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Z okazji Świąt Wielkiej Nocy 
składamy serdeczne życzenia 
radości płynącej ze 
Zmartwychwstania Pańskiego; 
Życzymy pogodnych, 
pełnych nadziei i pokoju Świąt 
oraz wiosennego nastroju 
i miłych spotkań 
w gronie rodziny i przyjaciół.

Wójt Gminy Bierawa
Ryszard Gołębowski

Przewodnicząca Rady 
Gminy Bierawa
Renata Kubica
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 Serdecznie zapraszamy na strony 
internetowe sołect z naszej gminy.

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

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

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

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

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

 Koszty odśnieżania dróg Gminy 
Bierawa wyniosły około 50 tyś zł

 13 czerwca 2010r odbędą się zawody 
Ochotniczych Straży Pożarnych o Puchar 
Wójta Gminy Bierawa. Zawody odbędą 
się w sołectwie Goszyce.

 27 czerwca 2010 odbędą się zawody 
o Puchar Wójta Gminy Bierawa w piłce 
nożnej w sołectwie Stare Koźle.

Nasi Jubilaci
Lis Marta ....................................... 92 lat
Szmandra Berta ............................ 95 lat
Kieś Rajmund i Anna ............. 50 lat PM
Winiarski Franciszek i Maria . 50 lat PM
Juszczyszyn Józef i Katarzyna . 50 lat PM

Liczba mieskańców na 28.02.2010
Bierawa .......................................... 1 303
Dziergowice .................................. 1 664
Brzeźce ............................................. 568
Grabówka ........................................ 194
Goszyce ............................................ 155
Kotlarnia .......................................... 651
Lubieszów ........................................ 484
Ortowice .......................................... 273
Solarnia ............................................ 508
Stara Kuźnia ..................................... 624
Stare Koźle ........................................ 821
Korzonek ......................................... 248
Razem ...................................... 7 493

 19 marca br, odbyło się zebranie Za-
rządu Koła LOK „Kadet”, na którym wy-
brano władze koła. Prezesem został Pan 
Michał Klimek, sekretarzem Pani Sabina 
Bielas, skarbnikiem Pan Ryszard Szymań-
ski, członkami zarządu zostali Pan Sta-
nisław Haba i Pan Dawid Mazur. Zarząd 
koła LOK przyjął jednogłośnie propozycje 
regulaminu koła i zdecydował o zgłosze-
niu koła do Zarządu Wojewódzkiego oraz 
o pierwszym spotkaniu strzeleckim koła 
na które zapraszamy 11 kwietnia o godzi-
nie 15:00 na strzelnicy w Solarni.
 Regulamin i deklaracje zgłoszeniowe 
do koła dostępne w wszystkich DK na te-
renie Gminy oraz na stronie internetowej.

Informacje

 Przed nami trudny rok 2010. Spo-
wolnienie gospodarcze, ograniczone do-
chody gminy z tytułu udziałów w podat-
kach budżetu państwa oraz rosnące ceny 
produktów i usług nie napawają opty-
mizmem. Starania gminy o pozyskanie 
funduszy unijnych z programów RPO, 
PROW, Kapitał Ludzki, Lider+ mogą być 
zniweczone poprzez zapowiedzi male-
jących dochodów własnych. Na ten rok 
założyliśmy 40% udział inwestycji gmin-
nych t.j. ponad 10,4 mln zł w ramach 
26,5 mln budżetu. W ramach udziału 
środków pozyskanych z funduszy unij-
nych w 2010 założyliśmy kwotę 5,2 mln zł  
z tego 5 mln na inwestycje. Najważniej-
sze zadanie proinwestycyjne to budowa 
drogi do terenów inwestycyjnych w Sta-
rym Koźlu na tzw. Amerykę o wartośći 
1,75 mln zł z tego 1,5 mln stanowią środ-
ki unijne oraz zadanie proekologiczne 
czyli likwidacja oczyszczalni ścieków  
w Kotlarni i budowa tranzytu ścieków z 
Ortowic do Oczyszczalni ZAK S.A. z ka-
nalizacją Korzonka Wsi za kwotę 5,4 mln 
zł z dofinansowaniem 2,2 mln. zł z fun-
duszy unijnych. Kolejne projekty to „Mo-
dernizacja Lokalnej Bazy Edukacyjnej” na 
kwotę 370 tyś zł ze środków RPO, moder-
nizacja dachu na Sali Ludowej w Brzeź-
cach 250 tyś zł ze środków LIDER+. Pro-
jekt „Termomodernizacja Domu Kultury  
w Bierawie” związany z modernizacja sys-
temu grzewczego z zastosowaniem pomp 
ciepła wyniesie 1,2 mln zł z tego 1 mln zł 
to fundusze unijne RPO. 

 Lata 2010 i 2011 będą stały pod zna-
kiem maksymalnego wykorzystania fun-
duszy unijnych ze wszystkich funkcjonu-
jących programów. Jednakże osiągnięcia 
celów strategicznych gminy jak i lokal-
nych (np.: sołectw, szkół, przedszkoli, pa-
rafii) wymagają zaangażowania pracow-
ników merytorycznych gminy. Wszystkie 

wnioski, które wychodzą z gminy są opra-
cowywane wyłącznie przez pracowników 
urzędu. 

 Mając na uwadze rozwój gminy  
w zakresie budownictwa mieszkaniowego 
uzbrajamy w sieć wodociągową i kanali-
zacyjną tereny mieszkaniowe w Brzeź-
cach, Starym Koźlu i Dziergowicach na 
których powstają domy mieszkalne. Dys-
ponujemy jako gmina dobrą bazą rekre-
acyjną np: sale gimnastyczne, strzelnica 
sportowa, domy kultury, kluby sportowe 
i ścieżki rowerowe. Wszystko to sprzyja 
osiedlaniu się nowych mieszkańców.

 Z okazji nadchodzących Świąt Wiel-
kanocnych życzę dużo zdrowia, wspania-
łych spotkań rodzinnych, tradycyjnego 
smacznego jajka i dyngusa.

Z poważaniem

Wójt Gminy Bierawa
Ryszard Gołębowski

Wójt Gminy Bierawa informuje 

Szanowni Państwo

Wójt Gminy Bierawa informuje o sprzedaży następujących nieruchomości grunto-
wych:
Stara Kuźnia (przy ul. 22 Lipca) – działki budowlane
dz. 189/4 i dz. 192/3 łącznego obszaru 0,1275 ha – cena 46 400,00 zł brutto
dz. 189/5 i dz. 192/4 łącznego obszaru 0,1344 ha – cena 48 800,00 zł brutto
dz. 189/3 i dz. 192/2 łącznego obszaru 0,1287 ha – cena 42 700,00 zł brutto
dz. 189/2 obszaru 0,0603 ha – cena 23 200,00 zł brutto
dz. 192/1 obszaru 0,0684 ha – cena 26 900,00 zł brutto
dz. 169/5 obszaru 0,1670 ha – cena 48 800,00 zł brutto

Dziergowice (działki rekreacyjne przy zbiorniku wodnym)
ponad 40 działek z przeciętną wielkością od 3ar do 4 ar, cena ok. 2 500,00 zł/ar (+22% 
VAT)

Brzeźce – działka budowlana
dz. nr 370/2 obszaru 0,1031 ha – cena 50 100,00 zł brutto

Informacje Wójta Gminy Bierawa

Sprzedaż gruntów

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.

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Bierawie, zachęca wszystkie osoby za-
interesowane, do korzystania z magazynu 
odzieży używanej oraz sprzętu gospodar-
stwa domowego.
 Magazyn czynny jest w godzinach 
pracy Ośrodka tj. codziennie od go-
dzi.7.00 do 15.00.
 Jednocześnie informujemy mieszkań-
ców gminy Bierawa, że mogą dostarczać 
do magazynu zbyteczną odzież szczegól-
nie dla dzieci, sprzęt AGD, itp.

Wójt Gminy Bierawa
Ryszard Gołębowski

Szanowny Panie Wójcie!

 Proszę o przyjęcie podziękowań za 
chęć nawiązania stosunków partnerskich 
z przedstawicielami ukraińskich samo-
rządów. Chlelibyśmy serdecznie zaprosić 
delegację składająca się z trzech osób do 
zwiedzenia wsi Berezna rejonu Chmil-
nyckiego obwodu Winnickiego w celu 
zapoznania się z regionem oraz omó-
wienia warunków i szczegółów później-
szej współpracy. Co więcej, zapraszamy 
do uczestnictwa w uroczystościach Dni 
Europy, które odbędą się w dniach 15-
17 maja w Winnicy. Proszę zawiadomić  
o dacie przyjazdu i składzie delegacji.

