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Z całego serca dziękuję za przekazane 
dary w akcji pomocy dla walczącej Ukra-
iny. Dziękujemy wszystkim, którzy przynieśli 
żywność, artykuły medyczne, higieny osobi-
stej, chemiczne, baterie, latarki i inne dary. 
Wszystko zostało posortowane, zapakowane 
w pudełka i przygotowane do dystrybucji.

Słowa podziękowania należą się wszyst-
kim, którzy brali i nadal biorą udział w akcji 

Drodzy Mieszkańcy Gminy Rudnik!
pomocy dla Ukrainy. Chciałoby się wszystkim 
podziękować z imienia i nazwiska ale osób by-
ło tak dużo, że nie sposób wszystkich wymie-
nić. Dziękujemy sołtysom, ochotniczym stra-
żom pożarnym, kołom gospodyń wiejskich, 
szkołom podstawowym, wolontariuszom z 
poszczególnych miejscowości w których 
zbierano dary, pracownikom Urzędu Gminy 
i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pomoc uchodźcom
z Ukrainy

Dziękujemy także fi rmom, księżom i or-
ganizacjom pozarządowym za okazany dar 
serca i chęć niesienia pomocy.

W obliczu tak wielkiej tragedii, która do-
tknęła naszych sąsiadów potrafi liśmy zjed-
noczyć się w działaniu i wspólnie okazać 
wielkie serce. Bez Waszego odzewu nie by-
libyśmy w stanie sami zorganizować tak sze-
roko zakrojonej akcji.

Dzięki Państwa pomocy i ofi arności jeste-
śmy w stanie pomóc walczącej Ukrainie! 

o

Niech te święta Wielkiej Nocy 
spłyną rzeką Boskiej mocy,

otuliwszy serce Wasze
spokojem i radością.

Niech Chrystus zmartwychwstały 
przyniesie dla Was

wiosenne kwiaty wolności
dla Ukrainy, miłości,
spokoju i szczęścia.

Нехай ці Великодні свята потікають 
по річці Божественної сили, 

огортаючи ваше серце миром і 
радістю. Нехай воскреслий Христос 
принесе вам весняні квіти волі для 

України, любові, миру та щастя. 
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Biskup polowy Wojska Polskiego bp. 
Wiesław Lechowicz przed Mszą św. w Ra-
ciborzu 27 lutego 2022 roku, w drodze do 
Raciborza odwiedził grób rodziców biskupa 
Józefa Gawliny w Rudniku, po czym udał się 
do Strzybnika na miejsce jego urodzenia.

Bp. Lechowicz zwiedził wystawę w Ogro-
dzie Gawliny, który został stworzony dokład-
nie w miejscu, w którym się urodził i spędził 
młodość późniejszy generał i arcybiskup ze 
Strzybnika.

Przy płycie poświęconej arcybiskupowi 

Gawlinie zapalono znicz, złożono wiązan-
kę kwiatów, a bp. Wiesław Lechowicz po-
prowadził krótką modlitwę w intencji pokoju 
w Ukrainie.

Przewodnikiem po miejscach poświęco-
nych biskupowi Gawlinie był hm. Krzysztof 
Bajerski i zastępca wójta Gminy Rudnik To-
masz Kruppa. Biskupowi Polowemu towa-
rzyszył podczas wizyty generał Adam Jopek 
– komendant Śląskiego Oddziału Straży Gra-
nicznej. 

 o

BISKUP POLOWY WOJSKA POLSKIEGO BP. 
Wiesław Lechowicz w Ogrodach Gawliny 

Pod takim hasłem został zorganizowany 
I Wojewódzki Konkurs Gwary Śląskiej w Ra-
ciborzu. 16 i 17 marca w Zespole Szkół Eko-
nomicznych można było podziwiać występy 
uczestników. Konkurs był adresowany do 
przedszkolaków oraz uczniów szkół pod-
stawowych i średnich.

