
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
wszystkim mieszkańcom Gminy Bierawa, 
naszym Gościom, a także partnerom 
w działalności gospodarczej i społecznej 
Pragnę złożyć serdeczne życzenia: 
spokoju ducha, 
wiary w Bożą Opatrzność 
i w życzliwość ludzi, 
radosnych spotkań 
przy rodzinym stole, 
zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Niech ten nadchodzący 
Świąteczny czas mija 
w prawdziwie wiosennym 
nastroju i pozostawi 
w naszych sercach 
wspomnienie pełne 
radości i szczęścia
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 Realizacja kolejnego roku budżetowe-
go przed nami. Rada Gminy uchwalając 
budżet na rok 2008 miała na uwadze in-
westycje wieloletnie takie jak budowa sal 
gimnastycznych, kanalizacji sołectw: Lu-
bieszów, Dziergowice i Solarnia. Realizo-
wane są prace projektowe dla sieci kana-
lizacji rozdzielczej Dziergowic i tranzytu 
Ortowice – Korzonek Wieś do oczysz-
czalni ścieków ZAK S.A. Mając 40% 
dokumentacji projektowej na zadanie 
„Kompleksowe rozwiązanie gospodar-
ki wodno ściekowej w Gminie Bierawa” 
możemy składać wniosek do Funduszu 
Spójności o środki unijne. 
 Oprócz projektów mamy jako gmina 
kolejny atut. Wojewoda Opolski rozpo-
rządzeniem z dnia 13 lutego 2008r. wy-
znaczył aglomerację powyżej 15 tyś RLM 

Szanowni Państwo
co jest również warunkiem starania się  
o środki europejskie. 
 Ponadto w opracowaniu są trzy pro-
jekty oświetlenia ulicznego: Ortowice – ul. 
Gliwicka, Dziergowice – ul. Olszowa, Sta-
re Koźle – ul. Ogrodowa. Kontynuowana 
będzie wymiana starych lamp oświetlenia 
ulicznego na nowe energooszczędne. 
 Toczą się roboty związane z udrożnie-
niem systemu melioracji w Starym Koźlu 
na tzw. Ameryce. Uzyskana nadwyżka 
operacyjna środków budżetowych za rok 
2007 pozwoli na realizację kolejnych za-
dań wnioskowanych przez zebrania wiej-
skie, radnych i sołtysów.

       Z poważaniem
   Ryszard Gołębowski
           Wójt Gminy

 14 czerwca 2008r odbędzie się ko-
lejny spływ rzeką Odrą. Tym razem 
pod hasłem „Jak Mieszko z Dobrawą 
Unię budowali” Serdecznie zaprasza-
my.

* * *
 Budżet i wydatki na Gminy Bierawa 
2008r. - Dochody: 17 000 391 zł, wydat-
ki: 17 393 391 zł

* * *
 Osoby zatrudnione w Urzędzie 
Gminy Bierawa na mocy porozumie-
nia z Powiatowym Urzędem Pracy  
w Kędzierzynie – Koźlu: Stażyści –  
8 osób, Pracownicy społeczno – uży-
teczni – 20 osób, Pracownicy robót pu-
blicznych – 5 osób [od kwietnia]

* * *
 Serdeczne podziękowania dla jed-
nostki OSP w Bierawie za prace przy 
remoncie remizy.

* * *
 Dnia 28 lutego 2008r. w Staro-
stwie w Raciborzu odbyło się spo-
tkanie z dyrektorem RZGW Gliwice  
w sprawie budowy zbiornika Raci-
bórz. Koszt budowy zbiornika wg cen 
robocizny i materiałów z roku 2007 
wyniesie 1,3 mld zł czyli dwukrotnie 
więcej niż przewidywano w 2006r. Pro-
jektowany zbiornik pomieści 185 mln 
m3 wody a jego budowa zakończy się  
w 2016r. Z terenu przyszłego zbiornika 
wykupiono 70 z 180 gospodarstw.

* * *
 Starostwo Powiatowe w Kędzierzy-
nie Koźlu ogłosiło przetarg na wykona-
nie chodnika w Brzeźcach wzdłuż ulicy 
Gliwickiej od strony miasta Kędzierzyn 
do skrzyżowania z ul. Łąkową.

* * *
 Małgorzata Grala zajęła 4 miejsce  
w Mistrzostwach Międzywojewódz-
kich w Biegach Przełajowych na dy-
stansie 1000 m w dniu 08.03.2008r. 
Były to eliminacje do Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży które odbędą się 
w 12.04.2008r w Słupsku. 
 Małgorzata Grala rocznik 1996 bie-
gała z grupą dziewcząt z rocznika 1995. 
Była najlepsza zawodniczką z Opolsz-
czyzny. W biegu startowało 50 zawod-
niczek z woj. Śląskiego i Opolskiego. 
Serdecznie gratulujemy i trzymamy 
kciuki !!!

* * *
Zaprasza mieszkańców do pisania ar-
tykułów do „ Głosu Bierawy ”. Chcemy 
aby społeczność gminna mogła współ-
redagować pismo.

