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MALI STRAŻACY
Drodzy mieszkańcy!
Witam Was w upalne lato, w czasie dziecięcych wakacji i przekazuję w Wasze ręce kolejny
numer Biuletynu Informacyjnego Gminy Rudnik. W chwili wytchnienia, może w cieniu drzew,
niech będzie dla Was miłą i ciekawą lekturą.
Staraliśmy się w Biuletynie zebrać informacje dotyczące wydarzeń gminnych w okresie od
Świąt Wielkanocnych do pierwszych dni wakacji. Każdy dzień staramy się spożytkować w kierunku ubogacania naszej Gminy na wielu płaszczyznach.
Staramy się ożywić życie społeczności rudnickiej gminy poprzez propozycję nowych wydarzeń: w Łubowicach obchodziliśmy święto Św. Urbana wraz z konnym objazdem błagalnym
pól. Na Zamku Piastowskim w Raciborzu promowaliśmy naszą Gminę na Święcie Powiatu.
Gminne zawody strażackie obfitowały w tym roku w dodatkowe atrakcje.
Zgodnie z obietnicą walczymy o wsparcie finansowe ze źródeł zewnętrznych. Po środkach
na Klub Seniora, udało nam się pozyskać pieniądze na realizację projektu dla mieszkańców
w wieku powyżej 25 roku życia na zdobywanie kompetencji cyfrowych - serdecznie zapraszam
do uczestnictwa. Pozyskaliśmy także środki pomocowe na realizację 4 projektów w ramach
tzw. „Inicjatywy sołeckiej”. Również nasze szkoły znalazły się na liście placówek, którym dofinansowany zostanie zakup interaktywnych monitorów dotykowych, zaś w Szkole w Rudniku
– dofinansowanie wpłynęło na remont stołówki szkolnej. Mieszkańcy Łubowic doczekali się
uporządkowania drogi Lipki, która dzięki temu stała się miejscem spacerów i odpoczynku.
Obecnie trwa porządkowanie polnej drogi na Ciszy w Rudniku - Strzybniczek.
U progu wakacji, które dla jednych są czasem wyjazdów urlopowych, dla innych czasem żniw,
życzę Państwu bezpiecznych wyjazdów i powrotów oraz takich urlopów, które dadzą przyjemność
i pomnożą siły do dalszego działania. Zaś naszym rolnikom życzę obfitych zbiorów i sprzyjającej
pogody. Jest mi miło, że w tym czasie znaleźliście Państwo czas na lekturę Biuletynu gminnego.
Przyjemnego czasu wakacyjnego!
Wójt Gminy Rudnik
Piotr Rybka

40 Dziecięcych Drużyn Pożarniczych
wzięło udział w I Międzynarodowej,
II Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Dziecięcych Drużyn Pożarniczych.
Zawody rozegrano na stadionie
przy ul. Kępińskiej w Wieruszowie.
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Pani Emma Kaduk

95 rocznica urodzin
Pani Emma Kaduk z Brzeźnicy
Państwo Agnieszka i Antoni Jarosz

Diamentowe gody

Państwo Eryka i Rudolf Schrőder
z Rudnika
Dnia 3 maja 2019 r. Jubileusz Diamentowych Godów obchodzili Państwo Eryka
i Rudolf Schrőder z Rudnika.
Ślub cywilny zawarli 3 maja 1959 r.
w Rudnickim Urzędzie Stanu Cywilnego.
Pani Eryka urodziła się i wychowała w Rudniku. Przez 33 lata pracowała zawodowo jako listonoszka oraz zajmowała się domem
i wychowaniem dzieci.
Pan Rudolf urodził się w Magdeburgu.
Pracował w różnych miejscach, między innymi: w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Rudniku jako traktorzysta i kierownik bazy, jako
kierowca w GS „Samopomoc Chłopska”
w Rudniku, w Kombinacie PGR Rudnik oraz
w PKS Racibórz. Jubilat działał społecznie jako sekretarz i naczelniki w Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku oraz przez 12 lat jako Prezes LZS Rudnik. Jubilaci doczekali 3
dzieci, 7 wnuków i 4 prawnuków.
Dostojnym Jubilatom życzenia złożyli
Wójt Gminy Piotr Rybka i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć. Państwu
Schrőder życzymy dużo zdrowia, pogody
ducha, wszelkiej pomyślności oraz kolejnych
dni, miesięcy i lat pełnych szczęścia i radości,
aby wspólnie doczekać kolejnych jubileuszy.

Państwo Eryka i Rudolf Schrőder

Państwo Agnieszka i Antoni Jarosz
z Czerwięcic – Diamentowe Gody
W dniu 18 maja 2019 r. swój Jubileusz
Diamentowych Godów obchodzili Państwo
Agnieszka i Antoni Jarosz z Czerwięcic.
Ślub cywilny zawarli przed sześćdziesięcioma laty w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Łubowicach. Również w Łubowicach w koście parafialnym odbył się ich ślub kościelny.
Pani Agnieszka urodziła się w Brzeźnicy;
miała 4 braci i 2 siostry. Pracowała na własnym gospodarstwie rolnym, zajmowała się
domen i wychowaniem dzieci.
Pan Antoni urodził się i wychował w Czerwięcicach. Miał brata i cztery siostry. Razem
z żoną prowadził gospodarstwo rolne. Udzielał się społecznie: przez dwie kadencje pełnił
funkcję sołtysa wsi Czerwięcice, przez trzy kadencje był radnym Gminy Rudnik, był również
członkiem OSP Czerwięcice i członkiem Rady
Nadzorczej w Mleczarni Racibórz. Jubilaci doczekali 3 synów, 10 wnuków i 7 prawnuków.
Dostojnym Jubilatom życzenia złożyli
Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.
Państwu Jarosz życzymy kolejnych lat spędzonych w zdrowiu, szczęściu i pomyślności.
Niech ten Jubileusz i następne będą przykładem dla przyszłych pokoleń.
o

W dniu 22 maja bieżącego roku swoje
95 urodziny obchodziła Pani Emma Kaduk
z Brzeźnicy. Jubilatka całe swoje życie związana jest z Brzeźnicą. Miała dwóch braci
i siostrę z czego to ona była najmłodsza.
Zajmowała się domem, wychowaniem dzieci oraz pracą na gospodarstwie. Urodziła 5
dzieci: syna i 4 córki. Doczekała 8 wnuków
oraz 8 prawnuków.
Jubilatka w dalszym ciągu posiada duże
poczucie humoru, dobą pamięć i chęć do hodowania kur i prowadzenia własnego ogródka.
Życzenia dostojnej Jubilatce złożyli Wójt
Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć. Pani Emmie życzymy dużo zdrowia, radości
z każdego dnia oraz wszelkiej pomyślności
na dalsze lata.