Z poważaniem,
Prezes Międzynarodowego Towarzystwa 

„Ukraina-Polska-Niemcy”
Sergij Tatusiak

http://www.ukrpolgerm.com/

Współpraca Polsko-Ukraińska

Zaproszenie

Informacje GOPS
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UMOWA O PRZYZNANIE POMOCY 
NR 00051-6921-UM0800010/09 W RA-
MACH DZIAŁANIA „PODSTAWOWE 
USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUD-
NOŚCI WIEJKSIEJ” OBJĘTEGO PROW 
NA LATA 2007-2013

zawarta w dniu 24 lutego 2010 r. w Urzę-
dzie Marszałkowskim Województwa 
Opolskiego w Opolu pomiędzy: Samo-
rządem Województwa Opolskiego repre-
zentowanym przez:
1) Teresę Karol - Wicemarszałka Woje-
wództwa Opolskiego
2) Tomasza Kostusia - Członka Zarządu 
Województwa Opolskiego
a Gminą Bierawa zwanym(-ą) dalej 
„Beneficjentem”, reprezentowanym(-ą) 
przez:
l) Ryszarda Gołębowskiego - Wójta Gmi-
ny Bierawa

Na podstawie art. 22 ust. l ustawy z dnia 
7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju ob-
szarów wiejskich z udziałem środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 
64, póz. 427 z późn. zm.). Strony postana-
wiają, co następuje:
Poniższe określenia w rozumieniu umo-
wy o przyznanie pomocy, zwanej dalej 
umową, oznaczają:
1)Program - Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007- 2013;
2)Beneficjent zobowiązuje się do realiza-
cji operacji „Budowa rurociągu tranzyto-
wego z Ortowic do oczyszczalni ścieków 
w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. 
wraz z kanalizacją sanitarną w miejsco-
wości Korzonek Wieś”
3)W Wyniku realizacji operacji osiągnię-
ty zostanie następujący cel: „poprawa ży-
cia, mieszkańców miejscowości Goszyce, 
Kotlarnia, Stara Kuźnia, Ortowice, Ko-
rzonek poprzez likwidację przestarzałej 
technicznie oczyszczalni ścieków w Ko-
tlami oraz budowę kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Korzonek, co wpłynie na 
poprawę warunków życia i prowadzenia 
działalności gospodarczej”. Kwota dotacji 
to 2 204 578 zł.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Będzie rurociąg i kanalizacja

 Zapraszamy mieszkańców Gminy 
Bierawa do korzystania z Wiosek Inter-
netowych.

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!

Wioska
internetowa

Infokiosk
 Dzięki współpracy 
naszej gminy z Powia-
towym Urzędem Pracy 
w Kędzierzynie-Koźlu 
otrzymaliśmy Infokiosk. 
Jest on podłączony 
do Internetu umożli-
wiając petentom bez-
płatne przeglądanie 
stron internetowych 
związanych z pracą. 
Strony internetowe z 
których można sko-
rzystać za pomocą 
infokiosku to:
Powiatowy Urząd Pracy Kędzierzyn – 
Koźle: www.pup-kkozle.pl; Wojewódzki 
Urząd Pracy Opole: www.pup-kkozle.pl; 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: 
www.mpips.gov.pl; EURES – Sieć euro-
pejskich ofert pracy: www.eures.praca.
gov.pl; EFS – Europejski Fundusz Spo-
łeczny: www.efs.gov.pl; PSZ – Publiczne 
Służby Zatrudnienia: www.psz.praca.gov.
pl; PIP – Państwowa Inspekcja Pracy: 
www.pip.gov.pl; PARP - Polska Agencja 
Rozwoju Przedsiębiorczości: www.parp.
gov.pl; MG – Ministerstwo Gospodarki: 
www.mg.gov.pl; OHP – Ochotnicze Huf-
ce Pracy: www.ohp.pl
 Infokiosk znajduje się w Urzędzie 
Gminy w Bierawie

 Zarząd Województwa Opolskiego 
jako Instytucja Zarządzająca Regional-
nym Programem Operacyjnym Woje-
wództwa Opolskiego na lata 2007-2013 
uprzejmie informuje, iż w dniu 15 marca 
2010 r. zakończyła się ocena merytorycz-
na II stopnia projektów złożonych do do-
finansowania w ramach procedury kon-
kursowej do I naboru w ramach poddzia-
łania 5.1.2 Wsparcie lokalne infrastruk-
tury edukacyjnej RPO WO 2007-2013.
 Poniżej prezentujemy listę projektów, 
które uzyskały co najmniej 50 % mak-
symalnej liczby punktów i pozytywnie 
przeszły w/w etap oceny:
Gmina Bierawa - Modernizacja lokalnej 
bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa. 
Wartość projektu: 370 853,53 zł
Więcej informacji: http://umwo.opole.pl/
rpo/

Weryfikacja projektów

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Opolskiego

na lata 2007-2013

Na sesji Rady Gminy w dniu 5.03.2010 rada podjęła uchwały o wydzieleniu Funduszu 
Sołeckiego na rok 2011.

Dochody bieżące gminy za 2008r. wyniosły 19.014.590,52zł 
Liczba mieszkańców na 31.12.2009r. – 7546
Kwota bazowa gminy – wynosi 2.519,82zł (108,9% kwoty bazowej kraju)
Kwota bazowa w kraju – wynosi 2.312,09zł na mieszkańca
Wysokość funduszu dla poszczególnych sołectw obliczana jest wg wzoru: F=(2+lm/100)KB

W tabeli podano szacunkowe wartości wielkości funduszu dla poszczególnych sołectw
L.p. Sołectwo Liczba miesz-

kańców na 
31.12.2009

(powinno być 
30.06.2010)

Wysokość 
obliczonego 

funduszu

Wysokość środków przy-
padających na fundusz 
sołectwa – nie więcej niż 
10-krotność kwoty bazowej

1 Bierawa 1.309 38.024,08 25.198,20
2 Goszyce 153 8.894,96 8.894,96
3 Grabówka 194 9.928,09 9.928,09
4 Korzonek 247 11.263,60 11.263,60
5 Ortowice 273 11.918,75 11.918,75
6 Stara Kuźnia 620 20.662,52 20.662,52
7 Solarnia 506 17.789,93 17.789,93
8 Brzeźce 568 19.352,22 19.352,22
9 Lubieszów 484 17.235,57 17.235,57
10 Kotlarnia 653 21.494,06 21.494,06
11 Dziergowice 1.660 46.868,65 25.198,20
12 Stare Koźle 818 25.651,77 25.198,20

Razem: 214.134,30

Ustalenia Rady Gminy na rok 2011

Fundusz Sołecki

MINISTER ŚRODOWISKA
Maciej Nowicki

postanawiam

 Udzielić PGNiG S.A. z siedzibą w Warszawie (NIP: 5250008028) koncesji na po-
szukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie „Racibórz” 
(obejmującym część bloku koncesyjnego nr 409 oraz część bloku koncesyjnego 389), 
położonym na terenie gmin: Bierawa, Cisek, Polska Cerekiew, Pawłowiczki, miast  
i gmin: Baborów, Kietrz w województwie opolskim oraz gminy i miasta z województwa 
śląskiego.
 Celem prac poszukiwawczych i rozpoznawczych jest udokumentowanie, w wyżej 
opisanym obszarze, złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A w Warszawie
01-244 Warszawa, ul. Marcina Kasprzaka 25
Oddział w Sanoku
38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 12

Będą poszukiwać ropy i gazu w dolinie rzeki Odry

Jest zgoda ministerstwa

 Zarząd Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu informuje, że zgodnie  
z Uchwałą Rady Nadzorczej WF nr 
68/2009 z 27.11.2009 r. może dofinanso-
wywać zadania polegające na usuwaniu  
i unieszkodliwianiu azbestu do 60% kosz-
tów demontażu, transportu i unieszkodli-
wiania poprzez składowanie, jednak nie 
więcej niż 1000 zł/Mg.
 Wszystkie niezbędne dokumenty 
znajdują się na naszej stronie internetowej 
http://wvvw.wfosigw.opole.pl w zakładce 
„Wzory wniosków i druki do pobrania’’ 

mgr inż. Arnold Donitza

Utylizacja azbestu

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej 
w Opolu 
informuje

 27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze 
wolne wybory do Rad Gmin w Rzeczpo-
spolitej Polskiej. Zmieniała się na prze-
strzeni 20 lat liczba radnych w poszcze-
gólnych kadencjach.
I kadencja – 22 radnych
II i III kadencja – 20 radnych
IV i V kadencja – 15 radnych.
 Zmieniała się też zasada wyboru wój-
ta w latach 1990 – 2002 były to wybory 

20 lecie Samorządu 
Terytorialnego III RP

pośrednie dokonywane prze Radę Gmi-
ny. W latach 2002 – do nadal – wybory 
bezpośrednie na wójta dokonywane przez 
wyborców.
 Poniższe informacje dotyczące skła-
dów osobowych Rady Gminy w poszcze-
gólnych kadencjach, a także osób spra-
wujących funkcję wójta na przestrzeni 
ostatnich 20 lat:
1990 – 1994 – Irena Niźborska
1994 – 2006 – Henryk Chromik
2006 – 2010 – Ryszard Gołębowski.

fot. Jerzy Kowalewski
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Kadencja 1990 – 1994
Gołębowski Ryszard, Tudaj Małgorzata, 
Paszkiewicz Stefan, Duda Anna, Hadrian 
Grzegorz, Macalik Paweł, Chromik Hen-
ryk, Kusz Rajnold, Chromik Antoni, Flie-
gel Helmut, Skupin Eryk, Foltys Paweł, 
Skrzypek Jan, Niemann Joachim, Czogała 
Jerzy, Garbas Michał, Stolorz Leon, Żmu-
da Zbigniew, Wąsik Tadeusz, Kubicki 
Henryk, Pucia Emil, Skotarczyk Alojzy

Kadencja 1994-1998
Gołębowski Ryszard, Bischoff Jutta, Ku-
dzia Czesław, Filusz Paweł, Woźny Ro-
man, Gawor Marian, Chromik Henryk, 
Kusz Rajnold, Kozubek Ilona, Fliegel Hel-
mut, Czogała Jerzy, Hrabowska Weroni-
ka, Skotarczyk Alojzy, Niemann Joachim, 
Streissel Artur, Bursy Irmgarda, Morcinek 
Oswald, Wąsik Tadeusz, Suffner Norbert, 
Kubicki Adam