W kategorii - Przedszkolaki (występy so-
lowe) wyróżnienie otrzymała niespełna trzy-
letnia Wiktoria Harazim. 
Serdecznie gratulujemy!

  o

GRANIE, 
skokanie bajtli 
GODANIE

Dzień Pandy dla dzieci przedszkolnych 
w Rudniku i w Brzeźnicy

Piosenka pt.: „Zabawy z pandą” towarzy-
szyła nam w dzisiejszych zajęciach.

Dzieci poznały Pandę Wielką jej zwycza-
je oraz jej kuzynów z innych kontynentów.

Przeczytaliśmy bajkę pt. ”Panda i mądro-
ści zen” Jona J. Muth’a, która uczy wytrwało-
ści, uporu w dążeniu do celu, poświęcenia, 
ciężkiej pracy, niezbędnej, żeby osiągnąć cel. 

Przedstawia również jak należy się zacho-
wać wobec wielkich przeciwności. Skutecz-
na wtedy jest dobroć, współczucie i wytrwa-
łość. Dla urozmaicenia zajęć dzieci obejrzały 
bajkę pt.: „Krecik i panda”. Na koniec dzieci 
otrzymały kolorowankę aktywizującą twór-
czość i wyobraźnię przestrzenną.

  o

Nowe życie starych lalek 
- Warsztaty szycia ubrań dla lalek

Starym, zniszczonym lalkom senior-
ki z Klubu Seniora w Rudniku dały nowe 
życie.

Powstaje Kolekcja lalek w Izbie Trady-
cji. Lalki, które trafiają do naszej kolekcji są 
w różnym stanie. Są lalki dobrze ubrane ale 
też bez ubrań, zniszczone, podrapane, ma-
ją niesforne fryzury i przestają przypomi-
nać zabawki z naszego dzieciństwa. Każde 
dziecko ma swoją ulubioną zabawkę, którą 
w pewnym wieku odkłada w kąt. Te porzu-
cone niegdyś lalki „adoptujemy” w naszej 

Izbie Tradycji, działającej przy Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Rudniku.

Ekspozycja powstaje dzięki darowiz-
nom i przekazaniom w depozyt. W naszej 
kolekcji znajduje się już kilkanaście lalek. Są 
lalki porcelanowe, celuloidowe, gumowe, 
szmaciane i plastikowe. To jakby relikwie 
z dzieciństwa byłych właścicieli, ubieramy 
je, czeszemy i dajemy im nowe życie i dom. 
Nasze lalki można oglądać w stworzonym 
dla nich kąciku w Izbie Tradycji.

  o



BIULETYN INFORMACYJNY 3Kwiecień 2022 r.  |  nr 2 (90)  |  ISSN 1730-7147  |  wydanie bezpłatne

Biblioferie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudniku
ku i miłości do starszych i unikania rozmów 
z nieznajomymi.

Kamishibai to wywodząca się z Japonii 
technika czytania i prezentacji książki ob-
razkowej – teatr obrazkowy lub inaczej teatr 
ilustracji. Na zajęciach dzieci wykonywały 
również portrety zwierząt, bohaterów bajek. 
Uczestnicy zajęć bawili się wykonując kolo-
rowe, filcowe ocieplacze na kubki, zapinane 
na guzik. Dzieci nauczyły się nawlekać igłę, 
szyć kolorowymi nićmi a także przyszywać 
guziki. Czynności te na pewno przydadzą 
się im w przyszłości. Gliniane rzeźby. Roz-
poczynając przygodę z rzeźbieniem w glinie 
wystarczą: glina oraz… nasze dłonie... Za-
jęcia takie wymagają kreatywności, cierpli-
wości, a równocześnie rozwijają zdolności 
manualne. Dzisiaj dzieci używały gliny sa-
moutwardzalnej. Ten rodzaj gliny jest bardzo 
plastyczny i łatwo poddaje się obróbce. Go-
towe rzeźby po wyschnięciu dzieci ozdobiły 
kolorowymi farbami według własnej inwen-
cji twórczej. Bajka oraz piosenka o Skrzacie 
Jagódce towarzyszyły nam w czasie zajęć. 