Pani Franciszka Cielińska

90 rocznica urodzin
Pani Franciszka Cielińska
ze Sławikowa
Dnia 25 czerwca 2019 r. Jubileusz 90
rocznicy urodzin obchodziła Pani Franciszka
Cielińska ze Sławikowa. Jubilatka urodziła się
i wychowała w Pszowie, miała dwie siostry
i brata. Pracowała w Wodzisławiu Śląskim początkowo jako klasyfikator tytoniu później jako instruktor uprawy tytoniu. Po ślubie w roku
1956 przeprowadziła się do Raciborza, gdzie
pracowała między innymi w wylęgarni drobiu.
Do rodzinnego Paszowa wróciła w roku 1982.
Od 2018 zamieszkała z synem w Sławikowie.
Jubilatka doczekała pięciu wnuków i jednej
wnuczki oraz 2 prawnuczek.
Serdeczne życzenia z okazji urodzin złożyli Jubilatce Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Sabina Zięć.
Pani Franciszce składamy bukiet wspaniałych życzeń, uśmiechu i szczęścia, radości każdego dnia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności.
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OD PONIEDZIAŁKU DWUDZIESTOOSOBOWA NIESPEŁNA GRUPA STUDENTEK I STUDENTÓW PWSZ W RACIBORZU ZAJMUJĄ
SIĘ INWENTARYZACJĄ PRZYDROŻNYCH KAPLICZEK I KRZYŻY UMIEJSCOWIONYCH NA TERENIE NASZYCH SOŁECTW.

Studenci PWSZ w Raciborzu z Wydziału

INWENTARYZUJĄ ZABYTKI SAKRALNE GMINY

Konna procesja
św. Urbana

Jest to ostatni etap kilkuletniej współpracy Uczelni w Raciborzu z Gminą Rudnik. W następnych latach planowana jest
część druga polegająca na inwentaryzacji
zabytków świeckich.
26 czerwca studenci mieli okazję spotkać się z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków w Katowicach – Łukaszem Konarzewskim i Miejskim Konserwatorem
Zabytków w Raciborzu – Marią Olejarnik.
Zaproszeni przedstawili codzienną pracę i
wyzwania jakie stawia im funkcja konserwatora zabytków, a także opowiedzieli o
współpracy z architektami w trakcie konsul-

tacji planów i prac budowlanych w miastach
i na wsi. Studenci pytali również o informacje dotyczące bezpośrednio wykonywanej
inwentaryzacji na terenie Gminy Rudnik.
Studenci będą w gminie do końca przyszłego tygodnia. Nad studentami pieczę
sprawuje Pani dr inż. arch. Joanna Sokołowska – Moskwiak – Dyrektor Instytutu Architektury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. W sumie pozostało
im do zinwentaryzowania dziesięć obiektów
sakralnych i jeden świecki.
o

Miejski konserwator zabytków Maria Olejarnik
i dr inż. arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak – dyrektor Instytutu
Architektury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

18 maja z inicjatywy Wójta Gminy Rudnik oraz Proboszcza łubowickiej parafii odbyła się pierwsza konna procesja św. Urbana. W tym roku gospodarzem wydarzenia
było sołectwo Łubowice. Orszak z końmi
oraz mieszkańcy zebrali się wpierw przed
ruinami pałacu Eichendorffa, gdzie proboszcz ksiądz Andrzej Styra wraz z księdzem emerytem Henrykiem Rzega odprawili
nabożeństwo majowe. Po udzielonym błogosławieństwie jeźdźcy na czele z panem
Alojzym Ficoniem i prezesem Terenowego
Koła Hodowców Koni- panią Sylwią Kitel,
objechali okoliczne pola, by prosić Boga za
wstawiennictwem św. Urbana o urodzaje.
W procesji wzięły udział 33 konie, w tym
7 powozów. Uroczystości dopisała piękna
majowa pogoda. Na zakończenie wszyscy
poczęstowani zostali swojską grochówką
przygotowaną przez strażaków OSP Gamów, Brzeźnica i Sławików. Jako podziękowanie wszyscy jeźdźcy otrzymali od wójta upominek.
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OGŁOSZENIA
Przegląd rowów melioracyjnych
W dniach 1 i 2 lipca dokonano wizji terenowej w sołectwach Gamów, Dolędzin,
Ponięcice, Czerwięcice celu określenia
wielkości zniszczeń w infrastrukturze odprowadzającej wody opadowe przy drogach powiatowych.
Stwierdzono konieczność odbudowy
ponad 1400,0 mb. rowów odwadniających
i odmulenia 19 przepustów pod zjazdami na
drogi transportu rolnego z dróg powiatowych.
Szczegółowy wykaz zniszczeń przekazano do Starostwa w Raciborzu celem pozyskania środków finansowych na odbudowę zniszczonej infrastruktury.

Zakończenie budowy
w Jastrzębiu
Wójt Gminy wspólnie ze starostą, skarbnikiem gminy i sołtysem Jastrzębia w obecności wykonawcy drogi w Jastrzębiu, przejrzeli wykonanie robót. Spisano protokół
niedociągnięć i koniecznych poprawek.

Nasza Gmina włączyła się
w Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa skierowana jest do bibliotek gminnych
i składa się z kilku modułów. Jednym z nich
jest „Infrastruktura bibliotek 2016–2020”.
Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku, przy
wsparciu Gminy Rudnik, starała się o dofinansowanie budowy lokalu filii bibliotecznej
w Brzeźnicy, która usytuowana miała być
na działce szkolnej, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku szkoły. Plany przewidywały wybudowanie budynku o powierzchni
175 m2, który miał stać się centrum kulturalnym sołectwa, będąc równocześnie lokum
filii bibliotecznej GBP oraz dając miejsce na
okolicznościowe spotkania sołeckie, zebrania wiejskie, jak również spotkania organizowane przez szkołę. Niestety, tym razem
nie udało się pozyskać środków. Złożonych
zostało 161 wniosków bibliotek, z tego tylko 22 zostały wybrane do realizacji. Jednak
nie zamierzamy się poddawać i w kolejnym
naborze będziemy próbować ponownie, wychodząc z założenia, że kto nie próbuje – nie
ma szans na zwycięstwo.

Samochód dla Gminy Rudnik
W dniu dzisiejszym Gmina Rudnik otrzymała niezwykle cenny prezent! W ramach
wzajemnej współpracy, dzięki intensywnym
staraniom Wójta Piotra Rybki, raciborska
placówka Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, przekazała na rzecz Gminy Rudnik

używanego busa marki Volkswagen 7DB
Transporter Kombi. Podarowany samochód
będzie służył mieszkańcom Gminy Rudnik,
a pomysłów jego wykorzystania jest już kilka,
wkrótce więc zobaczymy busa, oznaczonego
herbem gminy, na ulicach naszych sołectw.
o

WIZYTA PRZEDSTAWICIELA
Fundacji Wspomagania Wsi
W czerwcu Gminę Rudnik odwiedził
przedstawiciel Fundacji Wspomagania Wsi,
aby zapoznać się z możliwościami Gminy
Rudnik przystąpienia do projektu Nasza
Przestrzeń. W projekcie FWW ułatwia mieszkańcom gmin zrozumienie dokumentów planistycznych, organizuje spotkania i warsztaty,
udziela grantów. Wspólnie z mieszkańcami
wypracowuje najkorzystniejsze dla wszystkich rozwiązania przestrzenne.
Doświadczenia Fundacji we współpracy z
kilkudziesięcioma gminami przyniosły dopasowane do potrzeb i oczekiwań mieszkańców
zmiany w gospodarowaniu swoim otoczeniem.
Gmina Rudnik otrzymają wsparcie:
► finansowe w postaci grantu (do 31 tys. zł)
► merytoryczne w postaci opiekunów konsultacji (urbanista i doświadczony ekspert)
► techniczne w postaci narzędzi konsultacji
(w tym aplikacji internetowych usprawniających pracę urzędu).
Współpraca FWW i gminy w projekcie
możliwa jest na dwóch etapach procedury planistycznej:

Etap I
1. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do
sporządzenia dokumentu planistycznego
2. Przekazanie dokumentu do opinii do
Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
Etap II
1. Pozytywne zaopiniowanie i uzgodnienie projektu dokumentu przez instytucje
2. Głosowanie rady gminy nad dokumentem planistycznym
Gmina Rudnik wskazała na pomoc FWW
w działaniach poświęconych rewitalizacji pałacu w Sławikowie. Fundacja wpisała Gminę
Rudnik do programu Nasza Przestrzeń i podjęła decyzję o wsparciu naszej gminy. Teraz
konieczne jest przygotowanie dokumentów
do realizacji kolejnych etapów przedsięwzięcia na przełomie 2019/2020. Sławików ma
potencjał i należy go wykorzystać – podsumował wizytę gość z FWW.
o
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OGŁOSZENIA
Atrakcyjna działka
do sprzedania w Rudniku
Gmina Rudnik w najbliższym czasie
ogłosi przetarg na sprzedaż działki nr 657/1
km. 1. Powierzchnia: 0,3193 ha (pow. bud.
0,0924ha, pozostała część powierzchni terenu, działka rolnicza).
Działka niezabudowana, nieogrodzona.
Dostęp do sieci uzbrojenia technicznego
(elektroenergetycznej, wodociągowej, gazowej i kan. sanitarnej)
W sąsiedztwie znajdują się tereny rolne,
w dalszej odległości budynki mieszkalne
jednorodzinne.

W

ójt i Sołtys Brzeźnicy zapraszają
mieszkańców Gminy na Gminne
Dożynki. W programie m.in.
Uroczysty korowód z Brzeźnicy do kościoła w Łubowicach o 10.00. Po mszy świętej w intencji rolników o godzinie 11.00 i uroczystym przekazaniu chleba rozpoczniemy
festyn dożynkowy. Od godziny 15.00 występy, zespoły Karpowicz Family i Blue Party,
kiermasze, atrakcje dla dzieci oraz pokaz
grupy rekonstrukcyjnej.

Zaproszenie

Terminy Dożynek Parafialnych
25.08
Parafialne Dożynki w Rudniku
01.09
Parafialne Dożynki w Sławikowie
08.09
Parafialne Dożynki w Gamowie
15.09
Gminne Dożynki w Brzeźnicy
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Zapraszamy na Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Chłopców i Dziewcząt, które
odbędą się na hali sportowej w Rudniku,
w dniach 27-28.09.2019 roku. Początek 27
września o godzinie 10.00. Mistrzostwa w
kategorii styl wolny i zapasy kobiet. Organizatorem mistrzostw jest LKS Dąb Brzeźnica.
www.gmina-rudnik.p

Inicjatywa
sołecka 2019
W

nioski sołectw Gminy Rudnik na
liście rankingowej.
Zarząd Województwa Śląskiego przyjął
Listę rankingową zadań rekomendowanych
do udzielenia pomocy finansowej w ramach
Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku.
O pomoc finansową ze środków budżetu Województwa w ramach Konkursu mogły
ubiegać się sołectwa z terenu województwa
śląskiego za pośrednictwem gmin. Środki
finansowe na wydatki związane z realizacją Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku zabezpieczono
w budżecie Województwa Śląskiego w wysokości 4,5 mln zł.
Na liście rankingowej znalazło się 238
projektów rekomendowanych do udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego, w tym 4 projekty
z naszych sołectw.

www.sprudnik.pl

Z OSTATNIEJ CHWILI

Podpisano umowę na modernizację parkingu przy hali sportowej w Rudniku.
Dofinansowanie na to zadanie Gmina otrzymała z programów LGD i funduszu społecznego. Koszt całkowity zadania 248.000,00. W wyniku przetargu wybrano firmę:
„D-ART” z Jankowic.
Będzie wykonana część drogi Gamów – Krowiarki. Została przekazana dokumentacja do Urzędu marszałkowskiego. Po akceptacji jeszcze podpisanie umowy
z wykonawca wybranym w przetargu i do końca jesieni samo wykonanie 320 m drogi.
OSE
Na wrzesień planowane są roboty związane z powstaniem dwóch nowych placów integracji dla mieszkańców Łubowic i Jastrzębia. Oba projekty zostały zakwalifikowane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach.
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SPORT W GMINIE RUDNIK

XVII BIEG RUDNICKI 2019

Z okazji Dnia Dziecka na boisku sportowym w Rudniku odbył się festyn rekreacyjno-sportowy. Najmłodsi uczniowie ze
wszystkich szkół i przedszkoli w gminie Rudnik rywalizowali w biegach przełajowych.
Najlepsi zawodnicy zostali uhonorowani
pamiątkowymi pucharami i medalami oraz
nagrodami rzeczowymi. Taka forma świętowania Dnia Dziecka jest już w gminie wieloletnią tradycją. Każdy uczestnik po biegu
otrzymał słodki poczęstunek. Dodatkową
atrakcją były dmuchane zamki i zjeżdżalnie. Patronat nad imprezą objął wójt Piotr
Rybka a nad sprawną organizacją i przebiegiem zawodów czuwały Bożena Walaszek i Karina Sekuła oraz wolontariusze
z UKS ZRYW Rudnik.
o

Wiosenne rozgrywki młodzików młodszych UKS Zryw Rudnik
W rundzie wiosennej UKS Zryw brał udział
w rozgrywkach podokręgu Racibórz młodzików młodszych. Rozegrał 12 spotkań,
zajmując 7 miejsce w tabeli. Skład zespołu:
1. Maksymilian Fiołka
2. Mateusz Pisarczyk

3.Bartłomiej Kuźniar
4. Dawid Rudek
5. Piotr Rutko
6. Rafał Sukiennik
7. Rafał Walaszek
8. Wiktor Ewy
9. Emilia Mikołajczyk

10. Bartosz Twaróg
11. Wojciech Mikołajczyk
12. Krzysztof Uriasz
13. Daniel Stuchły
14. Oliwier Cwik
15. Jonatan Grygutis
16. Michał Smotrycki
o
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Na stadionie lekkoatletycznym Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Raciborzu odbyły się
Mistrzostwa Gminy Rudnik w lekkiej atletyce.
W zawodach brali udział uczniowie ze szkół
w Szonowicach, Gamowie, Grzegorzowicach
i Rudniku. Zawodnicy rywalizowali w dwóch
kategoriach wiekowych – klasy V-VI oraz VII,
VIII, III gimnazjum. Najlepsi zawodnicy zostali
nagrodzeni pamiątkowymi pucharami ufundowanymi przez Urząd Gminy w Rudniku. Organizatorem zawodów była Bożena Walaszek.
WYNIKI
KLASY – V-VI
Bieg na 60 m – kategoria dziewczęta
1 m Julia Suchanek
2 m Anna Fojcik
3 m Teresa Wilczek
Bieg na 60 m – kategoria chłopcy
1 m Martin Czekała
2 m Adrian Strzeduła
3 m Szymon Głombik
Bieg na 300 m – kategoria dziewczęta
1 m Dorota Banowska
2 m Teresa Wilczek
3 m Nicole Hellebrandt
Bieg na 300 m – kategoria chłopcy
1 m Dawid Fiegiel
2 m Jakub Jurecki
3 m Maksymilian Kszuk

