
inwestycji finansowana będzie wyłącznie
ze środków gminy. Koszty modernizacji i
przebudowy jezdni oraz budowa kanalizacji deszczowej, w miejscowości leżącej
przy granicy z województwem opolskim
podzielone będą między oba samorządy.
Na inwestycje udało się zdobyć 800 tysięcy złotych środków pozabudżetowych.
Gospodarzem inwestycji będzie gmina
Rudnik co ma ułatwić i usprawnić realizację i przebieg robót. Cała inwestycja opiewa na kwotę 5 milionów złotych.

Modernizacja przedszkolnego placu zabaw
w Szonowicach
Mały przedszkolny plac zabaw jest już wyposażony we wszystkie urządzenia zabawowe zakupione z tegorocznych środków funduszu sołeckiego sołectwa Szonowice.
Na placyku nieco się zagęściło i zrobiło się bardzo kolorowo. Po przedwakacyjnym porządkowaniu placu i zasiewie świeżej murawy, przyszła pora na
usadowienie nowych zabawek. Na ten
cel mieszkańcy Szonowic przeznaczyli w
tym roku 5 tys. złotych. Wyboru urządzeń
dokonali pracownicy placówki przedszkolnej wszak oni najlepiej wiedzą czego potrzeba najmłodszym mieszkańcom
naszego sołectwa. Rada Sołecka, sołtys i
mieszkańcy życzą intensywnej eksploatacji sprzętu. Wiadomo, że przedszkolaki mają niespożyte zasoby energii i całe
mnóstwo ciekawych pomysłów. Zatem
miłej i bezpiecznej zabawy na resztę słonecznych dni tej jesieni.  
Tekst: Karina Lassak
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Aktywnie do przyjaźni i integracji - spotkanie dla
dzieci i młodzieży w Sławikowie
W środę, 5 września ogród farski w Sławikowie zapełnił się dziećmi i młodzieżą, którzy wzięli udział w projekcie pn. „Aktywnie do
przyjaźni i integracji – zakończenie wakacji w farskim ogrodzie”.
Uczestnicy projektu wzięli udział w
jednodniowym spotkaniu integracyjnym
połączonym z ogniskiem i aktywnymi
zabawami na świeżym powietrzu. Celem
spotkania było przede wszystkim zwiększenie integracji oraz pogłębienie ducha
wspólnoty pomiędzy dziećmi i młodzieżą z parafii Sławików. Impreza została
dofinansowana ze środków Wigilijnego
Dzieła Pomocy Dzieciom Caritas Diecezji
Opolskiej 2018, Parafialnego Zespołu Caritas oraz przez Proboszcza ks. Joachima
Augustynioka.
Zdjęcia: Jennifer Wochnik
Tekst: Weronika Żymełka

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka Obwodnica
20 września wszystkie przedszkolaki w całej Polsce obchodziły swoje wyjątkowe Racibórz –
święto – OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA.
Pszczyna

W związku z tym również w przedszkolu w Szonowicach i w Rudniku
dzień ten wyglądał inaczej niż zwykle.
Było niezwykle kolorowo, a to za sprawą
mnóstwa balonów oraz uśmiechniętych
buziek dzieci. Od razu po pysznym śniadanku rozpoczęła się zabawa, były tańce,
wspólne zabawy muzyczno – ruchowe i
konkursy. Nie obyło się również bez uroczystego Sto Lat odśpiewanego wspólnie
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przez wszystkie Panie. Na koniec wielkiego świętowania, po słodkim poczęstunku
każdy przedszkolak otrzymał „Medal
wzorowego Przedszkolaka” oraz słodkiego motylka z życzeniami, natomiast
przedszkolaki z Rudnika pysznego loda.
Po szczęśliwych buźkach przedszkolaków można było stwierdzić, że dzień ten
należał do niezwykle radosnych i udanych.

