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Serdecznie zapraszamy na strony
internetowe sołect z naszej gminy:

Sołectwo Dziergowice
http://dkdziergowice.w.interia.pl/

http://www.dziergowice.com
http://www.dziergowice.pl

Sołectwo Goszyce
http://www.goszyce.pl/

Sołectwo Kotlarnia
http://www.kotlarnia.org.pl/

Sołectwo Solarnia
http://www.solarnia.pl/
Sołectwo Stare Koźle

http://www.starekozle.pl/

* * *

Urząd Gminy Bierawa czynny:
Poniedziałek 8:00 - 17:00

Wtorek 7:00 - 15:00
Środa 7:00 - 15:00

Czwartek 7:00 - 15:00
Piątek 7:00 - 14:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
czynny:

Poniedziałek 8:00 - 17:00
Wtorek 7:00 - 15:00
Środa 7:00 - 15:00

Czwartek 7:00 - 15:00
Piątek 7:00 - 14:00

* * *

PUNKT NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ

służy pomocą
od poniedziałku do piątku

w godzinach 14 -18
w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Bierawie, 
przy ul. Wojska Polskiego 12

* * *

Liczba mieszkańców
Stan na 04.04.2022
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Informacje Wójt informuje

 Szanowni mieszkańcy, rozpoczął się 
kolejny rok budżetowy tej kadencji. Bu-
dżet gminy Bierawa na rok 2022 uchwalony  
w dniu 27 grudnia 2022 r. zakłada dochody  
i wydatki w kwocie ponad 37 mln zł. 
 Jednakże pomimo zaplanowanych na 
wysokim poziomie dochodów, realizacja 
tego budżetu nie będzie należeć do łatwych. 
Towarzyszyć temu będzie niepewność 
związana ze zmieniającym się otoczeniem 
prawnym i gospodarczo-ekonomicznym. 
Obecnie, oprócz trudności powodowanych 
trwającą od dwóch lat pandemią korona-
wirusa, na realizację budżetu wpływać bę-
dzie również sytuacja powodowana wojną  
w Ukrainie. 
 Już pierwsze tygodnie nowego roku po-
kazały, że wysoka inflacja oraz galopujące 
ceny materiałów i usług oraz paliw, przy-
czyniły się do pogorszenia sytuacji przed-
siębiorstw i osób prowadzących działalność 
gospodarczą. W tej sytuacji nawet podpisa-
ne umowy na wykonanie określonego zada-
nia, nie gwarantują jego pomyślnego zakoń-
czenia. Wykonawcy występują o renegocja-
cję umów z powodu drastycznych wzrostów 
cen paliw lub materiałów, czego nie byli  
w stanie przewidzieć. 
 Jeżeli sytuacja nie ulegnie poprawie  
w ciągu roku, to niektóre zadania zaplano-
wane w budżecie może trzeba będzie prze-
łożyć na przyszłość. Mam jednak nadzieję, 
że śmiałe zamierzenia będą mogły zostać 
w pełni zrealizowane. Zrobię wszystko co 
w mojej mocy, aby zapewnić realizację bie-
żących zadań gminy oraz funkcjonowanie 
wszystkich gminnych jednostek organiza-
cyjnych.
 Największą pozycją w tegorocznym 
budżecie po stronie wydatków, co miało 
również miejsce w latach poprzednich, są 
wydatki na oświatę, czyli na utrzymanie 
wszystkich szkół i przedszkoli działających 
w gminie Bierawa. Na to zadanie przezna-
czono ponad 14 mln zł, otrzymując z budże-
tu Państwa subwencję oświatową w wyso-
kości ok. 9 mln zł. Niestety dofinansowanie 
gminnej oświaty z budżetu państwa ulegnie 
dalszemu obniżeniu z powodu zmniejszenia 

Nowy budżet 2022 - nowe możliwości
liczby godzin nauczania w szkołach języka 
niemieckiego, jako języka mniejszości naro-
dowych. Na skutek tej decyzji liczba godzin 
tego języka dla uczniów w klasach od pierw-
szej do szóstej, zmniejszy się o dwie godziny 
tygodniowo. W roku bieżącym kwota sub-
wencji oświatowej na to zadanie zmniejszy 
się o 17 %, co w przypadku Gminy Bierawa 
daje kwotę ok. 500 tys. zł, a już od kolejnego 
roku o 50 %, tj. o ponad milion zł. 
 Z powodu takich decyzji władz cen-
tralnych, Gmina corocznie będzie musiała 
więcej dopłacać do oświaty, kosztem pozo-
stałych inwestycji. Niestety, oprócz strony 
finansowej, stracą również dzieci, ponieważ 
bez żadnego uzasadnienia ograniczy się im 
w dużym stopniu możliwość nauczania ję-
zyka mniejszości narodowej.
 W Gminie Bierawa mamy coraz więcej 
dzieci, a co za tym idzie coraz większe po-
trzeby w zakresie zapewnienia nauki w szko-
łach i miejsc wychowania przedszkolnego. 
W ubiegłym roku uruchomiono czwarty 
oddział w Przedszkolu w Dziergowicach. 
Mamy też podwójne oddziały klas pierw-
szych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Starym Koźlu. Liczba oddziałów szkol-
nych ulegnie kolejnemu zwiększeniu od 
września br. 

 Gmina Bierawa stawia też na aktywność 
w tematach inwestycyjnych. Najważniejsze 
zaplanowane zadania w obecnym budżecie 
to:
1) budowa Sali Sportowej przy Szkole Pod-

stawowej w Dziergowicach - szacowane 
koszty to 5 mln złotych, a czas realizacji 
do końca 2023 r. Jednakże przy obecnej 
tendencji wzrostu cen paliw, materiałów  
i usług może się okazać, że zadanie bę-
dzie dużo droższe;

2) przebudowa ul. Wierzbowej w Starym 
Koźlu (II etap) – zadanie uzyskało do-
finansowanie z Rządowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych (już zakoń-
czone);

3) remont dróg w Goszycach po gazyfikacji 
– zadanie dofinansowano z Rządowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
– do końca kwietnia planowane jest za-
kończenie prac;

4) przebudowa drogi gminnej - ulicy Stawo-
wej w Dziergowicach – zadanie dofinan-
sowano z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (w trakcie wyłaniania wyko-
nawcy);

5) zakup samochodu pożarniczego lekkie-
go dla OSP Bierawa – planowany koszt 

(Ciąg dalszy na str 3)

Wójt informuje

1. Zadania dofinansowane w 50 % z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg 
w 2021 r.:
a) Przebudowa drogi gminnej ul. 

Wierzbowej w miejscowości Stare 
Koźle II – 325 421,10 zł 

b) Remont drogi gminnej ul. Wiejskiej 
w Goszycach etap II – 733 080,00 zł.

2. Wymiana stropów w budynku wieloro-
dzinnym komunalnym mieszkaniowym 
w miejscowości Brzeźce – 704 000,00 zł. 
Zadanie dofinansowane z Rządowego 
Funduszu Wsparcia Inwestycji Lokal-
nych.

