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Z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć
najlepsze życzenia świateczne:
zdrowych, pogodnych 
i błogosławionych świąt,
pomyślnej realizacji planów i zamierzeń
w Nowym Roku 2010.
życzy:
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 Podsumowując wyniki finansowe 
budżetu i zaangażowanie inwestycyjne 
Gminy Bierawa możemy rok bieżący za-
liczyć do lat dobrych.
 Pojawiły się pierwsze pieniądze z kasy 
unijnej w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego, Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki i Lider Plus. Zło-
żono wnioski na kwotę 8 mln. złotych.  
W roku bieżącym mieliśmy okazję wspól-
nie przeżywać największe wydarzenie 
kulturalne i rekreacyjne w Gminie jakim 
były dożynki wojewódzkie. To z tej oka-
zji powstał odcinek chodnika przy ulicy 
Dworcowej w Bierawie jako prezent od 
Marszałka Województwa Opolskiego Jó-
zefa Sebesty.
 Przed nami nowy rok budżetowy  
i nowe zadania. Proponowany budżet na 
rok 2010 to kwota ponad 26 mln. zło-
tych. Na zadania inwestycyjne przewi-
dujemy wydać ponad 10 mln złotych ze 
środków własnych, pieniędzy unijnych  
i pożyczek. Projekt budżetu opracowany 
na podstawie uchwalonych stawek i opłat 
przewiduje niewielki wzrost dochodów 
własnych. Ile faktycznie wpłynie do kasy 
gminnej, to się dopiero okaże.
 Od jakiegoś czasu największy podat-
nik toczy spór prawny z Gminą. Spór ten 
dotyczy kwalifikacji podatkowej grun-
tów będących w jego posiadaniu. Nie 
wynika on ze złej woli, lecz wyłącznie  
z interpretacji przepisów prawa przez 
Naczelny Sąd Administracyjny.
 Wskutek wnoszonych odwołań 
przez podatnika, Samorządowe Kole-
gium Odwoławcze w Opolu zasugero-
wało organowi podatkowemu ponowne 
przeanalizowanie stanu faktycznego.  
W toku postępowania doszło do wyda-
nia decyzji o domiarze podatku od tere-
nów wyeksploatowanych. Przedmiotową 
decyzję wydano w oparciu o sugestie Sa-
morządowego Kolegium Odwoławcze-
go, wskazujące tut. organowi kierunek 
postępowania. 
 Na wstępie należy wskazać, że kwe-
stia rekultywacji gruntów poeksploata-

cyjnych znajduje swoje umocowanie  
w przepisach ustawy o ochronie grun-
tów rolnych i leśnych oraz ustawie Prawo 
ochrony środowiska. Z przepisów tych 
wynika, że rekultywacja gruntów po-
eksploatacyjnych nie jest odrębną dzia-
łalnością prowadzoną przez przedsię-
biorcę, lecz jest immanentnie związana 
z prowadzoną przez niego działalnością 
gospodarczą, jest jej częścią. Do rekul-
tywacji takiego gruntu przedsiębiorcę 
zobowiązują przepisy wymienionych 
ustaw. Potwierdzeniem takiego stano-
wiska są również wyroki sądów admini-
stracyjnych.
 Z wyroku NSA z dnia 6.04.2007r. 
(II FSK 492/06) wynika, że „działalność 
gospodarcza polegająca na wydobywa-
niu kopalin ze złóż obejmuje również 
proces rekultywacji i zagospodarowania 
gruntów poeksploatacyjnych”. Z tezy tej 
można wywieść, że samo wyeksploato-
wanie gruntów bez przeprowadzenia re-
kultywacji, nie powoduje utraty związku 
tego gruntu z działalnością gospodarczą. 
W konsekwencji nie można uznać ta-
kiego gruntu za niewykorzystywanego 
do prowadzenia działalności gospodar-
czej ze względów technicznych. Grunty 
te tracą charakter gruntów związanych 
z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, po uzyskaniu decyzji starosty, 
uznającej rekultywację za zakończoną 
(art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych). Pogląd ten 
został zaaprobowany również w aktu-
alnym orzecznictwie Naczelnego Sądu 
Administracyjnego. Przykładem może 
być wyrok NSA z dnia 19 stycznia 2007r. 
(sygn. akt II FSK 75/06).
 Grunty Kopalni Piasku „Kotlarnia” 
SA nie zostały zrekultywowane, wobec 
powyższego nie straciły one związku  
z prowadzoną przez podatnika działal-
nością gospodarczą i winne być opodat-
kowane stawką jak dla gruntów związa-
nych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej.
 Od dłuższego czasu Podatnik odwo-
łuje się również od decyzji dotyczących 

Wójt Gminy Bierawa informuje 

Szanowni Państwo

opodatkowania infrastruktury kolejo-
wej. Nabycie prawa do zwolnienia podat-
kowego zależało od dwóch przesłanek: 
sposobu wykorzystywania nieruchomo-
ści oraz charakteru tego wykorzystywa-
nia. Kluczowe znaczenie dla wyjaśnienia 
tego przepisu ma pojęcie „publiczny 
transport kolejowy”. Zwolnienie przed-
miotowe przewidziane w ustawie o po-
datkach i opłatach lokalnych obejmuje 
budowle wykorzystywane wyłącznie na 
potrzeby publicznego transportu kole-
jowego, rozumianego jako dostępnego 
dla każdego, kto chce z niego skorzystać  
w zakresie przewozów towarów i osób 
oraz zajęte pod nie grunty.
 Przesłanka wykorzystywania bu-
dowli na potrzeby transportu publicz-
nego ma charakter faktyczny w tym 
znaczeniu, że nie chodzi w niej tylko  
o możliwość wykorzystywania budowli 
na potrzeby publicznego transportu ko-
lejowego, ale o faktyczne wykorzystanie 
ich na te potrzeby, przy czym wykorzy-
stanie to musi mieć charakter wyłączny.  
 Na liniach kolejowych należących 
do Kopalni Piasku „Kotlarnia” SA nie 
był prowadzony wyłącznie transport 
publiczny, gdyż poza wąskim kręgiem 
podmiotów gospodarczych, spółka sama  
z transportu tego korzysta w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej.
 Potwierdzeniem takiego stanowi-
ska są między innymi wyroki Naczel-
nego Sądu Administracyjnego z dnia 
19.03.2008r. (II FSK 1609/07 ), z dnia 
19.03.2008r. (II FSK 1666/07), z dnia 
19.03.2008r. (II FSK 1667/07).
 Odwołania podatnika w odniesieniu 
do terenów wyeksploatowanych i zaję-
tych pod tory kolejowe dotyczą począt-
ku lat dwutysięcznych. Ze względu na 
zawiłość przepisów podatkowych postę-
powania  te trwają klika lat. Interpretacja 
prawna w przedstawionym zakresie jest 
jednoznaczna. Należy mieć na uwadze 
to, że żaden Wójt nie pozwoli sobie na 
własną interpretację przepisów, gdyż 
konsekwencje prawne są bardzo poważ-
ne. Dobry samorządowiec musi dbać  
o interes gminy, a nie tylko o promocję 
własnej osoby.

 Zbliżają się Święta Bożego Narodze-
nia więc cieszmy się zdrowiem i bądźmy 
radośni. 
 Niech Rok 2010 przyniesie Państwu 
szczęście i pogodę ducha, wiarę w sens 
podejmowanych wysiłków, wzajem-
ne zrozumienie, tolerancję i spełnienie 
wszystkich najskrytszych pragnień.

Wójt Gminy Bierawa
Ryszard Gołębowski

 W dniach 8-11 maja 2009 roku na 
zaproszenie Nadburmistrza miasta part-
nerskiego Ostfildern (Niemcy) miał 
miejsce wyjazd studyjny. Delegacja pod 
przewodnictwem Wójta Gminy Bierawa 
Ryszarda Gołębowskiego składała się  
z przedstawicieli policji, ochotniczej 
straży pożarnej, ośrodka pomocy spo-
łecznej, orkiestry oraz samorządowców 
z Gminy Bierawa.
 Przedstawiciele Gminy Bierawa 
przybyli na miejsce około godziny 18  
i zostali powitani przez Burmistrza Re-
inera Lechnera w siedzibie Urzędu Mia-
sta Nellingen.
 O godzinie 20 wszyscy uczestniczyli 
w uroczystej kolacji.

Wyjazd studyjny do Ostfildern

Przyjacielska wizyta
 Wieczór spędziliśmy tak, jak spędza 
się wieczory w gronie wieloletnich przy-
jaciół. Dano nam odczuć wielką radość  
z powodu naszego przyjazdu.
 W sobotę, 9 maja o godzinie 9.30 
rozpoczęło się seminarium „ Komunal-
ny system zapobiegania zagrożeniom”, 
sala w ratuszu, Scharnhauser Park.
 Gości powitali Nadburmistrz Chri-
stof Bolay i Wójt Ryszard Gołębowski.
Następnie referaty na temat przeciw-
działanie zagrożeniom w Ostfildern – na 
przykładzie pożaru w elektrowni cie-
płowniczej napędzanej skrawkami drew-
na wygłosili: Friedhelm Müller – straż 
pożarna, Hubert Lenz – policja, Gabi 
Meyer – Niemiecki Czerwony Krzyż. 

W dalszej części głos zabrał Prezes Za-
rządu Gminnego OSP w Bierawie druh 
Michał Klimek.
 Na koniec uczestnicy seminarium 
zostali oprowadzeni po elektrowni 
ciepłowniczej napędzanej skrawkami 
drewna przez Burmistrza Jürgena Fahr-
laendera. Wieczorem gościliśmy na tra-
dycyjnym festynie strażackim, w którym 
uczestniczyli druhowie z Ostfildern wraz 
z rodzinami.
 W niedzielę po mszy św. miał miej-
sce pokaz sztafety psów policyjnych (na 
festynie strażackim). Po południu gości-
liśmy w Federalnej Agencji ds. Pomocy 
Technicznej (THW), przedstawienie za-
dań i urządzeń. 
 Wieczorem oficjalnie zostaliśmy po-
żegnani i w poniedziałek rano wyjechali-
śmy w kierunku Gminy Bierawa.

