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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
składam najserdeczniejsze życzenia: 

dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, 
mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego 

słońca oraz samych sukcesów.

Wójt Gminy Rudnik
Piotr Rybka

W sobotę 6 kwietnia z inicjatywy Wójta 
Gminy Rudnik Piotra Rybka odbyła się 
pierwsza Gala wręczenia Fial Przedsię-
biorczości w naszej gminie.
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Relacja foto:
http://gmina-rudnik.pl/galleries/fiala-przedsiebiorczosci-2019/

W sobotę 6 kwietnia z inicjatywy 
Wójta Gminy Rudnik Piotra Rybka 

odbyła się pierwsza Gala wręczenia Fial 
Przedsiębiorczości w naszej gminie.

Nagrody zostały przyznane w siedmiu ka-
tegoriach: Innowator Roku, Biznes – Przed-
siębiorca, Biznes Rodzinny, Aktywny NGO, 
Żelazny Kłos Gminy Rudnik, Dębowy Laur 
Gminy Rudnik oraz Ambasador Przedsiębior-
czości Gminy Rudnik. Te nagrody powstały 
po to, by docenić trud oraz pracę oraz by za-
inspirować innych do działania. „Przyznane 
nagrody i wyróżnienia promują najlepszych, 
pokazują jakość i solidność przedsiębiorcy 
oraz przyczyniają się do dalszego rozwoju”, 
podkreślał wójt Piotr Rybka. Do Urzędu wpły-
nęło 14 wniosków. Nominowanych wybrała 
pięcioosobowa kapituła konkursowa, która 
składała się z przedstawiciela Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Ce-
chu Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Staro-
sty Raciborskiego, Przewodniczącego Rady 
Gminy Rudnik oraz Urzędu Gminy Rudnik. 

Charakter nagród 
„Innowator Roku” to przedsiębiorca wy-

różniający się wprowadzaniem nowych roz-
wiązań technologicznych, usprawniających 
pracę przedsiębiorstwa i ulepszających pro-
dukt, stosujący nowoczesne metody pracy. 
„Biznes-Przedsiębiorca” wyróżnia się dyna-
miką prowadzenia działalności, wzorowym 
prowadzeniem i rozwojem przedsiębiorstwa 
oraz zaangażowaniem w życie społeczne 
i wspieraniem Gminy Rudnik. „Biznes Ro-
dzinny” to pracodawca działający w obrębie 
mikro-przedsiębiorczości, zatrudniający rodzi-

Fiale 2019

nę i bliskich lub wyróżniający się uwzględnia-
niem praw rodziców-pracowników oraz pielę-
gnowaniem wartości rodzinnych. „Aktywnym 
NGO” jest z kolei organizacja pozarządowa 
lub osoba działająca na rzecz podmiotów 
działających na terenie Gminy Rudnik, wy-
różniająca się wysoką aktywnością w swojej 
działalności oraz zaangażowaniem społecz-
nym. „Żelazny Kłos Gminy Rudnik” przyzna-
wany jest rolnikom i hodowcom dla których 
ważne jest promowanie rozwoju nowocze-
snego rolnictwa i aktywności społecznej 
a „Dębowy Laur Gminy Rudnik” organiza-
cjom pozarządowym oraz osobom, których 
zaangażowanie i wkład pracy w prowadzoną 
działalność przyczyniły się do rozwoju przed-
siębiorczości w Gminie Rudnik (Laur może 
być też przyznany jako jubileuszowa nagro-
da dla przedsiębiorców oraz osób, które od 
ponad 20 lat dzięki odpowiednim doświad-
czeniom kreują postawy przedsiębiorcze oraz 
prowadzą aktywną działalność społeczną). 
Ostatnia nagroda to „Ambasador Przedsię-
biorczości” i jest dla osób i podmiotów, któ-
re m.in promują Gminę Rudnik na zewnątrz, 
pomagają w pozyskiwaniu nowych kontra-
hentów, inwestorów lub funduszy.

Fiala w architekturze to pionowy element 
dekoracyjny w postaci smukłej wieżyczki. 
W Gminie Rudnik można ten element spotkać 
jeszcze w Sławikowie na mauzoleum w par-
ku przypałacowym. „Fiala w swoim założeniu 
miała chronić ścianę budynku przed skrzy-
wieniem przez siłę rozporu sklepienia i dzięki 
temu pozwalało na zachowanie stateczności 
konstrukcji. Dlatego wybrano ten element za 
wzór do nagrody. Któż jak nie przedsiębior-
cy, rolnicy czy hodowcy są wsparciem i ele-

mentem rozwoju dla każdej społeczności 
lokalnej”, mówił podczas Gali wręczenia Fial 
Przedsiębiorczości wójt Piotr Rybka.

7 nagrodzonych i 2 wyróżnionych
Podczas pierwszej Gali Fial Przedsię-

biorczości Gminy Rudnik nagrodzeni zostali:
► Danko Sp. z o.o. w Modzurowa w ka-

tegorii Innowator Roku – nagrodę odebrał 
Jan Staroń 

► El-Kos Józef Kostka z Grzegorzowic 
w kategorii Biznes-Przedsiębiorca – nagrodę 
odebrał Józef Kostka 

► Tora s. c. z Rudnika w kategorii Biz-
nes Rodzinny – nagrodę odebrał Krzysztof 
Szczepanik 

► Ks. Joachim Augustyniok w kategorii 
Aktywny NGO 

► Eugeniusz i Gertruda Plottek w kate-
gorii Żelazny Kłos Gminy Rudni – nagrodę 
odebrała Pani Gertruda z synem 

► Zarząd Gminny OSP w kategorii Dę-
bowy Laur Gminy Rudnik – nagrodę odebrali 
Bogusław Stec oraz Bernard Ławnik 

► LKS Dąb Brzeźnica w kategorii Am-
basador Gminy Rudnik – nagrodę odebrał 
Hubert Skornia

Nagrodzeni otrzymali dyplomy i statuetki 
w kształcie fiali, kłosa zboża i liścia dębu – 
są to elementy nawiązujące do herbu Gminy 
Rudnik i jej bogactwa. Podczas Gali przyzna-
no również dwa wyróżnienia, które otrzymały 
firma budowlana Stukkateur Gerard Fitzon 
z Sławikowa oraz Zakład Stolarski Bernard 
Weiner z Rudnika. Nagrody i dyplomy wrę-
czali Wójt Gminy Rudnik, członkowie kapi-
tuły konkursowej oraz przedstawiciele rady 
gminy i powiatu. 

Wśród zaproszonych gości był m.in. euro-
poseł Bolesław Piecha. Swoje gratulacje dla 
nagrodzonych oraz podziękowania dla Gmi-
ny za organizację konkursu przesłała poseł 
Gabriela Lenartowicz. Gala odbyła się w Re-
stauracji Mirena w Rudniku a uświetniły ją wy-
stępy taneczne Zespołu Tanecznego Rewia 
oraz piosenki w wykonaniu solistek Julii Miel-
nik i Justyny Chory. Goście Gali mogli rów-
nież podziwiać wystawę prac artystycznych 
Magdaleny Janiczko, Edyty Reichel i Barbary 
Gonski, mieszkanek gminy. 

Fiale Przedsiębiorczości Gminy Rudnik 
mają się odbywać co roku, zapewnia wójt 
Piotr Rybka: „Zgłaszać kandydatów do Fial 
może każdy mieszkaniec lub stowarzyszenie 
z terenu Gminy Rudnik. Regulamin konkur-
su jest dostępny na naszej stronie interneto-
wej. Na przyszły rok zachęcamy do zgłasza-
nia ludzi, którzy przyczyniają się do rozwoju 
Gminy Rudnik, ponieważ warto dostrzegać 
i doceniać codzienny trud i zaangażowanie 
mieszkańców naszej lokalnej społeczności”.

A.P.
o
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Gaz dla Rudnika
Wójt zaprasza na spotkanie

Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka zaprasza 
wszystkich mieszkańców Rudnika na spo-
tkanie w sprawie gazyfikacji tego sołectwa. 
Odbędzie się 26 kwietnia 2019 r. o godz. 
17:00 w Gminnym Centrum Informacji (GCI).

Swoją obecność zapowiedział przed-
stawiciel firmy Polska Spółka Gazownictwa. 
Opowie on o warunkach i korzyściach przy-
łączenia się do sieci gazowniczej. Podczas 
spotkania mieszkańcy będą mogli pobrać 
wnioski o określenie warunków przyłączenia 
się do sieci oraz zadawać pytania dotyczące 
tej tematyki. Na podstawie liczby wniosków 
Polska Spółka Gazownictwa podejmie decy-
zję, o dokładnym terminie realizacji inwestycji.

