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Rezygnacja ze stanowiska Zastępcy Burmistrza wpłynęła 30 stycznia br. Pani Sylwia 

Brzezicka-Tesarczyk będzie pracować do końca kwietnia w kuźniańskim ratuszu, a sta-

nowisko Zastępcy Burmistrza pełniła od lutego 2018 r. W ramach struktury Urzędu Miej-

skiego, przez ponad pięć lat kierowała Referatem Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz 

Referatem Edukacji, Sportu i Promocji. W tym czasie również nadzorowała i koordynowa-

ła pracę następujących jednostek organizacyjnych: Szkoły Podstawowej im. Jana Waw-

rzynka w Kuźni Raciborskiej, Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach, 

Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu, Przedszkole 

nr 2 w Kuźni Raciborskiej, Przedszkole w Rudach, Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu  

i Rekreacji (MOKSiR), Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP), Gminnego Ośrodka Turystyki 

i Promocji (GOTiP) oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS). Ponadto w kuź-

niańskim urzędzie zajmowała się sprawami dotyczącymi efektywności energetycznej, 

odnawialnych źródeł energii, termomodernizacją obiektów oraz pozyskiwaniem środków 

dla Gminy w ramach tzw. „białych certyfikatów”  

List od wiceburmistrz do Mieszkańców  Gminy na stronie 2. 

Sylwia Brzezicka-Tesarczyk zrezygnowała ze stanowiska wicebur-

mistrz Kuźni Raciborskiej. Na stanowisku zastępcy burmistrza zastąpi 

ją Wojciech Gdesz. 

Kolejny krok w kierunku budowy nowych bloków w 

Kuźni Raciborskiej 

Planuje się budowę 6 nowych bloków mieszkal-

nych, czyli 120 mieszkań. Spółka SIM Śląsk Połu-

dnie ogłosiła przetarg na wykonanie wielobranżo-

wej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla 

budowy sześciu budynków mieszkalnych wieloro-

dzinnych. 

Więcej na stronie 3 

Stowarzyszenie Kuźnia 

Przyszłości z wyróżnie-

niem w konkursie 

"Wolontariusz Roku 

2022 Subregionu Za-

chodniego Wojewódz-

twa Śląskiego".  

Więcej na stronie 3  

"Frankobus" dotarł na Ukrainę. 

Autobus marki Autosan, zwany rów-

nież "Frankobusem", który przez 

lata służył uczniom dojeżdżającym 

do szkół na terenie naszej gminy 

pojechał na Ukrainę. Teraz będzie 

służył tamtejszym dzieciom. 
Więcej na stronie 4 

Modernizacja i Termomodernizacja bu-

dynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raci-

borskiej. Od 2 listopada 2022 r. Urząd 

Miejski w Kuźni Raciborskiej jest po-

nownie otwarty dla mieszkańców w 

swojej siedzibie  przy ul. Słowackiego 4  

Więcej na stronie 5 

Kolejny krok na drodze do budowy 

zbiornika "Kotlarnia". W Kuźni Raci-

borskiej podpisano porozumienie o 

szerokiej współpracy w zakresie 

budowy zbiornika przeciwpowodzio-

wego "Kotlarnia" na rzece Bieraw-

ka.  

Więcej na stronie 4 

http://www.kuzniaraciborska.pl
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List do mieszkańców 

Kim jest nowy wiceburmistrz ? 
Wojciech Gdesz, do tej pory nauczy-

ciel w Szkole Podstawowej im. Jana 

Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej 

zostanie nowym Zastępcą Burmi-

strza Miasta Kuźnia Raciborska.  

Objęcie tej funkcji ma związek z 

rezygnacją, jaką z końcem stycznia 

ogłosiła wiceburmistrz Sylwia Brze-

zicka-Tesarczyk, która na stanowi-

sku zastępcy będzie jeszcze praco-

wać do końca kwietnia. Po tym ter-

minie nowym zastępcą burmistrza Pawła Machy zostanie wspo-

mniany wyżej Wojciech Gdesz. 

W informacji burmistrza, zamieszczonej na stronie kuźniańskiego 

magistratu czytamy: "Miło mi poinformować, że do grona pracow-

ników Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w niedługim czasie 

dołączy Wojciech Gdesz, który przyjął moją propozycję pracy na 

stanowisku Zastępcy Burmistrza. Przejmie obowiązki po Pani Syl-

wii Brzezickiej-Tesarczyk, która funkcję zastępcy sprawowała od 

2018 roku. Cieszę się, że złożona propozycja objęcia tej funkcji 

spotkała się z aprobatą, gdyż Pan Wojciech to człowiek czynu, 

któremu dobro Małej Ojczyzny od zawsze leży na sercu. Jest wybit-

nym organizatorem życia społecznego, wspierającym również śro-

dowiska, z którymi współpracuję. Kierując się bogatym dorobkiem 

zawodowym Pana Wojciecha jestem przekonany, że nasza współ-

praca będzie dobrym czasem dla Gminy Kuźnia Raciborska i Jego 

Mieszkańców". 

Dorobek zawodowy przyszłego wiceburmistrza: 

Nauczyciel i wychowawca z 25-letnim stażem pracy. Absolwent 

Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komi-

sji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Humani-

styczno-Ekonomicznej w Brzegu. Pracuje jako nauczyciel w Szkole 

Podstawowej im. J. Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej i w Młodzie-

żowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej. 

Koordynator oraz uczestnik współpracy z ZS Odry, Urzędem Mia-

sta Odry w Republice Czeskiej, Euroregionu Silesia - Stowarzysze-

nia Gmin Dorzecza Górnej Odry. W obrębie współpracy transgra-

nicznej oraz szeroko pojętej edukacji historycznej realizował wiele 

projektów z zakresu edukacji, sportu oraz turystyki. Wieloletni 

koordynator akcji "Movember" - profilaktyki i leczenia męskich 

nowotworów. 

Współautor dwujęzycznej publikacji "Mozaika kultur", prezentują-

cej znaczące dla czesko-polskiego pogranicza miejsca, postaci i 

wydarzenia. Autor licznych publikacji poświęconych turystyce, hi-

storii regionu oraz współpracy transgranicznej. Instruktor Turystyki 

Kwalifikowanej o specjalnościach: turystyka rowerowa, turystyka 

piesza górska oraz turystyka kajakowa. 

Uhonorowany Wyróżnieniem Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka 

za odnalezienie i przekazanie XIX-wiecznych fotografii z Biblioteki 

Branickich. Wyróżniony Odznaką "Przyjaciel Dziecka". Za osiągnię-

cia w pracy dydaktycznej i wychowawczej wyróżniony Nagrodami 

Dyrektora Szkoły, Burmistrza i Śląskiego Kuratora Oświaty. Jego 

pasją jest turystyka rowerowa, retoryka oraz literatura czeska. 

Żonaty, ojciec 7-letniej córki. 

oprac. BK; fot. BK i UM 

 DZIĘKUJĘ BARDZO… 

 Szanowni Mieszkańcy Gminy Kuźnia Raciborska,  

W dniu 13 lutego 2023r. minęło pięć lat, odkąd zaczęłam pełnić 

funkcję Zastępcy Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska. Swoją 

pracę od początku traktowałam z poczuciem dużego obowiązku i 

odpowiedzialności za powierzony mi zakres zadań. Ponad 2 000 

dni pracy na rzecz Gminy Kuźnia Raciborska i jej Mieszkańców 

były dla mnie ogromnym zaszczytem i przywilejem. Podczas licz-

nych spotkań z Państwem, przy okazji spraw załatwianych w Urzę-

dzie, a także podczas różnych okoliczności i uroczystości, miałam 

przyjemność spotkać i poznać bardzo liczną grupę Mieszkańców 

Gminy, łącznie z osobami zaangażowanymi we wszystkie sfery jej 

życia społecznego. Serdecznie dziękuję za te wszystkie kontakty, 

osobistą życzliwość okazywaną mojej osobie, czas poświęcony na 

realizację wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć.  Wszystkie te spo-

tkania utwierdzały mnie w przekonaniu, że moja praca i zaangażo-

wanie znajdowały Państwa uznanie, za co z całego serca dziękuję! 

Ta świadomość motywowała mnie do jeszcze bardziej intensywnej 

pracy na rzecz naszej lokalnej społeczności. 

Praca dla Państwa, dla społeczności naszej Gminy, której celem 

było podnoszenie jakości życia naszych Mieszkańców, była dla 

mnie priorytetem.   

W związku z tym, że moja praca na stanowisku Zastępcy Burmi-

strza kończy się w dniu 30 kwietnia br., pragnę Państwu złożyć 

serdeczne podziękowania za okazywaną życzliwość, sympatię, 

przychylność i zrozumienie.  

