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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.

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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 Szanowni mieszkańcy od 1 kwiet-
nia 2009 roku rusza system monito-
rowania odbioru odpadów segregowa-
nych.
Odpady segregowane odbierane będą 
raz w miesiącu, według przyjętego har-
monogramu.

Chcesz płacić mniej za odbiór 
odpadów komunalnych?

To proste, zacznij segregować.

Ustala się minimalne ilości odpadów 
segregowanych, jakie winny być prze-
kazywane odbiorcy:

1 worek na kwartał z nieruchomości •	
zamieszkałej przez 1 osobę,
2 worki na kwartał z nieruchomości •	
zamieszkałej przez 2 lub 3 osoby,
3 worki na kwartał z nieruchomo-•	
ści zamieszkałej, przez co najmniej  
4 osoby.

O szczegóły pytaj w Zakładzie Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Bierawie lub w Urzędzie Gminy Bie-
rawa.

Wspólnie możemy wiele zrobić dla na-
szego środowiska naturalnego. Zacznij 
segregację już dzisiaj.

Z-ca Wójta Gminy Bierawa
Ficoń Krzysztof

* * *
 30 marca br. Gmina Bierawa pod-
pisała umowę z Urzędem Marszałkow-
skim na budowę drogi do terenów in-
westycyjnych w Starym Koźlu na kwotę 
2,5 mln PLN w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Opolskiego.

Wójt Gminy Bierawa
Ryszard Gołębowski

* * *
Nasi Jubilaci
Lis Marta ....................................... 91 lat
Maliszewska Szarlota ................... 90 lat
Szmandra Berta ............................ 94 lat
Kowalczyk Czesław i Eryka . 50 lat PM
Siwek Jerzy i Dorota ............. 50 lat PM

Serdecznie gratulujemy !

Informacje

 Uprzejmie informuję, że w ramach 
rządowego programu ograniczenia prze-
stępczości i aspołecznych zachowań „Ra-
zem bezpieczniej” nastąpił podział rezer-
wy celowej zaproponowanej przez Zespół 
Koordynujący i został zaakceptowany  
w dniu 18 marca br. przez Wicepremiera, 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji, Pana Grzegorza Schetynę.
 Do MSWiA wpłynęło 85 projektów 
na łączną sumę 6 665 058,65 zł.  
 Należy podkreślić, że w trakcie prac 
grup roboczych każdy projekt oceniany 
był oddzielnie, niezależnie od miejsca 
realizacji, podmiotu realizującego oraz 
oceny jaką przyznał projektom urząd wo-
jewódzki. 
 Zespół Koordynujący program „Ra-
zem bezpieczniej” zarekomendował 

„Gmina Bierawa dziś i jutro bezpieczna”
przyznanie dotacji dla 33 projektów na 
łączną kwotę 2 799 896,3zł oraz zobowią-
zał MSWiA do monitorowania realizacji 
projektów na bieżąco.
 Wśród nich znalazł się projekt Gminy 
Bierawa Pt. „Gmina Bierawa dziś i jutro 
bezpieczna”, który otrzymał dofinanso-
wanie w wysokości 70 666,30 zł.
 W związku z tym w połowie roku po-
jawią się kamery w dwóch największych 
miejscowościach Gminy Bierawa (Biera-
wa i Dziergowice). Poza tym będą prowa-
dzone różnego rodzaju akcje promujące 
powyższy program oraz bezpieczeństwo 
w naszej Gminie.

Z-ca Wójta Gminy
Ficoń Krzysztof

Inwestycje dofinansowane ze środków 
pozabudżetowych.

 Kolejny rok budżetowy przed nami. 
Rada Gminy jednogłośnie uchwali-
ła budżet na rok 2009. Budżet ten za-
kłada osiągnięcie dochodów na kwotę 
18 060 880 zł oraz wydatki na kwotę 
19 134 380 zł. Wydatki budżetowe w tym 
roku wspomogą środki unijne z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego i Pro-
gramu „Rozwoju Obszarów Wiejskich” 
na łączną kwotę 4 mln zł, a także środki  
rządowe.
 W ramach środków z Regionalnego 
Programu Operacyjnego planuje się wy-
konać drogę gminną do terenów inwe-
stycyjnych w Starym Koźlu za kwotę 2,5 
mln zł (umowa w trakcie podpisywania). 
Środki z Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych (tzw. „schety-
nówki”) w wys. 200 tys. zł wykorzysta-
ne zostaną na remont ulicy Wolności  
w Starym Koźlu, a z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w wys. 70 
tys. zł na wykonanie systemu monitorin-
gu sołectwa Bierawa i Dziergowice. 

 W ramach wydatków inwestycyj-
nych Gmina zamierza wspomóc finanso-
wo Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie 
- Koźlu w przebudowie drogi powiatowej 
w Grabówce na kwotę 200 tys. zł.
W celu pozyskania dodatkowych środ-
ków, Gmina złożyła wnioski:

do Wojewódzkiego Funduszu Ochro-•	
ny Gruntów Rolnych o dofinansowa-
nie budowy drogi transportu rolnego 
w Lubieszowie,
do Programu Rozwoju Obszarów •	
Wiejskich o dofinansowanie budo-
wy boiska przy Szkole Podstawowej  
w Dziergowicach na kwotę 300 tys. zł,
do Narodowego Programu Przebudo-•	
wy Dróg Lokalnych o dofinansowa-
nie budowy odcinka ulicy Górniczej  
w Ortowicach na kwotę 93 tys. zł..

Ponadto w miesiącu czerwcu br. przewi-
duje się złożenie wniosku do Regionalne-
go Programu Operacyjnego na przebu-
dowę systemu grzewczego w Gminnym 
Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie 
z wykorzystaniem pomp cieplnych na 
kwotę 1,2 mln zł. 

 Wyrażam nadzieję, że zadania przy-
jęte w budżecie na 2009 rok są realne 
do wykonania, o ile gospodarka kraju  
i wpływy do budżetu nie załamią się pod 
wpływem narastającego kryzysu i spad-
ku na rynkach finansowych.

Szanowni Państwo
„Dożynki Wojewódzkie w Bierawie”

Bardzo ważną sprawą dla naszej Gminy 
jest decyzja  Marszałka Województwa 
Józefa Sebesty i Zarządu Województwa 
o organizacji dożynek wojewódzkich  
w Bierawie. Dożynki te połączone z do-
żynkami gminnymi i powiatowymi od-
będą się w dniach 5-6 września 2009r. 
Impreza ta z pewnością pozwoli nam na 
promocję naszej gminy  na szerszym fo-
rum niż dotychczas.  Już teraz zapraszam 
mieszkańców do udziału w tej uroczysto-
ści.

Co czeka mieszkańców w zakresie zbiór-
ki odpadów komunalnych?

 Z uwagi na ważność kwestii segre-
gacji odpadów komunalnych, zmieniony 
został od nowego roku system zbiórki 
tychże odpadów. Odpady będą odbierane 
od mieszkańców w workach wraz z iden-
tyfikatorami, które zostały już rozesłane. 
W rezultacie w przyszłości (do końca 
roku) dojdzie do likwidacji pojemników 
zbiorczych (tzw. „gniazd” znajdujących 
się w wydzielonych punktach w poszcze-
gólnych wsiach). Nowy system pozwo-
li ograniczyć wtórną selekcję odpadów  
z „gniazd” po przywiezieniu na wysypi-
sko.

Spotkanie szefów firm z terenu Gminy 
Bierawa

 W dniu 19 marca 2009r. odbyło się 
spotkanie przedstawicieli firm działają-
cych na terenie naszej Gminy związane 
z sytuacją  kryzysową w gospodarce i fi-
nansach.
 Wspólna dyskusja pozwoliła szerzej 
spojrzeć na skutki zaistniałego kryzysu
z perspektyw przedsiębiorców. Wyniki 
gospodarcze w skali kraju nie napawają 
optymizmem. Nadmierna podaż towa-
rów na rynkach światowych i mały popyt 
powodują ograniczenia  
w produkcji, a co za tym idzie zmniejsza-
nie ilości miejsc pracy i zwiększanie bez-
robocia.
Jednakże Gminy dysponują ograniczo-
nymi narzędziami prawnymi pozwala-
jącymi wpływać na gospodarkę i popra-
wę sytuacji przedsiębiorstw. Dlatego też 
wszystkie wnioski, problemy przekazano 
na szczebel  rządowy, licząc na szybkie 
uwzględnienie tych postulatów. 