Wszystkich zainteresowanych serdecz-
nie zapraszamy.

„Utkane z myśli - blisko siebie”, to 
tytuł wystawy kolaży oraz insta-

lacji Edyty Reichel, dla których inspira-
cję stanowią wiersze autorstwa Joachi-
ma Marczinskiego. Uroczysty finisaż 
wystawy, z licznym udziałem miesz-
kańców powiatu odbył się we wtorko-
we popołudnie 26 lutego 2019 r. w do-
mu książęcym na Zamku Piastowskim 
w Raciborzu.

Zazwyczaj źródłem inspiracji dla prac p. 
Edyty jest otaczająca ją rzeczywistość (jak 
sama o tym mówi), a właściwie jej maleńkie 
detale. Skrawek ciekawego materiału, ka-
wałek kory, interesująca gałązka czy konar, 
stara szuflada - wszystko to co ma w sobie 
ślady dawnej świetności i minionego życia. 
Wszystkie te przedmioty stanowią kanwę, 
na której p. Edyta tworzy swoje artystycz-
ne opowieści utkane z myśli. Różnorodność 
otaczającego nas świata znajduje odzwier-

Utkane z Myśli
EDYTA REICHEL : ARTYSTKA I JEJ  UTKANE Z MYŚLI. WYSTAWA PRAC

ciedlenie w kadrach poszczególnych kom-
pozycji. Tym razem całości ekspozycji pre-
zentowanej na wystawie p. Edyta nadała 
tytuł,, Utkane z Myśli. Blisko Ciebie”, a fini-
saż wystawy odbył się 26 lutego na Zamku 
w Raciborzu. Inspiracją były wiersze p. Jo-
achima Marczinskiego.Ten jakże poruszają-
cy spektakl myśli poety, utkanych z emocji, 
uczuć, jego obserwacji i przemyśleń, wspo-
mnień i marzeń, stał się punktem wyjścia do 
powstania nowej artystycznej odsłony ma-
larskiej kreacji w postaci pięknych kolaży. 
Magiczny świat przyrody, przemijania, który 
już w swojej niezwykłości jest jakże różny 
od realizmu otaczającej nas rzeczywistości, 
wykorzystała p. Edyta jako podłoże i tło dla 
własnych fantazji. Czasami refleksyjnych, 
czasami melancholijnych, ale z pewnością 
utkanych z myśli.

(więcej zdjęć na www.lubowice.pl)
Ewa Porwal

o

„DZIELNI RATOWNICY” 
ZAJĘCIA WARSZTATOWE 
Z UDZIELANIA PIERWSZEJ 
POMOCY PRZEDSZKOLAKÓW 
Z RUDNIKA I SZONOWIC.

W czwartek 7 marca nasze przedszkolaki 
uczestniczyły w zajęciach udzielania pierw-
szej pomocy. Poprzez zabawę i praktyczne 
ćwiczenia uczyły się jak w prawidłowy spo-
sób reagować w sytuacjach zagrażających 
zdrowiu i życiu człowieka.

Pod czujnym okiem ratownika medycz-
nego z wykształceniem pedagogicznym, 
przedszkolaki zdobywały nowe umiejętno-
ści i mogły się poczuć jak mali ratownicy. 
Podczas zajęć, czasowo dostosowanych do 
ich wieku, dowiadywały się jakie są najczę-
ściej spotykane sytuacje zagrażające zdro-
wiu i życiu; jak rozpoznawać niebezpieczne 
sytuacje i jak się wobec nich zachować; jak 
dbać o swoje bezpieczeństwo; po co są opa-
trunki i w jaki sposób ich używać; co to jest 
apteczka i co w niej może się znajdować; ja-
kie są numery alarmowe, jak je zapamiętać; 
czym jest pozycja boczna bezpieczna oraz 
kiedy prowadzić resuscytację krążeniową 
i czym ona jest.

Na zakończenie każdy uczestnik warsz-
tatów otrzymał Dyplom Małego Ratownika, 
naklejkę edukacyjną, kolorowankę oraz Mi-
ni Instrukcję Udzielania Pierwszej Pomocy.

Mamy nadzieję, że tego typu warsztaty 
mogą zaowocować w przyszłości tym, że 
dzieci będą umiały odpowiednio zachować 
się podczas niebezpiecznych sytuacji, które 
mogą przytrafić się każdemu. 
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Praca Urzędu Gminy 
w Wielki Piątek 19 kwietnia

Urząd Gminy w Rudniku czynny będzie 
19 kwietnia 20919 roku w godzinach 7.00 
-  13.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Spotkanie w Brzeźnicy
Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka zaprasza 

wszystkich rodziców i zainteresowanych na 
spotkanie, które odbędzie się w sobotę 27 
kwietnia br. o godzinie 17:00 w brzeźnickiej 
szkole. Tematem spotkania będzie rozsze-
rzenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego o oddział integracyjny. 
Wszystkich zainteresowanych tematem ser-
decznie zapraszamy.

„Umiem pływać” dla uczniów 
klas I – III i seniorów

Gmina Rudnik, podobnie jak w latach po-
przednich otrzymała dotację na program po-
wszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, 
który jest adresowany do uczniów klas I – III 
szkół podstawowych w całej Polsce, a jego 
głównym celem jest aktywizacja fizyczna 
dzieci szkolnych, nabycie podstawowych 
umiejętności pływania, profilaktyka wad po-
stawy oraz nadwagi i otyłości.

Program Ministerstwa Sportu i Turystyki 
zakłada systematyczny i powszechny udział 
dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych za-
jęciach sportowych. Końcowym elementem 
zajęć umożliwiającym dokonanie oceny osią-
gniętych efektów będzie sprawdzian pozio-
mu opanowania podstawowych umiejętno-
ści pływackich. Uczestnicy zajęć, w trakcie 
realizacji nauki pływania, zostaną zapozna-
ni z podstawowymi zasadami bezpieczne-
go przebywania w wodzie oraz w pobliżu 
akwenów wodnych.

Na to zadanie Gmina Rudnik otrzymała 
w tym roku 15.300,00zł. Program rusza po 
feriach zimowych i trwać będzie do końca 
roku. Szkoły Gminy Rudnik realizują ten pro-
gram po raz czternasty. Pływają także Se-
niorki i Seniorzy z naszej gminy.

Osoby 60+, które byłyby chętne na bez-
płatne korzystanie z basenu w czwartki pro-
simy o kontakt z KGW w Gamowie lub se-
niorami w Modzurowie lub urzędem gminy 
w Rudniku.

OGŁOSZENIA

Ważne! Zgłoszenia do 10 maja

Do 10 maja placówki Oddziału Regional-
nego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego w Częstochowie będą przyjmować 
wnioski o skierowanie na wakacyjne turnusy 
rehabilitacyjne dzieci rolników ubezpieczo-
nych w Kasie, mających schorzenia układu 
oddechowego, wady i choroby układu ruchu.

Dzieci z terenu województwa śląskiego 
w tym roku będą mogły się leczyć i odpo-
czywać w dwóch krusowskich ośrodkach:

podopieczni z wadami postawy i choro-
bami układu ruchu przebywać będą w Cen-
trum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu 
Zdroju, w terminie od 23 czerwca do 13 lipca 
2019 roku natomiast z chorobami układu od-
dechowego – w Centrum Rehabilitacji Rol-
ników KRUS w Iwoniczu Zdroju, w terminie 
od 10 lipca do 30 lipca 2019 roku.

W tym roku pobyt na turnusach rehabi-
litacyjnych jest bezpłatny. Rodzice lub opie-
kunowie prawni nie ponoszą kosztów zwią-
zanych z dojazdem dziecka.

Wnioski o skierowanie dziecka na tur-
nus rehabilitacyjny można uzyskać w Od-
dziale Regionalnym KRUS w Częstochowie 
lub w Placówkach Terenowych, których na 
terenie województwa śląskiego jest 12. Wy-
pełniony wniosek wraz z załącznikiem należy 
złożyć do KRUS w nieprzekraczalnym termi-
nie, do 10 maja 2018 roku.

W 2019 roku KRUS zorganizuje turnu-
sy rehabilitacyjne dla 1176 dzieci rolników 
uprawnionych do świadczeń Kasy. Do dys-
pozycji młodych kuracjuszy będą Centra 
Rehabilitacji Rolników w Horyńcu –Zdroju, 
Szklarskiej Porębie, Jedlcu, Iwoniczu-Zdroju, 
Świnoujściu. Limity miejsc dla każdego z wo-
jewództw ustalono proporcjonalnie, biorąc 
pod uwagę liczbę ubezpieczonych w ostat-
nim kwartale 2018 roku.