26 czerwca Miasto Racibórz uzyskało
zezwolenie na Realizację Inwestycji
Drogowej (ZRID) na budowę odcinka
Drogi Racibórz-Pszczyna.
Inwestycja, która będzie realizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
(ZDW), uzyskała największe dofinansowanie w tym rozdaniu środków unijnych. Koszt tego odcinka to 200 milionów
polskich złotych. Starania i drobiazgowe
przygotowywanie dokumentów trwały
kilka lat. Wkrótce ogłoszenie przetargu i
wyłonienie wykonawcy. Najprawdopodobniej pierwsze prace ruszą wczesną
wiosną 2019r. Obwodnica odciąży ruch i
zapewni kompleksowy objazd Raciborza.
Budowana jest głównie z myślą by ciężki
transport nie rozjeżdżał centrum miasta.
Inwestycja rozpocznie się od węzła komunikacyjnego na wysokości sołectwa
Rudnik gdzie obok obecnego Chempestu
powstanie duże rondo, a samochody będą
się włączać do ruchu z obwodnicy do DK
45.
Tekst: Karina Lassak
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Wycieczka Brzeźnica
W dniu 14 lipca 2018 roku mieszkańcy sołectwa Brzeźnica w składzie ok 50 osób
wyruszyli na całodniową wycieczkę w Pieniny.
Część kosztów, a w zasadzie przejazd
autokarem został rozliczony z funduszu
sołeckiego Brzeźnicy, resztę kosztów ponieśli uczestnicy. Program wycieczki był
bardzo napięty. W pierwszej kolejności
zwiedzono drewniany kościół z XV wieku w Dębnie, zaliczany do Dziedzictwa
Światowej Kultury UNESCO. Był także
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rejs gondolami po jeziorze Czorsztyńskim
( między zamkami ). Jednak największą
atrakcją dla wszystkich uczestników był
spływ Dunajcem na tratwach z miejscowości Sromowce Niżne. Wycieczkę zorganizował sołtys wsi Brzeźnica wraz z Radą
Sołecką.

Wycieczka
z nurtem Odry
Za mieszkańcami sołectwa Szonowice oraz ich sąsiadami ciekawa wyprawa
szlakiem Odry i jej kanałów. Dzięki środkom stowarzyszenia DFK oraz funduszu
sołeckiego byli oraz podziwiali nabrzeża
odbudowującego się powoli portu i stoczni Damen w okolicach Koźla. Z roku na
rok infrastruktury przybywa, na rzece
pojawiają się barki załadowane węglem,
żwirem czy pisakiem. Na nabrzeżu, wyrastają jak grzyby po deszczu, potężne
zbiorniki na paliwa. Do przedwojennej
świetności wiele jeszcze temu miejscu
brakuje, ale jest coraz lepiej. Wycieczkowicze Prócz śluzy Kłodnica zobaczyli kilka basenów portowych, najstarszy kanał
Kłodnicki, którym od 1800 roku transportowano do miast Dolnego Śląska węgiel z
Kopalni Luiza w Zabrzu, a nurtem Odry
dopłynęli aż do progu rzecznego w Koźlu. Atmosfera oraz zainteresowanie opowiadaniem przewodnika były tak duże,
że nawet nie przeszkodziła burza z piorunami. Pewnie za rok kolejna wyprawa.
Najstarszy uczestnik wyprawy miał ponad 80 lat, a najmłodszy nie miał nawet 8.
Tekst: Karina Lassak
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Odwiedziny
księdza z Afryki
w Sławikowie
W dniach 6-11 sierpnia gościł w parafii
Sławików ks. Marc Djetaba z Togo/Afryka, aktualnie student Papieskiego Uniwersytetu św. Anzelma w Rzymie. Przyjechał do Polski, by zwiedzić ojczyznę św.
Jana Pawła II. Od poniedziałku do środy
koncelebrował Msze św. w sławikowskim
kościele, zaś w kolejne dni odwiedził
m.in. Opole, Górę św. Anny, Rudy Raciborskie Kraków oraz Wadowice.
Zdjęcie i tekst: Weronika Żymełka