14 lutego 2022 roku w Walentynkowy 
dzień w naszej bibliotece odbyły się zajęcia 
artystyczne. Uczestnicy wykonywali obrazki 
na drewnianych plastrach oraz próbowali 
sił w technice docoupage’u na tym materiale. 

Wykorzystano na zajęciach Teatrzyk 
Kamishibai - wygrany w akcji Przerwa na 
wspólne czytanie. Stara bajka pt. „Czerwo-
ny Kapturek”, niosąca przesłanie szacun-

Wycinanie śnieżynek. Umiejętność spraw-
nego posługiwania się nożyczkami jest bar-
dzo ważnym elementem rozwoju u dzieci 
sprawności motoryki małej, koordynacji rę-
ka-oko oraz współpracy prawej i lewej ręki. 
To, co nam dorosłym wydaje się takie pro-
ste,od dziecka wymaga sporo wysiłku aby 
ostatecznie opanować otwieranie i zamyka-
nie nożyczek wraz z przesuwaniem ich do 
przodu przy jednoczesnym zaangażowaniu 
drugiej ręki, która trzyma i obraca papier. Za-
nim więc dziecko weźmie do ręki nożyczki 
i zacznie wycinać kwadraty, trzeba próbować 
czegoś o nieco niższym poziomie trudności. 
Rozcinanie nasi uczestnicy mieli już opano-
wane. Więc na zajęciach w Bibliotece treno-
waliśmy cięcie,które nie skutkuje rozcięciem 
papieru na pół. Zaczęliśmy od prostych wzo-
rów, jak cięcie po narysowanej linii prostej, 
żeby następnie zwiększyć poziom trudności 
do cięcia wyznaczonych zygzaków. W trak-
cie zajęć udało się dzieciom powycinać pięk-
ne śnieżynki.

  o

Spotkanie poetyckie 

 „A po nocy, dzień...” 

Z WIGĄ WOJNOWSKĄ 
W KLUBIE SENIORA 
w Modzurowie i w Rudniku

Na zaproszenie Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Rudniku Pani Wiga Woj-
nowska, raciborska poetka przyjecha-
ła do Klubu Seniora w Modzurowie 
i w Rudniku.

Jej wiersze opowiadają o zwyczaj-
nym życiu, uczuciach, miłości do przy-
rody i otaczającego świata. Wydała 16 
tomików wierszy i 1 książkę pt.: „Sto 
lat Dony”.

Na spotkaniu przedstawiono wier-
sze głównie z jej ostatniego wydanego 
tomiku pt. : „Przemyślenia...” oraz kilka 
nowych wierszy jeszcze nie publiko-
wanych.

Pani Wiga opowiadała o swoim 
warsztacie twórczym, jak to wszystko 
się tworzy...

  o

Z życia świetlicy wiejskiej w Ligocie Książęcej

Dzień Kobiet

Coroczne Bery

Wyróżnienia dla aktywnych społeczników - mieszkańców Ligoty Książęcej

Dzień Kobiet
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OGŁOSZENIA
✔ KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Kwalifi kacja wojskowa przeprowa-
dzona zostanie w Raciborzu w budyn-
ku Starostwa Powiatowego przy Placu 
Okrzei 4 (budynek ‚’B” Starostwa Po-
wiatowego) w okresie od 23 maja do 
17 czerwca 2022 r. od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 11:00 do 
16:00. Termin kwalifi kacji wojskowej 
dla Gminy Rudnik został wyznaczony 
na dzień 15.06.2022r.

