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Dożynki
Gminne

Lubieszów 2015
Gmina Bierawa

12.09.2015r. (sobota) 
10:00   IV Memoriał H.Brylant i J.Torochtija (zawody w biegach przełajowych)
16.00   Obchody 635 lecia Lubieszowa - wspomnienia mieszkańców

13.09.2015r. (niedziela)
13:30   Msza św. w kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Lubieszowie
14:30   Przemarsz korowodu na boisko sportowe, przemówienia okolicznościowe
15:15   Program artystyczny:
             - Recital Jacka Silskiego „Na bis”.

             - Zbigniew Wodecki recital 
               (gwiazda wieczoru)
             - COCO AFRO - przeboje dance
19:30   Zabawa taneczna

Sponsorzy:

Miejsce: Boisko sportowe w Lubieszowie

Serdecznie zapraszamy!

Sołectwo Lubieszów

635 lat Lubieszowa
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 Serdecznie zapraszamy na strony
internetowe sołect z naszej gminy:

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

http://www.dziergowice.pl
Sołectwo Goszyce

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

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

http://www.solarnia.pl/

* * *
 Zapraszamy mieszkańców Gminy 
do korzystania z Wiosek Internetowych:
OSP Dziergowice:
18:00-20:00 (poniedziałek, środa, czwar-
tek, piątek),
OSP Lubieszów:
16:00-20:00 (wtorek i czwartek),
OSP Goszyce:
16:00-20:00 (wtorek i czwartek),
OSP Bierawa:
16:00-20:00 (od poniedziałku do piątku).
Serdecznie zapraszamy!

* * *
Nasi Jubilaci
Depta Feliksa ................................. 91 lat
Gola Aniela ................................... 91 lat
Jona Rosa ...................................... 90 lat
Kattner Teresa ............................ 92 lata
Kessler Margarete ......................... 91 lat
Makowiak Anna ........................... 90 lat
Piechnik Maria ........................... 92 lata
Salwiczek Helena .......................... 91 lat
Ślązak Władysława .................... 93 lata
Wróbel Anna .............................. 93 lata
Wróbel Michalina Edmund .. 55 lat PM
Kuska Otylia Wilibald .......... 50 lat PM
Donder Maria Reinhold ....... 55 lat PM
Tluk Eryka Leon .................... 55 lat PM
Zachłod Urszula Roman ....... 60 lat PM
Grabowski Hildegard Walter . 55 lat PM

* * *

Liczba mieskańców
Stan na 01.08.2015

Bierawa ........................................... 1345
Brzeźce ............................................. 576
Dziergowice ................................... 1659
Goszyce ............................................ 166
Grabówka ........................................ 190
Korzonek ......................................... 244
Kotlarnia .......................................... 591
Lubieszów ........................................ 527
Ortowice .......................................... 261
Solarnia ............................................ 488
Stara Kuźnia .................................... 610
Stare Koźle ....................................... 824
Razem ....................................... 7481

Informacje Wójt Gminy Bierawa

 Tegoroczne żniwa trudno nazwać 
udanymi. Z powodu wysokich tempe-
ratur i braku deszczu zbiory były dużo 
mniejsze, a na glebach słabszych nawet 
bardzo małe. Panująca susza spowodo-
wała obniżenie dochodów rolników, a nie 
wykluczone, że będzie miała także nega-
tywny wpływ na przyszłoroczne zbiory, 
gdyż rolnicy nie są w stanie w porę doko-
nać niektórych zasiewów.
 Jednakże za to co udało się zebrać 
musimy wspólnie z rolnikami podzię-
kować. Tegoroczne dożynki gminne od-
będą w 13 września w Lubieszowie. Przy 
tej okazji będziemy także świętowali 
jubileusz 635–lecia powstania tej miej-
scowości. Oficjalne uroczystości dożyn-
kowe tradycyjnie rozpocznie Msza świę-
ta dziękczynna, podczas której to Panu 
Bogu podziękujemy za tegoroczne plony. 
Następnie będziemy wspólnie świętować 
przy przygotowanym ciekawym progra-
mie artystycznym.
 Zapraszam wszystkich mieszkańców 
do udziału w tych uroczystościach.
 Naszym rolnikom dziękuję za cało-
roczną ciężką pracę. Pomimo tej trud-
nej sytuacji w rolnictwie związanej z te-
goroczną suszą życzę naszym rolnikom 
dużo sił w przezwyciężaniu trudności. 
Życzę korzystnych warunków pogodo-
wych i opłacalnych cen za swoje produk-
ty.
 Jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, 
to sądzę, że idą one w dobrym kierunku. 
Pomimo braku środków unijnych, udało 
się zrealizować wiele zadań.
 Cieszy rozpoczęty I etap budowy 
kanalizacji sanitarnej Dziergowic, który 
planuje się zakończyć w połowie przy-
szłego roku. Jeszcze w tym roku planuje 
się rozpocząć prace związane z budową 
II etapu tej kanalizacji. W dniu 1 wrze-
śnia został ogłoszony przetarg na wybór 
wykonawcy drugiego etapu budowy ka-
nalizacji w tym sołectwie. Jeżeli uda się 
szybko wyłonić wykonawcę, to do końca 

Szanowni mieszkańcy
2016 roku sołectwo Dziergowice powin-
no zostać skanalizowane. 
 W trakcie modernizacji są dwie dro-
gi transportu rolnego, jedna pomiędzy 
Bierawą i Lubieszowem, a druga w Dzier-
gowicach w kierunku starej Odry. Trwa 
również przebudowa ulicy Gliwickiej  
w Brzeźcach wraz z budową chodnika. 
Rozbudowywana jest także sieć gazowni-
cza w kierunku szkoły i kościoła w Sta-
rym Koźlu.
 Udało się zakończyć zadanie współ-
finansowane ze środków budżetu gminy 
i Wspólnoty Mieszkaniowej w Kotlarni, 
polegające na budowie miejsc parkingo-
wych przy bloku nr 17. Prowadzono też 
dalszą modernizację drogi przy przed-
szkolu i świetlicy w Kotlarni, jak również 
utwardzono kostką brukową plac przy 
świetlicy w Ortowicach. Nowe oblicze 
zyskał budynek OSP w Dziergowicach,  
w którym wykonano termomoderniza-
cję, wykonano szereg innych prac oraz 
utwardzono plac przed remizą.
 Wspólnie z druhami 29 sierpnia świę-
towaliśmy jubileusz 110 lat powstania 
jednostki OSP Dziergowice, która to de-
cyzją Komendanta Głównego Państwo-
wej Straży Pożarnej z dnia 4 maja 2015 r. 
została włączona do krajowego systemu 
ratowniczo – gaśniczego. 
 W naszych sołectwach realizowane 
są inwestycje zaplanowane w ramach tzw. 
funduszu sołeckiego. Dzięki nim nasze 
miejscowości pięknieją z roku na rok.
 Największym zmartwieniem władz 
gminnych pozostaje dalej kwestia zabez-
pieczenia przeciwpowodziowego. Nie-
stety zeszłoroczna wizyta Wiceministra 
Środowiska Stanisława Gawłowskiego 
nie przyniosła żadnych pozytywnych re-
zultatów. Szczegółowo o podjętych dzia-
łaniach w zakresie polepszenia sytuacji 
w zabezpieczeniu przeciwpowodziowym 
opisuję w osobnym artykule. Jednakże  
z całą stanowczością podkreślam, że dzia-
łania te traktujemy priorytetowo i robimy 
wszystko co leży w mocy władzy gmin-
nej, aby uchronić naszych mieszkańców 
przed powodzią. 
 Przed nami październikowe wybo-
ry parlamentarne. Proszę mieszkańców 
naszej gminy o udział w tych wyborach. 
Kończąc jeszcze raz zapraszam wszyst-
kich mieszkańców do udziału w dożyn-
kach gminnych oraz jubileuszu 635 – le-
cia Lubieszowa.