Przy kierowaniu i kwalifikowaniu dzie-
ci na turnusy rehabilitacyjne muszą zostać 
spełnione określone warunki i zasady. Przy-
najmniej jedno z rodziców (prawnych opie-
kunów) musi podlegać ubezpieczeniu spo-

KRUS 
INFORMUJE

BEZPŁATNE WAKACYJNE TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI Z WADAMI POSTAWY I CHOROBĄ UKŁADU RUCHU.

łecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli 
rolnik ubezpieczony jest na wniosek w peł-
nym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać 
nieprzerwanie co najmniej rok. W roku 2019 
na turnusy kierowane będą dzieci urodzo-
ne w latach 2004 – 2012 (mające 7-15 lat). 
Podstawą skierowania dziecka jest wniosek 
o skierowanie na rehabilitację leczniczą, sta-
nowiący załącznik do rozporządzenia Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 
2013 roku, w sprawie warunków i trybu kiero-
wania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz 
udzielenia zamówień na świadczenia i usłu-
gi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2013 r. poz. 860).

Wniosek powinien być wystawiony przez 
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub 
lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozo-
staje dziecko. Wzór wniosku dostępny jest na 
stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl. 
Do wniosku obligatoryjnie powinien zostać 
dołączony wypełniony załącznik, stanowią-
cy dodatkową informację o stanie zdrowia 
dziecka, jak i oświadczenie rodzica (opie-
kuna prawnego) zawierające m.in. zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych.

Dzieci kwalifikuje lekarz regionalny 
KRUS, pierwszeństwo w skierowaniu na 
turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posia-
dające orzeczenie o niepełnosprawności.

Warto dodać, że dzieci uczestniczące 
w turnusach ubezpieczone są od następstw 
nieszczęśliwych wypadków, gdyż umowa 
w tym zakresie (finansowana przez Fundusz 
Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rol-
ników) zawarta z Pocztowym Towarzystwem 
Ubezpieczeń Wzajemnych.

Przed podróżą w obie strony na turnus 
rehabilitacyjny zostanie obligatoryjnie doko-
nana kontrola pojazdu przez policję.

Szczegółowe informacje w sprawie tur-
nusów rehabilitacyjnych można otrzymać 
w OR KRUS w Częstochowie, ul. Korczaka 
5, pokój 24 i 25, pod telefonem nr 34 365 32 
92 oraz w Placówkach Terenowych.

o
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Sprzątnie Gminy Rudnik
Zapraszamy wszystkich mieszkańców 

naszej Gminy do udziału w akcji „Sprzątnie 
Gminy Rudnik”, która odbędzie się w sobotę 
27 kwietnia 2019 roku.

Akcja będzie miała miejsce we wszyst-
kich sołectwach naszej gminy, a udział w niej 
zadeklarowały już m.in. organizacje poza-
rządowe i przedsiębiorcy. Chcemy również 
uprzątnąć tereny parków i lasów. Urząd Gmi-
ny zapewnia worki i transport śmieci z miejsc 
wyznaczonych wcześniej z gospodarzami 
i właścicielami terenu.

W razie pytań prosimy o kontakt z UG 
Rudnik tel. 324106418.

O dokładnej godzinie i wyznaczonych 
miejscach w poszczególnych sołectwach 
poinformujemy wkrótce. Wszystkich serdecz-
nie zapraszamy!

Nasza przestrzeń
Fundacja Wspomagania Wsi poinfor-

mowała o zakwalifikowaniu gminy Rudnik 
do projektu „Nasza przestrzeń. Konsulta-
cje społeczne na wsi i w małych miastach”. 
W najbliższych dniach przekaże informacje 
o dalszych planach. Pierwsze spotkanie już 
w maju. Program dotyczy dofinansowania 
działań od 25.000 do 30.000 zł.

OGŁOSZENIA

Autorką znaku jest Dominika Pła-
szewska, studentka 3 roku Gra-

fiki reklamowej i edytorskiej w Wyż-
szej Szkole Europejskiej w Krakowie. 
Mieszkanka gminy Rudnik, absol-
wentka Zespołu Szkół w Rudniku, na-
stępnie Liceum Plastycznego w Ra-
ciborzu. Od dzieciństwa pasjonatka 
sztuki. Aktualnie pracuje jako grafik 
komputerowy, a jej prace pokazywa-
ne były m. in. na wystawie „Separa-
tor” w Krakowie.

Jako miesz-
kanka gminy, 
chcąca wnieść 
trochę ducha 
nowoczesno-
ści, wykonała 
logo, które mia-
łoby być identy-
fikacją wizualną 
Gminu i  uzu-
pełnieniem podstawowego symbolu jakim 
jest herb. Logo, stosowane będzie przede 
wszystkim w promocji Gminy Rudnik, na wy-
dawnictwach, drukach reklamowych, promo-
cyjnych, stronach internetowych, ubiorach, 
urządzeniach i przedmiotach.

Logo Gminy Rudnik
W logo zawarta jest wieża zamkowa na-

wiązująca do obecnych oraz byłych gmin-
nych pałaców, gałązka dębu, która jest 
symbolem siły i szlachetności oraz kłos 
zboża z 14 ziarnami, które odnoszą się do 
ilości sołectw w Gminie.

Głównym kolorem identyfikacji jest błę-
kitny. W psychologii koloru błękitny jest koja-
rzony ze spokojem, inteligencją, kreatywno-
ścią, oznacza również otwartość i zaufanie.

Stworzona została również księga znaku, 
która zawiera informacje jak, w jakich formach 
i kiedy stosować logo, jego dopuszczalne 

formy oraz pro-
pozycje m. in. 
wyglądu papie-
ru firmowego, 
pieczątki, wizy-
tówek oraz ga-
dżetów rekla-
mowych takich 
jak fartuszek, 
długopisy i ku-

bek. Gadżety te mogą być wydawane jako 
nagrody np. dla uczniów szkół gminnych. No-
woczesny design i prostota pozwalają na two-
rzenie ciekawych form, co może bardzo do-
brze wpłynąć na promocję Gminy Rudnik.

o

Dnia 19 lutego 2019 r. swoje 90 uro-
dziny obchodziła Pani Anna Ka-

chel z Gamowa. Jubilatka pochodzi 
z wielodzietnej rodziny i od urodzenia 
związana jest z Gamowem. Jej hob-
by to robienie na drutach. Pani Anna 
pracowała na własnym gospodarstwie 
rolnym oraz zajmowała się domem 
i wychowaniem dzieci. Urodziła 3 cór-
ki i 4 synów. Doczekała 20 wnuków 
oraz 19 prawnuków.

Z okazji urodzin Wójt Gminy Rudnik Piotr 
Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywil-
nego Sabina Zięć złożyli Jubilatce życzenia.

Pani Annie składamy serdeczne życzenia 
wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze. 
Niech nigdy nie brakuje jej szczęścia, zdro-
wia oraz wszelkiej pomyślności.

o

90 ROCZNICA URODZIN
Pani Kachel Anny z Gamowa 

NAGRODA STAROSTY 
dla Gabrieli Materzok

Laureatką nagrody w dziedzinie 
kultury została pani Gabriela Ma-

terzok, wieloletnia Dyrektor GBP 
w Rudniku, oraz choreograf zespo-
łu tanecznego Sanssouci z Rudnika, 
który prowadziła przez 12 lat.

Panią Materzok nominowała do na-
grody Mieszka Gmina Krzyżanowice za 
całokształt pracy z zespołem tanecznym 
Tworkauer Eiche. Wcześniej dwukrotnie no-
minowana była Pani Materzok przez Gmi-
nę Rudnik i Fundację Gniazdo, niestety 
bezskutecznie. Udało się za trzecim ra-
zem Gminie Krzyżanowice. Z naszej Gmi-
ny nominowani byli w tym roku również: 
Barbara Gonska w dziedzinie kultury oraz 
Krystyna i Wiesław Marciniakowie w dzie-
dzinie społecznej. 

o
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Dnia 28.03.2019r. w Samorządowym 
Przedszkolu w Gamowie odbył się konkurs 
wiedzy o zdrowiu pt. „Wiem co to zdrowie” 
- pod patronatem Wójta Gminy Rudnik. 

Międzyprzedszkolny konkurs 
wiedzy o zdrowiu

W tym dniu nasze przedszkole odwiedziły 
dzieci z placówek przedszkolnych z terenu 
gminy. Przyjechały starszaki z Brzeźnicy, 
Rudnika, Szonowic i Grzegorzowic. Dzieci 

musiały wykazać się wiedzą na temat zasad 
prawidłowego żywienia, aktywności fizycznej 
oraz zasad dbania o higienę ciała.