       Z poważaniem
  Ryszard Gołębowski
          Wójt Gminy

 W celu realizacji odbioru segrego-
wanych odpadów komunalnych przez 
ZGKiM na terenie gminy Bierawa  
w 2009r. gromadzonych w kolorowych 
workach przesłaliśmy Państwu zestaw 
naklejek, które prosimy pojedynczo (po 
oderwaniu od kartki) przyklejać każ-
dorazowo przed wystawieniem w dniu 
odbioru napełnionego worka.
 Pracownicy, odbierający worki, 
dokonają odczytu z kodu kreskowego 
naklejki wszystkich informacji o wysta-
wiającym worki.
 Informujemy, że zastępczo na worku 
można też nakleić inną naklejkę z wpi-
sanym na niej czytelnie, niezmywalnym 
pisakiem, nr identyfikacyjnym klienta 
(jest on zapisany na okładce książeczki 
opłat) wraz z imieniem i nazwiskiem, lub 

Selektywna zbiórka odpadów
napisać nazwisko i imię wystawcy worka  
z którym spisana jest umowa o odbiór 
odpadów lub wpisać nr pojemnika i na-
zwisko. Możliwym jest też podanie na 
worku adresu lecz jedynie w przypadku 
posiadania przez mieszkańców tylko jed-
nej umowy na odbiór odpadów.
 Za brak czytelnej identyfikacji worka, 
uniemożliwiającej przypisanie go wysta-
wiającemu, odpowiedzialność ponosi je-
dynie wystawiający.
 Odpady selektywnie gromadzone są 
odbierane bezpłatnie tylko i wyłącznie 
wtedy, gdy worek będzie napełniony co 
najmniej do połowy, wyselekcjonowane 
odpady nie będą zawierały jakichkol-
wiek zanieczyszczeń w postaci odpadów 
komunalnych lub innych odpadów (np.: 
budowlanych, roślinnych), a każdy worek 

Urząd Gminy w Bierawie informuje, że 
w miesiącu czerwcu 2009r. zostanie 
przeprowadzony „SZPERMIL”, tj. zbiór-
ka przedmiotów wielkogabarytowych, 
sprzętu AGD oraz sprzętu radiowo-tele-
wizyjnego
Zbiórce podlegają:
meble, dywany, wykładziny podłogowe, 
sprzęt motorowerowy, oraz armatura sa-
nitarno-łazienkowa i opony poniżej 120 
cm średnicy ,sprzęt AGD, sprzęt radio-
wo-telewizyjny
W ramach usługi nie będą odbierane:
materiały budowlane tj. gruz, papa, eter-
nit oraz ziemia, piasek, płody rolne, pla-
stik, makulatura, szkło, odpady komu-

Wywóz przedmiotów wielkogabarytowych
nalne, odpady niebezpieczne czyli środki 
ochrony roślin i opakowania po nich, ole-
je smary i opakowania po nich, nawozy  
i opakowania po nich, padlina.
Miejsce składowania:
Przed swoją posesją.
 Informuje się mieszkańców, że urzą-
dzenia elektryczne i elektroniczne powin-
ny być kompletne nie poddane uprzed-
niemu demontażowi. 
 Przedmioty przeznaczone do wywo-
zu powinny być przygotowane z zacho-
waniem ogólnych warunków sanitarnych  
i bezpieczeństwa jak również nie powin-
ny stwarzać zagrożenia dla ruchu drogo-
wego.

 Zachęca się wszystkich mieszkańców 
Gminy Bierawa do skorzystania z możli-
wości pozbycia się ze swoich gospodarstw 
objętych zbiórką zbędnych odpadów 
wielkogabarytowych. Korzystając z tej 
okazji zadbamy o czystość naszych go-
spodarstw, wsi i całej Gminy, o nasze śro-
dowisko, a przy tym unikniemy kłopotów 
związanych z wywozem tych odpadów  
w innym okresie.

ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA  
Z TEJ WYJĄTKOWEJ OKAZJI, DBAJ-
MY O NASZE ŚRODOWISKO
Dokładny termin i harmonogram zosta-
nie podany w późniejszym czasie.

będzie zawierał rodzaj odpadów zgodny  
z jego opisanym przeznaczeniem. Kontro-
lę odpadów zgromadzonych w workach 
będzie prowadził pracownik odbierający. 
Jeśli w workach do segregacji będą znaj-
dowały się zanieczyszczenia pracownik 
pozostawi worek bez odbioru. 
 Odpady będą kwalifikowane przez 
pracownika odbierającego zgodnie ze 
stanem faktycznym, bez możliwości póź-
niejszej reklamacji klienta.
 Zapełnione i zawiązane worki do se-
lektywnego gromadzenia odpadów należy 
wystawić przed posesją na chodniku lub 
poboczu drogi przed godz. 6.30 w dniu 
planowanego wywozu. Worki wystawio-
ne później mogą zostać nie odebrane. 

        Dziękujemy za współpracę
   Marek Bobiński
       dyrektor ZGKiM w Bierawie

 Od dnia 1 listopada 2009r dodatek  
z tytułu urodzenia dziecka oraz jedno-
razowa zapomoga z tytułu urodzenia 
dziecka /becikowe/, przysługiwać bę-
dzie kobietom które pozostawały pod 
opieką medyczną nie później niż od 
10 tygodnia ciąży do porodu.
 Kobietom, które nie dostarczą za-
świadczeń lekarskich świadczenia te nie 
będą przysługiwały.

Informacja 

dla 
kobiet w ciąży
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 Liczba bezrobotnych w kraju zwięk-
szyła się z poziomu 1 473,8 tyś.osób  
w końcu grudnia 2008r do 1 634 tyś. osób 
w końcu stycznia 2009r. Od końca grud-
nia 2008r przybyło 160,3 tyś.bezrobot-
nych. Zgodnie z informacją Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej stopa bezro-
bocia wynosi 10,5 %.
 Wzrost liczby bezrobocia praktycznie 
odnotowano we wszystkich wojewódz-
twach najbardziej jednak w wojewódz-
twie lubuskim o 16,5%, wielkopolskim  
o 14,7 %, opolskim o 13,9%.
 W gminie Bierawa liczba bezrobot-

Przybyło bezrobotnych
nych na koniec grudnia 2008r wynosiła 
203 osoby w tym 137 kobiet, natomiast na 
koniec lutego 2009r liczba wyniosła 219 
osób w tym 138 kobiet.
 Jak wynika z informacji Urzędów Pra-
cy przyczyną wzrostu bezrobocia jest se-
zonowość pracy w budownictwie, trans-
porcie, handlu. Liczna grupa osób po-
wróciła do ewidencji osób bezrobotnych 
po uczestnictwie w aktywnych formach 
przeciwdziałania bezrobociu miedzy in-
nymi po ukończeniu prac interwencyj-
nych.

Karina Musioł

 Realizacja kolejnego roku budżetowe-
go Zmiana ustawy o świadczeniach ro-
dzinnych z dnia 28 listopada 2003r wpro-
wadziła konieczność przedłużenia do 
końca października 2009r okresu zasiłko-
wego,który dotychczas trwał trwał do 31 
sierpnia 2009r. W związku z powyższym 
informujemy , że zostaną wszczęte postę-

Przedłużenie okresu pobierania 
świadczeń rodzinnych

powania administracyjne w stosunku do 
decyzji przyznających świadczenia ro-
dzinne w celu przedłużenia okresu zasił-
kowego.
 Jednocześnie informujemy, że  
w związku z wprowadzonymi zmiana-
mi do ustawy należy pamiętać o złoże-
niu w miesiącach wrzesień, październik 

2009 wniosków o przyznanie dodatku 
z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 
2009/2010 tak zwanej wyprawki. Nie 
złożenie wniosku o powyższy dodatek  
w tych miesiącach spowoduje brak pod-
staw prawnych do uzyskania tego świad-
czenia.
 Pamiętać należy także o dostarczeniu 
w początkowych dniach miesiąca wrze-
śnia br. W przypadku dzieci uczących 
się na które pobierane są świadczenia ro-
dzinne zaświadczeń ze szkół ponadgim-
nazjalnych.
 Wnioski na nowy okres zasiłkowy 
wraz z wymaganymi dokumentami 
można składać w tutejszym Ośrodku 
od miesiąca września 2009r. Gdy oso-
ba ubiegająca się o świadczenia rodzinne 
na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek 
do dnia 30 września , ustalenie prawa 
do świadczeń rodzinnych oraz wypła-
ta świadczeń przysługujących za mie-
siąc listopad następuje do 30 listopada. 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się 
o świadczenia rodzinne na nowy okres 
zasiłkowy złoży wniosek w okresie od 
dnia 1 października do dnia 30 listopada, 
ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych 
oraz wypłata świadczeń przysługujących 
za miesiąc listopad następuje do 31grud-
nia.