Z-ca Wójta Gminy Bierawa
Krzysztof Ficoń

1. Przedłużenie sieci wodociągowej 
opracowanie projektu i budowa – 
165 000 zł: 
- w Starym Koźlu przy ul. Braci Wolnych 

i Wierzbowej,
- w Lubieszowie przy ulicy Leśnej,
- w Brzeźcach przy ulicy Nowej.
2. Przedłużenie sieci kanalizacji sani-
tarnej opracowanie projektu i budowa 
– 335 000 zł:
- strefy przemysłowej 3 w Bierawie,
- w Starym Koźlu przy ulicy Wierzbo-

wej,
- w Brzeźcach przy ulicy Nowej,
- w Bierawie przy ulicy Kościelnej,
- oraz budowa kanalizacji w Lubieszo-

wie.
3. Budowa oświetlenia ulicznego – 
69 000 zł:
- w Dziergowicach, ulica Morcinka,
- w Bierawie, ulica Ottona Steiera,
- w Starej Kuźni, ulica Jodłowa 
4. Droga gminna do terenów inwesty-
cyjnych w Starym Koźlu (realizacja 
2009r.-2010r.) 297 000 zł, w tym dofi-
nansowanie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskie-
go 252 500 zł
5. Poprawa parametrów technicznych 
poprzez przebudowę drogi gminnej ul. 
Wolności w Starym Koźlu – 433 000 zł, 
w tym dofinansowanie z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
192 500 zł
6. Przebudowa nawierzchni drogi 
gminnej w Ortowicach, ulica Górnicza 
oraz transportu rolnego w Lubieszowie 

Wykaz inwestycji i remontów za 2009r. 

Nowe inwestycje
– 212 000 zł
7. Utwardzenie placu kostką brukową 
w Kotlarni i w Lubieszowie – 77 000 zł
8. Budowa Sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej w Starym Koźlu 
(realizacja 2007r.-2009r.) – 1 730 000 zł, 
w tym dofinansowanie z Funduszu Roz-
woju Kultury Fizycznej 490 000 zł
9. Budowa Sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej w Solarni (reali-
zacja 2009r. – 2010r.) – 1 350 000 zł,  
w tym dofinansowanie z Funduszu Roz-
woju Kultury Fizycznej 350 000 zł
10. Remont budynku przedszkola w 
Starym Koźlu – 163 000 zł
11. Remont Szkoły Podstawowej w Sta-
rej Kuźni – 55 500 zł
12. Remont Gimnazjum w Bierawie – 
19 500 zł

13. Remont Klubu w Starym Koźlu – 
29 000 zł
14. Remont Klubu w Korzonku – 
11 000 zł
15. Remont punktu medycznego w Ko-
tlarni – 15 500 zł
16. Remont dachu przy ulicy Gliwic-
kiej 7 w Bierawie – 56 000 zł
17. Remont remizy OSP w Bierawie, 
Dziergowicach, Lubieszowie, Starej 
Kuźni i zbiornika ppoż. w Goszycach – 
107 000 zł
18. Zakup kontenera sanitarnego na 
boisko sportowe w Starej Kuźni oraz 
wykonanie ogrodzenia na boisku LZS 
w Starym Koźlu – 49 000 zł
19. Zakup urządzeń zabawowych na 
place zabaw – 54 000 zł
20. Zakup mostu pontonowego – 
57 000 zł
21. System monitoringu wizyjnego w 
Bierawie i Dziergowicach – 63 500 zł,  
w tym dofinansowanie z MSWiA 
48 700 zł

 Urząd Gminy Bierawa został zapro-
szony przez Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Opolskiego na cykl szkoleń 
tematycznych - Opolskie region w Bruk-
seli. Z naszego urzędu zostały oddelego-
wane dwie osoby. 
 Tematyka dotyczyła pozyskiwania 
środków unijnych oraz przedstawiono 
rozwiązania, które zastosowano w regio-
nach Valencia (Hiszpania) i Vento (Wło-
chy). 

 W Komitecie Europejskim przed-
stawiono jak działa Komitet Regionów 
wspomagający województwo opolskie. 
 Przedostatniego dnia pobytu w Bruk-
seli odbyło się spotkanie z panią Danutą 
Jazłowiecką deputowaną do Parlament 
Europejskiego reprezentującą region 
dolnośląski-opolski, która przedstawiła 
jak działa Parlament Europejski.

EM, AP

Cykl szkoleń w siedzibie Parlamentu Europejskiego

Opolskie, region w Brukseli
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* * *
 Dnia 16 października 2009 Sąd Ape-
lacyjny we Wrocławiu - Wydział l Cywil-
ny w składzie: Przewodniczący Sędzia 
SA: Anna Guzińska (spr.), Sędzia SA: 
Beata Wolfke - Kobzar, Sędzia SA: Da-
riusz Kłodnicki, po rozpoznaniu w dniu 
16 października 2009 r. na posiedze-
niu niejawnym we Wrocławiu sprawy  
z powództwa: Syndyka Masy Upadłości 
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługo-
wo - Handlowego ,,INTERM’’ sp. z o.o.  
w upadłości w Chorzowie przeciwko: 
Gminie Bierawa o zapłatę na skutek 
wniosku strony pozwanej postanawia:
wstrzymać wykonanie wyroku Sądu 
Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 22 
czerwca 2009 r., sygn. akt IACa 474/09 
i wyroku Sądu Okręgowego w Opolu 
z dnia 6 grudnia 2009 r. sygn. akt VI 
GC 54/05 do czasu ukończenia postę-
powania kasacyjnego. Wyrok wstrzy-
mał ten sam skład sędziowski, który 
wydał nakaz zapłty wyrokiem z dnia 
22.06.2009.

* * *
 Uprzejmie informuję, że Wniosek  
o przyznanie pomocy złożony przez 
Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej, ul. Wojska Polskiego 
12, 47-240 Bierawa w ramach działania 
321 „Podstawowe usługi dla gospodar-
ki i ludności wiejskiej” objętego PROW 
na lata 2007-2013, który został złożony 
w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 
30 czerwca 2009, tytuł operacji „Za-
kup prasy do zgniatani i paczkowania 
odpadów z tworzyw sztucznych, ma-
kulatury i puszek”, został rozpatrzony 
pozytywnie.

* * *
 Uprzejmie informuję, że dostępne 
są środki finansowe na realizacje ope-
racji objętej Wnioskiem o przyznanie 
pomocy złożonym w ramach działania 
313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” ob-
jętego PROW na lata 2007-2013, który 
wpłynął do Urzędu Marszałkowskiego 
w dniu 30 marca 2009r. o tytule ope-
racji „Budowa boiska wielofunkcyjne-
go ogólnodostępnego w miejscowości 
Dziergowice”.

DYREKTOR
Departamentu Programów

Rozwoju Obszarów Wiejskich
Alicja Kłopeć

* * *

Caritas Diecezji Opolskiej

List otwarty
Opole, dnia04.11.2009

   Pan
   Ryszard Golębowski
   Wójt Gminy Bierawa

Szanowny Panie Wójcie,

 9 listopada 2009 r. przypada XX rocz-
nica powołania do życia Caritas Diece-
zji Opolskiej. Przed 20 laty ordynariusz 
opolski ks. Arcybiskup Alfons Nossol, 
jako pierwszy z biskupów polskich, re-
aktywował kościelną instytucję charyta-
tywną i rozpoczął proces jej zadamawia-
nia na terenie diecezji opolskiej. Dzisiaj 
nie sposób wyobrazić sobie duszpaster-
skiej pracy Kościoła opolskiego bez oży-
wiającej posługi caritas i to zarówno w 
wymiarze pracy około 120 specjalistycz-
nych placówek, jak i pełnej ofiarności 
służby blisko trzech tysięcy parafialnych 
wolontariuszy. Opatrznościowe zmia-
ny, które nastąpiły w Europie i Polsce w 
1989 r. doprowadziły do tego, że Kościół 
odzyskał swoją charytatywną instytucję 
i może kontynuować służbę potrzebują-

Praktyka w Urzędzie Gminy
 Jesteśmy uczniami Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących w 
Kędzierzynie-Koźlu w trzeciej klasie 
Technikum o profilu informatycznym. 
W urzędzie odbyliśmy 4 tygodniową 
praktykę zawodową. Jesteśmy mieszkań-
cami Bierawy stąd też wybraliśmy nasz 
Urząd Gminy jako miejsce odbywania 
praktyki.
 W pierwszym dniu praktyk zgłosi-
liśmy się do Pana Wójta Ryszarda Gołę-
biowskiego. Pan Wójt przyjął nas bardzo 
serdecznie, wyznaczył nam miejsce pra-
cy i naszego opiekuna pana Artura Paw-
laczyk. Poinformowano nas o zasadach, 
jakie panują w Urzędzie i o obowiązkach, 
jakie będziemy wykonywać. Po rozmo-
wie udaliśmy się do wyznaczonego biu-
ra by zapoznać się z naszym opiekunem  
i miejscem pracy. Pan Artur przywi-
tał nas równie życzliwie jak i Pan Wójt, 

przygotował nam stanowiska, na których 
pracowaliśmy. Zostaliśmy przeszkoleni 
z zasad BHP i ppoż. przez pana Józefa 
Wierciocha. Pierwszy dzień wspomina-
my bardzo mile, dzięki niemu nie mieli-
śmy żadnych obaw o dalszą współpracę.
 Kolejne dni praktyk owocowały zna-
komitą współpracą, poznaliśmy więk-
szość urzędników pracujących w urzę-
dzie gminy. Pomagaliśmy opiekunowi 
w przygotowaniach do audytu informa-
tycznego, który ma być przeprowadzo-
ny w celu uzyskania normy ISO 27001. 
W każdym dniu naszej praktyki służy-
liśmy pomocą techniczną wszystkim 
pracownikom. Nauczyliśmy się dużo 
nowych zagadnień związanych z naszym 
przyszłym zawodem. Czas spędzony na 
praktykach będziemy na pewno bardzo 
dobrze wspominać. 