3. Montaż paneli fotowoltaicznych na 
obiekcie Urzędu Gminy Bierawa – 
123 000 zł, dofinansowanie 50% z Wo-

Inwestycje i remonty
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

4. Opracowanie dokumentacji projekto-
wej dla zadania pn. „Wymiana źródeł 
ciepła oraz instalacji centralnego ogrze-
wania w budynku Szkoły Podstawowej 
w Dziergowicach” – 69 000 zł

5. Remont dachu świetlicy w Korzonku – 
termomodernizacja – 50 000 zł

6. Remont drogi przy świetlicy w Kotlarni 
– 59 000 zł

7. Wykonanie instalacji gazowej wraz 
kotłem gazowym w mieszkaniu przy 
ulicy Wolności 30/2 w Starym Koźlu – 
21 600 zł

8. Remont dróg gminnych – 21 000 zł
Referat inwestycji

ok. 300 tys. zł, w tym: 150 tys. z budżetu 
gminy, 140 tys. z Zarządu Głównego OSP 
i 10 tys. środki jednostki (w najbliższym 
czasie, po otrzymaniu promesy, zostanie 
ogłoszony przetarg).

Planuje się również realizację innych inwe-
stycji drogowych. Został złożony wniosek 
do programu „Polski Ład” o dofinansowanie 
przebudowy następujących dróg gminnych: 
ulica Ogrodowa i Serżyski w Bierawie, uli-
ca Dworcowa w Dziergowicach oraz ulica 
Okrężna w Starej Kuźni. Wyniki powinny 
być znane do końca maja tego roku. Gmina 
oczekuje poza tym na rozstrzygnięcie ko-
lejnego przetargu na wybór wykonawcy na 
przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej 
nr 408 w Ortowicach (pierwszy został unie-
ważniony z powodu zbyt wysokich cen).
 Jeżeli chodzi natomiast o drogi powia-
towe, to w najbliższych dniach powinien 
zostać ogłoszony przetarg na przebudowę 
odcinka drogi powiatowej w Bierawie, zwa-
nej Aleją Lipową, w kierunku Starego Koźla 
wraz z dokończeniem ścieżki rowerowej. 
Poza tym Starostwo Powiatowe zleciło opra-
cowanie projektu przebudowy drogi powia-
towej relacji Ortowice - Stara Kuźnia (do-
kumentacja powinna być gotowa do końca 
września br.).
 Poza inwestycjami drogowymi, Gmi-
na będzie inwestowała dalej w gospodarkę 
wodno - ściekową. W najbliższych tygo-
dniach będzie ogłoszony przetarg na od-
wiert nowej studni w Dziergowicach oraz 
dokończenie infrastruktury wodnej i ka-
nalizacyjnej przy terenach inwestycyjnych  
w Starym Koźlu.
 Powoli ruszają też zaplanowane zada-
nia z funduszy sołeckich, które głównie 
są ukierunkowane na małą infrastrukturę  
w poszczególnych miejscowościach naszej 
gminy.
 Myślę, że na ten czas naszym wspólnym 
życzeniem jest zakończenie wojny w Ukra-
inie, aby skończyło się ludzkie cierpienie, 
przestali być mordowani niewinni ludzie  
i mogli wrócić do swoich domów. 
 Zanim jednak tak się stanie, to chciał-
bym podziękować wszystkim, którzy zaan-
gażowali się w pomoc uchodźcom z Ukrainy 
przybyłym do naszej gminy. Otworzyliśmy 
nasze serca na skalę dawno w naszym kra-
ju niespotykaną. W pomoc bardzo moc-
no zaangażowały się nasze jednostki OSP 
oraz Parafialny Caritas. Pełne ręce pracy 
mają pracownicy Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej oraz ewidencji ludności  
w związku z nadawaniem numerów PESEL 
dla uchodźców. Osoby, które trafiły do na-
szej Gminy otrzymały niezbędne wspar-
cie. Dla dzieci zorganizowano w Domach 
Kultury zajęcia świetlicowe. Od 1 kwietnia  

w szkołach w Bierawie, Dziergowicach  
i Solarni zostały uruchomione trzy oddziały 
przygotowawcze dla dzieci z Ukrainy. Głów-
nym celem jest nauka języka polskiego oraz 
poznawanie lokalnego środowiska szkolne-
go, tak aby dzieci te mogły od września br. 
podjąć naukę w poszczególnych klasach, 
zgodnie ze swoim wiekiem.
 W Lubieszowie został utworzony cen-
tralny magazyn, gdzie można przekazać 
żywność, artykuły higieniczne i inne rze-
czy na potrzeby uchodźców. Artykuły te 
są przekazywane osobom zamieszkującym 
teren Gminy Bierawa. Udało się także wy-
słać parę transportów z darami na Ukrainę, 
głównie do Chmielnika, gdzie ma siedzibę 
Związek Polaków, z którym nasza Gmina od 
lat współpracuje.

 Finansowe wsparcie otrzymaliśmy także 
od naszej gminy partnerskiej Ostfildern.
 Wszystkim organizacjom oraz osobom 
jeszcze raz składam serdeczne podziękowa-
nia za okazaną pomoc na rzecz osób potrze-
bujących.

 Kończąc życzę, aby w Waszych sercach 
zagościł Zmartwychwstały Jezus, wypełnia-
jąc je miłością.
 Niech ten czas spędzony w gronie naj-
bliższych będzie nie tylko czasem odpo-
czynku od codziennych obowiązków, ale  
i czasem dającym radość, pokój i nadzieję.

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Bierawa

Krzysztof Ficoń

(Ciąg dalszy ze str 2)

Urząd Gminy Bierawa - montaż paneli fotowoltaicznych
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Rządowy program

 W Gminie Bierawa działa Punkt Kon-
sultacyjny Programu Czyste Powietrze.
Zakres działania punktu konsultacyjnego:
1. Informowanie mieszkańców o możli-

wości indywidualnego pozyskania do-
finansowania z rządowego programu 
„Czyste Powietrze” w zakresie wymia-
ny źródła ciepła, termomodernizacji, 
fotowoltaiki;

2. Udzielanie wsparcia merytorycznego 
w zakresie prawidłowego wypełnienia 
elektronicznego formularza Wniosku  
o dofinansowanie;

Czyste powietrze
3. Pomoc Wnioskodawcy przy rozlicze-

niu przyznanego dofinansowania.

 Podstawowe informacje o programie:
Program Czyste Powietrze jest progra-
mem rządowym obsługiwanym przez 
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej. Beneficjen-
tami Programu są osoby fizyczne, będące 
właścicielami/współwłaścicielami budyn-
ków mieszkalnych jednorodzinnych lub 
wydzielonych w budynkach jednorodzin-
nych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną 

księgą wieczystą. Zakres dofinansowania: 
wymiana starych i nieefektywnych źródeł 
ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źró-
dła ciepła oraz prace termomodernizacyj-
ne budynku. 
ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINAN-
SOWANIE
 Wnioski można złożyć w Punkcie 
Konsultacyjnym w Urzędzie Gminy  
w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12,  
47-240 Bierawa
lub bezpośrednio w Wojewódzkim Fun-
duszu Ochrony Środowiska w Opolu, ul. 
Krakowska 53, 45-018 Opole.