Z wyrazami ogromnego szacunku, 

Sylwia Brzezicka-Tesarczyk 

Zastępca Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska  

Wojciech Gdesz podczas "Spaceru edukacyjnego pod Dębem Katyńskim"  

w kwietniu 2022 r. 
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Kolejny krok w kierunku budowy nowych bloków w Kuźni Raciborskiej  

Stowarzyszenie Kuźnia Przyszłości z wyróżnieniem w konkursie 
"Wolontariusz Roku" 

W środę, 7 grudnia w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Pu-

blicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku odbyła się Gala 

Konkursu "Wolontariusz Roku 2022 Subregionu Zachodnie-

go Województwa Śląskiego". Wśród laureatów znalazło się 

Stowarzyszenie Kuźnia Przyszłości. 

Stowarzyszenie zostało zgłoszone przez Gminę Kuźnia Raci-

borska w kategorii "Inicjatywa na rzecz Ukrainy i uchodźców". 

Grupa wolontariuszy z Kuźni Raciborskiej otrzymała w tej 

kategorii wyróżnienie. Nagrodę w imieniu wszystkich działa-

jących w Stowarzyszeniu odebrały panie: Agnieszka Kowol, 

Alina Kiec i Ilona Wróbel. 

- Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnio-

nym. Wolontariuszom ze Stowarzyszenia Kuźnia Przyszłości 

dziękujemy za wszelkie dobro oraz życzymy zapału i sił w 

realizacji kolejnych pomysłów, inicjatyw i działań - czytamy 

na stronie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej. 

oprac. BK; fot. UM Kuźnia Raciborska 

Bloki mają być zlokalizowane w Kuźni Raciborskiej. 

Podstawowym celem działalności Spółki SIM Śląsk Południe 

z siedzibą w Bielsku-Białej jest budowanie domów mieszkal-

nych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z 

przepisami ustawy o SIM (Społecznych Inicjatywach Miesz-

kaniowych). 

Źródłem finansowania Spółki jest m.in. preferencyjny kredyt 

udzielany SIM przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) 

do wysokości 80% kosztów przedsięwzięcia (odsetki od tych 

kredytów wykupuje Skarb Państwa, dzięki temu BGK może 

zaoferować niższe oprocentowanie), a także wsparcie finan-

sowe ze specjalnie powołanego Rządowego Funduszu Roz-

woju Mieszkalnictwa dla wszystkich gmin, które są wspólni-

kami Spółki. A należą do nich: Bielsko-Biała, Czerwionka-

Leszczyny, Jastrzębie-Zdrój, Kuźnia Raciborska, Wisła, Stru-

mień, Rydułtowy, Knurów, Radlin oraz Krajowy Zasób Nieru-

chomości. 

Koncepcja zakłada budowę sześciu budynków wielorodzin-

nych wraz z pełną infrastrukturą, wewnętrzną komunikacją z 

dwoma podjazdami od ul. Słonecznej i od ul. Bema. Budynki 

zaprojektowano jako 4-kondygnacyjne, z podpiwniczeniem 

przeznaczonym na komórki lokatorskie oraz pomieszczenia 

techniczne. W sumie powstanie 120 mieszkań. Każdy budy-

nek będzie zawierał 20 mieszkań, z jedną klatką i windą. 

Budynki zostaną wykonane w technologii drewnianej, szkie-

letowo-modułowej, natomiast podpiwniczenie w konstrukcji 

żelbetowej. 

W każdym z budynków przewiduje się zróżnicowaną struktu-

rę mieszkań. 

Podstawowe parametry techniczne budynków: 

Budynek A: 16 mieszkań, pow. łącznie 788,24 mkw 

Budynek B: 24 mieszkania, pow. łącznie 1 138,24 mkw. 
Źródło: SIM Śląsk Południe / oprac. BK 
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Pod koniec grudnia ub. 

roku Urząd Miejski w 

Kuźni Raciborskiej 

otrzymał informację o 

dotarciu do celu auto-

busu marki Autosan, 

zwanego również 

"Frankobusem", który 

przez lata służył ucz-

niom dojeżdżającym do 

szkół na terenie naszej 

gminy. Dowodem są zdjęcia, które nadesłały miejscowe wła-

dze. Kluczyki do autobusu zostały przekazane ukraińskiej 

delegacji 13 grudnia. Sprzed kuźniańskiego urzędu autobus 

udał się w liczącą ponad 1500 km drogę do miejscowości 

Sachnowszczyna, położonej w obwodzie charkowskim. Od 

teraz z pojazdu korzystać będą miejscowe dzieci. 

„Frankobus” nie odjechał z urzędowego placu pusty. Przez 

kilka dni wielu mieszkańców przynosiło do wyznaczonych 

punktów ciepłą odzież, czapki, szaliki, skarpetki oraz słody-

cze i żywność z długim terminem ważności. Tymi darami au-

tobus został wypełniony po brzegi. - Wszystkim zaangażowa-

nym w zorganizowanie przekazania i napełnienia darami 

autobusu serdecznie dziękujemy - czytamy w informacji za-

mieszczonej na stronie urzędu. Przekazując kluczyki do 

"Frankobusa" burmistrz Paweł Macha złożył na ręce ukraiń-

skiej delegacji życzenia z okazji nadchodzących Świąt Boże-

go Narodzenia i na Nowy Rok 2023 dla mieszkańców miej-

scowości, do której trafi autobus. Dodatkiem do życzeń był 

rysunek Weroniki Pelowiny, która od marca 2022 roku prze-

bywa w Kuźni Raciborskiej oraz tekst: "Przyjaciel kocha w 

każdym czasie, a bratem staje się w nieszczęściu". 
oprac. BK; źródło fot.: UM Kuźnia Raciborska 

"Frankobus" dotarł na Ukrainę 

Kolejny krok na drodze do budowy zbiornika "Kotlarnia".  

W poniedziałek, 6 lutego w sali konferencyjnej Miejskiego 

Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej 

zostało podpisane porozumienie w sprawie współpracy w 

zakresie budowy zbiornika przeciwpowodziowego "Kotlarnia" 

na rzece Bierawka.  

Podpisy pod dokumentem złożyli: dyrektor Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Mirosław Kurz, 

prezes zarządu Kopalni Piasku Kotlarnia Robert Rakoczy, 

członek zarządu Kopalni Piasku Kotlarnia Jan Wojdyła, za-

stępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 

w Katowicach ds. ekonomicznych Marek Czader, wójt Gminy 

Bierawa Krzysztof Ficoń, burmistrz Miasta Kuźnia Racibor-

ska Paweł Macha oraz prezydent Miasta Rybnik Piotr Kucze-

ra. 

Porozumienie podpisane zostało w obecności podsekretarza 

stanu w Ministerstwie Infrastruktury Grzegorza Witkowskie-

go, sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Micha-

ła Wosia, senator Ewy Gawędy, senatora Wojciecha Piechy, 

prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Pol-

skie Krzysztofa Wosia, wojewody opolskiego Sławomira Kło-

sowskiego i wicewojewody śląskiego Jan Chrząszcza. 

List intencyjny w tej sprawie podpisany został 1 lipca 2021 r. 

przez te same strony. 

Pakt zakłada szeroką współpracę wszystkich stron do współ-

działania przy tworzeniu warunków do zrealizowania tego 

przedsięwzięcia. Zbiornik przeciwpowodziowy "Kotlarnia" ma 

powstać do 2029 roku. Jego koszt szacowany jest na ok. 

180 mln złotych i pełnić ma trzy funkcje: przeciwpowodzio-

wą, zabezpieczać przed suszą oraz rekreacyjną. 

Sygnatariusze porozumienia podkreślali szeroką współpracę 

między podziałami przy tworzeniu i uzgadnianiu zawartego 

układu oraz deklarowali ją na dalszych etapach. 

oprac. BK; fot. UM Kuźnia Raciborska 
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Urząd Miejski podsumował prace modernizacyjne w budynku przy ul. Słowackiego 4  

Przez 8 miesięcy ub. roku siedziba Urzędu Miejskiego w Kuźni Raci-

borskiej znajdowała się w tymczasowej lokalizacji przy ul. Jagodo-

wej 15 oraz Kościelnej 4, co było następstwem prowadzonych prac 

remontowo-budowlanych w budynku przy ul. Słowackiego 4. 

Od 2 listopada 2022 r. Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej jest 

ponownie otwarty dla mieszkańców w swojej siedzibie przy ul. Sło-

wackiego 4. 

Zadanie pn. "Modernizacja i termomodernizacja budynku Urzędu 

Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4" w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla 

osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła 

energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność 

energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicz-

nej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.2. Efektywność energe-

tyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i 

mieszkaniowej - RIT było realizowane od listopada 2021 roku. 

Wykonawcą prac była firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 

Ecomplex Ewa Grinspek, 44-282 Łuków Śląski, ul. Lipowa 2c. War-

tość wykonanych robót: 3.760.446,36 zł brutto. 