Wójt Gminy Bierawa
Krzysztof Ficoń

Nowa strategiczna inwestycja w Gminie Bierawa

 Operator Gazociągów Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strate-
giczną dla polskiej gospodarki, odpowie-
dzialną za przesył gazu ziemnego oraz 
zarządzanie najważniejszymi gazociąga-
mi w Polsce. Obecnie Spółka rozpoczyna 
realizację kluczowego projektu inwesty-
cyjnego jakim jest Interkonektor Polska-
-Czechy, w ramach którego powstanie 
gazociąg wysokiego ciśnienia o długości 
ok. 54 km i średnicy 1000 mm, tłocznia 
gazu w Kędzierzynie-Koźlu oraz stacja 
pomiarowa w miejscowości Owsiszcze. 
Trasa gazociągu będzie przebiegała przez 
teren województwa opolskiego w gmi-
nach Kędzierzyn-Koźle, Bierawa i Cisek 
oraz województwa śląskiego w gminach 
Rudnik, Pietrowice Wielkie, Racibórz, 
Krzanowice i Krzyżanowice. 
 Celem inwestycji jest stworzenie 
dwukierunkowego połączenia przesyło-
wego pomiędzy Polską i Czechami, które 

Interkonektor Polska-Czechy
umożliwi kształtowanie konkurencyj-
nego rynku gazu w Europie Środkowo  
i Południowo-Wschodniej. Projektowana 
inwestycja objęta jest Ustawą z dnia 24 
kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakre-
sie terminalu regazyfikacyjnego skroplo-
nego gazu ziemnego w Świnoujściu (zwa-
ną „Specustawą”) – Dz. U. z 2009 Nr 84 
poz. 700 wraz z późniejszymi zmianami.
 Gminy, na terenie których będzie 
zlokalizowany gazociąg, uzyskają dodat-
kowe wpływy finansowe w postaci od-
prowadzanego corocznie przez inwestora 
podatku od nieruchomości w wysokości 
2% wartości odcinka gazociągu zlokalizo-
wanego na terenie danej gminy. Będzie to 
kwota regularnie wpływająca do budżetu 
gminy, którą można przeznaczyć na po-
trzeby społeczności lokalnych. Inwestycje 
GAZ-SYSTEM S.A. są prowadzone z za-
stosowaniem nowoczesnych technologii  
i systemów zabezpieczeń oraz z poszano-

waniem środowiska naturalnego i praw 
wszystkich interesariuszy.
 Ponadto Interkonektor Polska-Cze-
chy będzie stanowił ważny element ga-
zowego Korytarza Północ - Południe.  
W październiku 2013 roku Komisja Eu-
ropejska przyznała inwestycji status „Pro-
jektu o znaczeniu wspólnotowym” (PCI), 
natomiast w listopadzie 2014 roku pro-
jekt został zakwalifikowany do unijnego 
dofinansowania w zakresie prac projekto-
wych w ramach instrumentu finansowe-
go „Łącząc Europę” (CEF - Connecting 
Europe Facility).
 Więcej informacji o inwestycji oraz 
znaczeniu statusu PCI znajduje się za-
kładce oraz w broszurze poświęconej 
projektom PCI, które są dostępne na 
stronie internetowej GAZ-SYSTEM S.A. 
(http://www.gaz-system.pl/wsparcie-z-
-ue/projekty-o-statusie-pci-pci-project-of-
common-interest/).

Projekt „Zabawa uczy i integruje!”

 We wtorek 23 czerwca, odbyło się 
podsumowanie projektu Zabawa uczy  
i integruje! realizowanego w ramach Fun-
duszu Mikroprojektów Programu Opera-
cyjnego Współpracy Transgranicznej Re-
publika Czeska – Rzeczpospolita Polska 
2007-2013, współfinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz ze środków budżetu 
państwa. PRZEKRACZAMY GRANICE. 
 Działania obejmowały warsztaty 
szachowe skierowane do grupy dzieci ze 
szkół podstawowych Gminy Bierawa, do-
posażenie świetlic szkolnych w zestawy 
szachowe, gry planszowe oraz karciane, 
a całość zakończyły rozgrywki polsko – 
czeskie, z udziałem zaprzyjaźnionej Gmi-
ny Markvartovice. 
 Wartość projektu wyniosła 
5025,00  EUR, z czego 3721,85  EUR po-
chodziło z EFRR, 437,87 EUR ze środków 
budżetu państwa oraz 218,94  EUR jako 
wkład własny Beneficjenta.

Katarzyna Kostka

Polsko - czeskie szachowanie ...

Projekt Zabawa uczy i integruje!  jest  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz ze środków budżetu państwa.

PRZEKRACZAMY GRANICE
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Zabezpieczenia przeciwpowodziowe Gminy Bierawa

RADY GMINY BIERAWA
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
w sprawie apelu do Prezydenta i Rzą-
du Rzeczypospolitej Polskiej o podję-
cie natychmiastowych działań w zakre-
sie ochrony przed powodzią terenów  
w gminie Bierawa

 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 
645 i poz. 1318 oraz z 2014 r., poz. 379  
i poz. 1072), Rada Gminy Bierawa uchwala 
co następuje :

§ 1. 
1. Wyraża w imieniu mieszkańców Gminy 

Bierawa głębokie zaniepokojenie i zdecy-
dowany sprzeciw wobec braku jakichkol-
wiek działań w zakresie ochrony przed 
powodzią terenów w Gminie Bierawa.

2. Apeluje do Prezydenta i Rządu Rzeczy-
pospolitej Polskiej o podjęcie natych-
miastowych i skutecznych działań, które 
przyczynią się do zapewnienia miesz-
kańcom Gminy Bierawa bezpiecznych 
warunków do zamieszkiwania.

3. Treść apelu stanowi załącznik do niniej-
szej uchwały.

4. Apel popiera się podpisami mieszkań-
ców Gminy Bierawa.

§ 2 
 Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Bierawa, zobowiązując go do 
przekazania niniejszej uchwały Prezyden-
towi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi 
Rady Ministrów, Wojewodzie Opolskiemu, 
Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wod-
nej oraz samorządowi Gminy Kuźnia Raci-
borska.

§ 3 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

Przewodniczący Rady
Joachim Morcinek

UCHWAŁA NR IX/ 74 /2015
Załącznik do Uchwały Nr IX/ 74 /2015
Rady Gminy Bierawa
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Apel
do Prezydenta i Rządu Rzeczypospolitej 
Polskiej o podjęcie natychmiastowych 
działań w zakresie ochrony przed powo-
dzią terenów w gminie Bierawa
 Zwracamy się z apelem o pomoc w roz-
wiązaniu nabrzmiałego od kilkudziesięciu 
lat problemu zagrożenia powodziowego 
Gminy Bierawa. Tylko w ciągu ostatnich 
25 lat nasze tereny dotknęły już trzy bardzo 
poważne powodzie, nie licząc mniejszych 
podtopień, które również spowodowały 
wymierne straty. Najtrudniejsza sytuacja 
była w latach: 1985, 1997 oraz w maju 2010 
roku.
 Zapewne skutki tych kataklizmów 
byłyby znacznie mniejsze, gdyby powstał 
owiany już legendą zbiornik retencyjny 
„Racibórz Dolny”. Od najtragiczniejszej  
w skutkach powodzi, jaka miała miejsce  
w 1997 minęło 18 lat. W tym czasie nie zro-
biono nic w kierunku poprawy bezpieczeń-
stwa powodziowego mieszkańców Gminy 
Bierawa, a wręcz powiększono ich obawy.
 Zakończony proces budowy wałów 
lewobrzeżnej Odry od Koźla, aż po wo-
jewództwo śląskie, jak również mały po-
stęp prac w kierunku budowy zbiornika 
przeciwpowodziowego „Racibórz Dolny”, 
spowodowały, że Gmina Bierawa stała się 
polderem powodziowym, przez co nasi 
mieszkańcy mają coraz większe obawy  
o własne bezpieczeństwo i swojego dobyt-
ku.
 Przypominamy, że bezpieczeństwo 
powodziowe wszystkich mieszkańców po-
winno być nadrzędnym celem Prezydenta 
i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Niestety 
mieszkańcy naszej gminy czują się oszuka-
ni, poprzez brak działań w zakresie ochro-