Więcej informacji o programie można 
uzyskać na stronach:
https://czystepowietrze.gov.pl/
https://www.wfosigw.opole.pl/program-
-czyste-powietrze
 
Telefon kontaktowy do punktu konsulta-
cyjnego: 77 4872 266.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Bierawie składa serdeczne podzięko-
wania za wszelką dotychczasową okazaną 
pomoc dla rodzin z Ukrainy w szczególno-
ści firmom: CEMEX Żwirownia Bierawa, 
Solidaris Sp. z o.o., moto&trend, Laura 
Nail Spa, firmie z Holandii Flex Cam-
pus Hapert, szkołom i przedszkolom  
z terenu gminy Bierawa, sołtysom, radom 
sołeckim, radnym Gminy Bierawa, OSP 
Stare Koźle, OSP Brzeźce, OSP Bierawa, 
OSP Dziergowice, OSP Lubieszów, OSP 
Kotlarnia, Koło Gospodyń Wiejskich 
w Brzeźcach, Koło Gospodyń Wiej-
skich w Starym Koźlu, Klub „Senior+”  
w Brzeźcach, mieszkańcom z terenu Gmi-
ny Bierawa i wszystkim osobom reagują-
cym na wszelkie nasze apele o wsparcie.

Podziękowania

Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach

 W ramach Programu Wieloletniego 
„Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2021 
Moduł 1, Gmina Bierawa pozyskała środ-
ki na utworzeniu Klubu Senior + w miej-
scowości Brzeźce w wyniku przebudowy 
Domu Ludowego w Brzeźcach.
 W wyniku realizacji zadania powsta-
ło miejsce spotkań i integracji seniorów 
z terenu Gminy Bierawa. Poza tym nowo 
otwarty klub będzie służyć Radzie Sołec-
kiej, Kołu Gospodyń Wiejskich, Mniej-
szości Niemieckiej. 
 Klub „Senior+” został utworzony  
w Brzeźcach, przy ul. Rybnej.
 W uroczystości otwarcia Klubu „Se-
nior+” dnia 17 lutego 2022 roku udział 
wzięli licznie zgromadzeni seniorzy oraz 

Otwarcie Klubu „Senior+”
zaproszeni goście. Uroczystego otwar-
cia dokonali: Wójt Gminy Bierawa Pan 
Krzysztof Ficoń, Dyrektor Wydziału Po-
lityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego Pan Mieczysław Wojtaszek, 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bierawie Pani Karina Mu-
sioł, Przewodniczący Rady Gminy Biera-
wa Pan Joachim Morcinek, Radny Gminy 
Bierawa Pan Marek Permus oraz Sołtys 
BrzeziecPan Dariusz Staudt, szefowa Koła 
Gospodyń Wiejskich Pani Dominika 
Kornas.
Dofinansowanie: 200 000,00zł
Całkowita wartość inwestycji: ponad 600 
tysięcy zł.

Referat Inwestycji

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” 

NA LATA 2021-2025 EDYCJA 2021
MODUŁ 1 – UTWORZENIE LUB WYPOSAŻENIE 

DZIENNEGO DOMU „SENIOR+”/KLUBU „SENIOR+”
 

„Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach – utworzenie Klubu Senior+”
DOFINANSOWANIE     200 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI     ponad 600 tysięcy zł

Zapraszamy do oglądania na stronie:
https://transmisjaobrad.info/channels/5/gmina-bierawa

Kanał Gminy Bierawa

Transmisje sesji Rady Gminy

ZGKiM informuje

 ZGKiM w Bierawie informuję, iż oso-
bom deklarującym oddawanie odpa-
dów biodegradowalnych w brązowym 
pojemniku została dostarczona nalepka 
potwierdzająca złożenie stosownej dekla-
racji. Nalepkę należy nakleić na brązowy 
pojemnik. Odbierane będą tylko pojem-
niki wyposażone w odpowiednie logo 
gminy, dotyczy pojemników (czarnych) 
na odpady zmieszane oraz (brązowych) 
na odpady biodegradowalne.
 Osoby korzystające z własnych dodat-
kowych pojemników mogą otrzymać do-
datkowe naklejki w Zakładzie Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie, 
po weryfikacji złożonej deklaracji.
 Wprowadzona zmiana ma na celu 
uszczelnienie systemu odbieranych od-
padów od mieszkańców nieruchomości 
zamieszkałych. 

Szczegółowe informacje:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Bierawie 
ul. Wojska Polskiego 12
47-240 Bierawa

telefon: 77 4872 743 wew 140
e-mail: zgkim@zgkimbierawa.pl

https://www.zgkimbierawa.pl/

Oznakowanie 
pojemników 
na odpady
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Informacje GCKiR

 W okresie 31.01-11.02.2022 r. dla naj-
młodszych przygotowaliśmy warsztaty 
zimowe z GCKiR. W działaniach uczest-
niczyły dzieci z całej gminy. Wyjazdy na 
ściankę wspinaczkową, do palmiarni 
oraz świata Pana Kleksa, warsztaty z gier 
planszowych, wire wraping, oraz kulina-
ria cieszyły się dużym zainteresowaniem.  
W warsztatach uczestniczyło w sumie ok. 
300 dzieciaków.
 W dniu 5.02.2022 r. (sobota) odbyła 
się premiera filmu „Kanał Kłodnicki - ślą-
skie okno na świat” Piotra Zdanowicza 
oraz Krzysztofa Kubickiego.

Wydarzenia kulturalne
W trakcie pre-
miery mogli-
śmy:
• u s ł y s z e ć 

mini recital 
muzyki do 
filmu gita-
rzysty Ada-
ma Bula,

• móc skorzy-
stać z ksią-
żek wydaw-
nictwa Sile-
sia Progres,

• uczestniczyć w dyskusji z autorem.

 No i rozrywka dla dojrzałego widza 
wyjazd na spektakl „Okno na parlament” 
w Teatrze Nowym. Przepiękny spektakl - 
2 godziny śmiechu i zabawy. Kontynuacją 
dobrej zabawy było spotkanie UTW na 
kręgielni w Azotach. Jak sami powiedzieli: 
„kilka kręgli a tyle radości i uśmiechu, jak 
dzieci się zachowujemy…”
 GCKiR zaprasza na swoje działania 
związane z okresem wiosennym „Wiosen-
ne inspiracje” wg osobnego planu. 
 Wszelkie informacje dostępne 
są na naszym profilu facebookowym  
i www.gckirbierawa.pl
 W Starym Koźlu zajęcia biblioteczne, 
plastyczno-techniczne a ostatnio i kuli-
narne cieszą się dużym zainteresowaniem. 

 Zapraszamy na spotkania, zajęcia oraz 
do biblioteki. Zachęcamy do udziału.