 Zakres prac obejmował: 

Roboty budowlane: 

termomodernizację ścian zewnętrznych; 

termomodernizację ścian cokołu i piwnic; 

docieplenie stropodachu budynku wraz z wymianą pokrycia dacho-

wego; 

wymianę rur spustowych i rynien; 

wymianę balustrad wewnątrz i na zewnętrz budynku; 

przebudowę schodów zewnętrznych i zadaszenia przy wejściu do 

budynku od frontu; 

budowę pochylni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych; 

przebudowę pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni 

Raciborskiej w celu wykonania pomieszczenia Punktu Obsługi 

Klienta i WC dla osób niepełnosprawnych; 

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zestawieniem; 

malowanie wszystkich ścian i sufitów wraz z usunięciem starych 

powłok, tapet i z przygotowaniem powierzchni poprzez gipsowanie 

w pomieszczeniach wewnątrz budynku; 

wymianę posadzek na korytarzach; 

montaż obróbek blacharskich; 

wymianę parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. 

Instalacje elektryczne: 

demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z puszkami, gniaz-

dami i włącznikami; 

wymianę istniejących przewodów elektrycznych; 

wymianę oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego; 

wymianę rozdzielni elektrycznych; 

wykonanie nowej instalacji odgromowej; 

dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z uruchomieniem 

na dachu stromym; 

wykonanie pomiarów oraz prób. 

Instalacja wod-kan.: 

wymianę instalacji centralnego ogrzewania, w tym demontaż i mon-

taż instalacji c.o., montaż grzejników z zaworami termostatycznymi; 

wykonanie kompletnej kotłowni gazowej wraz z zabudową kotłów 

gazowych i podłączeniem do instalacji Urzędu Miejskiego i Budynku 

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Słowac-

kiego 6; 

wykonanie nowej instalacji wod-kan. w pomieszczeniu WC dla osób 

niepełnosprawnych; 

wymianę instalacji wod-kan. w pomieszczeniach remontowanych 

łazienek; 

wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z zabudową centrali klimaty-

zacji i jednostek wewnętrznych; 

wykonanie wymaganych pomiarów i prób. 

Roboty dodatkowe: 

wykonanie nowych posadzek w pomieszczeniach biurowych z pane-

li podłogowych oraz wykładziny dywanowej; 

wymiana okna PCV; 

wymian drzwi stalowych, aluminiowych oraz drewnianych; 

wymiana parapetów wewnętrznych; 

wykonanie dodatkowych ławeczek kominiarskich, płotków przeciw-

śnieżnych oraz wzmocnienia pod montaż masztu antenowego na 

potrzeby RCB; 

remont biegów schodowych oraz spoczników klatek schodowych; 

wykonanie sufitu z płyt g-k wraz z obudową szachtów instalacyj-

nych; 

wymiana instalacji wod-kan. w łazienkach oraz w pomieszczeniu 

garażu; 

zmiana trasy instalacji c.o.; 

wykonanie nowej instalacji słaboprądowej w korytkach kablowych; 

wykonanie oświetlenia zewnętrznego; 

wykonanie monitoringu zewnętrznego - kamery wraz z instalacją; 

uzupełnienie opraw oświetleniowych w pomieszczeniach łazienek 

piętra oraz w komunikacji; 

wykonanie instalacji odgromowej; 

zabudowa wyłącznika ppoż. dla fotowoltaiki oraz zmiany lokalizacji 

inwertera. 

Pod koniec lutego br. do głównego budynku powrócili również 

urzędnicy pracujący tymczasowo w dawnej siedzibie Banku Śląskie-

go przy ul. Kościelnej 4. 

UM Kuźnia Raciborska 
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Najwyższa Jakość Quality International 2022 

RAFAMET S.A. dostarczy maszyny odbiorcom z Europy, 

Już niebawem europejskie, azjatyckie i afrykańskie podmio-

ty sektora kolejowego wzbogacone zostaną o nowe maszyny 

wyprodukowane w Kuźni Raciborskiej. Tokarki Rafametu 

zasilą zakłady i warsztaty naprawcze w Chinach, Indiach, 

Mauretanii,  Francji i Bułgarii. 

Przedsiębiorstwo SOGEEFER z Francji zajmuje się budową, 

modernizacją oraz naprawą wagonów towarowych i należy 

do francuskiego kolejowego sektora prywatnego. W ramach 

rozbudowy zakładu klient zamówił obrabiarkę UFB 125 N z 

napędem ciernym przeznaczoną do wydajnej i precyzyjnej 

regeneracji kół oraz tarcz hamulcowych zestawów kołowych, 

wymontowanych z pojazdów szynowych.  

Chiński sektor kolejowy jest niezwykle nowoczesny i szybko 

rozwijający się, a co za tym idzie, jest również bardzo wyma-

gający. Jednak dzięki kompetencjom, technologiom oraz 

znajomości rynku chińskiego Rafamet otrzymał zamówienie 

na tokarkę podtorową typu tandem, która będzie obrabiać 

zestawy pojazdów w warsztacie linii 8 metra w mieście Xi'an. 

Po kilkuletniej przerwie spółka z Kuźni Raciborskiej wróciła 

na Bałkany. Tokarka podtorowa UGE 300 N będzie praco-

wać w prywatnym zakładzie remontu taboru szynowego w 

Bułgarii. Klientem jest Industrial Park LVZ Ltd  - nowa firma  

rozpoczynająca działalność w sektorze kolejowym. Zdobycie 

zaufania nowego klienta jest niezwykle cenne, dlatego bar-

dzo pomocne było wsparcie ze strony placówki Polskiej 

Agencji Inwestycji i Handlu w Sofii. 

W styczniu 2023 r. Rafamet zawarł umowy z firmą  SNIM - 

Société Nationale Industrielle et Minière z Mauretanii na 

dostawę dwóch tokarek UDA 125 N. Dostawa pierwszej z 

maszyn ma nastąpić w ciągu 8 miesięcy, a  drugiej w ciągu 

14 miesięcy od wpłaty zaliczki przez klienta. Właścicielem, 

zarządcą infrastruktury i przewoźnikiem na kolei mauretań-

skiej jest firma wydobywcza SNIM, która posiada i eksploat-

uje własną linię kolejową łączącą kopalnie rud żelaza z por-

tem załadunkowym na długości 728 km. 

Bombardier Transportation India Pvt. Ltd. z Indii. Przedmio-

tem umowKolejne noworoczne zamówienie zostało zawarte 

z firmą Alstom y jest dostawa tokarki podtorowej typu tan-

dem 2 UGE 180 N, która ma nastąpić do grudnia 2023 ro-

ku. 
Materiał nadesłany / RAFAMET S. A. 

Kapituła Programu Najwyższa Jakość Quality Interna-

tional 2022 przyznała Fabryce Obrabiarek RAFAMET 

S.A. tytuł Laureata i Złote Godło QI 2022 w kategorii 

QI ORDER za "Zintegrowany System Zarządzania". XVI 

edycję Programu Najwyższa Jakość QI patronatem 

objęli: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 

Polski Komitet Normalizacyjny oraz Katedra Zarządza-

nia Procesowego Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Krakowie. 
Materiał nadesłany / RAFAMET S. A. 

Priorytetem Rafametu  jest zarówno rozwój własnego portfo-

lio produktowo-usługowego, jak i dostosowywanie oferowa-

nych rozwiązań do wymogów klienta. W najnowszej ofercie 

spółki pojawiły się sterowane numerycznie frezarki bramowe 

serii FBC oraz GMM. Frezarki zostały zaprojektowane do 

wszechstronnej, ekonomicznej i niezawodnej obróbki dużych 

detali o skomplikowanych kształtach. Prace na frezarkach 

FBC i GMM mogą obejmować: frezowanie przestrzenne 3-

osiowe, wiercenie, rozwiercanie, wytaczanie, gwintowanie, 

gwintowanie obwiedniowe (ruch helikalny) we wszystkich 

płaszczyznach obróbczych tj. XY, YZ, XZ. 
Materiał nadesłany / RAFAMET S. A. 

Nowości w ofercie  

FBC – przesuwny stół i stała belka  GMM – przesuwna brama i stała belka  
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Mecz Noworoczny 

Po raz 29 Koziołki i Przyjaciele zagrali mecz noworoczny Ka-

walerzy c/a Żonaci. W tym roku dopisała zarówno pogoda 

jak i zawodnicy i kibice. Po noworocznych życzeniach i sym-

bolicznym toaście przyszła kolej na dużo zabawy, humoru, 

bramek czyli mecz. 

Jak zwykle poziom był "bardzo wysoki", nie brakowało bra-

mek, fajnych akcji i innych atrakcji. 

W meczu grali zawodnicy nie tylko z Rudy Kozielskiej, ale 

także  z Rud, Kuźni Raciborskiej, Turza, Babic, Rybnika, Nę-

dzy, Bogunic i goście z zagranicy czyli nasza impreza ma 

coraz większy zasięg i przyciąga chętnych " do przewietrze-

nia się po sylwestrowych szaleństwach" i aktywnego spędze-

nia noworocznego południa. 

Po zaciętym meczu minimalnie 8:7 lepsi byli Żonaci ( w Syl-

westra żony pilnowały więc i forma była ciut lepsza ). Także 

w rzutach karnych skuteczniejsi Żonaci. Grali i mali ( 6 lat ) i 

trochę starsi ( 50+) . Okazja do rewanżu już za niespełna rok 

1 stycznia 2024 kiedy to zagramy po raz 30. 