Kartofle i dynie królowały w
Szonowicach
Jak na jesienną porę przystało w Szonowicach obchodzono tradycyjne jesienne
święto dyni i kartofla. Impreza zgromadziła wielu zwolenników dobrej swojskiej kuchni.
Stół zastawiony obficie, nikomu nie
zabrakło ani jadła, ani napoju. Do zmagań konkursowych stanęli wytrawni kucharze. Niby amatorzy, ale pewnie sama
Magda Gessler byłaby zachwycona zupą
dyniową Daniela Schinka czy Marka Czekały. Ci dwaj panowie od lat przewijają
się jako liderzy kulinarnych zmagań. W
czołówce nie mogło zabraknąć Klaudii
Koszany i jej ponczu dyniowego z pomarańczą. Jury miało nie lada problem rozstrzygnąć kto najlepszy, wszak wszystko
smakowało doskonale. Były konkrety,
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były słodkości, wina i naleweczki. Nie zabrakło także gości z sąsiedztwa. Na świętowaniu w Szonowicach gościli mieszkańcy sąsiednich Ponięcic, Strzybnika czy
Modzurowa. Przyjechali także mieszkańcy Maciowakrza i Makowa. Hitem imprezy były frytki spirale w wykonaniu Nikoli
i Magdy Moik. Zajadali się tym wszyscy
i duzi i mali. Sołtys wsi Szonowice - Karina Lassak dziękuje wszystkim, którzy
przyczynili się do tego jakże przyjemnego
świętowania.
Tekst: Karina Lassak

Czosnkowe
ozdoby Alicji
Zaiczek
Alicja Zaiczek – mieszkanka sołectwa
oraz aktywna członkini lokalnego koła
gospodyń co rusz inspiruje całą społeczność swoimi nietuzinkowymi pomysłami na lokalne działania.
Prócz lawendy w swoim gospodarstwie uprawia także czosnek, z którego
wyczarowuje nie tylko kulinarne rarytasy,
ale także piękne jesienne ozdoby. Czosnek rośnie u nas dobrze, a w tym roku
jest niezwykle dorodny. O jego walorach
zdrowotnych można by napisać bardzo
dużo. Znają go wszyscy czy to z literatury czy też z tradycji i przekazów naszych
mam czy babć? Nasz polski, pięknie wybarwiony na różowo - fioletowy kolor jest
o niebo lepszy niż powszechnie dostępny
w różnych marketach. Pani Alicja Zaiczek wyczarowuje z niego przepiękne
wiązanki, bukiety i tradycyjne czosnkowe warkocze. Zainspirowani jej wyrobami mieszkańcy Szonowic nie wykluczają
zorganizowania w sołectwie lokalnego
kulinarnego święta czosnku, wszak jest
to warzywo, które spotkać można niemalże w każdym przydomowym wiejskim
ogródku.
Tekst: Karina Lassak
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Pielgrzymka do
Włoch
W dniach od 30.06 do 8.07.2018r.
44-osobowa grupa wiernych z parafii
Sławików oraz okolicznych miejscowości wzięła udział w wyjątkowym wydarzeniu, jakim była pielgrzymka do
Włoch.
Autokarem przejechanych zostało niespełna 4 000 km. W ciągu dziewięciu dni
grupa pielgrzymów nawiedziła miejsca
takie jak: Padwa, Asyż, Roccaporena, Cascia, Rzym, Watykan, Monte Cassino, Pietrelcina, Monte Sant Angelo, San Giovanni
Rotondo, Lanciano, Manoppello oraz Loreto. Pielgrzymi oprócz serc napełnionych
wiarą, miłością i dobrocią, przywieźli ze
sobą jeszcze jeden dar, jakim są: kielich
mszalny z pateną oraz ampułki, które zostały ofiarowane dla sławikowskiej parafii.
Zdjęcia: ks. Joachim Augustyniok
Tekst: Weronika Żymełka
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Postaw na
profilaktykę i żyj jak
chcesz!
KGW ,, Wioskowe Trio'' z siedzibą w świetlicy szkolnej
w Szonowicach dnia 10.11.2018( sobota ) o godz.
14:00 przeprowadzi akcję integracyjno-szkoleniową
dotyczącą nowotworu piersi dla wszystkich mieszkanek z terenu Gminy Rudnik.
Spotkanie będzie poświęcone szerzeniu wiedzy o nowotworze piersi, które
przyczynia się do zmniejszenia ilości
zachorowań, a także wykryciu raka we
wczesnym jego stadium. Każda kobieta
powinna znać czynniki ryzyka - przyczyny rozwoju raka piersi, by móc zmienić,
zmodyfikować swój tryb życia lub w ostateczności podjąć leczenie. Życie w nieświadomości daje złudne przekonanie, że
choroba ta nas nie dotyczy. Dlatego chcemy zaprosić na to wydarzenie wszystkie
mieszkanki naszej gminy jak i osoby z