Łukasz Pander, Adam Piechula 

cym w sposób zorganizowany. W swojej 
posłudze Caritas Diecezji Opolskiej po-
zyskała wielu przyjaciół i partnerów.
 Z tej też okazji pragnę złożyć na 
Pana ręce podziękowanie za długoletnie 
zaufanie i kierowane za nim wsparcie 
finansowe dla inicjatyw realizowanych 
przez Caritas Diecezji Opolskiej na tere-
nie Gminy Bierawa. Powodowani zasadą 
rozpoznawania, a następnie realizowa-
nia na swoim terenie tego co społecznie 
pożyteczne, stworzyliście Państwo moż-
liwość zadomowienia się tym projektom, 
które cechuje wspólnototwórczy i nie 
nastawiony na zysk charakter. Dotyczy 
to także działalności Stacji Opieki i Ga-
binetu Rehabilitacyjnego. Działalność 
Stacji Opieki i Gabinetu Rehabilitacyj-
nego pragnie pomnażać dobro wspólne 

gminnej społeczności i tworzyć klimat 
społecznej solidarności, w której wszy-
scy czują się odpowiedzialni za wszyst-
kich, a nie tylko za odpowiednio upo-
sażonych. Państwa długoletnia pomoc 
w zakresie prowadzenia pielęgniarskiej 
opieki domowej i ambulatoryjnej reha-
bilitacji leczniczej, pozostanie już trwa-
łym dorobkiem kultury i zmysłu spo-
łecznego, który podtrzymuje wrażliwość 
i odpowiedzialność za osoby najsłabsze 
w społeczeństwie i Kościele. Te wartości 
chcemy wspólnie z Państwem kontynu-
ować i upowszechniać.
 W imieniu kościelnej Caritas, in-
spirowanej słowami i przykładem Pana 
Jezusa Chrystusa, ponownie dziękuję za 
wymierną życzliwość, która pomnaża 
skuteczność naszej służby społecznej.

Z poważaniem 
Ks. prał. dr Arnold Drechsler

Dyr. Caritas Diecezji Opolskiej

 W dniu 21 grudnia 2009 roku o godz. 
14.30 na terenie Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Kędzie-
rzynie-Koźlu przy ul. Kraszewskiego 12 
odbyła się uroczystość wprowadznia do 
służby nowego pojazdu pożarniczego.
 Gmina Bierawa jest jednym ze spon-
sorów tego pojazdu, który przyczyni się do 
podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

Nowy nabytek 
Kędzierzyńsko-
Kozielskich 
strażaków

Liczba mieskańców na 30.11.2009
Bierawa ............................................ 1 314
Dziergowice .................................... 1 659
Brzeźce ............................................... 565
Grabówka .......................................... 193
Goszyce .............................................. 152
Kotlarnia ............................................. 653
Lubieszów ........................................... 482
Ortowice ............................................. 275
Solarnia ............................................... 509
Stara Kuźnia ....................................... 622
Stare Koźle .......................................... 819
Korzonek ............................................ 247
Razem ......................................... 7 489
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 91 – rocznicę odzyskania niepodle-
głości GCKiR w Bierawie uczciło poprzez 
wystawienie spektaklu operetkowego  
J. Straussa syna „Zemsta nietoperza”. Jest 
to jedna z najbardziej znanych operetek 
Straussa. Pomiędzy aktami wplecione 
zostały występy młodych artystek: Do-
roty Wilk, Patrycji Sołgi oraz Katarzy-

11 listopada
Gminne Centrum Kultury i Rekreacji

 W dn. 21.11.09 w  DK Dziergowice  
odbył się konkurs recytatorski „Jesienne 
bajania mistrza Brzechwy”.
 W konkursie mogły wziąć udział 
przedszkolaki (5-6 lat) oraz uczniowie  
(I - VI klasa) Szkół Podstawowych.
 Do konkursu zostało zgłoszonych 35 
dzieci, wykonano 25 wierszy.
JURY KONKURSU:
Maria Stępień-------------polonistka
Brygida Płachciak--------nauczycielka
Elena Skrzypek-----------bibliotekarz
 Jury w ocenie recytatorów kierowało 
się typowymi kryteriami dla tego rodza-
ju konkursów:

Konkurs recytatorski „Jesienne Bajania Mistrza Brzechwy”
- dobór wiersza
- interpretacja głosowa tekstu
- kultura słowa
- zgodność z tekstem
- ogólny wyraz artystyczny.
JURY PRZYZNAŁO:
GRAN PRIX otrzymała Nadia Długosz 
z Lubieszowa, za wykonanie wiersza-
”Kaczka-Dziwaczka”.
WYRÓŻNIENIA (Przedszkole):
- Estere Wieczorek („Kaczka Dziwaczka 
Sprzątaczka”) z Bierawy
- Igor Oleaczek, Kamil Komander, 
Laura Kaczor („Żółw i Zając”) z Dzier-
gowic.

 W sobotę 14.11.2009 w Domu Kul-
tury w Bierawie miało miejsce spotkanie 
wolontariuszek ze szkoły w Solarni dzia-
łających przy bibliotece DK w Bierawie  
z dziećmi pt: „Kubusiowe małe co nieco”. 
Wszystkie dzieci na spotkanie przynio-
sły swoje ulubione maskotki. 
 Na początku dzieci wysłuchały bajki 
o Kubusiu Puchatku, następnie rozwią-
zywały wspólnie krzyżówkę. Wszystkie 

Kubusiowe 
małe co nieco

 W pierwszą niedzielą Adwentu 
(29.11.09) jak co roku w DK w Dziergo-
wicach odbyła się Biesiada Adwentowa. 
Współorganizatorem imprezy było Koło 
Gospodyń Wiejskich z Dziergowic. 
 Jak zawsze wszyscy mogli spróbować 
tradycyjne potrawy bożonarodzeniowe, 
odbyło się również gotowanie na sce-
nie. Chętni mogli zakupić stroiki, kart-
ki i inne artykuły świąteczne. Wspólnie 
z biesiadnikami świąteczne popołudnie 
spędził zespół Hanuta. 
 Podczas imprezy odbył się III kon-
kurs o miano Ślązoka Parafii.

Biesiada Adwentowa

 Tydzień Regionalny w PG w Biera-
wie jest imprezą środowiskową na stałe 
zapisaną w kalendarium uroczystości 
szkolnych. W tym roku obchodzony 
był pod hasłem „Tyjater Śląski”. 26.11.09 
obejrzeliśmy na scenie GCKiR sztukę 
„Jo ci przaja, ty mi przajesz, czyli Romeo 
i Julia po Śląsku”, scenkę „Ach ci modzi”, 

TYDZIEŃ REGIONALNY w PG nr 1 w Bierawie

ny Pluta. Ich występ wywołał ogromny 
aplauz wśród licznie zgromadzonej pu-
bliczności.
 Po spektaklu goście mogli obejrzeć 
wystawę prac malarskich J. Akseńczuka 
z Bierawy, także obrazy i płaskorzeźby 
wykonane podczas tegorocznego ple-
neru rzeźbiarskiego w DK w Dziergo-

wicach oraz 
prace po-
konkursowe 
gimnazjali-
stów PG nr 1 
w Bierawie. 
 P o 
przedstawie-
niu wicewójt 
Krzysztof Fi-
coń odczytał 
przemówie-
nie przygo-
towane na 
okoliczność 
Dnia Nie-
podległości. 

WYRÓŻNIENIA (I – III klasa):
- Anna Łukowska („Po co krowie 
rogi…”) Stara Kużnia
- Tomasz Magier („Chrząszcz”) Stara 
Kużnia
WYRÓŻNIENIA(IV – VI klasa):
- Dominika Bernacka („Bajka o kurze”) 
Stara Kużnia
- Olivia Marszałek („Wielbłąd i hiena”) 
Dziergowice bajkę „Paulek i Gustlik”. Włączenie tre-

ści lokalnych i regionalnych w proces 
dydaktyczno – wychowawczy stało się 
ważną i nośną wychowawczo ideą PG  
w Bierawie. 
 Tegoroczny Tydzień Regionalny re-
alizowany był metodą projektu. Proces 
tworzenia więzi z własnym regionem jest 

możliwy dzięki 
ciągłemu pozna-
waniu go, odkry-
waniu związków 
jego teraźniejszo-
ści z przeszłością 
oraz własnego 
udziału w jego 
te r aź n ie j szo ś c i  
i przyszłości. Za-
poznanie z naj-
bliższą ojczyzną, 
jej zwyczajami 
utwierdza poczu-

cie wewnętrznego głębokiego powiąza-
nia z miejscem zamieszkania. 

dzieci zostały poczęstowane słodyczami 
i herbatą. Później dzieciaki rysowały na 
temat związany z Kubusiem Puchat-
kiem. Chętne dzieci przedstawiły i opo-
wiedziały o swoich pracach pozostałym 
dzieciom. 
 Na zakończenie spotkania odbyła się 
degustacja ulubionego przysmaku Ku-
busia Puchatka - miodu. Każdy uczest-
nik spotkania otrzymał dyplom za udział 
w zajęciach.
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Publiczne Przedszkole w Bierawie

Z życia przedszkolaka
 O tym jak żyć, co robić, jak postępo-
wać i współżyć z innymi, patrzeć, odczu-
wać, myśleć, marzyć i -wyobrażać sobie 
lepszy świat” - Robert Folghum
 Do Publicznego Przedszkola w Bie-
rawie z oddziałami zamiejscowymi 
uczęszcza 120 dzieci w wieku 2,5 - 6 lat. 
Placówki pracują w oparciu o nową pod-
stawę programową, której głównym ce-
lem jest ukształtowanie u dzieci gotowo-
ści do podjęcia nauki szkolnej. Zabawa, 
ruch na świeżym powietrzu, wychowa-
nie i edukacja - to główne cele realizo-
wanej podstawy.