Kadencja 1998 – 2002
Gołębowski Ryszard, Kucharczyk Józef, 
Filusz Paweł, Kukawski Antoni, Kusz 
Rajnold, Chromik Antoni, Karasch Ar-
nold, Kubica Renata, Antończak Lidia, 
Kupka Gerard, Fliegel Helmut, Niemann 
Joachim, Skotarczyk Alojzy, Proksza 
Waldemar, Skupin Eryk, Streissel Artur, 
Wyrozumski Tadeusz, Suffner Norbert, 
Barucha Helmut, Czerepak Bolesław, 
Żmuda Zbigniew

Kadencja 2002 – 2006
Dubak Wiesław, Foltys Krystyna, Hra-
bowska Weronika, Kucharczyk Józef, Ma-
tuszek Mariusz, Olejnik Urszula, Stefani-
des Rajnard, Strużyna Elżbieta, Szewerda 
Piotr, Thiel Alwin, Wąsik Tadeusz, Woźny 
Roman, Wyrozumski Tadeusz, Zarazka 
Henryk, Żmuda Zbigniew

Kadencja 2006 – 2010
Kucharczyk Józef, Jaksiewicz Adam, Ku-
dzia Czesław, Maksymiak Józef, Kubica 
Renata, Musioł Piotr, Matuszek Mariusz, 
Olejnik Urszula, Hrabowska Weronika, 
Wróbel Jan, Foltys Krystyna, Skupin Ry-
szard, Szewerda Piotr, Krej Elżbieta, Mor-
cinek Joachim

FERIE ZIMOWE 2010
 W tym roku ferie zimowe trwały od 
01 do 12 lutego. UG wraz z GCKiR zor-
ganizowali ciekawe zajęcia dla dzieci i 
młodzieży z gminy Bierawa we wszyst-
kich placówkach należących do GCKiR. 
Wszystkie chętne dzieci mogły uczest-
niczyć w zajęciach kulinarnych, sporto-
wo – rekreacyjnych, plastycznych oraz 
we wszelkiego rodzaju zabawach i kon-
kursach. Oprócz tego zorganizowano 
wycieczki autokarowe do Aquaparku w 
Tarnowskich Górach, na lodowisko w 
Pszowie oraz do Multikina w Rybniku ma 
film „Księżniczka i żaba”. 
 Codziennie do dyspozycji dzieci i 
młodzieży była kawiarenka internetowa, 
cymbergaj, piłkarzyki, stół do tenisa sto-
łowego. Średnio we wszystkich placów-
kach GCKiR przebywało codziennie ok. 
160 dzieci, co w dwa tygodnie daje razem 
1600 dzieci.

MASKARADA 2010
 Po raz siódmy kończyliśmy karnawał 
Maskaradą. Ze względu pogodowych nie 
szliśmy w pochodzie. Wśród uczestników 
spotkania jak zwykle znaleźli się tacy, 
którzy poświęcili wiele czasu na przygo-
towania zaskoczyli pomysłowością, tym 
bardziej, że uczestniczyli w poprzednich 
imprezach i za każdym razem mieli inne 
przebranie. Tym razem na „Maskaradę” 
przyszli: żabusia, dziarski kominiarz, 
który był chętny do czyszczenia komi-
nów, dziewczynki z wózkami, kowboje, 
chińczycy, dracula z draculową, małe 
motylki, szczególnie do gustu przypadła 
wszystkim „Miss Bierawa 2010” z którą 
każdy chciał zatańczyć. Najwięcej pro-
blemów miała komisja typujące najcie-
kawsze przebranie, ten trud podjęli Pani 
sołtys Ela Strużyna, Pani Przewodnicząca 

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie

Imprezowa zima
Rady Gminy Renata Kubica i pan wice-
wójt Krzysztof Ficoń .Panie seniorki za-
dbały o to, żeby każdy miał coś ciekawego 
na głowie, przydatne to było szczególnie 
panom a także upiekły pyszne pączki. 
Choć „Maskarada” była udana to nasu-
wa się refleksja, ze mogło nas być więcej. 
Jeśli chcemy podtrzymywać tradycję lub 
ją tworzyć należy podjąć wysiłek i przyjść 
całymi rodzinami by wspólnie się bawić.

WODZENIE NIEDŹWIEDZIA
DK W BIERAWIE
 W ostatni dzień karnawału tj. we wto-
rek odwiedziła nas grupa przebierańców 
z Lubieszowa. Przyprowadzili oni niedź-
wiedzia, który obtańcował wszystkie pa-
nie seniorki. W zamian niedźwiedź mógł 
się posilić i wyruszył w dalszą drogę przy 
dźwiękach akordeonu i bębna.

POGRZEBANIE BASA
DK DZIERGOWICE
 Dnia 16. lutego 2010 roku odbył się 
już po raz kolejny Bass Begraben, czyli na-
sze tradycyjne pogrzebanie Basa. Impreza 
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, 
a przy jej ubarwieniu pomogły nam dwa 
zespoły muzyczne – Agat i Relax. Odbył 
się konkurs na Rodzinę Królewską a mło-
dzi animatorzy Kultury Domu Kultury 
Dziergowice wykonali parę kabaretów. 
To wspaniałe zakończenie karnawału na 
długo zostanie w naszej pamięci.

ZAPROSZENIE:
 Gminne Centrum Kultury i Rekreacji 
w Bierawie zaprasza dnia 18.04.2010 r. o  
godz.16:00 do DK w Bierawie na Gmin-
ny Przegląd Twórczości Przedszkolnej i 
Szkolnej

 XI Międzynarodowy Spływ 
Pływadeł - PŁYWADLO 2010 pod 
hasłem „Na Odrze wszystkim jest 
dobrze” odbędzie się w dniach 12  
i 13 czerwca 2010 roku.
 Głównym organizatorem spły-
wu jest Starostwo Powiatowe w 
Kędzierzynie-Koźlu a współorga-
nizatorem tej imprezy są Starostwo 
Powiatowe w Raciborzu, Miasto 
Ostrawa, Miasto Bohumin, Miasto 
Racibórz, Miasto Kędzierzyn-Koźle, 
Gmina Kuźnia Raciborska, Gmina Biera-
wa, Gmina Cisek, Gmina Krzyżanowice, 
Gmina Nędza, Hałaburda Kajakowa Jo-
oonyyy oraz Stowarzyszenie „Rzeki dzie-
lą, Odra łączy”. Patronatem honorowym 
imprezę objął Przewodniczący Parlamen-
tu Europejskiego - prof. Jerzy Buzek. Aby 
wziąć czynny udział w spływie rzeką Odrą 
na „byle czym” należy spełnić warunki 
określone w REGULAMINIE spływu.
 Zgłoszenia do udzialu w spływie 
można składać do dnia 30 maja 2010 roku  
w formie pisemnej na adres Starostwa Po-
wiatowego w Kędzierzynie-Koźlu - Wy-
dział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej 

XI Międzynarodowy Spływ Pływadeł

Na Odrze wszystkim jest dobrze

i Promocji: oswiata@powiat.kedzierzyn-
kozle.pl 
 Spływ rzeką Odrą na odcinku z Raci-
borza do Kędzierzyna-Koźla o długości 42 
km podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy 
etap kończy się tradycyjnym przystankiem 
w Przewozie-Dziergowicach. Już dzisiaj 
zapraszamy wszystkich do powitania za-
łóg pływadeł oraz wspólną nadodrzańską 
biesiadę przy dobrej muzyce i śląskich 
potrawach. Szczegółowy program oko-
licznościowych imprez przewidzianych 
na półmetku spływu podany zostanie  
w terminie późniejszym.

Zastępca Wójta - Krzysztof Ficoń

 Uprzejmie informujemy, iż 22 marca 
2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego 
podjął Uchwałę nr 4720/2010 w sprawie 
wyboru do dofinansowania projektów 
złożonych w ramach I naboru do pod-
działania 5.1.2 Wsparcie lokalnej in-
frastruktury edukacyjnej Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2007-2013.

 24 marca 2010r Gmina Bierawa  
i Biuro Poselskie Pana Adama Krupy było 
organizatorem spotkania samorządow-
ców wszystkich szczebli z Wiceministrem 
Środowiska Panem Stanisławem Gaw-
łowskim na temat ochrony powodziowej 
gminy od Lubomi (woj. Śląskie) po mia-
sto Brzeg (woj. Opolskie)
 Dla nas mieszkańców gminy ważne 
były słowa pana ministra: „Miliard trzy-
sta milionów złotych ma kosztować zbior-
nik, który zabezpieczy Dolny i Górny Śląsk 
przed powodzią. To pozwoli więc spać spo-
kojnie także mieszkańcom Opolszczyzny, 
którzy - dzięki tej inwestycji - nie będą się 
już musieli bać wielkiej wody, jaka miała 
miejsce w ‘97 roku. Głównym odpytywa-
nym zaś był wiceminister środowiska, S ta-
nisław Gawłowski, który przyjechał by za-
pewnić, że zbiornik do 2015 roku powsta-
nie i zagwarantowane zostały pieniądze 
na jego budowę. Istnieje jednak obawa, że 
inwestycja może zostać zablokowana. Dał 
to do zrozumienia wójt śląskiej gminy, na 
której terenie polder ma powstać. Władze 
nie odpuszczają i zamierzają negocjować 

Budowa zbiornika przeciwpowodziowego „Racibórz Dolny” oraz sytu-
acja zabezpieczenia przeciwpowodziowego gmin nadodrzańskich wo-
jewództwa opolskiego oraz śląskiego

Spotkanie z Wiceministrem
do końca, nie wykluczając dostępnych 
środków nacisku. - Zbiornik powstać musi 
- mówi stanowczo minister Gawłowski. 
Da on gwarancję bezpieczeństwa 2,5 mln 
ludzi. Budowa obiektu musi się zakończyć  
w 2014 roku, by móc w 2015 rozliczyć unij-
ną dotację. Nie będzie to zbiornik retencyj-
ny, a polder wykorzystywany wyłącznie na 
wypadek powodzi. Środki zewnętrzne są 
też niejako gwarancją, że sprawa - mimo 
protestów - będzie sfinalizowana w okre-
ślonym terminie.”1

 Sprawa obwałowań po stronie na-
szej gminy jest bardziej odległa w czasie 
– 2018 rok niż zadanie rządowe budo-
wy zbiornika. Jednakże nakreślone ramy 
czasowe przedmiotowych zadań dotyczą-
cych ochrony powodziowej jakie muszą 
być zbudowane pozwalają z optymizmem 
patrzeć na rzekę Odrę.