Pierwszą bramkę w 14 minucie meczu zdobył Mariusz Horoń 

czyli Prezes sąsiedniej Stali Kuźnia Raciborska. 

W Nowym 2023 Roku życzymy wszystkim wszystkiego naj-

lepszego zarówno od strony sportowej jak i w życiu prywat-

nym ! 

DO SIEGO ROKU !!! 
Wojciech Węglorz 

Sparta Fight Club na Ogólnopolskiej Lidze Dzieci i Młodzieży w Ju Jitsu 
Sportowym  

26 lutego 2023 roku, młodsza grupa Sparty Fight Club z 

Kuźni Raciborskiej rywalizowała na Ogólnopolskiej Lidze 

Dzieci i Młodzieży w Ju Jitsu Sportowym 

w Katowicach. 

Klub Sparta Fight Club reprezentowało 8 zawodników  

w składzie: 

Jakub Urbaniec 

Paweł Grzesik 

Mark  Zakupra 

Timur Strelchenko 

Michał Harenzga 

Angelika Putek 

Olaf Jankowski 

Nikola Goldman 

 Na szczególne 

uznanie zasłużyła 

Nikola Goldman, 

która wywalczyła 2 

złota w formule Fi-

ghting (kopnięcia i 

uderzenia) oraz Ne 

Wazie. 

Dla Nikoli był to świetny sprawdzian przed Mistrzostwami 

Europy które odbędą się od 10 – 12 marca 2023 roku we 

Francji.  

Zarząd MKS Sparta Fight Club serdecznie dziękuje za wspie-

ranie naszego Klubu Gminie Kuźnia Raciborska. 

Materiał nadesłany / MKS Sparta 
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MIKOŁAJKI 

6 grudnia w Kuźni Raciborskiej to tradycyjnie dzień pełen niespo-

dzianek. Plac Zwycięstwa zamienia się wówczas w mini miasteczko 

Świętego Mikołaja, gdzie każde dziecko znajduje coś dla siebie. Nie 

inaczej było również w tym roku. Na odwiedzających czekała kawia-

renka Świętego Mikołaja z pysznymi wypiekami, gorącą czekoladą i 

zimową herbatką. Nie zabrakło również  prezentów i oczywiście spo-

tkania ze Świętym Mikołajem, któremu towarzyszyła muzyka, świa-

tełka i zapach korzennych pierniczków, a to wszystko w bajecznie 

śnieżnej scenerii. 

Z całego serca dziękujemy WSZYSTKIM Mikołajowym pomocnikom 

oraz lokalnym przedsiębiorcom. Bez Was nie byłoby tak pięknie. 
Materiał nadesłany / MOKSiR 

GRUDNIOWE REFLEKSJE 

Teatr „Senioralne Forte” umilił piątkowy wieczór 09 grudnia 

2022 przedświątecznym widowiskiem pt.: „Grudniowe re-

fleksje’’. Licznie zgromadzona publiczność miała okazję 

przeżywać scenki pełne wzruszeń i radości, a to wszystko 

okraszone pięknymi piosenkami i kolędami. Całości dopełni-

ła wspaniała scenografia, a panujący nastrój skłaniał do re-

fleksji - miłość, życzliwość, szacunek i zrozumienie powinno 

nam towarzyszyć nie tylko od święta. Po raz kolejny aktorzy 

teatru „Senioralne Forte” pokazali klasę i udowodnili, że 

teatr jest doskonałą formą pozwalającą na rozwój oraz krea-

tywne spędzanie czasu wolnego przez seniorów ale nie tylko, 

ponieważ szeregi  kuźniańskiego teatru zasilane są przez 

dzieci i młodzież, co wzbogaca przedstawiane programy roz-

rywkowe oraz stanowi wspaniałą integrację międzypokole-

niową. Prowadzący teatr „Senioralne Forte” Teresa Okaj oraz 

Łukasz J. Porwoł tworzą wyjątkowy duet zarażając pasją i 

zaangażowaniem, jednocześnie pokazując fachowe podej-

ście pod każdym względem czy to w sferze muzycznej, języ-

kowej, czy też scenograficznej. Z niecierpliwością oczekuje-

my na kolejne programy rozrywkowe. 
Materiał nadesłany / MOKSiR 

W niedzielne popołu-

dnie, 11 grudnia 

2022, na Placu Zwy-

cięstwa w Kuźni Raci-

borskiej odbył się 

przedświąteczny Jar-

mark. W pięknej, zi-

mowej scenerii na 

odwiedzających czeka-

ło dużo atrakcji. Ozdoby świąteczne, oscypki, żywe choinki, 

rozgrzewające napoje, wypieki to tylko część z rarytasów, 

które można było nabyć podczas Jarmarku. Nieodłącznym 

elementem przedświątecznego, cyklicznego spotkania w 

Kuźni Raciborskiej jest żywa szopka, która również w tym 

roku pojawiła się w centrum miasta. Osiołki i alpaki cieszyły 

oczy licznie zgromadzonych mieszkańców Gminy. Imprezie 

towarzyszyły występy Przedszkolaków, muzyków Kościoła In 

Plus oraz podopiecznych Kuźni Kultury. 
Materiał nadesłany / MOKSiR 

JARMARK ŚWIĄTECZNY 
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KONCERT NOWOROCZNY 

AKCJA ZIMA 

W Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Ra-

ciborskiej, jak również w Świetlicach Wiejskich na terenie 

Gminy Kuźnia Raciborska tj.: Rudy, Budziska, Ruda, Turze, 

Siedliska, Ruda Kozielska, Jankowice podczas tegorocznych 

ferii zimowych organizowane były zajęcia dla dzieci i młodzie-

ży pod hasłem Akcja Zima, czyli Zimowa Przygoda z Kuźnią 

Kultury. Dzieciaki chętnie uczestniczyły w grach i zabawach edukacyjnych, warsztatowych oraz wyjazdowych. Podczas 

zajęć opiekę nam nimi sprawowała wykwalifikowana kadra 

instruktorów MOKSiR. W ramach przeprowadzonej Akcji Zi-

ma zostały zorganizowane m.in.: warsztaty manualne, wy-

cieczki do kina, na lodowisko czy też do parku trampolin. 

Plan zajęć Zimowej Przygody z Kuźnią Kultury został dosto-

sowany do potrzeb dzieci i młodzieży, tak by rozwijać ich 

zdolności i skłaniać do nabywania nowych umiejętności, by 

w pożyteczny i kreatywny sposób spędzać czas wolny. Zaję-

cia przeprowadzone były według zaplanowanego harmono-

gramu. Wesołe nastroje dzieci i ich rozradowane miny świad-

czyły o tym, że tegoroczna Akcja Zima była wyjątkowo udana. 

 
Materiał nadesłany / MOKSiR 

Muzyczne powitanie Nowego Roku już na stałe wpisało się w 

szereg cyklicznych imprez organizowanych przez Miejski 

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej. W 

niedzielny wieczór 8 stycznia br. w sali widowiskowej Kuźni 

Kultury wybrzmiały standardy muzyki rozrywkowej w wykona-

niu orkiestry Wind Band pod batutą Korneliusza Wiatra. Ze 

sceny popłynęły piękne dźwięki znanych melodii oraz życze-

nia skierowane do licznie zgromadzonej publiczności. Nowo-

roczne spotkanie było również okazją do spotkania z Włoda-

rzami naszej Gminy. 
Materiał nadesłany / MOKSiR 

Przez wiele lat nad wejściem do Miejskiego Ośrodka Kultury, 

Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej znajdował się napis 

z nazwą obiektu. W wyniku przeprowadzonego remontu, 

został on usunięty. Od tamtego czasu miejsce to pozostawa-

ło puste. Aż do połowy grudnia 2022 r. ... 

Poza pełną nazwą instytucji, na szybie windy pojawiło się też 

logo Kuźni Kultury. Nowy napis znalazł się również nad wej-

ściem bocznym do budynku. 
fot. BK  

Na frontową ścianę MOKSiR powrócił napis. Jest też logo 
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TEATR SENIORALNE FORTE 

 
Zapraszamy serdecznie na 

wyjątkowy wieczór, z dużą 

dawką humoru, który zapew-

ni Teatr "Senioralne Forte" 9 

marca br. o godz. 18.00 w 

Miejskim Ośrodku Kultury, 

Sportu i Rekreacji w Kuźni 

Raciborskiej. Wesołe piosen-

ki, wplecione w kabaretowy 

klimat scen teatralnych, cie-

kawa scenografia złożą się 

na rozrywkowy nastrój, który 

rozraduje serca Szanownej 

Publiczności. 

 

FESTIWAL MAŁEJ SCENY 
11 marca br. na deskach Miej-

skiego Ośrodka Kultury, Sportu i 

Rekreacji w Kuźni Raciborskiej 

odbędzie się kolejna edycja Ogól-

nopolskiego Festiwalu Małej Sce-

ny - VI Turniej Sportu Mażoretko-

wego. Ponownie zapowiada się 

wspaniała uczta taneczna, której 

nie można przegapić. Swoje umie-

jętności zaprezentują dzieci i mło-

dzież, impreza będzie okazją do 

wymiany doświadczeń oraz poka-

zem zdrowej rywalizacji konkurso-

wej. Zapraszamy serdecznie zarówno tancerzy jak i kibicują-

cą publiczność. 