ny przeciwpowodziowej na terenie Gminy 
Bierawa, jedynej pozostawionej w tak trud-
nej sytuacji. Pomimo wielokrotnych obiet-
nic Ministra Środowiska, nic w tej materii 
nie zostało zrobione. Niepokojące są tak-
że plany na przyszłość, które wskazują, że 
pierwsze prace projektowe mają być roz-
poczęte dopiero po roku 2020, co skazuje 
mieszkańców na długie lata niepewności.
 W przypadku gminy Bierawa priory-
tetem dla ochrony przeciwpowodziowej 
oprócz wspomnianego już zbiornika prze-
ciwpowodziowego „Racibórz Dolny” jest 
także budowa obwałowań po prawej stro-
nie Odry. Jedna z propozycji zakłada rów-
nież budowę zbiornika przeciwpowodzio-
wego Kotlarnia.
 Zbiornik przeciwpowodziowy Kotlar-
nia dla rzeki Bierawka, wpływającej do 
Odry, mógłby podczas kataklizmu real-
nie ograniczyć wielkość fali powodziowej  
w Koźlu o około 3,8%. W uproszczeniu, 
odpowiada to zmniejszeniu fali powodzio-
wej w Koźlu o kilkadziesiąt centymetrów. 
Zbiornik ten mógłby przyjąć praktycznie 
całą masę wody, jaka płynęła w rzece Bie-
rawka podczas powodzi w maju 2010r. Po-
tencjalnie mógłby również zbierać wody 
rzeki Rudy oraz pośrednio rzeki Kłodnica.
 Absurdalne wydaje się niewykorzy-
stanie gotowej niecki zbiornika Kotlarnia  
w celu nie tylko przeciwpowodziowym, ale 
również magazynowania wody w czasie 
suszy (przykład tegoroczny). Olbrzymia 
niecka antropogeniczna zmieniła stosunki 
poziomu wód gruntowych na terenie na-
szej gminy oraz gminy sąsiedniej Kuźnia 
Raciborska. Ponad tysiąc hektarów znisz-
czonego lasu na zasadzie leja depresyjnego 
drenuje pozostały las w otoczeniu Cyster-
skich Kompozycji Krajobrazowych Rud 
Wielkich. Potencjalna pojemność magazy-
nowania wody w tym zbiorniku to około 50 
milionów metrów sześciennych wody.
 Z powodu niekorzystnej dla Gminy 
Bierawa sytuacji w zakresie ochrony przed 
powodzią, braku jasno sprecyzowanych 
celów i terminów oraz wieloletnich zanie-
dbań w zakresie poprawy istniejącej in-
frastruktury władze Gminy Bierawa ape-
lują o poważne potraktowanie tej sprawy 
i poniesienie pełnej odpowiedzialności za 
właściwe zabezpieczenie powodziowe tere-
nów nadbrzeżnych oraz za bezpieczeństwo 
mieszkańców tej gminy. Oczekujemy pod-
jęcia natychmiastowych decyzji i prioryte-
towe potraktowanie budowy zabezpieczeń 
przeciwpowodziowych po prawej stronie 
Odry.
 Niniejszy apel poparty jest podpisami 
wielu mieszkańców naszej Gminy.

Wójt Gminy Bierawa
Krzysztof Ficoń

 W dniu 19 września 2015r. (sobota) na terenie gminy Bierawa jest organizowana 
zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicz-
nego oraz zużytych opon o średnicy nie przekraczającej 56 cm.
 Odpady należy wystawić przed posesje najpóźniej do godz. 6:00 w dniu odbioru. 
Zbiórka rozpocznie się w sobotę od godziny 6 rano i będzie obejmowała właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych.
 Mieszkańcy będą mieli możliwość pozbycia się sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, m.in. komputery, drukarki, pralki, 
lodówki, suszarki do włosów, odpady ceramiczne m.in. muszle toaletowe, umywalki, 
wanny a także krzesła, stoły, tapczany, meble, dywany i inne odpady wielkogabarytowe.

NIE WYSTAWIAMY!!!: Odpadów budowlanych, remontowych, odpadów pocho-
dzących z prowadzonej działalności gospodarczej, pojemników po farbach, olejach  
i rozpuszczalnikach, odpadów komunalnych zmieszanych.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Parę słów na temat działań władz Gminy Bierawa

 Na wstępie należałoby podkreślić, 
że za dbałość o właściwy stan budowli  
i urządzeń służących ochronie przed po-
wodzią, odpowiedzialne są takie organy 
jak: Ministerstwo Środowiska, podległy 
mu Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, 
a z ramienia Marszałka Województwa 
Opolskiego - Wojewódzki Zarząd Melio-
racji i Urządzeń Wodnych w Opolu.
 Władze Gminy Bierawa w ostatnich 
latach zawsze starały się traktować sprawy 
ochrony przed powodzią priorytetowo. W 
okresie 2010-2015 podjęto wiele działań, 
które miały doprowadzić do poprawy sy-
tuacji w zakresie właściwego zabezpiecze-
nia terenów gminy Bierawa przed powo-
dzią, w tym przede wszystkim dotyczące 
budowy nowych obwałowań wzdłuż le-
wego brzegu Odry na odcinku od Turza, 
aż po miasto Kędzierzyn – Koźle. Działa-
nia te polegały między innymi na:
1. W 2010 roku w Bierawie goszczono 

dwukrotnie Wiceministra Środowiska 
Stanisława Gawłowskiego. Na spotka-
niach tych Minister publicznie podczas 
debaty zadeklarował, że zaraz po za-
kończeniu prac po lewej stronie Odry, 
będą rozpoczęte prace po prawej stro-
nie Odry tj. po stronie Gminy Bierawa. 
Oświadczył również, że zbiornik Ra-
cibórz zostanie zakończony do końca 
2014 roku. W spotkaniu uczestniczył 
także ówczesny Marszałek Wojewódz-
twa Opolskiego Józef Sebesta. Dzisiaj 
możemy powiedzieć, że słowa Ministra 
mijały się z prawdą, gdyż nic z zapo-
wiedzi nie zostało zrobione.

2. Tego samego roku tj. w dniu 29 czerw-
ca 2010 r. została podjęta uchwała 
Rady Gminy Bierawa w sprawie popar-
cia budowy zbiornika przeciwpowo-
dziowego Kotlarnia. Powyższa uchwa-
ła została wysłana do najważniejszych 
organów Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zabezpieczenia powodziowe
3. Także w 2010 roku zostało wysłane pi-

smo do Pana Andrzeja Kraszewskiego, 
Ministra Środowiska, w sprawie pomo-
cy w rozwiązaniu problemu zagrożenia 
powodziowego czterech gmin powiatu 
kędzierzyńsko-kozielskiego: Bierawy, 
Ciska, Kędzierzyna-Koźla oraz Reń-
skiej Wsi.

4. W dniu 15 lutego 2012 roku została 
podjęta uchwała Rady Gminy Bierawa 
w sprawie poparcia apelu dotyczące-
go opracowania rządowego programu 
systematycznego pogłębiania koryta 
rzeki Odry.

5. W 2014 roku została podjęta uchwa-
ła Rady Gminy Bierawa (w dniu 25 
czerwca) w sprawie budowy obwało-
wań wzdłuż prawego brzegu Odry od 
granicy z województwem śląskim do 
miasta Kędzierzyn-Koźle.

6. W miesiącu październiku 2014 roku 
ponownie na terenie Gminy Biera-
wa gościł Wiceminister Środowiska 
Stanisław Gawłowski. W spotkaniu 
uczestniczyli także posłowie Ziemi 
Opolskiej: Pani Brygida Kolenda-Ła-
buś oraz Ryszard Galla, służby Woje-
wody Opolskiego oraz Marszałka Wo-
jewództwa Opolskiego. Po raz kolejny 
usłyszeliśmy na forum z ust Ministra, 
że pieniądze na prace projektowe na 
budowę wałów dla Gminy Bierawa 
są. Na spotkaniu Minister w obecno-
ści zebranych zwrócił się jednocześnie 
do przedstawicieli służb Wojewody  
i Marszałka o podjęcie stosownych 
działań mających na celu rozpoczęcie 
prac projektowych. Jak się później oka-
zało Pan Minister Gawłowski po raz 
kolejny nie dotrzymał obietnicy i pie-
niędzy po prostu dalej nie było.

7. Od początku roku 2015 przedstawi-
ciele Gminy Bierawa systematycznie 
uczestniczą w spotkaniach zespołu 
planistycznego Zlewni Regionu Górnej 

Odry, poświęconych ustalaniu planu 
działań w zakresie ochrony przeciw-
powodziowej na najbliższe lata. W wy-
niku tych konsultacji w planie zostało 
ujęte zadanie budowa, przebudowa  
i modernizacja wału przeciwpowo-
dziowego Odry od granicy z woje-
wództwem Śląskim po miasto Kędzie-
rzyn-Koźle. Zakres rzeczowy zadania 
to budowa wałów o łącznej długości 
16 km wraz z wałami planowanymi do 
przebudowy i modernizacji. Ostatnim 
elementem tego systemu zabezpieczeń 
przeciwpowodziowych będzie budowa 
polderu Bierawa. Niestety powyższe 
zadania są planowane do realizacji po 
roku 2021. Zrobimy wszystko aby pra-
ce ruszyły szybciej.

8. W roku bieżącym miało także miejsce 
spotkanie z Marszałkiem Wojewódz-
twa Opolskiego Panem Andrzejem 
Bułą, który został zapoznany z proble-
mami Gminy Bierawa. Pokłosiem tego 
spotkania była wizyta w naszej gminie 
Wicemarszałka Województwa Anto-
niego Konopki oraz Zbigniewa Bah-
ryja Dyrektora Wojewódzkiego Za-
rządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  
w Opolu. Tematem wiodącym spo-
tkania był stan zabezpieczeń powo-
dziowych na terenie naszej gminy. 
Pan Marszałek zapoznał się w terenie  
z cząstkowymi wałami oraz miejscami, 
gdzie brak jakiejkolwiek infrastruktu-
ry przeciwpowodziowej. Potwierdził, 
że należy podjąć działania mające na 
celu pozyskanie środków finansowych 
na rozpoczęcie prac projektowych.  
W tym celu należy spotkać się z nową 
Panią Wiceminister Środowiska Doro-
tą Niedziela. Obecnie trwa ustalanie 
terminu spotkania z  Panią Minister.