Zespół GCKiR

 Pragniemy z Państwem podzielić się 
naszą kolejną muzyczną przygodą.
 W dniu 26.03.2022r. nasze podopiecz-
ne po wcześniejszych eliminacjach na 
podstawie nadesłanych materiałów demo 
brały udział w koncercie finałowym Ogól-
nopolskiego Festiwalu Piosenki DO-RE-
-MI w Ozimku. Dziewczyny startowały 
w kategorii „Śpiywom durch” prezentu-
jąc znane hity w gwarze śląskiej. Naszym 
wokalistkom towarzyszył profesjonalny 
zespół muzyczny co dodawało występom 
energii oraz koncertowych wrażeń.

Karolina Olbrych zdobyła I miejsce
Lijana Garbas zdobyła II miejsce
Amelia Komander zdobyła III miejsce

Serdecznie wszystkim gratulujemy!!!

Muzyczna przygoda
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Cze-Mi - Sekcja Sportów Psich Zaprzęgów LZS „Odrzanka” Dziergowice

 Dla Tomasza Radłowskiego był to naj-
trudniejszy wyścig w życiu
 Chcemy się upocić, styrać. I psy też 
chcą. To jest konieczny warunek. Je-
żeli pies nie lubi tego robić, to tego ro-
bić nie będzie, choćby nie wiem co. Je-
śli pies nie czuje więzi z maszerem, też 
tego nie będzie robił - mówi Tomasz 
Radłowski. Z założycielem i kierowni-
kiem Cze-Mi - Sekcja Sportów Psich Za-
przęgów LZS „Odrzanka” Dziergowice 
rozmawialiśmy o wyzwaniu, jakim było 
ukończenie Sedivackuv Long. To ten 
wyścig w Czechach okazał się dla Toma-
sza Radłowskiego, jeśli nie najlepszym  
w aspekcie sportowym, to najtrudniej-
szym w całej dotychczasowej karierze, 
również dla jego czworonogów.
 Mushing to sport psich zaprzęgów. To-
masz Radłowski - historia jego klubu sięga 
2001 roku - nie zna osoby, która nie wpa-
sowałaby się w pewien schemat. Przede 
wszystkim każdy maszer zaczyna swoją 
przygodę od sprintu, czyli zawodów, jakie 
przeprowadza choćby dziergowicki klub 
w ramach Lubieszowskiego Crossu.
 - Następnym etapem wtajemniczenia 
są zawody midowe, na średnim dystansie.  
A już żeby uprawiać longi, czyli wyścigi 
długodystansowe - jednym z przykładów 
są zawody Sedivackuv Long - trzeba na-
leżeć do bardzo wyspecjalizowanej grupy 
maszerów, można rzec: najwyższej ligi - 
zaznacza rozmówca.
 Trudno ocenić, ilu specjalistów od 
długich dystansów jest w Europie. Przez 
pandemię kalendarz imprez niejako się 
rozsypał. Część zawodników będzie star-
towała w Polar Distance w Skandyna-
wii - jednym z najtrudniejszych wyści-
gów psich zaprzęgów na świecie, ponad 

Najtrudniejszy wyścig w życiu
300-kilometrowym. Część startowała  
w wyścigach La Grande Odyssée we Fran-
cji. Natomiast maszerzy z Europy Środ-
kowej wybierają Sedivackuv Long. Jubile-
uszowa 25. edycja tych wyścigów odbywa-
ła się w dniach 25-29 stycznia. Tylko raz, 
w 2021 r., impreza nie doszła do skutku.  
Z wiadomych powodów.
 - To wyścig marzenie dla maszerów. 
Zapisy otwarte są 1 sierpnia roku poprze-
dzającego... i z reguły po kilku dniach nie 
ma wolnych miejsc - uśmiecha się pan To-
masz.
 Dlatego już w pierwszym dniu zapi-
sów czemiści nerwowo trzymali ręce na 
klawiaturze, aby móc się znaleźć w gro-
nie około stu zawodników, którzy zdo-
będą prawo udziału prawdopodobnie w 
najbardziej prestiżowym wyścigu dla tej 
części Europy. Wyścigu, w którym oprócz 
trzech zawodników Cze-Mi: Małgorzaty 
Kity, Bogusława Madejczyka i Tomasza 
Radłowskiego, dostało się jeszcze kilku 
innych Polaków.
 - Biorąc pod uwagę to, że w naszym 
kraju jest zarejestrowanych 550 masze-
rów, a na long, który jest tak blisko nas, 
jedzie tylko szóstka, uzmysławia to skalę 
trudności takich zawodów - podkreśla 
rozmówca.
 O wysokim poziomie trudności im-
prezy w Czechach może świadczyć opinia 
Sanity Viksne z Łotwy - zawodniczki, któ-
ra jest niejako autorytetem dla maszerów, 
gdyż ukończyła Polar Distance. Łotyszka 
stwierdziła, że ów wyścig w porównaniu  
z Sedivackuv Long to była pestka.
 Maszerzy z Estonii, Rosji, Słowacji, 
Austrii, Niemiec, Hiszpanii, Szwajcarii,  
a także wielu Czechów rywalizowali  
w Sedivackuv Long, impreza bowiem jest 

jednocześnie międzynarodowymi mi-
strzostwami Republiki Czeskiej w długim 
dystansie.
 Szef Cze-Mi podejrzewa, dlaczego 
zdaniem Sanity Viksne Polar Distance to 
łatwiejsze zawody.
 - To wyścig, który odbywa się na tere-
nie Finlandii i Szwecji, raczej po płaskim 
terenie, tylko nieliczne wzgórza są na tra-
sie. Natomiast na Sedivackuv Long ściga-
my się w Górach Orlickich. Choć nie są 
to bardzo wysokie góry, to generalnie tra-
sa cały czas jest zmienna. Z doliny przez 
sześć kilometrów pod górę. Potem jakieś 
dwa kilometry odpoczynku przy zjeździe. 
Następnie znowu pod górę i ostro w dół 
przez pięć kilometrów. Wiadomo, że po-
tem trzeba to ponownie nadrobić, jadąc  
w górę. I tak praktycznie do samego koń-
ca. Człowiek cały czas jest w zmiennym 
rytmie - mówi Tomasz Radłowski.
 Do pokonania był dystans 38 km... 
razy trzy. Pierwotnie impreza miała trwać 
cztery dni. Jednak z uwagi na nadchodzą-
cą wichurę organizatorzy skrócili formułę 
i konkurowano przez trzy dni; czwarty 
etap odwołano. 
 Dystans 38 km pokonywany każdego 
z trzech kolejnych dni to nie jest jeszcze 
szczyt marzeń maszerów. Trzeba wiedzieć, 
że impreza w Czechach organizowana jest 
w trzech formułach.
 Dla najtwardszych był dystans 333 km, 
z najdłuższym etapem liczącym 86 km  
i dwoma etapami nocnymi. Krótszy wy-
ścig liczył 222 km. Trójka z Cze-Mi kon-
kurowała w klasie tour. Jednak, żeby na-
zwać ją „turystyką”, trzeba być odważnym.
(...)
Cały artykuł w 6. nr. Nowej Gazety Lokal-
nej, który ukazał  się 15 lutego 2022r.