Dzieci brały udział w różnych konkuren-
cjach: m.in.: układały puzzle, odgadywały 
zagadki o tematyce zdrowotnej, dopaso-
wywały produkty do piramidy żywieniowej, 
określały co jest zdrowe dla naszych ząb-
ków, odgadywały przedmioty znajdujące się 
w „zielonej torbie”. Każde przedszkole przy-
gotowało piosenkę o zdrowiu i przedstawiło 
ją pozostałym uczestnikom konkursu. Dzieci 
bawiły się wspaniale. Po konkursie wszyscy 
otrzymali nagrody i dyplomy oraz udali się 
na zdrowy poczęstunek.  o

Dnia 21 marca 2019 przedszkolaki 
z Grzegorzowic wyruszyły w pochodzie 
z gaikiem w poszukiwaniu wiosny. W drodze 
machały wspaniałymi, kolorowymi kwiata-
mi i śpiewały piosenki. W chwili obecnej te 

Wiosno, wiosno witaj!!!
piękne kwiaty można zobaczyć przed wej-
ściem do przedszkola. Wiosna po takim po-
witaniu nie ma wyjścia – musi zostać z nami 
na dobre.  

o

Relacja foto:
http://gmina-rudnik.

pl/2019/04/01/wiosno-
wiosno-witaj/

http://gmina-rudnik.
pl/2019/04/03/miedzy-
przedszkolny-konkurs-

-wiedzy-o-zdrowiu/
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Zapaśnik stylu wolnego z LKS „Dąb” 
Brzeźnica jako jedyny młody zawodnik z po-
wiatu raciborskiego został zakwalifikowany 
do programu TEAM 100. Team 100 to pro-
gram Polskiej Fundacji Narodowej (PFN) 
i Ministerstwa Sportu i Turystyki, który po-
wstał z inicjatywy ministra Witolda Bańki. 
Główny cel projektu to wsparcie młodych, 
polskich i perspektywicznych sportowców, 
członków kadr narodowych, którym 
oprócz szkolenia związkowego 
zostanie zapewniona dodatko-
wa, indywidualna ścieżka finan-
sowania. Założeniem jest uru-
chomienie kwoty w wysokości 
4 mln zł rocznie ze środ-
ków przekazanych przez 
fundatorów PFN. Każ-
dy z zawodników będzie 
otrzymywał rocznie oko-
ło 40 000 zł. Mają one 
zostać przeznaczone 
na rozwój oraz dosko-
nalenie umiejętności uta-
lentowanych sportowców 
w wieku 18–23 lata. Te-
am 100 startuje od lipca 
2017 r. Jest to pierwszy 
tego typu projekt w Pol-

Patryk Ołenczyn 
W GRONIE STU NAJLEPSZYCH  
MŁODYCH SPORTOWCÓW W POLSCE

sce - skierowany do zawodników objętych 
systemem sportu młodzieżowego, uprawia-
jących indywidualne sporty olimpijskie (let-
nie oraz zimowe), będących zawodnikami 
kadr narodowych polskich związków spor-
towych. Dzięki wsparciu finansowemu Pol-
skiej Fundacji Narodowej stu utalentowa-
nych sportowców będzie miało możliwość 
m.in. połączenia kariery sportowej z edukacją 
i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodo-
wych.Młodzi zawodni- cy zakwalifiko-
wani przez Insty- tut Sportu 
do programu Te- am 100 

zobowiązali się do przestrzegania postano-
wień zawartych w „Kodeksie uczestnika pro-
gramu Team 100. Wśród 10 postanowień, 
wymienionych w kodeksie, są m.in.: odno-
szenie się z szacunkiem i czcią do symboli 
narodowych oraz dbanie o dobre imię Polski. 
Sportowcy mają pełnić rolę ambasadorów 
polskości na świecie, dlatego zobligowani 
zostali do prezentowania godnej postawy. 

Doping czy nieetyczne zachowanie auto-
matycznie wykluczą zawodnika z pro-
gramu. Sportowcy, w ramach progra-
mu, mogą zdecydować samodzielnie 
o wykorzystaniu otrzymanych fundu-

szy na refundację wydatków 
m.in. na: fizjoterapeutę, 
lekarza, dietetyka, psy-
chologa, suplementa-
cję czy studia. Myślimy, 
iż to wsparcie pomoże 
w rozwoju sportowym 
Patryka oraz umożliwi 
lepsze przygotowanie 

się do walki o miejsce na 
najbliższą Letnią Olimpia-
dę TOKIO 2020.

(Za Nowiny 
Raciborskie)

o
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SPORT W GMINIE RUDNIK

W dniu 9 marca 2019 roku w szko-
le w Szonowicach, odbył się turniej tenisa 
stołowego „O Puchar Wójta Gminy Rud-
nik”. Rywalizacja toczyła się osobno wśród 
dziewczyn i chłopców w pięciu kategoriach 
wiekowych: klasy I – III i klasy IV – VI szko-
ły podstawowej, kasy VII, VIII i gimnazjum 
oraz kategoria młodzież 17 – 30 lat i dorośli 
powyżej 30 lat. Dla wszystkich uczestników 
organizatorzy przewidzieli nagrody i słodki 
poczęstunek. Na trybunach wspierali swoje 
pociechy licznie zgromadzeni rodzice.

Poniżej wyniki poszczególnych kategorii:

Chłopcy klasy I – III
1.Miejsce – Karol Krybus – Lasaki
2.Miejsce – Filip Krettek – Grzegorzowice
3.Miejsce – Dawid Waiser – Łubowice
4.Miejsce – Daniel Domin – Grzegorzowice
5.Miejsce – Michał Wieczorek – Sławików
6.Miejsce – Jakub Walach – Ligota
7.Miejsce – Kacper Fulneczek – Szonowice
7.Miejsce – Bartosz Zemełka – Ponięcice

Dziewczyny klasy IV- VI
1.Miejsce – Paulina Krettek - Grzegorzowice
2.Miejsce – Marta Passia – Ponięcice
3.Miejsce – Nicole Hellebrandt – Ponięcice
4.Miejsce – Julia Gonsior – Czerwięcice
5.Miejsce – Oliwia Fulneczek – Szonowice
6.Miejsce – Natalia Kachel – Szonowice
7.Miejsce – Agata Zeman – Strzybnik
8.Miejsce – Anna Fojcik – Modzurów

Chłopcy klasy IV – VI
1.Miejsce – Olivier Sliwka– Krzanowice

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 
„O Puchar Wójta Gminy Rudnik”

2.Miejsce – Jakub Jurecki – Grzegorzowice
3.Miejsce – Artur Musioł – Gamów
4.Miejsce – Szymon Głombik – Łany
5.Miejsce – Kamil Strzeduła – Gamów
6.Miejsce – Marcel Depta – Sławików
7.Miejsce – Łukasz Waiser – Łubowice
8.Miejsce – Mateusz Musioł – Gamów
9.Miejsce – Kacper Kuczer – Ponięcice
9. Miejsce – Błażej Grabiniok – Modzurów
9. Miejsce – Kamil Kremzer – Szonowice
9. Miejsce – Dominik Zemełka - Ponięcice

Chłopcy Gimnazjum
1.Miejsce – Pascal Kranz – Szonowice
2.Miejsce – Łukasz Głombik – Łany
3.Miejsce – Maciej Zeman - Strzybnik
4.Miejsce – Marcel Rumpel - Ponięcice

Dziewczyny Gimnazjum
1.Miejsce – Nicola Larysz – Łany
2.Miejsce – Magdalena Morawiec – Wito-
sławice
3.Miejsce – Jolanta Fojcik - Modzurów
4.Miejsce – Emilia Depta – Miejsce Odrzań-
skie

Młodzież
1.Miejsce – Mateusz Urbanowicz – Szono-
wice
2.Miejsce – Tomasz Urbanowicz – Szono-
wice
3.Miejsce – Adam Marcinek - Żerdziny

Dorośli
1.Miejsce – Piotr Marcinek - Żerdziny
2.Miejsce – Adrian Zymla – Żerdziny
3.Miejsce – Zbyszek Zeman - Strzybnik