Skok w dal – kategoria dziewczęta
1 m Ewelina Banik
2 m Dorota Banowska
3 m Oliwia Raczek

Bieg na 600 m – kategoria dziewczęta
1 m Oliwia Filipczyk
2 m Jeniffer Czapek
3 m Katarzyna Mrowiec

Skok w dal – kategoria chłopcy
1 m Maksymilian Fiołka
2 m Jakub Jurecki
3 m Jakub Krybus

Bieg na 1000 m – kategoria chłopcy
1 m Tomasz Walaszek
2 m Rafał Kobza
3 m Grzegorz Fiołka

KLASY – VII, VIII, III gimnazjum
Bieg na 60 m – kategoria dziewczęta
1 m Marta Pisarczyk
2 m Martyna Gąsior
3 m Magdalena Morawiec

Pchnięcie kulą – kategoria dziewczęta
1 m Natalia Bułat
2 m Nicola Larysz
3 m Marta Badurczyk

Bieg na 60 m – kategoria chłopcy
1 m Kevin Gawlik
2 m Niko Gawlik
3 m Jakub Hawranek
Bieg na 300 – kategoria dziewczęta
1 m Kinga Kuźniar
2 m Magdalena Morawiec
3 m Konstancja Pal
Bieg na 300 m -kategoria chłopcy
1 m Kevin Gawlik
2 m Dominik Rybka
3 m Łukasz Głombik

Pchnięcie kulą - kategoria chłopcy
1 m Sebastian Stępiński
2 m Tomasz Habron
3 m Grzegorz Fiołka
Skok w dal – kategoria dziewczęta
1 m Marta Pisarczyk
2 m Daria Michacz
3 m Nicole Kampik
Skok w dal – kategoria chłopcy
1 m Beniamin Korycki
2 m Mateusz Koczy
3 m Niko Gawlik

Bieg na 600 m – kategoria dziewczęta
1 m Julia Suchanek
Bieg na 600 m – kategoria chłopcy
1 m Rafał Walaszek
2 m Jan Chrubasik
3 m Martin Przybyła
Rzut piłeczką palantową – kategoria dziewczęta
1 m Oliwia Raczek
2 m Oliwia Fulneczek
3 m Kristina Muszol
Rzut piłeczką palantową – kategoria chłopcy
1 m Kacper Kuczer
2 m Rafał Walaszek
3 m Adrian Strzeduła

SPORT W GMINIE RUDNIK

Mistrzostwa Gminy Rudnik
w lekkiej atletyce

Na zawodach gosciła mistrzyni Justyna Święty-Erestic

o
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Półrocze pracy LKS Dąb Brzeźnica
W dniu 6.02.2019 w Domu Kultury w Raciborzu odbyła się tegoroczna Gala Sportu
Miasta i Powiatu Raciborskiego. Wśród wyróżnionych znaleźli się zawodnicy, trenerzy
i działacze Klubu „Dębu” Brzeźnica.
Nagrody otrzymali:
1) Zawodniczki
Nikola Chluba – Mistrzyni Polski Seniorek
Agata Tatar – III miejsce Mistrzostwa Polski Seniorek
Kamila Kasprów – II miejsce Mistrzostwa
Polski Młodziczek
Julia Michniewicz – III miejsce Mistrzostwa
Polski Młodziczek
2) Zawodnicy
Sebastian Jezierzański – I miejsce Puchar
Polski Seniorów
Patryk Ołenczyn – Mistrz Polski U23
Mateusz Kampik – Mistrz Polski U23
Remigiusz Waśkowski – Mistrz Polski Juniorów
Patryk Gołuchowski – brązowy medalista
Mistrzostw Polski Juniorów
Zbigniew Nowak – złoty medalista Mistrzostw
Polski Weteranów
3) Trenerzy
Krzysztof Ołenczyn, Michał Grzeszczuk, Paweł Drzeżdzon
4) Działacze
Hubert Skornia – Prezes Klubu
Janusz Gałązka – Honorowy Prezes Klubu
Ponadto pragniemy nadmienić, że nasz
zawodnik – Patryk Ołenczyn został V-ce Mistrzem Europy U23 w zawodach Młodzieżowe
Mistrzostwa Europy w Nowym Sadzie (Serbia), które odbyły się 2-11.03. tego roku. Swoje walki w kategorii 70kg rozpoczął od zwycięstwa z zawodnikiem z Litwy, wygrywając
z nim 8:0. W drugiej rundzie pokonał zawodnika z Bułgarii z stosunkiem 3:1, a w półfinale
rozprawił się z dużą przewagą punktową 15:2
z zawodnikiem z Słowacji. W finale uznać musiał wyższość zapaśnika z Rosji.
Sukces ten udowadnia, że powołanie tego młodego zawodnika przez Ministerstwo
Sportu do Programu TEAM 100 był wyborem słusznym i celnie trafionym.
Działacze Klubu LKS „Dąb” Brzeźnica
zorganizowali miłą niespodziankę dla medalisty w postaci uroczystego przywitania
Patryka w siedzibie klubu. Na uroczystość
tą zostali zaproszeni:
► Grzegorz Swoboda – Starosta Powiatu
Raciborskiego
► Dominik Konieczny – Zastępca Prezydenta Miasta Racibórz
► Marcin Kunicki - Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia w PWSZ w Raciborzu
► Piotr Rybka – Wójt Gminy Rudnik
► Tomasz Kruppa- V-ce Wójt Gminy Rudnik

Z satysfakcją pragniemy poinformować
sympatyków sportu zapaśniczego Patryk
Ołenczyn został zaproszony wraz z trenerem
Krzysztofem Ołenczynem i Prezesem Klubu
Hubertem Skornia na spotkanie w Urzędzie
Miasta z Prezydentem – Dariuszem Polowym.
Podczas spotkania prezydent złożył osobiste
gratulacje zawodnikowi oraz wręczył mu nagrodę pieniężną wraz z drobnymi upominkami.
Pragniemy poinformować, że po raz
pierwszy w długoletniej historii klubu zawodnicy „Dębu” wywalczyli aż trzy medale
w Mistrzostwach Polski Seniorów. Zawody
te odbyły się 26-28.04. w Bydgoszczy.
Złote medale zdobyli: Sebastian Jezierzański (w kat. wagowej 86 kg) oraz Patryk Ołenczyn (w kat. 70 kg), a Mateusz Kampik wywalczył brązowy medal (w kat. 74 kg). Całej trójce
zapaśników gratulujemy osiągniętych wyników.
Wśród młodych zapaśniczek na szczególne wyróżnienie zasługują:

Kamila Kasprów zdobywając srebrny medal
na Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, które
odbyły się 1-3.05 w Staszowie oraz Julia Michniewicz, która wywalczyła srebro w Ogólnopolskim turnieju kwalifikacyjnym młodziczek, które
odbyły się w dniach 17-18.05 w Krotoszynie.
Pochwalić się wynikami mogą również
młodzi zapaśnicy: Seweryn Troszka (V miejsce) i Marcel Spleśniały (VIII) – uczestnicy
finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
W grupie dzieci na uwagę zasługują zawodnicy: Dawid Waniek, Łukasz Waniek, Dawid Matusz, Paweł Affa, Oliwier Orzechowski.
Ponadto zawodnicy „Dębu” wchodzących
w skład Kadry Narodowej biorą udział w turniejach i zgrupowaniach międzynarodowych m. in.
Francja, Rosja, Turcja, Bułgaria, Serbia, Rumunia, Ukraina, Kazachstan. Są to: Sebastian Jezierzański, Patryk Ołenczyn, Mateusz Kampik,
Patryk Gołuchowski, Remigiusz Waśkowski
o

Patryk Ołenczyn z wójtami gminy

Nowe władze Dębu Brzeźnica
W dniu 7.06.2019r. w siedzibie „Dębu”
Brzeźnica odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Klubu za okres lat 20152018 r. Licznie zebranych gości i członków Klubu powitał Prezes Klubu Hubert Skornia, który
przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności sportowej klubu. Na zebraniu były omawiane wyniki zawodników Klubu „Dąb”. A było się czym pochwalić… Zarówno zawodnicy
jak i zawodniczki wchodzące w skład Kadry
wielokrotnie bronili barw narodowych w licznych turniejach międzynarodowych, w tym
na Mistrzostwach Europy i Świata, ale również
w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro,
w Brazylii. Wspaniałe wyniki wywalczone przez
sportowców tego klubu są doskonałą okazją promocji Gminy Rudnik, miasta i powiatu
raciborskiego oraz całej Ziemi Raciborskiej,
a w szczególności kraju.
Oprócz przedstawienia sprawozdania,
na zebraniu został również wybrany nowy

Zarząd Klubu LKS „Dąb” Brzeźnica.
Nowy skład Klubu wygląda następująco:
1. Hubert Skornia – Prezes Klubu
2. Jarosław Kaczyński – v-ce Prezes ds.
szkoleniowych
3. Zbigniew Jezierzański – V-ce Prezes ds.
organizacyjnych
4. Paulina Kramek – sekretarz klubu
5. Jan Badurczyk – Członek Zarządu
6. Marcin Kschuk – Członek Zarządu
7. Jolanta Waniek – Członek Zarządu
8. Roman Matusz – Członek Zarządu
9. Justyna Matusz – Członek Zarządu
10. Janusz Gałązka – Honorowy Prezes
Zarządu
Korzystając z okazji Zarząd Klubu pragnie skierować serdeczne podziękowania dla
wszystkich instytucji oraz firm i zakładom za
dotychczasową pomoc finansową, bez którego działalność Klubu byłaby bardzo mocno ograniczona.
o
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PIŁKA NOŻNA Tabela końcowa klasy B sezon 2018/2019
Lp.

Drużyna

M

Pkt

Z

R

P

+/-

1

LKS ODRA NIEBOCZOWY

30

80

26

2

2

108:22

2

LKS 07 MARKOWICE

30

76

24

4

2

120:27

3

LKS GRZEGORZOWICE

30

55

16

7

7

85:48

4

LKS OWSISZCZE

30

49

15

4

11

56:41

5

LKS GÓRKI ŚLĄSKIE

30

48

15

3

12

71:49

6

LKS ROZWÓJ BEŁSZNICA

30

42

12

6

12

74:68

7

LKS CZARNI GORZYCE II

30

42

13

3

14

66:89

8

LKS GAMÓW

30

40

12

4

14

65:77

9

LKS NAPRZÓD 37
KRZYŻKOWICE

30

39

12

3

15

49:54

10

LKS ADAMOWICE

30

38

11

5

14

65:74

11

LKS WYPOCZYNEK BUKÓW

30

33

8

9

13

58:72

12

GKS DĄB GASZOWICE II

30

32

10

2

18

49:84

13

LKS ZABEŁKÓW

30

31

8

7

15

38:67

14

KS PRZYSZŁOŚĆ ROGÓW II

30

28

8

4

18

44:95

15

LKS RUDA KOZIELSKA

30

26

7

5

18

47:94

16

LKS OCICE RACIBÓRZ

30

25

7

4

19

44:78

NOWY REGULAMIN
świetlic wiejskich
Rada Gminy przyjęła na ostatniej
czerwcowej sesji Regulamin świetlic wiejskich. Podstawowym celem przyjętego
regulaminu jest ujednolicenie działań i odpowiedzialności za te obiekty. Działalność
świetlic ma na celu integrację środowiska
lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców oraz prowadzenie działalności
kulturalno-oświatowej. Regulamin zawiera organizację pracy i rolę opiekuna świetlicy, gdzie w większości przypadków są
to sołtysi. Zatwierdzono zasady obowiązujące w świetlicy wiejskiej czyli do cze-

go zobowiązuje się użytkownik świetlicy,
warunki korzystania ze świetlic oraz zasady wynajmu.
Nieodpłatnie ze świetlic mogą korzystać mieszkańcy Gminy w ramach organizowanych inicjatyw lokalnych np.: imprez
kulturalnych czy spotkań wiejskich, dzieci
i młodzież w ramach spędzania wolnego
czasu, członkowie organizacji społecznych,
kół i klubów.
Odpłatnie w celach prywatnych np.: wesela, komunie stypy…
o

PIKNIK w Ligocie Książęcej
Słoneczna pogoda, śmiech, gwar oraz
konkursy i zabawy dla dzieci, lody, słodkie
poczęstunki to klimat czwartkowego popołudnia przy świetlicy w Ligocie Książęcej.
Wykorzystując piękną infrastrukturę i zieleń
otoczenia świetlicy mieszkańcy zorganizowali dla siebie przyjemne spotkanie w ramach
podziękowania za wspólne przygotowania
i prace przy organizacji Bożego Ciała. Poprzedniego dnia wybrali się po „wisz” (tatarak) na starą Odrę, później wisz trzeba było pociąć, a w czwartkowy wczesny ranek
pracowali przy budowie ołtarza i układaniu
chodników. Rodziny i sąsiedzi znaleźli alternatywę spędzania czasu wolnego. Taki
pomysł zakończenia Bożego Ciała daje im
poczucie zadowolenia i przyjemność spędzania czasu wspólnie. Taka forma spotkań
nieformalnych sprzyja również powstawaniu
nowych pomysłów, kiełkowaniu idei i szukania nowych rozwiązań na dalszą współpracę.
E. Porwol.
o

