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24 listopada w siedzibie 

Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej w Kato-

wicach burmistrz Paweł 

Macha i skarbnik Anna 

Szostak podpisali umowę 

na dotację w celu budowy 

oczyszczalni ścieków na 

terenie przedszkola przy ulicy Raciborskiej 17 w Rudach. Wysokość dotacji, 

którą otrzymała gmina na to zadanie wynosi 104.221,89 zł. 

 UM Kuźnia Raciborska 

Kuźniański magistrat pozyskał dotację na budowę 

oczyszczalni ścieków w Rudach  

Wał na prawym brzegu rzeki Odry gotowy 

Zakończyły się prace budowlane na 

liczącym 150 m odcinku obwałowania 

prawego brzegu Odry w gm. Bierawa. 

Jest to efekt wieloletnich rozmów, 

których finał miał miejsce pod koniec 

września w kuźniańskim urzędzie. 

Dzięki temu zadaniu mieszkańcy Ru-

dy, Budzisk i Turza będą zabezpiecze-

ni przed powodzią. 

Przypomnijmy: 28 września br. wice-

burmistrz Gabriela Tomik i sekretarz 

Dominik Klimanek spotkali się w 

Urzędzie Miejskim w Kuźni Racibor-

skiej z przedstawicielem firmy Bu-

downictwo Wodne i Melioracyjne Ja-

nusz Piórek z Wadowic, która zawarła 

umowę z Wojewódzkim Zarządem 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w 

Opolu na zadanie pn. "Budowa, prze-

budowa i modernizacja prawego wału 

rzeki Odry na długości 150 m - wał 

poprzeczny gm. Bierawa". 

Przedmiotem inwestycji jest budowa 

nowego odcinka prawostronnego wału 

rzeki Odry w km 71,6 (wg nowego 

kilometrażu rzeki z 2005 r. - km 

677,8) o długości L=118 m, a jedno-

cześnie połączenie z istniejącym wa-

łem zlokalizowanym na terenie woj. 

śląskiego. Inwestycja realizowana jest 

w drodze ustawy z 8 lipca 2010 r. o 

szczególnych zasadach przygotowania 

do realizacji inwestycji w zakresie bu-

dowli przeciwpowodziowych [Dz. U. 

z 2015 r. poz. 966] w celu zabezpie-

czenia miejscowości Turze, Budziska, 

Ruda, Ruda-Brzeg, Ruda Dziergowska 

i Dziergowice przed wodami powo-

dziowymi rz. Odry o prawdopodo-

bieństwie wystąpienia p = 0,5 % (raz 

na 200 lat). 

Dzięki wsparciu inwestycji przez wo-

jewodę śląskiego i opolskiego udo-

wodniono, że rzeka Odra nie zna po-

działów administracyjnych. 
oprac. BK; fot. UM Kuźnia Raciborska 
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Remont hali 

sportowej zbliża 

się ku końcowi 

"Kuźnia Mistrzów" - tak 

będzie się nazywać sala 

sportowa, która powstaje 

na górnej kondygnacji hali 

sportowej przy Szkole 

Podstawowej im. Jana 

Wawrzynka w Kuźni Ra-

ciborskiej. Pomieszcze-

niem zawiadywać będzie 

Miejski Klub Sportowy 

"Sparta", w którym ćwi-

czyć będą adepci sztuk 

walki. 

Przebudowa górnego pię-

tra hali potrwa jednak tro-

chę dłużej niż zakładano 

(pierwotnie sala miała być 

gotowa do 10 grudnia), 

jednak wskutek zmiany 

planów projektowych, ter-

min zakończenia robót 

został wydłużony o dwa 

tygodnie. 

Sala posiadać będzie 

część ćwiczeniową oraz 

magazynową, gdzie prze-

chowywany będzie sprzęt. 
 Bartosz Kozina 



Pod koniec listopada w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa 

Śląskiego w Katowicach odbyło 

się drugie posiedzenie zespołu do-

radczego ds. rozwijania żeglugi 

śródlądowej na terenie wojewódz-

twa śląskiego, w którym od wrze-

śnia br. zasiada burmistrz Kuźni 

Raciborskiej Paweł Macha. 

W trakcie spotkania przedstawio-

no m. in. inicjatywę zapoczątko-

waną przez województwo dolno-

śląskie i przyjętą przez Sejmik 

Województwa Śląskiego związaną 

z ustanowieniem roku 2018 jako 

samorządowego Roku Odry. Ideą 

tego pomysłu jest wspólne działa-

nie wszystkich województw poło-

żonych w dorzeczu Odry w celu 

pełniejszego wykorzystania szans 

rozwojowych związanych z jej 

wykorzystaniem. 

Zespół powstał w drodze zarzą-

dzenia Marszałka Województwa 

Śląskiego. Podstawowym zada-

niem zespołu jest zapewnienie sa-

morządowi województwa śląskie-

go możliwie pełnej informacji do-

tyczącej żeglugi śródlądowej i in-

nych aspektów gospodarki wodnej 

w województwie oraz przedsta-

wianie uzasadnionych propozycji 

podejmowania działań w tym za-

kresie. W skład zespołu weszli 

eksperci, którzy od lat angażują 

się w sprawy gospodarki wodnej i 

żeglugi śródlądowej. Wśród nich 

są reprezentanci samorządów, ad-

ministracji rządowej, organizacji 

społecznych, wyższych szkół oraz 

instytutów badawczych. 

  
Źródło: slaskie.pl; oprac. BK 

 Fot. Tomasz Żak 

Trzy razy pięćdziesiąt - tak w 

skrócie można określić projekt 

nowego zadrzewienia kuźniań-

skiego parku "Dębina", bowiem 

22 listopada 50 uczniów Szkoły 

Podstawowej wraz z burmistrzem 

Pawłem Machą zasadziło w 

"Dębinie" 50 nowych drzew z 

okazji 50-lecia nadania Kuźni 

praw miejskich. 

 Celem akcji jest odtworze-

nie parku, który został zniszczony 

w wyniku trąby powietrznej, która 

przeszła nad miastem 7 lipca. W 

parku finalnie zostanie posadzo-

nych 400 nowych drzew. 

 

"Wykorzystać potencjał rzek". Rok 2018 Rokiem Odry  

W "Dębinie" wyrosną nowe drzewa 
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Kotłownia, która znajduje się dziś 

przy ul. Ignacego Krasickiego i 

zasila swoją energią kilkanaście 

bloków na Osiedlu, w ciągu 

dwóch lat przestanie istnieć. Jej 

miejsce zastąpi nowy obiekt, w 

którym opał wykorzystywany do 

ogrzewania ma być tańszy i bar-

dziej ekologiczny, a liczba ogrze-

wanych mieszkań ma wzrosnąć. 

Władze miasta od kilku miesięcy 

prowadzą w tej sprawie stosowne 

rozmowy. Wdrożono również po-

rozumienie, które zostało podpisa-

ne. - Przedsiębiorstwo, które 

ogrzewa dziś budynki w Kuźni Ra-

ciborskiej uzyskało w ostatnim 

czasie pewne rezerwy mocy, które 

są wynikiem termomodernizacji 

nowszych budynków (mowa o blo-

kach przy ul. R. Lewandowskiego i 

blokach administrowanych przez 

SM „Nowoczesna”), i te obiekty 

zwyczajnie nie potrzebują już dziś 

tyle ciepła - mówi burmistrz Pa-

weł Macha. 

Aby wykorzystać tę moc i jedno-

cześnie móc walczyć ze smogiem, 

który zimową porą jest szczegól-

nie dokuczliwy, prowadzona jest 

polityka zmierzająca do wykorzy-

stania rezerw tej kotłowni, która - 

co ciekawe - dostarcza obecnie 

jedno z najdroższych ciepeł w wo-

jewództwie śląskim. Wynika to 

bowiem z materiału, który wyko-

rzystywany jest do ogrzewania 

(ekogroszek, który bardzo podro-

żał). 

Porozumienie zawarte kilka mie-

sięcy temu, w najważniejszych 

punktach zakłada budowę nowej 

kotłowni, która będzie ogrzewała 

wszystkie budynki (zarówno wielo

-, jak i jednorodzinne, o ile miesz-

kańcy tych ostatnich się na to zde-

cydują). Planowany okres przej-

ścia z jednej kotłowni na drugą 

wynosić będzie dwa lata 

(począwszy od prac projektowych 

po budowę nowego obiektu). W 

międzyczasie, w celu wykorzysta-

nia rezerw mocy, do centralnego 

ogrzewania ma zostać podłączo-

nych kilka nowych budynków. - 

Prowadzone były już rozmowy z 

mieszkańcami ul. Kościuszki, 

gdzie poprowadzona jest nitka cie-

płownicza. Przy okazji podłącza-

my również Przedszkole nr 2. 

Zniknie tym samym kolejny komin, 

co przyczyni się do poprawy jako-

ści powietrza w Kuźni - tłumaczy 

burmistrz. 

Jak to wszystko ma wyglądać w 

praktyce? - Chcemy to zrobić kom-

pleksowo, tzn. dostarczyć ciepło 

(które jest dziś drogie) w taki spo-

sób, by budynki nie dostały za du-

żych obciążeń finansowych. Po-

mocna miałaby w tym być termo-

modernizacja poszczególnych bu-

dynków - wyjaśnia P.  Macha, po 

czym dodaje: - Po ich podłączeniu 

i wykorzystaniu rezerwy, mamy 

dostać cenę dla wszystkich miesz-

kańców Osiedla, które jest obsłu-

giwane przez tę kotłownię, uśred-

nioną do cen dla miast na Śląsku. 

Taki Racibórz czy Rybnik ma 

obecnie ceny niższe niż my. Po 

realizacji tego przedsięwzięcia, 

ceny mają ulec zmianie. Gdyby 

miało to miejsce dziś, koszty 

ogrzewania uległyby znacznemu 

obniżeniu. Równolegle do tych 

prac, miałaby być prowadzona 

budowa nowej kotłowni. 

W czasie, gdy prowadzone są pra-

ce projektowe, toczą się dyskusje 

dotyczące źródła opalania. Tak, by 

było ono jak najtańsze i najbar-

dziej ekologiczne. - Jesteśmy po 

rozmowach z naszym Nadleśnic-

twem, gdzie zaproponowałem bu-

dowę kotłowni na zrębki drewnia-

ne. Z tego, co wiem, drewno opa-

łowe, które produkuje Nadleśnic-

two byłoby wystarczające, by 

ogrzać nasze domy. Uniezależniło-

by to nas wtedy od fluktuacji cen 

na węgiel czy gaz - kończy bur-

mistrz. 
 Bartosz Kozina 

Nowa kotłownia dla Kuźni Raciborskiej. Ma być taniej i bardziej ekologicznie  
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Bar z Placu Zwycięstwa przestał istnieć  

Z początkiem grudnia rozpoczęły się prace nad 

pierwszym etapem rewitalizacji kuźniańskiego Pla-

cu Zwycięstwa. Na początek firma Justyn-Trans z 

Turza dokonała rozbiórki istniejącego na skraju 

placu budynku dawnej poczekalni autobusowej, 

który od wielu lat funkcjonował jako bar. W ślad za 

tym rozebrano również okoliczne murki kamienne. 



30 listopada przy ul. Jagodowej 15 

w Kuźni Raciborskiej został 

otwarty Zakład Pielęgnacyjno-

Opiekuńczy, który funkcjonować 

będzie w ramach Niepublicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej MA-

WO-MED Sp. z o. o. To jeden z 

obiektów dawnej jednostki woj-

skowej. 

Wstęgę przeciął burmistrz Paweł 

Macha oraz wicestarosta racibor-

ski Andrzej Chroboczek. W uro-

czystości otwarcia nowej placówki 

wzięli udział ponadto radni Rady 

Miejskiej w Kuźni Raciborskiej, 

przedstawiciele Urzędu Miejskie-

go i powiatu raciborskiego. 

Zakład posiada 21 komfortowych 

pokoi (od jednoosobowych po 

czteroosobowe), który zapewnia 

kompleksową całodobową opiekę 

i pielęgnację dla osób niesamo-

dzielnych i przewlekle chorych. 

Zakład gwarantuje wysoki stan-

dard warunków lokalowych oraz 

opieki nad ludźmi przewlekle cho-

rymi i niesamodzielnymi. Zatrud-

nia wykwalifikowany, życzliwy 

personel posiadający doświadcze-

nie w opiece nad mieszkańcami 

Zakładu. 

Lokalizacja zapewnia spokój, a 

teren wokół sprzyja spacerom i 

rehabilitacji na świeżym powie-

trzu. Do dyspozycji oferuje pobyty 

długoterminowe i krótkotermino-

we. Gwarantuje kontynuację le-

czenia pod nadzorem lekarzy spe-

cjalistów, rehabilitację, opiekę 

wykwalifikowanych pielęgniarek i 

opiekunów medycznych oraz do-

mowe posiłki z uwzględnieniem 

zalecanej diety sporządzonej przez 

dietetyka. W ofercie zakładu znaj-

dują się usługi zdrowotne, jak i 

wspomagające: 

Usługi zdrowotne: 
 - pielęgnacyjne; 

 - usprawnienie ruchowe w 

miarę możliwości pacjenta i przy 

łóżku chorego; 

 - leczenie 

(farmakologiczne z zastosowa-

niem podstawowych leków i mate-

riałów, konsultacje specjalistycz-

ne, np: ginekologiczna, chirurgicz-

na, psychiatryczna); 

 - diagnostyczne (w zakre-

sie podstawowych badań laborato-

ryjnych i radiologicznych); 

 - dietetyczne; 

 - zapobieganie powikła-

niom wynikającym z procesu cho-

robowego i unieruchomienia. 