KONCERT WALENTYNKOWY 

W piątkowy wieczór, 10 lutego br. na scenie Kuźni Kultury 

zrobiło się iście walentynkowo. W niezwykłej scenerii wy-

brzmiał koncert pełen utworów o miłości w wykonaniu po-

dopiecznych Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekrea-

cji w Kuźni Raciborskiej prowadzonych pod czujnym okiem 

instruktorów: Tomasza Kurija oraz Magdaleny Wydriński. 

Pamiętajmy o NASZYCH UKOCHANYCH nie tylko od święta . 
Materiał nadesłany / MOKSiR 

KUŹNIAŃSKI PÓŁMARATON LEŚNY  
Wyjątkowe okoliczności przyrody lasów Nadleśnictwa Rudy 

Raciborskie, wspaniała atmosfera i sportowa rywalizacja. 

Tak wygląda właśnie corocznie organizowany Leśny Półmar-

aton Rafamet. Trasa o dystansie 21 km, oddalona od miej-

skiego zgiełku, prowadzi przez piękne lasy, gdzie nie brak 

świeżego powietrza, a która oddalona jest od miejskiego 

zgiełku. Trasa posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atle-

tyki, co gwarantuje, że została ona odpowiednio wymierzo-

na, a uzyskany rezultat będzie precyzyjny i wiarygodny. W 

związku z dużym zainteresowaniem pasjonatów sportu wy-

darzenie z biegiem lat zostało poszerzone o dodatkowe dys-

cypliny: Kuźniańską Leśną Zadyszkę – bieg na dystansie 10 

km oraz Dyszkę z Kija — marsz Nordic Walking, także na 

dystansie 10 km. Corocznie impreza gromadzi szeroką rze-

szę pasjonatów biegania. Już dziś zapraszamy do zapisów 

oraz kibicowania. Na mecie nie zabraknie wyjątkowych me-

dali, a i koszulka tegorocznego biegu będzie niezwykłą pa-

miątką. Widzimy się 1 kwietnia na Stadionie Miejskim w 

Kuźni Raciborskiej.  

Więcej na www.kuzniakultuy.pl   
 

Materiał nadesłany / MOKSiR 

KULTURALNE ZAPOWIEDZI 

MARZEC 2023 

KWIECIEŃ 2023 
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Rok 2022 w PZERII 

11 marca w licznym gronie świętowaliśmy Dzień Kobiet. Były 

życzenia i poczęstunek .Data 11, a nie 8 marca związana 

była z niespodzianką, którą był udział w widowisku rozrywko-

wym pt. "Niewinne igraszki" w wykonaniu Teatru Senioralne 

Forte pod kierownictwem p. Teresy Okaj i p. Łukasza J. Por-

woła . Wspaniałe widowisko przygotowane w MOKSIR z oka-

zji Dnia Kobiet dostarczyło nam dwie godziny dobrej zabawy. 

Sala MOKSIR była wypełniona prawie po brzegi . Zaprosili-

śmy również kobiety z okolicznych Kół PZERII i UTW. 
Irmgarda Brzoska  

Rozpoczęcie roku  

Członkowie PZERiI Koło Kuźnia Raciborska rozpoczęli rok 

2022 licznymi imprezami i wycieczkami. 22 stycznia odbyła 

się zabawa taneczna z okazji "Dnia Babci i Dziadka 

".Wszyscy bawiliśmy się świetnie. W lutym zorganizowaliśmy 

spotkanie poetyckie z udziałem p. Teresy Okaj, p. Łukasza J. 

Porwoła oraz aktorów teatru Senioralne Forte. Recytacja 

wierszy p. Teresy Okaj, piękna oprawa muzyczna p. Łukasza 

J. Porwoła, lampka wina, piękne dekoracje, zaproszeni go-

ście. Było miło i wzruszająco. Frekwencja dopisała! 

Irmgarda Brzoska 

Dzień Kobiet 

Wycieczka do Wrocławia 

1 kwietnia pojechaliśmy na wycieczkę do Wrocławia. W pro-

gramie zwiedzania: Panorama Racławicka, Rynek, Ostrów 

Tumski, Afrykarium. Przewodnik przekazał nam dużo cieka-

wych informacji .Panorama Racławicka zrobiła ogromne wra-

żenie. Tylko pogoda sprawiła nam psikusa. W Afrykarium 

mogliśmy zapomnieć o chłodzie, wkroczyć w krainę egzotyki, 

podziwiać wspaniały świat mórz, oceanów i ich mieszkańców 

np. rekiny, płaszczki, żółwie morskie pływające nad naszymi 

głowami, ciekawe doświadczenie.  
Irmgarda Brzoska  
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Wycieczka po Ziemi Raciborskiej 

29 kwietnia grupa członków PZERII Koło Kuźnia Raciborska odby-

ła wycieczkę po Ziemi Raciborskiej zakończoną piknikiem przy 

muzyce i tańcach. Przewodnikiem wycieczki był Pan Henryk Sie-

dlaczek, który jest pasjonatem historii. Przekazał nam dużo cieka-

wych informacji na temat historii powiatu raciborskiego. 

Wczasy 

W maju, sierpniu i wrześniu 90 członków PZERII pojechało na 

wczasy do Rowów, Kołobrzegu oraz na Mazury. Seniorzy aktywnie 

spędzali czas uczestnicząc w wycieczkach do Ustki, Doliny Charlot-

te, do Torunia i Słowińskiego Parku Narodowego. Poza spacerami, 

wycieczkami rowerowymi korzystali z licznych zabaw, pikników, 

wyjazdów meleksem na zachód słońca. 

Wycieczka do Łodzi  

W czerwcu odbyła się wycieczka do Łodzi. W programie: Łódź fa-

bryczna, miejsca związane z przemysłem włókienniczym, miejsca 

związane z historią miasta, cmentarz żydowski, Łódzka Szkoła 

Filmowa. Zachwyciła teraźniejsza Łódź: nowoczesny dworzec kole-

jowy, najdłuższa ulica Piotrkowska-turystyczne serce Łodzi z mnó-

stwem pięknie odrestaurowanych kamieniczek i wiele innych cie-

kawych miejsc. 

W miesiącu wrześniu gościliśmy w 

Chorwacji w Porec Zelena. Temperatu-

ra wody +25 'C zachęcała do kąpieli. 

Wycieczki do Puli, Rovini, rejs stat-

kiem, degustacje lokalnych produktów, 

animacje z muzyką na żywo wypełniały 

nam czas. Wszyscy wróciliśmy bardzo 

zadowoleni. 

Irmgarda Brzoska  

Wyjazd do Chorwacji 
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Piknik na Wodniku 

15 września odbyła się organizowana co 2 lata przez Zarząd Rejo-

nowy PZERII w Raciborzu Spartakiada Seniorów. Brało udział 16 

czteroosobowych drużyn. W skład drużyny naszego Koła weszli: 

Cęcek Halina, Kiec Alina, Cieślak Kazimiera i Ireneusz .Zabawa 

była przednia. Następnym razem prosimy o większy udział kibi-

ców. 

Spartakiada Seniorów W dniach 1-4 października grupa 52 członków PZERII w Kuźni 

Raciborskiej była na wycieczce w Kotlinie Kłodzkiej .W programie 

wycieczki zwiedzanie Kłodzka, Kudowy, Polanicy Zdroju oraz Dusz-

nik. Największe emocje towarzyszyły nam podczas przeprawy 

przez Błędne Skały. Nie było łatwo, ale wszyscy, którzy zdecydowa-

li się przejść tym szlakiem mieli ogromną satysfakcję . Autorka tej 

notatki również.  

Spotkanie Jubilatów 

20 czerwca w Kawiarni "Nad Rudą" miało miejsce, jak co roku 

Spotkanie Jubilatów. Uczciliśmy członków PZERII, którzy obcho-

dzili okrągłe urodziny. Wyjątkowymi Jubilatami byli państwo Tere-

sa i Augustyn Klimankowie, którzy obchodzili 50 rocznicę zawar-

cia związku małżeńskiego- Złote Gody. Serdeczne gratulacje dla 

wszystkich Jubilatów. 

W sierpniu Piknik na Wodniku. Za jedyne 20 zł mieliśmy poczęstu-

nek przygotowany przez p. Julka Zielińskiego w pięknych okolicz-

nościach przyrody. Musimy to powtórzyć w przyszłym roku.  