SPORT W GMINIE RUDNIK
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Kuchnia
szkolna
POŻEGNANIE STARSZAKÓW
w Grzegorzowicach
Dnia 19 czerwca 2019 r. starszaki z
Grzegorzowic pożegnały przedszkole. Dzieci występowały z programem artystycznym
– śpiewały piosenki, recytowały wiersze. Na
koniec przedszkolaki zdawały egzamin – musiały się podpisać. Dzięki temu nauczycielki

były pewne, że dzieci mogą iść do szkoły. Po
występach rodzice dziękowali całej kadrze za
wszystkie lata pracy z dziećmi, a Pani dyrektor -radzie rodziców. Po części artystycznej
był wspólny poczęstunek.
o

Rodziców dzieci przedszkolnych informujemy, iż w tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym, na czas wakacji został uruchomiony dyżur w przedszkolach Gminy Rudnik.
W miesiącu lipcu opiekę dla dzieci przedszkolnych zapewnia Przedszkole w Zespo-

le Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy, zaś
w sierpniu – Przedszkole w Rudniku. Bliższych informacji udzielają dyrektorzy przedszkoli, kontakt tel.: 32 410 67 26 (Brzeźnica),
32 410 65 03 (Rudnik).
o

Szkoła Podstawowa w Rudniku
pozyskała dofinansowanie na remont
kuchni szkolnej
W dniu 18 czerwca Wójt Piotr
Rybka podpisał umowę z Wojewodą Śląskim Jarosławem Wieczorkiem
na dofinansowanie z budżetu państwa
zadania w ramach Modułu 3 wieloletniego programu rządowego pn. „Posiłek w szkole i w domu”. Dofinansowanie zostało pozyskane dla Szkoły
Podstawowej w Rudniku, z przeznaczeniem na doposażenie i poprawę
standardu kuchni szkolnej. Czas wakacji będzie więc dla szkoły w Rudniku czasem intensywnych prac remontowych, aby stołówka szkolna mogła
przywitać uczniów we wrześniu już
w nowym, wyższym standardzie.
o

Aktywna
WAKACJE W PRZEDSZKOLU
tablica
Kreatywność łączy pokolenia

czyli warsztaty artystyczne dla dużych i małych...
Gmina Rudnik w maju miała przyjemność
zaprosić mieszkańców z różnych sołectw
na warsztaty plastyczne rozwijające zdolności manualne, które przeprowadzała dla
nich animatorka działań artystycznych Kasia
Pawlik. Tematem przewodnim była „sztuka
Decoupage”, czyli metoda zdobienia różnych
przedmiotów za pomocą naklejania serwetek i odpowiednio przeznaczonych do tego
papierów. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dzieci, młodzież jak i osoby
starsze chętnie uczestniczyły w zajęciach,
zdobiąc w wyjątkowy, niepowtarzalny spo-

sób słoiki i szklane butelki, dobrze się przy
tym bawiąc. Zapewne niejeden z uczestników powróci do sztuki decoupage i ozdobi
jeszcze niejedną rzecz dając jej drugie życie.
Na początku lipca odbyły się warsztaty
plastyczne pt.: „Organizery- czyli jak wykorzystać rolki po papierze toaletowym”. Warsztaty niestety już za nami...
Czas wakacji to czas odpoczynku i wytchnienia dla dzieci i młodzieży... Dlatego na
kolejne warsztaty zapraszamy już we wrześniu!
Do zobaczenia!
o

Z przyjemnością informujemy, iż
w tegorocznej edycji rządowego programu „Aktywna tablica” wszystkie
trzy szkoły podstawowe, dla których
Gmina Rudnik jest organem prowadzącym, otrzymały dofinansowanie
do zakupu nowoczesnych pomocy
dydaktycznych. W ramach pozyskanego wparcia, przy udziale finansowym Gminy Rudnik, szkoły podstawowe w: Brzeźnicy, Grzegorzowicach
i Rudniku, zakupią interaktywne monitory dotykowe o przekątnej min. 55
cali, zapewniające łączność z Internetem. Dyrektorom szkół gratulujemy
wygranej w konkursie, nauczycielom i uczniom życzymy wiele radości z użytkowania nowego sprzętu,
służącego nowatorskiej dydaktyce.
o
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Ksiądz proboszcz Piotr Spallek odchodzi z Rudnika
W sierpniu ksiądz Piotr opuszcza parafię św. Katarzyny Aleksandryjskiej i przenosi
się do parafii w Pruszkowie. Tak chce biskup
opolski. Ksiądz Piotr święcenia kapłańskie
przyjął 21 maja 1994 r. Jako wikary pracował w parafiach Gościęcin, Opole – Gosławice, Nysa. Od 2006 roku jest proboszczem
w Rudniku. Proboszcz podkreśla pobożność
i ofiarność swoich wiernych oraz ich zrozumienie dla jego wielu nowych inicjatyw. – Widzę na wielu płaszczyznach zaangażowanie
Parafian, którzy czują się współodpowiedzialni za życie duchowe i materialne kościoła
i parafii. Zwyczaje stare i dobre zachować,
a nowe i pożyteczne cierpliwie wprowadzać.
- Taką wizją się kierował w duszpasterstwie
na parafii w Rudniku. Pozostawił wiele zakończonych inwestycji, a jego najbardziej znanym dokonaniem są ogrody Biskupa Gawliny w Strzybniku.
Bóg zapłać księże Piotrze!
o

Ogrody Gawliny w Strzybniku powstałe dzięki księdzu Piotrowi

ŚWIADCZENIA 500+ od 1 lipca 2019 r.
Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez
względu na dochód rodziny.
Wnioski o przyznanie świadczenia na
nowych zasadach będzie można składać:
• od 1 lipca 2019 r. tylko i wyłącznie elektronicznie (poprzez kanał bankowości
elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS),
• od 1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną
w urzędzie i w pozostałych formach elektronicznie oraz listownie.
Świadczenie wychowawcze 500 + będzie przyznane do 31 maja 2021 roku. (Nie
dłużej jednak niż do 18 roku życia)
Kolejne terminy składania wniosków:
• od 1 lutego 2021 – tylko wnioski elektroniczne
• od 1 kwietnia 2021 – wnioski papierowe i pozostałe formy - elektronicznie
i listownie
1. Terminy składania wniosków
Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+
na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic
dziecka, na które obecnie nie pobiera tego
świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.
Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do
końca września 2019 r. gwarantuje takiemu
rodzicowi, że świadczenie wychowawcze
na nowych zasadach zostanie wypłacone
z wyrównaniem od lipca.

Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30
września, świadczenie będzie przysługiwać
od miesiąca złożenia wniosku.
2. Terminy dla rodziców, którzy mają
przyznane świadczenie na drugie
i kolejne dziecko, a chcą wnioskować
o 500+ na pierwsze dziecko.
Rodzice, którzy mają obecnie przyznane
świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek
o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca
prawo do świadczenia na pierwsze dziecko
(na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe
dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice
ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do
30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko
z wyrównaniem od lipca br.
3. Kryteria przyznawania świadczeń
Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia
wychowawczego nie będzie już uzależnione
od ustalenia dochodów rodziny a także od
alimentów na dziecko od drugiego rodzica
w przypadku wniosków składanych przez
rodziców samotnie wychowujących dziecko.
Przyznanie przez organ właściwy świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji.