 Nie czekając na dalszy rozwój wy-
darzeń na sesji Rady Gminy Bierawa  
w dniu 31 sierpnia została podjęta kolejna 
uchwała w formie apelu, głównie do nowo 
wybranego Prezydenta RP Pana Andrzeja 
Dudy, o wsparcie i pomoc naszych starań 
w zakresie ochrony gminy Bierawa przed 
powodzią. Mieszkańcy mają możliwość 
poparcia tego apelu w terminie do koń-
ca września br. Po tym terminie nastąpi 
przekazanie apelu wraz z podpisami osób 
popierających do wskazanych adresatów, 
tj. Kancelarii Prezydenta i Kancelarii Pre-
miera Rzeczypospolitej Polskiej.
 Władze Gminy przy każdej nadarzają-
cej się okazji starają się mówić o proble-
mach w zakresie ochrony przeciwpowo-
dziowej naszej gminy. Mamy nadzieję, że 
rozsądek zwycięży i nasze starania wresz-
cie przyniosą oczekiwane owoce.

Wójt Gminy Bierawa
Krzysztof Ficoń
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Podsumowanie wakacyjnych imprez

 Wakacje przywitaliśmy tradycyjną 
Goszycką Fojyrką. Jako że integracja na-
szych mieszkańców postępuje, to ogni-
skowy krąg był na tyle duży, że konieczna 
była komunikacja esemesowa a podejście 
do ognia celem upieczenia kiełbasy wią-
zało się z podobnymi emocjami, co wyj-
ście na scenę w teatrze przed kompletem 
publiczności.
 Tydzień później w wiejskiej świetlicy 
Gminne Centrum Kultury zorganizowało 
warsztaty ceramiczne. Były to kolejne po 
warsztatach ozdób wielkanocnych zaję-
cia przeprowadzone przez pracowników 
GCKiR w naszej miejscowości. Jedne  
i drugie spotkały się ze sporym zaintere-
sowaniem nie tylko najmłodszych miesz-
kańców. Cieszymy się bardzo, że Cen-
trum wychodzi poza stolicę gminy, dzięki 
czemu nasi mieszkańcy mają ułatwiony 
dostęp do jego oferty. 
 Tuż po warsztatach miał miejsce 
czwarty wiejski spływ kajakowy. Tym 
razem popłynęliśmy Rudą. Meandrująca 
rzeka płynąca wąskim korytem, z wielo-
ma piaszczystymi łachami nie pozwalała 
nam na nudę. Dodatkowych emocji do-
starczyło pokonywanie wielu drzew zwa-
lonych do rzeki podczas wichur. Pod ko-
niec spływu w samym sercu pałacowego 
parku w Rudach, mieliśmy do pokonania 
próg wodny. W naszych próbach wspie-
rali nas spacerowicze, którzy dopingowa-
li uczestników spływu z brzegu. W tym 

Kulturalne Goszyce
roku mieliśmy do czynienia z rekordową 
ilością wywrotek. Do tradycyjnie zatopio-
nych telefonów doszły straty w ubiorze, 
zagubione bluzki i oderwane nogawki 
w  spodniach, a także zdekompletowane 
obuwie oraz wiele siniaków i otarć. Po 
zakończonym spływie w Brantolce cze-
kały na nas słynne swojskie hamburgery  
z Baru Pod Lipami. Po takim wysiłku 
smakowały chyba lepiej niż zwykle. Spływ 
był, więc bardzo męczący, ale z czasem  
w naszej pamięci pozostaną pewnie same 
dobre wspomnienia i mnóstwo anegdot.
 W międzyczasie ukończono pierwszy 
etap prac związanych z budową altany 
biesiadnej w wiejskim parku na tyłach 
Domu Mieszkańców, finansowany z fun-
duszu sołeckiego.
 Kolejną imprezą tego lata był festyn 
wiejski, który począwszy od tego roku ma 
mieć miejsce zawsze, w sobotę poprze-
dzającą odpust na Magdalence. Za kon-
soletą ponownie stanął DJ Michał, a Basia 
Porwoł z GCKiR zadbała o zorganizowa-
nie zabaw dla najmłodszych festynowi-
czów. Natomiast tradycyjne przeciąganie 
liny pokazało kolejny raz, że na nic zdają 
się mocarne ramiona mężczyzn wobec 
uporu i waleczności kobiet.
 Pod koniec lipca naszą miejscowość 
odwiedziła komisja konkursu Piękna 
Wieś Opolska. Goszyce wystartowały  
w kategorii Najpiękniejszej Wsi Opol-
skiej, a nasz projekt Goszyce Cinema 

Village powalczy o miano najlepszego 
projektu Odnowy Wsi. Członkowie ko-
misji spacerowali po Goszycach słucha-
jąc naszych opowieści o wiejskich wyda-
rzeniach i przedsięwzięciach. W czasie, 
krótkiej wycieczki rowerowej przyjrzeli 
się również z bliska Magdalence. Wy-
daje nam się, że podobnie jak wcześniej 
Dziergowice i Lubieszów godnie prezen-
towaliśmy całą gminę. Teraz oczekujemy 
na wyniki konkursu. 
 W połowie sierpnia miała miejsce 
kolejna edycja Goszyce Cinema Village. 
Dzięki współpracy z GCKiR w Zagrodzie 
na Niwce zagrał zespół InnI z Magdaleną 
Kubata na wokalu. Zapewne dla niektó-
rych naszych mieszkańców był to pierw-
szy koncert rockowy w życiu. W pierw-
szy dzień, w nawiązaniu do koncertu 
zaprezentowane zostały filmy o tematyce 
muzycznej. Sobota stała pod znakiem 
animacji dla dzieci i lekkiego komedio-
wego repertuaru. Przy okazji dziękuje-
my wszystkim, którzy przyczyniają się 
do tego, że mimo trudności nasz projekt 
ciągle się rozwija. Przede wszystkim Mi-
chałowi Neugebauerowi, który jako go-
spodarz tego wydarzenia dba o jego nie-
powtarzalny klimat, bo tak jak pierwsze 
projektory kinowe nazywano latarniami 
magicznymi tak nasze kino rozgrywa się 
w miejscu magicznym, o czym zaświad-
czyć mogą ci, którzy nas w tym czasie 
odwiedzili. Serdeczne podziękowania 
Młodzieży, której wielkie zaangażowanie 
daje nadzieję, że duch społecznikowski  
w naszej małej społeczności nie zaginie. 
Już teraz zapraszamy na kolejną, jubile-
uszową edycję Goszyce Cinema Village.

Marek Antoni Stańczyk
Strona sołectwa: www.goszyce.pl

Informacje Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie

 Gminne Centrum Kultury i Rekre-
acji w Bierawie jak co roku organizowało 
wakacje dla dzieci. Oprócz zajęć foto-
graficznych, muzycznych, plastycznych  
i ceramicznych, odbyło się kilka wyjaz-
dów, m.in. wyjazd do zaginionego mia-
sta Rosenau w Pokrzywnej, zwiedzania 
studia filmów rysunkowych w Bielsko 
Białej czy też wyjazd do parku liniowego 
w Radlinie. Dzieciaki również mogły sko-
rzystać z biwaku na boisku w Starej Kuź-
ni, gdzie główną tematyką było jeździec-
two konne. W wakacjach uczestniczyło  
ok. 250 osób 

 W czasie wakacji Gminne Centrum 
Kultury i Rekreacji organizowało szereg 
festynów na terenie całej gminy.