Wójt Gminy Bierawa
Ryszard Gołębowski

1 Źródło: http://www.radiopark.com.pl/

 Gmina Bierawa wskazała do przebu-
dowy w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 
ul. Brzozową w Dziergowicach za kwo-
tę 1 mln zł z czego ze środków MSWiA 
0,5mln zł pozostała kwota to środki z bu-
dżetu Gminy.

Narodowy Program 
Przebudowy Dróg 
Lokalnych 2008-2011

 Wśród nich znalazł się projekt Gmi-
ny Bierawa pod nazwą Modernizacja 
lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bie-
rawa. Wartość całego projektu wynosi 
440.000 zł w tym wartość dofinansowania 
370.000 zł.
 Dzięki uzyskanym funduszom we 
wszystkich szkołach Gminy Bierawa będą 
wyremontowane oraz wyposażone klaso-
pracownie zgodnie ze wskazaniami dy-
rektorów placówek oświatowych.
 Prace modernizacyjne będą wykony-
wane w okresie wakacyjnym.

Regionalny Program Operacyjny

Zarząd dofinansuje

Wykaz radnych



Głos Bierawy                NR 1/2010 KWIECIEŃ

8               www.bierawa.pl

NR 1/2010 KWIECIEŃ              Głos Bierawy

www.bierawa.pl                                                                                                           9

 Zimową porą nasze przedszkolaki, 
brały udział w wielu imprezach organi-
zowanych na terenie przedszkola oraz  
w Domu Kultury.
 Dnia 10 stycznia nasze przedszkole 
wzięło udział w Gminnym przeglądzie 
„Popołudnie z Jasełkami 2010” w Domu 
Kultury w Bierawie. Przedszkole w Bie-
rawie przedstawiło inscenizację jasełek – 
„Dawno temu w Betlejem”, oddział w Sta-
rym Koźlu przedstawił jasełka ekologicz-
ne „Betlejemska noc” przypominając, że 
w tą noc nawet zwierzęta mówią ludzkim 
głosem, a oddział w Kotlarni inscenizację 
,,Przyszły Dzieci do Jezuska”.
 Dnia 14 stycznia odbył się IV Prze-
gląd Pastorałek i Kolęd ”Bobas” w Cisku. 
Maluszki z Bierawy i Starego Koźla repre-
zentowały nasze przedszkole. Występy 
zostały nagrodzone gromkimi brawami 
oraz pamiątkowymi dyplomami i upo-
minkami.

 W naszych oddziałach było bardzo 
wesoło, gdyż nasze babcie i dziadków 
zaprosiliśmy do przedszkola z okazji ich 
święta. Dzieci z oddziału w Starym Koź-
lu zaprosiły babcie i dziadków do Klubu 
wiejskiego gdzie przedstawiły gościom 
program artystyczny, wręczyły upominki 
i zaprosiły na słodki poczęstunek.
 Krasnoludki i Biedroneczki z Bierawy 
swoich dziadków gościły w przedszkolu. 
Były wiersze dla babci i dziadka, piosenki 
oraz tańce. Dziadkowie nagradzali swoje 
wnusie i wnuków głośnymi brawami.
 Przedszkolaki z Kotlarni i Lubieszo-
wa również zaprezentowały swoje arty-
styczne umiejętności dla swoich kocha-
nych babć i dziadków z okazji ich święta. 
Dnia 28.01.2010 r. we wszystkich oddzia-
łach naszego przedszkola zorganizowane 
zostały bale karnawałowe dla dzieci. Na te 
bale przybyły królewny, wróżki, czarow-
nice, owady, piraci, kowboje i wiele in-

Ciekawostki z Bierawy i oddziałów zamiejscowych

Co słychać w przedszkolu
nych postaci. Pani dyrektor poczęstowała 
wszystkich „zaczarowanymi cukierkami”, 
aby dobry humor nikogo nie opuścił  
w czasie zabawy. Wszyscy wspaniale się 
bawili przy muzyce, aktywnie uczestni-
czyli w organizowanych konkursach. Na 
zakończenie balu czekała na dzieci nie-
spodzianka – upominek.
 W marcu we wszystkich oddziałach 
zostały zorganizowane „Dni otwarte”, na 
które były zaproszone dzieci nie objęte 
wychowaniem przedszkolnym. Do końca 
marca trwa rekrutacja na nowy rok szkol-
ny 2010/2011.
 W ramach realizacji projektu ,Rado-
sne przedszkole” odbyła się wycieczka do 
Wiejskiej Chaty w Bojkowie, gdzie dzieci 
zostały zapoznane z obrzędami i zwy-
czajami Świąt Wielkanocnych oraz brały 
udział w zajęciach plastycznych.
 W okresie przedświątecznym dzieci 
będą „Wodziły Kogucika” i składały ży-
czenia „zdrowych i wesołych świąt Wiel-
kanocnych” mieszkańcom swoich miej-
scowości.

Ewa Rekruciak

 W styczniu zima nam dopisała i śniegu 
nie brakowało, dlatego też wykorzystując 
piękną zimową sannę zorganizowaliśmy 
kulig. Sanie i sanki ciągnęły aż trzy cią-
gniki i jeden koń, ponieważ oprócz dzie-
ci, trzeba było przewieźć zgromadzoną 

karmę dla zwierząt leśnych. Połączyliśmy 
przyjemne z pożytecznym. Radość dzieci 
była ogromna.
 Jak co roku zaprosiliśmy do Domu Kul-
tury Babcie i Dziadków z okazji ich stycz-
niowego święta. Na uroczystość przybyło 
prawie 100 seniorów. Dzieci z wielkim za-
angażowaniem i sercem przedstawili swój 
dorobek artystyczny. Rodzie uświetnili to 
spotkanie przygotowując piękną oprawę  
i smaczny poczęstunek. Wszyscy Dziadko-
wie okazali swoim wnukom wielkie uzna-
nie za przedstawienie wierszy, piosenek  
i układów tanecznych. Dzieci wraz z życze-
niami ofiarowały dziadkom własnoręcznie 
wykonane laurki i prezenciki.
 W karnawale w naszym przedszkolu 
nie mogło obyć się bez balu przebierańców. 
Rodzice pięknie przebrali swoje pociechy. 
Zabawa, która poprowadził wodzirej była 
przednia. 
 W tym roku przedszkolaki święto-
wały tradycje tłustego czwartku podczas 
drugiego balu przebierańców, który jak co 
roku współorganizowaliśmy z kierowni-
kiem Domu Kultury. Dzieci przedszkolne 
i szkolne brały udział w tańcach, korowo-
dach i konkursach a panie z Koła Gospo-
dyń częstowały wszystkich uczestników 
swojskimi pączkami.
 „Przedszkolak przyjacielem przyro-
dy” to przewodnie hasło jakie w tym roku 
szkolnym jest realizowane w pracy dy-
daktyczno-wychowawczej naszego przed-

szkola. Codziennie czytamy o globalnym 
ociepleniu. Przygnębiają nas sterty śmieci 
w lasach i mamy poczucie, że światu grozi 
ekologiczna zagłada. Stop! Zanim uwie-
rzymy w czarne scenariusze, uwierzmy, że 
wcale nie muszą się one spełnić. Wystar-

czy kilka zmian na co dzień i już będziemy 
bliżej ratowania przyrody. Dzięki wspól-
nym postanowieniom nasze maluchy już 
od najmłodszych lat nauczą się, jak dbać 
o środowisko. Pamiętajmy jednak, że nie 
warto tłumaczyć kilkulatkowi, czym jest 
dziura ozonowa, albo oczyszczalnia ście-
ków. Dziecko zrozumie znacznie więcej, 
jeśli zaczniemy je edukować poprzez cie-
kawą zabawę. Zaprosiliśmy w tym roku 
przedszkolaków do gry w ekologię.
 W przedszkolu dzieci uczą się kochać 
i szanować przyrodę, segregują odpady, 
kształtują świadomość korzyści finanso-
wych i ekologicznych płynących z oszczę-

Wieści z Przedszkola w Dziergowicach

Z życia przedszkolaka
dzania energii i wody. Dzieci 6-letnie mia-
ły możliwość wykazania się zdobytymi in-
formacjami w tym zakresie podczas zajęcia 
otwartego zorganizowanego dla rodziców. 
Na koniec zajęcia, rodzice wraz z dziećmi 
wykorzystali zgromadzone odpady do wy-
konania „Śmieciowych potworków”.
 W ramach dbałości o piękno otacza-
jącej nas przyrody przedszkolaki, rodzice 
wraz z wychowawczynią Ritą Olbrych za-
gospodarowali rabatki na parkingu przed 
przedszkolem i już od dwóch lat systema-
tycznie je pielęgnują. Dzięki takim dzia-
łaniom zaszczepiamy pozytywne zacho-
wania wśród dzieci, kształtujemy postawy 
proekologiczne oraz rozwijamy wrażliwą 
osobowość młodego człowieka.
 Jak to zimą bywało niegdyś w naszych 
domach, tak i obecnie w przedszkolu kul-
tywujemy z dziećmi tradycję skubania 
pierza. W tym roku o tej ludowej tradycji 
opowiadała przewodnicząca naszego Koła 
Gospodyń pani Urszula Olejnik. Dzieci  
z zainteresowaniem słuchały opowieści  
o dawnych czasach, bawiły się przy muzy-
ce ludowej, a następnie same skubały pie-
rze na poduszkę dla lalki.
 W ramach realizacji założeń projektu 
unijnego „Radosne przedszkole” w dniach 
11 i 12 marca wybieramy się z dziećmi 
na wycieczkę do Gliwic - Bojkowa gdzie 
zwiedzimy „Wiejską Chatę” oraz będziemy 
uczestniczyć w zajęciu edukacyjnym na 
temat obrzędów związanych ze świętami 
wielkanocnymi.
 Obecnie trwa rekrutacja dzieci do 
przedszkola na rok 2010/11, serdecznie 
zapraszamy zainteresowanych rodziców 
po odbiór kart zgłoszeń.
 Z okazji zbliżających się Świąt Wiel-
kanocnych życzymy wszystkim zdrowych 
i pogodnych chwil spędzonych w gronie 
rodzinnym.