 Nasze przedszkole jest placówką 
przyjazną dziecku, otwartą na jego po-
trzeby. Wykwalifikowana i kompetentna 
kadra, posiadająca niezbędne predyspo-
zycje do pracy z małymi dziećmi, czuwa 
nad prawidłowym rozwojem dziecka. 
Dla wszystkich naszych grup przed-
szkolnych prowadzone są dodatkowe za-
jęcia: nauka języka niemieckiego i religii. 
Zajęcia te prowadzone są nieodpłatnie  
i za zgodą rodziców lub opiekunów.
Od początku roku szkolnego nasze 
dzieci uczestniczyły w licznych uroczy-
stościach tj. „Święto Pieczonego Ziem-

niaka” „Sprzątanie Świata”, „Powitanie 
jesieni, pożegnanie lata”, „Pasowanie na 
przedszkolaka”, reprezentowały oddziały 
i sołectwa w Dożynkach Wojewódzkich. 
Dzieci z grup 5-6 letnich bały udział  
w przeglądach i konkursach m.in. w kon-
kursie poezji dla dzieci „Jesienne bajanie 
mistrza Brzechwy” gdzie zaprezentowały 
swoje zdolności recytatorskie.
 Bardzo cenimy współpracę z rodzi-
cami i pragniemy aby byli współauto-
rami życia przedszkola. Raz w miesiącu 
organizujemy spotkania organizacyjne 
dla rodziców i dzieci podczas których 
prowadzone są zabawy ruchowe w opar-
ciu o metodę Sherbome.
 Od 12 października rozpoczęliśmy 
realizację projektu unijnego „Radosne 
przedszkole” współfmansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społeczne-
go z programu Kapitał Ludzki w ramach 
Priorytetu IX działania 9.1.1 . W ramach 
projektu realizowane są zajęcia z języ-
ka angielskiego oraz zajęcia artystyczne 
zawierające elementy muzyki, plastyki, 
twórczości teatralnej i aktywności ru-
chowo-tanecznej. Cieszą się one bardzo 
dużym zainteresowaniem wśród dzieci. 
W zależności od oddziału i potrzeb pla-
cówek zostały wydłużone godziny pracy 
naszych filii. 
 Dzięki pozyskanej puli pieniędzy 
mogliśmy zaplanować liczne wycieczki 
i wyjazdy edukacyjne. W miesiącu li-
stopadzie zwiedziliśmy Muzeum Chleba  
w Radzionkowie, gdzie dzieci poznawa-
ły historie bochenka chleba oraz upiekły 
własnoręcznie bułeczki. Już dziś przed-
szkolaki nie mogą się doczekać wyjazdu 
do Teatru Lalek w Opolu, który jest za-
planowany na miesiąc grudzień.

Halina Niemkiewicz

Publiczne Przedszkole w Dziergowicach

A w przedszkolu jest wesoło...
 Nowy rok szkolny 2009/2010 roz-
poczęliśmy 1 września. Od samego rana 
w przedszkolu panował gwar. Niektóre 
dzieci z uśmiechem wracały do swych 
grup po wakacyjnej przerwie, dla innych 
dzień ten był jednym z najtrudniejszych 
dni. Po raz pierwszy przekroczyły one 
próg przedszkola. Chociaż rozstanie było 
dla wielu przedszkolaków i ich rodziców 
trudne, dzieci szybko zaaklimatyzowały 
się i zadowolone wracały do domów. 
 W bieżącym roku szkolnym do 
przedszkola uczęszcza 68 dzieci. Najlicz-
niejsza jest grupa sześciolatków - ,,Żab-
ki”, która liczy 25 dzieci oraz maluchy 
(3-4 latki) – ,,Krasnoludki” - 24 dzieci. 
Grupa ,,Biedronki” – 5-latki liczy 19 
przedszkolaków.
 Od pierwszych dni pobytu w przed-
szkolu dzieci brały czynny udział w życiu 
społeczności lokalnej. Dzielnie maszero-
wały w kolorowym korowodzie podczas 
dożynek wojewódzkich i parafialnych 
reprezentując zarówno swoje przedszko-
le jak i sołectwo. 6-latki dały również po-
pis swoich umiejętności artystycznych 
podczas dożynek parafialnych oraz spo-
tkania emerytów i rencistów w Domu 
Kultury w Dziergowicach.
 Jak co roku w naszym przedszkolu 
kultywowane jest „Święto pieczonego 
kartofla”. W tym dniu dzieci z grupy 
starszej z wiaderkami i w kaloszach wy-
ruszyły na pole w poszukiwaniu ziem-
niaków. Po dotarciu na miejsce przy 
okazji zbierania ziemniaczków dzieci 
mogły zobaczyć przeróżne maszyny po-
trzebne rolnikom w pracy. Po powrocie 
do przedszkola, na zakończenie cięż-
kiej pracy odbyło się wspólne pieczenie 
ziemniaków oraz zabawy i gry na świe-
żym powietrzu. Była to świetna okazja, 
aby się jeszcze lepiej poznać i polubić. 
 Zgodnie z planem rocznym naszego 
przedszkola pt. „Przedszkolak przyja-
cielem przyrody”, zapoznaliśmy dzieci  
z koniecznością dbania o czystość na-
szej okolicy. Bez chwili wahania dzieci 
przyłączyły się do akcji „Ziemia czystą 
planetą” i wyposażone w worki i ręka-
wice ochronne wyruszyły na sprzątanie 
nieczystości wokół przedszkola. Po za-
kończeniu sprzątania z wielką przyjem-
nością pobiegły na plac zabaw – bawić 
się w czystym otoczeniu.
 Jak co roku nie można zapomnieć  
o dniu tak ważnym w życiu przedszkola 
jakim jest Dzień Edukacji Narodowej.  
W tym dniu odbyła się uroczysta akade-
mia na którą przybyli zaproszeni goście, 

m.in. wójt Gminy Bierawa pan Ryszard 
Gołębiowski, radni gminy i powiatu, 
emerytowani pracownicy naszego przed-
szkola, przedstawiciele Rady Rodziców  
i Grono Pedagogiczne. Spotkanie ubar-
wił występ dzieci z grupy starszej.
 „W koło puste pola, poszarzały lasy, 
w każdym domu robią zimowe zapasy”- 
przedszkolaki z wielką werwą czekały 
na rozpoczęcie przygotowań do zimy 
w przedszkolu. Tradycją jest kwaszenie 
kapusty. Dzieci chętnie słuchały i uczest-
niczyły w przygotowaniu i mieszaniu 
potrzebnych produktów. Największą 
frajdę sprawiło „deptanie kapusty”, którą 
uprzednio włożono do glinianego garn-
ka - „boncloka”. Teraz tylko będziemy 
czekać na pyszne i zdrowe surówki!
 Od 12.10.2009 r. ruszyliśmy z projek-
tem unijnym pt. „Radosne przedszkole”. 
Z ogromną korzyścią dla dzieci prowa-
dzone są zajęcia rytmiczne, plastyczne  
i teatralne oraz zajęcia z języka angiel-
skiego. Dzieci mają możliwość rozwija-
nia swojej aktywności twórczej, kształce-
nia zdolności plastycznych, językowych, 
teatralnych i muzycznych oraz doskona-
lenia umiejętności współpracy w grupie 
rówieśniczej.
 Dzięki funduszom unijnym udało 
nam się wyruszyć autokarem z wszystki-
mi grupami przedszkolaków do muzeum 
chleba w Radzionkowie. Było to ogrom-
ne przeżycie dla wielu przedszkolaków 
zwłaszcza dla tych najmniejszych, którzy 
po raz pierwszy wyruszyli na wyciecz-
kę. Nasi milusińscy mieli możliwość sa-
modzielnego wykonania różnorodnych 
wypieków. Dzieci zwiedziły również  
muzeum, w których znajdowały się sta-
re maszyny, urządzenia, meble i inne 
zabytkowe akcesoria  związane z piekar-
nią, szkołą, rolnictwem i domem. Dzieci 

z zaciekawieniem oglądały film pt. „Od 
ziarenka do bochenka”, przedstawiający 
trudną pracę piekarzy podczas wyrobu 
pieczywa. Przedszkolaki miały możli-
wość usiąść w ławeczkach w prawdziwej 
szkolnej klasie sprzed lat co sprawiło im 
wiele frajdy. Tym bardziej, że dodatkowo 
miały możliwość pisania i rysowania po 
dotąd nieznanym im tabliczkach.
 Dzieci z grupy 6-letniej w miesiącu 
listopadzie brały udział w II Gminnym 
Konkursie Recytatorskim pt. ,,Jesienne 
bajanie mistrza Brzechwy”, w którym 
otrzymały wyróżnienie za przedstawie-
nie bajki Ezopa pt. ,,Żółw i zając”. Wy-
różnieni aktorzy to: Igor Oleaczek, Ka-
mil Komander i Laura Kaczor.
 „Lej się wosku lej, pannom wróżby 
siej”- jak co roku w naszym przedszkolu 
odbył się bal andrzejkowy, na którym nie 
zabrakło czarodziejów, wróżek, postaci  
z bajek i baśni. Nie obyło się również 
bez wróżby z bucikami, rzutu grosikiem, 
zabaw tanecznych oraz słodkiego poczę-
stunku – babeczki z wróżbą w środku.
Do naszego przedszkola zawitał również 
pan policjant. Tym razem przypomniał 
dzieciom o zasadach bezpiecznego poru-
szania się po drodze i w czasie przecho-
dzenia na drugą stronę. Zwrócił szcze-
gólną uwagę, że na drodze nie wolno 
poruszać się bez opieki dorosłego. Dzieci 
otrzymały książeczki do kolorowania  
i akcesoria odblaskowe m.in. woreczki, 
tarcze na ramię i kamizelki. 
 Aktualnie wszystkie przedszkolaki 
aktywnie przygotowują się do wizyty św. 
Mikołaja oraz zbliżających się świąt.
 W związku ze zbliżającymi się Świę-
tami Bożego Narodzenia naszym wycho-
wankom, rodzicom, pracownikom oraz  
wszystkim, na których wsparcie zawsze 
możemy liczyć życzymy zdrowych i spo-
kojnych chwil w rodzinnym gronie.