Zespół GCKiR

Wakacje w Gminie Bierawa

Publiczne Przedszkole w Dziergowicach

 Poznajemy ciekawe zawody wokół 
nas” to tematyka planu rocznego Publicz-
nego Przedszkola w Dziergowicach reali-
zowanego w roku szkolnym 2014/15.
 Udział przedszkolaków w Dożynkach 
to pierwsza okazja do poznania bliżej za-
jęć dnia codziennego rolnika. Intereso-
waliśmy się tym co rośnie na polu w sa-
dzie i w ogrodzie. Byliśmy na polu zbierać 
ziemniaki. Obejrzeliśmy z bliska zwie-
rzęta hodowane przez rolnika i warunki  
w jakich żyją.
 Na Śląsku nie można pominąć pracy 
zawodowej górników, z tej okazji między 
innymi została zorganizowana wyciecz-
ka do kopalni piasku w Dziergowicach. 
Dzieci zostały mile przyjęte a pracujący 
tam sprzęt i koparki z pewnością wzbu-
dziły zainteresowanie gości.
 W Dzień Pocztowca odwiedziła na-
sze przedszkole pani kierownik Poczty 
Polskiej i przekazała informacje doty-
czące historii poczty po dzisiejsze czasy. 
Dzieci wysłały zredagowane przez siebie 
listy dla rodziców.
 Podczas spacerów po najbliższej oko-
licy dzieci odwiedziły sklep, gdzie przy-

Poznajemy ciekawe zawody
glądały się pracy ekspedientki i kasjerki, 
zajrzały również do Ośrodka Zdrowia, 
gdzie poznały zawód lekarza, pielęgniarki 
i dentysty. 
 Dzięki uprzejmości rodziców od-
wiedziliśmy też miejscowe zakłady kra-
wieckie, dzieci mogły obserwować pracę 
krawcowej przy maszynie i efekty tej pracy  
w postaci sukienki dla lalki i poduszki 
na szpilki. Byliśmy też w zakładzie fry-
zjerskim gdzie fryzjerka zrobiła każdemu 
dziecku ekstra fryzurkę.
 W samym przedszkolu dzieci mia-
ły również okazję poznać takie zawody 
jak nauczyciel czy też kucharka. Podczas 
wizyty w przedszkolnej kuchni dzieci  
z zaciekawieniem przyglądały się pracy 
kucharek, a następnie same przygotowy-
wały różne pyszne sałatki. 
 Wycieczka starszaków do leśniczów-
ki pozwoliła dzieciom zrozumieć dlacze-
go należy dbać o przyrodę i to jak ważna 
jest praca leśnika.
 Podczas wycieczki do Państwowej 
Straży Pożarnej i do Posterunku Policji 
poznaliśmy jaką ważną rangę w życiu 
każdego człowieka pełnią służby mun-

durowe. Widzieliśmy próbne akcje alar-
mowe, pokaz wozów strażackich i jeden 
ze sposobów gaszenia pożaru. Na poste-
runku policji ciekawość dzieci zaspokoił 
pokaz motoru i samochodów policyjnych 
oraz pokaz szkolenia psa.
 Na koniec roku szkolnego rodzice 
wraz z dziećmi brali udział w konkursie 
plastycznym pt. „Kim chciałbyś zostać 
w przyszłości”. Do przedszkola wpłynęło 
wiele pięknych i ciekawych prac wykona-
nych różnymi technikami. 
 Dzieci miały również okazję poznać 
stare, ginące już zawody. W maju odwie-
dziliśmy Lubieszowską Izbę, gdzie zosta-
ły zorganizowane warsztaty garncarskie, 
mogliśmy się zapoznać ze sposobem wy-
platania koszyków, widzieliśmy w jakich 
piecach niegdyś wypalano chleb i jaki-
mi narzędziami posługiwano się kiedyś  
w naszych domach. Dzieci mogły również 
zobaczyć pasiekę uli i zapoznać się z pra-
cą pszczelarza. W gospodarstwie agrotu-
rystycznym spotkaliśmy się z kowalem 
który pokazał dzieciom sposób kucia że-
laza i ostrzenia narzędzi rolniczych.
 To był niewątpliwie ciekawy i bliski 
dzieciom temat planu rocznego, może na-
wet decydujący o przyszłości zawodowej 
niektórego dziecka.

Rita Olbrych

Informacje Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie

 Dnia 31.05.2015r Gminne Centrum 
Kultury i Rekreacji w Bierawie wraz  
z Urzędem Gminy zorganizowało Gminny 
Dzień Dziecka na boisku w Bierawie.
 W ramach festynu od godziny 15:00 
czas umilały śpiewy zespołów działających 
przy GCKiR w Bierawie, natomiast od 
godziny 16:00 odbywał się Gminny Prze-
gląd Twórczości Przedszkolnej i Szkolnej 
„Dzieci dzieciom”, gdzie uczestnicy szkół 
i przedszkoli reprezentowali śpiewy, tańce 
i przedstawienia. Po występach na dzieci 
czekały takie atrakcje jak: pokaz spraw-
ności strażackiej, rywalizacja w strzelaniu 
z łuku w towarzystwie średniowiecznych 
rycerzy oraz wiele super gratisowych urzą-
dzeń do zabawy (suchy basen, zjeżdżalnie, 
bungee, dmuchańce, rodeo, sumo i inne). 
 Na zakończenie festynu był koncert 
duetu „Kola i Jula” który obsypywał wi-
dzów piękną muzyką i zrobił na naszej pu-
bliczności naprawdę wielkie wrażenie :-). 
 Mamy nadzieję, że urozmaiciliśmy 
czas dzieci i rodziców. Pogoda na szczęście 
dopisała, co sprawiło, że boisko było pełne 
zadowolonych i szczęśliwych dzieci. 

Zespół GCKiR

Gminny Dzień Dziecka
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Publiczne Przedszkole w Bierawie

 W przedszkolu rozchmurza nam się 
minka, bo bajkowa to krainka, w naszym 
przedszkolu szybko płynie czas, bo weso-
ło bawi się tam każdy z nas. Po krótkiej 
przerwie świątecznej dzieci wróciły do 
przedszkola pełne energii i chęci do za-
bawy i dalszego pogłębiania wiedzy na 
temat otaczającego nas świata. Zaczęliśmy 
bardzo pracowicie, dzieci we wszystkich 
oddziałach obchodziły „Światowy dzień 
Ziemi”, uczciliśmy to pracą w ogrodach 
przedszkolnych – dzieci grabiły, plewiły,  
a nawet sadziły i siały nowe roślinki, zało-
żyły w sali hodowlę roślin.
 W II półroczu dzieci odwiedziły 
bibliotekę, przypomniały sobie zasady 
działania biblioteki oraz zapoznały się 
z bogactwem księgozbioru biblioteki  
w Bierawie, a w ramach akcji „Cała Polska 
czyta dzieciom” usłyszały ciekawą bajkę 
przeczytaną przez Panią Karinę.
 Realizując zagadnienia planu roczne-
go dzieci ze wszystkich oddziałów odwie-
dziły Nadleśnictwo oraz Stampnicę, tam 
miały okazję porozmawiać z panem leśni-
kiem, który oprowadził nas po pięknym 
lesie, a także pokazał różne gatunki roślin 
oraz pomógł w rozpoznawaniu gatunków 
ptaków zamieszkujących pobliskie lasy.  
W Stampnicy urządziliśmy sobie praw-
dziwy piknik na świeżym powietrzu  

Kolorowe Przedszkole
i aktywnie spędziliśmy czas na zabawach 
bieżnych.
 Nie mieliśmy zbyt wiele czasu na 
wytchnienie, ponieważ dalej poprzez 
wycieczki poznawaliśmy otaczający nas 
świat, dzieci z przedszkola w Starym Koź-
lu wraz z paniami odwiedziły „Wiejską 
Chatę” w Gliwicach, tam zapoznały się 
z zawodem garncarza, poznały historię 
tego zawodu, zwiedziły ludowy domek  
i same spróbowały pracy z gliną – samo-
dzielnie wykonywaliśmy miseczki z gli-
ny. Dokarmialiśmy również zwierzątka 
zamieszkujące wiejską zagrodę. Gościem 
w przedszkolu w Starym Koźlu był rów-
nież wyjątkowy piesek – Brego. Brego 
to piesek terapeutyczny, wraz ze swo-
ją panią odwiedził dzieci, co wyzwoliło  
u nich wiele radości i pozytywnych emo-
cji. Dzieci z grupy starszaków w Starym 
Koźlu realizowały pod nadzorem pani mgr 
Joanny Zioło międzynarodowy program 
promocji zdrowia psychicznego u dzie-
ci w kontekście wczesnego zapobiegania 
„Przyjaciele Zippiego”. Dzieci z oddziału 
w Bierawie odwiedziły Teatr Muzycz-
ny w Gliwicach, gdzie obejrzały przed-
stawienie pt. „Tańcowały dwa Michały”. 
Starszaki ze Starego Koźla odwiedziły 
gospodarstwo rolne, gdzie miały okazje  
z bliska przyjrzeć się pracy rolnika. Dzieci 