zewnątrz,
k t ó r e
będą miały chęć zapoznania się z tym problemem.
Plakaty ze szczegółowym harmonogramem imprezy ukażą się w najbliższym czasie na terenie całej gminy. Osoby
zainteresowane prosimy o zdeklarowanie
swojej obecności do 31.10.2018 u sołtysów
swoich wsi lub u : przewodniczącej KGW
Barbary Kawik tel. 666 030 450, członkini
KGW Barbary Gonska tel. 507 199 062
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Wycieczka na Pradziada

Podwórko Nivea

W sobotę 29.09.2018 r. członkowie
i sympatycy Koła DFK Grzegorzowice
wyjechali z Biurem Podróży Fojcik na
wycieczkę na górę Pradziad do Czech. Z
Owczarni weszliśmy na Pradziada (1492
m. n.p.m.), który przywitał nas mroźną
pogodą. Chętni którzy wyjechali na wieżę
widokową, stamtąd podziwiali krajobra-

Dobiegają końca prace nad budową
podwórka Nivea przy szkole podstawowej w Rudniku. W sobotę 20 października
planowane jest jego uroczyste otwarcie i
oddanie do użytkowania dzieciom i młodzieży.
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zy Jeseników. Następnie część grupy pojechała autobusem do Karlovej Studanki,
a druga część zeszła malowniczym szlakiem na zasłużony obiad. Wszyscy zmęczeni ale pełni wrażeń wrócili do domów.
W najbliższym czasie planujemy kolejne
wojaże.
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Nowi dyrektorzy
szkół

Finansowanie placówek
oświatowych w Gminie Rudnik
Plan budżetu oświaty w 2018 roku
wynosi: 9 326 678,98.zł, wykonanie za I
półrocze wynosi 4 492 104,03 tj. 48,2%. Do
końca roku wydatki powinny być wykonane zgodnie z przyjętym planem. W poszczególnych latach przedstawiają się to

następująco: Tabela nr 1 przedstawia plan
i wykonanie budżetu w poszczególnych
placówkach w roku 2017, oraz plan na I
półrocze 2018. W tabeli Nr 2 przedstawiono kwotę subwencji oświatowej w 2017r.
oraz plan na 2018r.

W związku z zakończeniem 5-cio letnich kadencji dyrektorów szkół podstawowych w Rudniku i Grzegorzowicach
Zarządzeniem Wójta. 20 sierpnia odbyły
się konkursy na te stanowiska.
Na kolejną pięcioletnią kadencje kierowanie placówką w Grzegorzowicach
do 31 sierpnia 2023 roku powierzono mgr
Marioli Ciszek pełniącej tę funkcję w poprzedniej kadencji.
Rudnicką szkołą kierować będzie mgr
Aleksandra Woźniak od 11-tu lat nauczyciel matematyki i informatyki w tej szkole.
Poprzedni o pracowała w szkole w Szonowicach pełniąc funkcję dyrektora przez
2 kadencje.