Opracowała Rita Olbrych

 Od 12.10.2009r. w placówkach wy-
chowania przedszkolnego Gminy Biera-
wa po raz kolejny realizowany jest projekt 
finansowany ze środków EFS w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Obecnie realizowany projekt nosi nazwę 
,,Radosne przedszkole”.
 Celem projektu jest upowszechnienie 
edukacji przedszkolnej, a co za tym idzie, 
wyrównanie szans edukacyjnych dzieci 
oraz uświadomienie rodzicom ważnej 
roli wychowania przedszkolnego. W ist-
niejących na terenie gminy przedszko-
lach wdrożono elastyczne formy edukacji 
przedszkolnej i dostosowano ofertę do 
rzeczywistych potrzeb dzieci i ich rodzi-
ców. 
 W ramach projektu prowadzone są 
zajęcia artystyczne dla dzieci, zawierają-
ce elementy plastyki, muzyki, twórczości 
teatralnej oraz aktywności ruchowo – ta-
necznej.
Również w ramach projektu odbywają się 
lekcje języka angielskiego prowadzone 
przez specjalistów – lektorów.
 Dodatkowa oferta edukacyjna obej-
muje również cykl wycieczek edukacyj-
nych. Dzieci miały już okazję zwiedzić 
Muzeum Chleba w Radzionkowie oraz 
zobaczyć sztukę pt. ,,Koziołek Matołek”  
w Teatrze Lalki i Aktora w Opolu. W mie-
siącu marcu dzieci odwiedziły ,,Wiejską  
chatę” w Bojkowie, gdzie uczestniczyły  

w zajęciu pt. ,,Plastyka obrzędowa i zwy-
czaje świąt wielkanocnych” .
 Projektem oprócz dzieci objęci są 
również rodzice przedszkolaków. W ra-
mach ich pedagogizacji zaplanowane 
zostały dwa szkolenia dla rodziców na 
temat: ,,Wpływ edukacji przedszkolnej na 
wszechstronny rozwój dziecka” oraz ,,Po-
stawy rodzicielskie”.
 Zorganizowane zostały również zaję-
cia otwarte dla rodziców, a przede wszyst-
kim dla ojców aby w ten sposób zaanga-
żować ich w wychowanie swoich pociech. 
Działanie to zgodne jest ze strategicznym 
celem na rzecz równości płci.

Kolejny unijny projekt w Gminie Bierawa

Radosne przedszkole
 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
rodziców wydłużono czas pracy przed-
szkoli, aby umożliwić matkom podjęcie 
pracy zawodowej.
 Pozyskane fundusze unijne wzbogaci-
ły bazę przedszkoli o projektory, stroje do 
tańca, akcesoria do zajęć teatralnych oraz 
materiały plastyczne. Projekt realizowa-
ny jest w poszanowaniu zasady równości 
szans. Działania projektu skierowane są 
na niwelowanie stereotypów dotyczących 
płci. 
 Realizowany projekt przynosi wiele 
korzyści zarówno dzieciom jak i ich ro-
dzicom. Dzięki temu wychowanie przed-
szkolne w Gminie Bierawa zapewnia wy-
soką jakość usług edukacyjnych.

Opiekun projektu Beata Donajska
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 Nasza szkoła tętni życiem za sprawą 
uczniów i nauczycieli. Odbywają się tu 
liczne imprezy okolicznościowe, w któ-
rych bardzo chętnie biorą udział wszyscy 
uczniowie. 11 grudnia 2009r. klasy I-III 
zaprezentowały się seniorom w Domu 
Kultury w Starej Kuźni z okazji bożona-
rodzeniowego opłatka. Następnego dnia 
przedstawienie jasełkowe połączone  
z kiermaszem ozdób świątecznych obej-
rzeli rodzice, nauczyciele i uczniowie. 
Równie ważnym wydarzeniem był Dzień 
Babci i Dziadka, na który bardzo licznie 
przybyli zaproszeni dziadkowie. Były wy-
stępy przygotowane przez uczniów klas 
młodszych, życzenia, upominki oraz po-
częstunek. Frekwencja przeszła nasze naj-
śmielsze oczekiwania.
 W naszej szkole dbamy również 
o rozwój kulturalny naszych uczniów. 
Umożliwiamy im jak najczęstszy kontakt 
z żywym aktorem poprzez uczestnictwo 
dzieci w spektaklach i małych formach 
teatralnych w naszej szkole i w Domu 
Kultury np. „Podróże Koziołka Matoł-
ka”. W grudniu w ramach Mikołajek kla-
sy młodsze pojechały do kina do Gliwic 
na film pt.: „Renifer Niko ratuje święta”,  
a uczniowie klas IV-VI obejrzeli „Opo-
wieść wigilijną”.
 17 stycznia 2010r. zorganizowany zo-
stał dla naszych pociech kulig połączony 
z pieczeniem kiełbasek przy ognisku, na 
którym wszyscy świetnie się bawili. 28 

stycznia jak co roku wszyscy przybyli na 
bal karnawałowy, na którym to wybrano 
króla i królową balu. Stroje były tak róż-
norodne i fantazyjne, że aż trudno było 
wybrać ten najładniejszy. 
 30 stycznia Rada Rodziców wraz  
z Radą Pedagogiczną zorganizowały za-
bawę karnawałową (dochodową) dla ro-
dziców naszych uczniów i społeczności 
lokalnej. 
 Uczniowie PSP w Starej Kuźni chęt-
nie uczestniczą w różnych konkursach  
i zawodach sportowych odnosząc sukce-
sy: 
Gminny Konkurs Polonistyczny: Paweł 
Gdak, Mateusz Gilewski, Dominika Bier-
nacka; 
Gminny Konkurs Przyrodniczy: Domini-
ka Biernacka i Mateusz Gilewski; 
Gminny konkurs Języka Angielskiego:  
I miejsce Paweł Gdak; 
Gminny Konkurs Wiedzy Pożarniczej: 
Paweł Gdak, Agnieszka Łukowska, Mate-
usz Gilewski; P
owiatowy Konkurs Recytatorski w Ciso-
wej: I miejsce Anna Łukowska, wyróżnie-
nie Wiktoria Popczak; 
Gminne rozgrywki w „Dwa ognie” w ka-
tegorii klas czwartych i młodszych w Sta-
rym Koźlu: II miejsce J. Kędroń, A. Pier-
skała, N. Suchanek, M. Brzyś, M. Kubicki, 
K. Romik, A. Janeczek, S. Stępień;
10.01.2010r. - „Popołudnie z Jasełkami  
i kolędą”, w których uczestniczyli ucznio-

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Kuźni

Z życia szkoły
wie kl. II i III;
Konkurs plastyczny pożarniczy pod ha-
słem: „Wiatr, wypadek, ogień, woda – stra-
żak zawsze rękę poda”;
Konkurs plastyczny: „Pomalujmy nowe 
obiekty PGE Elektrowni Opole”.
 Szkoła nasza uczestniczy w realiza-
cji kilu programów: „Przeciwdziałanie 
wadom postawy u dzieci i młodzieży wo-
jewództwa opolskiego” - II etap. Program 
ten ma na celu działania zmierzające do 
obniżenia wagi tornistrów. W tym celu 
w Rada Pedagogiczna wraz z Radą Ro-
dziców postanowiły w miarę możliwości 
finansowych wymieniać stary sprzęt na 
nowy regulowany, dostosowany do wzro-
stu uczniów oraz doposażyć klasy w szafki 
na podręczniki i przybory szkolne dzieci. 
W grudniu 2009r. nowy sprzęt otrzymała 
klasa III.
 Po raz kolejny uczniowie naszej szko-
ły ochoczo przystąpili do akcji szkolnych 
i ogólnopolskich: 
„Góra grosza”- w tym roku została zebra-
na kwota 718,07 zł, co w przeliczeniu na 
jednego ucznia wyszło 8,25 zł.
„I Ty możesz zostać św. Mikołajem”- zor-
ganizowana była w szkole zbiórka odzie-
ży i zabawek dla podopiecznych GCPS  
w Bierawie;
„Pełna miska dla schroniska” – ucznio-
wie przynosili karmę dla zwierząt oraz 
koce. Wszystkie zebrane rzeczy trafiły do 
schroniska dla zwierząt w Kędzierzynie – 
Koźlu.