Autor: Wojciech Szymczak
Autor: Zdjęcia organizatora

Źródło: https://www.lokalna24.pl/artykul/
10405,dla-tomasza-radlowskiego-byl-to-

najtrudniejszy-wyscig-w-zyciu

Rekrutacja! 
Żłobek Szkrabuś ogłasza nabór dzieci do
nowo powstającej placówki w Brzeźcach,

ul. Gliwicka 77 (Gmina Bierawa).

Formularz zgłoszeniowy dostępny na:
www.zlobekszkrabus.pl/rekrutacja

facebook.com/zlobekszkrabus

Ostrzeżenie

	 W	 związku	 z	 wpływają-
cymi	informacjami	od	miesz-
kańców,	 dotyczących	 firm	
oferujących	 instalacje	 foto-
woltaiczne	 informujemy,	 że	
Gmina	 Bierawa	 nie współ-

Apelujemy o czujność
pracuje oraz nie rekomen-
duje żadnej konkretnej fir-
my oferującej montaż pa-
neli fotowoltaicznych oraz 
kotłów.
Apelujemy o czujność.

 Prosimy o dokładne 
sprawdzenie ofert oraz 
wnikliwą analizę dokumen-
tów przed ich podpisaniem.
	 Proszę	pamiętać,	że	oszu-
stwa	nie	zawsze	dotyczą	wy-
łudzenia	 pieniędzy,	 równie	
wartościowe	dla	przestępców	
mogą	 okazać	 się	 Państwa 
dane osobowe.
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Przedszkole w Bierawie

 Po grudniowych świątecznych spo-
tkaniach z Mikołajem i Wigilijką przed-
szkolną nadszedł czas na naszych dziad-
ków. Dzieci z naszego przedszkola wraz 
ze swoimi aniami przygotowały piękne 
przedstawienie dla swoich ukochanych 
babć i dziadków. Dziadkowie mogli zoba-
czyć występy on-line.
 Świętując Walentynki wyrażaliśmy 
ciepłe uczucia i szacunek wobec siebie. 
Odbył się również Bal karnawałowy na 
którym nie zabrakło księżniczek, wróżek, 
bohaterów i innych postaci bajkowych.
 Zimową porą odwiedzili nas też pano-
wie policjanci, którzy przypomnieli naj-
ważniejsze zasady bezpiecznego zachowa-
nia.
 Dnia 09.II.2022r. świętowaliśmy 
Dzień Jabłka. Celem zajęć i wspólnej zaba-
wy była integracja dzieci oraz zachęcanie 
ich do spożywania owoców, a w szczegól-
ności jabłek i to pod różnymi postaciami  
z powodu jego walorów zdrowotnych  
i odżywczych. Brały udział w konkuren-
cjach zręcznościowych oraz zabawach ru-
chowych do piosenek  o jabłuszkach. 
 W tłusty czwartek w naszym przed-
szkolu dzieci miały możliwość, zgodnie  
z tradycją Tłustego Czwartku, delektować 
się okrągłym przysmakiem - lukrowanym 
pączkiem. Nasze przedszkolaki wysłucha-

Ciekawostki z naszego przedszkola
ły uwielbianej historii „Pączki i faworki  
u babci Honorki”, kolejno odbywały się 
zabawy ruchowe z pączkiem w tle, a na 
koniec dzieci przygotowywały własne 
„słodkie” rysunkowe przysmaki.
 W miesiącu marcu dużo się działo  
w naszym przedszkolu. Dzień Ko-
biet przebiegał w radosnej atmosferze.  
Z wdzięczności za codzienną opiekę dzie-
ci przygotowały muzyczną 
niespodziankę dla wszystkich 
pań. Chłopcy złożyli życze-
nia, wręczyli kwiaty i drobne 
upominki.
 Grupa starszaków wzięła 
udział w przeglądzie „Ma-
rzanna 2022” w ODK „Ko-
mes” w K-Koźlu. Głównym 
celem było pogłębienie wie-
dzy i zainteresowań obrzęda-
mi i zwyczajami Śląska Opol-
skiego. Przygotowali scenkę 
tematyczną dotyczącą poże-
gnania zimy i powitania wio-
sny. Ze względu na panujące 
obostrzenia przegląd odbył 
się online. Otrzymaliśmy dwa 
puchary i dyplom. 
 W marcu została przepro-
wadzona rekrutacja dzieci do 
przedszkola na rok szkolny 

2022/23.
 W pierwszym dniu wiosny wyruszy-
liśmy kolorowym korowodem powitać 
wiosnę. Teraz z niecierpliwością czekamy 
na „Wielkanocnego zajączka”.
 Z okazji nadchodzących Świąt Wiel-
kanocnych przedszkolaki i personel Pu-
blicznego Przedszkola w Bierawie życzą 
wszystkim mieszkańcom gminy rado-
snych, zdrowych i pogodnych chwil spę-
dzonych w gronie rodzinnym.

Ewa Rekruciak

Publiczne Przedszkole w Kotlarni

,,Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz,
Jeśli nie wie - wytłumacz, jeśli nie może - pomóż’’

Janusz Korczak

 W naszym przedszkolu cały czas 
dzieją się ciekawe rzeczy. W styczniu nie 
zapomnieliśmy o naszych wspaniałych 
Dziadkach. Pomimo trwającej pandemii 
przedstawiliśmy program artystyczny on-
line. Dzieci z wielkim zaangażowaniem 
recytowały wiersze, śpiewały piosenki, 
tańczyły, aby sprawić radość swoim uko-
chanym babciom i dziadkom. Następnym 
wydarzeniem, które nasze przedszkolaki 
na pewno zapamiętały na długo był ,,Bal 
Karnawałowy’’. Wszystkie panie i nasi 
podopieczni zaprezentowały ciekawe 
stroje karnawałowe, między innymi nie 
zabrakło księżniczek, wróżek, strażaków, 
motylków oraz wielu innych przebierań-
ców. 
 Czas szybko leci a my dalej działamy. 
Nie zabrakło też atrakcji w lutym. Już na 

Z życia przedszkolaka
samym początku miesiąca obchodziliśmy 
,,Dzień Niedźwiedzia Polarnego” oraz 
„Dzień Pizzy”, w którym dzieci wspól-
nie z paniami upiekły pyszne pizze. Ko-
lejnym bardzo ważnym świętem był 14 
luty. W tym dniu obchodziliśmy ,,Dzień 
Przyjaźni”. Przedszkolaki przygotowały 
dla swoich kolegów i koleżanek piękne 
„Walentynkowe serduszka”. To jednak nie 
koniec naszych ciekawych dni. 17 lutego 
pięknym wydarzeniem był „Dzień Kota” – 
dzieci wcieliły się w kocie postacie. Przy 
tej okazji zbieraliśmy karmę dla schroni-
ska zwierząt.
 W kolejnym miesiącu także działy się 
ciekawe rzeczy. 4 marca dzieci obchodzi-
ły „Dzień Dentysty”, dowiedziały się jak 
dbać o ząbki, co jeść aby ząbki były zdro-
we. Ważnym dniem w przedszkolu był 
„8 Marca”. W tym dniu dzieci w swoich 
grupach zaprezentowały krótki program 
artystyczny i wręczyły drobne upominki 
wszystkim paniom z przedszkola.