Tabela nr 1 - Plan i wydatki budżetowe w poszczególnych placówkach oświatowych.
Lp

Placówka

Wykonanie
2017

Subwencja
2017

Plan 2018 na
30.06.2018r.

1

Przedszkole Rudnik

764 733,78

744 174,00

2

Przedszkole Grzegorzowice

364 590,04

344 398,00

3

Przedszkole Gamów

276 252,30

247 504,00

4

ZS-P Brzeźnica

1 028 989,83

706242.18

1 083 982,85

5

Szkoła Podstawowa Rudnik

2 269 967,22

1958085.99

2 130 281,30

6

Szkoła Podstawowa Grzegorzowice

2 035 872,93

1968178.53

1 964 354,00

7

Parafialne Towarz. Oświat. Gamów

2 482 911,74

2482911.74

2 392 513,10

Tabela Nr 2 - Subwencja oświatowa
Wykonanie w 2017r. w zł
7 368 713,00

Plan w 2018r. w zł
6 350 898,00

Koszty jednostkowe w poszczególnych placówkach w roku 2017 przedstawia poniższa tabela:
Lp

Placówka

Budżet

Ilość
uczniów

Koszt jednostkowy ucznia

1

Szkoła Podstawowa Rudnik

2 269967,22

125

18159.73

2

Szkoła Podstawowa Grzegorzowice

2 035 872,93

144

14138.00

3

Szkoła Podstawowa Brzeźnica

777448.78

22

35338.58

4

Przedszkole Rudnik z filią Szonowice

764 733,78

75

10196.45

5

Przedszkole Grzegorzowice

364 590,04

25

14583.60

6

Przedszkole Gamów

276 252,30

25

11050.09

7

Przedszkole Brzeźnica

225668.90

27

8358.10

Opracowali: Jan Deńca, Roman Nowak
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Nowy Rok Szkolny
Inauguracja nowego roku szkolnego
2018/2019 rozpoczęła się 3 września we
wszystkich placówkach na terenie gminy. Do wszystkich szkół na terenie gminy
uczęszcza 419 uczniów tj. o 20 uczniów
mniej w porównaniu do roku poprzedniego. Liczba uczniów z roku na rok maleje w roku szkolnym 2016/17 do szkół
uczęszczało 448 uczniów, w roku szkolnym 2017/18 439 uczniów, a następne lata
przyniosą dalszy spadek, bowiem odejdą
klasy gimnazjalne. Ilość uczniów w poszczególnych szkołach i klasach przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie

Z wychowania przedszkolnego korzysta 147 dzieci - dane zawarte w poniższej tabeli.
Wyszczególnienie

Liczba dzieci
poniżej „0”

Liczba dzieci
„0”