Do stawienia się do kwalifi kacji woj-
skowej wzywa się mężczyzn:

• urodzonych w 2003 roku
• mężczyzn urodzonych w latach 

1998 - 2002, którzy nie posiada-
ją określonej kategorii zdolności 
do czynnej służby wojskowej,

• osoby urodzone w latach 2001 
- 2002, które zostały przez po-
wiatowe komisje lekarskie za 
czasowo niezdolne do czynnej 
służby wojskowej

✔ INFORMACJA DOTYCZĄCA 
PRZYJMOWANIA MIESZKAŃCÓW 
GMINY RUDNIK W SPRAWACH 
SKARG I WNIOSKÓW ORAZ PRO-
BLEMÓW ZAISTNIAŁYCH NA TERE-
NACH GMINY RUDNIK

Przewodniczący Rady Gminy w 
Rudniku informuje o terminach przyję-
cia mieszkańców w sprawach skarg i 
wniosków oraz zaistniałych problemów 
na terenie gminy odbywają się w sali na-
rad (1 piętro) Urzędu Gminy w Rudniku 
ul. Kozielska 1, według następującego 
harmonogramu:
•  29 marzec godz. 14.00-15.00
• 27 kwietnia godz. 14.00-15.00
• 25 maja godz. 14.00-15.00
• 29 czerwca godz. 14.00-15.00
• 20 lipca godz. 14.00-15.00
• 24 sierpnia godz. 14.00-15.00
• 28 września godz. 14.00-15.00
• 26 października godz. 14.00-15.00
• 23 listopad godz. 14.00-15.00
• 14 grudnia godz. 14.00-15.00

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie 
swojej wizyty:

e-mailowo: rada@gmina-rudnik.pl lub
telefonicznie: 32 410-64-28 wew.124
Ireneusz Jaśkowski
i.jaskowski@rada.gmina-rudnik.pl

  o

Przed sezonem turystycznym
DLA ROWERZYSTÓW

Przed kolejnym sezonem rowerowym na 
terenie naszej gminy powstana cztery wia-
ty przystankowe. Roboty już trwają. Wiaty 
powataja w miejscach lub ich pobliżu, które 
podczas konsultacji rok temu w ramach „Na-
szej Przestrzeni” wskazali sami rowerzyści.

Zakres robót dotyczących wiat obejmuje 
między innymi: budowę czterech wiat przy-
stankowych wolno stojących w miejscowości 
Modzurów, Gamów, Sławików i Brzeźnicy, 
utwardzenie terenu pod nimi, wyposażenie 
ich w elementy małej architektury. Budowa 

wiat przystankowych dla mieszkańców gmi-
ny i turystów aktywnie spędzających czas 
– poprawa oferty turystycznej. Zadanie jest 
realizowane w ramach zawartej umowy nr 
PL 183/2862/2021/INT o dofi nansowanie 
Mikroprojektu Typu „C” pt.: Integracja na tra-
sie” – tworzenie miejsc przystankowych na 
szlakach rowerowych pogranicza PL- Cz 
(Euroregion Silesia).

Jak będą wyglądac miejsca przystanko-
we przedstwia wizualizacja.

  o



BIULETYN INFORMACYJNY 5Kwiecień 2022 r.  |  nr 2 (90)  |  ISSN 1730-7147  |  wydanie bezpłatne

INWESTYCJE 
Zakończyły się prace budowlane budynku 

mieszkalnego przy ul. Parkowej 4 w Strzybni-
ku. Prace obejmowały m.in.: wymianę stolar-
ki okiennej i drzwiowej, wymianę parapetów, 
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z bi-
tumicznych mas uszczelniających oraz docie-
plenie ścian piwnic płytami z polistyrenu eks-