 Usługi wspomagające: 
 - zapewnienie możliwości 

kontaktu z rodziną i bliskimi; 

 - zapewnienie bezpieczeń-

stwa i opieki; 

 - uzyskanie maksymalnej 

samodzielności i niezależności; 

 - przygotowanie chorego i 

jego rodziny, opiekunów, bliskich 

do pielęgnacji i opieki w warun-

kach domowych; 

 - umożliwienie realizacji 

potrzeb religijnych; 

 - długoterminowa opieka i 

pielęgnacja pacjentów z dużymi 

deficytami samoobsługi i samo-

opieki oraz w okresie rekonwale-

scencji po pobycie w szpitalu 

opieki krótkoterminowej, w tym 

szczególnie: 

 - osoby po przebytym uda-

rze mózgu; 

 - osoby z uszkodzeniem 

rdzenia kręgowego; 

 - osoby z przewlekłe postę-

pującymi chorobami mięśni i sta-

wów; 

 - osoby po skomplikowa-

nych urazach i złamaniach; 

 - osoby z trudno gojącymi 

się ranami, odleżynami; 

 - osoby ze schorzeniami 

geriatrycznymi. 

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 

zapewnia respektowanie podsta-

wowych wartości wynikających z 

praw człowieka i pacjenta, takich 

jak: godność, intymność, poczucie 

bezpieczeństwa. 
 oprac. BK;  

fot. UM Kuźnia Raciborska 

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy przy ul. Jagodowej 
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Zakupiony kilka miesięcy temu 

przez jednostkę Ochotniczej Stra-

ży Pożarnej w Kuźni Raciborskiej 

defibrylator, czyli urządzenie 

wspomagające masaż serca, w nie-

dzielę, 3 grudnia zostało oficjalnie 

oddane do dyspozycji mieszkań-

ców. Akcja była połączona ze 

szkoleniem z udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej. 

Z inicjatywą zakupu tego sprzętu 

wyszli kuźniańscy ochotnicy. Dro-

ga do jego zakupu nie była jednak 

łatwa, gdyż w pierwszej kolejno-

ści wymagała zgromadzenia środ-

ków finansowych w wysokości 10 

tys. zł. Zaczęło się od zbiórek pie-

niędzy wśród mieszkańców w 

trakcie rozmaitych festynów. Z 

pomocną dłonią wyszły również 

firmy i zakłady przemysłowe: Fa-

bryka Obrabiarek „Rafamet” S. 

A., Odlewnia „Rafamet:, a także 

Bank Spółdzielczy w Kuźni Raci-

borskiej. 

Strażacy podjęli ponadto próbę 

pozyskania pieniędzy z Urzędu 

Miejskiego, jednak pomysł zaku-

pienia urządzenia nie znalazł zro-

zumienia wśród członków Komisji 

Oświaty, Zdrowia, Kultury i Po-

mocy Społecznej. - Sprzeciw po-

dyktowany był tym, że na terenie 

Kuźni stacjonuje pogotowie ratun-

kowe, więc zakup defibrylatora 

uznano za zbędny - mówi Krzysz-

tof Grobelny. 

Kapsuła jest tak skonstruowana, 

że każdy ma do niej dostęp 24 go-

dziny na dobę i przy użyciu wspo-

mnianego urządzenia może przy-

stąpić do akcji ratunkowej, zanim 

na miejscu pojawią się ratownicy 

medyczni. - Nie zapominajmy, że 

od momentu wezwania karetki do 

czasu jej przyjazdu - w zależności 

od tego, skąd ją trzeba ściągnąć, 

może upłynąć nawet 20 minut. A 

pogotowie kuźniańskie nie obsłu-

guje tylko naszej gminy - podkre-

śla prezes OSP. 

Szkolenie, które odbyło się w nie-

dzielne przedpołudnie, nie było 

jedynym. Strażacy będą instru-

ować mieszkańców w domu kultu-

ry, czy w szkole. - Naszym celem 

będzie prezentacja defibrylatora, 

aby każdy wiedział, jak się go 

używa, aby później ktoś nie wypo-

mniał, że urządzenie jest zakupio-

ne, a nikt nie potrafi się nim posłu-

giwać - dodaje K. Grobelny. 

Warto również podkreślić, że 

urządzenie ma zainstalowany 

czujnik GPS, który pozwala stra-

żakom szybko zlokalizować jego 

obecność, a o każdorazowym 

otwarciu kapsuły ochotnicy są po-

wiadamiani telefonicznie za po-

mocą SMSa. 
 Bartosz Kozina 

 współpr. Jacek Gąska 

Jak już informowaliśmy wcześniej 

na portalach społecznościowych w 

piątek 15 grudnia 2017 roku na 

teren gminy Kuźnia Raciborska 

trafił zakupiony w trybie przetar-

gowym używany średni samochód 

pożarniczy na potrzeby jednej z 

gminnych jednostek OSP. Przetarg 

na zakup tak specjalistycznego 

pojazdu ogłoszono 23 listopada 

bieżącego roku. W wyniku postę-

powania przetargowego gmina 

zakupiła ostatecznie stara na pod-

zespołach manowskich z 2006 ro-

ku od jedynego oferenta startują-

cego w przetargu, OSP Kowale 

Pańskie z gminy Kawęczyn w po-

wiecie tureckim. 

c.d. str.7  

Defibrylator przekazany mieszkańcom. Szkolenie z pierwszej pomocy w OSP  

OSP Jankowice wymienia zużyty tabor! 
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Modernizacji placu zabaw w Jan-

kowicach ciąg dalszy. Po instalacji 

nowych urządzeń placu zabaw w 

poniedziałek 18 grudnia przyszła 

kolej na montaż urządzeń siłowni 

zewnętrznej. Te zakupione zostały 

jeszcze w listopadzie z budżetu 

naszej gminy, ale ze względów 

proceduralnych montaż mógł się 

odbyć dopiero teraz. Łącznie do 

dyspozycji miłośników ćwiczeń 

na wolnym powietrzu oddanych 

zostanie siedem stanowisk rozwi-

jających różne partie mięśni. Jeże-

li aura pozwoli jeszcze w tym roku 

urządzenia obłożone zostaną kost-

ką a wokół nowych urządzeń pla-

cu zabaw powstanie tak zwana 

bezpieczna nawierzchnia. Wiosną 

do wykonania pozostaną prace 

kosmetyczne, montaż nowych ła-

wek i wymiana stołów wraz z ła-

wami przy drewnianej altance św. 

Floriana. Jeszcze jesienią roku 

ubiegłego teren, na którym dziś 

powstaje dalsza część placu zabaw 

i siłownia porośnięty był chwasta-

mi, leszczyną, dzikimi krzewami i 

drzewami owocowymi. W zaro-

ślach walały się śmieci. Dziś po 

oczyszczeniu, zasypaniu wgłębień 

i osadzeniu nowych urządzeń w 

zasadzie to samo miejsce zmieniło 

się nie do poznania. W całej krasie 

rozbłyśnie jednak dopiero wiosną 

roku przyszłego. Wtedy też nastą-

pi symboliczne otwarcie pozyska-

nego i doprowadzonego do ładu 

terenu rekreacyjnego dla miesz-

kańców Jankowic i nie tylko. 
                                                h.mac 

W Jankowicach powstała siłownia pod chmurką!  

OSP Jankowice wymienia zużyty tabor! (c.d. ze str. 6)  

Świetnie utrzymany samochód z 

zabudową Stolarczyka i przebie-

giem zaledwie 6 tysięcy kilome-

trów jednomyślną decyzją Zarzą-

du Gminnego OSP przekazany 

został na potrzeby OSP Jankowi-

ce. Zwrotny i szybki star zastąpi 

ponad trzydziestoletniego, wysłu-

żonego i niesprawnego od kilku 

lat jelcza. Pojazd zakupiono za 

kwotę 210 tysięcy złotych. 

- Bardzo się cieszę, że za rozsądne 

pieniądze udało się nam pozyskać 

wóz w tak dobrym stanie technicz-

nym i o tak dobrych parametrach. 

Teren gminy Kuźnia Raciborska 

tak bardzo doświadczony katakli-

zmami i wciąż na nie narażony 

potrzebuje wymiany taboru gmin-

nych OSP. Zdajemy sobie z tego 

sprawę i będziemy tą wymianę 

konsekwentnie realizowali w marę 

posiadanych środków i możliwo-

ści. Być może ten wóz, który dziś 

trafił do Jankowic nie będzie jedy-

nym, jaki gmina pozyska w naj-

bliższym czasie – mówił tajemni-

czo burmistrz Paweł Macha.  

Cieszą się również druhowie z 

Jankowic. Jednostka wchodząca 

od 18 lat w skład Krajowego Sys-

temu Ratowniczo Gaśniczego 

przez kilka ostatnich lat do dyspo-

zycji miała w zasadzie tylko jeden 

wóz bojowy, który w dodatku 

swoje najlepsze lata również daw-

no ma już za sobą. Pozyskany 

właśnie pojazd zdecydowanie 

podniesie nie tylko morale straża-

ków, ale przede wszystkim po-

ziom gotowości bojowej OSP Jan-

kowice. 

Wieczorem tego samego dnia przy 

remizie OSP Jankowice odbyło się 

spontaniczne przekazanie używa-

nego, choć dla strażaków z Janko-

wic nowego wozu, w którym 

udział wziął burmistrz Paweł Ma-

cha, przedstawiciele samorządu 

wsi, delegacja OSP Kowale Pań-

skie, strażacy i mieszkańcy Janko-

wic. Oficjalne uroczystości dopie-

ro w przyszłym roku po załatwie-

niu wszelkich formalności i zgło-

szeniu pojazdu do podziału bojo-

wego. 

h.mac 
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Dobiegł końca remont ul. Bohate-

rów Westerplatte. Na jezdni wyla-

ny została nowy asfalt, a wzdłuż 

drogi, w miejscu dotychczasowe-

go chodnika, powstał parking dla 

kilku samochodów. 

Kilka miejsc postojowych wyko-

nano również przy ul. Krasickiego 

i Spokojnej. Nie jest to koniec in-

westycji, bowiem wiosną 2018 r. 

realizowane będą prace nad po-

większeniem parkingu, również na 

kolejne 10 miejsc postojowych. 

Nawierzchnia parkingu wyłożona 

została płytami ażurowymi. 

Realizacji doczekała się także bu-

dowa chodnika w kierunku Bie-

dronki. Inwestycja powstała na 

terenie placu pomiędzy zakładem 

fotograficznym a sklepem odzie-

żowym. 

Nowego wyglądu nabrał również 

blok przy ul. Kościuszki 11, które-

go elewacja została docieplona. 
oprac. BK 

Remont ul. Bohaterów Westerplatte i chodnik do Biedronki, czyli kolejne inwestycje w Kuźni  

Silny wiatr zerwał ocieplenie bloku  
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Fot. BK  

Fot. UM Kuźnia Raciborska Fot. UM Kuźnia Raciborska Fot. UM Kuźnia Raciborska 

Silne porywy wiatru znów dały o 

sobie znać. W lipcu w wyniku po-

tężnej nawałnicy zniszczone zo-

stały wielkie połacie lasów, w któ-

rym wielkie drzewa zostały poła-

mane niczym zapałki. 11 grudnia 

wiejący wiatr późnym wieczorem 

zerwał ocieplenie ściany szczyto-

wej bloku przy ul. R. Lewandow-

skiego 1 w Kuźni Raciborskiej. 

Zdarzenie zabezpieczali strażacy z 

kuźniańskiej OSP oraz PSP w Ra-

ciborzu, a także pracownicy 

ZGKiM. 



Hala w Namur to docelowe miejsce 

pracy kolejnej obrabiarki, którą w 

firmie RAFAMET zamówiły Koleje 

Belgijskie (SNCB). Przedmiotem 

kontraktu jest tokarka portalowa typu 

UFB 125 NS (nowe oznaczenie UFD 

140 N) o napędzie ciernym. 

Maszyna zapewnia wysoką wydaj-

ność i dokładność obróbki, jej zaletą 

jest także możliwość pracy w linii 

technologicznej. Obrabiarka ma zo-

stać przekazana odbiorcy w listopa-

dzie 2018 roku. - Tokarka cierna 

przelotowa UFB 125 NS, którą we-

dług nowej nomenklatury nazywamy 

UFD 140 N, stanowi odpowiedź na 

rosnące wymagania odbiorców, 

szczególnie związanych z obszarem 

Kolei Dużych Prędkości (KDP). Ma-

szyna jest rezultatem prac nad rozwo-

jem modelu UFB. Maszyna jest prze-

znaczona do pracy w systemie przelo-

towym, co daje możliwość jej usta-

wienia i pracy w produkcyjnej linii 

technologicznej. Charakterystyka 

techniczna tokarki daje naszym klien-

tom zupełnie nowe możliwości - wyja-

śnia Janusz Bluk, główny konstruktor 

w Fabryce Obrabiarek RAFAMET S. 

A. - Maszyna cechuje się wysoką wy-

dajnością i dokładnością obróbki; 

jest pozbawiona uchwytów szczęko-

wych, które nie są dozwolone przy 

obróbce zestawów kołowych dla KDP 

ponieważ ich stosowaniu towarzyszy 

ryzyko powstawania pęknięć zmęcze-

niowych kół. UFB 125 NS jest maszy-

ną kompaktową, opartą na monoli-

tycznym korpusie w kształcie bramy 

wykonanym jako odlew żeliwny, co 

pozwala osiągnąć bardzo dobre para-

metry tłumienia drgań powstających 

w procesie skrawania - dodaje J. 

Bluk. Odbiorcami opisywanego typu 

maszyny są operatorzy taboru szyno-

wego (zwłaszcza pociągów KDP), ale 

także jego producenci. Tokarka UFB 

125 NS będzie mogła służyć im do 

regeneracji lub wykonania nowego 

profilu jezdnego kół zestawów koło-

wych. 