Wycieczka do Kotliny Kłodzkiej 

W dniu 9 listopada o godz.14.30 w Restauracji "Toskana" w Kuźni 

Raciborskiej odbyły się wybory do Zarządu Polskiego Związku Eme-

rytów, Rencistów i Inwalidów Koło Kuźnia Raciborska. Obecne na 

wyborach były władze Zarządu Rejonowego w Raciborzu : przewod-

nicząca Krystyna Loch, wiceprzewodnicząca Katarzyna Łozińska, 

sekretarz Danuta Stogiewicz, władze miasta: Burmistrz p. Paweł 

Macha i wiceburmistrz p. Sylwia Brzezicka- Tesarczyk. Ustępująca 

przewodnicząca Irmgarda Brzoska odczytała sprawozdanie z dzia-

łalności Koła oraz sprawozdanie finansowe za lata 2018-2022 

oraz podziękowała ustępującemu zarządowi za jego pracę. Spra-

wozdanie zostało przyjęte przez członków jednogłośnie. Następnie 

odbyły się wybory Zarządu. W wyniku głosowania jawnego wybrano 

jednogłośnie skład nowego Zarządu Koła na kolejne 5 lat. Prze-

wodniczącą została Irmgarda Brzoska, wiceprzewodniczącą Anna 

Szempińska, skarbnikiem Małgorzata Melcz, sekretarzem Halina 

Klichta, członkami: Grażyna Wnuk, Halina Porombka oraz Broni-

sław Szempiński.  W podziękowaniu za długoletnią pracę w Zarzą-

dzie Koła p. Jadwiga Czarnota otrzymała Złotą Odznakę Honorową 

Zarządu Głównego PZERII. Złotą Odznakę Honorową Zarządu Głów-

nego PZERII za szczególne zasługi na rzecz Związku otrzymała 

Irmgarda Brzoska. Odznaczenia wręczyła przewodnicząca Oddziału 

Rejonowego PZERII w Raciborzu p. Krystyna Loch. Wysoko oceniła 

pracę Koła w Kuźni Raciborskiej, a szczególnie przewodniczącej 

Irmgardy Brzoski, pogratulowała nowo wybranemu Zarządowi i 

życzyła dobrej współpracy. Również włodarze miasta p. Paweł Ma-

cha i p. Sylwia Brzezicka- Tesarczyk pogratulowali odznaczonym 

osobom: Irmgardzie Brzosce, Jadwidze Czarnocie i wybranemu 

Zarządowi, złożyli także wszystkim Seniorom życzenia z okazji Dnia 

Seniora. Korzystając z okazji przekazali informacje istotne dla 

seniorów np. dotyczące zakupu węgla. Po zakończeniu części ofi-

cjalnej rozpoczęło się świętowanie Dnia Seniora. 

Z okazji Dnia Seniora nagrodzono drobnymi upominkami: Alinę 

Kiec, Halinę Cęcek, Kazimierę i Ireneusza Ćieślaków za udział i 

godne reprezentowanie Koła PZERII i gminy Kuźnia Raciborska w 

Spartakiadzie Seniorów, która odbyła się 15 września w Raciborzu. 

Brzoska Irmgarda 

Wybory do Zarządu Koła i Dzień Seniora 
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Słuchacze UTW z Rud w Centrum SOWA  

Na przełomie września i października grupa studentów z UTW w 

Kuźni Raciborskiej na zaproszenie Politechniki Śląskiej - Wydziału 

Organizacji i Zarządzania, uczestniczyła w projekcie 

"Kompleksowe wsparcie społeczności lokalnych i instytucji samo-

rządowych". 

Po zakończeniu trwających 2 tygodnie zajęć na uczelni, uczestnicy 

wzięli udział w dwudniowych warsztatach wyjazdowych. Udział w 

realizacji projektu kuźniańskim żakom bardzo przypadł do gustu, o 

czym świadczą podziękowania zamieszczone w mediach społecz-

nościowych: - Serdecznie dziękujemy organizatorom i wykładow-

com za przekazaną wiedzę i miłą atmosferę na zajęciach - czyta-

my na profilu UTW na Facebooku. 

oprac. BK; fot UTW Kuźnia Raciborska 

Dnia 18 lutego grupa 

Słuchaczy UTW w Ru-

dach udała się do Raci-

borza, aby wziąć udział 

w zajęciach dających możliwość samodziel-

nego eksperymentowania. Zajęcia odbywały 

się na terenie Strefy Odkrywania, Wyobraźni 

i Aktywności, w skrócie SOWA. Jest to jeden 

z dwóch pilotażowych projektów Minister-

stwa Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki 

Kopernik. Samo Centrum składa się z 

dwóch różnych tematycznie sal ekspozycyj-

nych. 

W pierwszej znajduje się 20 angażujących 

eksponatów, ukazujących w sposób do-

świadczalny charakter nauki, dających 

uczestnikowi możliwość samodzielnego 

eksperymentowania. Druga sala to tzw. 

„Majsternia”. 

Tu otrzymuje się zadania do swobodnego 

tworzenia bez podanej instrukcji. Centrum 

SOWA to wspaniale miejsce do samodziel-

nego poszukiwania, odkrywania i ekspery-

mentowania. Słuchacze UTW żywo i z wiel-

kim zaangażowaniem podejmowali kolejne 

wyzwania. Nie obyło się naturalnie bez po-

rażek, ale w następnej próbie, już odnoto-

wywano sukcesy. Największym zaintereso-

waniem cieszył się stolik, przy którym roz-

wiązywano zadania wymagające nie tylko 

myślenia koncepcyjnego, ale też umiejętno-

ści manualnych i cierpliwości. Tutaj dwaj 

nasi słuchacze Panowie Gerard Baszczok 

i Zbigniew Rams okazali swe mistrzostwo. 

Wiele trudności sprawiało wszystkim ryso-

wanie figur w odbiciu lustrzanym. Okazało 

się, że nawet swój podpis, który w życiu 

codziennym nie sprawia trudności, tu może 

być problemem. Wszystkim swoją pomocą 

służyły uśmiechnięte Panie na co dzień tam 

pracujące, a nie ma co ukrywać, że pomoc 

była niekiedy potrzebna. Dwie godziny poby-

tu przebiegły niepostrzeżenie. Pobyt w Cen-

trum dostarczył uczestnikom wielu wrażeń 

i emocji. Jednocześnie uzmysłowił, iż telewi-

zor można zastąpić wszelkiego rodzaju 

grami dobrze przy tym się bawiąc. Czy poje-

dziemy jeszcze raz? 

Być może. Jak nie grupowo, to na pewno 

indywidualnie. BO WARTO. 

Materiał nadesłany/UTW Rudy 

Studenci UTW szkoli l i s ię na Poli technice Śląskiej  
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Szkoła Podstawowa im. Jana Wawrzynka w Kuźni Racibor-

skiej pochwaliła się na Facebooku przesyłką, jaką otrzymała 

za udział w Lidlowej Szkole Talentów. Zebrane 

"Talenciaki" (590) zostały zamienione na zestaw do unihoke-

ja i zestaw tangramów. 

Przypomnijmy, że organizatorem akcji był Lidl. Wystarczyło 

zrobić zakupy za min. 50 zł (przy czym wśród zakupionych 

towarów powinno znajdować się tym jedno warzywo lub je-

den owoc), a przy kasie otrzymywało się kupon - 

"TALENCIAKA". Otrzymanego "Talenciaka" należało przynieść 

do szkoły i wrzucić do odpowiednio oznaczonego pudełka 

Szkoła bardzo serdecznie dziękuje wszystkim za zaangażo-

wanie. Jak zapewnia kuźniańska placówka, pomoce na pew-

no będą wykorzystywane przez dzieci. 
oprac. BK; fot. SP Kuźnia Raciborska 

Ewa Marek - uczennica klasy 3b ze Szkoły Podstawowej im. 

Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej zajęła trzecie miejsce 

w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Superbohaterowie 

Marvela" w kategorii: kukiełki. 

Organizatorem przedsięwzięcia była Miejska i Powiatowa 

Biblioteka Publiczna w Raciborzu. W konkursie - jak czytamy 

na stronie raciborskiej książnicy - wzięło udział 310 osób w 

wieku od 3 do 50 lat. Prace nadsyłane były z Raciborza i 

powiatu raciborskiego oraz m.in. Bydgoszczy, Tczewa, Za-

wiercia, Katowic, Oleszyc, Darłowa, Warszawy, Tucholi, Kra-

kowa, Sosnowca, Zamościa, Gowarczowa i Świdnicy. W na-

desłanych pracach najczęściej pojawiał się Spiderman, Hulk, 

Iron Man, Kapitan Ameryka, Czarna Wdowa oraz Superboha-

terowie. 

Ewa - o czym informują organizatorzy - wykonała kukiełkę 

Groota. Uczennicy serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów. 

oprac. BK; fot. SP Kuźnia Raciborska  

Talenciaki wymienione na nagrody.  
U Wawrzynka podsumowano akcję Lidla 

Trzecie miejsce Ewy Marek w konkursie plastycznym  "Superbohaterowie Marvela" 

Sukcesy uczniów z Kuźni w wojewódzkich konkursach przedmiotowych 

Szkoła Podstawowa im. Jana Wawrzynka w Kuźni Racibor-

skiej z radością informuje o sukcesach uczniów w konkur-

sach wiedzy. Uczniowie, po zmaganiach w  I i II etapie Woje-

wódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez 

Śląskiego Kuratora Oświaty, uzyskali awans do ostatnie-

go trzeciego  etapu konkursu:  

Borys Wójcik – kl. 8b awans z matematyki( op. p. Irena Szy-

mik)  oraz  z fizyki (op. p. Karina Langer)  

Filip Gotzmann- kl.7c awans z historii (op. 

p .Wojciech Gdesz)  

Mikołaj Powroźnik -  kl.8b awans z fizyki (op .p. Karina Lan-

ger)  

Wszyscy wiemy, że zadania w tych konkursach są na bardzo 

wysokim poziomie,  a przygotowania wymagają wiele wysiłku 

i pracy , dlatego bardzo Was podziwiamy.  