 21 marca powitaliśmy nową porę 
roku „Wiosnę”. Podczas przemarszu 
barwnym korowodem po okolicy niosąc 
„Marzanę” - pożegnaliśmy zimę, a po-
witaliśmy wiosnę wracając z „Zielonym 
gaikiem”. W tym miesiącu obchodziliśmy 
także „Dzień Lasu” oraz „Dzień Wody”. 
Dzieci w niebieskich ubrankach dowie-
działy się do czego służy woda i dlaczego 
trzeba ją oszczędzać. 

 Nasze przedszkole chętnie podejmuje 
się nowych wyzwań, żeby uczyć dzieci jak 
być dobrym dla innych w potrzebie przy-
łączając się do akcji pomocy Ukrainie.
 Obecnie wszystkie dzieci z niecierpli-
wością oczekują wizyty „Zajączka”.

 W związku ze zbliżającymi się święta-
mi Dyrekcja z pracownikami Publicznego 
Przedszkola w Kotlarni życzy wszystkim 
dużo zdrowia oraz radosnych i spokoj-
nych Świąt Wielkanocnych.

Opracowała 
Krystyna Scholz

Publiczne Przedszkole w Dziergowicach

 Święta, święta i po świętach… Jednak 
dla naszych przedszkolaków czas święto-
wania się nie skończył. Po grudniowych 
występach nastał czas na spotkania z bab-
ciami i dziadkami. 
 W styczniu przedszkolaki wraz ze 
swoimi paniami przygotowały wyjątko-
we prezenty dla swoich ukochanych babć  
i dziadków z okazji ich święta. Zaśpiewały 
również piękne piosenki, które zostały na-
grane i przekazane za pomocą platformy 
Facebook. 
 W karnawale różne bale, a że karna-
wał w tym roku był bardzo długi, nasi mi-
lusińscy mieli okazję uczestniczyć w Kar-
nawałowym Balu Przebierańców, który  
w naszym przedszkolu odbył się w lutym. 
Przedszkolaki brały udział w wielu zaba-
wach i tańcach. Nie zabrakło policjantów, 
księżniczek, czarodziejów oraz wielu in-
nych postaci z bajek. Dzieci brały w tym 
dniu również udział w spotkaniu z Ma-
gikiem, podczas którego oglądały różne 
czarodziejskie sztuczki i same próbowa-
ły ,,czarowania”. Piękne, kolorowe stroje 
z balu zostały wykorzystane ponownie, 
ponieważ jak co roku nasze dzieci miały 
również okazję uczestniczyć w „małym 
basiku”, który organizowany był przez 
Dom Kultury w Dziergowicach. 
 Nim nadeszły ostatki, nie mogliśmy 
zapomnieć o ważnym święcie jakim jest 
„Tłusty czwartek”. Panie opowiedziały 
dzieciom historię tłustego czwartku, przy-
gotowały przedstawienia które wprowa-
dziły nas w tradycję pieczenia pączków  
w ostatni czwartek karnawału. Przedszko-
laki zapoznały się z procesem powsta-
wania pączków i same mogły spróbować 
stworzyć swoje pączusie. Nie mogło rów-

W naszej wesołej gromadce…
nież zabraknąć degustacji własnoręcznie 
przygotowanych wypieków. 
 Jak to zimą niegdyś bywało w na-
szych domach, praktykujemy tradycję 
,,szkubania pierza”. Dzieci dowiadują się 
jakie pierze nadaje się do skubania, co wy-
pełnia nasze poduszki i kołdry oraz jak to 
dawniej bywało. Dzieci słuchały, bawiły 
się przy muzyce, brały udział w przedsta-
wieniu, a następnie same ,,szkubały pie-
rze”. 
 Tematem wiodącym tegorocznego 
planu dydaktyczno – wychowawczego są 
wszelkiego rodzaju formy edukacji rucho-
wej dziecka oraz poznawanie dyscyplin 
sportowych. Ponieważ zima w tym roku 
w naszym regionie oszczędziła nam śnie-
gu, wykorzystaliśmy go by zorganizować 
„Zimową Olimpiadę Sportową Przed-
szkolaków”. Podczas zabaw na świeżym 

powietrzu przy lekkim mrozie i opadach 
białego puchu, dzieci poznały jak to jest 
być olimpijczykiem. Rzucały śnieżkami 
do celu, skakały przez lodowe kry oraz 
brały udział w bitwie na śnieżki. Uśmie-
chy na twarzach dzieci tego dnia nie miały 
końca. 
 W lutym obchodziliśmy również 
„Walentynki”. To szczególny dzień,  
w którym mówimy o szacunku, przyjaźni  
i miłości do drugiej osoby. Dzieci wykona-
ły przepiękne walentynkowe laurki, które 
podarowały swoim ukochanym bliskim. 
 Od początku marca dzieci z niecier-
pliwością oczekiwały nadejścia wiosny. 
Aby przyśpieszyć jej nadejście dzieci 
rozpoczęły prace porządkowe w kąci-
kach przyrody. Założyły hodowle warzyw  
i kwiatów, prowadziły obserwacje zmian 
jakie zachodzą w przyrodzie. Bardzo chęt-
nie korzystają z każdych promieni słońca i 
chętnie bawią się w przedszkolnym ogro-
dzie. 
 Niestety, sytuacja na Ukrainie mocno 
nas dotknęła, jednak nasze przedszkole 
nie pozostało obojętne. Przygotowali-
śmy zbiórkę darów pod hasłem: „Razem 
dla Ukrainy”. Dzieci i ich rodzice bardzo 
chętnie i mocno wsparli zbiórkę. Akcja 
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. 
Każdy podarował coś od siebie, by choć 
trochę pomóc naszym ukraińskim przyja-
ciołom w tym trudnym dla nich czasie.
 Z niecierpliwością oczekujemy coraz 
cieplejszych dni. Już niedługo będzie-
my przygotowywać się na nadchodzące 
Święta Wielkanocne. Już dziś życzymy 
Państwu, aby w tym niezwykle trudnym 
dla wszystkich czasie Święta Wielkanocne 
obudziły w nas wszystkie uśpione marze-
nia, a czas spędzony z najbliższymi obfito-
wał w wiarę, nadzieję i miłość.