Anita Jaskolka

 Sehr geehrter Herr Kollege Golebow-
ski, im Rahmen des diesjährigen Partner-
schaftsprogramms lade ich Sie mit einer 
Delegation aus Bierawa ganz herzlich am 
Wochenende 8 -11. Mai 2009 nach Ost-
fildern ein. Wie bereits vereinbart, wird 
das Seminar zum Thema „Kommunale 
Gefahrenabwehr” im Zentrum der Be-
gegnung stehen.
Das Programm wird wie folgt aussehen:
Freitag, 8. Mai 2009
18:00 Uhr - Ankunft in Ostfildern, Rat-
haus, Klosterhof 12, Nellingen Begrü-
ßung, Quartierverteilung
20:00 Uhr - Abendessen
Samstag, 9. Mai 2009
Seminar zum Thema „Kommunale Ge-
fahrenabwehr” im Saal im Stadthaus:
9:30 Uhr - Seminarbeginn: Kurze Begrü-
ßung durch die Bürgermeister von Biera-
wa und Ostfildern
10:00 Uhr - Gefahrenabwehr in Ostfil-
dern - am Beispiel des Brandes im Holz-
hackschnitzelheizkraftwerk (Redner: 
Friedhelm Müller- Feuerwehr, Hubert 
Lenz - Polizei, Gabi Mayer - Deutsches 
Rotes Kreuz)
12:00 Uhr - Imbiss

13:00 Uhr - Gefahrenabwehr in Bierawa - 
Vortrag von Teilnehmern der Delegation 
von Bierawa
15:00 Uhr - Kaffee, Gebäck im Foyer im 
Stadthaus
16:30 Uhr - Führung durch das Holz-
hackschnitzelheizkraftwerk anschließend 
Rückkehr in die Quartiere
19:30 Uhr - Abendessen aufdem Feuer-
wehrfest
Sonntag, 10. Mai 2009
11:00 Uhr - Vorführung der Hundestaffel 
der Polizei
12:00 Uhr - Mittagessen anschliessend 
Ausflug in die Umgebung Abendessen 
und Ausklang aufdem Feuerwehrfest
Montag, 11. Mai 2009
Verabschiedung und Abreise nach dem 
Frühstück
 Es würde uns sehr freuen, wenn sich 
die Gemeinde Bierawa beim Seminar mit 
einem Vortrag zum Thema „Kommunale 
Gefahrenabwehr in Bierawa” beteiligen 
könnte. Ihr Einverständnis vorausgesetzt, 
haben wir ein Zeitfenster von zwei Stun-
den eingeplant. Darin ist die Zeit für den 
Vortrag sowie für die Übersetzung be-
rücksichtigt.

 Um die Übersetzung zu vereinfa-
chen, ist es sicher sinnvoll, Powerpoint-
Präsentationen oder Folien bereits zwei-
sprachig vorzubereiten.
 Zum Thema Übersetzung habe ich 
noch eine Bitte an Sie: Leider verfügen 
wir über keinen Dolmetscher, der in der 
Lage ist, das Seminar gut und flüssig zu 
übersetzen. Deshalb würde ich mich sehr 
freuen, wenn Sie eine Dolmetscherin bzw. 
einen Dolmetscher mitbringen könnten.
 Ich könnte mir vorstellen, dass fol-
gende Personen Sie nach Ostfildern be-
gleiten:

Vizebürgermeister Krzysztof Ficon•	
Die Fraktionsvorsitzenden des Ge-•	
meinderats (5 Personen)
Polizei (4 Personen)•	
Führungskräfte der Feuerwehr (10 Per-•	
sonen)
Rotes Kreuz bzw. eine vergleichbare •	
Einrichtung (2 Personen)
Dolmetscher/Dolmetscherin•	

 Sollten aus Ihrer Sicht noch weitere 
Personen eingebunden werden, lassen Sie 
mich dies bitte wissen.
Ich freue mich auf das gemeinsame, si-
cher sehr interessante Wochenende.

Mit herzlichen Grüssen
Rainer Lechner

Bürgermeister

Stadt Ostfildern
Rainer Lechner
Bürgermeister

12. Februar 2009

Urząd Gminy Bierawa
Hern Bürgermeister, Ryszard Gołebowski
ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa

 30.11.08 r. na Biesiadzie Adwento-
wej w Dziergowicach panie z KGW ura-
czyły gości przygotowanymi przez siebie 
specjałami wigilijnymi. Świąteczny cha-
rakter imprezy podkreśliły występy dzieci 
z miejscowego przedszkola.
 4 grudnia 2008r. w GCKiR odbył się 
spektakl „Zaczarowany młynek”, który 
zgromadził wiele dzieci. Dzieci tak krę-
ciły, że wykręciły z młynka św. Mikołaja,  
który obdarowywał je prezentami.
 13.12.08 jak co roku miał miejsce 
konkurs na stroik bożonarodzeniowy.
 14.12.08 na Kiermaszu bożonaro-
dzeniowym mogliśmy spróbować typo-
wych wigilijnych potraw, kupić ozdoby 
świąteczne. Młodzież przygotowała małą 
formę teatralną pod kierunkiem Joanny 
Hassa. 
 10.01.2009 Popołudnie z jasełkami 
i kolędą – występowały wszystkie przed-
szkola i szkoły z terenu Gminy Bierawa. 
Wszyscy artyści zostali poczęstowani 
słodyczami oraz każda placówka dostała 
dyplom za uczestnictwo. 
 W dniach 19.01 – 30.01 zorganizo-
waliśmy ferie zimowe dla dzieci i mło-
dzieży. Ferie rozpoczęliśmy pod hasłem: 
Domowe terrarium. Było to spotkanie  
z ciekawym człowiekiem, który hoduje 
egzotyczne zwierzęta. Pokazano dzie-
ciom nie tylko ciekawe zwierzęta, ale też 
opowiedziano kilka ciekawostek na temat 
tych zwierząt. Była to bardzo ciekawa lek-
cja z biologii dla dzieci. Dzieci z bliska 
mogły zobaczyć m.in. karakana mada-
gaskarskiego, krocionoga olbrzymiego, 
ptasznika białokolanowego, skorpio-
na cesarskiego, żabę rogatą, kameleona  
i wiele innych... Drugi dzień spędziliśmy 
na sportowo, ponieważ pojechaliśmy na 
lodowisko do Pszowa. Kolejnym wyjaz-
dem był wyjazd do Kinoplexu w Opolu 

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji
na film „Madagaskar 2”. Ostatnią wy-
cieczką autokarową była wyjazd do Parku 
Wodnego we Wrocławiu. Podczas ferii zi-
mowych dzieci mogły korzystać z kawia-
renki internetowej bezpłatnie, a także do 
dyspozycji miały piłkarzyki, stół do tenisa 
stołowego, gry planszowe.
 W Domu Kultury w Bierawie mają 
miejsce spotkania Klubu Seniorek. Na 
ostatnim ze spotkań panie godnie uczciły 
„Tłusty czwartek”. Piekły pączki wg wła-
snych przepisów, a potem przygotowywa-
ły czapeczki, które zdobiły głowy uczest-
ników Maskarady. Na słodki poczęstunek 
zaproszono pana 
wójta i wice-wój-
ta.
 W ostatnią 
sobotę karnawału 
bawiliśmy się na 
imprezie „Babski 
Comber” w DK 
w Starej Kuźni. 
Impreza poprze-
dzona była „Wo-
dzeniem Niedź-
wiedzia”. Wśród 
przebierańców nie 
zabrakło dzieci  
w pieluchach, 
Araba, myśliwego 
i teletubisia, który zdobył I miejsce.
 W niedzielę 22.02.09 w DK w Bie-
rawie żegnaliśmy karnawał na Maskara-
dzie. Oprawę muzyczną zapewniła nam 
Miejska Orkiestra Dęta. Wystąpił również 
zespół wokalny „Tacy młodzi’, dwie grupy 
taneczne wykonały tańce nowoczesne. 
Grupa młodzieży pod nazwą Cerveza (Ja-
siu, Grzegorz, Lukasz i Marek) wykonali 
skecz pt. „Niebo”. Podczas imprezy zapre-
zentowano i opisano szczegółowo każdy 
strój. Za najciekawsze stroje przyznano 
nagrody. I w tym roku uczestnicy popi-
sali się swoją pomysłowością. Na Ma-
skaradzie był m.in. masorz z prosiakiem, 
papierosy, zakonnica, czerwone kapturki, 
bałwan (I miejsce), pani Europa, krowa, 
która dawała mleko 3,2% i wiele innych ... 
Na Maskaradzie zaprezentował się p. Ku-
bina ze swoimi wyrobami regionalnymi: 
piwem miodowym, cukierkami, miodem 
i innymi naturalnymi produktami pszcze-
larskimi. Panie z Caritas przygotowały 
kawę z ciastem, natomiast panie z Klubu 
Seniorek upiekły pyszne placki ziemnia-
czane. 
 We wtorek 24.02.09 DK w Bierawie 
odwiedził niedźwiedź z Lubieszowa w asy-
ście m.in. myśliwego, pani doktor, straża-
ków, muzykantów i in. Zabawił wszystkie 

panie obtańcowując je. Był grzeczny bo 
obserwował go myśliwy, który od czasu 
do czasu groził mu dubeltówką. 
 Wieczorem tego samego dnia ba-
wiliśmy się w DK w Dziergowicach na 
„Pogrzebaniu basa”. Mimo, że impreza 
odbyła się w środku tygodnia to chętnych 
do zabawy było wielu. Tu także nie zabra-
kło ciekawych pomysłów na przebranie. 
Wśród przebranych byli tzw. słomiani, 
królewna i 7 krasonoludków, masorz  
i prosiak (para z Bierawy), Charlie Cha-
plin, czarownica, Zorro, kowboj i wiele 
innych ...