Katarzyna Krzysik

 Po powrocie do szkoły ze świątecz-
nej przerwy bożonarodzeniowej nastąpił 
radosny czas karnawału. Przy rytmach 
dyskotekowej muzyki odbył się bal prze-
bierańców dla uczniów połączony z za-
pisami do pierwszej klasy. Zabawa była 
świetna, humory wszystkim dopisywały, 
piękne i kolorowe stroje naszych naj-
młodszych uczestników balu przykuwały 
wzrok. Karnawałowy nastrój mogliśmy 
zawdzięczać zaangażowaniu prowadzące-
go p. Artura.
 Rada Rodziców zorganizowała co-
roczną, dochodową zabawę karnawałową, 
podczas której razem bawili się zapro-
szeni goście, wszyscy pracownicy szkoły  
i rodzice. Zysk z tej imprezy rodzice prze-
znaczyli na potrzeby szkoły i dzieci.
 W styczniu odbyły się gminne etapy 
wojewódzkich konkursów przedmioto-
wych. Nasi uczniowie godnie reprezento-
wali na nich szkołę i osiągnęli następujące 
wyniki:
Konkurs polonistyczny:
I m. Magdalena Giet (kl. VI),
II m. Agata Gwóźdź (kl. VI),
III m. Rafał Kwoczała (kl.(VI),
Konkurs języka niemieckiego:
I m. Rafał Kwoczała (kl. VI),
wyróżnienie Agata Gwóźdź (kl.VI),
Konkurs języka angielskiego:
II m. Agata Gwóźdź (kl.VI),
III m. Magdalena Giet (kl.VI),
III m. Rafał Kwoczała (kl. VI),

Konkurs przyrodniczy:
I m. Magdalena Giet (kl.VI),
II m. Rafał Kwoczała (kl.VI),
III m. Agata Gwóźdź (kl.VI),
Konkurs matematyczny:
III m. Magdalena Giet (kl.VI).
 Ośmioro uczniów naszej szkoły za 
swe osiągnięcia i otrzymanie średniej po-
wyżej 5,2 otrzymało stypendium nauko-
we. Najwyższą średnią w szkole uzyska-
ła Magda Giet 5,7 i Agata Gwódź 5,64. 
Wszystkim „uczniom na medal” gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów!
 W trakcie „Popołudnia z Jasełka-
mi i Kolędami” zorganizowanego przez 
GCKiR w Bierawie, nasze dzieci przygo-
towane przez mgr Wirginię Marszałek 
zachwyciły swym występem zgromadzo-
ną publiczność.
 W lutym trzy grupowe prace uczniów 
kl. V zostały zgłoszone do konkursu orga-
nizowanego przez Ministerstwo Środowi-
ska, pt. „WESOŁE ŚMIECI”:
Maskota PANIK: Paulina Gacka, 
Agnieszka Mach, Natalia Ignacy, Andrzej 
Jankowski,
Odważny pies SABA: Magdalena Czoga-
ła, Paulina Tworuszka, Natalia Kubicka, 
Monika Paczkowska,
Robot ROKITA: Mateusz Talaga, Ka-
rolina Kawala, Mirosław Płaczko, Basia 
Lucek.
 Dziergowicka podstawówka stara 
się być przyjaznym i bezpiecznym dla 
uczniów miejscem. W ostatnim czasie 
zostały zakupione nowe, bajecznie kolo-
rowe, indywidualne szafki dla uczniów 
klas I-III. Dzięki temu najmłodsi ucznio-
wie nie muszą już dźwigać ciężkich torni-
strów, bo ich książki i przybory pozostają 
w szkole. Kręgosłupy naszych dzieci na-
reszcie nie będą przemęczone. Pracownia 

Szkoła Podstawowa w Dziergowicach

Szkoła na medal
obecnej klasy III została ponadto wypo-
sażona w nowe, bezpieczne, regulowane 
stoliki oraz krzesła. Obecnie już wszyscy 
uczniowie klas I-III mogą się uczyć w naj-
lepszych warunkach. Dzięki programowi 
„Radosna Szkoła” powstaje nowe miejsce 
zabaw dla najmłodszych dzieci.
 Uczniowie żywo reagują na zmiany 
zachodzące w szkole. Jedna z uczennic 
klasy VI - Karolina Auguścik tak wypo-
wiada się o szkole: „W naszej szkole dużo 
się dzieje, uczniowie chętnie biorą udział 
w konkursach przedmiotowych i zawo-
dach sportowych odnosząc liczne sukcesy. 
Bierzemy udział w akcjach charytatyw-
nych. Nasza szkoła jest szkołą promującą 
zdrowie. Dzieci za niewielką opłatą mogą 
wypić szklankę gorącej herbaty, zjeść bar-
dzo dobry, ciepły posiłek oraz bezpłatnie 
wypić szklankę mleka. W szkole jest skle-
pik. We wtorki popołudniami odbywają się 
w sali gimnastycznej zajęcia sportowe dla 
dzieci i dorosłych. Uczymy się pływać na 
pływalni w Kędzierzynie. Szkoła posiada 
dobrze wyposażoną bibliotekę, nowocze-
sną salę komputerową. Klasy są przyjazne 
dzieciom, są kolorowe, dobrze wyposażone 
w pomoce dydaktyczne. Od pierwszej kla-
sy uczymy się języka niemieckiego i angiel-
skiego. Dzięki dyżurom przerwy w naszej 
szkole są bezpieczne”. Nic dodać, nic ująć. 
Zapraszamy wszystkich do odwiedzania 
naszej szkoły i zapisywania do pierwszej 
klasy swoich pociech.
 W miesiącach wiosennych będzie się 
wiele działo m.in. odbędzie się festyn ro-
dzinny, Dzień Dziecka i Sportu, oddanie 
wielofunkcyjnego boiska szkolnego, kla-
sowe wycieczki i zielona szkoła.
 Na zbliżający się okres świąt Wiel-
kiej Nocy składamy wszystkim życzenia: 
„Niech Zmartwychwstały uczyni każdy 
dzień świętem. Niech w naszym życiu 
zwycięży nadzieja, niech wypełni je radość 
i pokój.”

Danuta Kmieć

 Zespół Szkół Dwujęzycznych reali-
zuje Program Przeciwdziałania Wadom 
Postawy, w ramach którego zostały prze-
prowadzone dni ćwiczeń śródlekcyjnych, 
Dzień Prostego Kręgosłupa, a także Dni 
lekkiego Tornistra, podczas których wa-
żone są tornistry uczniów. 
 Dnia 20 listopada 2009 roku, w ra-
mach uczczenia 20 – lecia Konwencji 
Praw Dziecka Samorząd Szkolny wraz  
z opiekunami zorganizował imprezę, 
podczas której uczniowie konstruowa-
li plakaty na temat wybranego Prawa 
Dziecka. Wysiłki ich prac były referowa-
ne na uroczystym apelu. 
 21 listopada 2009 roku Dwujęzyczna 
Szkoła Podstawowa brała udział w kon-
kursie recytatorskim Jesienne Bajanie 
Jana Brzechwy. 
 W ramach programu profilaktyczne-
go dnia 2 grudnia 2009 roku Publiczne 

Dwujęzyczne Gimnazjum uczestniczyło 
w spektaklu pt. Samotni w tłumie.
 Dnia 12 grudnia 2009 roku w Opolu 
odbył się konkurs kolęd w języku niemiec-
kim. Zespół muzyczno – wokalny Solaris, 
prowadzony przez panią Karinę Garbas, 
w kategorii do 14 lat zdobył I miejsce. 
W przeglądzie wzięło udział ponad 400 
uczestników. Zespół Solaris brał także 
udział w konkursie piosenki niemieckiej 
z okazji Walentynek na zaproszenie II Li-
ceum Ogólnokształcącego w Opolu.
 Uczniowie Zespołu Szkół wystawi-
li także nietypowe jasełka o walce dobra 
ze złem. Młodsza grupa teatralna przy-
gotowała spektakl pt. Bajka o śpiącej 
królewnie. Inscenizacja ta cieszyła się 
ogromnym powodzeniem. Została także 
wystawiona dnia 21 stycznia 2010 roku 
podczas spotkania z okazji Dnia Babci 
i Dziadka zorganizowanego przez Radę 

Zespół Szkół Dwujęzycznych w Solarni

Rok szkolny 2009/2010
Sołecką Solarni wraz z DFK.
 Przełom stycznia i lutego 2010 roku 
upłynął pod szalą sukcesów okupionych 
ciężką pracą uczniów. W tym czasie odbył 
się szereg konkursów przedmiotowych, 
podczas których uczniowie Zespołu zaj-
mowali szczytne miejsca. Uczeń klasy III 
gimnazjum – Damian Pawlak – zakwa-
lifikował się do etapu wojewódzkiego  
w konkursie z biologii. 
 Uczniowie, którzy uzyskali stypendia 
za wyniki w nauce w I półroczu 2009/10 
roku:
w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej
Piotr Wróbel – śr. 5,8
Julia Kolasa – śr. 5,7
Magdalena Jelonek – śr. 5,3
Tomasz Lis – śr. 5,27
Julia Klimanek – śr. 5,2
Przemysław Pawlak – śr. 5,2
w Publicznym Dwujęzycznym Gimnazjum
Dominika Pawlak – śr. 5,13
Damian Pawlak – śr. 5,13
Justyna Krybus – śr. 5,07
Justyna Mielnik – śr. 5.06

Sandra Bartoń – śr. 5.00
Patryk Melcz – śr. 5.00
Celina Cyran – śr. 5,00
Wyniki są imponujące. Gratulujemy.
 Cyklicznie Zespół Szkół uczestniczy 
także w Konkursie Biblijnym, organizo-
wanym przez Wydział Katechetyczny, 
przy Kurii w Gliwicach. Nasi uczniowie: 
Justyna Krybus, Kinga Kapica oraz Pa-
tryk Melcz dnia 4 marca 2010 roku brali 
udział w etapie rejonowym.
 Uczniowie klasy III gimnazjum biorą 
także udział w dniach otwartych w II Li-
ceum Ogólnokształcącym w Kędzierzynie 
–Koźlu, gdzie są uczestnikami ciekawych 
zajęć.
 Obecnie uczniowie przygotowują się 
do 16 edycji konkursu recytatorskiego  
z języka niemieckiego Jugend trägt Ge-
dichte vor oraz do ogólnopolskiego kon-
kursu Sprachdoktor, w którym zawsze 
odnoszą sukcesy.