z Kotlarni zapoznały się natomiast z pracą 
strażaka.
 Dzieci z oddziałów naszego przed-
szkola brały udział w wielu uroczysto-
ściach, między innymi: konkurs recyta-
torski „Mali przyjaciele przyrody”, Gmin-
ny Przegląd Twórczości Szkolnej i Przed-
szkolnej”, „Biesiada Śląska”. We wszystkich 
oddziałach naszego przedszkola nauczy-
cielki zorganizowały w swoich grupach 
zajęcia otwarte dla rodziców, by maluchy 
mogły zaprezentować swoje umiejętności. 
Umiejętnościami aktorskimi dzieci mo-
gły popisać się dzieci podczas pikników 
rodzinnych zorganizowanych na poszcze-
gólnych oddziałach z okazji Dnia Mamy, 
Taty oraz Dziecka. Hucznie obchodzili-
śmy najważniejsze święto w przedszkolu 
– Dzień Dziecka – zorganizowane zostały 
gry, zabawy, tańce: radości nie było końca! 
19 czerwca w przedszkolach w Bierawie, 
Starym Koźlu oraz w Kotlarni odbyło się 
uroczyste pożegnanie dzieci kończących 
edukację przedszkolną. Dzieci odwiedziły 
także kino „Helios”, gdzie widziały cieka-
we bajki. Stanowczo można stwierdzić, że 
na nudę nie było czasu, w okresie waka-
cyjnym życzymy dzieciom wszystkiego 
dobrego – bezpieczeństwa, o którym dzie-
ciom przypomnieli pracownicy Centrum 
Ruchu Drogowego, którzy odwiedzili 
bierawskie przedszkole. Z niecierpliwo-
ścią czekamy na nowe przygody po waka-
cjach....

mgr Jolanta Malajka

Szkoła Podstawowa w Dziergowicach

 Kolejny bardzo owocny rok szkolny 
już za nami. Uczniowie SP Dziergowice 
są bardzo wszechstronni i osiągali świet-
ne wyniki w różnych dziedzinach. Sport -  
w tej kategorii nasi uczniowie zawsze 
mogą się pochwalić rewelacyjnymi 
osiągnięciami: Mistrzostwa Powiatu  
w Czwórboju LA- I m. chłopców, II m. 
dziewcząt, Mistrzostwa Województwa 
w Czwórboju LA- VII m. chłopców, Mi-
strzostwa Powiatu w Lekkoatletyce: I m.: 
A. Skrobek [500 m.], D. Jendrysik [1000 
m.], sztafeta chłopców 4x100 m.[A. Skro-
bek, Sz. Marszałek, M. Zachłód, R. Gar-
bas]; II m.: P. Siwek [100m.], N. Moszko 
[pchnięcie kulą], Sz. Marszałek [100m.], 
A. Skrobek [100mppł], sztafeta dziew-
cząt 4x100m. [Z. Miemiec, M. Kupczyk,  
A. Walas, P. Siwek]; Mistrzostwa Woje-
wództwa w Lekkoatletyce: III m. - A. Skro-
bek [100 mppł.], V m. - Artur Skrobek [500 
m.], VII m. - sztafeta chłopców 4 x 100 m. 
[A. Skrobek, Sz. Marszałek, M. Zachłód, 
J. Wolf], Mistrzostwa Województwa  
w Lekkoatletyce Szkół Wiejskich: II m. – 
R. Garbas [600 m.], IV m. – A. Skrobek 
[300 m.], VI m. – A. Skrobek [skok w dal], 
V m. – sztafeta szwedzka [A. Skrobek, 
Sz. Marszałek, R. Garbas, M. Zachłód].  
W Konkursie Recytatorskim J. Niemiec-
kiego „Jugend trägt Gedichte vor” na eta-
pie gminnym I m. zajęła Z. Wróbel, II m. 
– M. Kupczyk, a VI m. – O. Siwek. Ogól-
nopolski Konkurs Plastyczny „100 Bajek 

Solidna praca zawsze popłaca
Jana Brzechwy” to także powód do dumy, 
nasi uczniowie zajęli wspaniałe miejsca: 
I m. – R. Garbas, I m. – A. Węgrzyn,  
II m. – Z. Miemiec, II m. – R. Simmert,  
III m.- D. Węgrzyn, III m. – L. Simmert,  
III m. – A. Lniak, III m.- N. Długosz, 
III m.- O. Siwek, wyróżnienie - M. Kup-
czyk. Konkurs SUDOKU w SP Budziska 
- udział M. Farion, K. Kubicka. Gminny 
Konkurs Ortograficzny - III m. M. Kup-
czyk, III m. dla SP Dziergowice.
 Nasza szkoła znalazła się w gonie  
21 wybranych szkół województwa opol-
skiego i śląskiego, które w ramach kam-
panii prowadzą Kluby Odkrywców Języ-
ka Niemieckiego. W maju nasi uczniowie 
wzięli udział w I Zjeździe Klubów Od-
krywców Niemieckiego w Opolu.
 Uczniowie klasy V realizując pro-
jekt „Trzmiele w Ogrodzie” uczestniczyli  
w konkursie na obserwację roślin i zwie-
rząt w ogródku szkolnym. Przez cały rok 
obserwowali wzrost i rozwój roślin oraz 
działalność trzmieli. Wykonali kronikę 
obserwacji, za którą każdy uczeń otrzy-
mał pendrive oraz każdy zespół książkę, 
grę przyrodniczą oraz przyrządy do ob-
serwacji przyrodniczych. 
 W ramach projektu FŚNIT uczniowie 
klas I pojechali do Niwek, a klasa V do 
Krasiejowa. W naszej szkole realizujemy 
różne projekty: „Trzymaj formę”, „Nie pal 
przy mnie proszę”, „Ratujemy i uczymy 
ratować”, „Klub bezpiecznego Puchatka” 

oraz „Zabawa uczy i integruje”. 
 Wielkim wydarzeniem w naszej szko-
le był Dzień Seniora po śląsku. Było to 
wielkie przedsięwzięcie, które przygoto-
wały mgr W. Marszałek i mgr M. Marek. 
Na scenie DK Dziergowice dziadkowie  
i babcie, omy i opy mogli podziwiać swo-
je wnuki.
 Zakończenie roku szkolnego to ko-
lejny powód do radości. Klasa IV za-
kończyła rok ze średnią 4,35; kl. V 4,7;  
kl. VI 4,62, co dało bardzo wysoką śred-
nią szkoły 4,55. Aż 11 naszych uczniów 
otrzymało stypendium naukowe. Dwóch 
uczniów: Artur Skrobek oraz Robert Gar-
bas otrzymali Stypendia Wójta. Spraw-
dzian Szóstoklasistów to także powód do 
dumy, ogólny wynik szkoły 63% (gmina: 
58,9%). J. polski - szkoła 70,7% (gmina: 
69,2%), matematyka - szkoła 54,8% (gmi-
na: 48,2%), j. angielski - szkoła 76,9% 
(gmina: 79,7%).
 Jednak nie tylko nauką człowiek żyje. 
Klasa VI pojechała na „Zieloną Szkołę” 
do Warszawy, a kl. III do Zakopanego. 
37 uczniów klas IV-VI pojechało na obóz 
językowy EuroWeek - Szkoła Liderów  
w Międzygórzu. Odbyły się także wy-
cieczki klasowe do Miasteczka Twinpigs 
w Żorach oraz do Złotego Stoku. Po-
nad to Rada Rodziców ufundowała dla 
wszystkich uczniów wycieczkę do Afry-
karium i ZOO we Wrocławiu. Po tak pra-
cowitym roku przyszła pora na wakacje. 
Nasi uczniowie nabiorą przez 2 miesiące 
sił i od 1 września 2015 znów zabieramy 
się do pracy.

mgr Alina MarekPubliczna Szkoła Podstawowa w Starej Kuźni

 Nowy rok szkolny przed nami, ale 
warto trochę powspominać co się w na-
szej szkole działo. Sześć miesięcy, niby tak 
niewiele, a jest się czym pochwalić. 
 W styczniu bieżącego roku w naszej 
gminie odbyły się konkursy przedmio-
towe, w których brylowali między inny-
mi nasi uczniowie. Z języka polskiego 
Wiktoria Biernacka uplasowała się na  
I miejscu. Ze znajomością języka an-
gielskiego poradziliśmy sobie niewiele 
gorzej, gdyż drugie miejsce zdobyła rów-
nież Wiktoria Biernacka, a miejsce zaraz 
za podium zajęła Agata Domagała. Basia 
Walicka zajęła III miejsce w konkursie  
z historii oraz reprezentowała naszą szko-
łę w rejonowym konkursie recytatorskim 
z języka niemieckiego jak również, wraz 
z Dominikiem Majnuszem, w gminnym 
konkursie strażackim. Uczennice klasy 
VI – Magdalena i Nikola Suchanek wzięły 
udział w wojewódzkim konkursie foto-
graficznym z języka niemieckiego zdoby-