Relacja foto:
http://gmina-rudnik.pl/2019/03/18/turniej-
-tenisa-stolowego-o-puchar-wojta-gminy-
-rudnik-2/
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MECZE LKS GRZEGORZOWICE
20.04.2019 godzina 14.00 KS Przyszłość Rogów II – LKS Grzegorzowice 
27.04.2019 godzina 15.30 LKS Grzegorzowice – LKS Naprzód 37 Krzyżkowice 
01.05.2019 godzina 14.00 LKS Gamów – LKS Grzegorzowice 
04.05.2019 godzina 15.30 LKS Grzegorzowice – LKS Wypoczynek Buków 
11.05.2019 godzina 17.00 LKS Owsiszcze – LKS Grzegorzowice 
18.05.2019 godzina 17.00 LKS ODRA Nieboczowy – LKS Grzegorzowice 
26.05.2019 godzina 17.00 GKS Dąb II Gaszowice – LKS Grzegorzowice 
01.06.2019 godzina 15.30 LKS Grzegorzowice – LKS Zabełków 
09.06.2019 godzina 15.00 LKS Adamowice – LKS Grzegorzowice 
15.06.2019 godzina 15.30 LKS Grzegorzowice – LKS Czarni Gorzyce II

MECZE LKS GAMÓW
 
20.04.2019 godzina 14.00 LKS Gamów – LKS Ocice Racibórz 
27.04.2019 godzina 17.00 LKS Rozwój Bełsznica – LKS Gamów 
01.05.2019 godzina 14.00 LKS Gamów – LKS Grzegorzowice
05.05.2019 godzina 17.00 KS Przyszłość Rogów II – LKS Gamów 
12.05.2019 godzina 15.30 LKS Gamów – LKS Naprzód 37 Krzyżkowice 
19.05.2019 godzina 15.00 LKS Ruda Kozielska – LKS Gamów 
25.05.2019 godzina 17.00 LKS Wypoczynek Buków – LKS Gamów 
02.06.2019 godzina 15.30 LKS Gamów – LKS Owsiszcze 
08.06.2019 godzina 17.00 LKS Odra Nieboczowy – LKS Gamów 
16.06.2019 godzina 15.30 LKS Gamów – GKS Dąb II Gaszowice 

Gmina Rudnik, podobnie jak w latach 
poprzednich otrzymała dotację na 

program powszechnej nauki pływania 
„Umiem pływać”, który jest adresowany 
do uczniów klas I – III szkół podstawo-
wych w całej Polsce, a jego głównym 
celem jest aktywizacja fizyczna dzie-
ci szkolnych, nabycie podstawowych 
umiejętności pływania, profilaktyka wad 
postawy oraz nadwagi i otyłości. 

Program Ministerstwa Sportu i Turystyki 
zakłada systematyczny i powszechny udział 
dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych za-
jęciach sportowych. Końcowym elementem 
zajęć umożliwiającym dokonanie oceny osią-
gniętych efektów będzie sprawdzian pozio-
mu opanowania podstawowych umiejętno-
ści pływackich. Uczestnicy zajęć, w trakcie 
realizacji nauki pływania, zostaną zapoznani 
z podstawowymi zasadami bezpiecznego 
przebywania w wodzie oraz w pobliżu akwe-
nów wodnych. Na to zadanie Gmina Rudnik 
otrzymała w tym roku 15.300zł. Program ru-
sza po feriach zimowych i trwać będzie do 
końca roku. Szkoły Gminy Rudnik realizują 
ten program po raz czternasty. 

o

„Umiem pływać”
dla uczniów 
klas I – III
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18 lutego na prośbę Wójta Gminy 
przyjechał Śląski Wojewódzki 

Konserwator Zabytków Łukasz Kona-
rzewski. Wraz z nim przyjechali również 
inspektorzy: Bartosz Majorek zajmują-
cy się zabytkowymi terenami zielony-
mi, Wiesława Prusecka odpowiedzialna 
za zabytki nieruchome (z wyłączeniem 
obiektów przemysłowych, sakralnych 
i zabytkowych terenów zielonych) oraz 
Aleksander Polański zajmujący się sa-
kralnymi zabytkami nieruchomymi i ru-
chomymi. W wizytacji uczestniczył Wójt 
Gminy Rudnik.

Wizytację rozpoczęto od Rudnika, aby 
pokazać stan pałacu po zawaleniu, ale rów-
nież konserwatorzy zabytków zainteresowani 
byli parkiem przypałacowym z innymi zabu-
dowaniami. Dużo uwagi zwrócono na zabytki 
w Strzybniku. Szczególnie park, kuźnię i ka-
plicę grobową z końca XIX w. von Eikstedtów. 
Ostatni z rodu Fritz von Bischoffshausen-E-
ickstedt opuścił pałac w Strzybniku w 1944 
r. W czasach Polski Ludowej posiadłość zo-
stała znacjonalizowana i oddana pod zarząd 
Państwowego Gospodarstwa Rolnego. Pa-
łac po likwidacji PGR został doprowadzony 
do ruiny w latach 90-tych XX w. Na począt-
ku XXI dawna rezydencja znalazła nabywcę. 
Właściciel nie interesował się jednak jej losem. 

WIZYTA INSPEKTORÓW WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU 
Ochrony Zabytków w Katowicach

Budynek nie otoczony ogrodzeniem, nie za-
bezpieczony przed wejściem podlegał coraz 
większej dewastacji. Stropy wewnątrz pała-
cu od lat są zawalone. Zawaliły się sklepie-
nia piwnic, część balkonu podtrzymywanego 
przez kolumny oraz przybudówka w bocznej 
elewacji. W stanie do uratowania i zagospoda-
rowania jest kuźnia, nad losem której obiecał 
pochylić się konserwator. W Gamowie, mimo 
nieobecności proboszcza obejrzano kościół 
pod wezwaniem św. Anny. Stan murów oce-
niono na bardzo zły, pęknięcia na ścianach 
niebezpiecznie się powiększają. Konserwa-
torzy zabytków z Katowic potwierdzili pod-
jęcie pilnych działań prac konserwatorskich 
w świątyni. W drodze powrotnej obejrzano 
kapliczkę domkową w Gamowie, którą wła-
ściciele posesji zgłosili do wpisania, do Gmin-
nej Ewidencji Zabytków. Dzięki uprzejmości 
właścicieli pałacu w Jastrzębiu, państwa Że-
browskich, konserwatorzy mogli obejrzeć stan 
robót konserwatorskich w tym zabytku. Jest 
to obecnie, obok pałacu w Modzurowie naj-
lepiej utrzymany i zadbany obiekt w gminie. 
Kolejnym przystankiem był Sławików. Park, 
mauzoleum i pałac zajęły chwilę czasu. Roz-
mawiano o dalszych działaniach z Murami pa-
łacu, o inwentaryzacji parku przypałacowego. 
Konserwator zapewnił o wsparciu działań sa-
morządu, które będą miały na celu uratowa-
nie pałacu i parku. Przy okazji konserwatorzy 

odwiedzili kościółek pod wezwaniem św. Je-
rzego w Sławikowie. Od lat systematycznie 
proboszcz tej parafii realizuje plan konser-
watorski zabytku, co zostało bardzo dobrze 
przyjęte przez urzędników z Katowic. Ostat-
nim miejscem, które zwizytowano to ruiny 
pałacu w Łubowicach. Gospodarz obiektu, 
Paweł Ryborz z zainteresowaniem opowia-
dał o losach rodziny Eichendorffów i planach 
odbudowy zamku. Natomiast konserwatorzy 
zwrócili uwagę na bardzo zły stan drzewosta-
nu w parku przypałacowym, konieczność 
wykonania pilnych wycinek suchych kona-
rów i wykonania inwentaryzacji drzewostanu.

Na zakończenie wizyty określono dalsze 
działania tak ze strony gminy, jak i konserwa-
tora zabytków w Katowicach. Najbliższe mie-
siące będą pracowite dla obu stron, ale wizyta 
daje nadzieję na uporanie się z największy-
mi od lat wyzwaniami związanymi z ochroną 
zabytków na terenie Gminy Rudnik. W maju 
i czerwcu gościć będą studenci aby inwen-
taryzować kolejne zabytki, czeka też inwen-
taryzacja parków.

o
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Łódzka hala Expo gościła w dniach 
22-24 kwietnia XXV Targi Regiony 

Turystyczne „Na Styku Kultur”. Ci któ-
rzy przyjechali na nie mogli bliżej po-
znać zalety turystyczne różnych zakąt-
ków Polski. 
 