Katarzyna Olbrych 
Nauczycielka Publicznego Przedszkola

W Dziergowicach

 Od 12 października 2009 roku 
Gmina Bierawa realizuje projekt pn: 
„Radosne przedszkole” finansowany  
z Europejskiego Funduszu Społeczne-
go w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest 
w ramach działania 9.1 Wyrównywa-
nie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty, pod-
działanie 9.1.1 Zmniejszenie nierów-
ności w stopniu upowszechniania edu-
kacji przedszkolnej. 
 W ramach projektu dzieci nieod-
płatnie biorą udział w zajęcia eduka-

cyjnych (język angielski), zajęciach ar-
tystycznych (z plastyki, muzyki, twór-
czości teatralnej i aktywności ruchowo-
tanecznej). Kolejnym celem projektu 
jest uczestnictwo dzieci w wycieczkach 
edukacyjnych, zoorganizowanie szko-
leń dla rodziców i wydłużenie godziny 
funkcjonowania przedszkoli. 
 Wartości projektu to 189 390,00 zł  
z czego środki z Unii Europejskiej  
w wysokości: 186 549,15zł, wkład wła-
sny gminy w wysokości 2 840,85zł.

Krzysztof Ficoń

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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Szkoła Podstawowa w Dziergowicach

Z życia dziergowickiej szkoły
 Minęło już kilka miesięcy od roz-
poczęcia roku szkolnego. W tym czasie 
wiele się wydarzyło w życiu uczniów 
dziergowickiej podstawówki. Doskona-
le jednak pamiętamy dzień 1 września 
2009 roku, kiedy to próg szkoły przekro-
czyło 21 pierwszaków, których powitała 
z uśmiechem na twarzy p. dyrektor mgr 
E. Dubak, ich wychowawczyni p. mgr 
K. Pluta oraz społeczność uczniowska. 
Tradycyjnie rodzice przygotowali w tym 
dniu dla swoich pociech „rogi obfitości”.
 W pierwszych dniach września 
uczestniczyliśmy w Dożynkach Woje-
wódzkich w Bierawie. Nasi uczniowie 
zaprezentowali tańce w trakcie dożyn-
kowych występów oraz wzięli udział  
w barwnym korowodzie. 
 W tym roku szkolnym Szkoła Pod-
stawowa w Dziergowicach przystąpiła 
do realizacji kilku programów:

„Szkoła bez przemocy” (po raz dru-•	
gi), 
„Przeciwdziałanie wadom postawy  •	
u dzieci i młodzieży województwa 
opolskiego” (II etap),
„Trzymaj formę” (kontynuacja),•	
„Biały uśmiech”.•	

Ponadto szkoła wygrała projekt rządowy 
„Radosna szkoła” na urządzenie miejsca 
zabaw dla dzieci. Jesteśmy w trakcie jego 
realizacji. Od października ruszyła bu-
dowa nowego, wielofunkcyjnego boiska 
szkolnego, za którą dziękujemy władzom 
gminy. Uczniowie z niecierpliwością 
oczekują na jego oddanie.
 W szkole funkcjonuje stołówka 
szkolna. Obiady cieszą się dużą popu-
larnością, co jest zasługą naszej kucharki 
p. M. Dworskiej, która gotuje smaczne, 
zdrowe, urozmaicone i niedrogie posił-
ki w cenie 1,50 zł. Uczniowie mają rów-
nież możliwość wypicia szklanki herbaty  
i mleka, gdyż nadal uczestniczymy w ak-
cji „Szklanka mleka dla każdego”.
 Nasi wychowankowie mają możli-
wość wyjazdu na pływalnię, gdzie kon-
tynuują naukę pływania na dużym ba-
senie. Dla uczniów z wadami postawy 
są zorganizowane zajęcia gimnastyki 
korekcyjnej. W szkole prężnie działa 
chór pod kierunkiem p. mgr W. Marsza-
łek oraz odbywają się liczne zajęcia do-
datkowe prowadzone przez nauczycieli 
m.in.: kompensacyjno - wyrównawcze, 
plastyczne, teatralne, ekologiczne, euro-
pejskie, polonistyczne. W każdy wtorek 
po południu p. mgr D. Giet prowadzi  
w dwóch grupach wiekowych zajęcia 
sportowe dla wszystkich chętnych.

 Od tego roku szkolnego jest wyda-
wana gazetka szkolna pt. „Szkoła na me-
dal”. Tytuł został wybrany drogą konkur-
su, jego autorką jest Natalia Wydra. Logo 
gazetki zaprojektowała Klaudia Krzysik. 
Wydaliśmy już pierwszy numer, który 
cieszył się dużym zainteresowaniem. 
Jesteśmy w trakcie redagowania kolejne-
go.
 W szkole aktywnie działa Samorząd 
Uczniowski, którego opiekunem jest p. 
mgr D. Kmieć. W ramach swojej dzia-
łalności SU zorganizował i przeprowa-
dził dyskotekę z okazji Dnia Chłopca  
i andrzejkową z tradycyjnymi wróżbami. 
Zabawa była świetna! SU prowadzi kro-
nikę szkoły oraz odpowiada za gazetkę 
ścienną, która jest ciągle aktualizowana.
 Dbamy o rozwój kulturalny naszych 
wychowanków. Uczniowie młodszych 
klas obejrzeli spektakl pt. „Legenda  
o smoku wawelskim”, który został wy-
stawiony na scenie w Domu Kultury 
w Dziergowicach oraz przedstawienie 
muzyczne pt. „Pinokio” w Teatrze Mu-
zycznym w Gliwicach. Muzyczna forma 
spektaklu zaciekawiła dzieci. Bardzo 
spodobała im się wspaniała gra aktorów 
oraz piękne dekoracje i stroje. W trak-
cie wycieczki do Gliwic uczniowie mieli 
możliwość podziwiania Palmiarni.
 Od września w szkole odbywają 
się liczne apele. Rozpoczęliśmy od in-
auguracji roku szkolnego 2009/2010 
przygotowanej przez p. mgr K. Plutę.  
W październiku miała miejsce uroczysta 
akademia z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej przygotowana przez SU z opieku-
nem. Młodzież szkolna złożyła serdecz-
ne życzenia  z okazji święta zaproszonym 
gościom: emerytowanym pracowni-
kom szkoły, dyrektorowi, nauczycielom  
i pracownikom administracyjnym. Swo-
ją obecnością zaszczycił nas Wójt Gminy 
Bierawa p. R. Gołębowski, który na ręce 
p. dyrektor mgr E. Dubak złożył bukiet 
kwiatów składając moc życzeń. W tym 
dniu zostały wręczone Nagrody Dyrek-
tora Szkoły p. mgr M. Marek i p. mgr D. 
Kmieć.
 W ostatnie dni października p. mgr 
E. Pietrasz wraz z uczniami klasy VI 
przygotowała inscenizację z okazji Dnia 
Papieskiego i Wszystkich Świętych.  
W listopadzie uczniowie klasy V z wy-
chowawcą p. mgr M. Pajonczek wpro-
wadzili nas swoim apelem w obchody 
Święta Niepodległości. Dzień 13 listo-
pada był ważnym dniem w życiu każde-
go pierwszaka dziergowickiej szkoły z 

okazji pasowania na uczniów. Interesu-
jący program artystyczny w wykonaniu 
pierwszaków przygotowała ich wycho-
wawczyni p. mgr K. Pluta, o oprawę mu-
zyczną występu zadbała p. mgr W. Mar-
szałek. Mali aktorzy wzbudzili podziw 
wśród zaproszonych gości: wójta gminy 
K. Ficoń, rodziców, dzieci z przedszkola 
w Dziergowicach, Lubieszowie i Bierawie 
oraz kolegów i koleżanek ze starszych 
klas. Po występie dzieci zostały pasowa-
ne przez dyrektora szkoły symbolicznym 
ołówkiem na uczniów oraz otrzymały 
wiele prezentów. 
 Uczniowie SP w Dziergowicach chęt-
nie uczestniczą w różnych konkursach  
i zawodach odnosząc liczne sukcesy:

Mistrzostwa Powiatu Kędzierzyn-Koź-•	
le w Indywidualnych Biegach Przełajo-
wych Dziewcząt Szkół Podstawowych: 
II m. Magdalena Giet, III m. Natalia 
Ignacy, IV m. Karolina Kawala,
Wojewódzkie Zawody Indywidualne •	
w Biegach Przełajowych w Lasocicach: 
M. Giet, N. Ignacy, K. Kawala,
Halowa Piłka Nożna Dziewcząt w Sta-•	
rej Kuźni: III m. M. Giet, A. Skupin, 
P. Weihser, N. Wydra, Z. Oleksy,  
N. Ignacy,
Halowa Piłka Nożna Chłopców w Sta-•	
rej Kuźni: III m. M. Safin, K. Zachłód, 
D. Juszczyk, K. Klimek, M. Kajstura, 
M. Gałysa, D. Skupin,
Gminny Konkurs Ekologiczny: III •	
miejsce w grupie uczniów klas I-III, 
uczeń kl. III Aleksander Żydek indy-
widualnie zajął II miejsce,
Gminny Konkurs Ekologiczny: II •	
miejsce w grupie klas IV-VI, uczen-
nice kl.VI: Magdalena Giet zajęła  
I miejsce, a Agata Gwódź II miejsce,
II Gminny Konkurs Recytatorski „Moi •	
czworonożni przyjaciele” w grupie 
młodszej szkołę reprezentowała Ka-
rolina Giet, w grupie starszej Karoli-
na Kawala i Oliwia Marszałek, która 
zdobyła wyróżnienie,
Konkurs Biblijny: •	 M. Giet, A. Gwódź, 
M. Drescher,