Joanna Tkocz
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Zespół Szkolno – Przedszkolny w Starym Koźlu

 Przedszkolaki ze Starego Koźla ta-
necznym krokiem wkroczyły w Nowy 
Rok, bo już na początku stycznia odbył 
się Bal Karnawałowy, było wesoło, ko-
lorowo i bardzo pomysłowo. Zgodnie  
z planem rocznym „Jedz zdrowo, żyj zdro-
wo” organizujemy dni specjalne, kiedy  
w naszych oddziałach królują tematycz-
nie warzywa lub owoce: i tak obchodzili-
śmy „Dzień Buraka, Dzień zdrowej Ziele-
ninki, Dzień Mandarynki”, a przed nami 
jeszcze „Dzień Ananasa”, który przeniesie 
nas już w gorące klimaty. Zgodnie z do-
meną towarzyszącą budowaniu zdrowych 
nawyków żywieniowych także dużo się 
ruszamy, zimą spacerowaliśmy, lepiliśmy 
bałwany, a wraz z nadejściem ciepłych dni 
ładujemy baterie na słoneczku zwiedzając 
okolice i podziwiając uroki naszej pięknej 
przyrody. Ruszamy się nie tylko na space-
rach, ale także dużo tańczymy i śpiewamy, 
co dzieci zaprezentowały z okazji „Dnia 
Babci i Dziadka”. Niestety pandemia nie 
pozwoliła nam zaprosić ukochanych babć  
i dziadków do przedszkola, więc zrobiliśmy 
występy w formie on-line. Tak też grupa 

Z życia naszej placówki
starszaków zaprezentowała swoje umie-
jętności wokalne, artystyczne i taneczne 
z okazji Dnia Kobiet. Dzieci uwielbiają 
wyrażać swoje uczucia, to też nie mogło 
zabraknąć „Walentynek”. Należy też wspo-
mnieć o tym, co wszyscy uwielbiają czyli 
o „Tłustym Czwartku”. Zaczynamy powoli 
przygotowania do świąt Wielkanocnych, 
oczywiście od porządków, a później przy-
gotujemy gniazdko dla Zajączka, chcemy 
się też włączyć w obchody „Dnia Ziemi” 
i z tej okazji wyjść uporządkować nasze 
przedszkolne podwórko. Teraz zajmujemy 
się zakładaniem małych warzywników, któ-
rych wzrost będziemy obserwować do lata. 
Ćwiczymy także formę na zajęciach przed 
wiosenno – letnimi wycieczkami. 
A szkoła ……
 Rok 2022 rozpoczęliśmy od wyjaz-
du na Białą szkołę do Sidziny. Pomimo 
trudnej pogody udało nam się trochę po-
jeździć na nartach, a wieczorem wspól-
ne gry i zabawy. Po powrocie wzięliśmy 
się do pracy , uczestniczyliśmy w kon-
kursach ortograficznym i recytatorskim.  
W Solarni odbył się gminny etap konkur-

su recytatorskiego z języka niemieckiego 
„Młodzież recytuje poezję”. Dominik Ko-
mander z klasy VII zajął I miejsce i awan-
sował do kolejnego etapu. Gratulujemy mu 
oraz życzymy powodzenia w eliminacjach 
rejonowych. Dnia 8 marca 2022 r. z oka-
zji Dnia Kobiet wolontariusze Polskiego 
Czerwonego Krzyża zbierali pieniądze 
do puszek. Nasza szkoła przyłączyła się 
do ogólnopolskiej akcji PCK, która zosta-
ła zrealizowana pod hasłem „Dzień Dla 
Kobiet”. Akcja miała na celu zapewnienie 
długofalowej pomocy kobietom i dzie-
ciom z Ukrainy. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim osobom, które wzięły udział  
w zbiórce. Za sprawą Rady Rodziców naszej 
szkoły przeprowadzono zbiórkę darów na 
rzecz poszkodowanych rodzin z Ukrainy. 
Zebrane w ten sposób środki materialne 
i żywność trafiły do osób potrzebujących 
przebywających na terenie gminy Bierawa.
 Wszystkich zainteresowanych zapra-
szamy na stronę zspstarekozle.szkolnastro-
na.pl, gdzie na bieżąco można śledzić, co 
się u nas dzieje na co dzień. 
 Z okazji zbliżających się Świąt Wielka-
nocnych życzymy wszystkim dużo zdrowia 
i radości. 

mgr Edyta Ficoń
mgr Jolanta Maszkowska

Szkoła Podstawowa w Dziergowicach

 Po feriach zimowych, wypoczęci i pełni 
zapału wróciliśmy do szkoły. Czekało tu na 
nas wiele atrakcji. 
 Jeszcze w styczniu, uczniowie klas 4 – 8 
mieli możliwość wyjazdu na Białą Szkołę do 
Sidziny, gdzie doskonalili swoje umiejętno-
ści narciarskie. Również w styczniu, dzięki 
inicjatywnie Samorządu Uczniowskiego, 
wolontariusze z naszej szkoły wzięli udział 
w 30 Finale WOŚP, podczas którego okazali 
swe wielkie serce oraz ogromne zaangażo-
wanie. Udało im się zebrać kwotę w wy-
sokości 600 zł oraz wylicytować trzy prze-
piękne obrazy, które zdobią nasze szkolne 
korytarze. 
 W lutym obchodziliśmy Walentynki. 
Poprzez zorganizowanie ,,Poczty walentyn-
kowej”, uczniowie mogli przekazać miłe sło-
wo komuś, kogo darzą sympatią. Również 
w lutym, w każdej klasie odbył się bal kar-
nawałowy, który był okazją do świetnej za-
bawy oraz integracji. Uczniowie przebrani 
w pomysłowe stroje radośnie spędzili czas 
podczas wspólnej zabawy w pięknie ude-
korowanych przez siebie klasach. Po weso-
łej zabawie, na każde dziecko czekał prze-
pyszny pączek, ufundowany przez Radę 
Rodziców, co wiązało się z tradycją tłustego 
czwartku. 
 Jak co roku, również w lutym obcho-
dziliśmy ,,Dzień Bezpiecznego Interne-
tu”. Oprócz przeprowadzonych podczas 
lekcji pogadanek, uczniowie przyozdobili 

Ciekawostki z naszej szkoły
szkolne korytarze plakatami, związanymi  
z bezpieczeństwem w sieci. W klasach star-
szych natomiast został przeprowadzony 
konkurs plastyczny ,,Bezpieczny Internet”, 
gdzie miejsce pierwsze zajął Oliwier Świą-
tek, miejsce drugie - Julia Kostka, a miejsce 
trzecie- Dominik Gawinkowski. Samorząd 
Uczniowski zorganizował akcję - ,,Nie samą 
nauką żyje szkoła”. Każda klasa ubrała się na 
wylosowany przez siebie kolor - było bar-
dzo barwnie i wesoło. 
 W chwili, gdy u naszych zagranicz-
nych sąsiadów potrzebna była pomoc, nasi 
uczniowie z ogromnym zaangażowaniem 
włączyli się w akcję pomagania Ukrainie, 
prowadząc zbiórkę potrzebnych artykułów. 
 W marcu obchodziliśmy Dzień Kobiet. 
Chłopcy pamiętali o swoich koleżankach  
z klasy i obdarowali je drobnymi upominka-
mi. Także w marcu, przedstawiciele naszej 
szkoły wzięli udział w gminnym konkursie 
recytatorskim z języka niemieckiego ,,Mło-
dzież recytuje poezję”, gdzie awansowali do 
kolejnego etapu. W kategorii klas IV–VI, 
drugie miejsce zajęła Karolina Olbrych, zaś 
miejsce trzecie – Samuel Strehler. W kate-
gorii klas VII–VIII, drugie miejsce zajęła 
Melanie Stopa. Kolejne sukcesy naszych 
uczniów to trzy kolejne miejsca na podium 
w konkursie plastycznym o tematyce stra-
żackiej, gdzie miejsce pierwsze zajęła Marta 
Czerny, miejsce drugie Oliwier Świątek, zaś 
miejsce trzecie – Wanessa Kucharczyk. 