Każda obrabiarka produkowana przez 

firmę RAFAMET S. A. spełnia kon-

kretne, szczegółowe wymagania za-

mawiającego. Odbiorca z Belgii po-

stawił przed producentem z Kuźni 

Raciborskiej kilka kluczowych wy-

zwań. Maszyna musi nie tylko praco-

wać w linii technologicznej, ale także 

umożliwiać obróbkę zróżnicowanej 

gamy zestawów kołowych, wyposa-

żonych w różne elementy, takie jak 

przekładnie czy tarcze hamulcowe. 

Dla nietypowych zestawów kołowych 

wyposażonych w bardzo duże prze-

kładnie, których masa całkowita prze-

kracza 7 ton, zostanie dostarczony 

specjalnie zaprojektowany wózek 

samojezdny, co pozwoli na zautoma-

tyzowanie procesu załadunku zesta-

wu kołowego do obróbki. - Spełnienie 

tych bardzo specyficznych kryteriów 

było jednym z kluczowych czynników, 

które przesądziły o wygranej RAFA-

METU w przetargu. Istotne znaczenie 

miała także wizyta referencyjna w 

Berlinie (gdzie pracuje jedna z na-

szych obrabiarek), podczas której 

użytkownik bardzo dobrze ocenił nasz 

produkt i współpracę z naszą firmą - 

przyznaje Janusz Bluk. Koleje Bel-

gijskie zdążyły się już przekonać o 

wysokim poziomie technicznym ma-

szyn RAFAMETU i jakości serwisu 

oraz obsługi posprzedażowej. Firma 

z Kuźni Raciborskiej dostarczyła 

odbiorcy 5 maszyn, które pracują 

obecnie w różnych regionach Belgii. 

Po zrealizowaniu zamówienia, w każ-

dym warsztacie naprawczym należą-

cym do odbiorcy będą pracowały ob-

rabiarki z Kuźni Raciborskiej. 

Maszyna ma zostać dostarczona od-

biorcy w listopadzie 2018 roku. - Po 

raz kolejny dołożymy wszelkich sta-

rań, aby sprawnie i profesjonalnie 

zrealizować to zamówienie. Obra-

biarka będzie zainstalowana w istnie-

jącej hali, która jest obecnie gruntow-

nie modernizowana. Wkrótce zostanie 

tam uruchomiona nowa linia regene-

racji zestawów kołowych - mówi Iwo-

na Janecka, kierownik sprzedaży w 

RAFAMET S. A. - Dla zamawiające-

go istotna jest nie tylko jakość toka-

rek, czy wysoki poziom ich serwisu. 

RAFAMET jest dla niego solidnym 

partnerem. Zaufanie do naszych pro-

duktów i usług budujemy także przez 

to, że negocjacje z odbiorcą od lat 

prowadzą te same osoby. To pokazuje 

jak stabilną firmą jest RAFAMET - 

zauważa Andrzej Rustanowicz, dy-

rektor eksportu spółki z Kuźni Raci-

borskiej. - Belgia to serce Starego 

Kontynentu, stolica Zachodniej Euro-

py. Cieszymy się z kolejnego kontrak-

tu zdobytego na tym rynku. Obrabiar-

ki RAFAMETU pracują nie tylko w 

sektorze publicznym, ale także u pry-

watnych operatorów. Mamy nadzieję 

na pozyskanie kolejnych zleceń w 

Belgii - podkreśla A. Rustanowicz. 

Zdanie to podziela Iwona Janecka. - 

Belgia, mimo że jest niewielkim kra-

jem, posiada duży potencjał gospo-

darczy. W branży maszynowej, którą 

reprezentuje RAFAMET, Belgia jest 

od wielu lat stabilnym i ważnym part-

nerem handlowym - podsumowuje 

kierownik sprzedaży. 
Anna Koza, Adventure Media 

RAFAMET zwyciężył w przetargu Kolei Belgijskich  
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Około godz. 17:00 we wtorek, 19 grudnia straż po-

żarna otrzymała sygnał o pożarze domu jednorodzin-

nego znajdującego się przy ul. Kozielskiej w Kuźni 

Raciborskiej. Na miejscu szybko zjawiło się pięć 

zastępów straży pożarnej, którzy przystąpili do akcji 

gaśniczej.Po dotarciu na miejsce zdarzenia okazało 

się, że pożarem objęty jest jeden pokój oraz częścio-

wo poddasze. Zadaniem strażaków było ogranicze-

nie rozprzestrzeniania się pożaru, a następnie doga-

szanie ognia. Szacunkową wartość strat material-

nych oszacowano na kwotę 20 tys. zł. 

Przyczyną pojawienia się płomieni było prawdopo-

dobnie pęknięcie przewodu kominowego po pożarze 

sadzy. Domownicy w porę dostrzegli pożar i ewaku-

owali się z budynku jeszcze przed przyjazdem stra-

żaków.W akcji wzięły udział dwa zastępy Jednostki 

Ratowniczo-Gaśniczej oraz autodrabina z komendy 

PSP w Raciborzu oraz dwa zastępy ochotników 

(trzeci był w odwodzie). 
BK 

Kuźnia Raciborska: Palił się dom przy ul. Kozielskiej  

Autobusy Eko-Okien pojadą również do Rud, Pilszcza i Kędzierzyna-Koźla 

Rudy, Pilszcz i Kędzierzyn-Koźle 

- to nowe linie autobusowe firmy 

EKO-OKNA S. A., które urucho-

mione zostaną już od 1 stycznia 

2018 roku. Tradycyjnie, transport 

odbywać będzie się w systemie 

trzyzmianowym. Rozkład jazdy 

dostępny jest na facebooku Eko-

Okna Społeczność. 

EKO-OKNA S. A. - czołowy pro-

ducent stolarki okiennej i drzwio-

wej w Europie, zatrudnia obecnie 

ponad 3,6 tys. osób z powiatu raci-

borskiego, głubczyckiego, wodzi-

sławskiego, rybnickiego i okolic. 

Tylko w ciągu ostatniego roku w 

przedsiębiorstwie powstało ponad 

1 tys. nowych miejsc pracy. Od 

2018 roku zatrudnienie w firmie 

znajdzie kolejnych 400 osób. 

W związku z tak dynamicznym 

rozwojem, firma stara się stwo-

rzyć zatrudnionym osobom jak 

najlepsze warunki pracy. EKO-

OKNA S. A. to jedyny pracodaw-

ca w regionie, który zakupił dla 

swoich pracowników nowoczesne 

oraz komfortowe autobusy. - Do-

tychczas każdego dnia pojazdy 

dowoziły do przedsiębiorstwa setki 

osób z m. in. Raciborza, Rybnika, 

Grabówki, Wodzisławia Śląskiego, 

Głubczyc i Kuźni Raciborskiej. Od 

Nowego Roku liczba linii powięk-

szy się o Pilszcz, Rudy i Kędzie-

rzyn-Koźle - powiedział Dawid 

Wyrtki, dyrektor ds. logistyki - 

transportu EKO-OKNA S. A. - 

Zatrudniamy coraz więcej pra-

cowników z coraz większej liczby 

rejonów. W związku z tym posta-

nowiliśmy stworzyć nowe linie, 

dzięki którym osoby u nas zatrud-

nione będą mogły swobodnie do-

jeżdżać do przedsiębiorstwa. Sta-

ramy się także tak lokalizować 

przystanki, by dostęp do nich był 

dla naszych pracowników jak naj-

wygodniejszy. Dzięki tego typu 

działaniom mamy także nadzieję, 

że coraz większa liczba osób zde-

cyduje się na pracę u nas. Chcemy 

pokazać, że wychodzimy naprze-

ciw potrzebom osób, które zatrud-

niamy, poprzez tworzenie jak naj-

lepszych i komfortowych warun-

ków pracy - dodał dyrektor ds. lo-

gistyki-transportu EKO-OKNA S. 

A. 

Autobusy będą kursować jak do-

tychczas, w systemie trzyzmiano-

wym. Rozkład jazdy dostępny jest 

na profilu na Facebooku - Eko-

Okna Społeczność. 
Tekst: Magdalena Matusik / Adventure 

Media 

Fot. Eko-Okna S. A. 
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Ponad 40 medali dla młodych Spartan w kolejnej lidzie ju-jitsu sportowego 

18 listopada w hali sportowej przy 

Szkole Podstawowej w Kuźni Ra-

ciborskiej odbyła się kolejna edy-

cja Ligi Dzieci i Młodzieży w Ju-

Jitsu Sportowym. W zmaganiach 

wzięło udział ponad 180 zawodni-

ków z 27 klubów. Kuźniańscy 

Spartanie wywalczyli ponad 40 

medali. Na kuźniańskich matach 

walczyli zawodnicy nie tylko z 

Polski, ale i z Czech. Rywalizacja 

odbywała się w pięciu konkuren-

cjach: Turniej Młodych Mistrzów, 

Ne Waza, Fighting, Fighting bez I 

fazy oraz Duo System. W zawo-

dach próbowało swoich sił 30 za-

wodników Sparty. Większość z 

nich okazała się być najlepsza w 

swojej kategorii. Zdobyli łącznie 

ponad 40 medali. Liga zapisała się 

w sportowym kalendarzu naszego 

miasta na dobre, organizowana po 

raz kolejny cieszyła się ogromnym 

zainteresowaniem wśród lokalnej 

społeczności. 

- Jest nam niezmiernie miło, że 

mogliśmy być po raz kolejny orga-

nizatorem tego przedsięwzięcia. 

Świadczy to o zaufaniu, jakim ob-

darza nas Związek. Mamy nadzie-

ję, że Liga rozgrywana w Kuźni 

stanie się stałym punktem w kalen-

darzu zmagań dzieci i młodzieży - 

mówi Maciej Kriwienok. 

- W planach mamy również orga-

nizację innych imprez sportowych: 

zawodów dla dorosłych, semina-

riów, a być może również gali 

MMA. Przebudowa hali w dużym 

stopniu ułatwi nam realizację tych 

zamierzeń - dodaje organizator 

zawodów. 
 oprac. BK 

 fot. MKS Sparta 

KS Unia Racibórz zwycięzcą I i II turnieju piłki halowej  

Z okazji przypadającego w tym 

roku jubileuszu 70-lecia istnienia 

klubu sportowego Stal, zorganizo-

wano halowy turniej piłki nożnej. 

W sumie zaplanowano cztery serie 

rozgrywek, które odbywają się w 

hali sportowej przy Szkole Podsta-

wowej w Kuźni Raciborskiej: dla 

orlików, młodzików, juniorów i 

seniorów. Dotychczas rozegrano 

dwa z nich, a triumfatorami w obu 

była drużyna KS Unia Racibórz. 

W pierwszym turnieju zagrało 

osiem zespołów. Były to: KS Unia 

Racibórz, LKS Salos Pogrzebień, 

SP 1 Rydułtowy, KS Rymer Ryb-

nik, LKS Górki Śląskie, KS Stal 

Kuźnia Raciborska, AP Cham-

pions Wodzisław Śląski / Oddział 

Kuźnia Raciborska i LKS Czarni 

Gorzyce. Wyniki eliminacji gru-

powych przedstawiały się nastę-

pująco: 

KS Unia Racibórz - LKS Salos 

Pogrzebień 6:0 

KS Stal Kuźnia Raciborska - LKS 

Górki Śląskie 0:2 

KS Rymer Rybnik - SP 1 Rydułto-

wy 2:0 

LKS Czarni Gorzyce - AP Cham-

pions Wodzisław Śląski / Oddział 

Kuźnia Raciborska 2:1 

KS Unia Racibórz - SP 1 Rydułto-

wy 7:0 

LKS Górki Śląskie - AP Cham-

pions Wodzisław Śląski / Oddział 

Kuźnia Raciborska 0:3 

KS Rymer Rybnik - LKS Salos 

Pogrzebień 0:1 

KS Stal Kuźnia Raciborska - LKS 

Czarni Gorzyce 0:2 

KS Rymer Rybnik - KS Unia Ra-

cibórz 1:1 

LKS Górki Śląskie - LKS Czarni 

Gorzyce 0:0 

LKS Salos Pogrzebień - SP 1 Ry-

dułtowy 2:2 

KS Stal Kuźnia Raciborska - AP 

Champions Wodzisław Śląski / 

Oddział Kuźnia Raciborska 0:2 

MECZE PÓŁFINAŁOWE: 

AP Champions Wodzisław Ślą-

ski / Oddział Kuźnia Raciborska - 

KS Unia Racibórz 0:6 

LKS Czarni Gorzyce - LKS Salos 

Pogrzebień 1:1 + karne: 0:2 



SP 1 Rydułtowy - KS Stal Kuźnia 

Raciborska 2:2 + karne: 2:1 

KS Rymer Rybnik - LKS Górki 

Śląskie 2:1 

MECZ O 3. MIEJSCE: 

AP Champions Wodzisław Ślą-

ski / Oddział Kuźnia Raciborska - 

LKS Czarni Gorzyce 1:1 + karne: 

0:2 

FINAŁ: 

KS Unia Racibórz - LKS Salos 

Pogrzebień 10:0 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA: 

1. miejsce: KS Unia Racibórz 

2. miejsce: LKS Salos Pogrzebień 

3. miejsce: LKS Czarni Gorzyce 

4. miejsce: AP Champions Wodzi-

sław Śląski / Oddział Kuźnia Ra-

ciborska 

5. miejsce: KS Rymer Rybnik 

6. miejsce: LKS Górki Śląskie 

7. miejsce: SP 1 Rydułtowy 

8. miejsce: KS Stal Kuźnia Raci-

borska. 