Ogółem

1

Przedszkole Rudnik

35

12

47

2

Filia Szonowice

4

20

24

3

Przedszkole Grzegorzowice

13

12

25

4

Gamów

9

6

15

5

Brzeźnica

25

11

36

86

61

147

Ogółem

Liczba uczniów w klasach SP

Gimn.
kl.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Ogółem
SP

Szkoła Podstawowa Rudnik

11

13

5

23

19

10

12

15

108

12

120

Szkoła Podstawowa Grzegorzowice

9

9

11

17

25

17

18

11

117

13

130

Szkoła Podstawowa Brzeźnica

4

3

3

8

1

1

-

-

20

-

20

Szkoła Podstawowa Szonowice

16

4

4

18

18

8

9

11

88

15

103

Szkoła Podstawowa Gamów

9

5

3

0

8

6

6

9

46

-

46

Ogółem

49

34

26

66

71

42

45

46

379

30

419

III

Ogółem

Opracował: Jan Deńca

Otwarcie roku szkolnego Rudnik

Otwarcie roku szkolnego Szonowice

Otwarcie roku szkolnego Gamów

Otwarcie roku szkolnego Grzegorzowice
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Wysokość opłat za wywóz odpadów
Tabela przedstawia ceny za usługi wywozu odpadów w Powiecie Raciborskim. Dane pochodzą ze Starostwa Raciborskiego. Wynika z niej, że
opłaty za wywóz odpadów komunalnych w gminie Rudnik należą do jednych z najniższych w powiecie.
Opłata za odpady zbierane w sposób selektywny (za mieszkańca):
Lp.

Gmina

1 mieszkaniec

1

Rudnik*

12,00 zł

2 mieszkaniec
12,00 zł

3 mieszkaniec

4 mieszkaniec

5 mieszkaniec

6 mieszkaniec

12,00 zł

12,00 zł

12,00 zł

12,00 zł

7 mieszkaniec
12,00 zł

8 mieszkaniec i
kolejni
12,00 zł

2

Krzyżanowice

13,00 zł

12,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

9,00 zł

9,00 zł

8,00 zł

8,00 zł

3

Racibórz*

13,50 zł

13,50 zł

13,50 zł

13,50 zł

13,50 zł

13,50 zł

13,50 zł

13,50 zł

4

Kuźnia Raciborska 15,50 zł

15,50 zł

15,50 zł

15,50 zł

15,50 zł

15,50 zł

15,50 zł

10,00 zł

5

Nędza*

16,00 zł

16,00 zł

15,50 zł

15,50 zł

13,50 zł

13,50 zł

11,50 zł

11,50 zł

6

Krzanowice*

17,00 zł

16,00 zł

15,00 zł

14,00 zł

13,00 zł

13,00 zł

13,00 zł

13,00 zł

7

Kornowac

20,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

12,00 zł

12,00 zł

12,00 zł

11,00 zł

11,00 zł

8

Pietrowice Wielkie 20,00 zł

18,00 zł

16,00 zł

14,00 zł

13,00 zł

12,00 zł

11,00 zł

10,00 zł

* dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i są zbierane w sposób selektywny, opłatę pobiera się za pojemnik

Opłata za pojemnik:
Lp.

Gmina

Pojemnik
110/120 l

Pojemnik
240 l

Pojemnik
1100 l

Pojemnik
7000 l

Worek o pojemności 80 l

Pojemnik 50 l ( metalowe kosze uliczne)

1

Racibórz

21,50 zł

40,00 zł

93,00 zł

572,00 zł

16,00 zł

-

2

Rudnik

24,00 zł

45,00 zł

150,00 zł

-

-

14,00 zł

3

Nędza**

26,00 zł

44,00 zł

114,00 zł

-

22,00 zł

-

4

Krzanowice**

40,00 zł

80,00 zł

240,00 zł

-

-

-

** W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno -wypoczynkowe,
ustala się ryczałtową stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości:
1)
Nędza – 96,00 zł za rok
2)
Krzanowice – 200,00 zł za rok

Puchar Wójta dla LKS Gamów
W sobotę 4 sierpnia br. na boisku sportowym w Gamowie odbył się mecz o puchar Wójta Gminy Rudnik pomiędzy LKS
Gamów i LKS Grzegorzowice. Drużyny
rozegrały mecz 2 x 45 min. Mecz zakończył się wynikiem 5 : 3 dla LKS Gamów
(do przerwy 2 : 2), tym samym puchar
zdobyła drużyna z Gamowa.
Wyróżniono następujących zawodników:
Najlepszy bramkarz – Marek Pawlik z
LKS Gamów,
Najlepszy zawodnik – Marcin Wilczek
z LKS Gamów
Najlepszy obrońca – Bartosz Winkler z
LKS Grzegorzowice,
Najaktywniejszy zawodnik – Paweł
Karczewski z LKS Grzegorzowice,
Król strzelców – Martin Pendziałek z
LKA Gamów.
Drużyna LKS Gamów wystąpiła w
składzie: bramkarz Marek Pawlik, obrońcy Dawid Wilczek, Grzegorz Czekała,
Mateusz Pieruszka, Aleksander Waniek,
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pomocnicy Martin Pendziałek, Marcin
Wilczek,Roman Wilczek, Rafał Strzeduła,
napastnicy Rafał Wilczek, Daniel Krybus,