Organ właściwy przesyła wnioskodawcy
informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego adres
poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca
wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie
wskazał adresu poczty elektronicznej, organ
właściwy lub wojewoda, odbierając wniosek
od wnioskodawcy, informuje go o możliwości
odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.
4. Termin na złożenie wniosku dla świeżo upieczonych rodziców
Obecnie świadczenie wychowawcze
przysługuje, co do zasady, od miesiąca
złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku
w miesiącu, w którym dziecko się urodziło,
oznaczało brak prawa do świadczenia za
ten miesiąc.
Od 1 lipca rodzice będą mieli 3 miesiące
od urodzenia dziecka na złożenie wniosku.
Świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem
od dnia narodzin dziecka.
Istotne jest, że powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.
Od pierwszego lipca 2019 roku można
także składać wnioski w wersji elektronicznej
na świadczenie 300+ w ramach programu
Dobry Start. Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie: https://obywatel.
gov.pl/zasilki-i-pomoc-finansowa/skorzystaj-z-programu-dobry-start
o
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I Międzynarodowa i II Ogólnopolska Olimpiada

Dziecięcych Drużyn Pożarniczych

40

Dziecięcych Drużyn Pożarniczych wzięło udział w I Międzynarodowej, II Ogólnopolskiej Olimpiadzie Dziecięcych Drużyn Pożarniczych.
Zawody rozegrano na stadionie przy ul.
Kępińskiej w Wieruszowie.
Zawody młodych strażaków rozpoczęła
uroczysta parada wszystkich uczestników z ul.
Kolejowej na stadion sportowy, które było areną zmagań. Nasz Powiat godnie reprezentowała grupa dziecięcych druhów z OSP Gamów.
Mali strażacy rywalizowali w czterech
konkurencjach: musztra, sztafeta pożarnicza,
ćwiczenie bojowe – motopompa oraz ćwiczenie bojowe – sikawka. Zawodnikom kibicowali opiekunowie ich drużyn oraz rodzice.
Poza rywalizacją przygotowano wiele trakcji – m.in. ściankę wspinaczkową, gigantyczne

piłkarzyki, a także konkursy oraz gry. Zorganizowano też pokaz udzielania pierwszej pomocy w wykonaniu drużyn. Jednym z gości
specjalnych imprezy był Zbigniew Bródka –
mistrz olimpijski, ale także zawodowy strażak.
– Ze względu na wysoki poziom wyniki
wszystkich drużyn oscylowały wokół górnych
granic punktowych, dlatego też wszystkie
drużyny zostały sklasyfikowane na pierwszym miejscu – mówi kpt. Karol Brylak, sędzia główny tegorocznych zawodów.
Nagrody młodym strażakom wręczał
m.in. Waldemar Pawlak – prezes Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz
Teresa Tiszbierek, wiceprezes ZOSP RP.
więcej na stronie: http://www.osp.pl
o

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2019

W trakcie akcji

Notowane od lat sukcesy sławikowskiej
MDP teraz owocują w seniorach. Gospodarze
wystawili dziś aż trzy zastępy w najważniejszej kategorii gminnych zawodów sportowo-pożarniczych. Wygrał drugi skład i na pewno
będzie się liczył jesienią w powiatowych zmaganiach. Kroku próbowali im dorównać druhowie z Brzeźnicy. Mogą być z siebie zadowoleni. Przegrali puchar tylko o cztery sekundy.
Do zawodów nie stanęła OSP Modzurów.
Nie była w stanie zebrać drużyny. W kategorii CTIF startował tylko Gamów.
Wyniki:
A mężczyźni:
I OSP Sławików (II) - 106 (łącznie sztafeta
i bojówka)
II OSP Brzeźnica (I) - 110

III OSP Sławików (III) - 116
IV OSP Sławików (I) - 118
V OSP Gamów - 122
VI OSP Brzeźnica (II) - 125
VII OSP Strzybnik - 143
VIII OSP Rudnik - 147
C (kobiety):
I OSP Sławików - 133
II OSP Brzeźnica - 151
III OSP Gamów - 171
CTIF chłopcy:
I OSP Gamów - łączny wynik 951
CTIF (dziewczęta):
I OSP Gamów - 828
B (zawodnicy w wieku powyżej 30. lat):
I OSP Rudnik - 196
o
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Przyszłość szkoły w Brzeźnicy
W

ostatnim czasie powstało wiele plotek wokół tematu dalszego
losu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Brzeźnicy. Podobno wywołane są
one, zapowiadaną przed laty, likwidacją placówki. Dlatego czujemy się zobowiązani do przedstawienia planów
Gminy i działań, podjętych w celu zapewnienia rozwoju tej placówki:
Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy jest
najmniej liczną szkołą w Gminie. Wynika to
z faktu, że szkoła ta miała dotychczas najmniejszy „przypisany” obwód, który obejmował jedynie Brzeźnicę, sama zaś szkoła
kształci uczniów tylko w klasach 1-5. Starsze
roczniki kontynuują naukę w Szkole w Grzegorzowicach. W związku z malejącą liczbą
dzieci uczęszczających do szkoły w Brzeźnicy, rzeczywiście realnym mogłoby się stać
w pewnym momencie zagrożenie likwidacji
szkoły. Nowy wójt przyjął jednak stanowisko,
iż likwidacja jest ostatecznością, ale najpierw
należy szukać innych rozwiązań. Przyjęliśmy
więc koncepcję zmiany formuły Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego: nadal będzie się
składać z Przedszkola i Szkoły, jednak teraz będą one miały oddziały integracyjne.
Zmiana w szkołę z oddziałami integracyjnymi właściwie niewiele zmienia od strony
praktycznej, gdyż specyfiką tej placówki jest
to, że w jej historii, często w klasach znajdowały się przypadki uczniów z orzeczoną
niepełnosprawnością intelektualną. Teraz
może być tych dzieci w placówce o kilkoro
więcej, co nadal nie zmieni szkoły w szkołę specjalną, jak niektórzy próbowali interpretować tę zmianę. Do naszej szkoły będą
uczęszczać dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim lub umiarkowanym.
Dlaczego zależy nam, żeby dzieci z orzeczeniem było więcej? Ponieważ sama zmiana
nazwy szkoły to jeszcze za mało. Dzięki każdemu dziecku, posiadającemu orzeczenie,
szkoła dostaje większe środki finansowe na
funkcjonowanie, co w połączeniu z oddziałami integracyjnymi, daje szansę na finansowe
zabezpieczenie funkcjonowania tej szkoły.
Zmiana charakteru szkoły wywołuje też
większe zobowiązania ze strony placówki,
która powinna zapewnić opiekę specjalistów
i zajęcia rozwijające dla dzieci. W związku
z tym Zespół w Brzeźnicy, od roku szkolnego
2019/2020 ma w swojej ofercie: dogoterapię,
arteterapię, terapię sensoryczną, terapię słuchową, warsztaty ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, wczesne wspomaganie oraz