W listopadzie odbyły się szkolne etapy 
wojewódzkich konkursów przedmioto-
wych. Uczniowie, którzy uzyskali w nich 
powyżej 75% punktów, będą reprezento-
wali szkołę w etapach gminnych konkur-
sów, które odbędą się w styczniu 2010 r. 
Życzymy im powodzenia!
Wszystkim uczestnikom konkursów 
gratulujemy odniesionego sukcesu!
 W związku z licznymi osiągnięciami 
naszych uczniów powstała nowa tabli-
ca „Uczniowie na medal”, którą tworzy 
galeria zdjęć wyróżnionych uczniów.  
W ten sposób rozpoczęliśmy zmiany wy-
stroju szkoły. Został zmieniony, uatrak-

cyjniony i przeniesiony kącik regionalny, 
powstały nowe gabloty, klasopracownia 
najmłodszych uczniów została wyposa-
żona w nowoczesne, kolorowe meble.
 Uczniowie po raz kolejny ochoczo 
przystąpili do akcji „Góra Grosza” i do 
zbiórki żywności długoterminowej dla 
Domu Samotnej Matki w Zopowej.
 Dzięki współpracy szkoły z GOPS 
otrzymaliśmy 4 wyprawki (dofinanso-
wanie do podręczników w kl. I-III) i są 
dożywiane 4 osoby. Współpracujemy 
z Domem Kultury w Dziergowicach 
uczestnicząc w licznych imprezach kul-
turalnych.
 Wiele szkolnych uroczystości odby-
wa się przy udziale i pomocy rodziców, 
którzy przyczyniają się do wzbogacenia 
funduszu Rady Rodziców. Dzięki rodzi-
com uczniów z klasy II i V oraz Radzie 
Rodziców odbyła się zabawa andrzejko-
wa w trakcie której można było zakupić 
m.in. wieńce adwentowe i świąteczne 
stroiki. Miłą niespodziankę sprawiły 
dzieciom mikołajkowe paczki przygoto-
wane przez rodziców. Wszystkim rodzi-
com serdecznie dziękujemy!
 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Dzier-
gowicach życzą wszystkiego co dobre  
i najlepsze, a w Nowym Roku radości 
codziennych, myśli dobrych, chwil spo-
kojnych.

mgr Danuta Kmieć

Z życia szkoły w Starym Koźlu

Mamy salę gimnastyczną!!!
 Nasza szkoła bardzo uroczyście ob-
chodziła tegoroczną inaugurację nowego 
roku szkolnego połączoną z otwarciem 
sali gimnastycznej. Odwiedziło nas w tym 
dniu wielu znamienitych gości: wizytator 
Kuratorium oświaty w Opolu p. Renata 
Scheit, asystent Marszałka Województwa 
Opolskiego p. Artur Rolka, Ewa Swiatły 
z Departamentu Sportu w UM w Opolu. 
Licznie przybyli dyrektorzy szkół i przed-
szkoli w gminie, sołtysi, przedstawiciele 
organizacji wiejskich, grono pedagogicz-
ne, emeryci, rodzice oraz uczniowie na-
szej szkoły.
 Zaproszeni goście podkreślali zasługi 
Radnych gminy Bierawa, Wójta, mądrze 
prowadzoną politykę oświatową w gmi-
nie, wspieranie działalności małych szkół, 
które działają na rzecz bezpieczeństwa  
i rozwoju uczniów. Dobrze wyposażone 
szkoły ciągle podnosząc poziom świad-
czonych usług wyrównują szanse eduka-
cyjne uczniów z obszarów wiejskich. 
 Wiele ciepłych słów na ręce dyrekto-
ra szkoły spłynęło z tej okazji od Ministra 

Sportu oraz nieobecnego na uroczystości 
Marszałka Województwa p. Józefa Sebe-
sty. Szkoła otrzymała okolicznościowe pa-
miątki i prezenty w postaci sprzętu spor-
towego.
 Uroczystość rozpoczęto mszą świętą 
i poświęceniem obiektu przez probosz-
cza Jarosława Krężla, następnie przecięto 
symboliczną wstęgę i rozpoczęła się ofi-
cjalna część spotkania. Następnie umili-
ły gościom czas występy uczniów, którzy 
poprzez program artystyczny na wzór 
otwarcia olimpiady zademonstrowali 
różne dyscypliny sportowe, zapalili znicz 
olimpijski. Na koniec wszyscy goście ra-
zem z uczniami zaśpiewali pieśń, która 
została specjalnie ułożona z okazji tej uro-
czystości:

„Teraz na powitanie 
śpiewajmy wszyscy wraz
niech cała gmina słyszy 

ile radości w nas”!
 Tak dobrze rozpoczął się nowy rok 
szkolny, a i później nie brakowało sukce-
sów. Drużyna naszych dziewcząt w paź-
dzierniku wywalczyła I miejsce w turnie-
ju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta 
Gminy Bierawa. Drużyna chłopców wy-
walczyła II miejsce. W Gminnym Kon-
kursie Ekologicznym nasza szkoła zdo-
była drużynowo I miejsce i zdobyliśmy 
na rzecz szkoły piękny telewizor plazmo-
wy. Grupa młodsza zdobyła IV miejsce  
i otrzymała dla szkoły magnetofon. Nagro-
dy te wywalczyli: Dorota Daniel, Natalia 
Bania, Paweł Kurzok, Anna Rutkowska, 
Adam Stolorz oraz Piotr Sokołowski.
 Nasza szkoła, jak co roku, wspoma-
ga dzieci z domu dziecka w Kędzierzy-
nie Koźlu. Zbieraliśmy artykuły szkolne. 
Składamy podziękowania wszystkim, 

którzy czynnie włączyli się do tej akcji.  
W listopadzie w 20 rocznicę powstania 
Konwencji Praw Dziecka wypuściliśmy 
w niebo balony z prawami dziecka aby 
uczcić to ważne święto.
 Pamiętaliśmy także o wróżbach 
andrzejkowych. W tym dniu działała  
w szkole kawiarenka dla dzieci i rodziców 
przygotowana przez Samorząd Uczniow-
ski. Składamy podziękowania rodzicom, 
którzy pomogli w upieczeniu ciasta i włą-
czyli się w zasilenie konta SU. Podczas 
spotkania z rodzicami dzieci zaprezento-
wały piękną legendę o świętym Marcinie 
w języku niemieckim a także recytowały 
wiersze przygotowane na Szkolny Konkurs 
Recytatorski. Rodzice dopisali i gromkimi 
brawami nagrodzili występujących.
 W tym semestrze szkoła przyłączyła 
się do akcji CZYTAJĄCE SZKOŁY „Cała 
Polska czyta dzieciom” i codziennie przez 
10 minut nauczyciele czytają dzieciom 
specjalnie na ten cel zakupione książecz-
ki. Nauczycielka przyrody wraz z wybraną 
grupą uczniów wzięła udział w akcji „Po-
móżmy kasztanowcom” i zebrano w oko-
licach szkoły 25 worów liści, aby uchro-
nić drzewa przed niszczącym działaniem 
szrotówka kasztanowcowiaczka.
 W listopadzie uczniowie byli w kę-
dzierzyńskim CHEMIKU, gdzie mogli zo-
baczyć bardzo efektowne przedstawienie 
pt. „Teatralne ABC”, teraz przygotowuje-
my się do wyjazdu na Białą Zimę do Si-
dziny, w czerwcu do Ustki. Ale na to jesz-
cze mamy czas. Za pasem święta Bożego 
Narodzenia. Z tej okazji do czytelników 
GŁOSU BIERAWY kierujemy życzenia:
„Zdrowych i błogosławionych Świąt Boże-
go Narodzenia ,łaski, spokoju i wszelkiego 
dostatku, a Nowy Rok  niech spełni marze-
nia ukryte na samym dnie serca.”

Edyta Ficoń
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Kuźni

Z życia szkoły...
 W Publicznej Szkole Podstawowej im 
Józefa Wieczorka w Starej Kuźni uczy się 
obecnie 87 uczniów w klasach I-VI.
 W czasie wakacji na terenie szkoły 
powstał nowy skalniak kwiatowy, wyko-
nano również malowanie w całej szkole 
oraz zrobiono nowe odwodnienie.
 W szkole przeprowadzono szkolne 
konkursy przedmiotowe, w wyniku któ-
rych do dalszych etapów zakwalifikowali 
się: 

j. polski - •	 Dominika Biernacka kl. V, 
Mateusz Gilewski kl.VI, Paweł Gdak 
kl.VI
j. angielski - •	 Paweł Gdak kl. VI
przyroda - •	 Dominika Biernacka kl. V, 
Mateusz Gilewski kl. VI, Agnieszka 
Łukowska kl. VI
matematyka - •	 Mateusz Gilewski kl. VI

 Odbył się również  konkurs recytator-
ski, którego laureaci (Anna Łukowska kl. 
II, Tomasz Magiera kl. II, Julia Kędroń 
kl. IV oraz Dominika Biernacka kl. V) 
wzięli udział w II Gminnym Konkursie 
Recytatorskim Poezji Dla Dzieci, w któ-
rym zdobyli wyróżnienia w swoich kate-
goriach wiekowych.

Zespół Szkół Dwujęzycznych w Solarni

Szkolne sprawy
 Do Zespołu Szkół Dwujęzycznych 
w Solarni w roku szkolnym 2009/2010 
uczęszcza 164 uczniów.
 Z dniem 1 września naukę w kla-
sie I rozpoczęło 23 pierwszoklasistów.  
W pierwszych dniach nauki mieli spo-
tkanie z policjantami, którzy rozdali im 
elementy odblaskowe , równocześnie po-
uczając ich jak bezpiecznie zachowywać 
się w szkole i na drodze.
 W październiku wraz z wychowaw-
czynią nakręcili film do piosenki z języka 
angielskiego na konkurs „English Adven-
ture”. 3 listopada odbyło się uroczyste pa-
sowanie i przyjęcie ich w poczet uczniów 
naszej szkoły.
 Uczniowie naszej szkoły uczestniczą 
w różnorodnych kołach zainteresowań: 
szachowe, teatralne, muzyczne, plastycz-
ne, misyjne, które umożliwią im rozwija-
nie swoich zdolności i zainteresowań oraz 
pomagają zagospodarować wolny czas.
 Brali udział w różnorodnych Konkur-
sach, zawodach na szczeblu gminnym, 
powiatowym i wojewódzkim.
 29.09.09 – uczennica klasy VI Anna 
Piekorz zakwalifikowała się do Wojewódz-
kich Biegów Przełajowych w K- Koźlu. 
 W październiku w Starej Kuźni odbył 
się gminny Konkurs ekologiczny, na któ-
rym uczniowie kl. II-III zdobyli zespo-
łowo II miejsce, uczennice kl. III Sonia 
Burgfeld zajęła indywidualne II miejsce. 
 Swoimi osiągnięciami mogą pochwa-
lić się uczniowie działający w Kółku Sza-
chowym, biorąc udział w rozgrywkach, 
które miały miejsce w MOS w K- Koźlu.
 Uczniowie kl. V-VI Alan Pendzich 