Zwycięzcom wręczono okoliczno-

ściowe puchary oraz dodatkowe 

nagrody w takich kategoriach, jak: 

Najlepszy zawodnik: Paulina Se-

rafin (AP Champions Wodzisław 

Śląski / Oddział Kuźnia Racibor-

ska); 

Najlepszy bramkarz: Szymon 

Małczok (LKS Salos Pogrzebień); 

Najlepszy strzelec: Kacper Oszek 

(KS Unia Racibórz). 

Tydzień później, 9 grudnia, odbył 

się drugi turniej, w którym zmie-

rzyły się drużyny młodzików. Do 

turnieju również przystąpiło osiem 

drużyn: KS Stal, MKS Kluczbork, 

KS Unia Racibórz, LKS Naprzód 

Czyżowice, Rymer Rybnik, KS 

Przyszłość Rogów, KS Czarni Go-

rzyce i LKS Naprzód Zawada.  

Szczegółowe wyniki rozgrywek 

poniżej: 
KS Stal - MKS Kluczbork 1:3 

Rymer Rybnik - KS Przyszłość 

Rogów 1:1 

KS Unia Racibórz - LKS Naprzód 

Czyżowice 8:0 

KS Czarni Gorzyce - LKS Na-

przód Zawada 2:1 

MKS Kluczbork - KS Unia Raci-

bórz 0:1 

KS Przyszłość Rogów - LKS Na-

przód Zawada 2:0 

KS Stal - LKS Naprzód Czyżowi-

ce 2:0 

Rymer Rybnik - KS Czarni Go-

rzyce 1:4 

MKS Kluczbork - LKS Naprzód 

Czyżowice 4:0 

KS Przyszłość Rogów - KS Czarni 

Gorzyce 2:2 

KS Stal - KS Unia Racibórz 0:1 

Rymer Rybnik - LKS Naprzód 

Zawada 2:2 

MECZE PÓŁFINAŁOWE: 

KS Unia Racibórz - KS Przyszłość 

Rogów 6:0 

KS Czarni Gorzyce - MKS Klucz-

bork 2:1 

MECZ O 7. MIEJSCE: 

LKS Naprzód Czyżowice - LKS 

Naprzód Zawada 1:2 

MECZ O 5. MIEJSCE: 

KS Stal - Rymer Rybnik 1:2 

MECZ O 3. MIEJSCE: 

MKS Kluczbork - KS Przyszłość 

Rogów 6:1 

FINAŁ: 

KS Unia Racibórz - KS Czarni 

Gorzyce 6:0 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA: 

1. miejsce: KS Unia Racibórz 2. 

miejsce: KS Czarni Gorzyce 

3. miejsce: MKS Kluczbork 

4. miejsce: KS Przyszłość Rogów 

5. miejsce: Rymer Rybnik 

6. miejsce: KS Stal Kuźnia Raci-

borska 

7. miejsce: LKS Naprzód Zawada 

8. miejsce: LKS Naprzód Czyżo-

wice. 

 
 oprac. BK 

KS Unia Racibórz zwycięzcą I i II turnieju piłki halowej  
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Ponad 750 zawodników z 66 klubów wzięło udział 

w zawodach ju-jitsu i kickboxingu, które odbyły się 

w minioną niedzielę, 3 grudnia w hali Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mysłowicach. Wśród 

tej licznej rzeszy byli również zawodnicy kuźniań-

skiej Sparty, którzy wywalczyli łącznie 14 medali. 

Zawody rozegrano na ośmiu matach. Wysoka fre-

kwencja pokazała, jaką popularnością cieszą się 

ostatnio sporty walki, w których młodzi wojownicy 

konfrontują swoje umiejętności. Młodzi Spartanie 

rywalizowali w trzech dyscyplinach: Ne waza, Figh-

ting oraz NO Gi. Zawodnicy byli wyjątkowo zdeter-

minowani, ponieważ niejednokrotnie wynik walk 

mógł poważnie wpłynąć na ich przyszłość. Walczyli 

między innymi o wejście do kadry w przyszłym ro-

ku, a także o o zagraniczne wyjazdy i utorowanie 

sobie drogi do mistrzostw świata. 

Na szczególne wyróżnienia zasługuje Ewa Szymik, 

która pomimo kontuzji doznanej w pierwszej walce, 

postanowiła walczyć dalej. Ewa stoczyła cztery cięż-

kie pojedynki, zdobywając pierwsze miejsce. Wielki 

sukces osiągnął również Julian Stencel, który wy-

walczył złota w formule Fighting oraz Ne waza. 

Obydwoje prowadzą w swoich kategoriach w ran-

kingu ogólnopolskim, utwierdzając tym samym sta-

bilną pozycję w kadrze Polski.  A rezultaty poszcze-

gólnych Spartan przedstawiały się następująco: 

Ewa Szymik: złoto, Ne Waza 40 kg; srebro, Fighting 

do 40 kg; 

Julian Stencel: złoto, Ne Waza do 50 kg, złoto, Figh-

ting do 50 kg; 

Paweł Marek: srebro, Ne Waza do 30 kg; 

Szymon Urbaniec: 2x złoto, Ne Waza i Fighting do 

46 kg; złoto, No Gi 50 kg; srebro, No Gi do 46 kg; 

Mateusz Kijas: srebro, Ne Waza do 50 kg; brąz, Fi-

ghting do 50 kg; 

Wiktor Wojszwiłło: srebro, kat. do 27 kg; 

Olaf Sobania: złoto, Ne Waza +81 kg; złoto, No Gi 

+81 kg. 
 oprac. BK; fot. MKS Sparta 

8 x złoto, 5 x srebro, 1 x brąz. Młodzi Spartanie walczyli w Mysłowicach  
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Halowy turniej piłki nożnej. Grali juniorzy i seniorzy  

W dwóch ostatnich meczach halowego turnieju piłki 

nożnej, który zorganizowano z okazji 70-lecia KS 

Stal, na parkiecie hali sportowej przy Szkole Podsta-

wowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej 

zmierzyły się drużyny juniorów i seniorów. W 

pierwszym z ich po raz trzeci triumfowała racibor-

ska Unia, w drugim (seniorzy) zwycięstwo odniósł 

drugi zespół kuźniańskiej Stali. W sobotnich zawo-

dach - tak jak w dwóch poprzednich - wystartowało 

osiem drużyn, które podzielono na dwie grupy. W 

pierwszej (A) znalazły się: LKS Start Pietrowice, 

Rymer Rybnik, LKS Buk Rudy i LKS Tworków. Do 

drugiej grupy (B) trafiły natomiast: LKS Pawłów, 

KS Stal Kuźnia Raciborska, KS Unia Racibórz i KS 

Olszynka Olza. 



LKS Start Pietrowice - Rymer Rybnik 4:3 (A) 

KS Stal Kuźnia Raciborska - LKS Pawłów 1:1 (B) 

LKS Buk Rudy - LKS Tworków 3:2 (A) 

KS Unia Racibórz - KS Olszynka Olza 7:1 (B) 

LKS Buk Rudy - LKS Start Pietrowice 1:3 (A) 

KS Unia Racibórz - LKS Pawłów -:- (B) 

Rymer Rybnik - LKS Tworków 1:1 (A) 

KS Stal Kuźnia Raciborska - LKS Olszynka Olza 2:1 (B) 

LKS Start Pietrowice - LKS Tworków 7:0 (A) 

LKS Olszynka Olza - LKS Pawłów 0:5 (B) 

Rymer Rybnik - LKS Buk Rudy 1:2 (A) 

KS Stal Kuźnia Raciborska - KS Unia Racibórz 0:3 (B) 

MECZE PÓŁFINAŁOWE: 
LKS Start Pietrowice - LKS Pawłów 0:0 + karne: 4:3 

KS Unia Racibórz - LKS Buk Rudy 2:0 

MECZ O 7. i 8. MIEJSCE: 
LKS Tworków - LKS Olszynka Olza 8:0 

MECZ O 5. i 6. MIEJSCE: 

KS Stal Kuźnia Raciborska - Rymer Rybnik 2:4 

MECZ O 3. i 4. MIEJSCE: 

LKS Buk Rudy - LKS Pawłów 3:0 

FINAŁ: 

KS Unia Racibórz - LKS Start Pietrowice 6:0 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA: 

1. miejsce: KS Unia Racibórz 

2. miejsce: LKS Start Pietrowice 

3. miejsce: LKS Buk Rudy 

4. miejsce: LKS Pawłów 

5. miejsce: Rymer Rybnik 

6. miejsce: KS Stal Kuźnia Raciborska 

7. miejsce: LKS Tworków 

8. miejsce: LKS Olszynka Olza. 

W niedzielnym turnieju (17 grudnia) zmierzyły się druży-

ny seniorów. Zwycięzcą został drugi skład kuźniańskiej 

Stali. Pierwszy skład klubu z Kuźni uplasował się na 7. 

miejscu. 

Wśród zespołów, które zgłosiły się do turnieju znalazły 

się: KS Stal I Kuźnia Raciborska, LKS Płomień Siedli-

ska, Reprezentacja Podokręgu Racibórz i KS ROW 1964 

Rybnik, KS Stal II Kuźnia Raciborska, LKS 1954 Janko-

wice, LKS Zryw Rudnik (ostatecznie drużyna ta nie przy-

stąpiła do rozgrywek, przez co wszystkie mecze zapisano 

jako walkower na korzyść przeciwnika) i GKS Gaszowi-

ce. 

KS Stal I Kuźnia Raciborska - LKS Płomień Siedliska 

2:4 (A) 

KS Stal II Kuźnia Raciborska - LKS 1954 Jankowice 6:0 

(B) 

Reprezentacja Podokręgu Racibórz - KS ROW 1964 

Rybnik 1:0 (A) 

LKS Zryw Rudnik - GKS Dąb Gaszowice 0:3 (B) 

LKS 1954 Jankowice - LKS Zryw Rudnik 3:0 (B) 

KS Stal I Kuźnia Raciborska - KS ROW 1964 Rybnik 1:3 

(A) 

KS Stal II Kuźnia Raciborska - LKS Zryw Rudnik 3:0 

(B) 

LKS Płomień Siedliska - Reprezentacja Podokręgu Raci-

bórz 0:5 (A) 

KS Stal I Kuźnia Raciborska - Reprezentacja Podokręgu 

Racibórz 2:1 (A) 

LKS 1954 Jankowice - GKS Dąb Gaszowice 1:4 (B) 

LKS Płomień Siedliska - KS ROW 1964 Rybnik 0:4 (A) 

KS Stal II Kuźnia Raciborska - GKS Dąb Gaszowice 3:0 

(B) 

MECZE PÓŁFINAŁOWE: 

Reprezentacja Podokręgu Racibórz - GKS Dąb Gaszowi-

ce 2:4 

KS Stal II Kuźnia Raciborska - KS ROW 1964 Rybnik 

4:1 

MECZ O 7. i 8. MIEJSCE: 

KS Stal I Kuźnia Raciborska - LKS Zryw Rudnik 3:0 

MECZ O 5. i 6. MIEJSCE: 

LKS 1954 Jankowice - LKS Płomień Siedliska 1:5 

MECZ O 3. i 4. MIEJSCE: 

Reprezentacja Podokręgu Racibórz - KS ROW 1964 

Rybnik 2:3 

FINAŁ: 

KS Stal II Kuźnia Raciborska - GKS Dąb Gaszowice 4:0 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA: 

1. miejsce: KS Stal II Kuźnia Raciborska 

2. miejsce: GKS Dąb Gaszowice 

3. miejsce: KS ROW 1964 Rybnik 

4. miejsce: Reprezentacja Podokręgu Racibórz 

5. miejsce: LKS Płomień Siedliska 

6. miejsce: LKS 1954 Jankowice 

7. miejsce: KS Stal I Kuźnia Raciborska 

8. miejsce: LKS Zryw Rudnik 

  
oprac. BK 
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W sobotę 11 listopada w sali Wiejskiego Ośrodka 

Kultury i Sportu w Jankowicach po raz trzynasty 

odbyło się doroczne spotkanie seniorów. Dawniej te 

imprezy łączyły trzy wioski wchodzące w skład 

rudzkiej parafii a więc Rudy, Jankowice i Rudę Ko-

zielską, ale od roku 2014 każda miejscowość organi-

zuje Dzień Seniora we własnym zakresie. Nie ina-

czej było w roku 2017. Imprezę otworzył sołtys Jan-

kowic Henryk Machnik z burmistrzem Gminy Kuź-

nia Raciborska Pawłem Machą składając zgroma-

dzonym gościom najlepsze życzenia z okazji ich 

święta. Gośćmi specjalnymi listopadowej uroczysto-

ści byli też przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku z Rud i Kuźni Raciborskiej, dyrektor 

MOKSiR z Kuźni Raciborskiej Michał Fita, dyrek-

tor ZSO w Rudach Adrian Plura z żoną Dorotą, 

ksiądz Proboszcz Sebastian Śliwiński, ksiądz senior 

Gotfryd Fesser i dyrektor Starego Opactwa w Ru-

dach, ksiądz Jan Rosiek. Korespondencyjni życzenia 

seniorom przekazała przewodnicząca Rady Miej-

skiej w Kuźni Raciborskiej Sabina Chroboczek 

Wierzchowska. Tegoroczne obchody dnia Seniora w 

Jankowicach uświetnił występ znanej z śląskich es-

trad i mediów pary Leszka i Moniki Filec. Kulinarną 

częścią imprezy zajęło się Koło Gospodyń Wiej-

skich z Jankowic, a częścią organizacyjną w skład, 

której wchodził między innymi pokaz multimedialny 

wraz z sołtysem zajęli się również Zbyszek Muras 

Leszek i Granieczny. Nagłośnienie zapewnili Ma-

riusz Wolny i Mirek Jankowski czyli pełny skład 

zespołu Dynamic! Wielkie dzięki! 

h.mac 

5 grudnia pani Maria Regina Kudla z Siedlisk ob-

chodziła jubileusz 90. urodziny. Jubilatka od ponad 

65 lat jest organistką w kościele w Turzu. Z okazji 

tak pięknego Jubileuszu życzenia pani Marii Regi-

nie złożył Burmistrz Miasta Paweł Macha, kierow-

nikiem Urzędu Stanu Cywilnego Katarzyna Emrich 

oraz sołtys Jan Krybus. 