Z zagranicy również nie brakło wystaw-
ców. Oprócz stoisk z ofertą, spotkań te-
matycznych i wielu innych atrakcji były też 
występy zespołów i solistów. Nasz region 
reprezentował zespół Śląsk. W sumie przez 
trzy dni swoją ofertę prezentowało około 
150 wystawców. Na jubileuszowych Tar-
gach w Łodzi po raz pierwszy promowała 
się nasza gmina. Trasy rowerowe, agrotury-
styka, spływy kajakowe, a także Górnoślą-
skie Centrum Kultury i Spotkań to propozycje 
naszej gminy na targach. Wystawcy, którzy 
uczestniczyli w targach, prezentowali atrak-
cyjną ofertę dla tych, którzy planują wyruszyć 
w podróż, od standardowych ofert turystycz-
nych, poprzez wszystkie usługi pomocne 
turystom, a kończąc na niekonwencjonal-
nych metodach wojażowania. Organizatorem 
targów była Miejska Arena Kultury i Spor-
tu. Podczas jubileuszowej XXV edycji Miej-
ska Arena Kultury i Sportu we współpracy 
z redakcją National Geographic zapraszała 
wszystkich pasjonatów podróży i miłośników 
ciekawych opowieści na spotkania z wybit-

Debiut Rudniczka Wędrowniczka
nymi fotografami, autorami książek, glob-
troterami, sportowcami, odkrywcami i Glo-
gerami. Wystąpili m. in. Aleksander Doba, 
Krzysztof Wielicki, Tomasz Michniewicz, Ma-
teusz Waligóra, Michał Cessanis, Michał Wo-
roch, Iwona El Tanbouli-Jabłońska i Maciej 
Jabłoński, Dominik Szczepański oraz Piotr 
Horzela. Na targach zadebiutował symbol 
– maskotka Gminy Rudnik „Rudniczek Wę-
drowniczek”. Rudziczek to bajkowy ptaszek 
zamieszkujący lasy i parki naszej gminy. Pta-
szek z brzuszkiem, ogonem i skrzydełkiem 
w rudym kolorze. Rudy kolor nawiązuje do 

historii nazwy miejscowości Rudnik zwią-
zanej z rudą darniową. Skrzydełko z moty-
wem liścia dębu nawiązuje do herbu gminy. 
Rudniczek Wędrowniczek przyodziany jest 
w kapelusz, który nadaje mu nieco elegan-
cji i dostojności. Nakrycie łebka może być 
zmieniane w zależności od okoliczności np. 
wianek zbożowy z okazji dożynek, jesienny 
kapelusik z czapki żołędzia czy świąteczna 
czapka Mikołaja. 

Na wiosennych spacerach patrzmy 
uważnie, bo możemy go spotkać. 

o
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W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny 
w Gminnym Centrum Informacji w Rudniku 
odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej 
w kategoriach Szkoła Podstawowa i Gimna-
zjum. Uczestnicy rozwiązywali wymagający 
test składający się z 30-stu pytań z zakre-
su pożarnictwa. Ze wszystkich uczestników 
została wyłoniona 3 najlepszych z poszcze-
gólnych kategorii:

Szkoła podstawowa:
1. Dominik Rybka
2. Tomasz Krzykała
3. Mateusz Koczy
Gimnazjum:
1. Magdalena Morawiec
2. Julia Pośpiech
3. Jolanta Fojcik
Zwycięzcy Turnieju w kategoriach Szkoła 

Podstawowa i Gimnazjum będą reprezento-

Turniej wiedzy pożarniczej
wali naszą Gminę w rywalizacji na szczeblu 
powiatowym.

W komisji Turnieju zasiedli: Prezes Po-
wiatowego ZOSP RP Stefan Kaptur, opie-
kun jednostek OSP z terenu Gminy Andrzej 
Charuk oraz Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka
� o

Relacja foto:
http://gmina-rudnik.pl/2019/03/21/turniej-
-wiedzy-pozarniczej/

OSP Strzybnik 

MODERNIZACJA KOLEJNEGO 
DACHU W OSP BRZEŹNICA

ZDARZENIA W OSP RUDNIK

Ochotnicza Straż Pożarna w Strzybniku na początku roku pod-
czas zebrania sprawozdawczego zebrała się w świetlicy wiejskiej 
i przygotowała plan działań na nowy rok. Głównym celem okazało 
się pozyskanie nowego samochodu co jak na razie zmierza w do-
brym kierunku. Strazacy druhowie zaplanowali prace społeczne 
które wykonają na rzecz miejscowości. JEednostka jak na razie 
wyjejdzała jeden raz na akcję ratowniczą do Rudnika (gdzie zburzył 

się zamek) 19.01.2019. Drugie wezwanie okazało się mniej groźne 
bowiem strażacy Strzybniccy wyjechali na ćwiczenia do Gamowa 
w dniu 23.02 2019. W ćwiczeniach uczestniczyły wszystkie jednost-
ki z terenu gminy a polegały na wydostaniu osób rannych z samo-
chodu przygniecionego przez potężne konary drzew oraz udziele-
niu pierwszej pomocy. 

Na początku 2019 roku jednostka nasza liczyła 38 członków, 
w tym 13 kobiet. Od 01.01.2019r. OSP Rudnik brała udział w 23 
akcjach ratowniczo-gaśniczych. Były to w większości wyjazdy na 
teren Gminy Rudnik, jak również na teren miasta Racibórz. Zda-
rzenia, w których braliśmy udział to m.in.: pożary, zabezpieczenia 
niewybuchów, kolizje drogowe oraz usuwanie skutków porywi-
stego wiatru. W dniu 10.02.2019r. w straży pożarnej w Rudniku, 
przy współpracy sołtysa oraz KGW Rudnik zorganizowaliśmy 

„dzień drzwi otwartych” połączone z pokazami ratowniczymi, ki-
nem 7d, ogniskiem z kiełbaskami oraz drobnym poczęstunkiem. 
Jak co roku, tak i w tym, staramy się pozyskać środki pieniężne 
z gminy, jak również z zewnątrz, które są przeznaczane na zakup 
nowego sprzętu ratowniczego, aby skutecznie nieść pomoc.

Z pozdrowieniami strażacy z Rudnika
„Dla was idziemy w ogień”

W sobotę 9 marca grupa strażaków 
ochotników z OSP Brzeźnica zebrała się 
przy budynku remizy strażackiej, tym razem 
w celu modernizacji zadaszenia na wieży do 
suszenia węży strażackich, na której jest usy-
tuowana syrena do zwoływania strażaków 
w razie alarmu. Po rozstawieniu rusztowa-
nia przez strażaków na istniejące zadasze-
nie zamontowano folię paroprzepuszczalną 
a następnie konstrukcję przykryto nową bla-
chą trapezową. Strażacy z własnych składek 
zakupili blachę oraz wynajęli rusztowanie. 
W modernizacji zadaszenia i zakupie po-
trzebnych materiałów nieodpłatnie pomógł 
Pan Zygfryd Kałuża z Brzeźnicy, który na co 
dzień zajmuje się tego typu pracami.

Zadaszenie zostało pomyślnie zmoderni-
zowane, wykonano również dodatkowe za-
bezpieczenie na syrenę strażacką. Ochotni-
cy z Brzeźnicy w najbliższym czasie planują 
wykonać modernizację bramy wjazdowej do 
garażu w budynku OSP. Oprócz wymiany 
zużytych elementów bramy planują zakup 
napędu elektrycznego. Całość inwestycji 
zostanie pokryta z funduszy pozyskanych 
przez strażaków z OSP w Brzeźnicy. Do-
datkowo w lutym tego roku strażacy z OSP 
Brzeźnica z własnych środków zakupili m.in. 
nową prądownice do szybkiego natarcia fir-
my Rosenbauer RB. Prądownice zakupiono 
po okazyjnej cenie ok 1600zł. Sprzęt jest już 
na wyposażeniu wozu strażackiego.

o
Prezes OSP Brzeźnica
Sebastian Mikołajczyk
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REKLAMA

REKLAMA

W sobotę 19 stycznia od rana prowa-
dzono akcję przy odgruzowywaniu pałacu 
w Rudniku, którego nocą runęła ściana fron-
towa. Na miejsce wezwano strażaków oraz 
policję. Ruiny przeszukała Specjalistyczna 
Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Stra-
ży Pożarnej z Jastrzębia-Zdroju. Całą akcję 
kierował mł. bryg. Roland Kotula, dowódca 
JRG z PSP w Raciborzu. W akcji uczest-
niczyły jednostki OSP z Rudnika, Strzyb-
niku i Modzurowa. Nie było pewności, czy 
w środku nie znajdowali się ludzie. Od sa-

Akcja strażaków 
i ratowników w Rudniku

mego początku na miejscu był obecny wójt 
i pracownicy urzędu na których spoczywało 
zadanie zadbania logistycznego zabezpie-
czenia zaplecza dla strażaków. Od strony 
nadzoru budowlanego na miejscu byli pra-
cownicy urzędu powiatowego w Raciborzu. 
Byli również policjanci z KPP w Raciborzu. 
Bardzo często pojawiały się w nim także gru-
py eksplorujące zabytkowe budynki. Obiekt 
jest własnością prywatną, od lat skutecznie 
unikającym płacenia podatku i remontowa-
nia pałacu. Kolejna licytacja zorganizowana 

przez komornika nie przyniosła rozwiąza-
nia tego problemu. Jeszcze w styczniu na 
wniosek wójta do Rudnika przyjedzie kon-
serwator zabytków i przedstawiciele nadzoru 
budowlanego. Celem spotkania będzie zde-
cydowanie o dalszych losach XIX wiecznego 
pałacu w Rudniku.
� o
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W nocy 11 marca br. miały miejsce nie-
bezpieczne zjawiska atmosferyczne, które 
były powodem wielu szkód i strat material-
nych. Na szczęście nikt nie zginął. Straż Po-
żarna oraz służby porządkowe miały ręce 
pełne roboty. Po godzinie 01:30 docierały 
pierwsze zgłoszenia z prośbą o interwencje 
i pomoc. Dotyczyły one w większości zerwa-
nych linii energetycznych, telefonicznych, 
zerwanych dachów oraz obalonych drzew 
i nieprzejezdnych ulic. Wichura oprócz wie-
lu prywatnych gospodarstw domowych, po-
ważnie uszkodziła połacie dachowe Szkoły 
w Rudniku oraz w Grzegorzowicach, a także 
całkowicie zerwane zostało pokrycie dacho-

Nawałnica nad Gminą Rudnik
we na Ośrodku Zdrowia w Łubowicach. Wie-
le domostw pozostawało bez prądu. Gminny 
Sztab Kryzysowy wraz z PSP z Raciborza, 
Gminnymi OSP oraz ZWiUK do późnych go-
dzin wieczornych na bieżąco zabezpiecza-
li uszkodzone budynki, usuwali powalone 
drzewa, udrażniali drogi.

Na dzień zamknięcia tego wydania gmin-
nego biuletynu, pokrycia dachowe Szkoły 
Podstawowej w Rudniku i Grzegorzowicach 
zostały naprawione, zaś w przypadku dachu 
na Ośrodku Zdrowia w Łubowicach trwa 
procedura odszkodowawcza oraz wyboru 
oferty potencjalnego wykonawcy.

o
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W dniu 27 marca 2019 roku w sali na-
rad Urzędu Gminy w Rudniku odbyło się 
pierwsze spotkanie Wójta Gminy Piotra 
Rybki z nowo wybranymi sołtysami. Roz-
poczynając spotkanie Wójt pogratulował 
przedstawicielom 14 sołectw, którzy wy-
brani zostali na sołtysów i przez najbliż-
sze pięć lat będą reprezentantami swoich 
wsi. Nowo wybrani sołtysi otrzymali upo-
minki. Na spotkaniu omówione zostały za-
gadnienia związane z realizacją funduszu 
sołeckiego dla poszczególnych sołectw 
jak również sprawy bieżące. Odbyło się 

Spotkanie Wójta 
Z NOWO WYBRANYMI SOŁTYSAMI

również szkolenie z zakresu RODO, które 
poprowadziła Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych pani Anita Stuchły. 

Na zakończenie spotkania Wójt Gminy 
Rudnik Piotr Rybka podziękował wszystkim 
za przybycie i zaprosił zebrane osoby do 
wspólnego pamiątkowego zdjęcia.

A oto imiona i nazwiska Sołtysów 
kadencji 2019-2024:
► Sebastian Mikołajczyk – sołectwo Brzeźnica 
► Hubert Jarosz – sołectwo Czerwięcice 
► Stefania Pendziałek – sołectwo Gamów 

Nr
Nazwa 

sołectwa
Imię 

i nazwisko sołtysa
Adres

Numer telefonu 
kontaktowego

Adres e-mail

1 Łubowice Ewa Porwal 47-411 Łubowice, ul. Kasztanowa 23 601 174 811 eko.ewa@wp.pl

2 Szonowice Agnieszka Kaiser 47-411 Szonowice, ul. Konopnickiej 10 692 572 623
agnieszka.kaiser 

@interia.pl

3 Grzegorzowice Marek Górkiewicz 47-411 Grzegorzowice, ul. Odrzańska 3 692 878 414

4 Gamów Stefania Pendziałek 47-411 Gamów, ul. Długa 19 795 597 174

5 Ligota Książęca Norbert Serzisko 47-411 Ligota Książęca, ul. Sportowa 5 600 047 166 serzisko11@wp.pl

6 Modzurów Siwoń Urszula 47-411 Modzurów, ul. Słowackiego 17 660 015 147

7 Ponięcice Renata Stępińska 47-411 Ponięcice, ul. Leśna 1
788 131 733
32 410 51 09

rena312@op.pl

8 Rudnik Kałuża Waldemar 47-411 Rudnik, ul. Sylwestra 33 604 472 681

9 Brzeźnica
Sebastian 

Mikołajczyk
47-411 Brzeźnica, ul. Kozielska 2B/3 691 680 199 mikolajczyk_s@tlen.pl

10 Czerwięcice Hubert Jarosz 47-411 Czerwięcice, ul. Główna 21 32 410 63 11

11 Lasaki Helga Sekuła 47-411 Lasaki, ul.Nadodrzańska 14
608 358 346
32 410 63 21

hubertj63@gmail.com

12 Sławików Aniela Grabowska 47-411 Sławików, ul.Słowackiego 729 405 850

13 Strzybnik Maria Szramek 47-411 Strzybnik, ul. Długa 22 32 410 64 67

14 Jastrzębie Dorota Peikert-Rolka 47-260 Jastrzębie, ul.Raciborska 7 600 726 753

► Marek Górkiewicz – sołectwo Grzegorzowice 
► Dorota Peikert-Rolka – sołectwo Jastrzębie 
► Helga Sekuła – sołectwo Lasaki 
► Norbert Serzisko – sołectwo Ligota Książęca 
► Ewa Porwal – sołectwo Łubowice 
► Urszula Siwoń – sołectwo Modzurów 
► Renata Stępień – sołectwo Ponięcice 
► Waldemar Kałuża – sołectwo Rudnik 
► Aniela Grabowska – sołectwo Sławików 
► Maria Szramek – sołectwo Strzybnik 
► Agnieszka Kaiser – sołectwo Szonowice 

o
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Przedszkole w Rudniku do przeniesienia

Promesa Senior+ DLA GMINY RUDNIK
W piątek 8 marca w Śląskim Urzędzie 

Wojewódzkim w Katowicach sekretarz sta-
nu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej Stanisław Szwed, poseł na Sejm 
RP i przewodnicząca sejmowej Komisji Poli-
tyki Społecznej i Rodziny Bożena Borys-Szo-
pa oraz wojewoda śląski Jarosław Wieczo-
rek wręczyli promesy w ramach programów 
„Maluch+” i „Senior+” samorządowcom z na-
szego regionu. W uroczystości wzięli także 
udział wicewojewoda śląski Robert Mag-
dziarz, pełnomocnik wojewody śląskiego 
ds. rodziny Maria Nowak oraz wicekurator 
oświaty Dariusz Domański.

Blisko 3,9 mln zł otrzymały samorządy 
z woj. śląskiego na utworzenie i prowadze-
nie placówek dla osób starszych w ramach 

We wrześniu 2018 roku w ramach ruty-
nowych działań, Państwowa Straż Pożar-
na w Raciborzu dokonała kontroli z zakre-
su ochrony przeciwpożarowej w rudnickim 
przedszkolu. W wyniku przeprowadzonych 
działań kontrolno-rozpoznawczych wykaza-
no szereg uchybień. Wydana na podstawie 
oględzin decyzja PSP z Raciborza zobligo-
wała do usunięcia nieprawidłowości oraz 
nałożyła obowiązek przeprowadzenia eks-
pertyzy techniczno-budowlanej całego bu-
dynku, gdyż dokumentacja budynku została 
zniszczona podczas pożaru w latach 40-tych 
ubiegłego wieku. Większa część uchybień 
została usunięta, przeprowadzono próbną 
ewakuację. W styczniu tego roku na prośbę 
Wójta, PSP dokonała ponownej oceny sy-
tuacji bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 
podkreślając, iż podjęte działania efektywnie 
zwiększyły poziom bezpieczeństwa. Nato-
miast 29 marca br. dokonano wizji lokalnej 

tegorocznej edycji rządowego programu 
„Senior+”. Łącznie powstaną 23 placówki dla 
osób starszych, z tego 7 Domów i 16 Klu-
bów Senior+. Z nowych miejsc aktywnego 
wypoczynku skorzystać będą mogli senio-
rzy z większych i mniejszych miejscowości.