 26.02.09 gościliśmy w DK w Biera-
wie oraz w Dziergowicach, autora książki 
pt. „Góry Polski” i podróżnika, Toma-
sza Rzeczyckiego. Pan Tomasz opowia-
dał o poszczególnych pasmach górskich  
w Polsce, m.in. o Górach Izerskich, Be-
skidzie Śląskim. Młodzież biorąca udział 
w spotkaniu słuchała autora z zaciekawie-
niem.
 Dnia 11.03.09 ZEiR w Bierawie zor-
ganizował spotkanie z okazji Dnia Ko-
biet. Gości bawił duet z kabaretu „Fajdu-
li”, czyli Bogdan Wantuła i Ruta Kubac. 
Na spotkaniu wystąpił również zespół 
wokalny „Tacy młodzi”.
 W niedzielę 15.03.09 o godz. 18:00  
w Domu Kultury w Dziergowicach od-
był się koncert piosenki artystycznej  
i poetyckiej w wykonaniu Joanny Kaszta  
i Waldemara Orłowskiego. 

ZAPROSZENIA

04.04.09 konkurs na zdobienie jaja wiel-
kanocnego, DK Bierawa
05.04.09 Stół Wielkanocny, DK Dziergo-
wice
19.04.09 Gminny Przegląd Twórczości 
Przedszkolnej i Szkolnej
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 Przedszkole w Bierawie z oddziała-
mi zamiejscowymi pracuje nadal nad 
ekologią. Przedszkole aktywnie uczest-
niczy również w życiu środowiska lo-
kalnego, kultywując tradycje i zwyczaje 
ludowe. Uczestniczymy również w prze-
glądach i konkursach organizowanych 
przez GCKiR w Bierawie. Realizowany 
jest projekt z Europejskiego Funduszu 
Społecznego „Będę Przedszkolakiem”.  
W ramach tego projektu prowadzone są 
dodatkowe zajęcia: rytmiczno-taneczne, 
plastyczne oraz z języka angielskiego.

W listopadzie:
 7 XI dzieci obejrzały teatrzyk „Kac-
perek idzie na jesienny spacerek”. Przed-
szkolaki poznały zwierzęta, które za-
padają w sen zimowy oraz zjawiska at-
mosferyczne jakie towarzyszą jesiennej 
aurze.
 13 XI dzieci z oddziałów w Starym 
Koźlu, Bierawie i Lubieszowie zosta-
ły zaproszone do Dwujęzycznej Szkoły 
Podstawowej w Solarni na uroczystość 
„pasowania na ucznia”. Obejrzały tam 
program artystyczny i spotkały się z ab-
solwentami naszego przedszkola.
 14 XI wszystkie oddziały przed-
szkola wzięły udział w organizowanym 
przez Dom Kultury w Dziergowicach 
I Gminnym Konkursie Recytatorskim 
pod hasłem „Jesienne bajanie Mistrza 
Brzechwy”. Dzieci z oddziału w Bierawie 
otrzymały wyróżnienie.
 28 XI we wszystkich oddziałach na-
szego przedszkola zostały zorganizowa-

Przedszkole w Bierawie
ne „Andrzejki”. Dzieci poznały zwyczaje  
i tradycje ludowe związane z tym dniem, 
wróżyły z cukierków, supełków, butów, 
kart, lały wosk i odczytywały co przynie-
sie los. Były wspólne zabawy, pląsy, tańce 
oraz słodki poczęstunek.

 W grudniu dzieci z niecierpliwo-
ścią oczekiwały wizyty Św. Mikołaja.  
W tym roku szkolnym dzieci spotkały 
się z nim w Sali Zabaw w Kędzierzynie-
Koźlu – oddziały z Bierawy, Starego Koź-
la i Kotlarni, natomiast dzieci z Lubie-
szowa spotkały się z Mikołajem w swoim 
przedszkolu.
 8 XII nastąpiło uroczyste otwarcie 
wyremontowanych pomieszczeń od-
działu w Lubieszowie. Dzieci zaprezen-
towały krótki program artystyczny dzię-
kując tym samym włodarzom gminy za 
pięknie odnowione i wyposażone przed-
szkole.
 13 grudnia starszaki z oddziałów  
w Bierawie i Starym Koźlu wzięły udział 
w konkursie na świąteczny stroik zorga-
nizowany przez GCKiR w Bierawie.
 W grudniu we wszystkich oddziałach 
obchodzono uroczyste wigilie, w których 
udział wzięły dzieci, obecni i emeryto-
wani pracownicy, dyrektor przedszko-
la oraz przedstawiciele Urzędu Gminy. 
Dzieci przedstawiały jasełka, śpiewały 
kolędy, następnie wszyscy składali sobie 
życzenia i podzielili się opłatkiem.
 10 stycznia GCKiR w Bierawie zor-
ganizowało „Popołudnie z jasełkami”. 
Wszystkie oddziały naszego przedszko-

la wzięły w nim udział. Przedszkolaki 
zaprezentowały jasełka, śpiewały kolędy  
i pastorałki.
 14 I odbył się III Przegląd Kolęd  
i Pastorałek dla najmłodszych, którego 
organizatorem było Gminne Przedszko-
le i Cisku. Maluszki z oddziału w Starym 
Koźlu i Bierawie reprezentowały nasze 
przedszkole.

 W styczniu, jak co roku, przedszko-
laki przygotowały niespodzianki i pro-
gram artystyczny dla babć i dziadków. Ze 
względu na ferie zimowe uroczystości te 
w niektórych oddziałach odbyły się wcze-
śniej niż kalendarzowe święto – 15 stycz-
nia uroczystość odbyła się w Bierawie  
i Starym Koźlu, 16 I w Kotlarni, nato-
miast w Lubieszowie 23 I.
 5 II przedszkolaki ze wszystkich 
oddziałów pojechały do Domu Kultury  
w Bierawie, gdzie zorganizowany dla 
nich został Bal Karnawałowy z udziałem 
„Królewny i kota w butach” – postaci  
z bajek. Wszyscy byli wspaniale przebra-
ni, nawet panie. Zabawy przy muzyce 
w pięknie udekorowanej sali, konkursy, 
słodki poczęstunek sprawiły dzieciom 
wiele radości.
 19 lutego przedszkolaki obchodzi-
ły Tłusty Czwartek, poznały zwyczaje 
związane z tym dniem oraz spożywały 
pączki i faworki.
 W „ostatki”, czyli 24 lutego przed-
szkolaków z Lubieszowa i Bierawy od-
wiedził korowód przebierańców. Dzieci 
poznały obyczaj nazywany „Wodzeniem 
Niedźwiedzia”.

 W miesiącu marcu trwają zapisy 
dzieci do przedszkola na rok 
szkolny 2009/2010. Organi-
zowane są dni otwarte, na 
które zapraszane są dzieci 
nieobjęte edukacją przed-
szkolną. Mają one na celu 
nawiązanie kontaktu z rodzi-
cami przyszłych wychowan-
ków oraz zapoznanie dzieci  
z placówką i personelem.
 W marcu dzieci czeka 
jeszcze wiele atrakcji. 17 III 
dzieci spotkają się w Biera-
wie na przedstawieniu te-
atralnym pt. „Skarby lasu”,  
a 19 III odbędzie się konkurs 
recytatorski „Ekologia wo-
kół nas”.

 Na następne wieści  
z naszego przedszkola zapra-
szamy w kolejnym numerze.
 

Beata Salinger

 W styczniu jeszcze przed feria-
mi przedszkolaki zaprosiły do Domu 
Kultury Babcie i Dziadków, aby przed-
stawić im swój dorobek artystyczny. 
Frekwencja dopisała a wszyscy okaza-
li swoim wnukom wielkie uznanie za 
przedstawienie, za własnoręcznie upie-
czone ciasteczka i ofiarowane kwiatki 
oraz laurki. Poczęstunek dla gości przy-
gotowali rodzice dzieci.

 Po feriach dla przedszkolaków 
rozpoczął się ciekawy okres. Zgodnie  
z planem rocznym naszego przedszko-
la, zapoznałyśmy dzieci z kolejnym 
państwem Unii Europejskiej- Francją. 
Dzieci poznały flagę i stolicę Francji, 
kulturę tego kraju, bohaterów słynnych 
francuskich bajek , miały możliwość 
degustacji specjałów kuchni francu-
skiej - sery camembert i inne oraz sa-
modzielnie piekły ciastka francuskie.