Tomasz Kierek, Marek Strzeduła, Paweł
Muszol.
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“Dąb” Brzeźnica informuje:

Mateusz Kampik
z „Dębu” V-ce
mistrzem Polski
seniorów.

W dniach 7-.07.2018 r. w Teresinie k/Warszawy odbyły się zawody o mistrzostwo Polski
Seniorów, w których brało udział trzech zawodników LKS „Dąb” Brzeźnica. W mistrzostwach tych
wspaniale powalczył nasz młody, wielokrotny
medalista mistrzostw Polski Kadetów i Juniorów.
Mateusz Kampik zdobywając po raz pierwszy w
grupie seniorów w kat. wagowej 74kg V-ce mistrza Polski.
Pozostali dwaj młodzi zapaśnicy klubu zajęli dalsze miejsca. Patryk Gołuchowski w wadze
65kg zdobył V miejsce a Remigiusz Waśkowski,
tegoroczny Mistrz Polski Juniorów zajął w grupie seniorów dalsze miejsce.
Kontuzje dwóch najlepszych zawodników
„Dębu”, członków Kadry Narodowej,
Sebastiana Jezierzańskiego i Patryka Ołenczyna nie pozwoliły zapaśnikom z Brzeźnicy obronić wysokiego III miejsca zdobytego w ubiegłym
roku w klasyfikacji klubowej.
Cieszy natomiast systematyczna praca i widoczne postępy zawodnika Mateusza Kampika
w grupie seniorów, ubiegłorocznego brązowego
medalistę tych zawodów
Zarząd i działacze klubu mają nadzieję, że
Mateusz pójdzie śladem swojego wujka Franciszka Kampika, wspaniałego zawodnika, wieloletniego członka Kadry Narodowej, wielokrotnego
medalisty Mistrzostw Polski oraz uczestnika Mistrzostw Świata i Europy.
Remigiusz Waśkowski zdobywając tytuł
Mistrza Polski zapewnił sobie udział w Mistrzostwach Europy , które odbyły się w dniach 30.075.08 w Rzymie (Włochy). Był to jego pierwszy
start w tak ważnej imprezie.
W dniach 30.08-2.09.2018r. Sebastian Jezierzański brał udział w silnie
obsadzonym Miedzy narodowym turnieju w Warszawie. Były to eliminacje do
udziału w Mistrzostwach Świata Seniorów. Był to bardzo słaby występ naszego
najlepszego zawodnika, który po dwóch
przegranych walkach odpadł z turnieju.
Jedyne wytłumaczenie słabego występu
należy upatrywać w przemęczeniu po
wielu zgrupowaniach Kadry Narodowej.
Pomimo słabego występu w tym silnie
obsadzonym turnieju, trener Kadry Narodowej doceniając jego dotychczasowe
osiągnięcia powołał go w skład reprezentacji Kadry Polski na Mistrzostwa
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świata Seniorów, które odbędą się w Budapeszcie
(Węgry) – w dniach 20-28.10 bieżącego roku.
Natomiast Patryk Ołenczyn wybrany przez Ministerstwo Sportu do „Programu 100”, powołany
został przez Polski Związek Zapaśniczy do udziału
w Mistrzostwach Europy U23, które odbyły się
w Istambule (Turcja) w dniach 4-10.06.2018. i
zajął VII miejsce, czego serdecznie gratulujemy.
Kolejnym startem tego młodego zawodnika był
udział w Akademickich Mistrzostwach Świata,
które odbyły się w dniach 5-9.09. w Brazylii. W
tych Mistrzostwach wywalczył V miejsce. Ostatecznie po wyleczeniu licznych kontuzji Patryk
jest gotowy na kolejne wyzwania.
W dniach 15-16.09.2018r. w Warszawie odbyły się Mistrzostwa Polski Weteranów. Z klubu
LKS „Dąb” Brzeźnica brał udział jeden zawodnik
– Zbigniew Nowak, który zdobył tytuł Mistrza Polski. Jest to były wielokrotny medalista Mistrzostw
Polski Kadetów, Juniorów i U23. Wielkie gratulacje dla tego ambitnego zapaśnika.
Z kolei w dniach 21-22.09.2018r. w Miliczu
odbyły się Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS. W
grupie młodzieży szkolnej Dawid Pater uplasował
się na V pozycji, natomiast Seweryn Troszka i
Marceli Nikiel zajęli dalsze miejsca, bowiem był
to ich pierwszy start w tak poważnych zawodach.
Coroczne wyniki zapaśników „Dębu”
w imprezach ogólnopolskich,
międzynarodowych oraz udział w Igrzyskach Olimpijskich są doskonałą promocją wsi
Brzeźnica, gminy Rudnik oraz całej ziemi raciborskiej!
Wszystkim zawodnikom gratulujemy osiągniętych wyników, trzymamy kciuki za kolejne
sukcesy oraz życzymy jak najmniej kontuzji. Natomiast działaczom i trenerom klubu możliwości
pozyskania środków na dalszą efektywną działalność klubu. Klub pragnie podziękować wielu
sponsorom, dzięki którym klub ma możliwość
brania udziału w niezbędnych zawodach, organizowanych w kraju i za granicą.