Uczestnicy trzeciego stopnia mogą uzyskać tytuł laureata lub 

finalisty:   

1) laureatami zostają uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 

90% punktów możliwych do zdobycia;   

2) finalistami zostają pozostali uczestnicy zakwalifikowani 

do trzeciego stopnia, którzy uzyskali co najmniej 50% punk-
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Uczniowie od Wawrzynka wiedzą, jak się zachować 

"Potrafię się właściwie zachować" - to nazwa akcji, jaka przez 

cały pierwszy semestr odbywała się wśród uczniów uczęsz-

czających na zajęcia świetlicowe w Szkole Podstawowej im. 

Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej. 11 stycznia wyłonio-

no laureatów. 

W trakcie trwania akcji uczniowie ze świetlicy zbierali koloro-

we kropki za dobre i właściwe zachowanie. Miło nam więc 

poinformować, że zwyciężczynią została Zuzia Tomczak z 

klasy 1b. Miejsce drugie zajęły: Angelika Putek i Natalia Szy-

mik; trzecie - Ania Kubica, Paulina Janosz, Magda Bielska, 

Alan Szultz, Agata Nowicka i Wiktor Bukański, natomiast na 

czwartej pozycji znaleźli się: Lena Lewandowska, Oliwia Ma-

zurczak, Paweł Skarbek, Pola Kudla, Wiktor Rudzki, Agata 

Gdesz, Marta Nawrocka, Wincenty Kubaszko, Filip Kosmala 

oraz Paweł Nawrat. 

 Wszystkim serdecznie gratulujemy! 
 oprac. BK; fot. SP Kuźnia Raciborska 

Ze Świętami Bożego Narodzenia 

związanych jest wiele tradycji. 

Jedną z nich jest wysyłanie kar-

tek świątecznych oraz tworzenie 

ozdób. W poniedziałek, 19 grud-

nia w kuźniańskiej podstawów-

ce odbyło się rozstrzygnięcie 

konkursów plastycznych. 

W konkursie na kartkę bożonarodzeniową: 

Kategoria I - klasy 1-3 

III miejsce: Lena Poloczek, kl. 3a 

II miejsce: Martyna Broża, kl. 2b 

I miejsce: Eryk Cur, kl. 2a. 

Kategoria II – klasy 4-8 

III miejsce: Kacper Goldman, kl. 6b 

II miejsce: Patrycja Gajewska, kl. 4a  

i Wiktoria Gajewska, kl. 6b 

I miejsce: Milena Czech, kl. 4a. 

W konkursie na ozdobę świąteczną: 

Kategoria I – klasy 1-3 

II miejsce: Michał Bieniewski, kl. 2b 

I miejsce: Olaf Żurek, kl. 1b. 

Kategoria II – klasy 4-8 

III miejsce: Dzieża Dominik, kl. 5a 

II miejsce: Aleksander Książek-Dębicki, kl. 5a 

I miejsce: Jessica Szarek, kl. 5b i Evelina Shevchuk, kl. 4a. 

W konkursie na choinkę bożonarodzeniową: 

III miejsce: Krzysztof Panol, kl. 3b 

II miejsce: Ewa Marek, kl. 3b 

I miejsce: Aleksander Kwiotek, kl. 3b i Malwina Filas, kl. 3a. 
 Fot. SP Kuźnia Raciborska 

Sukcesy uczniów z Kuźni w wojewódzkich konkursach przedmiotowych  
tów możliwych do zdobycia.  

Laureaci konkursów są  zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty 

z przedmiotu, z którego uzyskali tytuł( mając jednocześnie 

najwyższy wynik z egzaminu) oraz są  przyjmowani do  wy-

branych szkół ponadpodstawowych  niezależnie od kryteriów 

naboru. Finaliści otrzymują dodatkowe punkty do rekrutacji.  

Przypominamy terminy ostatniego etapu, który wyjątkowo 

odbędzie się w szkole, a prace bezpośrednio po  jego zakoń-

czeniu zostaną wysłane do komisji wojewódzkich do spraw-

dzenia.  

matematyka  07.03.2022r. godz.11.00.  

historia         09.03.2022r. godz.11.00.  

fizyka           15.03.2022r. godz.11.00  

 Serdecznie gratulujemy Wam Drodzy Uczniowie, Waszym 

Rodzicom i Nauczycielom!  

Życzymy wytrwałości i powodzenia w ostatnim etapie!  

oprac. BK 

  

U Wawrzynka rozstrzygnięto konkurs na kartkę i ozdobę świąteczną 
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WOŚP w Kuźni Raciborskiej. Sztab przekazał fundacji ponad 34 tys. złotych  

Nędza, Rudy, Turze, 

Zawada Książęca 

oraz Kuźnia Racibor-

ska - w tych miejsco-

wościach można 

było w niedzielę, 29 

stycznia spotkać 

wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świą-

tecznej Pomocy, którzy zgłosili się do 

sztabu mieszczącego się w Miejskiej 

Bibliotece Publicznej w Kuźni Racibor-

skiej. 

Debiutanci i z wieloletnim stażem 

Kuźniański sztab w tym roku zgromadził 

24 wolontariuszy. Wśród nich byli tacy, 

którzy z kolorową puszką i identyfikato-

rem na szyi pojawili się już nie pierwszy 

raz, jak również ci, dla których udział w 

akcji był debiutem. Do nich z pewnością 

należą siostry Lidia i Alicja Skarupa z 

Turza. O możliwości wzięcia udziału w 

kweście dowiedziały się od swojej druh-

ny, z racji tego, że obie należą do Hufca 

ZHP Ziemi Raciborskiej im. Alojzego 

Wilka w Kuźni Raciborskiej (Lidia jest 

harcerzem, jej młodsza siostra Ala - 

zuchem). - Nie brałyśmy dotąd udziału 

w orkiestrze, ale obie stwierdziłyśmy, że 

warto spróbować czegoś nowego - mówi 

nam Lidia, która potwierdza, że ludzie 

chętnie wrzucali pieniądze do puszek 

otrzymując w zamian czerwone serdusz-

ko. 

Wolontariuszem z dłuższym stażem był 

z kolei Wojtek Tomczak. - Zaczynałem 

już jako małe dziecko, kiedy przychodzi-

łem na finał razem z rodzicami. Nie 

zgłaszałem się przez ostatnie dwa lata, 

ale tak to byłem obecny niemal co roku, 

więc trudno zliczyć, który już raz biorę 

udział w zbiórce pieniędzy - mówi. Zaan-

gażowanie w orkiestrę traktuję jako coś 

pozytywnego. - Oprócz tego, że w moim 

przypadku jest to rodzinna tradycja, to 

uważam, że fajnie jest zrobić coś dobre-

go dla innych. Nie jest to ciężkie zada-

nie, a spędzenie tego czasu na wolnym 

powietrzu, mimo że jest trochę zimno, 

nastraja bardzo pozytywnie - dodaje W. 

Tomczak, który paradował w bajkowym 

stroju - i - jak zaznacza - nie po raz 

pierwszy ma to miejsce. - Trzy lata temu 

miałem na sobie strój Buzza Astrala. 

Wczoraj mama mi o tym przypomniała i 

pojechaliśmy do znajomych po inny 

strój, w którym dziś jestem - mówi. 

Program inny niż dotychczas 

Z uwagi na trwające w naszym woje-

wództwie ferie zimowe, niemożliwe było 

przygotowanie takiego programu arty-

stycznego, jak w minionych latach (na 

scenie często można było podziwiać 

przedszkolaków czy uczniów z gminnych 

szkół, których teraz nie sposób było 

zaangażować w występy). Stałym punk-

tem była natomiast aukcja, na której 

można było nabyć przedmioty autorstwa 

lokalnych twórców czy gadżety WOŚP. - 

Oprócz licytacji, w programie znalazł się 

przygotowany specjalnie dla nas spek-

takl w wykonaniu teatru Senioralne For-

te zatytułowany "Serca w górę", były 

piosenki Renaty Galas, a tanecznie sce-

nę rozgrzały mistrzynie świata, które 

były naszymi wolontariuszkami: Natalia 

Rucińska z Nędzy, która specjalizuje się 

w tańcu mażoretkowym oraz Agata Kru-

szelnicka z Kuźni Raciborskiej, wykonu-

jąca street dance. Dodatkowo, wspierał 

nas zespół, w którym na co dzień wystę-

puje Agata, co było dla mnie dużą nie-

spodzianką - mówi szef kuźniańskiego 

sztabu Ireneusz Wojcieski, którego 

wsparli pracownicy głównego oddziału 

biblioteki oraz jej filii w Turzu i Rudach, 

a także pracownicy Miejskiego Ośrodka 

Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raci-

borskiej. 