Ale to już było ...
wając cenne nagrody i dyplomy.
 Uczniowie naszej szkoły mogą po-
chwalić się również niezłymi wynikami 
sportowymi. W gminnym turnieju piłki 
siatkowej dzięki szósto i piątoklasistom 
zdobyliśmy I miejsce. W zawodach po-
wiatowych Nikola Suchanek zajęła I miej-
sce w pchnięciu kulą, Dominik Majnusz 
zajął II miejsce w biegu na 200m a Patry-
cja Kędroń III miejsce w rzucie piłeczką 
palantową. Dzięki swoim zmaganiom Ni-
kola Suchanek zajęła II miejsce w pchnię-
ciu kulą na szczeblu wojewódzkim. Poza 
tym okazało się, że mamy najlepszą  
w powiecie drużynę piłki nożnej dziew-
cząt, które doszły do półfinału wojewódz-
kiego plasując się na drugim miejscu.
 Oprócz obowiązków były również 
przyjemności. Jedną z nich była żywa 
lekcja historii, podczas której uczniowie 
mieli okazję zaznajomić się z czasami od 
Mieszka I do Bolesława Krzywoustego. 
Wiele ówczesnych rekwizytów zrobiło 

niemałe wrażenie na uczniach. Innym 
rodzajem spędzenia wolnego czasu, tym 
razem wraz z rodzinami, był obchodzo-
ny co roku Dzień Babci i Dziadka zor-
ganizowany przez klasę I. Było przesta-
wienie, był poczęstunek i były zachwyty 
młodymi „aktorami”. Odbył się również 
szkolny festiwal językowy, w trakcie któ-
rego uczniowie śpiewali piosenki w języ-
ku angielskim i niemieckim. W ramach 
projektu FŚNiT uczniowie klasy I i VI 
wzięli udział w pełnej emocji wycieczce 
do Krasiejowa, podczas której mieli oka-
zję przenieść się w czasie w Sali Odlotów 
oraz zaznajomić się z historią przodków. 
Odkrywali i poznawali fascynujący świat 
dinozaurów w trójwymiarowej głębi. 
 W minionym roku szkolnym przystą-
piliśmy do dwóch projektów: Bezpieczna 
Szkoła – Bezpieczny Uczeń oraz Dzień 
Bezpiecznego Internetu. W ramach 
pierwszego z nich zaliczyliśmy szereg 
interesujących lekcji dotyczących bezpie-
czeństwa. Odwiedził nas niewidomy pan 
Marcin Mandziuk, który opowiedział 
nam o życiu ludzi zmagających się z tą 

niepełnosprawnością. Pokazał nam wiele 
przyrządów pomagających im w codzien-
nym funkcjonowaniu. Odbyło się rów-
nież spotkanie z przedstawicielami OSP, 
którzy poinstruowali jak zachowywać 
się w zagrożeniach pożarowych w domu  
i w szkole oraz jak udzielić pierwszej 
pomocy. Pielęgniarka szkolna równie 
dobrze nauczyła nas udzielania pierw-
szej pomocy w nagłych wypadkach.  
W ramach programu DBI rodzice na-
szych uczniów zostali zapoznani z poję-
ciem cyberprzemocy oraz jego skutkami. 
Przedstawiono im krótki filmik szkole-
niowy mający na celu zachęcić do kur-
su e-learningowego „Dziecko w Sieci”. 
Poza tym przeprowadzono szereg lekcji 
związanych z bezpieczeństwem dzieci  
w Internecie, a chętni uczniowie wykona-
li plakaty dotyczące tego tematu. 
 Uczniowie naszej szkoły, w ramach 
projektu „Trzymaj formę!”, mieli okazję 
nauki jazdy na nartach. Wraz z opieku-
nem wybrali się do Sidziny, gdzie nie-

którzy z nich po raz pierwszy próbowali 
swoich sił w nowej dyscyplinie sportowej. 
Wszyscy byli bardzo zadowoleni i z nie-
cierpliwością czekają na następny tego 
typu wyjazd.
 13 czerwca uczniowie i ich rodzice, 
jak również absolwenci i zaproszeni go-
ście uczestniczyli w uroczystości zwią-
zanej z obchodami 130 rocznicy istnie-
nia naszej szkoły. Uroczyste otwarcie 
obchodów, poprzedzone 
mszą świętą, miało miejsce  
w DK w Starej Kuźni gdzie 
można było zapoznać się  
z rysem historycznym 
szkoły oraz wysłuchać 
przemówień dyrektora 
szkoły, zaproszonych gości 
jak i wspomnień zacnych 
absolwentów. Po oficjalnej 
części wszyscy udali się na 
teren szkoły, gdzie odby-
ły się występy artystyczne 
uczniów i absolwentów 
oraz skromny poczęstu-

nek. Jednym z punktów programu było 
oficjalne otwarcie pierwszej w gminie sali 
językowej. Całość obchodów zakończyła 
się zabawą taneczną w parku. 
 Na nowy rok szkolny życzymy 
wszystkim uczniom motywacji, zapału  
i zaangażowania.

Małgorzata Daroń

(Ciąg dalszy na stronie 9)

(Ciąg dalszy ze strony 8)
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Publiczne Gimnazjum w Bierawie

 Rok szkolny 2014/2015 dobiegł końca. 
Nauczyciele i uczniowie zasłużyli na upra-
gnione wakacje. Przyszedł czas na podsu-
mowania i refleksje. 
 Po wytężonej pracy najlepsi gimna-
zjaliści otrzymali świadectwa z wyróż-
nieniem. Należą do nich: Julia Ignacy, 
Joanna Czogała, Tomasz Magiera, Klau-
dia Chrząszcz, Milena Komander, Kamila 
Zachłód, Sonia Eilers, Wiktoria Popczak, 
Agnieszka Janeczek, Karolina Marek, 
Marta Auer, Anna Rutkowska, Natalia 
Pilich, Sabina Pyrlik, Laura Ficoń, Alek-
sandra Fabisińska, Agnieszka Miemiec, 
Natalia Suchanek, Damian Wierzba, Denis 
Chrzonszcz, Magdalena Zachłód, Magda-
lena Głąbica, Anna Walas, Agata Musioł, 
Maria Olszowy, Magdalena Chromik.
 Spośród wyżej wymienionych uczniów 
14 osób uzyskało stypendium naukowe. 
W  ostatnim dniu roku szkolnego z rąk 
Wójta Gminy Bierawa 15 gimnazjalistów 
odebrało nagrody edukacyjne za wybitne 
osiągnięcia w nauce: Marek Karolina – fi-
nalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka 

Czas na podsumowania
Niemieckiego, Anna Łukowska – I miej-
sce w IV Powiatowym Konkursie Recyta-
torskim w Kędzierzynie-Koźlu, II miejsce 
w  XV Wojewódzkim Konkursie Recyta-
torskim Jednego Poety w Opolu; w sporcie 
podczas Wojewódzkich Igrzysk LZS Szkół 
Wiejskich: Julia Ignacy – II miejsce w Szta-
fecie Olimpijskiej, Karolina Giet – I miej-
sce w sztafecie 4 x 100m, II miejsce w biegu 
na 300m, Dawid Gaszi – III miejsce w szta-
fecie 4 x 100m, Sara Spałek – II  miejsce 
w Sztafecie Olimpijskiej, Joanna Morelow-
ska – II miejsce w Sztafecie Olimpijskiej, 
Magdalena Chromik – II miejsce w Szta-
fecie Olimpijskiej, Marcin Brzyś – III miej-
sce w sztafecie 4  x  100m, Aleksandra Fa-
bisińska – I miejsce w sztafecie 4 x 100m, 
Agnieszka Miemiec - I  miejsce w  szta-
fecie 4  x  100m, Natalia Pilich - I  miejsce 
w sztafecie 4 x 100m, Denis Chrzonszcz – 
III miejsce w sztafecie 4 x 100m, Aleksan-
der Żydek – III miejsce w biegu na 300m, 
III miejsce w sztafecie 4 x 100m; w kultu-
rze: Natalia Tul – I miejsce w VIII Powia-
towym Festiwalu Twórczości Artystycznej 

w Raciborzu, III miejsce w XI Ogólnopol-
skim Konkursie na interpretację piosenek 
Agnieszki Osieckiej „Oceany”. 
Uczniowie naszego gimnazjum zajęli 
również zespołowo zaszczytne II  miejsce 
w  Wojewódzkich Igrzyskach LZS Szkół 
Wiejskich. To wielkie osiągnięcie napawa 
nas dumą i raduje serca. 
 Wszystkim nagrodzonym serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
 Nasza szkoła to nie tylko wspaniali 
uczniowie, ale także sprawnie działają-
cy Samorząd Uczniowski, aktywna Rada 
Rodziców i pomocni pracownicy obsługi. 
Na uwagę zasługuje również kompetentne 
grono pedagogiczne, wśród którego gim-
nazjaliści mogą znaleźć wsparcie u pani 
psycholog, pedagog, szkolnego doradcy 
zawodowego, pielęgniarki szkolnej, wy-
chowawców. Całym zespołem kieruje od 
wielu lat pani dyrektor Jolanta Wierzba. 
Jej zaangażowanie i kompetencje sprzyjają 
dobrej atmosferze i twórczej pracy. Wszy-
scy pracujemy na nasz wspólny SUKCES. 
Szkoła jest bowiem dla nas wszystkich 
drugim domem. Musimy o niego dbać.