Dzień Seniora na biesiadną nutę!  

90 wiosen pani Marii 
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Grudzień jest miesiącem, który 

kojarzy się nie tylko ze świętami i 

Mikołajem, ale także ze św. Bar-

barą oraz obchodami górniczego 

święta. Z tej okazji w czwartek, 7 

grudnia w Szkole Podstawowej 

im. Jana Wawrzynka w Kuźni Ra-

ciborskiej odbyło się spotkanie dla 

klas 1-3 z byłym pracownikiem 

kopalni, panem Stanisławem. Sza-

cowny gość przybył do szkoły w 

pięknym, galowym mundurze, a 

na jego czapce lśnił biały pióro-

pusz z kogucich piór. Klasa 3 "a" 

przygotowując krótki program ar-

tystyczny, wprowadziła wszyst-

kich w tematykę spotkania. W 

trakcie wizyty pan Stanisław od-

powiadał na wiele pytań. Spotka-

nie było bardzo pouczające i przy-

bliżyło dzieciom postać górnika i 

jego ciężką pracę. Na zakończenie 

dzieci bardzo serdecznie podzię-

kowały za przybycie oraz wręczy-

ły górnikowi drobny upominek. 
 SP Kuźnia Raciborska;  

oprac. BK 

Uczniowie klas 1-3 zapoznali się z pracą górnika 

Kuźniańska podstawówka w gronie "Ekspertów 

programowania" 

Szkoła Podstawowa im. Jana Waw-

rzynka w Kuźni Raciborskiej dzięki 

staraniom dyrektor Kingi Apollo zna-

lazła się w gronie szkół, które przy-

stąpiły do realizacji projektu 

"Eksperci Programowania w podre-

gionie rybnickim". Właśnie rozpoczę-

ły się szkolenia, w których udział we-

zmą zarówno uczniowie, jak i na-

uczyciele. Pierwszym etapem są in-

tensywne szkolenia dla nauczycieli 

edukacji wczesnoszkolnej (45 godzin 

w ciągu miesiąca). Następnym kro-

kiem będą 30-godzinne warsztaty dla 

uczniów klas I-III z podstaw progra-

mowania. Dzieci będą bawiły się na 

matach edukacyjnych, poznają pro-

gramy dla dzieci do podstaw progra-

mowania oraz nauczą się programo-

wać proste roboty z klocków LEGO. 

Warto dodać, że udział w projekcie 

nie wymagał własnego wkładu finan-

sowego ze strony szkoły czy gminy. 

Nauczyciele poświęcają jedynie swój 

wolny czas, a korzyści dla dzieci na 

pewno będą wymierne. 

Kilka słów o projekcie: 
Projekt będzie realizowany w 35 

szkołach podstawowych w 11 gmi-

nach w podregionie rybnickim. Obję-

tych wsparciem zostanie 155 nauczy-

cieli i 2215 uczniów edukacji wcze-

snoszkolnej. Przeprowadzonych zo-

stanie 4650 godzin dodatkowych za-

jęć dla uczniów klas 1-3 szkoły pod-

stawowej. Dzieci poprzez zabawę 

będą uczyć się podstaw programowa-

nia z użyciem programów Scratch, 

Scratch Jr lub Baltie. Zajęcia z uży-

ciem maty edukacyjnej i klocków 

LEGO WeDo 2.0 pozwolą w formie 

zabawy rozwijać w uczniach kompe-

tencje informatyczne, myślenie ko-

mutacyjne, zdolność do kreatywnego 

rozwiązywania problemów i myślenia 

algorytmicznego. Zostanie przepro-

wadzonych 5361 godzin dydaktycz-

nych szkoleń dla nauczycieli, w trak-

cie których zostaną oni przygotowani 

do prowadzenia zajęć z podstaw pro-

gramowania, zdobędą umiejętności z 

zakresu efektywnego wykorzystywa-

nia narzędzi informatycznych w edu-

kacji wczesnoszkolnej oraz otrzymają 

wsparcie profesjonalnych trenerów na 

każdym etapie wdrażania zajęć. 

W ramach projektu zakupiony zosta-

nie sprzęt niezbędny do prowadzenia 

zajęć, taki jak tablety, maty edukacyj-

ne, klocki LEGO WeDo 2.0 czy ka-

mery czy zestawy bluetooth. Celem 

projektu jest zwiększenie kompeten-

cji w zakresie nauczania programo-

wania wśród nauczycieli edukacji 

wczesnoszkolnej, podniesienie umie-

jętności programowania wśród 

uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej 

oraz zwiększenie potencjału technicz-

no-dydaktycznego szkół objętych 

wsparciem poprzez pozostawienie w 

placówkach po zakończeniu projektu 

całego sprzętu teleinformatycznego, 

materiałów i pomocy dydaktycznych 

potrzebnych do prowadzenia zajęć.  

Kwota dofinansowania: 1 699 978 zł. 

Projekt "Eksperci Programowania w 

podregionie rybnickim" jest współfi-

nansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020.  
oprac. BK 
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Krążąca 6 grudnia między osiedlo-

wymi blokami straż pożarna nie 

oznaczała tym razem jakiegoś we-

zwania do pożaru, bowiem na po-

jeździe ubrany w charakterystycz-

ny czerwony strój jechał św. Mi-

kołaj. Po wręczeniu prezentów 

najmłodszym, udał się na spotka-

nie na Plac Zwycięstwa. 

Zanim jednak święty pojawił się 

na placu, zawitał do kościoła św. 

Marii Magdaleny, gdzie przywitał 

się z proboszczem ks. dr. Andrze-

jem Pyttlikiem oraz uczestniczą-

cymi tam we mszy roratniej dzieć-

mi. Chwilę później wraz ze 

wszystkimi zebranymi, św. Miko-

łaj udał się z towarzyszącymi mu 

kogutem i misiem-Kubusiem na 

Plac Zwycięstwa. Tę część drogi 

pokonał jadąc bryczką zaprzężoną 

w dwa konie. Na placu organizato-

rzy zaprosili wszystkich do wspól-

nej zabawy, po czym każde dziec-

ko otrzymało od św. Mikołaja pre-

zent w postaci adwentowego ka-

lendarza. Organizatorami przed-

sięwzięcia była Ochotnicza Straż 

Pożarna, Miejski Ośrodek Kultu-

ry, Sportu i Rekreacji oraz zarządy 

dwóch jednostek pomocniczych: 

Osiedla i Starej Kuźni. 

 
 Bartosz Kozina 

 Fot. BK i Z. Czarnacki 

W niedzielne przedpołudnie 17 grud-

nia równy tydzień przed wigilią w 

murach Szkoły Podstawowej im. Jana 

III Sobieskiego w Rudach rozpoczął 

się tradycyjny kiermasz świąteczny 

połączony z programem artystycz-

nym w całości zrealizowanym siłami 

i talentami uczniów. Impreza jak 

zwykle cieszyła się bardzo dużą fre-

kwencją mieszkańców Rud i okolic a 

zorganizowana została tradycyjnie 

przez Radę Rodziców, Grono Peda-

gogiczne, Samorząd Szkolny i Dyrek-

cję placówki przy wsparciu rodziców, 

opiekunów i samych uczniów szkoły. 

Na kiermaszu można było nabyć stro-

iki, bombki, karmiki, kartki świątecz-

ne i wiele innych ciekawych artyku-

łów związanych z zimą i świętami. 

Nie zabrakło nawet karmy dla biedu-

jących zimą ptaków. A skoro już o 

jedzeniu mowa, to w bufecie z kolei 

serwowano pyszne ciasta domowej 

roboty, kawę i inne specjały świątecz-

ne, więc głodny nikt wyjść nie powi-

nien. 

Świąteczna i nastrojowa część arty-

styczna składała się z występów 

uczniów klas trzecich szkoły podsta-

wowej i chóru szkolnego a na deser 

widownia zachwycała się niezwykle 

żywiołowo wystawionymi jasełkami 

zatytułowanymi ,,Radość nawróce-

nia”. Ten ostatni spektakl odbył się w 

wykonaniu uczniów klas siódmych.  

Wszelki dochód z tegorocznego kier-

maszu wzorem lat ubiegłych przezna-

czony zostanie na cele charytatywne. 

Między innymi na pomoc chorym 

uczniom szkoły i paczki świąteczne 

dla osób samotnych i chorych z tere-

nu całej parafii. Paczki przygotuje 

samorząd uczniowski. 

 

h.mac 

Św. Mikołaj, kogut i miś-Kubuś obdarowali dzieci prezentami  

Kiermasz w rudzkiej szkole znów zgromadził tłumy!  

Str. 17 

Nr 3/2017,  

WYDANIE  SPECJALNE 



Kiermasz świątecznych ozdób, ka-

wiarenka u św. Mikołaja z fantastycz-

nymi wypiekami, kącik dla dzieci, 

losowanie nagród oraz występy mło-

dych artystów - tak w skrócie przed-

stawiał się rodzinny festyn świątecz-

no-mikołajkowy, który już po raz 16. 

odbył się w Szkole Podstawowej w 

Kuźni Raciborskiej. Organizowany 

co roku festyn stał się już tradycją 

kuźniańskiej placówki. - To jest na-

turalnie wpisane w harmonogram 

roku szkolnego, że nie wyobraża-

my sobie, żeby go nie było - mówi 

dyrektor Kinga Apollo. Ponad dwie 

godziny nie były czasem straconym, 

bo atrakcji nie brakowało i każdy tyl-

ko pojawił się w hali sportowej, nie 

mógł narzekać na nudę. Najwięcej 

wysiłku w zorganizowanie festynu 

włożyli rodzice. Ich dziełem była 

większość stroików, a także ciasta i 

ciasteczka. - Byli obecni są również 

praktycznie na każdym stoisku, za co 

jestem im bardzo wdzięczna, bo to w 

końcu oni są głównym organizato-

rem, a my jako szkoła im pomagamy - 

dodaje szefowa kuźniańskiej szkoły. 

W trakcie zabawy można było kupić 

los, który później brał udział w loso-

waniu cennych nagród, a młodzież z 

kolei rozprowadzała okolicznościowe 

wydanie "Sorbony" - szkolnej gazet-

ki. Jak podkreśla Kinga Apollo, 

wszystkie pieniądze zarobione na 

festynie są przeznaczane na działal-

ność Rady Rodziców. - Zawsze ma-

my wszystkie losy pełne, a oprócz 

tego, wśród wszystkich losów jest 

drugie losowanie bardziej warto-

ściowych nagród, które otrzymali-

śmy dzięki dużemu wsparciu spon-

sorów - mówi dyrektor. Nie zabrakło 

wyśmienitych występów artystycz-

nych, zaprezentowanych przez 

uczniów. - Występy artystyczne, 

czego nie ukrywam, to jeden z ele-

mentów, które przeciągają i zaw-

sze się sprawdzają. Rodzice, 

dziadkowie przychodzą oglądać 

występy swoich dzieci, a jak już tu 

przyjdą, to zostają z nami cały 

wieczór - kończy K. Apollo. Kulmi-

nacyjnym punktem było jedna przy-

bycie św. Mikołaja, który wraz z ca-

łym swoim orszakiem dumnie wkro-

czył na teren hali sportowej, gdzie 

odbywał się festyn. Po krótkim przy-

witaniu, grupowo oraz indywidualnie 

można było sobie zrobić ze specjal-

nym gościem pamiątkowe zdjęcie. 

  
Bartosz Kozina 

 

Tradycyjnie już 6 grudnia późnym 

popołudniem Święty Mikołaj za-

witał z wizytą do dzieci, które 

tłumnie oczekiwały go w sali WO-

KiS Jankowice. Jak zwykle przy-

wiózł ze sobą mnóstwo prezentów 

a w podróży towarzyszyły mu je-

go dwa aniołki. Po rozdaniu świą-

tecznych paczek niecodzienny 

gość posilił się nieco w biurze soł-

tysa a następnie bawił się z dzieć-

mi na sali. Za przygotowanie 

pysznego poczęstunku dziękujemy 

paniom z Koła Gospodyń Wiej-

skich w Jankowicach, dziękujemy 

zespołowi Dynamic za oprawę 

muzyczną i nagłośnienie a Święte-

mu Mikołajowi i jego aniołkom 

dziękujemy szczególnie, bo prze-

cież to ich wizyta była gwoździem 

całego programu. Do zobaczenia 

za rok! 
h.mac 

Rodzinny festyn świąteczno-mikołajkowy pełen atrakcji i niespodzianek  

Święty Mikołaj Biskup odwiedził dzieci w Jankowicach!  

Str. 18 

ECHO GMINY KUŹNIA RACIBORSKA  



W dniu 9 grudnia w sobotę Św. 

Mikołaj w asyście aniołka i dia-

bełka  przejechał bryczką przez 

Rudę,  Turze, Siedliska i Budzi-

ska. Podczas przejazdu spotykał 

się z dziećmi i mieszkańcami ob-

darowywując  ich słodyczami, 

oraz  zapraszał na kiermasz świą-

teczno -mikołajkowy przy Parafii 

NSPJ w Turzu. Bryczką powoził 

Pan Sebastian Kordus z Budzisk, a  

w rolę Mikołaja  wcielił się Pan 

Andrzej Mroncz, również z  Bu-

dzisk który równocześnie był 

sponsorem zakupionych słodyczy. 