 Podsumowaniem wiedzy na temat 
dotychczas poznanych państw: Wielka 
Brytania, Szwecja, Francja, było zajęcie 
otwarte dla rodziców w grupie „Biedro-
nek”. Dzieci 5-letnie miały możliwość 
wykazania się zdobytymi informacjami 
w tym zakresie; układały i kolorowały 
flagi, zaznaczały te państwa na mapie 
Europy, rozwiązywały zagadki związa-
ne z poszczególnymi krajami i dobrze 
się bawiły pod okiem rodziców. 

 Wielkim wydarzeniem kulturalnym 
dla dzieci był, sponsorowany przez ro-
dziców wyjazd do Teatru Muzyczne-

Przedszkole w Dziergowicach.
go w Gliwicach. Przedszkolaki miały 
możliwość zobaczyć prawdziwy teatr, 
wystawę malarską i obejrzeć przedsta-
wienie muzyczne pt. „Pan Plamka i jego 
kot”.
 Jak to w karnawale w naszym przed-
szkolu nie mogło obyć się bez balu prze-
bierańców, prowadzonego przez praw-
dziwego wodzireja. Wszyscy rodzice 
pięknie przebrali swoje pociechy. Były 

księżniczki, był kot w butach, India-
nin i wiele innych bajkowych postaci. 
Do grona przebierańców dołączyły się 
również panie. Zabawa była przednia. 
Po balu trzeba było zachować tradycje 

Od Nowego Roku zaczęliśmy równym tempem.

„Tłustego Czwartku”- więc, dzieci ob-
serwowały wyrób ciasta drożdżowego  
i samodzielnie mogły wyduszać pączki- 
takie paczki najlepsze na świecie!!!  

 W związku ze sprzyjającą w tym 
roku pogodą, mogliśmy zorganizować 
ciekawą atrakcję dla przedszkolaków 
w postaci kuligu. Dzieci wraz z weso-
łą zabawą na śniegu, miały okazję po-
zostawić w lesie przyniesiony pokarm 
dla zwierząt oraz mogły ogrzać się przy 
ognisku. Kulig i ognisko pomogli nam 
zorganizować mieszkańcy naszej wio-
ski, za co jesteśmy im bardzo wdzięcz-
ni.
 Jak to niegdyś bywało w naszych do-
mach, tak i teraz kultywujemy z dzieć-
mi tradycję skubania pierza. Zwyczaj 
ten zachowuje w młodym pokoleniu 
ślady prac wykonywanych przez nasze 
babcie.

 Dbając o bezpieczeństwo naszych 
milusińskich do przedszkola zawitali 
panowie policjanci, którzy poinformo-
wali o zasadach bezpiecznego porusza-
nia się po drodze, zachowywania się 
wobec osób obcych itp. 

 Okazując wdzięczność kobietom 
pracującym w różnych zawodach, wy-
braliśmy się z życzeniami i laurkami 
do pobliskiego sklepu gdzie zostaliśmy 
mile przyjęci.

Obecnie trwa rekrutacja dzieci do 
przedszkola na rok 2009/10. Serdecznie 
zapraszamy zainteresowanych rodzi-
ców.

Opracowała Katarzyna Olbrych
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 Po świątecznym wypoczynku ucznio-
wie Zespołu Szkół Dwujęzycznych w Solar-
ni rozpoczęli drugi semestr roku szkolnego 
2008/2009. Od początku wiadomo było, że 
zapowiada się on bardzo intensywnie. 
 W styczniu i w lutym odbywały się ku-
ratoryjne konkursy przedmiotowe. Dla na-
szych uczniów była to okazja do sprawdzenia 
i porównania swojej wiedzy i umiejętności z 
rówieśnikami z innych szkół. Wielu z nich w 
tej rywalizacji udowodniło, że nie marnuje 
czasu w szkole. Sebastian Horwat z klasy III 
wykazał się bardzo dobrą znajomością pol-
skiej ortografii i zajął III miejsce w gminnym 
konkursie ortograficznym. Szymon Głąb  
z klasy VI może się poszczycić zdobyciem  
I miejsca w konkursach na szczeblu gmin-
nym z historii i przyrody. III miejsce w kon-
kursie gminnym z języka polskiego zajęła 
Dominika Pawlak z klasy VI.
 W ostatnim czasie odbył się również 
„Turniej Wiedzy Pożarniczej”, w którym 

Zespół Szkół Dwujęzycznych w Solarni
Piotr Wróbel z klasy IV zajął I miejsce  
w gminie (szkoły podstawowe), natomiast 
Kerstin Proksza wygrała tenże turniej na 
szczeblu powiatowym (gimnazja).
 Warto także zaznaczyć, że ZSD jako je-
dyna szkoła w gminie uczestniczyła w gmin-
nym etapie olimpiady z języka niemieckie-
go. Najlepiej zaprezentowała się wówczas 
Gabriele Kulozik z klasy II gimnazjum. 
Doskonałe władanie językiem niemieckim 
udowodniła także Martyna Skrobek z III 
klasy gimnazjalnej, która zajęła III miejsce 
w konkursie recytatorskim „Umhüllt von 
Liebe”, który odbył się w Kuźni Racibor-
skiej.
 Szkoła w Solarni znana jest także z po-
szerzania również innych zainteresowań 
uczniów. W drugim semestrze koło teatral-
ne przygotowało i wystawiło przedstawie-
nia pt. „Kwadrans na wesoło” oraz „To tylko 
kabaret”.
 Stałe miejsce na mapie kulturalnej gmi-

 Minęły kolejne miesiące nauki szkol-
nej. W tym czasie wiele się działo w SP 
w Dziergowicach. Szkoła przystąpiła do 
realizacji trzech programów: „Szkoła bez 
przemocy”, „Trzymaj formę”, „Przeciw-
działanie wadom postawy u dzieci i mło-
dzieży województwa opolskiego”.
 Uczniowie naszej szkoły chętnie 
uczestniczyli w licznych konkursach 
przedmiotowych i osiągnęli na szczeblu 
gminnym następujące wyniki:

Magdalena Giet (ucz. kl. V) – II miejsce •	
w Konkursie Polonistycznym i Konkur-
sie Języka Angielskiego,
Agata Gwóźdź (ucz. kl. V) – III miejsce •	
w Konkursie Polonistycznym,
Aleksandra Walas (ucz. kl. VI) – II miej-•	
sce w Konkursie Matematycznym,
Rafał Kwoczała (ucz. kl. V) – III miejsce •	
w Konkursie Języka Niemieckiego,
Wiktoria Chrząszcz (ucz. kl. III) – II •	
miejsce w Konkursie Ortograficznym,
Anna Walas (ucz. kl. III) – III miejsce  •	
w Konkursie Ortograficznym.

W Powiatowym Konkursie Recytatorskim 
Aleksander Żydek (ucz. kl. II) zajął VI 
miejsce.
 W Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież zapobiega poża-
rom” uczennica klasy IV – Natalia Igna-
cy zajęła II miejsce w gminie i III miejsce  
w powiecie.
 Nasi uczniowie osiągają wysokie wy-
niki nauczania. Za swe osiągnięcia i uzy-
skanie średniej 5,2 aż dziewięcioro z nich 
otrzymało stypendium naukowe. Magda-

SP w Dziergowicach
lena Giet otrzymała dodatkowe stypen-
dium ufundowane przez Radę Gminy Bie-
rawa za najwyższą średnią w gminie – 5,5.
 Wychowankowie brali udział w im-
prezach kulturalnych organizowanych na 
terenie szkoły i gminy. Zorganizowany zo-
stał wyjazd na spektakl teatralny pt. „Sza-
tan z siódmej klasy.”
 W grudniu 2008 r. dzieci wzięły udział 
w spotkaniu z emerytowanym górnikiem 
z Bierawy p. Wewior. Miłą niespodziankę 
sprawiły mikołajkowe paczki, które przy-
gotowali rodzice. Pani W. Marszałek wraz 
z młodzieżą szkolną przygotowała szkolne 
jasełka. W styczniu tradycyjnie uczniowie 
naszej szkoły wzięli udział w kolędowaniu 
i odbył się bal karnawałowy, na który zo-
stały zaproszone przedszkolaki z gminy. 
Dzieci bawiły się przy muzyce w wyko-
naniu państwa Drescher, którym bardzo 
serdecznie dziękujemy.
 Wiele szkolnych imprez odbywa się 
przy udziale rodziców, którzy przyczynia-
ją się do wzmocnienia życia kulturalnego 
oraz wzbogacają fundusz Rady Rodziców. 
W tym roku szkolnym rodzice uczniów kl. 
II i V wspólnie z rodzicami dzieci z przed-
szkola w Dziergowicach zorganizowali 
zabawę andrzejkową, a Rada Rodziców 
zabawę karnawałową.
 Do końca roku szkolnego pozosta-
ło niewiele czasu. Przed nami jeszcze 
sprawdzian klasy szóstej, radosny okres 
świąt Wielkiej Nocy, klasowe wycieczki,  
a potem wakacje… 