UDZIAŁ ZAWODNIKÓW DĘBU W ZGRUPOWANIACH SZKOLENIOWYCH

Zgrupowanie Kadry Narodowej Seniorów i
zawody zagraniczne – 17.06-6.07.2018 Tbilisi
(Gruzja): Jezierzański Sebastian, Waśkowski Remigiusz
Zgrupowanie szkoleniowe Kadry Juniorów
26.07-2.08.2018r. Spała:
Waśkowski Remigiusz, Gołuchowski Patryk
Zawody i zgrupowanie szkoleniowe Kadry
Juniorów 12.07-24.07.2018r. – Kaliningrad (Rosja): Remigiusz Waśkowski
Zgrupowanie szkoleniowe Krajowego Zrzeszenia LZS 21-28.07.2018r. Borowice: Seweryn
Troszka
Zgrupowanie Kadry Śląska młodzików i kadetów: Dawid Pater,Marcel Spleśniały, Seweryn
Troszka, Marceli Nikel
Zgrupowanie Kadry Narodowej Seniorów –
6-18.08.2018r. Wałcz: Sebastian Jezierzański,
Patryk Ołenczyn, Mateusz Kampik
Zgrupowanie Kadry Narodowej Juniorów
22.08-6.09.2018r. Władysławowo: Remigiusz
Waśkowski
Zgrupowanie Kadry Narodowej Seniorów
22.08-6.09.2018r. Władysławowo: Sebastian Jezierzański, Patryk Ołenczyn, Mateusz Kampik
Zgrupowanie szkoleniowe Kadry Narodowej
Seniorów 12.09-20.09.2018r. Zakopane: Sebastian Jezierzański, Patryk Ołenczyn, Mateusz
Kampik
Zarząd Klubu LKS Dąb Brzeźnica
H. Skornia
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Sprzęt dla strażaków

Korona dożynkowa Modzurów

Sprzęt dla strażaków

Wycieczka Brzeźnica

Występ zespołu Śląsk

Dożynki

Dożynki parafialne Rudnik

Dzień przedszkolaka

strona - 24

Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny

