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Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego Alleluja życzy
wszystkim mieszkańcom Gminy Rudnik
Wójt wraz z współpracownikami.

Wielkanocne stoły to specjalność naszych
gospodyń
X edycja konkursu w Pietrowicach Wielkich - specjały regionalnej kuchni prezentowały dwa sołectwa z Gminy Rudnik
Gamów i Szonowice. Gospodynie z Gamowa zrzeszone w Śląskim Związku Kobiet Wiejskich są obecne na tej imprezie od lat
podobnie jak Szonowice. Gamów reprezentował Gminę Rudnik

także na wystawie kulinarnej w Głogówku. Organizatorem tej
przedświątecznej uczty był Związek Śląskich Kobiet Wiejskich
zrzeszający 30 lokalnych kół z terenu województwa opolskiego
i śląskiego.

Potrawy regionalne

Potrawy regionalne

Potrawy regionalne

Potrawy regionalne

Niecodzienny jubileusz w Szonowicach
Nasza najstarsza mieszkanka sołectwa Szonowice - Pani Aniela Barton w dniu 1 marca 2017 roku obchodziła swoje dziewięćdziesiąte urodziny.
Pani Aniela Barton zd.
Szmańta od urodzenia mieszka w Szonowicach. Tu się
wychowała i pracowała przez
całe swoje życie, w rodzinnym
gospodarstwie rolnym. Jej ojciec Johann Szmańta w latach
60tych był sołtysem Szonowic.
Pani Aniela Miała 6 sióstr i jednego brata. Za mąż wychodziła w 1960 roku. Od 20 lat jest
wdową. Wspólnie z mężem
Jerzym wychowywała córkę.
Doczekała wnuczki i prawnuka Piotrusia. Życzenia
Jubilatce osobiście złożyli
Wójt Gminy Rudnik Alojzy
Pieruszka oraz pracownik
USC Michaela Proba. My również przyłączamy się do tych
serdeczności życząc jubilatce dużo szczęścia, zdrowia,
wszelkiej pomyślności oraz
doczekania następnych rocznic.
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90 rocznica urodzin Pani Amalii Pieruszka
z Grzegorzowic
W dniu 22 grudnia 2016r. Wójt Gminy
Rudnik Alojzy Pieruszka złożył osobiście
życzenia i kwiaty Pani Amalii Pieruszka.
Jubilatka urodziła się 19 grudnia
1926r. w Miejscu Odrzańskim. Przeżyła
II wojnę światową, podczas której zginął

jej ojciec i jedyny brat. W 1947r. wyszła za
mąż za Józefa Pieruszka również zamieszkałego w Miejscu Odrzańskim. Całe życie
pracowała z mężem i matką na gospodarstwie rolnym. Urodziła 3 dzieci (1 syna i 2
córki ), ma 1 wnuczkę i 3 wnuków oraz

3 prawnuczki i 3 prawnuków. Od 30 lat
mieszka u córki w Grzegorzowicach. Pani
Amalii życzymy dużo zdrowia, radości
z każdego dnia oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

Wielkanocne stoły to specjalność naszych
gospodyń
Co roku, wystawa pozwala
poznać potrawy przygotowywane w różnych regionach Śląska
z okazji Świąt Wielkanocnych.
To także inspiracja dla tych, którzy chcieliby wprowadzić do
swojego domu odrobinę wielokulturowości i nowych pomysłów. W tradycji świętowania
są także zwyczaje związane ze
zdobieniem stołów, malowaniem jaj i wykonywaniem palm.
Paradnym stołom towarzyszyły
występy artystyczne i pokazy
rękodzieła. Sołectwo Szonowice w tegorocznych zmaganiach
konkursowych postarało się
o wsparcie Ponięcic, Strzybnika i Brzeźnicy. Choć formalnie
to konkurs, to nagrody za trud
przygotowań i efekty kulinarne
otrzymali wszyscy.
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Spotkanie Wójta
z przedstawicielami kół DFK
Rokrocznie organizowane jest spotkanie wójta w kameralnym gronie działaczy
zarządów kół DFK prowadzących swą
statutową działalność na terenie Gminy Rudnik; Szef struktur gminnych DFK
przedstawił dokonania, zrealizowane
projekty, działalność DFK w minionym
roku i plany na przyszłość. Jak co roku, do
wszystkich obecnych i tych którzy w ciągu całego roku dbają o tożsamość kulturo-

wą naszej małej ojczyzny, skierował swoje
ciepłe słowa Pan Wójt Alojzy Pieruszka
dziękując za dotychczasową, owocna
współpracę. Niemieckie zwyczaje, język
i tradycje ubogacają nasz teren. To co było
w dzieciństwie przeżywane niegdyś przez
naszych najstarszych mieszkańców, może
być dziś pielęgnowane przez ich wnuki
i prawnuki. Pokoleniowy spadek na pewno poszerza horyzonty i światopoglądy.

Charytatywny Koncert Kolęd
w wykonaniu Claudii i Kasi Chwołka
22 stycznia 2017r. odbył się w kościele parafialnym w Sławikowie charytatywny
koncert kolęd w wykonaniu Claudii i Kasi Chwołka. PATRONAT HONOROWY NAD
WYDARZENIEM OBJĄŁ STAROSTA RACIBORSKI RYSZARD WINIARSKI.
Podczas koncertu można było nabyć
cegiełki na rzecz remontu wnętrza kościoła w Sławikowie oraz zakupić płyty
zespołu.
Patronatem medialnym wydarzenie
wsparli: Nowiny Raciborskie, Nasz Racibórz, Nowa Trybuna Opolska, Radio Vanessa i Radio Silesia
Od 10 lat kościół w Sławikowie jest
systematycznie remontowany. Do większych wykonanych inwestycji należy
zaliczyć: wymianę całego pokrycia dachowego z częściową wymianą więźby
dachowej, remont elewacji zewnętrznej,

wykonanie odwodnienia fundamentów
kościoła, ogrodzenie całości cmentarza,
wybrukowanie obejścia wokół kościoła,
remont instalacji elektrycznej, remont organów piszczałkowych. Jednym z ostatnich etapów remontu jest odnowienie
wnętrza świątyni.
Bóg zapłać za każdą nabytą podczas
koncertu cegiełkę, która wesprze remont
kościoła w Sławikowie!
Tekst: Weronika Żymełka
Zdjęcia: Jennifer Wochnik

Budowa
gazociągu
Już niebawem ruszają roboty geologiczne związane z budową gazociągu
w sołectwach Szonowice, Ponięcice
i Strzybnik;
Na podstawie projektu robót geologicznych zatwierdzonego decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 3197/
OS/2016 dla inwestycji „Budowa gazociągu relacji Kędzierzyn-Koźle - Granica RP
(Polska - Czechy) DN1000, MOP 8, 4 MPa
w km 23+351 - 52 + 810” informujemy, że
na terenie Gminy Rudnik w sołectwach
Szonowice, Ponięcice i Strzybnik wykonywane będą badania geologiczne. Rodzaj
robót: wiercenia mechaniczno-obrotowe,
sondowania dynamiczne, badania geofizyczne. Podstawowe dane dotyczące robót geologicznych: zostanie wykonanych
ok. 325 otworów badawczych (w tym 10%
rezerwy) do głębokości 5,0-10,0 m p.p.t.
Otwory zostaną wykonane wiertnicą mechaniczną systemem „na sucho”, tj. bez
użycia płuczki, świdrem ślimakowym.
Zostaną wykonane sondowania sondą
dynamiczną DPL przy wytypowanych
otworach w ilości do 100. Zostaną wykonane badania geofizyczne: badania georadarem - 38 profili. Roboty wykona firma
PANGAZ Sp. z o. o. z Krakowa.

redakcja biuletynu
wydawca i zespó³ redakcyjny:
Urz¹d Gminy Rudnik
ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik,
tel. 410-64-18, 410-64-28
druk:
Drukarnia „atb studio”
nak³ad:
1200 egz.
Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. Redakcja
zastrzega sobie prawo zmiany tytu³ów i skracania
tekstów. Materia³y do publikacji prosimy dostarczaæ
na noœnikach informatycznych lub przesy³aæ na adres:
urzad@gmina-rudnik.pl
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Gerard Bulenda

Zmarł o. Józef Krettek SVD

Z ogromnym żalem i przykrością zawiadamiamy, że w dniu 12 lutego 2017r
przeżywszy 76 lat zmarł śp. Gerard Bulenda wieloletni nauczyciel i wychowawca dzieci i młodzieży szkół w Rudniku
i Szonowicach. Uroczystości pogrzebowe
odbyły się w kaplicy cmentarza Jeruzalem
w dniu 18 lutego br. o godzinie 11.00. Pan
Gerard Bulenda zawsze pozostanie w naszej pamięci, ponieważ nie umiera ten, kto
trwa w pamięci żywych.

W dniu 6 marca do wieczności odszedł parafianin z Lasak, misjonarz o. Józef Krettek SVD, przeżywszy 80 lat.
Ojciec Józef Krettek urodził się 23 lipca 1936 roku w Lasakach, w parafii Sławików, w powiecie Raciborskim z rodziców
Jana i Jadwigi z domu Samson. Miał trójkę
rodzeństwa: Marię, Teresę i Jana.
Zaraz po szkole podstawowej
28.08.1950 roku zgłosił się do niższego
seminarium księży werbistów w Nysie.
Kiedy Ludowe Państwo Polskie 3 lipca
1952 roku skonfiskowało Dom Misyjny
św. Krzyża w Nysie, o. Józef zgłosił się do
nowicjatu w Pieniężnie, który rozpoczął
8 września 1952 roku. Dwa lata później 8
września 1954 roku złożył pierwszą profesję.
Po pierwszym roku nowicjatu i dwóch
latach wstępu do filozofii, które polegały
głównie na uzupełnieniu wiedzy z zakresu liceum, studia filozoficzne odbył
w Nysie (1955 - 1957), a studia teologiczne
w Pieniężnie. 7 września 1961 roku złożył
wieczystą profesję. Zaś 28 stycznia 1962
roku otrzymał święcenia kapłańskie również w Pieniężnie.
Zgodnie z ówczesnymi przepisami
po ukończeniu studiów teologicznych
odbył tzw. rok pastoralny w Bytomiu
(1962-1963). Później został przeniesiony
do Pieniężna i przez 9 miesięcy obsługiwał Piotrowiec i Białczyn, dojeżdżając
tam z klasztoru w Pieniężnie. W 1964r.
przeszedł do diecezji poznańskiej pełniąc
przez 3 miesiące (01.04.1964-30.06.1964)
obowiązki wikariusza w Kórniku. Na
takie samo stanowisko skierowano go razem z o. Pawłem Książkiem do Sztumu,
gdzie werbiści już wcześniej pełnili obo-

Spotkanie Wójta
z sołtysami
Tradycyjnie na początku roku zaplanowano spotkanie Wójta Alojzego Pieruszka z gospodarzami sołectw. Zebranie
odbyło się w sali narad urzędu gminy
w dniu 2 lutego 2017r o godzinie 9.00;
W programie spotkania znalazły się
następujące tematy:
Utrzymanie mienia gminnego; Fundusze sołeckie 2016/2017; Plan rewitalizacji
gminy; Najważniejsze inwestycje w sołectwach w roku 2017;
W sprawach bieżących między innymi: dożynki, konkurs potraw regionalnych, terminy zebrań wiejskich. Sołtysi
mieli okazję zgłaszać zapytania o ważne
dla nich sprawy i zagadnienia oraz wyrazić swoje zdanie na temat omawianych
kwestii. Ustalono terminy dożynek parafialnych, sołeckich i gminnych. Gospodarzem tegorocznego gminnego święta
plonów będzie sołectwo Rudnik. Dożynki odbędą się 27 sierpnia 2017r na placu
przed GCI.

wiązki wikariuszy w latach 1958-1959.
Następnie wspólnie z o. Janem Bartoszkiem pracował przy kościele św. Antoniego w Braniewie (1965-1966), skąd został
odwołany do pracy misyjnej na Nową
Gwineę.
02.10.1967r.
odleciał
samolotem
z Rzymu do Nowej Gwinei razem z o. Pawłem Książkiem i o. Janem Bartoszkiem
i innymi misjonarzami, zatrzymując się
w Australii. W Epping (dzielnica Sydney)
uczęszczał na kurs języka angielskiego
i brał sporadycznie udział w duszpasterstwie dla polonii australijskiej.
Po skończonym kursie języka angielskiego nowi misjonarze zostali przeznaczeni do trzech diecezji w Nowej Gwinei.
O. Józef Krettek z dwoma innymi (o. Paweł Książek i o. Jan Bartoszek) otrzymał
skierowanie do diecezji Mount Hagen (teren górzysty) i w tej diecezji na różnych
miejscach (min. Pumakos, Pompobus, Sikiro) i na różnych stanowiskach przepracował 50 lat.
Z początkiem roku 2017 poczuł się
źle. Lekarze rozpoznali u niego nowotwór. Ponieważ szpitalnictwo w Papui
Nowej Gwinei wciąż pozostawia wiele do
życzenia, postanowiono leczyć go w Polsce. W połowie lutego powrócił do Polski
i przeszedł operację w Szpitalu Wojskowym w Warszawie. Na rekonwalescencję
przyjechał do klasztoru w Górnej Grupie
23 lutego 2017 roku, gdzie zmarł 6 marca
2017 roku.
Obrzędy pogrzebowe odbyły się
w Nysie w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w dniu 11 marca 2017 roku. O. Józef
spoczął na cmentarzu klasztornym ojców
werbistów.

Palmy
wielkanocne
Gospodynie z sołectw Rudnik, Strzybnik i Szonowice w dniu 21 marca zorganizowały wspólne warsztaty kręcenia
palm wielkanocnych. Instruktażu i porad
w zakresie rękodzieła udzielała Pani Basia
Gonska, która na co dzień prowadzi pracownię artystyczną. Przydatne były również porady najstarszych członkiń koła
gospodyń, które radziły jak się kiedyś palmy wykonywało. W latach poprzednich
palmy wykonywano w domach głównie
na własny użytek. W sumie wykonano
ponad osiemdziesiąt palemek wielkanocnych.
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Święto świętych
Młodzianków
Święto Młodzianków, czyli dzieci betlejemskich pomordowanych na rozkaz
Heroda, obchodził Kościół 28 grudnia.
W ich wspomnienie zostały odprawione w kościele parafialnym w Sławikowie
oraz filialnym w Miejscu Odrz. Msze św.
w intencji dzieci. Na zakończenie Mszy
św. każde dziecko otrzymało indywidualne błogosławieństwo i pamiątkowy obrazek bożonarodzeniowy.

Rewitalizacja gminy Rudnik? Konsultacje społeczne
W środę 5 kwietnia br. w godzinach
popołudniowych w Gminnym Centrum
Informacji w Rudniku odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne, zorganizowane w ramach realizacji projektu
„Opracowanie gminnego programu
rewitalizacji dla gminy Rudnik”.
W spotkaniu uczestniczyli: Wójt
Alojzy Pieruszka, sekretarz Gminy Karina Lassak, radni, sołtysi, mieszkańcy,
przedstawiciele podmiotów i członkowie
zespołu ds. rewitalizacji. Spotkanie prowadził konsultant firmy opracowującej
gminny program rewitalizacji. W trakcie
prelekcji i dyskusji z uczestnikami spotkania wskazano główne problemy występujące na obszarze. Dotyczyły one różnych
sfer życia w zależności od miejscowości
czy sołectwa. Wyrażono wiele cennych
opinii, które zostaną wykorzystane podczas opracowania gminnego programu.

Uroczystości w Łubowicach
Uroczystości rocznicowe w Górnośląskim Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa w Łubowicach
z udziałem mieszkańców Gminy Rudnik oraz zaproszonych gości odbyły
się w sobotę 11 marca br. Obchody 229
rocznicy urodzin Josepha von Eichendorffa opatrzona mottem - Goethe i Eichendorff - dwaj znakomici, niemieccy
poeci. W programie uroczystości były:
15.00 - Msza św. Przejście w procesji, z orkiestrą dętą oraz pocztami sztandarowymi,
na stary cmentarz rodzinny Eichendorffów.
16.30 – Otwarcie akademii w Sali Bankietowej. Prelekcja dr Pawła Strózika: „Goethe
i Eichendorff - dwaj znakomici, niemieccy
poeci“. Koncert muzyki klasycznej: utwory: R. Schumanna, F. Mendelssohna-Bart
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Dzień kobiet
Ligota Książęca
W Ligocie Książęcej jak co roku
w marcu sołtys Norbert Serzisko obdarował mieszkanki swojego sołectwa kwiatami z okazji Dnia Kobiet. Przyjęcie dla
wszystkich chętnych Pań z Ligoty odbyło
się w świetlicy wiejskiej. Organizatorem
było miejscowe koło gospodyń i Rada
Solecka . Kobiety spotkały się przy kawie
i ciastach oraz ciepłej kolacji którą przygotowała najstarsza członkini Pani Z. Hałas .Sołtys prócz kwiatka każdej kobiecie
i dziewczynie złożył życzenia i podziękował za współpracę.
Szonowice
Dzień Kobiet w Kole Gospodyń Wiejskich w Szonowicach. We wtorkowy wieczór 6 marca w świetlicy w Szonowicach,
Koło Gospodyń Wiejskich zorganizowało spotkanie dla chętnych pań zrzeszonych w stowarzyszeniu aby uczcić Święto Kobiet. Cieszy fakt, że tak wiele osób
chce uczestniczyć w życiu społecznym
naszych wsi. Panie oprócz życzeń otrzymały tradycyjnego tulipana. Po części oficjalnej odbyła się kolacja przygotowana
przez wszystkie uczestniczki, po kolacji
były quizy, zgadywanki ...i niekończące się rozmowy. Koło gospodyń planuje
wycieczkę dla swoich członkiń, a także
zainteresowanych z poza stowarzyszenia
w dniu 6 maja 2017r. Zapisy u Pani Teresy
Siwoń. Cała uroczystość została uwieczniona na fotografiach, które dla potrzeb
kronikarskich wykonała pani Barbara

Kawik - kronikarz stowarzyszenia. Plany
koła na najbliższe tygodnie to współorganizacja Kiermaszu szkolnego, którego
organizację planuje się na dzień 9 kwietnia 2017r. Jestem przekonana, że wieczór
upłynął dla każdej z pań w miłej atmosferze i wierzę, że w tak licznym, babskim
gronie spotkamy się znów za rok. Szefowej dziękujemy za organizację spotkania.
Rudnik
Panie świętowały także w Rudniku.
Z okazji Dnia Kobiet Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Rudniku spędziły przy
dobrym poczęstunku oraz miłym towarzystwie udane popołudnie.

Strzybnik
Dzień Kobiet w świetlicy wiejskiej
w Strzybniku świętowano już kolejny rok.
Pani sołtys wraz z mieszkankami zorganizowały spotkanie z poczęstunkiem dla
chętnych. Cieszy fakt, że tak wiele Pań zawitało do świetlicy by wspólnie spędzić
ze sobą czas z dala od codziennych obowiązków. Panie oprócz życzeń otrzymały
także kwiaty, które zostały ufundowane
przez Wójta Gminy Alojzego Pieruszka.
Cała uroczystość została uwieczniona na
fotografiach, które dla potrzeb kronikarskich wykonała Pani Barbara Gonska.

Sołectwo
Ponięcice
Trwa wyburzanie pawilonu handlowo-usługowego z lat siedemdziesiątych.
Wyburzany pawilon „Henryk” został
oddany do dyspozycji mieszkańców sołectwa Ponięcice 20 stycznia 1975r. Budowa
obiektu trwała 5 miesięcy. W pawilonie
mieścił się sklep spożywczo - przemysłowy, klubo - kawiarnia oraz biura Ośrodka
Zaopatrzenia Robotniczego. Obiekt wybudowano ze środków gospodarstwa Ponięcice. Do lat sześćdziesiątych w miejscu
pawilonu stał dwór właścicieli ziemskich
rodziny von. Selchow, teren otoczony był
szeroką fosą, której pozostałościami są istniejące do dziś rowy melioracyjne.Więcej
informacji o tym miejscu w najbliższym
wydaniu biuletynu gminnego.
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Zabawa z Niedźwiedziem, czyli
Bery 2017. Karnawał zakończony!
W sobotę 25 lutego w Sali w Ligocie Książęcej odbyła się wspaniała Zabawa z Niedźwiedziem, poprzedzona Wodzeniem Bera po wsi przez przebierańców.
W zabawie wzięło udział bardzo
dużo osób – obowiązkowo przebranych,
o czym świadczy galeria zdjęć z tej imprezy. Zabawę nakręcał zespół, a uczestnicy
bawili się do późnych godzin nocnych.
Organizatorami byli Sołtys i Rada Sołecka
Ligoty Książęcej oraz grono osób działają-

cych na rzecz kultywowania tradycji Wodzenia Bera. Tradycja integruje mieszkańców, „Bery” nas cieszą, i nie wyobrażamy
sobie bez tego zwyczaju końca karnawału.
(Więcej zdjęć na www.lubowice.pl)
Ewa Porwal

MŁODZI Z PARAFII
SŁAWIKÓW DZIAŁAJĄ
CHARYTATYWNIE
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
młodzież gimnazjalna z parafii Sławików
obdarowała świątecznymi upominkami
osoby doświadczone chorobą i cierpieniem. Młodzi upiekli pierniki, spakowali
paczki, a później wraz z Proboszczem ks.
Joachimem Augustyniokiem odwiedzili
chorych w ich domach, a także pensjonariuszy w Domie Opieki w Sławikowie.
Delegacja młodzieży złożyła chorym
w imieniu całej parafii życzenia świąteczne oraz wręczyła drobny upominek.
Oprócz pierników, słodyczy i owoców
chorzy otrzymali także specjalny prezent,
jakim były "Boże krówki".
Łącznie obdarowanych zostało 42 parafian.
Tekst: Weronika Żymełka
Zdjęcia: Jennifer Wochnik

Ladies Party
Ladies Night/ Babski Comber … czyli
Wieczór Bardzo Kobiecy. Kobietom nie
można odmówić fantazji i poczucia
humoru.
Miłe Panie! Za nami niepowtarzalny
piątkowy wieczór 24 lutego. Wszystko co
uwielbiamy, czyli pogaduchy, konkursy,
upominki, pokaz makijażu, tańce – w jeden wieczór! Prawdziwe Ladies Party –
tym razem Panowie nie mogli wejść, ale
mogli ufundować wieczór swojej Pani.
Organizatorki - p. Agnieszka Kara i p.
Joanna Krydzińska zapewniły mnóstwo
atrakcji: był poczęstunek, był program artystyczny, były upominki. W strefie urody
kultowa marka Avon dołożyła wszelkich
starań, aby Panie poczuły się docenione.
Zaproszone ekspertki od urody odpowiadały na wszystkie pytania. Można było
wykonać fryzurkę lub ją poprawić u profesjonalnej fryzjerki, można było poznać
sztukę pięknego makijażu u makijażystki.
Dodatkowo rozlosowane zostały nagrody
Avon. Za oprawę muzyczną odpowiedzialny był DJ, przygotował taneczną
mieszankę muzyczną w klimatach pop
i disco. Uwieńczeniem wieczoru było losowanie nagród głównych.
Mamy nadzieję, że nowa impreza będzie już imprezą cykliczną i „obowiązkową” pozycją dla wszystkich Kobiet.
(Więcej zdjęć na www.lubowice.pl)
Ewa Porwal
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Pielgrzymi
z Rudnika
Szlakiem maryjnych sanktuariów w Leśniowie i na Jasnej Górze
W sobotę 25 lutego wierni z parafii
św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rudniku wraz z ks. Piotrem Spallkiem wybrali
się na pielgrzymkę do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej. Relacja w pielgrzymki szczegółowo na stronie gminy Rudnik.

Dane statystyczne za rok 2016
Urząd Stanu Cywilnego
W 2016 r. w księgach Urzędu Stanu
Cywilnego w Rudniku umiejscowiono 5
urodzeń, zarejestrowano 24 małżeństw
oraz 33 zgonów. Najwięcej było ślubów
konkordatowych- 18, umiejscowionych 4, cywilnych - 1. Zarejestrowano 4 rozwody, to o 4 mniej niż przed rokiem. Łącznie
umiejscowiono 9 zagranicznych aktów
stanów cywilnego. Wydano 472 odpisów
aktów stanu cywilnego.
Wysłano 19 listów gratulacyjnych do
par małżeńskich, które obchodziły Jubileusz 25-cio lecia pożycia małżeńskiego, 8
listów gratulacyjnych do par, które doczekały jubileuszu 55 rocznicy małżeństwa.
Sześć par doczekało jubileuszu „Złote
Gody”. Wójt Gminy udekorował jubilatów medalami przyznanymi przez Prezy-

denta Rzeczypospolitej Polskiej. Jubileusz
Diamentowych Godów obchodziły trzy
pary małżeńskie. Pięciu mieszkańców obchodziło 90 rocznicę urodzin. Najstarszy
mieszkaniec Gminy obchodził 93 urodziny.
Ewidencja działalności gospodarczej
W 2016 roku w Urzędzie Gminy Rudnik 11 przedsiębiorców złożyło wnioski
o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Wniosków o zmianę stanu faktycznego i prawnego było 60, o wpis informacji o zawieszeniu działalności 17
natomiast o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej było 10. Jedenastu przedsiębiorców zakończyło prowadzenie działalności gospodarczej.
Ewidencja ludności
Ogólna liczba mieszkańców Gminy

Rudnik na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła 5051. Zameldowało się 67 osób,
wymeldowało 79. Na pobyt czasowy
zameldowały się 72 osoby w tym 10 cudzoziemców. Urodziło się 24 chłopców
i 24 dziewczynki. Umarło 39 mężczyzn
i 38 kobiet. Najpopularniejszymi imionami nadawanymi chłopcom były: Mikołaj, Kacper i Franciszek; dziewczynkom:
Lena, Martyna i Anna. Do najrzadziej
nadawanych imion chłopięcych należały:
Jan, Tomasz i Stanisław natomiast dziewczęcych: Oliwia, Jagoda i Malwina. Spośród ogólnej liczby mieszkańców 43 osoby zawarły związek małżeński, 12 osób
się rozwiodło.
Ogólna liczba wydanych dowodów
osobistych w 2016 r. wynosi 585.

Szkubanie pierza w gminie Rudnik
Najstarsze gospodynie doskonale pamiętają jeszcze dawny zwyczaj szkubania pierza po chałupach? Kiedyś w długie, mroźne,
zimowe wieczory przy workach gęsich i kaczych piór gospodynie spotykały się po domach na szkubaniu.
Nikt się nie przejmował bałaganem,
fruwającymi w powietrzu piórkami i pełnym domem niesfornych dzieci. Najważniejsze było by się spotkać. Takie szkubanie miało prócz wymiaru praktycznego
usypania pierzyny czy poduszki, wymiar
towarzyski. A jak było wesoło! Opowieściom, bajaniu i żartom nie było końca.
Ten dawny zwyczaj pielęgnowany jest
w naszej gminie jeszcze tylko w Gamowie i Strzybniku. Najczęściej kultywują
go kobiety z Kół Gospodyń Wiejskich. Nie
chcemy by ten zwyczaj został zapomniany więc wspólnie mieszknki Strzybnika
i Szonowic postanowiły w tym roku zachęcić do szkubania pozostałe Panie, i te
młodsze, i te starsze. Najstarsza uczest-
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niczka spotkań przy tegorocznym szkupaniu pierza to pani Elżbieta Rudek ze
Strzybnika, ma 85 lat, ogromne poczycie
humoru i mnóstwo pozytywnej energii.
Szkubanie szło jej najlepiej. Najmłodsze
to Aleksandra Wnęk lat 8 i Julia Nadachewicz, która w tym roku kończy 7 lat. Te
dwie dziewczynki uczestniczą aktywnie
we wszystkich warsztatach. Nie sposób
nie wspomnieć niezwykłych gospodyń ze
Strzybnika, dzięki którym jest co szkubać.
Pani Dorota Gonska wspólnie z mężem po
dziś tradycyjnie hodują gęsi i kaczki. Ich
córka Barbara jest miłośniczą rękodzieła,
tradycji i lokalnego folkloru, w jej pracowni powstają prawdziwe perełki, które znajdują uznanie w całym świecie. Do

tego grona dołączają gospodynie z Szonowic z sołtysem na czele oraz gospodynie
ze Strzybnika i Rudnika. Żeby każdy miał
blisko szkubanie zorganizowano tym razem w Gminnym Centrum w Rudniku
był oczywiście poczęstunek oraz pyszna kawa i herbata, a te najlepiej smakują
w dobrym towarzystwie. Podczas tych
popołudniowo-wieczornych spotkań już
zrodziły się nowe pomysły na organizację
świąt Wielkanocnych, pomysły na nowe
dekoracje dożynkowe i wiele, wiele innych. Każda osoba to ręce do pracy oraz
źródło inspiracji i pomysłów. Dobrze jest
się nimi dzielić, a pasją wzajemnie zachęcać do działania.
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Uroczyste obchody Święta Patrona Szkoły
w Grzegorzowicach
10 marca 2017 w murach grzegorzowickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących im.Josepha von Eichendorffa obchodzono
Święto Patrona Szkoły.
Na cześć urodzin i święta patrona Josepha von Eichendorffa zorganizowana
została uroczysta akademia. Na widowni
zasiedli przedstawiciele samorządu, Kuratorium Oświaty, Ks. Proboszcz Henryk
Rzega, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, sołtysi, radni, rodzice oraz przyjaciele szkoły. ... W części artystycznej
przygotowano blok słowno-muzyczny
w języku polskim i niemieckim, pokazy taneczne z udziałem uczniów szkoły
i członków zespołu tanecznego Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu
(opiekun- Ewelina Uriasz). Pani Karina
Wallach nauczyciel języka niemieckiego,
a wystrój sali przygotowała Pani Edyta
Reichel wraz z rodzicami. Tradycyjnie
wprowadzono sztandar i odśpiewano
hymn państwowy i hymn szkoły. Następnie Pani Dyrektor Mariola Ciszek przemówiła tytułem wprowadzenia i przywitania gości. Do grona przyjaciół szkoły
dołączyła Pani Ewa Porwal, która z rąk
dyrekcji otrzymała podziękowanie i bukiet czerwonych róż. Kolejnym punktem
programu było przedstawienie o życiu
patrona, przeplatane utworami lirycznymi Jego autorstwa. W drugiej części można było zobaczyć piękne pokazy taneczne.
A tak o uroczystości w dzisiejszym bloku informacyjnym Radia Mittendrinn:
"Heute, den 10.03.2017 feierte die Ein-

strona - 10

heitsschule namens Joseph von Eichendorff in Gregorsdorf ihren Schirmherr.
Zu Ehren des Geburtstags und der Schi-

rmherrschaft von Joseph von Eichendorff
veranstaltete die Schule eine feierliche
Akademie."

Klub Seniora w Modzurowie na
Zamku Piastowskim w Raciborzu
W zimowe popołudnie 4 lutego 2017r
członkowie Klubu Seniora w Mozdurowie wyjechali zwiedzać zamek i browar.
Po zamku oraz odrestaurowanej kaplicy
zamkowej zwiedzających oprowadził Pan
Grzegorz Nowak przewodnik. Zwiedza-

jący zobaczyli wnętrza kaplicy oraz zamku, w których mieszczą się rózne galerie
i wystawy. Następnie udali się do browaru książęcego, gdzie oprowadzał ich tamtejszy starszy piwowar. Na zakończenie
wycieczki nastąpiła degustacja.
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Nabór wniosków dla właścicieli budynków mieszkalnych
zainteresowanych montażem instalacji odnawialnych
źródeł energii - OZE - w gospodarstwach indywidualnych
Wójt Gminy Rudnik ogłasza nabór
wniosków dla właścicieli budynków
mieszkalnych zainteresowanych montażem instalacji OZE tj.: instalacji solarnych,
fotowoltaicznych i powietrznych pomp
ciepła w gospodarstwach indywidualnych w ramach projektu pn. „Odnawialne
źródła energii w Gminie Rudnik” planowanego do realizacji przez Gminę Rudnik
w latach 2017 –2020, jeżeli zostanie przyznane dofinansowanie z programów Unii
Europejskiej.
Do prawidłowego opracowania projektu niezbędne jest uzyskiwanie danych
określających m.in. liczbę osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie
i charakterystyczne dane techniczne budynków. Przypominamy, że nie ma możliwości montażu paneli słonecznych na
pokryciach dachowych zawierających azbest tj. eternicie.
W związku z powyższym od dnia 10
kwietnia udostępniony będzie Regulamin, wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz z ankietami doboru instalacji,
wzór pełnomocnictwa. Dokumenty te należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Gminy
Rudnik pokój nr 7 - w nieprzekraczalnym
terminie do 28 kwietnia 2017 r.
Regulamin, deklarację z ankietą można będzie pobrać w Urzędzie Gminy

w pokoju nr 7 lub z naszej strony internetowej www.gmina-rudnik.pl
Precyzyjne wypełnienie ankiet pozwoli na zebranie danych niezbędnych
do zakwalifikowania udziału w projekcie,
opracowania przedmiotowego projektu
oraz wniosku o dofinansowanie. W przypadku zgłoszenia dużej ilości chętnych,
o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie stanowić będzie kolejność składania
ankiet wraz z deklaracjami oraz kompletność ich wypełnienia.
Po zebraniu ankiet przeprowadzimy
weryfikację zgłoszeń i wizję w budynkach. Zgłosi się do Państwa upoważniona
przez Urząd Gminy firma.
Wraz ze złożeniem wniosku, mieszkaniec wyraża zgodę na przeprowadzenie
oceny technicznej przez specjalistyczną
firmę zewnętrzną, upoważnioną i wybraną przez Gminę Rudnik. Koszt oceny
technicznej za każdą wnioskowaną instalację będzie wynosił 150 zł brutto. Każda
z wnioskowanych instalacji wymaga odrębnej oceny technicznej. Płatność dokonywana będzie na konto bankowe firmy
zewnętrznej wykonującej ocenę techniczną na zlecenie Gminy, w ciągu 3 dni od
dnia otrzymania informacji o terminie
przeprowadzenia oceny technicznej.

ZADANIE BĘDZIE REALIZOWANE
W PRZYPADKU OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA. KOSZT FINANSOWY
UDZIAŁU W PROJEKCIE UZALEŻNIONY BĘDZIE OD POZIOMU DOFINANSOWANIA projektu oraz rodzaju i mocy
instalacji. Planowany udział mieszkańców
to ok. 15% to znaczy, że dofinansowanie
wyniesie ok. 85%
Spotkania z mieszkańcami:
- 20 kwiecień(czwartek) – godz. 18.00ŁUBOWICE Centrom Eichendorffa dla
Łubowic, Brzeźnicy, Ligoty Książęcej,
Grzegorzowic.
- 20 kwiecień(czwartek) – godz. 19.30 –
SŁAWIKÓW WDK dla Sławikowa, Lasak,
Grzegorzowic.
- 21 kwiecień(piątek) - godz. 17.00 –
RUDNIK GCI dla Rudnika, Czerwięcic,
Strzybnika.
- 21 kwiecień(piątek) - godz. 18.30
- SZONOWICE szkoła dla Szonowic, Ponięcic, Modzurowa, Jastrzębia.
- 21 kwiecień(piątek) - godz. 20.00
- GAMÓW szkoła dla Gamowa i Sławienka.
W spotkaniach może brać udział każdy zainteresowany niezależnie od wskazanych miejscowości.

Procedura składania wniosku o dofinansowanie
1) Złożenie wniosku w Urzędzie Gminy.
2) Następnie przeprowadzona zostanie weryfikacja formalna.
3) Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do projektu należy dokonać w ciągu 3 dni opłatę za weryfikację techniczną (150 zł brutto za każdy rodzaj instalacji) na nr konta: 80 1140 2017 0000 4102 1304 9251
Dane odbiorcy: Home Instal Magdalena Ochman ul. Moniuszki 45a 47-450 Krzyżanowice
W tytule przelewu należy wpisać:
Imię i nazwisko wnioskodawcy, lokalizację wykonywania instalacji: miejscowość, ulica, nr domu oraz rodzaj instalacji.
Koszt ten jest bezzwrotny i w całości ponosi go mieszkaniec.
4) W/W firma po otrzymaniu wpłaty umówi się na dokonanie weryfikacji technicznej pod podanym adresem. Pracownik
firmy pojawi się pod wskazanym adresem w umówionym wcześniej tel. terminie.
5) Na podstawie przeprowadzonej weryfikacji zostanie wydana opinia o możliwościach techniczny zamontowania danego
rozwiązania, oraz przygotowana stosowna dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie przez Gminę.
6) Podpisanie umowy między mieszkańcem a Gminą Rudnik.
7) Gmina złoży wniosek o dofinansowanie.
8) Zadanie będzie realizowane w przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania - zostanie ogłoszony przetarg na
wyłonienie wykonawcy. Szczegóły odnośnie całości zawarte są w Regulaminie dostępnym w Urzędzie Gminy pok. Nr 7
lub Sekretariacie, oraz na stronie internetowej www.gmina-rudnik.pl.
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny
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Konkurs
kroszonkarski
Zaszczytne, III miejsce, w XXVIII
Konkursie Górnośląskiej kroszonki zajła mieszkanka Strzybnika - Barbara Gonska. W konkursie wzięło udział‚ ponad
50 osób z całego kraju, z czego najmłodszy uczestnik miał 20 lat, a najstarszy 84.
Wszystkie zgłoszone prace można oglądać na wystawie „Górnośląskie Kroszonki 2017” w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.

Przedszkole
Grzegorzowice
Spotkanie z Dyrektorem Kuratorium
3 marca 2017r naszą gminę odwiedziła
Pani Dyrektor Kuratorium Oświaty Delegatury w Rybniku, Alicja Bartkowiak oraz
jej najbliżsi współpracownicy. Spotkanie
zorganizowano dla dyrektorów szkół,
pracowników szkół i rodziców. Spotkanie odbyło się w ZSO Rudnik, a dotyczyło wdrażania reformy oświatowej oraz
zmian w systemie oświaty jakie mają
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nastąpić od września 2017 r. Spotkanie
było doskonałą okazją do zapoznania się
pracowników kuratorium z ofertą szkół,
które prowadzą działalność oświatową
na terenie naszej gminy. W konsultacjach
udział wzięli przedstawiciele wszystkich
szkół gminnych oraz tych, dla których
organem prowadzącym jest Parafialne Towarzystwo Oświatowe w Gamowie.

Tradycyjnie
w
grzegorzowickim
przedszkolu odbyła się uroczystość
z okazji Święta Babci i Dziadka. Babcia
i Dziadek to bardzo ważne, a czasem nawet najważniejsze osoby w życiu wnuka
i wnuczki, dlatego w tym szczególnym
dniu dzieci wspólnie z wychowawczyniami przygotowały dla nich specjalny program oraz poczęstunek. Licznie przybyli
goście z niecierpliwością czekali na rozpoczęcie występu młodych aktorów. Na twarzach radość, skupienie oraz trema. Wszyscy z dumą patrzyli na swoje wnuczęta.
Z całą pewnością ten dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci jak
i dziadków.
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Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
W dniu 24 lutego 2017r w Gminnym Centrum Informacji w Rudniku odbyły się pierwsze eliminacje ogólnopolskiego Turnieju
Pożarniczego.
Do turnieju przystąpiło łącznie 26
uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów. Wszyscy uczestnicy zarówno
z szkół podstawowych jak i gimnazjów
mieli do rozwiązania test, który zawierał 30 niełatwych pytań. Organizatorem turnieju była Państwowa Straż
Pożarna Racibórz, nagrody i upominki dla wszystkich uczestników ufundował Wójt Gminy Alojzy Pieruszka.
Wyniki zmagań:
Szkoła podstawowa:
I miejsce Dominik Rybka ZSO Rudnik
II miejsce Mateusz Koczy ZSO Rudnik
III miejsce Joanna Pluta ZSO Grzegorzowice
Gimnazjum:
I miejsce Krzysztof Bajer ZSO Rudnik
II miejsce Sławomir Karasek ZSO
Grzegorzowice
III miejsce Viktoria Krettek ZSO Grzegorzowice,
Gratulujemy tym, którzy zwyciężyli
i życzymy sukcesów w eliminacjach powiatowych. Naszą gmine reprezentować
będą uczniowie ZSO Rudnik: Dominik
Rybka oraz Krzysztof Bajer.

Koło Gospodyń
z Szonowic
Kolejna inicjatywa Koła Gospodyń
Wiejskich, które swoją siedzibę ma w Szonowicach, a zrzesza Panie z wielu sołectw
naszej gminy, a nawet z gminy województwa opolskiego. Warsztaty ozdób
z krepiny prowadziła szefowa stowarzyszenia - Pani Teresa Siwoń. Spotkanie odbyło się tradycyjnie w świetlicy wiejskiej
w dniu 13 lutego 2017r. Materiał foto Adam Szach.
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Zdaniem Pana
Jana:

Oświata
w Gminie Rudnik

W związku z ustawą z 14 grudnia 2016
roku – Prawo oświatowe, która likwiduje
dotychczasowe gimnazja, a wprowadza
ośmioletnią szkołę podstawową, organy
prowadzące szkoły muszą dostosować
sieć szkół do nowych przepisów. dotychczas funkcjonują 3 szkoły podstawowe
(w Rudniku, Grzegorzowicach i Brzeźnicy) i 2 gimnazja (w Rudniku i Grzegorzowicach) prowadzone w formie zespołów, których organem prowadzącym jest
Gmina, oraz 2 szkoły podstawowe (w Gamowie i Szonowicach) i 1 gimnazjum
(w Szonowicach), których organem prowadzącym jest Parafialne Towarzystwo
Oświatowe w Gamowie. Od 1 września
2017 roku powstają ośmioletnie szkoły
podstawowe. W okresie przejściowym do
2019 roku w placówkach w których były
gimnazja, będą szkoły podstawowe z klasami gimnazjalnymi. Z dniem 1 września
br. uczniowie klas szóstych rozpoczną
naukę w klasie siódmej szkoły podstawowej (należy zaznaczyć, iż nie będą pisać
sprawdzianu kończącego szkołę podstawową). W związku z nową ustawą sieć
placówek na terenie gminy pozostanie
bez zmian. W obecnym roku szkolnym
do szkół podstawowych uczęszcza 297
uczniów, do gimnazjum 150 uczniów, do
przedszkoli 142 dzieci. Budżet oświaty
na 2017 rok wynosi 9176 tyś. zł w tym na
funkcjonowanie przedszkoli zaplanowano 1389 tyś. zł. Dotację dla Parafialnego
Towarzystwa Oświatowego zaplanowano na poziomie 2656 tyś. zł. Na inwestycje
planuje się wydać w szkole w Rudniku
122 tyś. na modernizację kotłowni (na
ogrzewanie gazowe) oraz 50 tyś. zł na budowę parkingu obok hali sportowej. Na
budowę boiska wielofunkcyjnego przy
szkole w Grzegorzowicach zaplanowano
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209 tyś. zł. W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego (przetargu)
wyłoniono wykonawcę firmę Greensport
z Katowic, oferta ta z pośród kilkunastu
była najkorzystniejszą i wynosiła 147 tyś
zł. Planowany termin zakończenia budowy wg umowy, przewidywany jest do 21
sierpnia br. Na budowę tego boiska gmina
złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu
i Turystyki o dofinansowanie w kwocie
73509 zł.
Koszty jednostkowe uczniów za
2016 rok w poszczególnych placówkach
przedstawiają się następująco: ZSO Rudnik – 16778.76 zł, ZSO Grzegorzowice –
13224.69 zł, ZS-P Brzeźnica – 17124.50 zł,
Szkoła Podstawowa Gamów – 17344.04 zł,
Szkoła Podstawowa Szonowice – 19153.29
zł, gimnazjum Szonowice – 13130.70 zł,
Przedszkole w Rudniku (z filią w Szonowicach) – 10302.10 zł, Przedszkole
w Grzegorzowicach – 12825.01 zł, Przedszkole w Gamowie – 9968.51 zł.
Przedstawiając powyższe dane finansowe nie można pominąć informacji
o kosztach jakie gmina ponosi w związku
z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli
z poza terenu Gminy Rudnik. Za rok 2016
kwota ta wyniosła 149476.32 zł. Z Rudnika 6 dzieci - miesięczny koszt 2932.36 zł,
ze Sławikowa 5 dzieci – miesięczny koszt
3353.86 zł, z Modzurowa 2 dzieci – miesięczny koszt 1066.18 zł, z Łubowic 2 dzieci – miesięczny koszt 933.09 zł, z Jastrzębia
1 dziecko 746.60 zł, z Brzeźnicy 1 dziecko
– miesięczny koszt 533.09 zł, z Czerwięcic
1 dziecko – miesięczny koszt 400.00 zł.
Reasumując sieć placówek w Gminie
nie ulegnie zmianie. Do 2019 roku zatrudnienie w placówkach oświatowych
zamierza się utrzymać na dotychczasowym poziomie, choć trzeba powiedzieć,
że niektóre szkoły są prze etatyzowane.
Po tym okresie mniej klas i tym samym
mniej etatów.
Jakie będą programy nauczania, godziny na poszczególne przedmioty nie
jest to jeszcze szczegółowo sprecyzowane.
Niewątpliwie elementem pozytywnym
będzie to, że cykl nauczania będzie tygodniowy, a nie jak do tej pory trzy letni.

Zbliża się VII
Ogólnopolski Bieg
na Łyżworolkach
Urząd Gminy Rudnik, Fundacja Gniazdo
z Modzurowa, UKS Zryw Rudnik oraz
Stowaryszenie Silesia - Skating zapraszają na VII Ogólnopolski Bieg na
Łyżworolkach o Puchar Wójta Gminy
Rudnik.
Impreza odbędzie się 27 maja 2017
roku. Biuro zawodów zostanie otwarte
o godzinie 11:30, natomiast pierwsze starty o godzinie 13:00. Celem imprezy jest
krzewienie masowej kultury fizycznej,
popularyzacja rolkarstwa oraz promocha
Gminy Rudnik. Miejscem startu będzie
Modzurów, a dokładnie plac przy kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy przy
ulicy Strzybnego 24. Trasa liczyć będzie
5,75 km, po idealnym asfalcie na trasie
Modzurów - Pawłów. Kobiety pojadą jedną pętlę, z kolei mężczyzni zaliczą dwie
pętle. Wpisowe do biegu głownego wynosi 40 zł. Istnieje możliwość zapisu także
w dniu startu, pod warunkiem, że nie zostanie osiągnięty limit startujących. W ramach wpisowego zawodnicy otrzymają
gorący posiłek. Dla pierwszych 35 kobiet
na mecie przewidziano okolicznościowy
medal. Otrzyma go także pierwszych 75
mężczyzn. Organizatorzy informują dodatkowo, że zawodnicy startują na własną
odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie
muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów. Obowiązkowy jest także kask na
głowę.
Kategorie i dystanse

Szkoła podstawowa

1. klasy l - III (dziewczyny) — 200 m.
2. klasy l - III (chłopcy) - 200 m.
3. klasy IV — VI (dziewczyny) - 800 m.
5. klasy IV — VI (chłopcy) - 800 m.

Gimnazjum

1. klasy I - III (dziewczyny) — 2000 m.
2. klasy I - III (chłopcy) - 2000 m.

Kobiety — 11500 m.

1. kategoria K1 do 35 lat 11500 m.
2. kategoria K2 powyżej 35 lat 11500 m.

Mężczyźni

1. kategoria M1 do 39 lat — 23000 m.
2. kategoria M2 od 40 lat — 49 lat —23000 m.
3. kategoria M3 od 50 lat — 59 lat - 23000 m.
4. kategoria M4 powyżej 60 lat – 23000 m.
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X edycja Turnieju TURNIEJ GMINNY W KOSZYKÓWCE
Halowego
KLAS GIMNAZJALNYCH
RUDNIK - GRZEGORZOWICE 4-0
CHŁOPCY
o Puchar Wójta
GRZEGORZOWICE - SZONOWICE 19-4
1M - RUDNIK
RUDNIK - GRZEGORZOWICE 24-15
Gminy
2M - GRZEGORZOWICE
RUDNIK - SZONOWICE 20-14
3M - SZONOWICE

W sobotnie popołudnie w hali ZSO
w Rudniku rozegrana została X edycja
Turnieju Halowego o Puchar Wójta Gminy. W szranki stanęły zespoły z Grzegorzowic, które były gospodarzem turnieju,
oraz ekipy Gamowa i Rudnika.
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce - Grzegorzowice
II miejsce - Gamów
III miejsce - Rudnik
I miejsce - Grzegorzowice II
II miejsce - Gamów I
III miejsce - Gamów II
IV miejsce - Grzegorzowice I
V miejsce - Rudnik I
VI miejsce - Rudnik II
Król strzelców - Dominik Nowak, 7
bramek (Gamów)
Najlepszy obrońca - Dawid Rzodeczko (Gamów)
Najlepszy zawodnik - Sebastian Sekuła (Grzegorzowice)
Najaktywniejszy zawodnik - Marek
Lepiorz (Grzegorzowice)
Najlepszy bramkarz - Marek Pawlik
(Rudnik)

1M - RUDNIK
2M - GRZEGORZOWICE
3M - SZONOWICE
DZIEWCZYNY
GRZEGORZOWICE - SZONOWICE 26-4
RUDNIK - GRZEGORZOWICE 18-6
RUDNIK - SZONOWICE 32-4
1M - RUDNIK
2M - GRZEGORZOWICE
3M - SZONOWICE

WYNIKI ZAWODÓW POWIATOWYCH W PIŁCE RĘCZNEJ CHŁOPCÓW
KORNOWAC - PIETROWICE 10-14
RUDNIK - KORNOWAC 13-10
RUDNIK - PIETROWICE 16-12
1M - RUDNIK
2M - PIETROWICE
3M - KORNOWAC

TURNIEJ GMINNY W PIŁCE RĘCZNEJ KLAS GIMNAZJALNYCH

WYNIKI 1/4 FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO W BADMINTONA

CHŁOPCY
SZONOWICE - GRZEGORZOWICE 5-8
SZONOWICE - RUDNIK 5-15
RUDNIK - GRZEGORZOWICE 18-1

DZIEWCZYNY SZKOŁA PODSTAWOWA
1M - SP8 RACIBORZ
2M - PAWŁÓW
3M - RUDNIK skład ( NATALIA CHMIELARSKA, MARIA ZAWOJSKA)
4M - STANOWICE

1M - RUDNIK
2M - GRZEGORZOWICE
3M - SZONOWICE
DZIEWCZYNY
SZONOWICE - GRZEGORZOWICE 0-0
SZONOWICE - RUDNIK 1-7

CHŁOPCY SZKOŁA PODSTAWOAW
1M - SP8 RACIBÓRZ
2M - STANOWICE
3M - RUDNIK skład (MATEUSZ KOCZY, GRZEGORZ FIOŁKA)
4M - PAWŁÓW

DZIEWCZYNY
GIMNAZJUM
1M - SMS RACIBORZ
2M - RUDNIK skład (ALICJA PRZYBYŁA, JULIA
BURDZIK, SANDRA KOWACZ)
3M - CZUCHÓW
CHŁOPCY
GIMNAZJUM
1M - SMS RACIBÓRZ
2M - CZUCHÓW
3M - RUDNIK skład (ARKADIUSZ NOWAK, WOJCIECH FIOŁKA)
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Stefania Pendziałek sołtys z Gamowa i Fundacja Gniazdo
w finale „Mieszków”
Stefania Pendziałek wieloletni sołtys
i lider społeczności sołectwa Gamów.
Zgłoszona do nagrody starosty raciborskiego Mieszko AD 2016 w kategorii
działalność społeczna.
To ogromny zaszczyt znaleźć się
w gronie największych społeczników powiatu raciborskiego. Tym razem nagrodę otrzymał Tomasz Kuryłowicz – także
wolontariusz i społecznik. Niemniej gratulujemy pani Stefanii i życzymy dalszej owocnej pracy i sukcesów na niwie
działalności społecznej. Pani Sołtys z Gamowa swoja funkcję pełni ponad 15 lat.
Młodzież i dzieci od najmłodszych lat
angażuje w sprawy społeczności poprzez
udział przedszkola i szkoły w świętach
i uroczystościach rocznicowych, akcjach
społecznych czy pomocowych dla potrzebujących. Co roku w Gamowie przygotowuje się Mikołajki, święto plonów, paczki
świąteczne dla osób starszych, schorowanych, które mają problemy i ograniczenia
w uczestniczeniu w życiu społecznym
wsi. Tu kultywuje się stare zwyczaje ziemi raciborskiej: kulanie nudli, pieczenie
kołocza, szkubanie pierza itp. To tylko
kilka przykładów metod angażowania
mieszkańców przez Panią sołtys. Pani
Stefania Pendziałek niekwestionowany
lider tej społeczności postępuje w myśl
złotej zasady jezuitów „Słowa pouczają,
przykłady pociągają”. Postępując w tym
duchu kształtuje postawy i sprawia, że
jest skuteczną w swoich działaniach.
Fundacja Gniazdo
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To organizacja społeczna z terenu naszej gminy, która wraz z Panią Stefanią
Pendziałek została zgłoszona do konkursu Mieszko AD 2016; Gratulujemy wielu
wspaniałych inicjatyw i zrealizowanych
projektów, życzymy sukcesów, zapału
i mnóstwa energii w pracy na rzecz naszej
społeczności lokalnej. Fundacja od lat animuje, kształci, prowadzi. Powstała wiosną
2006 roku. Swoją siedzibę ma w Modzurowie, biuro w Rudniku. Fundacja jest
organizatorem zajęć w świetlicach środowiskowych na terenie gminy Rudnik.
Prowadzi projekty, dla dzieci szkolnych
oraz młodzieży, prowadzi także szkolenia
i warsztaty dla liderów i animatorów lokalnych.