19 marca Gmina Rudnik otrzymała kolej-
ne wsparcie od naszych sąsiednich sąsiadów. 
Głównym inicjatorem pomocy humanitarnej jest 
pan Frank Odenhausen, Daria i Rudi Pflogsch 
oraz były mieszkaniec naszej gminy pan Franz 
Plura, którzy przybyli z miejscowości Hemer 
położonej w Nadrenii północnej Westfalii. Dar-
czyńcy wraz z zaprzyjaźnionymi przedsiębior-
cami i ludźmi dobrej woli zakupili, zorganizo-
wali zbiórkę darów oraz przetransportowali do 
Rudnika. W sumie 3 duże samochodowe trans-
portery wypełnione po brzegi i dach darami, 
począwszy od żywności długoterminowej dla 
dzieci i dorosłych, środkami czystości, higie-
ny osobistej, skończywszy na łóżkach, mate-
racach i pościeli zdeponowano w rudnickiej 
świetlicy. Nasi dobroczyńcy mieli sposobność 
spotkania się z ukraińskimi uchodźcami, gdzie 
osobiście mogli porozmawiać i poznać osoby 
z Ukrainny szukające u nas schronienia i pomo-
cy. Wójt w imieniu mieszkańców i uchodźców 
złożył serdeczne podziękowania darczyńcom 
za udzielone wsparcie.

Klub Piłkarski z niemieckiej miejscowości 
Wiehl wsparło darami gminę Rudnik w niesie-
niu pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy.

W miniony piątek 11 marca br. piłkarze 
z niemieckiego Klubu Piłkarskiego FV Wiehl 
Philip Sulzer i Florian Penz oraz ich koledzy 
Bastian Schwarz i Kevin Derksen przekazali 
gminie Rudnik dary zebrane podczas organi-
zowanych przez ich klub dary na rzecz uchodź-
ców przybyłych z objętej wojną Ukrainy. Łącz-

nie zebrano dwa duże transportery pomocy 
rzeczowej począwszy od żywności długoter-
minowej dla dzieci i dorosłych, środki higieny 
osobistej, środki czyszczące, ubrania, środki do 
pierwszej pomocy przedlekarskiej, słodycze dla 
dzieci i wiele innych. Podczas krótkiego pobytu 
w naszej gminie, nasi darczyńcy złożyli wizytę 
w Górnośląskim Centrum Kultury i Spotkań im. 
J. von Eichendorffa w Łubowicach, gdzie mogli 
spotkać się z uchodźcami i osobiście zapoznać 
się z sytuacją pomocową jaka udzielają obec-
nie mieszkańcy naszej gminy.

W imieniu całej społeczności naszej gminy 
oraz uchodźców z Ukrainy, których gościmy 
w naszych domach, wójt Piotr Rybka złożył na 
ręce darczyńców podziękowania i upominki.

Wszystkim dobroczyńcom z miejscowości 
Wiehl bardzo dziękujemy!

Im Namen aller Einwohner der Gemeinde 
und der Flüchtlinge aus der Ukraine, die Un-

terkunft in der Gemeinde Rudnik gefunden 
haben, bedanken wir uns für die zahlreichen 
Sachspenden, die Sie in Wiehl für uns gesam-
melt und mitgebracht haben. 

Vielen herzlichen Dank!
  o

Pomoc uchodźcom Z UKRAINY

trudowanego, docieplenie ścian pionowych 
zewnętrznych i stropu, położenie tynku fasa-
dowego na elewacji budynku, wymiany oryn-
nowania, obróbki blacharskiej, modernizacji in-
stalacji odgromowej, wykonania jednostronnej 
opaski wysypanej grysem, prace brukarskie.
Koszt przeprowadzenia termomodernizacji to 
544.320,00 zł, w tym pozyskane przez Urząd 
Gminy w Rudniku dofinansowanie ze środków 

POIS ( UE) w kwocie. 446.276,00 zł. co daje 
81% kosztów całości zadania.

Inwestycja termomodernizacyjna pozwo-
liła na zmniejszenie aż o 63% zapotrzebowa-
nia budynku na energię cieplną oraz wpływa 
na efektywne obniżenie stężenia CO2 i pyłu 
smogowego, co korzystnie wpływa na jakość 
powietrza i otaczające nas środowisko. 
 o
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SPORT SZKOLNY
Brązowym medalem z tegorocznych Mi-

strzostw Europy Seniorów w zapasach styl 
wolny wraca zawodnik „Dębu” Sebastian Je-
zierzański. Mistrzostwa odbyły się w Buda-
peszcie w dniach 28.03-03.04.2022r. 