mgr Danuta Kmieć

ny zajmują także występy chóru szkolnego 
i zespołu wokalno-instrumentalnego „So-
laris”. W styczniu 2009 obydwie grupy re-
prezentowały szkołę podczas „popołudnia  
z Jasełkami” w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Bierawie oraz podczas zebrania Mniejszo-
ści Niemieckiej. W najbliższym czasie z kolei 
chór i zespół wystąpią w „Międzygminnym 
Festiwalu Piosenki Angielskiej i Niemieckiej”  
w Zdzieszowicach oraz w „Gminnym Prze-
glądzie Twórczości Przedszkolnej i Szkolnej 
Bierawa 2009”.
 Uczniowie ZSD uczestniczyli także  
w konkursach plastycznych, np. w konkur-
sie na logo „Programu przeciwdziałania 
wadom postawy”, organizowanym przez 
Kuratorium Oświaty w Opolu.
 W ZSD w Solarni stale realizowane 
są programy, które mają kształtować od-
powiednie postawy u dzieci. W klasach 
I-III w trakcie realizacji jest program pod 
hasłem „Ratujemy i uczymy ratować”,  
a klasa V i VI uczestniczą w programie 
„Trzymaj formę”, którego celem jest wytwo-
rzenie u dzieci odpowiednich nawyków ży-
wieniowych.
 Życie szkoły w Solarni nie ogranicza się 
jednak tylko do nauki. Jest również czas na 
rozrywkę. W bieżącym semestrze nauczy-
ciele zorganizowali wiele wycieczek szkol-
nych. Uczniowie wyjeżdżali do kin, teatrów, 
odwiedzili Planetarium w Chorzowie. Wio-
sną planowany jest także trzydniowy wy-
jazd do Kotliny Kłodzkiej oraz kilkudniowy 
pobyt dla najmłodszych dzieci na „Zielonej 
Szkole” w Toporzysku, gdzie wielką atrakcją 
będzie nauka jazdy konnej. 
 W okresie karnawału dzieci miały rów-
nież wiele okazji, by sprawdzić swoją umie-
jętność tańca zdobytą na rytmice, bowiem 
w tym czasie odbywały się zabawy karna-
wałowe i dyskoteki. Wielkim sukcesem oka-
zała się także zabawa karnawałowa, którą 
zorganizowała Rada Rodziców. Sala Domu 
Kultury w Dziergowicach wypełniła się 
bowiem do ostatniego miejsca. Przy okazji 
można było zobaczyć jakim sentymentem 
darzą szkołę niedawni jej absolwenci, po-
nieważ oni również pojawili się na zabawie.
 Prężną działalność szkoły potwierdza 
duże zainteresowanie rodziców, którzy chcą 
zapisać swoje pociechy właśnie do Zespołu 
Szkół Dwujęzycznych w Solarni. Na spotka-
niu z rodzicami i dziećmi klas pierwszych 
frekwencja przerosła najśmielsze oczekiwa-
nia władz szkoły.  Wydaje się, że jedyne cze-
go szkole jeszcze potrzeba, to dokończenie 
budowy sali gimnastycznej, którą rozpoczę-
to jesienią ubiegłego roku.

Opracował: Marek Marcol

 Choć na zewnątrz trudno dostrzec 
wiosnę, pogoda nie napawa optymi-
zmem, ale za murami szkoły wszystko 
tętni życiem, dzieje się sporo...
 Samorząd Uczniowski pod opieką 
p. Agnieszki Wilner zrobił miłą niespo-
dziankę uczniom, nauczycielom i obsłu-
dze obdarowując wszystkich serduszkami 
z dedykacją, a także rozprowadzał „pocz-
tę walentynkową”, sprzedawano pączki 
z okazji tłustego czwartku, tradycyjnie 
odbył się bal przebierańców. Swoje talen-
ty prezentowali uczniowie z okazji po-
witania wiosny, przygotowując występy 
„Po prostu śpiewaj i tańcz”, teatrzyk „Wi-
taj wiosno” - przygotowany na świetlicy 
przez p. K. Łabę. Działała także kawiaren-
ka oferująca słodkości. 
 17 lutego uczniowie klasy pierwszej 
zostali uroczyście pasowani na czytelni-
ków biblioteki szkolnej. Licznie przybyli 
rodzice uczniów klasy I, a uczniowie klas 
starszych, którzy przygotowali program 
artystyczny pod kierunkiem p. M. Ce-
glarskiej wierszykami i piosenkami za-
chęcali kolegów do czytania książek. Po 
uroczystości pierwszoklasiści otrzymali  
z rąk pani dyrektor pamiątkowe dyplomy 
i zakładki wykonane przez świetliczaków. 
Całość umiliła inscenizacja bajki „Kró-
lewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”. 
Zabawa była przednia.
 Zapraszamy przyszłych pierwszokla-
sistów do zwiedzania i zapisywania się do 
naszej szkoły. Spotkanie z wychowawcą 
przyszłej klasy pierwszej p. Barbarą Szarf 
odbyło się 18 marca w ciekawej i bogatej 
oprawie artystycznej. 
 Biblioteka szkolna przeprowadziła  
w marcu kiermasz taniej książki – sprze-
dawano po przystępnych cenach słow-
niki, książki dla dzieci oraz lektury. Szó-
stoklasiści wraz z ich kolegami z Solarni  
i Dziergowic wybrali się na spektakl „Sza-
tan z siódmej klasy” do Teatru Ziemi 
Rybnickiej. Recenzje uczniów były po-
chlebne, podobała się nie tylko gra aktor-
ska ale także dekoracje i oprawa muzycz-
na. Klasy III i VI chcąc sprawdzić swoje 
umiejętności przystąpiły do sprawdzianu 
z wydawnictwem Operon. Ich wyniki 
będą porównane z wynikami uczniów  
w całym kraju. Jak wypadną? Zobaczy-
my! 
 W niedawno odbytym Gminnym 
Konkursie Ortograficznym w grupie 
młodszej nasza uczennica Sabina Pyrlik 
zajęła I miejsce. Gratulujemy! 
 Tradycją w naszej szkole stał się już 
konkurs tangramów prowadzony przez 
p. J. Krzempek. Uczniowie dzielnie wal-

SP w Starym Koźlu
czą układając „puzzle” z figur geome-
trycznych. Finał nastąpi 22 kwietnia. 
20 uczestników weźmie udział w Ogól-
nopolskim Konkursie Matematycznym 
ŁOWCY TALENTÓW – JERSZ, który 
odbędzie się 7 kwietnia. Uczniowie na-
szej szkoły osiągnęli bardzo dobre wyniki 
w konkursach przedmiotowych na eta-
pie gminnym: język niemiecki – Natalia 
Milowska IV miejsce, język angielski – 
Alexander Boszcz I miejsce, przyroda – 
Norbert Kaczmarczyk, Natalia Milowska 
ex aequo I miejsce, Paweł Kurzok II miej-
sce, Dorota Daniel, Zuzanna Szymańska, 
Małgorzata Grala ex aequo III miejsce, 
matematyka – Natalia Milowska I miej-
sce, Norbert Kaczmarczyk III miejsce, 
język polski - Natalia Milowska I miejsce, 
historia – Natalia Milowska – II miejsce. 
Raz jeszcze im gratulujemy i życzymy im 
sukcesów w przyszłości. O tych i innych 
szczegółach informujemy na bieżąco na 
stronie internetowej, którą redaguje od 
tego roku p. J. Krzempek .Zachęcamy do 
jej odwiedzania. 
 Uczennica klasy VI Małgorzata Grala 
do długiej listy swoich sukcesów sporto-
wych dołączyć może kolejne zwycięstwo 
– I miejsce w Mistrzostwach Wojewódz-
twa Opolskiego w biegach przełajo-
wych na dystansie 1000 metrów. Została 
też najlepszą zawodniczką mistrzostw.  
W tych samych zawodach jej koleżanka 
Patrycja Morelowska zajęła 11 miejsce. 
Tak trzymać dziewczyny! 2 marca odbył 
się gminy etap Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej, po eliminacjach szkolnych zakwali-
fikowali się do niego: Sylwia Szary, Mał-
gorzata Grala i Paweł Kurzok. Otrzymali 
dyplomy pamiątkowe i upominki. Nie-
zwykle prężnie działa w naszej szkole Koło 
PCK pod okiem opiekunki p. A. Piechu-
lek. Rozpoczęto akcję „Gorączka złota”, ze 
środków tej akcji zostanie sfinansowany 
wypoczynek uczniów z rodzin potrze-
bujących. Każdego 
roku uczniowie na-
szej szkoły korzysta-
ją z tych wyjazdów. 
 W dniach 12 - 13 
marca miała miejsce 
akcja promująca 
zdrowe odżywia-
nie – sprzedawano 
owoce i soki. Do-
chód ze sprzedaży 
zasili akcję „Gorącz-
ka złota.” Na ręce 
dyrektora szkoły 
spłynęły podzięko-
wania za przepro-