Helena Melcz



Głos Bierawy                NR 1/2010 KWIECIEŃ

12               www.bierawa.pl

NR 1/2010 KWIECIEŃ              Głos Bierawy

www.bierawa.pl                                                                                                           13

 Zakończył się już etap gminny we 
wszystkich konkursach przedmiotowych. 
Uczniowie naszego gimnazjum wykazali 
się rozległą wiedzą i wieloma umiejętno-
ściami.
 Do etapu wojewódzkiego zakwalifi-
kowała się Weronika Żmuda w konkursie 
„Zdrowy styl życia”. Niewiele, bo tylko  
2 punkty zabrakło Aleksandrowi Biliń-
skiemu z kl. IIb w Wojewódzkim Kon-
kursie Geograficznym na szczeblu gminy 
i Kamili Kostce z kl. IIIa w Wojewódzkim 
Konkursie Matematycznym na szczeblu 
gminy, aby zakwalifikować się do finału 
wojewódzkiego. Prace konkursowe ww. 
uczniów zostały przesłane do Opola i tam 
nastąpi ich weryfikacja.
 Młodzież naszej szkoły uczestniczyła 
na szczeblu gminy w takich konkursach, 
jak:
- historycznym (I miejsce: Sebastian Kwo-
czała IIIa, II miejsce: Sonia Zawadzka IIb, 
III miejsce: Weronika Żmuda IIIb)
- polonistycznym (I miejsce: Weronika 
Żmuda IIIb, II miejsce: Kamila Kostka 
IIIa)
- matematycznym (I miejsce: Kamila 
Kostka IIIa, II miejsce: Nicola Kaczmar-
czyk IIIa)
- geograficznym (I miejsce: Aleksander 
Biliński IIb, II miejsce: Nicola Kaczmar-
czyk IIIa, III miejsce: Sebastian Kwoczała 
IIIa)
- chemicznym (I miejsce: Kamila Kostka 
IIIa, II miejsce: ex aequo Nicola Kacz-
marczyk IIIa i Weronika Żmuda IIIb, III 
miejsce: Sebastian Kwoczała IIIa)
- fizycznym – I miejsce: Aleksander Bi-
liński IIb, II miejsce: Sebastian Kwoczała 
IIIa, III miejsce: ex aequo Anna Bojczuk 
IIb, Aniela Rutkowska IIIa, Kamila Kost-
ka IIIa, Nicola Kaczmarczyk IIIa)
- Turnieju Wiedzy Pożarniczej (I miej-
sce: Sebastian Kwoczała IIIa, III miejsce: 
Agnieszka Wojtuszewska IIIb)
- z języka angielskiego (I miejsce: Olivia 
Wesołowska IIIa, II miejsce: Anna Boj-
czuk IIb, III miejsce: Aleksander Biliński 
IIb)
- z religii (I miejsce: Sebastian Kwoczała 
IIIa, II miejsce: Sonia Zawadzka IIb, III 
miejsce: Natalia Środa – IIIa).
 Ponadto gimnazjaliści godnie zapre-
zentowali się w Konkursie Ortograficz-
nym „Polonus”, zajmując następujące lo-
katy w województwie: Weronika Żmuda 
IIIb – IV miejsce, Olivia Wesołowska IIIa 
– V miejsce, Sebastian Kwoczała IIIa – VI 
miejsce. Warto nadmienić, że w ww. kon-
kursie startowało aż 18 uczniów.

 Gimnazjaliści sprawdzili też swoją 
wiedzę i umiejętności w konkursie z ję-
zyka angielskiego „Oxford Plus”. I miejsce 
w szkole przypadło Olivii Wesołowskiej 
z IIIa, II miejsce zajął Marek Matuszek z 
IIIa, a na III miejscu uplasował się Alek-
sander Biliński z IIb.
 Uczniowie naszego gimnazjum wzięli 
także udział w Ogólnopolskim Konkursie 
z języka niemieckiego „Olimpus”. Naj-
wyższe miejsce, bo aż V w kraju, zajął An-
drzej Mojza z kl. IIc w kategorii uczniów 
klas drugich gimnazjum, VII miejsce 
przypadło Henrykowi Mojzie z kl. IIIa, 
a na IX miejscu uplasował się Sebastian 
Kwoczała z IIIa.
 W I semestrze roku szkolnego 
2009/2010 młodzież z PG w Bierawie od-
niosła wiele sukcesów sportowych. We 
wrześniu 2009 r. chłopcy wzięli udział  
w turnieju siatkarskim ZAK-sa na maxa, 
w którym zajęli IV miejsce. Ponadto 12 
uczniów brało udział w powiatowych 
biegach przełajowych w Kędzierzynie – 
Koźlu, z czego 6 osób uzyskało awans na 
zawody wojewódzkie. Byli to następujący 
gimnazjaliści:
Małgorzata Grala (I miejsce), Marzena 
Komander (III miejsce), Joanna Ciecha-
nowicz (I miejsce), Łukasz Jurecko (II 
miejsce), Łukasz Brym (II miejsce), Rafał 
Wolny (II miejsce). Pozostałe osoby upla-
sowały się na miejscach w pierwszych 
dziesiątkach, każdy w swojej kategorii 
wiekowej.

Osiągnięcia uczniów Publicznego Gimnazjum w Bierawie

Mamy się czym pochwalić
 W październiku 2009 r. wyżej wy-
mienieni uczniowie wzięli udział w woje-
wódzkich biegach przełajowych w Laso-
cicach. Małgorzata Grala zajęła I miejsce 
i uzyskała tytuł mistrzyni województwa.
 W tym samym miesiącu 12 osób 
uczestniczyło w zawodach lekkoatle-
tycznych „Zamknięcie sezonu”. Ich osią-
gnięcia przedstawiają się następująco: 
Małgorzata Grala – I miejsce w biegu na 
600m, Joanna Ciechanowicz –I miejsce  
w skoku w dal i I miejsce w biegu na 
300 m, Michalina Majnusz –III miejsce  
w rzucie dyskiem, Rafał Wolny – II miej-
sce w biegu na 1000 m, Tomasz Fiutek – 
III miejsce w rzucie oszczepem i III miej-
sce w rzucie dyskiem, Łukasz Brym - IV 
miejsce w skoku w dal, Paweł Niebożyń-
ski – V miejsce w biegu na 100m. 
 W październiku 2009 r. dwoje gim-
nazjalistów brało udział w jesiennym 
crossie w Zdzieszowicach. Byli to: Małgo-
rzata Grala (I miejsce) i Rafał Wolny (II 
miejsce). 
 W listopadzie 2009 r. dziewczęta za-
jęły V miejsce w halowej piłce nożnej na 
szczeblu powiatu. Chłopcy w tych samych 
rozgrywkach również uplasowali się na  
V miejscu.
 Udział uczniów z PG w Bierawie  
w tak wielu konkursach przedmiotowych 
i licznych zawodach sportowych świad-
czy o tym, że gimnazjaliści mają rozległą 
wiedzę z przedmiotów i posiadają wiele 
talentów, które nauczyciele potrafią roz-
poznać i odpowiednio rozwinąć.

mgr Maria Stępień

 W Szkole Podstawowej im. M. Ko-
nopnickiej w Starym Koźlu w pierwszych 
miesiącach nowego roku miało miejsce 
wiele atrakcyjnych i kształcących wyda-
rzeń.

 Już 5 stycznia zawitali do szkoły akto-
rzy teatru z Opola ze swym najnowszym 
repertuarem o przygodach koziołka Ma-
tołka.
 W połowie tegoż miesiąca uczniowie 
bawili się wesoło na szkolnym balu prze-
bierańców. Nie brakowało tu, obok tań-
ców, wesołych konkursów i rywalizacji 
między klasowych przygotowanych przez 
Samorząd Uczniowski pod okiem pani 
Beaty Boszcz.
 Podczas pobytu na „Białej zimie” licz-
nych atrakcji mogły doświadczyć dzieci, 
które wraz z panią A. Wilner wyjechały 
do miejscowości Sidzina w woj. małopol-
skim. Tutaj, pod fachową opieką instruk-
torów uczniowie poznawali lub doskona-
lili technikę jazdy na nartach.
 28 stycznia odbyło się w szkole uro-
czyste pasowanie uczniów klasy I na czy-
telników biblioteki szkolnej. Na scenie 
pojawiły się krasnoludki, Pinokio, mó-
wiąca książka i inne postaci z bajek, któ-
re przekazywały najmłodszym uczniom 
dobre maniery czytelnika. Na tę okazję 
przygotowano zagadki, nie tylko dla 
pierwszaków, ale również dla starszych 
klas. Wszyscy, łącznie z biorącymi udział 
w uroczystości rodzicami, zostali zachę-
ceni do czytania książek. Najważniejsi 
uczestnicy imprezy otrzymali na pamiąt-
kę ufundowane przez Radę Rodziców- 
książki z serii „Przygody Franklina”. Paso-
wanie przygotowały panie M. Ceglarska  
i B. Szarf.
 W starokozielskiej podstawówce nie 
uszedł bez uwagi obchodzony od kilku lat 