 W październiku 2009 r odbył się 
Gminny Konkurs Ekologiczny w Nadle-
śnictwie Kędzierzyn, w którym trzyoso-
bowe zespoły uczniów z naszej szkoły za-
jęły I miejsce w młodszej oraz IV miejsce 
w starszej grupie wiekowej.
 W listopadzie tego roku w szkole od-
bywał się Gminne Zawody Piłki Halowej 
o Puchar Wójta w kategorii dziewcząt-II 
miejsce, w kategorii chłopców-I miejsce.
Reprezentanci naszej szkoły brali też 
udział w zawodach w biegach przełajo-
wych, gdzie zajmowali czołowe miejsca 
(Natalia Ciechomska kl IV, Paweł Cie-
chomski kl III, Adam Gniadek kl VI)
 Uczniowie Szkoły biorą udział w ak-
cjach szkolnych i ogólnopolskich:

„Pełna miska dla schroniska”, zbierają •	
karmę dla zwierząt oraz koce, wspiera-
jąc w ten sposób schronisko dla zwie-
rząt w Kędzierzynie-Koźlu
„Góra grosza”, w której dzieci wspie-•	
rają swoich kolegów z domów dziecka  
w całym kraju.
„Szklana mleka” •	
akcja „I TY możesz zostać św. Mikoła-•	
jem” – zbiórka odzieży i zabawek dla 
podopiecznych GOPS Bierawa

W szkole prowadzone są kółka zaintere-
sowań dla dzieci:

kółko polonistyczne•	
kółko matematyczne•	
kółko j. angielskiego•	
kółko germanistyczne•	
kółko prozdrowotne „Wiewiórka”•	
kółko plastyczno-muzyczne•	
kółko artystyczne-plastyczne•	
kółko artystyczne-muzyczne•	
SKS•	
kółko informatyczne•	
gry i zabawy dydaktyczne•	

w których uczniowie bardzo aktywnie 
uczestniczą.

 Szkoła bierze udział w Programie 
Przeciwdziałania Wadom Postawy,  
w ramach którego uczniowie i rodzice są 
uświadamiani w jaki sposób dbać o pra-
widłową postawę swoich dzieci zarówno 
w domu, jak i w szkole. 
 Dyrektor, nauczyciele i uczniowie 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Starej 
Kuźni zapraszają serdecznie wszystkich 
na Jasełka Bożonarodzeniowe połączone 
z kiermaszem świątecznym, które odbędą 
się 13.12.2009 w Domu Kultury w Starej 
Kuźni.

mgr Elżbieta BARAN
Nauczycielka PSP w Starej Kuźni

Publiczne Gimnazjum w Bierawie

Nadeszła listopadowa aura
 Jednak w Publicznym Gimnazjum  
w Bierawie wcale nie odczuwało się listo-
padowego nastroju. Przez cały miesiąc 
praca wychowawcza skupiała się wokół 
realizacji etapów projektu pod hasłem 
Tydzień regionalny. Jednym z jego punk-
tów był dwuetapowy konkurs znajomości 
gwary śląskiej. W pierwszym etapie brali  
udział przedstawiciele wszystkich klas. 
W drugim zaprezentowało się już tylko 5 
osób najlepiej znających meandry śląskiej 
mowy. Uczniowie rywalizowali w cieka-
wych konkurencjach Komisja wyłoniła 
zwycięzców: 1. miejsce zajął Sebastian 
Kwoczała IIIa, 2. miejsce Dawid Herich 
IIa, a o 3. miejsce musiała odbyć dogryw-
ka, którą wygrała Kamila Czech IIb. 
 Kolejną propozycją, z której mogli 
skorzystać zwłaszcza uczniowie nieznają-
cy gwary, był konkurs plastyczny. Należa-
ło wykonać ilustrację do prezentowanych 
na scenie tekstów literackich. Komisja 
miała spore trudności z wyborem laure-
atów. Zostali nimi: Michalina Majnusz 
IIIb, Zuzanna Szymańska Ia, Marta 
Szymkiewicz Ib. Finał Tygodnia regio-
nalnego odbył się 26 listopada 2009 roku  

w Gminnym Centrum Kultury i Rekre-
acji w Bierawie.
 W pięknie udekorowanej sali zgro-
madzili się uczniowie, ich rodzice, na-
uczyciele. Wśród widzów byli absolwenci 
gimnazjum. Cieszy fakt, że tak wiele osób 
odpowiedziało na zaproszenia organi-
zatorów. Obok wizytator Kuratorium 
Oświaty w Opolu pani Renaty Scheit a 
także przedstawicieli Urzędu Gminy w 
osobach wójta pana Krzysztofa Ficonia, 
inspektor oświaty pani Elżbiety Chromik 
i przewodniczącej Rady Gminy pani Re-
naty Kubicy, znaleźli się również radni, 
dyrektorzy placówek oświatowych i, co 
szczególni miłe, emerytowani pracow-
nicy szkoły. Dyrektor gimnazjum pani 
Jolanta Wierzba powitała gości, gospoda-
rza imprezy, dyrektora GCKiR pana Mi-
rosława Wierzba i wraz z wójtem panem 
Krzysztofem Ficoniem wręczyła nagrody 
dla zwycięzców 2 konkursów. Następnie 
wszyscy widzowie stali się, chyba nie-
oczekiwanie, świadkami aktorskich popi-
sów uczniów, występujących w spektaklu 
Śląski tyjater. Przedstawienie składało się 
z 3 części: Ach, ci dzisiejsi młodzi, Romeo 

i Julia, Paweł i Gaweł. Realizacji teatral-
nej przyświecał pomysł, aby znane teksty 
literackie zaprezentować w gwarze ślą-
skiej. Dodatkową atrakcją były 3 tańce. 
Wśród nich taniec w stroju regionalnym 
oraz współczesna choreografia do znanej 
śląskiej piosenki Te opolskie dziołchy. I to 
nie koniec, bo obok słowa, tańca, był tak-
że śpiew w wykonaniu chóru. Widzowie 
gorącymi brawami docenili niezwykłą 
umiejętność sugestywnej gry aktorskiej  
i znajomość gwary śląskiej. Słowa uzna-
nia dla uczniów - aktorów wyraziła wi-
zytator pani Renata Scheit. Skierowała je 
również do rodzin, w których pielęgnuje 
się śląską gwarę. Z kolei nauczycielkom, 
które podjęły się przygotowania tak uda-
nej imprezy, a mianowicie: pani Karinie 
Kostka, pani Wirginii Marszałek, pani 
Bogusławie Stańczyk, pani Marii Stępień, 
pani wizytator Renata Scheit wyraziła 
gorące podziękowania. Regionalny wie-
czór zakończył się degustacją śląskich 
specjałów, przygotowaną przez rodziców 
uczniów gimnazjum. 
 I tak Tydzień regionalny przeszedł do 
historii. A że stał się już coroczną tra-
dycją, mamy nadzieję, że odbędzie się  
w przyszłym roku i wzbudzi co najmniej 
tyle samo emocji co w tym. Zatem już 
dziś zapraszamy.

Ilona Matuszek

i Marta Skowronek prezentowali szkole 
w II Gminnym Konkursie Recytatorskim 
Poezji dla Dzieci pod hasłem „Jesienne Ba-
janie Mistrza Brzechwy”. Ci sami ucznio-
wie uczestniczą w programie „Lepsza 
Szkoła” zorganizowanym przez Gdańskie 

Wydawnictwo Oświatowe. W ten sposób 
mają możliwość stałego monitorowania 
swoich wiadomości i umiejętności.
 Uczniowie klas gimnazjalnych byli na 
Festiwalu Nauki, który odbył się we Wro-
cławiu. Zwiedzili również Muzeum Przy-
rody i Antropologii.
 Koło teatralne gościło przedszkola-
ków, którzy obejrzeli scenkę pt. „Śpiąca 
Królewna”. Spektakl obejrzeli również ro-
dzice przed spotkaniem z wychowawca-
mi klasy. Zebranie połączone było z Kier-
maszem Świątecznym, którego dochód 
przeznaczono na potrzeby szkoły.
 Kółko misyjne zawiązało współpracę 
z zakonami misyjnymi, celem pomocy 
misjom.
 Szkoła przystąpiła do programu pt. 
„Szkoła bez przemocy”. Zaplanowano 
szereg działań mających na celu poprawę 
bezpieczeństwa w szkole. Realizując prio-
rytety Ministra Oświaty przyłączono się 
do projektu ,,Konwencja Praw Dziecka’’  
z okazji 20-lecia jej trwania. Była to akcja 
półroczna w trakcie której wychowawcy 
klas zaznajamiali uczniów z ich prawami. 
Odbyły się również konkursy na ten te-
mat, a całość podsumowano uroczystym 
apelem. Dalszą część projektu będziemy 
realizować w II semestrze na etapie gmin-
nym.

Barbara Kucharczyk
Cecylia Gniady

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Gmina Bierawa realizuje projekt pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego
 ogólnodostępnego w miejscowości Dziergowice” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 
Odnowa i rozwój wsi

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
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 Do selektywnego gromadzenia od-
padów należy stosować worki z ozna-
czeniem ZGKiM w Bierawie określające 
rodzaj gromadzonych odpadów następu-
jącym kolorem:
- niebieski - papier i tektura,
- biały - szkło białe,
- zielony - szkło kolorowe,
- żółty – tworzywa sztuczne opakowanio-
we.

Do worków na papier i tekturę opako-
waniową nie należy wrzucać:
- opakowań po wapnie, cemencie, klejach 
i innych materiałach budowlanych, tłusz-
czach, środkach chemicznych,
- kartoników po napojach, mleku i innych 
wyściełanych folią,
- papieru tłustego i zabrudzonego.

Do worków na opakowania szklane nie 
należy wrzucać:
- szkła okiennego i budowlanego,
- ceramiki (porcelana, talerze, doniczki, 
części elementów sanitarnych), szyb sa-
mochodowych, luster,
- szklanych opakowań po środkach far-
maceutycznych i chemicznych. 

Do worków na opakowania z tworzyw 
sztucznych nie należy wrzucać:
- opakowań i butelek po olejach i sma-
rach,
- pojemników po materiałach budowla-
nych, farbach i lakierach,
- elementów sanitarnych, budowlanych 
(płytek i wykładzin z PCV, okien i sto-
larki, styropianu, paneli), artykułów go-
spodarstwa domowego, części pojazdów 
i urządzeń mechanicznych, wyposażenia 
mieszkań,
- opakowań po środkach chwasto- i owa-
dobójczych oraz po innych niebezpiecz-
nych substancjach. 