W rolę aniołka wcieliła się Natal-

ka Skarupa z Turza  a diabełka 

Piotr Cudzich z Budzisk.   

Parafialny Zespół Caritas serdecz-

nie dziękuje im za zaangażowanie 

i poświęcenie czasu. 

 Przejazd bryczką Św. Mikołaja  

Kiermasz Świąteczno-Mikołajkowy 

Jak co roku 10 grudnia przy Para-

fii pw. NSPJ w Turzu  odbył się 

kiermasz świąteczno-mikołajkowy 

organizowany przez Parafialny 

Zespół Caritas. Przygotowania do 

kiermaszu trwały prawie 2 tygo-

dnie. Można było poczęstować się 

wszelkiego rodzaju domowymi 

wypiekami oraz ciasteczkami, od-

wiedzający kiermasz mogli rów-

nież wypić kawę, czy grzańca.  

Dla dzieci i rodziców  prowadzone 

były zabawy przez młodzież para-

fialną: Magdalenę w przebraniu 

Kubusia, Natalię Skarupa w stroju 

żyrafy,  Anitę Brzoska, oraz Mi-

chała  w stroju mikołaja, wspoma-

gani przez Sołtysa Turza Marceli-

nę Waśniowską i  Romana Skaru-

pa., którzy również uczestniczyli 

w zabawach w strojach mikołaja. 

Dzieci uczestniczące w zabawach 

otrzymały słodki upominek, mo-

gły również dosiąść siodła kucyka 

– renifera, którego prowadził Pan 

Andrzej Mroncz. Była również 

zagroda z osiołkami.  Na zakoń-

czenie wszyscy udali się do Ko-

ścioła Parafialnego, gdzie po krót-

kim oczekiwaniu wraz z Księdzem 

Proboszczem, przybył  Święty Mi-

kołaj, który każdemu dziecku wrę-

czył paczuszkę. Było zabawnie, 

kolorowo i wesoło. Dla chorych 

parafian przygotowano paczki 

świąteczne, które zostały dostar-

czone przez członkinie Caritasu. 
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Już po raz 22 w dniu 13 grudnia w 

Wiejskim Ośrodku Kultury odbyło 

się spotkanie opłatkowe Klubu 

Seniora Turze. Oprócz Seniorów 

w spotkaniu udział wzięli Bur-

mistrz Miasta Kuźnia Raciborska 

Paweł Macha wraz z pracowni-

kiem Urzędu Andrzejem Rosiń-

skim, Ks. Proboszcz Parafii  NSPJ 

Marcin Szaboń, Dzielnicowy Ko-

misariatu Policji  st.sierż. Paweł 

Wieczorek, Piotr Scholz znany 

wszystkim z Biesiady Śląskiej  w  

Radiu Vanessa, oraz Sołtys Turza 

Marcelina Waśniowska. Spotkanie 

przebiegało w miłej i serdecznej 

atmosferze, wszyscy połamali się 

opłatkiem składając sobie życze-

nia świąteczno-noworoczne. 

Swojski tradycyjny poczęstunek, 

oraz ciasta typowe dla okresu 

świątecznego przygotowały Panie 

Łucja i Wioletka Stanek, a wspo-

magała ich Świetlicowa WOK Tu-

rze Sylwia Zasadni. Wszystkim 

zaangażowanym w przygotowanie 

tego spotkania Seniorzy składają 

serdeczne podziękowania. 

 

Opłatek Klubu Seniora Turze 

SPÓŹNIONY ALE ŚWIĘTY GOŚĆ W BIBLIOTECE  

i W WIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W TURZU 

08.12.2017r. dzieci z Turza po 

długim poszukiwaniu znalazły 

niespotykanego gościa – ŚWIĘ-

TEGO MIKOŁAJA a gdzie?...w 

Bibliotece. 

Przywitanie było bardzo serdeczne 

i radosne. ŚWIĘTY MIKOŁAJ 

zapisał się do  naszej placówki i 

tym samym został mianowany Ho-

norowym Czytelnikiem MBP w 

Kuźni Raciborskiej FILIA w Tu-

rzu. Wypożyczone książki obiecał 

oddać tuż po przeczytaniu, jeśli 

nie osobiście to poprzez swoich 

pomocników byle by w terminie. 

Druga część spotkania odbyła się 

w Świetlicy, gdzie kochane nasze 

dzieciaki zajęte były przez ponad 

godzinę grami, konkursami, zaba-

wami, śpiewem itp. Ciekawym 

punktem programu były  indywi-

dualne zdjęcia fotograficzne z 

przemiłym gościem i jego pomoc-

nikiem, ale najważniejsze oczywi-

ście  to  prezenty, które otrzymały 

wszyscy nasi milusińscy a do pre-

zentów dołączone zostały serdecz-

ne życzenia ZDRÓWKA, RADO-

ŚCI I UŚMIECHU od ŚWIĘTE-

GO MIKOŁAJA oraz Marioli Pei-

kert- MBP Kuźnia Raciborska Fi-

lia w Turzu i Sylwii Zasadni- 

MOKSiR w Kuźni Raciborskiej 

WOK  w Turzu. 
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W niedzielę, 17 grudnia na Placu 

Zwycięstwa w Kuźni Raciborskiej 

odbył się II Jarmark Bożonarodze-

niowy, w trakcie którego można 

było nabyć świąteczne stroiki, za-

kupić żywe choinki wprost od pra-

cowników Nadleśnictwa Rudy 

Raciborskie, skosztować świątecz-

nych specjałów, bądź je zakupić. 

Kulminacyjnym punktem jarmar-

ku było uroczyste rozświetlenie 

choinki, która została poświęcona 

pamięci wszystkich strażaków i 

innych przedstawicieli służb mun-

durowych, którzy w ciągu 50 lat 

od nadania praw miejskich działali 

na rzecz rozwoju miasta. Dopeł-

nieniem festynu była góralska mu-

zyka prezentowana przez artystów 

z Beskidu. 

Jarmark był jednocześnie ostatnim 

w tym roku spotkaniem polsko-

czeskim, organizowanym w ra-

mach projektu "Śląska kultura po 

obu stronach granicy". 
Fot. Zdzisław Czarnacki 

Strażacka choinka zaświeciła na Placu Zwycięstwa  

Spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych  

W niedzielę 17 grudnia w godzi-

nach popołudniowych przy Parafii 

pw. NSPJ w Turzu odbyło się co-

roczne spotkanie wigilijne organi-

zowane  przez Parafialny Zespół 

Caritas W spotkaniu uczestniczył 

Ks. Proboszcz Marcin Szaboń, 

który powitał zebranych,  oraz Pa-

rafialny Zespół Caritas. Uroczy-

stość rozpoczęły dzieci ze Spo-

łecznej Szkoły Podstawowej w 

Budziskach, które  przedstawiły 

krótką inscenizację jasełkową. Po 

odczytaniu ewangelii zebrani po-

łamali się opłatkiem, życzenia 

również złożył zebranym Ksiądz 

Proboszcz. 

Po połamaniu się opłatkiem i zło-

żeniu sobie życzeń,  przyszedł 

czas na kolację wigilijną przygoto-

waną przez Parafialny Zespół Ca-

ritas, a także kawe i swojskie wy-

pieki  Po posiłku przyszedł czas na 

wspólne śpiewanie kolęd. Przy 

wyjściu każdy otrzymał drobny 

słodki upominek. Serdecznie dzię-

kujemy Paniom z Parafialnego 

Caritasu, które przygotowały to 

spotkanie. 
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W piątek, 15 grudnia w Miejskim 

Ośrodku Kultury, Sportu i Rekre-

acji w Kuźni Raciborskiej odbyły 

się jasełka, w których wystąpiły 

dzieci z kuźniańskiego Przedszko-

la nr 2. Występom młodych arty-

stów towarzyszył kiermasz w holu 

Kuźni Kultury, który zorganizo-

wali rodzice najmłodszych. 

 
Fot. B. Kozina 

11 grudnia, w poniedziałkowe 

późne popołudnie w piwnicach 

Starego Opactwa odbyło się spo-

tkanie opłatkowe Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku w Rudach. 

Wszystkich uczestników spotkania 

przywitał przewodniczący Uni-

wersytetu Roman Oberaj. Podzię-

kował za przybycie zaproszonym 

gościom ks. Janowi Rosiek, ks. 

Gotfrydowi Fesser, sołtysowi 

Wojciechowi Węglorz  oraz 

wszystkim słuchaczom. 

Łamiąc się opłatkiem składano 

sobie wzajemnie życzenia weso-

łych świąt. Przy kawie,  pysznych 

domowych wypiekach i wspólnym 

śpiewaniu kolęd przebiegła dalsza 

część spotkania opłatkowego. 

Świąteczny kiermasz i jasełka przedszkolaków  

Spotkanie opłatkowe Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rudach  
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W piątkowe popołudnie po raz 

kolejny odbyła się w Rudach 

"Wigilia dla osób starszych i sa-

motnych". 

W tym roku zaproszono prawie 70 

mieszkańców Rud. Zaproszenie na 

Wigilię otrzymali również Bur-

mistrz Paweł Macha, Przewodni-

cząca Rady Miejskiej Sabina 

Chroboczek-Wierzchowska, radny 

powiatowy Adrian Plura, radni 

miejscy oraz księża z naszej para-

fii. 

Sołtys Wojciech Węglorz przywi-

tał wszystkich mieszkańców oraz 

zaproszonych gości i złożył im 

życzenia Zdrowych i Wesołych 

Świąt oraz Szczęśliwego Nowego 

Roku. Przewodnicząca Rady Miej-

skiej również złożyła świąteczne 

życzenia dziękując za możliwość 

uczestnictwa w spotkaniu wigilij-

nym. Proboszcz ks. Sebastian Śli-

wiński także dołączył się do świą-

tecznych życzeń. Po odczytaniu 

fragmentu Ewangelii wszyscy 

uczestnicy spotkania mogli przeła-

mać się opłatkiem i złożyć sobie 

życzenia świąteczne. 

Po życzeniach przyszedł czas na 

wspólne śpiewanie kolęd przy 

akompaniamencie pani Klaudii 

( której dziękujemy za muzyczną 

oprawę ). Po kolędach przyszedł 

czas na kolację wigilijną. Można 

było się smakować : barszczem z 

uszkami., ziemniakami z rybą, ka-

pustą z grzybami, surówką, ma-

kówkami, moczką, kompotem  z 

suszu, pysznymi pierniczkami do 

których była kawa lub herbata w 

zależności od upodobań. 

Jak widać menu było bardzo boga-

te i jeszcze bardziej smaczne. O 

stronę kulinarną wigilii zadbało 

nasze niezastąpione Koło Gospo-

dyń, które przygotowały stoły i 

oczywiście cały poczęstunek dla 

uczestników spotkania wigilijne-

go. 

Wszystkim paniom składamy 

WIELKIE PODZIĘKOWANIA. 

Przygotowanie i obsługa tego to 

naprawdę duży wysiłek i odpowie-

dzialność oraz mnóstwo czasu po-

święconego dla drugiej osoby. 

Jeszcze raz dziękujemy więc na-

szemu Kołu Gospodyń. 

Dziękujemy również osobom, któ-

re wsparły materialnie w/w spo-

tkanie : 

- Piekarnia Jadwiga i Piotr Szymu-

ra 

- Pawilon Handlowy Orchidea 

- Józef Suska 

Dziękujemy również tym osobom, 

które zapewniły transport osobom, 

które miałyby problem z dotar-

ciem na spotkanie wigilijne. 

Podziękowania również dla szkoły 

podstawowej z dyrektorem Adria-

nem Plurą na czele, za udostępnie-

nie i szkolnej stołówki i szatni. 

Wszystkim wymienionym i być 

może nie wymienionym, którzy 

przyczynili się do organizacji wi-

gilii dla osób starszych i samot-

nych w Rudach jeszcze raz bardzo 

dziękujemy. 

Spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych z Rud  
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W poniedziałkowy wieczór, 18 

grudnia mieszkańcy Kuźni Raci-

borskiej i okolic zaszczycili swoją 

obecnością na bożonarodzenio-

wym widowisku artystycznym pt. 

"Zaproście Go do stołu", które od-

było się w sali widowiskowej 

Miejskiego Ośrodka Kultury, 

Sportu i Rekreacji w Kuźni Raci-

borskiej. 

Oprócz seniorów z UTW w Kuźni 

Raciborskiej, w widowisku wystą-

pili ich wnukowie, młodzież 

szkolna oraz studencka. 

Piękne kolędy, pastorałki oraz 

mniej znana poezja i ciekawa sce-

nografia dopełniały nastrój przed-

wigilijny, w którym prócz radości 

znalazła się refleksja na zwolnie-

nie tempa codziennego, przemy-

ślenia; był to więc taki wstęp do 

magicznych Świąt Bożego Naro-

dzenia. 

Na końcu świąteczne życzenia dla 

wszystkich zebranych złożyli: dy-

rektor MOKSiR Michał Fita, wi-

ceburmistrz Kuźni Raciborskiej 

Gabriela Tomik oraz koordynator-

ka UTW Teresa Kowalewska. 

Scenariusz, przygotowanie i sce-

nografia: Teresa Okaj; opracowa-

nie muzyczne: Łukasz J. Porwoł. 
 

oprac. BK, fot. Paweł Pasternak 

"Przybieżeli do Betlejem", 

"Chojka", "Przetrwamy huraga-

ny", "Cicha noc" czy "Taki duży, 

taki mały" to utwory, które roz-

brzmiały we wtorek, 19 grudnia za 

sprawą Arki Noego, która wystą-

piła w MOKSiR w Kuźni Racibor-

skiej. 