Gdy wszyscy wolontariusze zdali już 

swoje puszki, a osoby odpowiadające 

za przeliczenie wrzuconych pieniędzy 

zsumowały kwoty uzyskane w wyniku 

ulicznej zbiórki oraz z licytacji, można 

było ogłosić, że w ramach 31. Finału 

WOŚP sztab w Kuźni Raciborskiej zebrał 

kwotę w wysokości 34 292,72 złotych. 

To o ponad 12 tys. zł więcej niż przed 

rokiem. Ubiegłoroczny, 30. Finał WOŚP 

zamknął się kwotą w wysokości 22. 

080,53 zł. 
Bartosz Kozina 

Anna Rolska (w środku) z debiutantkami akcji: 

Alicją (z lewej) i Lidią (z prawej) Skarupa  

Wolontariusze z Hufca ZHP Ziemi Racibor-

skiej im. Alojzego Wilka w Kuźni Raciborskiej  

Wojtek Tomczak z najmłodszą siostrą Anią  
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Podziękowania za 31. Finał WOŚP 

Podczas 31. Finału zebraliśmy 34 

292,72 PLN- to nowy (jeszcze nieoficjal-

ny) rekord! Dziękuję wszystkim, którzy 

się do tego przyczynili. 

Dziękuję wszystkim za ofiarność i wielkie 

serca (i za pieniądze wrzucane do puszek). 

Dziękuję wolontariuszom! Uzbierali do puszek 23106,83 

PLN. 

Dziękuję artystom! 

31.Finał WOŚP uświetnił autorski, specjalnie przygotowany 

spektakl „Serca w górę” teatru Senioralne Forte. Dziękuję 

Artystom, którzy zabrali nas w muzyczną podróż po świecie. 

W przygotowania włożyli wiele pracy i jeszcze więcej serca. 

Spektakl wyreżyserowała Pani Teresa Okaj. Jest ona również 

autorką tekstów. Oprawę muzyczną przygotował pan Łukasz 

Jerzy Porwoł. Dziękuję! 

Dziękuję za występ wspaniałej wokalistce Pani Renacie Ga-

las, na którą zawsze można liczyć. 

Dziękuję za mistrzowskie pokazy taneczne Natalii Ruciń-

skiej, Agacie Kruszelnickiej i KS Breaking! 

Dziękuję za pomoc w organizacji wydarzenia pracownikom 

MOKSiR. Na szczególne podziękowanie zasługuje niezawod-

ny konferansjer Pan Jacek Gąska i akustyk Krzysztof Paluch. 

Dziękuję opiekunom puszek stacjonarnych. Kwota z puszek 

to 4361,39 PLN. 

Dziękuję za aukcję darczyńcom oraz kupującym. Dzięki Wam 

uzbieraliśmy podczas aukcji 6418,00 PLN. 

Dziękuję tym, dzięki którym mogliśmy przygotować poczęstu-

nek dla wolontariuszy, a są to: 

Piekarnia Kuźnia Małgorzata Dudacy-Matkowska, 

Piekarnia – Cukiernia Rynek, 

JM sklep Jakość Mądry Wybór (dawniej Unikat), 

Pizzeria Venezia,  

Cukiernia ul. Arki Bożka 3, Kuźnia Raciborska 

Pizzeria Wega , 

Resus. Hurtownia art. papierniczych i biurowych. Suska R.J. 

Dziękuję za wsparcie Zastępcy Burmistrza Miasta Kuźnia 

Raciborska Pani Sylwii Brzezickiej-Tesarczyk. 

Dziękuję współorganizatorowi Miejskiemu Ośrodkowi Kultury 

Sportu i Rekreacji za udostępnienie miejsca i sprzętu nagła-

śniającego. 

Dziękuję pracownikom Biblioteki, którzy pomogli mi to 

wszystko zorganizować. 

Od 24. Finału, a więc od 2016 roku organizatorem WOŚP 

jest biblioteka. 

W pracach biorą udział wszyscy pracownicy biblioteki z tere-

nu całej gminy. Sztab zaczyna pracę już w listopadzie, a koń-

czy na przełomie marca i kwietnia. 

W tym roku zakres prac sztabu obejmował: 

Prowadzenie dokumentacji 

Rekrutacja wolontariuszy i opiekunów puszek stacjonarnych 

Opieka nad wolontariuszami w dniu Finału 

Zaproszenie artystów 

Pozyskiwanie sponsorów i darczyńców 

Przygotowanie aukcji 

Wykonanie dekoracji 

Rozliczenie Finału (przeliczenie pieniędzy z kwesty, przygoto-

wanie dokumentacji rozliczenia, odwiezienie pieniędzy do 

banku) 
Szef Sztabu #3805 

Podziękowania za 31. Finał WOŚP 
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Kontynuujemy cykl spotkań z czaro-

dziejem Merlinem dla najmłodszych 

czytelników. Przypominamy, że Merlin 

pojawił się w naszej bibliotece w listopa-

dzie. Spotykał się z dziećmi z Przedszkola 

nr 2, z Turza oraz z uczniami i przedszko-

lakami Rud. We wtorek, 7 lutego, mieli-

śmy przyjemność gościć w Przedszko-

lu w Rudach w 2 najmłodszych gru-

pach: Krasnoludki i Żeglarze. Gość, który przybył prosto z 

zaczarowanego świata bajek, przeczytał dzieciom bajkę Cali-

neczka i poprosił maluchy o pomoc w ratowaniu pomiesza-

nych bajek. Na zakończenie spotkania odbyła się tradycyjna 

sesja zdjęciowa. 

Biblioteka w Rudach przygotowała dla swoich czytelników 

akcję Książkowe Love. Każdy czytelnik, który w Dniu Zako-

chanych odwiedził książnicę otrzymał niespodziankę.  

CZARODZIEJ W PRZEDSZKOLU W RUDACH 

Książkowe Love  



 

 

Wydawca: 

Miejska Biblioteka Publiczna 

ul. Klasztorna 9 

47-420 Kuźnia Raciborska 

Kontakt:  

tel.: 512 106 861 

E-mail: echogminy@o2.pl 

http://www.czytajwkuzni.pl/ 

M I E J S K A  B I B L I O T E K A  P U B L I C Z N A  W  K U Ź N I  R A C I B O R S K I E J  

Red. Naczelny Ireneusz Wojcieski 

Wiadomości z biblioteki 

Drodzy rodzice i opiekunowie, zapraszamy Was wraz z pocie-

chami do biblioteki w Kuźni, w Rudach i w Turzu. W naszych 

zbiorach znajdziecie 

mnóstwo ciekawych 

książeczek, które umilą 

Wam wspólne chwile z 

dzieckiem. Niezapo-

mniane przygody, chary-

zmatyczni bohaterowie, 

sprawią ze Wasze po-

ciechy nie będą się nu-

dziły a ich wyobraźnia 

będzie się rozwijać. Na 

dzieci w wieku 3-6 lat 

czekają wyprawki czytel-

nicze, które rozprowa-

dzamy bezpłatnie w 

ramach akcji Mała 

Książka Wielki Czło-

wiek.  

Biblioteka w Rudach rozpo-

częła cykl spotkań dla dzieci 

z pewnym bardzo interesują-

cym kotem w tle. W czasie 

spotkania ze starszakami z 

grup Słoneczka oraz Li-

ski  poznaliśmy przygody 

kota Teosia z książeczki Na 

farmie- 8 bajeczek z wiejskie-

go podwórka. Dzieci miały 

okazję pokazać, jak porusza 

się kot oraz zaprezentować 

inne kocie wygibasy. Zwień-

czeniem zajęć było wykona-

nie kociej opaski przez każ-

dego uczestnika lekcji biblio-

tecznej. 

Kocia lekcja w bibliotece Darmowe e-booki i audiobooki dla 
naszych czytelników 

Mała Książka Wielki Człowiek 

21 maja zapraszamy na II Jarmark Rękodzieła Regionalnego w Rudach  

Do końca kwietnia 2023 nasi 

Czytelnicy mogą skorzystać z 

dostępu do e-booków oraz 

audiobooków w serwisie Em-

pik Go, dofinansowanego ze 

środków Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego w 

ramach realizacji Narodowe-

go Programu Rozwoju Czytel-

nictwa 2.0 na lata 2021-

2025. 

Po tym terminie zakupimy 

pewną ilość kodów ze środ-

ków własnych biblioteki. Za-

mierzamy też wykupić dostęp 

do platformy Legimi. 

Darmowy dostęp będzie moż-

liwy tylko dla czytelników na-

szej biblioteki i jej filii (każdy 

może zostać czytelnikiem, 

wystarczy zapisać się do bi-

blioteki). Aby zapewnić odpo-

wiednią ilość kodów, osoby 

chętne prosimy o zgłaszanie 

się osobiście lub pod adre-

sem mbp1962@tlen.pl do 

końca marca br.  