Maria Stępień
Elżbieta Walas

Zespół Szkół Dwujęzycznych w Solarni

 Rok szkolny 2014/15 był rokiem wytę-
żonej pracy dla Zespołu Szkół Dwujęzycz-
nych w Solarni. Priorytetem naszej pla-
cówki jest znajomość języków obcych oraz 
rzeczywista umiejętność komunikowania 
się w tych językach.
 Corocznie uczniowie wyjeżdżają na 
warsztaty pod hasłem Euroweek do Długo-
pola Dolnego. W ciągu tygodnia zmagają 
się się z językiem angielskim, wykonując 
zadania powierzone im przez wolontariu-
szy EFM z Wielkiej Brytanii, Francji, Nie-
miec, Austrii, Rumunii, Turcji, Indii, Chin. 
 W tym roku udało nam się także zor-
ganizować międzynarodową wymianę  
z uczniami ze szkoły w Saragossie w Hisz-
panii. Uczniowie przy okazji zwiedzili tak-
że Barcelonę – stadion Camp Nou, Templo 
Expiatorio de la Sagrada Familia, poznali 
zabytki Saragossy oraz wspólnie spędzali 
czas wolny z rówieśnikami i ich rodzinami, 
szlifując język angielski. Wymianę zorga-
nizowała p. M. Czerwińska przy pomocy 
p. D. Buczek, p. D. Kuli i p. H. Melcz. Już  
17 września 2015 r. będziemy gościć 
uczniów z Hiszpanii w naszej szkole. Wy-
miana nie doszłaby do skutku, gdyby nie 
wsparcie Wójta Gminy Bierawa.
 Przez cały rok szkolny zespół instru-
mentalno - wokalny Solaris ubogacał 
swoimi występami spotkania mniejszo-

@ktywna szkoła
ści niemieckiej w całej Gminie Bierawa  
i na Górze Św. Anny. 7.06.2015 r. pod-
czas Pielgrzymki Mniejszości Niemiec-
kiej na Górę św. Anny schola pod batutą  
p. K. Kupczyk śpiewem uświetniła mszę 
świętą. Tego samego dnia odbył się także 
Przegląd Zespołów Mniejszości Niemiec-
kiej, podczas którego nasza szkoła usytu-
owała się na drugim miejscu w kategorii 
zespołów wokalno – instrumentalnych.  
Z kolei 22 marca zespół Solaris uświetniał 
swoim koncertem tegoroczną Wojewódz-
ką Wystawę Stołów Wielkanocnych w Za-
krzowie organizowaną przez Fundację Eu-
ro-Country oraz Urząd Gminy w Polskiej 
Cerekwi.
 W okresie wakacyjnym nasi uczniowie 
corocznie wyjeżdżają do Niemiec do Suhl 
na kolonie. W szkole działa także Szkolny 
Klub Odkrywców Języka Niemieckiego. 
Uczniowie chętnie przystępowali do róż-
norodnych konkursów i zdobyli zaszczyt-
ne miejsca. Wiedza z języka polskiego 
przyniosła efekty 15.06.2015 r. podczas 
XI Gminnego Konkursu Ortograficznego,  
w którym DSP zajęła I miejsce, zdobywając 
tym samym Puchar Wójta Gminy Bierawa. 
Uczennica klasy VI Zofia Czerwińska in-
dywidualnie zajęła I miejsce, a Damian 
Gnielinski III miejsce. Do konkursu dzieci 
przygotowała p. H. Melcz.

 Na Wojewódzkich Zawodach Lekko-
atletycznych w skoku wzwyż, z wynikiem 
142cm, uczeń klasy VI – Tobiasz Kowaś 
usytuował się na IV miejscu. Również 
gratulacje dla ucznia Tobiasza Kowasia za 
zajęcie II miejsca w Wojewódzkich Zawo-
dach Lekkoatletycznych w Opolu w biegu 
100 m p/p. Ucznia do konkursu przygo-
towywała p. A. Mordak. Tym sposobem  
T. Kowaś zdobył na koniec roku szk. sty-
pendium Wójta Gminy Bierawa za szcze-
gólne osiągnięcia sportowe: lekkoatletycz-
ne.
 Uczeń klasy IV – Marcel Kansy zajął  
I miejsce w biegu Pielgrzym w kategorii 
klas IV-VI.
 21.05.15 uczniowie DSP brali udział  
w VII Powiatowym Konkursie Matema-
tycznym organizowanym przez ZSM nr 
3 w Kędzierzynie - Koźlu. Uczeń klasy 6 
– M. Ogórek zajął I miejsce, a miejsca IV 
i V zajęli: Zofia Czerwińska i Szymon Lis. 
Uczniów do konkursu przygotowywała  
p. L. Lis. Z kolei 23.03.15 uczniowie Szy-
mon Lis i Michał Ogórek uczestniczyli  
w konkursie LEGO WEDO zorganizowa-
nym przez RCRE OPOLE. Chłopcy zdobyli 
I miejsce i znaleźli się wśród 4 najlepszych 
drużyn na 36 uczestniczących w konkur-
sie. Serdecznie wszystkim gratulujemy!
 Rok szkolny zamknęliśmy Rodzinnym 
Festynem. Mamy nadzieję, że nadchodzą-
cy rok szkolny 2015/2016 będzie dla nas 
równie owocny.

 Helena Melcz

Lubieszów, Boisko sportowe

Serdecznie zapraszamy!

Program imprezy:

12 września 2015 ( sobota )

Biegi dla dzieci - od godz. 10.00
Przedszkolaki -    200m -  Dz. i Chł
Klasy I i II -    200m -  Dz. i Chł
Klasy III i IV  -    600m -  Dz. i Chł
Klasy V i VI  -    800m -  Dz. i Chł
Gimnazjum  -  1050m -  Dz. i Chł
DEKORACJA zwycięzców przedszkoli; szkół podstawowych i gimnazjów.
Liceum   -  4730m -  Dz. i Chł
Uwaga: W przypadku niskiej frekwencji uczestników szkół licealnych bieg odbędzie się wspólnie z kategorią Biegu otwartego /oddzielna klasyfikacja/.

Nordic walking 1440m: kobiety i mężczyźni - konkurencja pokazowa /rekreacyjna/

Bieg otwarty na dystansie 4730m - start godzina: 12:00
M1:   rocznik 1997 - 1980     K1:   rocznik 1997 - 1985
M2:   rocznik 1979 - 1965     K2:   rocznik 1984 - 1965
M3:   rocznik 1964 - 1955     K3:   rocznik 1964 i starsze
M4:   1954  i starsi

DEKORACJA pozostałych zwycięzców i zakończenie zawodów.
Start w danej kategorii jest możliwy pod warunkiem udziału w danym biegu co najmniej 3 zawodników.
Zawodnik ma prawo startu tylko w jednej konkurencji. 

IV Memoriał
Haliny Brylant i Jewhena Torochtija

- ofiar tragicznego wypadku na Ukrainie w 2011 roku.

ZGŁOSZENIA
W dniu zawodów biuro czynne w godzinach 8:00-9:00. 
Opłata startowa 10 zł dla uczestników spoza terenu gminy Bierawa. Brak opłaty dla dzieci.
Regulamin zawodów na www.bierawa.pl
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 Książki do nabycia w sekretariacie Urzędu Gminy w Biera-
wie:
1. Ernst F. Zwirner budowniczy z Kotlarni - 10zł
2. 700 lat wsi Bierawa - 35zł 
3. Lubieszów, nasza wioska na ziemi opolskiej - 10zł
4. Gmina Bierawa zarys monograficzny - 70zł

Gorąco polecamy:

W skrócie:

110 lat OSP Dziergowice Przedszkole w Dziergowicach - Wycieczka do leśniczówki

Przedszkole w Dziergowicach - Wizyta w Lubieszowskiej Izbie Szkoła Podstawowa w Starej Kuźni - Wizyta w OSP

ZSD Solarnia - Uczniowie na występach w Łubowicach GCKiR - Dzień Dziecka - Występ Kola i Jula