 W naszej szkole miał miejsce także 
,,Dzień otwarty”, na który licznie przybyli 
przyszli kandydaci do klasy pierwszej wraz 
z rodzicami. Czekało na nich wiele prze-
różnych atrakcji, które cieszyły się ogrom-
nym zainteresowaniem.
 Uroczyście obchodziliśmy też Pierw-
szy dzień wiosny. Oprócz przygotowanego 
przez samorząd uczniowski przedstawie-
nia, uczciliśmy Światowy Dzień Zespołu 
Downa. Na szkolnym korytarzu pojawiła 
się również ,,Tablica pozytywnych myśli”, 
która została zapełniona miłymi słowami 
zapisanymi przez uczniów na karteczkach. 
Dzień ten upłynął także pod hasłem STOP 
AGRESJI. W tym celu uczniowie wszyst-
kich klas wykonali plakaty, które zachęcały 
do przeciwdziałania agresji oraz promo-
wały pozytywne relacje międzyludzkie. 
Kolejną atrakcją tego dnia było zorganizo-
wanie przez SU ,,Dnia bez tornistra”. Kre-
atywność naszych uczniów przerosła nasze 
oczekiwania, gdyż pomysły na ,,coś”, co 
zastąpi tornister okazały się bardzo orygi-
nalne. 
 Wzięliśmy też udział w XI Międzysz-
kolnym Konkursie Chemicznym ,,Che-
miczna Szkoła”, zorganizowanym przez 
Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kę-
dzierzynie – Koźlu, gdzie mogliśmy spró-
bować swoich sił w świecie chemii. 
  Powoli zbliżają się do nas Święta Wiel-
kanocne. Z tej okazji chcielibyśmy życzyć 
wszystkim radości, prawdziwie rodzinnej 
atmosfery oraz wszelkiej pomyślności.

Małgorzata Rassek

Szkoła Podstawowa w Solarnii

 Drugi semestr nauki nasi uczniowie 
rozpoczęli startem w konkursach przed-
miotowych. 10. stycznia odbył się Woje-
wódzki Konkurs Polonistyczny, w którym 
uczniowie Krzysztof Tomala z kl.VIII  
i Emilia Jarzyna z kl. VIIa zajęli I i II miej-
sce. W konkursie z języka angielskiego 
uczeń kl.VIII Hubert Arent zajął I miej-
sce, Emilia Jarzyna z kl. VIIa III, a Krzysz-
tof Tomala z kl. VIII, IV. Kolejny konkurs 
z sukcesem naszych uczniów, to konkurs 
z języka niemieckiego. Na podium stanę-
li Krzysztof Tomala z miejscem I, Roxan 
Golla z miejscem II i Emilia Smykalla  
z miejscem III. Krzysztof Tomala i Emi-
lia Smykalla uzyskali tytuł Laureata, Ro-
xan Golla tytuł Finalisty. Kolejny sukces 
odnieśli w konkursie matematycznym 
uczniowie z kl.VIII miejsce I zdobył 
Adam Proske, miejsce II Piotr Czerwiń-
ski, III Krzysztof Tomala. 14. stycznia Na 
podium gminnego etapu wojewódzkie-
go konkursu historycznego stanął uczeń 
kl.VIII Adam Proske zajmując III miej-
sce. Kolejne podium i I miejsce dla ucznia  
z naszej szkoły Krzysztofa Tomali  
w przedmiotowym konkursie geograficz-
nym. Ostatni konkurs przedmiotowy -  

Wieści z naszej szkoły
z fizyki zakończyliśmy dwoma równo-
rzędnymi I miejscami. Zdobyli je ucznio-
wie klasy VIII Krzysztof Tomala i Niko-
dem Foltys.
 Życie uczniów w naszej szkole nie 
ogranicza się tylko do nauki. Jest również 
czas na zabawę i rozrywkę. Po raz kolejny 
byliśmy na białej szkole w Sidzinie, gdzie 

uczyliśmy się jeździć na nartach. 
 Dnia 16-17 marca odbyła się dwudnio-
wa wycieczka klasy II, III i IV do kopalni 
soli w Bochni. Uczniowie poznali historię 
powstania kopalni, zwiedzali kopalnię, 
przeprawiali się łodzią w solance. Noc 
spędzili w grocie solnej. W planach na 
dalsze miesiące nauki mamy jeszcze wiele 
atrakcji – wycieczek, konkursów i zabaw, 
które umilą nam czas spędzony w szkole.

M.Oleaczek

Szkoła Podstawowa w Starej Kuźni

 Jakże niedawno nasze uczennice pięk-
nie recytowały prozę Gustawa Morcinka 
i zajęły w konkursie „Jesienne bajanie”  
3 miejsca: w grupie młodszej M. Zawiło, 
a w starszej E. Ptaszkowska. A tu kolejna 
dobra wiadomość. E. Ptaszkowska za-
kwalifikowała się do powiatowego etapu 
konkursu z języka niemieckiego. Czyżby 
nowy talent aktorski? W grudniu, dziew-
czynki z klasy 7 wyśpiewały w Opolu 
drugie miejsce w konkursie kolęd nie-
mieckich. A to nie wszystko, zdobyliśmy  
2 i 3 miejsce w Gminnym Turnieju Halo-
wej Piłki Nożnej. W konkursie przedmio-
towym z j. polskiego V. Mikolasch zdobyła 
3 miejsce. Cieszymy się ze zwycięstw i ży-
czymy dalszych sukcesów. 
 Uczniowie szkoły, jak co roku, wzięli 
udział w programie edukacyjnym „Euro-
week”, gdzie sporą atrakcją oprócz zajęć, 
okazało się zwiedzanie Jaskini Niedźwie-

Szkolne wieści
dziej. Brali udział w Konkursie Ekologicz-
nym. Uczestniczyli w warsztatach „Mała 
retencja w lesie”. Podczas gdy ósme klasy 
zapoznawały się z ofertami szkół średnich 
i uczestniczyły w warsztatach „Kuch-
ni włoskiej”, my gościliśmy przyszłych 
pierwszaków, dla których 
mali artyści z klasy 3 przy-
gotowali recytację wierszy. 
Bardzo poruszyło uczniów 
ciekawe spotkanie z kiedyś 
uzależnionym pracownikiem 
„Fundacji Latarnia”. 

 Ale nie samą pracą żyje-
my. Dla pokrzepienia ciała, 
„specjaliści” z klasy 2 przy-
gotowali piękne i zdrowe 
kanapki. Było dużo radości  
i śmiechu podczas tworzenia 
małych arcydzieł.

 A tu już wiosna! Przywitaliśmy ją z ra-
dością. W tym dniu uczniowie wszystkich 
klas prześcigali się w pomysłowości, po-
nieważ… zamienili szkolne tornistry na 
walizki, wózki, torebki itp. Wykazali się 
naprawdę dużą kreatywnością. 

 Wszystkim czytelnikom życzymy We-
sołego Alleluja!

Małgorzata Przezdzienk
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