Dzień seniora
Dzień Seniora tradycyjnie w szonowickiej świetlicy.
2 lutego 2017 w świetlicy szkolnej, odbył się tradycyjny Dzień Seniora. Już po
raz dziesiąty mieliśmy zaszczyt gościć
w naszych progach najstarszych mieszkańców Szonowic i okolicznych sołectw.
Było sympatycznie, rodzinnie i wesoło,
słowem, jak zawsze. Ksiądz Joachim Koll
wygłosił słowo wstępne, wychowankowie przedszkola oraz uczniowie młodszych klas szkoły podstawowej zaprezentowali swoje talenty sceniczne umilając
gościom czas podczas
biesiadowania. Panie
z Koła Gospodyń Wiejskich zadbały o część
kulinarną uroczystości.
Podziękowania
dla wszystkich, którzy
przyczynili się do organizacji tej pięknej
uroczystości. Seniorzy
są dla nas skarbem, posiadają ogromny zasób
wiedzy, umiejętności
i życiowej mądrości.
Naszym zadaniem jest
krzewienie
kultury,
która akceptuje i ceni
starość, a nie spycha
jej na margines społeczeństwa.
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DFK Koło nr 44 Szonowice
Warsztaty kręcenia
kwiatów z krepiny
W środę 18 stycznia o godzinie 17.00
w świetlicy wiejskiej w Strzybniku odbyły się warsztaty z krepiną.
Przybyły Panie ze Strzybnika i Szonowic. Zajęcia prowadziły mieszkanki
Strzybnika: Grażyna Nadachewicz oraz
Dominika Wnęk. Zajęcia były bezpłatne,
bardzo ciekawe i inspirujące. Jak widać
kręcenie kwiatów z krepiny może być
niezwykle przydatne przy organizacji
świąt i imprez okolicznościowych. Pełne
chęci i zapału uczestniczki warsztatów od
tych najmłodszych począwszy wycinały,
modelowały i tworzyły przeróżne kwiaty wśród których były: róże, goździki,
magnolie, maki, słoneczniki, krokusy, lilie itd.... Efekt końcowy
zdumiewający. Mamy
wiele
nieodkrytych
talentów,
mnóstwo
zdolnych i pełnych pasji kobiet i gospodyń.
Gratulujemy pomysłu
na tematyczne warsztaty i już dziś z niecierpliwością czekamy
na kolejne. Podobne
warsztaty odbyły się
w świetlicy wiejskiej
w Szonowicach oraz
Gminnym Centrum Informacji w Rudniku.
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Pierwsze w tym roku zebranie członków
odbyło się 8 lutego 2017r o godzinie
17.00
Przewodnicząca Ewa Schink przedstawiła sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności koła za uprzedni rok. Następnie przystąpiono do
planowania działalności na rok bieżący.
Co będzie się działo w Szonowicach?
9 kwietnia koło DFK Tworków zaprasza nas na uroczystą Mszę Św. i piknik
w Centrum Kultury.
W czerwcu możemy wyjechać
z mieszkańcami wsi Sileherowice w Czechach na 10 dniową wycieczkę na Norweskie Fiordy. Od 3 do 13 czerwca.
Planujemy projekt warsztatów rękodzieła – w tym roku ozdoby dożynkowe. Projekt zwieńczy rodzinny
piknik letni z zespołem muzycznym
i występami kabaretowymi 10 września.

Z rodzinnych wycieczek rowerowych propozycje są następujące: łubowicki Bucz
i ruiny pałacu Eichendorffów, bezdrożami Częrwięcic, Ligoty Książęcej i Gacek,
Wycieczki w okolice dla najmłodszych
to z pewnością ciekawa wyprawa do
czynnego
kamieniołomu
piaskowca szarogłazowego w Braciszowie;
Na pewno zorganizujemy kolejną
majówkę z kijkami czyli NordicWalking wspólnie z innymi sołectwami.
Lato i wakacje to czas wycieczek. Tegoroczne propozycje to: Sztolnia Czarnego
Pstrąga i Pałac Kawalera w Świerklańcu,
Ogrody Kapiasów w Goczałkowicach,
Zamki Jury Krakowsko Częstochowskiej,
Żywiec i okolice oraz Termy Podhala.
Jesienią kartofelfest lub octoberfest
wspólnie z kołem DFK Brzeźnica;
Zimą planujemy kulig z pieczeniem kiełbasek i wielkim ogniskiem
W karnawale zabawę taneczną.
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„Dąb” Brzeźnica informuje:
Dużym sukcesem zakończył się start Unii Racibórz w rozgrywkach Krajowej Ligi Zapaśniczej,
która w klasyfikacji końcowej zajęła II miejsce za
Piotrkowem Trybunalskim. Drużyna składała się
z dziewięciu zawodników, po trzech w każdym stylu
tj. klasycznym, wolnym i zapasy kobiet. Skład reprezentacji Unii wsparli najlepsi zawodnicy Dębu
Brzeźnica tacy jak Mistrzowie Polski Sebastian Jezierzański i Agata Tatar oraz medaliści Mistrzostw
Polski Patryk Ołenczyn, Mateusz Kampik i Patryk
Gołuchowski.
W każdym spotkaniu wybierany był przez sędziego MVP meczu (najlepszy zawodnik), ten tytuł
zdobyli Sebastian Jezierzański i Patryk Ołenczyn.
Rozgrywki cieszyły się ogromnym zainteresowaniem kibiców. Trybuny Areny Rafako były wypełnione do ostatniego miejsca, a dzięki telewizji TVP
SPORT, która transmitowała każdy mecz kolejki ligowej sport zapaśniczy zyskał na popularności. Za
udane występy zawodników Dębu w rozgrywkach
ligowych trener Unii Racibórz Ryszard Wolny złożył
na ręce Prezesa Klubu Huberta Skorni serdeczne
podziękowania.
W dniach 24-26.02.2017r w Rudniku odbyły
się dwie Ogólnopolskie imprezy w zapasach Puchar Polski U 23 w stylu wolnym i Puchar Polski
Seniorek, w których startowali zawodniczki i zawodnicy Dębu Brzeźnica. W Pucharze Polski U 23
najlepiej walczył Patryk Ołenczyn, który w kategorii
wagowej 65 kg, zajął zdecydowanie
I miejsce.
Na II miejscu w kat. 74 kg uplasował się Remigiusz
Waśkowski a wadze 61 kg Patryk Gołuchowski
był III. Z powodu kontuzji w pierwszej walce Mateusz Kampik musiał zrezygnować z dalszych walk
W punktacji klubowej młodzi zapaśnicy Dębu zajęli
III miejsce na 22 ekipy startujące w zawodach.
Z trzech zawodniczek Dębu, które startowały w Pucharze Polski najwyższe II miejsce zajęła
Nikol Chluba w kat. 69 kg a Sara Jezierzańska po
wznowieniu systematycznych treningów wywalczyła II miejsce w kat. 53 kg. Nasza złota medalistka
Mistrzostw Polski Agata Tatar tym razem zajęła dopiero V miejsce. W punktacji klubowej dziewczyny
zajęły V miejsce na 18 startujących drużyn.
Obecnie najlepszy zawodnik klubu Sebastian
Jezierzański powołany został w skład reprezentacji
Polski na zgrupowanie i udział w międzynarodowym turnieju w Istambule – Turcja w dniach 23.0213.03.2017. Natomiast Patryk Ołenczyn powołany
został w skład kadry Polski Juniorów do udziału
w zgrupowaniu i turnieju zapaśniczym w Kaliningrad – Rosja. Agata Tatar i Nikol Chluba zostały
powołane w skład kadry Polski na zgrupowanie
w dniach 05-17.03.2017 COS Szczyrku.
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Dzień babci Szonowice

Dzień babci Szonowice

Babski Comber

Zabawa z berem

Zabawa z berem
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Mecz trampkarzy Grzegorzowice

Mecz trampkarzy Grzegorzowice

Turniej piłki ręcznej Rudnik

Turniej piłki ręcznej Rudnik

Warsztaty Rudnik

Dzien Kobiet Strzybnik

Dzien patrona Grzegorzowice

Marzanna Szonowice
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