 Opakowania plastikowe po jogur-
tach, masłach, margarynach, jajkach i in-
nych art. spożywczych, oraz kartoniki po 
napojach należy zgromadzić w jednym 
opakowaniu, a następnie umieścić je w 
worku z napisem PLASTIK.
 Puszki aluminiowe należy zmagazy-
nować w jednym opakowaniu, a następ-
nie umieścić je w worku z nadrukiem 
PLASTIK.
 Folię stanowiącą wszelkiego rodzaju 
opakowania w różnych kolorach, siat-

Zasady odbioru segregowanych odpadów komu-
nalnych przez ZGKiM na terenie gminy Bierawa  
w I kwartale 2010 r 

Gospodarka odpadami
ki sklepowe oraz tzw. „reklamówki” itp. 
należy zmagazynować w jednym opako-
waniu, a następnie umieścić je w worku 
z nadrukiem PLASTIK - folii budowlanej 
nie wrzucamy. 
 Zapełnione i zawiązane worki do 
selektywnego gromadzenia odpadów 
należy wystawić przed posesją na chod-
niku lub poboczu drogi przed godz. 6.30  
w dniu planowanego odbioru. Worki wy-
stawione później mogą zostać nie odebra-
ne. 
 Na worku należy nakleić naklejkę  
z otrzymanym kodem lub inną naklejkę  
z wpisanym na niej czytelnie, pisakiem 
niezmywalnym, nr identyfikacyjnym 
klienta (jest on zapisany na okładce 
książeczki opłat) wraz z imieniem i na-
zwiskiem, lub napisać nazwisko i imię 
wystawcy worka z którym spisana jest 
umowa o odbiór odpadów lub wpisać 
nr pojemnika i nazwisko. Możliwym jest 
też podanie na worku adresu lecz jedynie  
w przypadku posiadania przez mieszkań-
ców tylko jednej umowy na odbiór od-
padów. Na worku należy nakleić tylko 
jedną naklejkę. 

 Pracownicy, odbierający worki, do-
konają zapisów o wystawiającym worki 
na podstawie umieszczonych na nich 
nalepkach lub napisach. Za brak czy-
telnego oznaczenia worka, uniemożli-
wiającego przypisanie go właściwemu 
wystawiającemu, odpowiedzialność po-
nosi jedynie wystawiający.

 Odpady selektywnie gromadzone 
będą odbierane bezpłatnie tylko i wyłącz-
nie wtedy, gdy będą w worku oznaczonym 
symbolem ZGKiM, worek będzie napeł-
niony co najmniej do połowy, wyselek-
cjonowane odpady nie będą zawierały 
jakichkolwiek zanieczyszczeń w postaci 
odpadów komunalnych lub innych odpa-
dów (np.: budowlanych, biodegradowal-
nych), a worek będzie napełniony rodza-
jem odpadów zgodnym z jego opisanym 
przeznaczeniem. Kontrolę odpadów zgro-
madzonych w workach będzie prowadził 
pracownik odbierający je. Jeśli w wor-
kach będą znajdowały się zanieczyszcze-
nia pracownik pozostawi worek bez od-
bioru (odpady te mogą zostać odebrane  
w innym omówionym wspólnie terminie 
jako odpady komunalne zmieszane, za 
dodatkową odpłatnością). Odpady będą 

kwalifikowane przez pracownika odbie-
rającego zgodnie ze stanem faktycznym, 
bez możliwości późniejszej reklamacji 
wystawiającego worek (pracownik nie 
oczekuje na przygotowanie lub przesypy-
wanie worków).
 Pracownicy odbierający worki nie  
biorą odpowiedzialności za brak lub nie-
właściwe ich oznakowanie przez właści-
ciela nieruchomości oraz za ich kradzież 
lub zniszczenie. Nie odebranie worka  
z powodu zanieczyszczeń lub niezgodno-
ści zawartości z jego przeznaczeniem sta-
nowi nie zaliczenie przekazania odpadów 
segregowanych. Tektura opakowaniowa 
składana do worków na makulaturę win-
na być zgnieciona (nie odbiera się luź-
nego pudła w worku); na duże zgniecio-
ne opakowania może być bezpośrednio 
przylepiona naklejka.
 Pracownik pozostawi na posesji ilość 
i rodzaj worków zgodną z ilością i rodza-
jem odebranych worków. W przypadku 
nieobecności klienta w domu, worki zo-
staną pozostawione: w skrzynce na listy, 
na pojemniku na odpady lub w innym 
widocznym miejscu. ZGKiM nie bierze 
odpowiedzialności za kradzież lub znisz-
czenie worków. 
 W przypadku kradzieży bądź znisz-
czenia worków pozostawionych u klienta 
na posesji, klient winien zakupić nowy 
komplet worków, w cenie zgodnej z aktu-
alnym ich cennikiem. Istnieje możliwość 
zakupu dodatkowych worków w ZGKiM. 

 Odpady segregowane winny być 
przekazywane do odbioru z co najmniej 
następującą częstotliwością:
- 1 worek na kwartał z nieruchomości 
zamieszkanej przez 1 mieszkańca,
- 2 worki na kwartał z nieruchomości 
zamieszkanej przez 2 do 3 mieszkań-
ców,
- 3 worki na kwartał z nieruchomości 
zamieszkałej co najmniej przez 4 miesz-
kańców.

 Zaliczenie przez jednostkę odbiera-
jącą odpady, w prowadzonej ewidencji, 
worków w ilości co najmniej wymienio-
nej powyżej w danym kwartale od osoby, 
z którą spisano umowę na odbiór odpa-
dów komunalnych, oznacza wypełnienie 
przez jej gospodarstwo domowe obo-
wiązku segregacji odpadów.
 Właściciele nieruchomości, z którymi 
spisane zostały umowy na odbiór odpa-
dów komunalnych, którzy nie wywiążą 
się w danym kwartale z ilości worków  
z odpadami segregowanymi, wskaza-
nej wyżej, przekazanymi do odbioru nie 
otrzymują ulgi, opłacają przez następne 
kwartały opłatę za odbiór odpadów ko-

Styczeń Luty Marzec

kolor Miejscowość Nazwa ulicy
Brzeźce i Stare Koźle 1
(poniedziałek)

Stare Koźle 1: Braci Wolnych, Leśna, Polna, Melcza, Ogrodowa, 1-go Maja,  
Wolności do skrzyżowania z 1-go Maja

Stare Koźle 2 i Stara Kuźnia
(wtorek)

Stare Koźle 2: pozostałe ulice
Stara Kuźnia: wszystkie ulice

Bierawa 1
(środa)

Dworcowa, Wiory, Mickiewicza, Kościuszki, Serżyski, Dębowa, 3–go Maja, Powstań-
ców, Kościelna, Sienkiewicza, Ottona Steiera, Krótka, Wojska Polskiego, Dąbrowskie-
go, Dąbrowy,

Bierawa 2 i Lubieszów
(czwartek)

Bierawa 2: Ottona Steiera, Sobieskiego, Dolna, Leśna, Ogrodowa, Polna, 22 lipca, 
J.Jacka, Ogrodowa, Nowe Osiedle

Dziergowice 1 i Solarnia
(piątek)

Dziergowice 1: Nowa, Krótka, Konopnickiej, Morcinka, Piaskowa, Sienkiewicza, 
Kwiatowa, Kolejowa, Sportowa, Olimpijska

Dziergowice 2
(poniedziałek)

Kozielska, Wąska, Brzozowa, Klasztorna, Ogrodowa, Kościelna, Turska, Słonecz-
na, Dworcowa, Działkowa, Graniczna, Parkowa, Raciborska, Odrzańska, Olszowa, 
Łagodna, Polna, Powstańców, Leśna, Wodna

Grabówka, Goszyce, Ortowice, 
Kotlarnia, Korzonek (wtorek) wszystkie ulice

Worki z odpadami wyselekcjonowanymi 
- wystawić przed godz. 6.30

Data Miejscowości
13.01     10.02     10.03 Dziergowice
14.01     11.02     11.03 Lubieszów,      Solarnia
15.01     12.02     12.03 Bierawa
27.01     24.02     24.03 Brzeźce,     Stare Koźle,     Korzonek
28.01     25.02     25.03 Ortowice,   Grabówka,    Kotlarnia,    Stara Kuźnia,  Goszyce

Worki prosimy wystawiać przed ogrodzeniem posesji – pracownicy odbierając
 je przekażą zamiennie puste worki na następny okres zbiórki.

ZGKiM w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 2, tel. 077 487 27 43

Wywóz odpadów komunalnych w I kwartale 2010 r.

Pn Wt Cz Pt So N
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Pn Wt Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Pn Wt Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

R e k l a m a
munalnych według stawki obowiązującej 
za odpady niesegregowane. 
 Stosowanie ponownie opłaty ulgo-
wej za odpady segregowane następuje za 
kwartał następny po spełnieniu obowiąz-
ku przekazania w kwartale poprzednim 
worków z odpadami segregowanymi  
w ilości co najmniej wyżej wymienionej.
 Wkładanie odpadów segregowanych 
do pojemników zbiorczych, ustawionych 
na terenie gminy, nie ma wpływu na roz-
liczanie ilości w/w worków – nie zostanie 
to zaliczone do wypełniania obowiąz-
ku segregacji i nie uprawnia do ulgowej 
opłaty za pozostałe odpady.

ZGKiM
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W skrócie:

Przedszkole w Dziergowicach - „Święto pieczonego kartofla”.

Przedszkole w Bierawie- wycieczka do Radzionkowa.

Nowy chodnik przy ulicy Dworcowej - prezent od Marszałka Wo-
jewództwa Opolskiego Józefa Sebesty z okazji organizacji Dożynek 
Wojewódzkich BIERAWA 2009.

Spotkanie w CGKiR z okazji 11 Listopada.

Nowy wóz bojowy Kędzierzyńsko-Kozielskiej Straży Pożarnej, 
częściowo dofinansowany przez Gminę Bierawa.