wadzoną zbiórkę artykułów szkolnych 
i słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka  
w Koźlu. Akcję przeprowadziły panie:  
A. Wilner, K. Łaba, A. Piechulek. Z ramie-
nia policji zorganizowano konkurs pla-
styczny dla klas I – II pod hasłem „Pierw-
szy dzień w szkole? Więc opowiem ci  
o bezpieczeństwie”. Najlepsze prace zilu-
strują książeczki z zakresu bezpiecznego 
poruszania się na drodze. Uczniowie klas 
I – III pod opieką p. A. Piechulek oraz IV 
– VI pod opieką p. E Stani wzięli udział 
w konkursie plastycznym w ramach kam-
panii społecznej „Bezpieczniej z prądem”. 
Prace uczniów naszej szkoły pod kierun-
kiem p. B. Szarf zostały przesłane również 
na międzynarodowy konkurs Renault 
„Bezpieczna droga do szkoły”. 
 Obecnie uczniowie oczekują na roz-
wiązanie etapu gminnego XI edycji Ogól-
nopolskiego Konkursu Plastycznego pod 
halsem „Klęska, powódź czy huragan – 
straż pożarna ci pomaga” Zwycięskie pra-
ce na etapie szkolnym wykonali: Marta 
Auer, Patrycja Morelowska, Sabina Pyr-
lik, Laura Ficoń, Krzysztof Weiser, Daniel 
Szarf i Marta Szymkiewicz. 
 W VI edycji konkursu literackiego 
„Otwarte szuflady” zorganizowanego 
przez PSP nr 9 w Kędzierzynie Koźlu 
swoje autorskie baśnie wysłali Fabian 
Burghardt i Dorota Daniel z klasy V. Roz-
strzygnięcie odbędzie się w maju. Zainte-
resowanie naszych uczniów wzbudziły też 
IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny 
im. Josepha von Eichendorfa, także kon-
kurs na plakat ekologiczny dla klas I – VI 
z okazji Święta Ziemi. Nadal kontynuuje-
my akcję – zbiórkę zużytych baterii – Or-
ganizacji Odzysku – REBA. 
 A w planach? Festyn parafialno – 
szkolny, wyjazdy na wycieczki do Plane-
tarium, Operetki Śląskiej, kina. Obecnie 
cieszymy się ze zbliżających się Świąt 
Wielkanocnych, z okazji których życzy-
my wszystkim spokoju, wypoczynku  
i mokrego dyngusa. 

E. Ficoń
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 Nie minął nawet miesiąc od zawodów 
Pucharu Europy w Lubieszowie, a „psia” 
sekcja „Odrzanki” Dziergowice zorgani-
zowała kolejną wielką imprezę sportową. 
W samym śródmieściu Kędzierzyna – 
Koźla odbyły się Mistrzostwa Polski Dry-
land (konkurencje bezśnieżne) Seniorów 
i Juniorów, których głównym organizato-
rem była sekcja sportów psich zaprzęgów 
„Cze – Mi” z Dziergowic. 
 Dwudniowe wyścigi zgromadziły naj-
lepszych zawodników z całej Polski. Były 
to rekordowe Mistrzostwa pod każdym 
względem. Startowała rekordowa ilość 
zaprzęgów, sekcja Cze – Mi zdobyła naj-
więcej medali w historii swoich startów 
na Mistrzostwach Polski, zawody ogląda-
ło łącznie około 2 tysięcy widzów.
Wyniki naszych klubowiczów:
Klasa D2 – zaprzęgi 2 psy
Roman Radłowski – Mistrzostwo Polski 
Juniorów i Wicemistrzostwo Seniorów, 
Patryk Pazdro – Wicemistrzostwo Polski 
Juniorów, Mikołaj Waśkowski – III miej-
sce w Mistrzostwach Polski Juniorów 

Mistrzostwa Polski …za miedzą!

 Lata szkoły, któż nie darzy ich senty-
mentem, Wprowadzona reforma oświa-
ty, niespełna 10 lat temu, budziła i nadal 
budzi wiele kontrowersji wśród społe-
czeństwa polskiego. Jej najbardziej spek-
takularnym elementem było stworzenie 
nowych typów szkół. Władze państwowe, 
politycy, rodzice zadawali sobie pyta-
nie: Czy owa reforma będzie dobra, czy 
sprawdzi się? Dla nas, wówczas uczniów 
klasy VI szkoły podstawowej, wprowa-

Publiczne Gimnazjum w Bierawie
dzenie gimnazjum miało zupełnie inny 
wymiar…
 01 IX 2000 r. - początek roku szkolnego  
w nowej szkole – w gimnazjum. Pamię-
tam dobrze ten dzień. Pierwsza klasa 
gimnazjum – brzmiało bardzo dumnie. 
Apel, pierwszy dzwonek i wszystko „ru-
szyło”. Ogromny stres, złagodzony miłym 
powitaniem dyrektora szkoły, dodał mo-
tywacji. Potem spotkanie z wychowawcą, 
no i moją klasą, klasą I a. 

 20 V 2009 roku w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Bie-
rawie odbędzie się uroczystość 10-lecia istnienia szkoły, na którą gorąco zapra-
szamy wszystkich jej absolwentów, rodziców i sympatyków. 

Program obchodów przedstawia się następująco:
13.00  – uroczysta msza św. w kościele pod wezwaniem Trójcy Przenaj-  • 
     świętszej w Bierawie,
14.00 – 15.00 – uroczysta akademia w sali gimnastycznej w szkole,• 
od 15.00  – piknik na boisku szkolnym.• 

Jeśli chcesz powspominać szkolne lata, spotkać się z koleżankami i kolegami, już 
teraz zadecyduj, gdzie i z kim spędzisz dzień 20 maja 2009 roku.

Serdecznie zapraszamy.

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców i uczniowie 
Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Bierawie

 Nowa szkoła, nowe otoczenie – 
wszystko było dla nas zupełnie nowe.  
W planie zajęć pojawiły się dodatkowe 
nierealizowane dotąd przedmioty. Dy-
rektor i nauczyciele stworzyli doskonałą 
atmosferę i dobre warunki do nauki. Każ-
dy z nas szybko odnalazł się w nowej pla-
cówce. Do dziś w pamięci pozostało wiele 
miłych wspomnień z czasów gimnazjum. 
Przejście wówczas z dziesięcioosobowej 
klasy do nowego, bardziej licznego ze-
społu, otworzyło przed nami możliwośc 
nawiązania nowych znajomości, które 
trwają do dziś. Organizowane zajęcia po-
zalekcycjne dały możliwość rozwijania 
naszych zainteresowań oraz stworzenia 
nowych, zupełnie innch relacji z nauczy-
cielem, potrzebnych w tak trudnym dla 
nas okresie dojrzewania. Pamiętam orga-
nizowane regularnie koncerty filharmo-
nii, wycieczki i wiele innych atrakcji. 
 Trzyletni okres nauki w szkole gimna-
zjalnej uważam za udany. Moim zdaniem, 
wprowadzenie owej reformy było dobre. 
Napisany pod koniec klasy III egzamin 
gimnazjalny, zwany „małą maturą”, dał 
nam możliwości oswojenia się i przygo-
towania do dalszych poważnych egza-
minów, jakie czekały nas w daszej części 
edukacji. 

Justyna Łaba
absolwentka PG w Bierawie

 Ach jak ten czas szybko leci. Już pra-
wie połowa drugiego semestru, a uczniowie 
PSP w Starej Kuźni jak zwykle nie próż-
nują. Co wydarzyło się od listopada 2008  
w naszej szkole?
 12 listopada odbyła się uroczysta Aka-
demia z okazji Święta Odzyskania Nie-
podległości. Z tej okazji uczniowie klasy 
V przedstawili program artystyczny, który 
przygotowała ich wychowawczyni pani Ewa 
Waligóra. W tym samym miesiącu rozpoczę-
to akcję „Góra Grosza”. Wszyscy uczniowie 
zbierali grosiki, które zostały przekazane dla 
Domu Dziecka. Było co przekazać, bo suma 
uzbieranych pieniędzy opiewała na kwotę 
890,15 zł (10,98 zł na jednego ucznia)
 Pierwszoklasiści naszej szkoły bardzo 
prężnie uczestniczą w wielu konkursach, 
ach ten ich zapał! 10 grudnia Karol z klasy 
pierwszej wygrał Wojewódzki Konkurs Pla-
styczny pt. „Zagrożenie w gospodarstwach 
domowych”. 
 Każdego roku przed Świętami Bożego 
Narodzenia uczniowie klas I-III angażują 
się w przygotowanie Jasełek. Tak też było 
w grudniu 2008. Dzieciaki przedstawiły 
Jasełka w Domu Kultury w Starej Kuźni  
a zaraz po przedstawieniu odbył się kier-
masz świąteczny, który przygotowały panie 