Był to drugi występ tego popular-

nego dziecięcego zespołu w Kuźni 

Raciborskiej. Pierwszy raz grupa 

z a g r a ł a  p o d cz as  f e s t yn u 

„Pożegnanie Lata” w 2010 r. Kil-

ka miesięcy później (kwiecień 

2011) lider Arki zawitał do nasze-

go miasta ponownie; na scenie 

MOKSiR Robert „Litza” Friedrich 

zaprezentował swój nowy projekt 

muzyczny o nazwie Luxtorpeda. 

Koncert Arki Noego odbył się z 

inicjatywy Stowarzyszenia Arty-

styczno-Społecznego "Pracownia 

Przyszłości". Wstęp dla publiczno-

ści był bezpłatny; za bilet służyły 

jedynie wejściówki, które rozeszły 

się w ciągu kilku godzin od mo-

mentu ogłoszenia informacji o 

koncercie. Występ odbył się dzię-

ki dofinansowaniu pochodzącemu 

z Funduszu Sprawiedliwości, któ-

rego dysponentem jest Minister 

Sprawiedliwości. 
BK 

Studenci UTW wprowadzili mieszkańców w świąteczny nastrój  

Świąteczny koncert Arki Noego w Kuźni Kultury  
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W grudniowy poranek (19 XII) 

swoje Jasełka wystawiły dzieci z 

Oddziału Zamiejscowego w Turzu 

Przedszkola nr 1 w Kuźni Raci-

borskiej.  Pomimo dziesiątkującej 

małych artystów choroby przed-

szkolaki stanęły na wysokości za-

dania.  Dopisali również widzo-

wie, którzy gromkimi brawami 

nagrodzili występ. Na widowni 

zasiedli  rodzice przedszkolaków 

oraz zaproszeni goście. W tym 

roku Turzaczki pięknie odegrały 

Jasełka w dwóch aktach. Akt 

pierwszy rozgrywał się w sali 

przedszkolnej, gdzie aniołek za-

chęcał  dzieci  i zabawki do pój-

ścia do Betlejem.  Akt drugi to 

stajenka, w której dzieci znalazły 

Świętą Rodzinę i całe zastępy 

aniołów. Mali artyści popisali się 

znajomością kolęd , pastorałek,  

tańców  w świątecznej  scenerii, 

ale także umiejętnością zagrania 

kolędy na dzwonkach. Uroczy-

stość zakończyła się  dzieleniem 

opłatkiem oraz  spotkaniem przy 

kawie i pysznych ciastach.  

Sandra Kretek, Paulina Banaś, 

Wiktoria Klimowska, Michalina 

Kowol i Marta Szostak są uczen-

nicami klasy pierwszej II Liceum 

Ogólnokształcącego w Raciborzu. 

Wspólnie napisały książkę pt. 

"(Nie)zwyczajni", którą można 

przeczytać w internecie. Książka 

ponadto bierze udział w konkursie 

pn. "Misja Książka". O książce: 

W momencie kiedy życie traci sens 

i nie masz już nadziei na lepsze 

jutro, potrzebny jest ktoś (nie)

zwyczajny. Asia, Artur i Ismena to 

nastolatkowie borykający się z 

pewnymi problemami. Podejmują 

decyzje, które mają zmienić ich 

życie raz na zawsze. Na swojej 

drodze ku szczęściu spotkają różne 

osoby. Ale czy ich decyzje okażą 

się słuszne? Czy ludzie, których 

obdarzą zaufaniem, będą tego 

warci? Czasem wystarczy jeden 

mały krok i czyjaś pomocna dłoń, 

żeby odzyskać sens i radość życia. 

Odważysz się? 

Książka dostępna jest on-line  

 Jasełka w dwóch aktach 

(Nie)zwyczajni. Książka autorstwa kuźnianek dostępna w internecie  
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To  tytuł projektu edukacyjnego, którego autorem 

jest Aneta Konefał , dyrektorka przedszkola w Kol-

buszowej.  Projekt  ma na celu kształtowanie nawy-

ku czytelnictwa wśród najmłodszych dzieci.  Przed-

szkola, które przystąpiły do tego przedsięwzięcia   

zostały pogrupowane na dziesięcioosobowe  zespo-

ły. Zadaniem każdej placówki było wybrać małego 

pluszowego misia, nadać  mu imię i „przeczytać 

mu” książeczkę.  

Następnie miś wraz ze specjalnym dzienniczkiem 

podróży wędrował do każdego z dziesięciu przed-

szkoli z grupy. W każdym maskotka „ wysłucha-

ła”( a wraz z nią dzieci) kolejnej książeczki. Po od-

wiedzeniu wszystkich dziesięciu przedszkoli misia-

czek wracał do swoich właścicieli..  W ten sposób 

maluchy  z grup przedszkolnych wysłuchały kilku-

dziesięciu  bajek. Projekt tak się  spodobał, że w 

zeszłym roku szkolnym powstały kolejne jego od-

słony, między innymi „Gminy czytają małym mi-

siom”, w którym wzięły udział wszystkie nasze 

gminne przedszkola. Honorowy patronat nad pro-

jektem w  gminie objął pan Burmistrz, Paweł Ma-

cha, a partnerem przedszkoli została Miejska Bi-

blioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej i Bibliote-

ka Szkolna z Budzisk.  Każde  przedszkole wybrało 

misia, który wędrował od grupy do grupy  i „ słu-

chał” czytanych mu bajek. Po  odwiedzeniu każdej 

grupy wiekowej,  dzieci odnosiły misia do bibliote-

ki, a za kilka dni  bibliotekarz przynosił do przed-

szkola kolejnego misia, którego właścicielem była 

inna gminna placówka. Bibliotekarze, przy okazji 

spotkań z przedszkolakami również czytali dzie-

ciom bajeczki. W ten sposób w ciągu całej zabawy 

przeczytano przedszkolakom około 130 książeczek. 

Zakończenie projektu przedszkolaki świętowały w 

kwietniu 2017 roku, w Miejskim Ośrodku Kultury 

Sportu i Rekreacji  w Kuźni Raciborskiej. Za udział 

otrzymały pamiątkowe plakietki , obejrzały pokaz 

slajdów z wędrówki maskotek  oraz  teatrzyk  

„Kozucha Kłamczucha”.   

Mały Miś w świecie wielkiej literatury 
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Mały Miś  zadomowił się w naszej 

gminie do tego stopnia, że 24 listo-

pada 2017roku cztery przedszkola 

( Przedszkole nr 1 w Kuźni Raci-

borskiej, Przedszkole nr 2 w Kuźni 

Raciborskiej, Przedszkole w Ru-

dach oraz Oddział Zamiejscowy w 

Turzu)  przystąpiły do II edycji pro-

jektu. Miś z Rud i miś z Turza 

znów wędrują po Polsce zachęcając 

do czytania. We wszystkich czte-

rech przedszkolach misie wędrują 

też do domów dzieci, w których też 

„słuchają” czytania bajeczek. Nato-

miast  Przedszkole nr 2 w Kuźni 

Raciborskiej i Oddział Zamiejsco-

wy w Turzu realizują projekt w for-

mie innowacji pedagogicznej, w 

której ramach oprócz czytania mi-

siom książeczek dzieci realizują 

zadania z czterech dużych bloków 

tematycznych:  Mały Miś Regiona-

lista: przedszkolni badacze historii i 

kultury,  100- lecie odzyskania nie-

podległości- pokaż radość przed-

szkolaku, Mały Miś i Dzień Bez-

piecznego Internetu, Mały Miś i 

bezpieczne wakacje.  

Mały Miś w świecie wielkiej literatury 

Ogłoszenie Ks. Proboszcza Marcina Szabonia i Rady Parafialnej w Turzu    

Od 2015 roku w parafii NSPJ w 

Turzu trwa wymiana mocno wy-

eksponowanego starego dachu na 

nowy pokryty blachą miedziową. 

Koszt całego przedsięwzięcia sza-

cuje się na 700 tysięcy złotych. 

Remont odbywa się etapami z fun-

duszy parafian. Rada Parafialna 

wraz z Proboszczem księdzem 

Marcinem Szaboniem ustaliła  co-

miesięczną tzw. kolektę specjalną 

(trzecia niedziela miesiąca) prze-

znaczoną na ten cel.  Ksiądz Mar-

cin Szaboń pragnie również za 

naszym pośrednictwem zwrócić 

się do swoich parafian, przyjaciół 

parafii oraz wszystkich ludzi do-

brej woli. 

 „Drodzy Parafianie i Przyjaciele 

Parafii w Turzu  

Chciałbym się więc zwrócić jesz-

cze raz w swoim imieniu jak i w 

imieniu całej Rady Parafialnej z 

gorącą prośbą i apelem do wszyst-

kich Parafian, Gości, Przyjaciół, 

ludzi dobrej woli o pomoc mate-

rialną dla tego ważnego przedsię-

wzięcia, które ma służyć całej na-

szej społeczności. Naszą prośbę 

kierujemy także               w stronę 

naszych drogich byłych Parafin, 

mieszkających obecnie zagranicą. 

Mimo tego, iż dzielą Was tysiące 

kilometrów od Turza, Budzisk, Ru-

dy i Siedlisk myślami stale powra-

cacie do miejsca, w którym przeży-

liście wiele pięknych chwil Wasze-

go życia. Kościół, w którym przy-

jęliście Chrzest, Pierwszą Komu-

nię św. czy Sakrament Małżeń-

stwa, ciągle pozostaje bliski Wa-

szemu sercu. Każdego, kto chciał-

by wesprzeć naszą wspólną inwe-

stycję, zapewniamy o naszej pa-

mięci modlitewnej. W intencji 

w s z y s t k i c h  o f i a r o d a w c ó w 

jest odprawiana każdego miesiąca 

Msza św. Wiemy, że kościół 

jest ,,Domem Bożym", dlatego na-

sze serca ma przepajać pełna gor-

liwość i troska o jego stan, piękno 

i użyteczność. Wszystkim za wszel-

kie dobro, zrozumienie i pomoc 

składamy serdeczne ,,Bóg zapłać".   

Niech Wam Bóg błogosławi i wy-

nagrodzi wszelkie dobro - Wasz 

Proboszcz”   

              Ks. Marcin Szaboń  

 (Nr Konta dla przelewów krajo-

wych: 07 1050 1328 1000 0022 

6716 4214  (z dopiskiem: remont 

dachu) ING Bank Śląski Oddział 

w Raciborzu, ul. Henryka Sien-

kiewicza 2, 47-400 Racibórz) 
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W dniach 9-10 grudnia w naszym 

rejonie miał miejsce finał Szla-

chetnej Paczki. W tym roku druży-

na SuperW liczyła 11 wolontariu-

szy. Byli to wolontariusze z Kuźni 

Raciborskiej oraz z Rud. Udało się 

dotrzeć do 15 rodzin, a w cały pro-

jekt zostało włączonych aż 11 ro-

dzin z naszego rejonu. Były to ro-

dziny m.in. z Rud, Kuźni Racibor-

skiej, a także Siedlisk. W tym ro-

ku, za uprzejmością szkoły pod-

stawowej,  magazynem Szlachet-

nej Paczki stała się rudzka stołów-

ka szkolna. Tam  w sobotę i w nie-

dzielę wolontariusze mieli okazje 

spotkać się, porozmawiać z dar-

czyńcami oraz odebrać przygoto-

wane paczki dla rodzin. Później 

każdy z wolontariuszy udawał się 

do rodzin by przekazać to co przy-

gotowali dla nich darczyńcy.  Już 

sam przyjazd wprawiał w wielki 

zachwyt, a co dopiero rozpakowy-

wanie prezentów. Spotkaniom to-

warzyszyło wiele emocji, płynęły 

łzy, padało wiele ciepłych 

słów.  Każdy z wolontariuszy 

mógł w tym dniu zobaczyć co 

przyniosła jego praca, włożony 

czas i trud w cały projekt.  

Tak naprawdę gdyby nie lider re-

jonu i wolontariusze Szlachetna 

Paczka nie miała by miejsca. 

Miejmy nadzieję, że również w 

przyszłym roku w naszym rejonie 

nie zabraknie ludzi chętnych do 

pomocy.  
Sebastian Sadło 

MOKSiR już nieraz udowodnił, że 

potrafi zaskoczyć. Tak było rów-

nież w środę, 29 listopada, kiedy 

to w sali konferencyjnej zaaranżo-

wanej na salę koncertową odbył 

się recital podopiecznych Elżbiety 

Biskup. Swój wokalny warsztat 

zaprezentowały bowiem trzy pa-

nie: Renata Galas, Natalia Halama 

i Marta Szostak. Trwającemu bli-

sko godzinę koncertowi towarzy-

szyła niezwykła atmosfera. Odpo-

wiednio ustawione stoliki i krze-

sła, jesienny wystrój, niebieskie 

światło oraz wylatujące z wytwor-

nicy dymu smugi mgiełki sprawia-

ły, że wykonywanych utworów 

słuchało się z jeszcze większą 

uwagą. Przybyłych powitał dyrek-

tor Kuźni Kultury Michał Fita, 

dziękując jednocześnie swoim 

pracownikom za przygotowanie 

sali. Recital otworzyła Renata Ga-

las z utworem "Jest taki dzień". W 

dalszej części programu kuźnianka 

wykonała jeszcze trzy inne piosen-

ki ("Odpowie co wiatr", "Tears in 

heaven" (w polskiej wersji języko-

wej) oraz "Pogoda dla bogaczy"). 

Drugą artystką była mieszkająca 

na co dzień w Nędzy Natalia Hala-

ma. W jej kilkuminutowym reper-

tuarze znalazły się takie utwory, 

jak: "Pozwól mi żyć", "Wracam 

do domu", "Dzień za dniem" i 

"Łatwopalni".  