W pierwszej walce wygrał na punkty (11:2) 
z zawodnikiem z Gruzji .W pojedynku 1/2 fi-
nału w kategorii 86 kg, Sebastian Jezierzań-
ski po bardzo zaciętej i emocjonującej walce 
ulega minimalnie na punkty (2:3) mistrzowi 
Europy U-23, reprezentantowi Azerbejdżanu 
Abubakrowi Abakarovi. W finale, pewnie wy-
punktował (6:0) reprezentanta Łotwy Ivarsa 
Samusonoksa.

Natomiast drugi zawodnik „Dębu” powoła-
ny w skład reprezentacji Polski  Patryk Ołen-
czyn kat.70kg. (srebrny medalista Młodzieżo-
wych Mistrzostw Polski z 2019r.) po pierwszej 
walce wysoko na punkty (12:2) z zawodnikiem 
z Izraela wygrywa, natomiast w drugiej walce 
po efektownym początku w którym prowadził 
4:0 ostatecznie uległ (14:9) zawodnikowi Moł-
dawii plasując się ostatecznie na 8 miejscu.

Reprezentacja Polski w ogólnej klasyfika-
cji medalowej uplasowała się na wysokim 5 
miejscu na 30 państw biorących udział w Mi-
strzostwach.

Obydwaj zawodnicy „Dębu” to wychowan-
kowie Trenera Krzysztofa Ołenczyna.

Przygodę ze sportem zapaśniczym rozpo-

częli w bardzo młodym wieku (7 lat).
Krótko przed Mistrzostwami Europy oby-

dwaj zawodnicy brali udział w Pucharze Pol-
ski Seniorów (Milicz 11-12.03.22r) w silnej 
obsadzie Międzynarodowej. Sebastian Je-
zierzański wywalczył srebrny medal kat.86 
kg. natomiast Patryk Ołenczyn brązowy me-
dal kat.70 kg.

W tym samym czasie w Karlinie odbył 
się Puchar Polski Kadetek i Juniorek , „Dąb” 
reprezentowały 3 zawodniczki: Kamila Ka-

sprów w grupie Juniorek w kat.53 kg.- zło-
to, Julia Michniewicz Kadetka w kat.49 kg. 
i Emilia Świerczewska Kadetka w kat.61 kg. 
obydwie wywalczyły srebro.

W dniu 19.03.22r. w Dąbrowie Górniczej 
odbyły się Otwarte Mistrzostwa Śląska Mło-
dzików, Kadetów i Dziewcząt oraz grupa naj-
młodsza Żaki . W grupie Młodzików Oliwier 
Orzechowski wywalczył srebrny medal, Da-
wid Matusz uplasował się na 4 pozycji nato-
miast Emilia Strachota w grupie Młodziczek 
wywalczyła złoty medal.

W grupie dzieci najmłodszych z „Dębu” 
złoto wywalczyli: Adam Filip, Filip Sadowski, 
srebro wywalczyli: Sven Zuber, Paulina Iskra, 
brąz natomiast wywalczyli: Alicja Nowak, Mi-
lena Kopel, Julia Janusz.

Doskonałe wyniki uzyskane każdego roku 
przez zawodników „Dębu”  w zawodach ran-
gi Ogólnopolskiej i Międzynarodowej są do-
skonałą formą promocji Gminy Rudnik i całej 
ziemi Raciborskiej.

  Analizując pozytywną długoletnią działal-
ność Klubu obecny Zarząd wraz z aktualnym 
Prezesem Hubertem Skornia ma nadzieję, że 
Rada Gminy wraz z Wójtem Piotrem Rybką 
w Rudniku podejmie stosowne działania zmie-
rzające do ukończenia remontu hali sportowej.

  o
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W szkole w Szonowicach zostały roze-
grane Mistrzostwa gminy w tenisie stołowym 
w kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Wyniki chłopców:
• 1m Grzegorzowice
• 2m Gamów
• 3m Rudnik
• 4m Szonowice

Wyniki dziewcząt:
• 1m Grzegorzowice
• 2m Szonowice
• 3m Gamów

Zawody zorganizował Łukasz Strzeduła

  o

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY 
dla przedszkolaków 
z Rudnika i Brzeźnicy

Podczas zajęć dzieci dowiedziały się, że 
woda występuje w każdej porze roku pod 
różnymi postaciami. Na podstawie pogadanki 
oraz krótkiego filmu pt: „Zdrojek i pory roku”. 