Katarzyna Krzysik, Iwona Pieczyrak i Syl-
wia Wrona. Ozdoby świątecznie rozeszły 
się w mgnieniu oka. Również w grudniu 
odbył się konkurs z religii pt. „Św. Paweł – 
Apostoł i przyjaciel Jezusa”. Najlepszą wie-
dzą wykazała się Sonia Kornak – uczenni-
ca klasy VI, która również wzięła udział  
w konkursie rejonowym. Sonia została przy-
gotowana przez panią Monikę Giesman, na-
uczającą religii w naszej szkole. 
 W styczniu odbył się konkurs recyta-
torski dla klas I-III. Dzieci recytowały wier-
sze Jana Brzechwy. Jury stanowili pozostali 
uczniowie klas I-VI. Zwyciężczynią została 
Wiktoria Popczak z klasy drugiej, II miej-
sce zajęła Agnieszka Pierskała z klasy trze-
ciej, a III miejsce zdobył Tomasz Magiera  
z klasy pierwszej. 
 W związku z tym, że tegoroczna zima 
obfitowała w śnieg kilka dni przed feriami 
zimowymi wszyscy uczniowie wzięli udział 
w kuligu, w trakcie którego piekli kiełbaski 
przy ognisku i śpiewali piosenki. Co to była 
za frajda, wszyscy zmarznięci ale jak zado-
woleni. 
 Szóstego lutego uczniowie klasy I zor-
ganizowali przyjęcie z okazji dnia Bab-
ci i Dziadka. Z tej okazji wzięli udział  
w przedsięwzięciu pt. „Herbatka dla Bab-

PSP w Starej Kuźni ci i Dziadka”. Uczniowie recytowali piękne 
wiersz, a po występach odbyły się zabawy  
i tańce. Wszystkie babcie i wszyscy dziad-
kowie byli wniebowzięci i wzruszeni wy-
stępami wnucząt. Niespełna tydzień póź-
niej uczniowie klas I-III bawili się podczas 
balu przebierańców. Zabawa była przednia. 
Dzieci wykazały się dużą pomysłowością  
w doborze strojów.

 Co wydarzy się w kolejnych miesiącach? 
Już wkrótce, bo jeszcze w marcu odbędzie 
się wiosenny konkurs językowy, podczas 
którego uczniowie zaprezentują piosenki 
w języku angielskim oraz wiersze w języku 
niemieckim. 
 Od kilku lat prężnie działająca Rada 
Rodziców wraz z gronem pedagogicznym 
organizują festyn szkolny, który tego roku 
odbędzie się 30.05.2009r. oczywiście po-
dzielimy się z zainteresowanymi czytelnika-
mi informacjami o ich przebiegu.

Małgorzata Daroń
 Zawody na wózkach są bardzo emo-
cjonujące i widowiskowe, zaprzęgi osią-
gają miejscami ogromne prędkości, ale 
prawdziwy urok tego sportu to zima, 
śnieg i mróz. Tej zimy zawodnicy z Cze 
– Mi startowali w Polsce, w Czechach, 
na Słowacji i w głównej imprezie sezo-
nu Mistrzostwach Europy w Szwajcarii. 
Największe sukcesy to 3 miejsce Romana 
Radłowskiego – klasa D2 oraz 3 miej-
sce Tomasza Radłowskiego – klasa C2  
w Pucharze Europy w słowackich Vy-
snych Ruzbachach. Na Mistrzostwach Eu-

Zaprzęgi na śniegu.
ropy w szwajcarskim Kandersteg Mikołaj 
Waśkowski osiągnął ogromny sukces. W 
kategorii juniorów zdobył brązowy me-
dal Mistrzostw Europy, a reprezentacja 
Polski w skład której wchodziło 3 zawod-
ników Cze-Mi wywalczyła po raz drugi  
z rzędu tytuł Drużynowego Mistrza Eu-
ropy. 
 Przed nami kolejny sezon, który już 
28 - 29 marca rozpoczynamy zawodami  
w Lubieszowie. Serdecznie zapraszamy 
kibiców!

Tomasz Radłowski

Reprezentacja Polski drużynowym Mistrzem Europy 2009 (zawodnicy Cze-Mi stoją od prawej: drugi M. Waśkowski, czwar-
ty P. Pazdro, piąty R. Radłowski)

Roman Radłowski – 3 miejsce w zawodach Pucharu Europy 
Vysne Rubachy (Słowacja)

Mikołaj Waśkowski – na trasie 2 etapu Mistrzostw Europy w Kandersteg (Szwajcaria)

Tomasz Radłowski w trakcie wyprzedzania na zawodach 
na Słowacji

Canicross – bieg z psem
Robert Mrózek – Wicemistrzostwo Pol-
ski

 Nasze panie wypadły bardzo dobrze 
w kategorii kobiet po „40” – obie znala-
zły miejsce na podium: Barbara Mirek 
była druga, a Beata Patrzałek wywalczyła 
brąz.
 W przeprowadzonym w Kędzierzynie 
biegu dla najmłodszych tzw. „Koziołko-
wym Kryterium” trzecie miejsce i brą-
zowy medal wywalczył nasz najmłodszy 
klubowicz, uczeń szkoły z Dziergowic 
Szymon Łuczyna.
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Człowieka trzeba mierzyć miarą serca – sercem. 
Jan Paweł II
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 Wielki Tydzień kończy się Niedzielą 
Zmartwychwstania podobnie jak droga 
krzyżowa kończy się w pustym grobie 
Chrystusa. Bardzo pięknie, namacalnie, 
widać to w Ziemie Świętej, w Jerozolimie. 
Idąc wąskimi uliczki miasta, zatrzymując 
się przy małych kapliczkach lub tablicach 
z numerem kolejnej stacji dochodzimy 
do Bazyliki Grobu Pańskiego. Kopuła Ba-
zyliki Grobu Pańskiego góruje nieco nad 
Jerozolimą i wskazuje, że właśnie tutaj 
znajdują się najświętsze miejsca chrześci-
jan. To właśnie w tej świątyni znajdują się 
ostatnie cztery stacje Drogi Krzyżowej, 
które osiągają swoje wypełnienie w pu-
stym grobie Chrystusa. 

W kierunku Zmartwychwstania …
 U podnóża Kalwarii, dzisiaj wejście 
do Bazyliki, widzimy symboliczny Ka-
mień Namaszczenia, na którym według 
tradycji zostało namaszczone ciało Jezusa 
pachnącymi wonnościami. Miejsce wbi-
cia krzyża jest ozdobione srebrną płytą, 
a kilka metrów niżej możemy zobaczyć 
pękniętą skałę, która przypomina o trzę-
sieniu ziemi i innych zjawiskach, które 
towarzyszyły śmierci Jezusa. Przecho-
dząc poszczególne kaplice, które znajdują  
w samej Bazylice, dochodzimy do Kapli-
cy Grobu Bożego, która zawsze otoczona 
jest pielgrzymami z całego świata pragną-
cymi wejść do komory grobowej. Grób 
Pański znajduje się bezpośrednio pod 

wielką kopułą Bazyliki w okrągłej kaplicy, 
która nosi grecką nazwę anastasis – zmar-
twychwstanie. Do kaplicy tej wchodzi się 
przez niewielki otwór wysokości 1.33m, 
dlatego każdy wchodzący musi pochylić 
się, skłonić głowę nad tajemnicą pustego 
grobu. Pielgrzymi w środku grobu całują 
marmurową płytę, która chroni skałę, na 
której złożone było ciało Zbawiciela. 
 Obecność w Bazylice Grobu Pań-
skiego pozwala dotknąć tajemnicy naszej 
wiary, którą wypowiadamy w słowach 
„wierzę w ciała zmartwychwstanie, żywot 
wieczny…” Bliskość tych miejsc, przed-
miotów, wiara milionów pielgrzymów, 
którzy odwiedzają tę kaplice, pozwala 
nam doświadczyć bardzo konkretnie 
ogromnej miłości Boga i popatrzeć na 
nasze życie przez pryzmat wieczności. 
Pusty grób Jezusa mówi nam, że my tak-
że opuścimy nasz grób i dołączymy do 
Zmartwychwstałego Pana. Bardzo pięk-
nie wyraził to Mel Gibson w ostatniej sce-
nie filmu Pasja, gdzie światło wypełnia, 
przenika grób Chrystusa, a On sam staje 
się Światłem.
 Nasze życie ma być chodzeniem  
w świetle, aby przez to stawać się Bożym 
Światłem i wkraczać w radość Wielkano-
cy, w radość Zmartwychwstania.
Bądźmy zawsze ludźmi światłości!!!

Ks. Jarosław Krężel