w Polsce 9-go lutego Dzień Bezpiecznego 
Internetu. Z tej okazji ucząca informatyki 
pani M. Skupin nadzorowała wykonanie 
gazetki informacyjnej o niebezpieczeń-
stwach czyhających w Internecie na mło-

dego użytkow-
nika. Ogłoszony 
został również 
konkurs plastycz-
ny „Bezpiecznie 
korzystamy z In-
ternetu”, do któ-
rego przystąpiło 
sporo ochotni-
ków.
 W trosce o 
prawidłowy roz-
wój uczniów na-
uczyciele Szkoły 
w Starym Koźlu 
przystąpili do 
realizacji projek-
tów edukacyj-

nych: „Tydzień wolontariatu” i „Dzień 
przeciw otyłości”. Celem było szerzenie 
idei wolontariatu wśród uczniów, na-
uczycieli i rodziców, a także promocja 
zdrowego żywienia. Uczniowie wraz  
z wychowawcami wykonali z dużym za-
angażowaniem szereg przydzielonych 
im zadań. Wzbogacili swoją wiedzę  
o nowe pojęcia, wspólnie tworzyli pla-
katy, przyrządzali i kosztowali zdrowe 
soki, sałatki i przekąski; zorganizowali 
stoisko zdrowej żywności. Pomysłodaw-
czyniami tych akcji były panie A. Restel, 
E. Stania i A. Wilner. Pani Wilner jest 
również koordynatorką realizowanego w 
tutejszej szkole Programu przeciwdziała-
nia wadom postawy u dzieci i młodzieży  
w województwie opolskim. Jednym z ele-
mentów tego programu jest comiesięczne 
ważenie tornistrów oraz zorganizowanie 
szkolnego Dnia bez tornistra.
 W szkole dzia-
łają z powodzeniem 
różne kółka zain-
teresowań: języka 
angielskiego, języka 
niemieckiego, arty-
styczne, techniczne, 
europejskie, PCK, 
matematyczne, przy-
rodnicze. Uczestnicy 
kółka przyrodnicze-
go biorą udział w 
Ogólnopolskim Kon-
kursie Nauk Przyrod-
niczych „Świetlik”. 
W ramach tego kon-

Szkoła Podstawowa w Starym Koźlu

Co słychać w szkole
kursu przeprowadzają z opiekunem panią 
M. Ceglarską różne ciekawe eksperymen-
ty z użyciem przyrządów i przedmiotów 
codziennego użytku. Odkrywają w ten 
sposób tajniki zjawisk przyrodniczych za-
chodzących w najbliższym otoczeniu.
 4 marca w godzinach popołudnio-
wych w szkole gościli kandydaci do przy-
szłej klasy I wraz ze swoimi rodzicami. 
Pani dyrektor E. Ficoń opowiedziała ro-
dzicom o zaletach szkoły w Starym Koź-
lu. Uczestnicy Dnia Otwartych Drzwi 
obejrzeli na sali gimnastycznej występy 
uczniów recytujących i śpiewających  
w języku niemieckim, angielskim i pol-
skim. Zobaczyli też grupę taneczną pre-
zentującą „Taniec kwiatów” do muzyki 
E. Griega. W programie przewidziano 
zwiedzanie szkoły i przy okazji uczestnic-
two przedszkolaków w organizowanych 
zajęciach technicznych, plastycznych  
i ruchowych. Wszyscy goście, ku zado-
woleniu organizatorów, opuszczali szkołę  
w pogodnych nastrojach.
 Uczniowie Szkoły rozwijają swe zdol-
ności manualne poprzez udział w kon-
kursach plastycznych. Ostatnie z nich to: 
„Projektujemy kominy Elektrowni Opole”, 
„Rzeźba nie tylko z marmuru”, „Pierwszy 
raz w szkole? Więc opowiem Ci o bezpie-
czeństwie”, „Wiatr, wypadek, ogień, woda 
- strażak zawsze rękę poda”. Szkoła została 
też zgłoszona do udziału w programie na-
rodowego funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki wodnej pt.: „Edukacja ekolo-
giczna”.
 Uczennica klasy VI Agata Owczarek 
zajęła II miejsce w Turnieju wiedzy pożar-
niczej na etapie gminnym.
 Do końca roku szkolnego planuje się 
jeszcze wiele imprez, wśród nich: Pierw-
szy dzień wiosny obchodzony z Marzanną 
i „goikami”, Święto patronki Szkoły, Wy-
cieczkę do Parku Krajobrazowego Góry 
Opawskie, Wycieczkę do Nadleśnictwa  
w Starej Kuźni, Zieloną szkołę w Ustce.

Małgorzata Ceglarska

 12 marca 2010 roku Wojewoda Opol-
ski Ryszard Wilczyński zakwalifikował 
wniosek Gminy Bierawa do udzielenia 
wsparcia finansowego w 2010 roku na 
zakup pomocy dydaktycznych do miejsc 
zabaw w ramach rządowego programu 
„Radosna szkoła”.
 Pomocy dydaktyczne zostaną zaku-
pione dla Szkoły Podstawowej im. Józefa 
Wieczorka w Starej Kuźni oraz Szkoły 
Podstawowej im. Marii Konopnickiej  
w Starym Koźlu.
 W roku 2009 wsparcie finansowe na 
zakup pomocy dydaktycznych otrzymała 
Szkoła Podstawowa im. Alfonsa Zgrzeb-
nioka w Dziergowicach oraz Dwuję-
zyczna Szkoła Podstawowa im. J.F.von 
Eichendorffa w Solarni.

Zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu

Radosna szkoła
 W ramach programu „Radosna szko-
ła” organy prowadzące szkoły podstawo-
we mogą otrzymać wsparcie finansowe 
na:
• pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw 

w szkole. Ich zadaniem jest zapew-
nienie możliwości organizacji zabaw 
ruchowych, zgodnie z naturalnymi po-
trzebami rozwojowymi dzieci, związa-
nymi z dużą aktywnością fizyczną.

•  urządzenie  szkolnego  placu  zabaw. 
Ma on umożliwić młodszym dzieciom 
podejmowanie aktywności fizycznej  
w sposób pozwalający rozładować na-
pięcia emocjonalne i fizyczne, wynika-
jące z możliwego ograniczenia spon-
tanicznej aktywności w trakcie zajęć 
prowadzonych w klasach.
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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 II 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-

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

Kwiecień Maj Czerwiec

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
14.04     12.05     09.06 Dziergowice
15.04     13.05     10.06 Lubieszów,      Solarnia
16.04     14.05     11.06 Bierawa
28.04     26.05     23.06 Brzeźce,     Stare Koźle,     Korzonek
29.04     27.05     24.06 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 II kwartale 2010 r.

Pn Wt Cz Pt So N
2 3 4

5 6 7 8
1

9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Pn Wt Cz Pt So N

3 4 5 6 7
1 2

10 11 12 13 14
8 9

17 18 19 20 21
15 16

24 25 26 27 28
22 23

31
29 30

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
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 Każdego dnia umiera człowiek, ktoś 
z naszej rodziny, sąsiad, znajomy z pracy, 
osoba zupełnie nam obca. Odwiedzamy 
groby naszych bliskich, aby pomodlić 
się, zastanowić, porozmawiać. Grób za-
zwyczaj napełnia nas lękiem, smutkiem 
i tajemnicą. Jest symbolem tego, co czło-
wieka najbardziej przeraża - śmierci.

 Czas radości wielkanocnej jest po-
przedzony wydarzeniami Wielkiego 
Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej 
Soboty - Eucharystią, Śmiercią i Grobem. 
Wypełniły się wszystkie zapowiedzi Pana 
Jezusa- dał nam swoje Ciało, pokazał jak 
należy umierać, otworzył drogę wieczno-
ści. Grób Chrystusa jest zupełnie innym 

grobem, niż te które mamy na naszym 
cmentarzu, jest pustym grobem. Kobie-
ty szukające w grobie ciała Jezusa słyszą 
szokujące słowa: „Nie bójcie się! Szukacie 
Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; po-
wstał, nie ma Go tu” (Mk 16,6). Z tego 
pustego grobu płynie największa nadzie-
ja dla człowieka: Jezus żyje i my możemy 
żyć razem z Nim bez końca.
 Słowa „Pan rzeczywiście zmartwych-
wstał” (Łk 24,34) stoją w centrum naszej 
wiary, są fundamentem naszego życia 
i sensem przynależności do Chrystu-
sa. Jezus mówi do nas: „Ja żyję i wy żyć 
będziecie” (J 14,19) - dlatego na świecy 
paschalnej wyżłobione są cyfry z bie-
żącego roku 2010 i litery alfa i omega, 
jako symbol ciągle żyjącego Pana. Świa-
tło Zmartwychwstałego ma oświecać 
nas, żyjących tu i teraz, ma otwierać 
nasze groby i wprowadzać do radości 
świętych. Wielkanoc jest po to, byśmy  
z nową świeżością zaufali obietnicy życia 
i odnaleźli radość naszego życia. Słowa 
wielkanocnej pieśni „Alleluja! Żyw już 
jest śmierci Zwyciężyciel”, niech głośno 
i prawdziwie wybrzmią w naszych ko-
ściołach, a przede wszystkim w naszym 
życiu. 

Tego życzę nam wszystkim.
Ks. Jarosław Krężel

Wielkanoc 2010

Przesłanie pustego grobu

W skrócie:

Budowa drogi w Starym Koźlu
GCKiR-wycieczka do aquaparku

GCKiR-Zajęcia kulinarne

Radosne przedszkole - szkolenie dla rodzicówGCKiR-Wodzenie niedźwiedzia
GCKiR-Babski Comber

fot. Mariusz Wientzek