Wśród miejscowości, które otrzymały 
pieniądze jest Rudnik. Do gminy dzięki sta-
raniom wójta Piotra Rybki oraz gminnego 
inspektora ds. Promocji, Kultury i Sportu 
Pana Zygmunta Kandora, trafiło lekko po-
nad 149 tys. zł. Pieniądze mają być wy-
datkowane na utworzenie Klubu Senior+. 
Promesę podczas piątkowego wydarze-
nia odebrał wicewójt Gminy Rudnik To-
masz Kruppa.

o

przeprowadzonej z udziałem eksperta w dzie-
dzinie ochrony przeciwpożarowej, celem ba-
dania techniczno-budowlanego gminnego 
przedszkola. Ekspertyza wykazała, iż zabu-
dowa ta nie spełnia wymagań wynikających 
z obowiązujących przepisów, a dostosowanie 
jej do norm określonych dla klasy odporno-
ści pożarowej przewidzianych dla tego typu 
obiektów jest nieopłacalna i wręcz niemożli-
wa ze względów konstrukcyjnych obecnego 
budynku. Starania Urzędu Gminy i pracow-
ników rudnickiej placówki, pozwoliły na usu-
nięcie uchybień. To z kolei pozwoliło uzyskać 
prolongatę tak aby przygotować inny budy-
nek i pomieszczenia do działalności przed-
szkolnej. Podczas ostatnich sesji oraz komi-
sji z problematyką rudnickiego przedszkola 
zaznajomiona została Rada Gminy, zaś 3 
kwietnia br. odbyło się spotkanie informacyjne 
z udziałem rodziców, kadry pedagogicznej, 
pani dyrektor oraz zastępcy wójta. Zebranym 

przedstawiono uwagi PSP oraz wynik wyko-
nanej ekspertyzy techniczno-budowlanej. Dla 
władz Gminy priorytetem jest spraw bezpie-
czeństwa dzieci i pracowników Przedszkola, 
dlatego Wicewójt zaproponował pomysł prze-
niesienia przedszkola do wydzielonej części 
budynku szkolnego w Rudniku i utworzenie 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Omówiona 
została dalsza współpraca wszystkich stron 
celem dalszego funkcjonowania przedszkola 
w obecnym budynku. Obecnie prace Urzędu 
Gminy skupiają się na etapie rozwiązań ar-
chitektonicznych, finansowych oraz poszuki-
wania wsparcia w formie dotacji przy pomo-
cy środków zewnętrznych, potrzebnych do 
zaadoptowania pomieszczeń szkolnych na 
potrzeby przedszkola. Przeniesienie przed-
szkola w nowe miejsce planowane jest na 
wrzesień 2020.

o
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Za nami już 30., jubileuszowa, edycja 
konkursu na najpiękniejsze kroszon-

ki w województwie śląskim, organizowa-
nego corocznie przez Muzeum Górnoślą-
skie w Bytomiu. Laureatów poznaliśmy 30 
marca podczas uroczystego ogłoszenia 
wyników w Sali im. Grzegorza Gerwazego 
Gorczyckiego. Wyróżniono pracę miesz-
kanek naszego powiatu.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowano od 15 
do 18 marca 2019 roku. W tegorocznej edycji 
łącznie wzięło udział 43 uczestników, w tym 7 
debiutantów – łącznie zgłosili 53 zestawy prac. 
A jury oceniło 253 zdobione jajka wielkanocne. 
Jak co roku wybór najlepszych nie był łatwym 
zadaniem ze względu na liczbę zgłaszanych 
prac, która z roku na rok rośnie – często jeden 
uczestnik zgłasza kilka zestawów kroszonek 
w więcej niż jednej kategorii. 

W kategorii zdobienia techniką rytowniczą 
przyznano 6 nagród i 3 wyróżnienia (w tym 
jedno za debiut). Laureatami dwóch równo-
rzędnych I nagród w tej kategorii zostali Klaudia 
Swoboda i Szymon Dylus, dwie równorzędne 
II nagrody trafiły do Barbary Gonski z Strzybni-
ka w gminie Rudnik w pow. raciborskim i Leszka 
Jęczmyka, natomiast dwie równorzędne III na-
grody dostali Katarzyna Gembalczyk i Małgo-
rzata Drożdż z Górek Śląskich w gminie Nędza. 
Wyróżnienia otrzymali: Regina Morcinek i Ka-
tarzyna Smółka, a wyróżnieniem za debiut do-
ceniono Macieja Kłossowskiego. - Konkursowe 
prace metodą rytowniczą cechują się niezwykłą 
dokładnością, precyzją. Docenianie są szcze-
gólnie drobne wzory - mówi Barbara Gonska. 

Oceny i wyboru najlepszych ze zgłoszo-
nych prac dokonało jury w składzie: Joachim 
Orłowski – praktykujący kroszonkarz, Elżbieta 
Oficjalska – kierownik Działu Kultury Material-
nej i Folkloru Muzeum Wsi Opolskiej, Robert 
Garstka – kulturoznawca (specjalista ds. etno-
logii, Regionalny Instytut Kultury w Katowicach), 
Anna Grabińska-Szczęśniak – etnograf (kierow-

Kroszonki Barbary Gonska
nik Działu Etnografii, Muzeum Górnośląskie), 
Urszula Mikoś – historyczka sztuki (Muzeum 
Górnośląskie). Prace oceniano w czterech ka-
tegoriach (według metod zdobienia): techniką 
rytowniczą (drapane), techniką batikową (pisane 
woskiem), innymi tradycyjnymi technikami (np. 
oklejane) i nowatorskimi technikami zdobienia. 
Głównymi kryteriami oceny prac były walory 
artystyczne i estetyczne oraz – w pierwszych 
trzech kategoriach – zachowanie tradycyjnych 
technik i wzorów zdobienia. 

Podsumowaniem konkursu jest wystawa, 
na której można zobaczyć zwycięskie prace 
z tegorocznej edycji konkursu, a także, z oka-
zji jubileuszu, 30 najciekawszych z poprzed-
nich edycji. Jubileuszowym uhonorowaniem 
kroszonkarzy, którzy wzięli udział w konkursie 
na przestrzeni jego wszystkich edycji, jest publi-
kacja towarzysząca „XXX konkurs Górnośląskie 
kroszonki 2019” ze zdjęciami najbardziej intere-

Dzielnicowy bliżej nas
Marzenia złodzieja zniweczył sier-
żant sztabowy Paweł Malcharczyk, 
który posługując się rysopisem 
bardzo szybko zatrzymał sprawcę.

19 marca dyżurny raciborskiej komendy 
otrzymał od opiekuna domu jednorodzin-
nego przy ul. Słowackiego w Sławikowie 
zgłoszenie o włamaniu. - Jak oświadczył 
zgłaszający interwencję, złodziej zabrał 
pieniądze, paszporty i telefon komórkowy, 
powodując straty na kwotę około tysiąca 
złotych. Na miejsce dyżurny skierował mun-
durowych z prewencji, którzy ustalili rysopis 

sprawcy - relacjonuje kom. Mirosław Szy-
mański z KPP w Raciborzu.

Do akcji przystąpił także dzielnicowy, 
sierż. sztab. Paweł Malcharczyk, który na 
podstawie rysopisu wytypował potencjal-
nego sprawcę, a następnie zatrzymał go.

Okazało się, że za kradzież z włamaniem 
odpowiadał 53-letni mieszkaniec Grzegorzo-
wic. Mężczyzna trafił do aresztu. Maksymal-
ny wymiar kary za popełnione przez niego 
przestępstwo to 10 lat więzienia.

Policjanci odzyskali skradzione pienią-
dze i dokumenty.

źródło: KPP Racibórz, oprac. żet
o

S.O.S.

sujących prac z poprzednich edycji konkursu 
oraz opisem technik wykonania (jest tam praca 
B. Gonski z 2016 r.). Wydawnictwo to nie tylko 
kompendium wiedzy o konkursie i tym wyjąt-
kowym rzemiośle, ale jednocześnie zaskaku-
jący formą gadżet, który z pewnością idealnie 
będzie prezentował się podczas zbliżającego 
się wielkanocnego czasu. Tym bardziej pole-
camy jako podpowiedź oryginalnego prezentu 
„na zajączka”. Publikację można nabyć w ce-
nie 22 zł w kasach Muzeum Górnośląskiego 
przy pl. J. III Sobieskiego 2 i ul. W. Korfantego 
34 oraz online.

Pani Barbarze gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów na przyszłość.

Autor: Muzeum Górnośląskie Bytom, fot. 
Barbara Gonska, Anita Pendziałek, 

redakcja@naszraciborz.pl 
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