Szlachetna paczka  

Ich troje i Elżbieta Biskup. Jesienny recital w MOKSiR  

Restauracja "Nad Rudą" zagra razem z WOŚP  

14 stycznia 2018 r. już po raz 26 

w Polsce i na całym świecie zagra 

Wielka Orkiestra Świątecznej Po-

mocy. Do akcji - poza kuźniań-

skim sztabem, który ponownie 

zlokalizowany będzie w Miejskiej 

Bibliotece Publicznej - włącza się 

restauracja "Nad Rudą". 

Jak informuje jej właściciel, Julian 

Zieliński, od początku roku aż do 

dnia finału 5 % z każdego rachun-

ku zostanie przekazane na rzecz 

Fundacji Wielkiej Orkiestry Świą-

tecznej Pomocy. 

Celem 26. Finału WOŚP jest po-

zyskanie środków "dla wyrówny-

wania szans w leczeniu noworod-

ków". Przypomnijmy, że podczas 

tegorocznego, 25 Finału zebrana 

kwota wyniosła 105 570 801,49 

zł. W ciągu wszystkich dotychcza-

sowych finałów WOŚP, Fundacja 

zebrała na wsparcie polskiej me-

dycyny sumę ponad 825 mln PLN. 
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Jako trzecia przed publicznością 

zaprezentowała się kuźnianka 

Marta Szostak, która wykonała 

dwa utwory - oba z repertuaru An-

ny Jantar: "Zawsze gdzieś czeka 

ktoś" i "Tyle słońca w całym mie-

ście". 

Jesienny recital - poza prezentacją 

wokalnych umiejętności - miał też 

nieco inny wymiar, dość wzrusza-

jący, bowiem z Miejskim Ośrod-

kiem Kultury, Sportu i Rekreacji 

rozstała się Elżbieta Biskup, która 

przez kilkanaście miesięcy prowa-

dziła zajęcia ze śpiewu dla mło-

dzieży i dorosłych. Nie zabrakło 

więc kwiatów i specjalnych po-

dziękowań, które wręczył pani 

Elżbiecie zarówno dyrektor Fita, 

jak i trzy wokalistki. 
 Bartosz Kozina 

Ich troje i Elżbieta Biskup. Jesienny recital w MOKSiR  

Miastu na 50-lecie. Jubileuszowy koncert w Kuźni Kultury  

W piątek, 24 listopada w sali wi-

dowiskowej Miejskiego Ośrodka 

Kultury, Sportu i Rekreacji odbył 

się koncert pn. "Mojemu Miastu", 

który został zorganizowany z oka-

zji 50-lecia nadania Kuźni Raci-

borskiej praw miejskich. Poniżej 

zamieszczamy pełen program ar-

tystyczny. 

Organizatorem przedsięwzięcia 

było kuźniańskie koło Towarzy-

stwa Miłośników Ziemi Racibor-

skiej. Koncert otworzyła Patrycja 

Wyjadłowska, która zaprezento-

wała "Referat o pewnym mieście". 

Kolejnymi grupami, które uświet-

niły piątkową uroczystość były: 

dzieci z Przedszkola nr 1 w Kuźni 

Raciborskiej z Oddziałem Zamiej-

scowym w Turzu, dzieci z Przed-

szkola nr 2, młodzież z Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej, 

uczniowie ze Szkoły Podstawowej 

im. Jana Wawrzynka, Młodzieżo-

wy Ośrodek Wychowawczy oraz 

podopieczni MOKSiR. 

Zanim jednak artyści pojawili się 

na scenie, przewodnicząca Koła 

TMZR Halina Wyjadłowska wraz 

z sekretarzem organizacji Marci-

nem Gałuszką-Biernackim wrę-

czyli zasłużonym osobom z Kuźni 

okolicznościowe podziękowania. 

A wśród wyróżnionych znaleźli 

się: 

- Witold Cęcek, Ernest Emrich, 

Rita Serafin, Paweł Macha; 

- Władysław Gumieniak, Roman 

Głowski, Paweł Brzoska; 

- Elżbieta Chroboczek, Róża Cho-

roba; 

- Jan Kluska, Zygfryd Kijas, Jan 

Twardawa, Feliks Cieśla; 

- Janina Chrapacz-Koloska, Leon 

Stanek, Andrzej Pochopień, Euge-

niusz Bocheński; 

- Helena Bąkała, Piotr Klichta, 

Franciszek Slawik, Romana Sera-

fin, Krzysztof Grobelny. 
 Bartosz Kozina 
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Czym charakteryzuje się Kuźnia 

Raciborska, jak zaczęła się przy-

goda z pisaniem książek, czy film 

"Księstwo" to rodzaj autobiografii, 

dlaczego boiska typu "orlik" są 

niezdrowe i czy alternatywą dla 

gry na nich mogą być turnieje pił-

ki nożnej błotnej? O to zapytali-

śmy Zbigniewa Masternaka, który 

we wtorek 28 listopada gościł w 

Miejskiej Bibliotece Publicznej. 

Była to już trzecia wizyta pisarza i 

autora filmowych scenariuszy w 

Kuźni Raciborskiej. Po warszta-

tach ze scenopisarstwa, które adre-

sowane były do młodzieży, Miej-

ska Biblioteka Publiczna wraz z 

Uniwersytetem Trzeciego Wieku 

zorganizowała spotkanie związane 

z promocją wyboru opowiadań pt. 

"Kniaź" i pokazem fragmentów 

filmu "Księstwo" wyreżyserowa-

nego przez Andrzeja Barańskiego 

na podstawie trzech debiutanckich 

powieści Z. Masternaka: 

"Chmurołap", "Niech żyje wol-

ność" i "Scyzoryk". 

W trakcie spotkania zaprezento-

wano również kilkuminutowy film 

pt. "Pamięć. Kresowiacy z Kobie-

rzyc", który został zrealizowany 

na przełomie 2016 i 2017 roku 

przy współudziale Zbigniewa Ma-

sternaka i piszącego te słowa. Film 

ukazuje rozmowy z mieszkańcami 

Tyńca Małego i Kobierzyc pod 

Wrocławiem, którzy po II wojnie 

światowej zostali przesiedleni z 

terenów II Rzeczypospolitej (tzw. 

Kresów) na ziemie zachodnie. 
 Bartosz Kozina 

W piątek 15 grudnia na zaprosze-

nie biblioteki Studio Teatralne 

KRAK-ART wystawiło dla dzieci 

z Przedszkola nr 1 przedstawienie 

„Zaczarowany młynek. Dlaczego 

woda w Bałtyku jest słona”. Spek-

takl oparty na motywach legendy 

estońskiej. Pewnego dnia ubogi 

rybak dostaje od tajemniczego 

przybysza młynek. Okazuje się, że 

prezent  nie jest zwyczajny… Hi-

storia uczy, że w życiu warto być 

dobrym i dzielić się z innymi na-

wet wtedy, gdy niewiele się posia-

da. Uczciwa i ciężka praca zawsze 

jest wynagradzana, a chytrość , 

skąpstwo i lenistwo zazwyczaj 

gubi. Barwny , interaktywny spek-

takl z pięknymi strojami, sceno-

grafią i oryginalną muzyką za-

chwycił młodych (i dorosłych) 

widzów.  

Z. Masternak: Kuźnia to tygiel kulturowy. Miasto nieźle radzi sobie promocyjnie  

Zaczarowany młynek. Dlaczego woda w Bałtyku jest słona  
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Biblioteka  w  Rudach  nawiąza-

ła  współpracę  z  Teatrem  No-

wej  Sztuki  w  Amfiteatrze Buk, 

z   p. Dariuszem Jezierskim -  re-

żyserem  teatru  i  p. Anną  Mak-

sym - aktorką  i  scenografką. 28 

listopada  odbyło  się  spotka-

nie  z  uczniami  klasy III A  Szko-

ły  Podstawowej w  Rudach. 

Na  podstawie  przeczytane-

go  wiersza  Juliana  Tuwima  " 

Mróz "  pod  hasłem : Wiersz- 

zmysły- obraz-  dzieci  miały  so-

bie  wyobrazić  zimę. Miały 

się  zastanowić  jakich  użyją  ko-

lorów  i  które  zmysły  pomo-

gą  im  przedstawić  obraz  zimy. 

P, Dariusz  Jezierski  ogłosił  kon-

kurs  plastyczny „Poczuć poezję”. 

Warunkiem wzięcia  udziału  w 

konkursie  było  wypożycze-

nie  i  przeczytanie  książki  z  bi-

blioteki. Podczas  warszta-

tów  w  bibliotece  pod  okiem  p. 

Anny  dzieci  przygotowywa-

ły  szkice  rysunków.  

7 grudnia bibliotekę w Rudach 

odwiedziły dzieci klasy III A, bio-

rące udział w konkursie plastycz-

nym ogłoszonym przez P. Dariu-

sza Jezierskiego . Dzieci przynio-

sły bardzo ciekawe prace i wypo-

życzyły książki.  

 12 grudnia odbył się finał konkur-

su literacko – plastycznego 

„Poczuć poezję”. Spotkanie miało 

miejsce w leśniczówce na terenie 

Ośrodka Buk. Na początku pod 

fachowym okiem reżysera P. Da-

riusza Jezierskiego była próba 

przedstawienia, które dzieci wyko-

nały na kiermaszu świątecznym 17 

grudnia w szkole podstawowej. 

Później pani Anna Maksym – sce-

nografka, przedstawiła laureatów 

konkursu. Z wszystkich prac wy-

łoniono pierwsze i drugie miejsce, 

oraz przyznano dwa wyróżnienia. 

Nagrodzone dzieci  otrzymały cie-

kawe nagrody ufundowane przez 

gospodarzy. Po takich emocjach 

odbył się poczęstunek dla wszyst-

kich – pieczone kiełbaski. 

Minął rok 2017. Co przez ten rok działo się w naszej bibliotece.? 

Poczuć poezję  
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WYDANIE  SPECJALNE 

NOWE KSIĄŻKI 

Zakupiliśmy nowe książki za kwotę 16 751 zł w tym 8650zł pozyskano 

z dotacji MKiDN 

XXV FINAŁ WOŚP 

15 stycznia 2017 roku odbył się finał 25 edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Sztab akcji już drugi raz mieścił się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kuźni Raciborskiej, natomiast 

finał tradycyjnie był zorganizowany w Sali widowiskowej MOKSiR. 

Zebrana kwota to 24 335,16 zł, 28,14 euro, 8,5 koron czeskich, 1 dolar i 7 forintów. Wolontariusze zebrali 

do puszek 18110, 04 zł Wynik aukcji to 6225, 12 zł  



Od kwietnia w naszej 

bibliotece można podzi-

wiać modele wykonane 

przez pana Eugeniusza 

Bocheńskiego 

Można też było podzi-

wiać prace dzieci przed-

szkolnych eksponowa-

nych na wystawach  

„Kuźnia –moje miasto” 

oraz "Biblioteka w 

oczach przedszkolaka”. 

SPOTKANIA AUTORSKIE 

ul. Klasztorna 9 

47-420 Kuźnia Raciborska 

 

Tel.: 512 106 861 

E-mail: echogminy@o2.pl 

http://www.czytajwkuzni.pl/ 

Red. Naczelny Ireneusz Wojcieski 

Gdy się ktoś zaczyta, zawsze albo się czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co mu 

dolega, albo zaśnie – w każdym razie wygra. 
Henryk Sienkiewicz 
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Mały Miś w świecie wielkiej literatury  

Jako partner braliśmy udział w projekcie edukacyj-

nym „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. 

Po zakończeniu projektu nadal wielokrotnie spoty-

kaliśmy się z najmłodszymi czytelnikami. 

Przedstawienia teatralne 

Zorganizowaliśmy dla dzieci 3 przedstawienia teatralne:  

W kwietniu teatrzyk  „Kozucha Kłamczucha”, w październiku dzieci obejrzały 

przedstawienie pt. „Zajęcza chatka”- piękną bajkę o przyjaźni i chęci niesienia 

pomocy, natomiast w grudniu Studio Teatralne KRAK-ART wystawiło przedsta-

wienie „Zaczarowany młynek. Dlaczego woda w Bałtyku jest słona”. 

WYSTAWY 

LEKCJE BIBLIOTECZNE 

Jak książka "dorastała" przez wieki 

19 stycznia zorganizowano zajęcia dla grupy spędzającej ferie w MOKSiR. 

Uczestnicy poznawali historię książki i dowiadywali się, jak zmieniał się jej wy-

gląd od czasów najdawniejszych do dziś. 

„… Bo czytanie to kochanie” - lekcja biblioteczna dla przedszkolaków. 

21 września odbyła się lekcja biblioteczna dla grupy 5 i 6-latków z Oddziału Za-

miejscowego w Turzu Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej. 

21 lutego w sali konferencyjnej MOKSiR Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kuźni 

Raciborskiej, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Towarzystwo Miłośników Zie-

mi Raciborskiej wspólnie zorganizowały spotkanie autorskie z prof. Stanisławem 

Sławomirem Nicieją zatytułowane "Wołyń - prawda i legenda"  

4 kwietnia wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji oraz Uni-

wersytetem Trzeciego Wieku zorganizowaliśmy spotkanie z Jackiem Pikułą- au-

torem książki "Skrawek nieba. Poradnik nieporadny”. 13 czerwca na zaproszenie 

Dyskusyjnego Klubu Książki gościła u nas Magda Omilianowicz-reporterka i 

autorka 11 książek. Krótko przypomniała swoje poprzednie książki, a potem 

wraz z najnowszą książką zabrała czytelników na rajską wyspę Lanzarote.  

Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Masternakiem 

28 listopada odbyło się spotkanie autorskie ze Zbigniewem Masternakiem połą-

czone z pokazem filmu "Księstwo" i promocją wyboru opowiadań pt. "Kniaź" 