stałą opiekę logopedy i psychologa. Ważne
jest to, że z dodatkowych zajęć i opieki specjalistów mogą korzystać wszyscy uczniowie
tej szkoły, a w razie zainteresowania – również uczniowie innych szkół. Dlatego, oprócz
wartości dodanej, jaką jest nauka i przebywanie dziecka w grupie integracyjnej, wszystkie
dzieci skorzystają z bogatej oferty placówki,
zaś rodzice dzieci z innych szkół będą mogli
wozić dzieci na specjalistyczne terapie do
Brzeźnicy, zamiast do Raciborza, Wodzisławia Śl. lub innych miast.
Działania ze strony Gminy mają duże szanse powodzenia, jednak szanse te maleją, kiedy
zabraknie pomocy i wsparcia ze strony mieszkańców i rodziców dzieci. Dlatego apelujemy
do Was, drodzy mieszkańcy, o wsparcie naszych działań, których celem jest zapewnienie
dzieciom nauki w miejscu zamieszkania, bliski
dostęp do bogatej oferty dydaktycznej i terapeutycznej, a przy okazji również zapewnienie
pracy pracownikom szkoły – naszym mieszkańcom. Mała szkoła, z mało licznymi klasami
ma wiele plusów, których nigdy nie zapewnią
duże szkoły: indywidualne podejście do ucznia,
możliwość objęcia szerszą opieką i wsparciem
w zakresie dydaktyki, zwłaszcza w przypadku
dzieci wymagających poświęcenia większej
uwagi i czasu oraz większa transparentność
działań kadry. Możecie nam Państwo pomóc
również w inny sposób: polecając i reklamując
przy różnych okazjach nasz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy, a więc zarówno
Szkołę Podstawową, jak i Przedszkole, swojej
rodzinie i znajomym, zainteresowanym nauczaniem swoich dzieci z rozmaitymi dysfunkcjami

w dobrym dla nich miejscu. Jako tzw. organ
prowadzący jesteśmy dumni z wszystkich naszych szkół - wszystkie mają ciekawą ofertę
zajęć dodatkowych, podejmują ciekawe inicjatywy dla dzieci i wszystkie zapewniają wysoką jakość nauczania. Nowa oferta placówki
w Brzeźnicy jest inna od pozostałych, atrakcyjna i jesteśmy przekonani, że wprowadzona
zmiana będzie korzystna dla naszych dzieci.
o

Rocznica poświęcenia

Młyna w Brzeźnicy
Łubowickie Towarzystwo Josefa von
Eichendorffa zorganizowało w niedzielę 30
czerwca 2019 piknik z okazji rocznicy poświęcenia młyna w Brzeźnicy. Na to coroczne święto przyjeżdża sporo fanów techniki, turystów,
mieszkańców Brzeźnicy i sąsiednich miejscowości. Bowiem raz w roku zabytkowy młyn
odżywa, uruchamiane jest koło napędzane
wodą, a sam młyn jest udostępniony zwiedzającym. Młyn jest w bardzo dobrym stanie
technicznym. Można oglądać wszystkie jego
mechanizmy. Piknik z okazji rocznicy poświęcenia młyna to także doskonała zabawa dla
fanów muzyki biesiadnej w wykonaniu zespołu
Tirol Band. Na pikniku wystąpili uczniowie ze
szkół w Brzeźnicy i Grzegorzowicach. Całość
poprowadził jak zwykle doskonale kierownik
Centrum Eichendorffa p. Paweł Ryborz.
E. Porwol.
o
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NOWOCZESNE METOD

ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W BRZEŹNICY

NOWOCZESNE METODY
– tradycyjne wartości

ZAJĘCIA DLA DZIECI
dogoterapia
terapia sensoryczna
terapia słuchowa
metodą TOMATISA
warsztaty ruchu rozwijającego
WERONIKI SHERBORNE
arteterapia
wczesne wspomaganie

ZAPEWNIAMY

opiekę logopedy
opiekę psychologa

REALIZUJEMY PROJEKTY
MIĘDZYNARODOWE
ERASMUS+

transgraniczne we
współpracy z czeskimi
szkołami

Zespół Szkolno Przedszkolny z oddziałami integracyjnymi w Brzeźnicy
NAJLEPSZĄ SZKOŁĄ DLA TWOJEGO DZIECKA!
ul. Kozielska 11 tel. 32 410 67 26
spbbrzeznica@poczta.onet.pl www.spbrzeznica.pl
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Gmina Rudnik
zaprasza do udziału w projekcie pt.:

Nadążamy za młodymi w Internecie sobie radzimy

BIULETYN INFORMACYJNY

Projekt skierowany jest do
mieszkańców gminy Rudnik,
jak również osób spoza gminy,
z terenu woj. śląskiego i
opolskiego, jednakże
pierwszeństwo udziału mają
mieszkańcy gminy Rudnik.
Szkolenia będą prowadzone w
miejscowościach, w których
utworzy się grupa min. 10
chętnych osób, w lokalach
gminnych (świetlice, GCI,
inne).
Zapewniamy szkoleniowców,
sprzęt i catering.

Projekt przeznaczony jest dla kobiet i
mężczyzn w wieku powyżej 25 roku życia,
którzy pragną nabyć umiejętności cyfrowe,
czyli
umiejętność swobodnego i bezpiecznego
korzystania z zasobów Internetu.

Wartość projektu: 56 000 zł.
Wartość dofinansowania: 56 000 zł.
Udział uczestnika w projekcie: bezpłatny.

Wszelkich informacji udziela koordynator
projektu w Urzędzie Gminy pod numerem
tel. 32 410 64 28 oraz mailowo:
urzad@gmina-rudnik.pl
Informacje również na stronie
internetowej Gminy www.gmina-rudnik.pl

Pierwsze szkolenia już
w lipcu/sierpniu 2019 r.!
Czas szkolenia dla jednej
grupy: 13 godzin
Deklaracje udziału w projekcie dostępne
są w sekretariacie Urzędu Gminy, u
sołtysów, w bibliotekach oraz na stronie
www.gmina-rudnik.pl. W tych też
miejscach można oddać wypełnioną
deklarację udziału.

Projekt jest realizowany w ramach projektu „Obywatel.IT – program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia
zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. III oś priorytetowa – cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.1. – Działania szkoleniowe na
rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
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UWAGA!
GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

Trud pracy na roli, w sadzie
i w ogrodzie
- w obiektywie
Organizatorzy:
Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku
oraz Wójt Gminy Rudnik
Celem Konkursu jest dokumentacja i pokazanie ciężkiej
pracy rolnika, sadownika, ogrodnika...,

KONKURS
FOTOGRAFICZNY

Kultywowanie i promowanie tradycyjnego obchodzenia co
roku uroczystego podziękowania za plony
Oraz prezentacja twórczości mieszkańców Gminy Rudnik
w dziedzinie fotografii.
Czas konkursu: do 30 sierpnia 2019 r.
Regulamin Konkursu oraz niezbędne zgody
Dostępne są na stronach:
www.gbprudnik.naszabiblioteka.com
www.gmina-rudnik.pl
oraz w gminnej Bibliotece Publicznej w Rudniku,
w sekretariacie Urzędu Gminy w godzinach urzędowania

Kreatywność łączy pokolenia - czyli warsztaty artystyczne

Święto Powiatu

Powitanie lata

Studenci PWSZ inwentaryzują zabytki

Procesja konna

Powitanie lata

Piknik w Ligocie