Uczestnicy rozwiązywali zagadki słow-
no-obrazkowe na podstawie zdjęć ilustrują-
cych różne opady atmosferyczne: mgłę, grad, 
rosę i szron - W co zmieniają się kropelki? 

Po zajęciach dzieci już mają świado-
mość, że woda jest bardzo potrzebna każ-

demu stworzeniu do życia i dlatego trze-
ba o wodę dbać i nie można jej marnować! 
W czasie zajęć wykorzystano filmy edukacyj-
ne : o hydrauliku Fredku dostępne na stronie 
Wodociągów Raciborskich w zakładce : Edu-
kacja ; pt.: ,,Woda. Jak o nią dbać’’ i ,,Muszla 
to nie śmietnik’’.

Dziękujemy Wodociągom Raciborskim 
za wsparcie w organizacji zajęć.

  o

Zajęcia z edukacji regionalnej 

W IZBIE TRADYCJI
 � 21.01.2022
Na zajęciach wykorzystano bajkę o po-

wstaniach śląskich pt. „Pola, Wojtek i trzy 
skrzydła”, która ukazała się nakładem Insty-
tutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej 
w Katowicach w setną rocznicę powstań 
śląskich. Ta krótka opowieść, jest źródłem 
wiedzy o ważnych dla Górnego Śląska wy-
darzeniach. Uczestnicy po wysłuchaniu opo-
wieści rozwiązywali łamigłówki związane 
z treścią bajki. Na zajęciach wykorzystano 
też wiersze Juliana Tuwima przetłumaczone 
przez Marka Szołtyska na śląsko godka „Noj-
piykniyjsze wierszowanki dlo dziecek”. Dzie-
ci poznały śląskie nazwy przedmiotów co-
dziennego użytku, znajdujących się między 
innymi w naszej Izbie Tradycji.

  o
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Wystawa 
prac pani 
PAULINY 
SZABRA

Galeria „Zachwyć się” przy Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Rudniku prezentuje 
wystawę prac naszej lokalnej artystki. Pauli-
na Szabra ur. 1993 r. w Sosnowcu, artystka, 
malarka z zawodu dekorator wnętrz. Sztuką 
interesuje się od dziecka, laureatka wielu 
konkursów także międzynarodowych ma-
larskich jak np. Triennale Grafiki Warsztato-
wej. Uczęszczała do Liceum Plastycznego 
w Dąbrowie Górniczej im. Tadeusza Kanto-
ra. Głownie tworzy obrazy olejne w stylu im-
presjonistycznym, ujmując często krajobraz 
ekspresyjnie w żywych barwach.

Obrazy tworzone są impasto z użyciem 
szpachelki i dużego pędzla.

  o

Szanowna Pani Moniko ChrubasikSzanowna Pani Moniko Chrubasik

składamy Pani najserdeczniejsze podziękowania 
za długoletnią pracę w Urzędzie Gminy Rudnik. 
Dziękujemy za zaangażowanie, cierpliwość i ser-
ce. Czujemy się zaszczyceni, że przez te wszyst-
kie lata dzieliła się Pani z nami doświadczeniem 

i wiedzą.

Trud włożony w pracę pozostanie w naszej pa-
mięci na długo i mamy nadzieję, że Pani rów-
nież będzie mile wspominać naszą współpracę.

Życzymy Pani dużo zdrowia, 
szczęścia, spokoju 

i wszelkiej pomyślności.

Wójt
Piotr Rybka

Rudnik, dnia 5 kwietnia 2022 r.