Urząd Gminy Bierawa

W skrócie:

 Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy  
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. 
U. z 2005 r. Nr 239, póz. 2019 i Nr 267, 
póz. 2255, z 2006 r. Nr 170, póz. 1217 i 
Nr 227, póz. 1658, z 2007 r. Nr 21, póz. 
125, Nr 64, póz. 427, Nr 75, póz. 493, Nr 
88, póz. 587, Nr 176, póz. 1238, Nr 181, 
póz. 1286 i Nr 147, póz. 1033, z 2005 r. 
Nr 175, póz. 1462), zarządza się, co na-
stępuje:

§ 1
Wyznacza się aglomerację Kędzie-1. 
rzyn - Koźle, po łożoną na obszarach 
Gmin: Bierawa, Cisek, Kędzierzyn - 
Koźle, Reńska Wieś.
W skład aglomeracji Kędzierzyn - 2. 
Koźle wchodzą nastę pujące miejsco-
wości:
1) w Gminie Bierawa: Brzeźce, Bie-

rawa, Dziergowice, Goszyce, Gra-
bówka, Korzonek, Kotlarnia, Lu-
bieszów, Ortowice, Solarnia, Stara 
Kuźnia, Stare Koźle;

2) w Gminie Cisek: Błażejowice, Ci-
sek, Dzielnica, Kobyli-ce, Landz-
mierz, Łany, Miejsce Odrzańskie, 
Nieznaszyn, Podle sie, Przewóz, Ro-
szowice, Roszowicki Las, Steblów, 
Sukowice;

3) w Gminie Kędzierzyn - Koźle: Kę-
dzierzyn - Koźle;

4) w Gminie Reńska Wieś: Bytków, 
Dębowa, Długomiłowi-ce, Gierał-
towice, Kamionka, Komomo, Łęży-
ce, Mechnica, Naczy-sławki, Pobor-
szów, Pociękarb, Pokrzywnica, Ra-
dziejów, Reńska Wieś, Większyce.

3. Równoważna liczba mieszkańców 
(RLM) aglomeracji Kędzierzyn - Koź-
le wynosi 88 967.

4. Ścieki komunalne z obszaru aglome-
racji Kędzierzyn - Koźle oczyszczane 
są na oczyszczalniach:
1)  w miejscowości Kędzierzyn - Koź-

le;
2)  przy Zakładach Azotowych „Kę-

dzierzyn” S.A, w Kędzie rzynie - 
Koźlu;

3) przy Zakładzie Energetyki „Bla-
chownia” Sp. z o. o. w Kędzierzynie 
- Koźlu.

§ 2. Granice i obszar aglomeracji Kę-
dzierzyn-Koźle okre ślone są na mapie w 
skali 1 : 25000, stanowiącej załącznik do 
niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upły wie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wojewoda Opolski 
Ryszard Wilczyński

Rozporządzenie Nr 0151/P/4/08 
Wojewody Opolskiego z dnia 13 lutego 2008 r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kędzierzyn - Koźle na obszarach Gmin: 
Bierawa, Cisek, Kędzierzyn - Koźle, Reńska Wieś

U C H W A Ł A  nr IX/ 66/ 2007

Rady Gminy Bierawa z dnia  21 maja 
2007r. w sprawie:  Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie 
Gminy Bierawa

Rozdział VII
Obowiązki osób utrzymujących zwie-
rzęta domowe, mające na celu ochronę 
przed zagrożeniem lub uciążliwością 
dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 
terenów przeznaczonych do wspólnego 
użytku

§ 15
1. Obowiązkiem osób utrzymujących 
zwierzęta domowe jest takie ich utrzy-
manie, które zapewnia ochronę przed 
wszelkimi zagrożeniami lub uciążliwo-
ściami dla ludzi oraz zapobieganie zanie-
czyszczaniu terenów wspólnego użytku, 
a w szczególności:
1) zapewnienie zwierzętom takich wa-

runków bytowania, które nie po-
wodują uciążliwości dla otoczenia,  
w szczególności poprzez zanieczysz-
czanie otoczenia;

2) dbanie o stan zdrowia zwierząt i za-
pewnienie im odpowiedniej opieki 
weterynaryjnej, zapobiegając w ten 
sposób rozprzestrzenianiu się cho-
rób;

3) niepozostawianie zwierząt bez opieki 
w miejscach, gdzie istnieje prawdo-
podobieństwo spowodowania zagro-
żenia bezpieczeństwa lub uciążliwości 
dla ludzi;

4) przestrzeganie środków ostrożności 
przy przewożeniu zwierząt,

5) systematyczne szczepienie przeciw-
ko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 
2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  
o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwie-
rząt (Dz. U. z 2004 r., Nr 69, poz. 
625),  

6) uzyskanie zezwolenia wójta na utrzy-
mywanie psa rasy uznawanej za agre-
sywną zgodnie z treścią Rozporządze-
nia Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 28 kwietnia 
2003 roku w sprawie wykazu ras psów 
uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 
77, poz. 687),

7) nie wprowadzanie zwierząt domo-
wych na tereny placów gier i zabaw, 
piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk 
oraz terenów objętych zakazem na 
podstawie odrębnych uchwał rady 
gminy

8) natychmiastowe usuwanie zanie-
czyszczeń spowodowanych przez 
zwierzęta w pomieszczeniach słu-
żących do wspólnego użytku, w po-
mieszczeniach budynków służących 
do użytku publicznego, a także na te-
renach użytku publicznego takich jak 
- ulice, chodniki, parki, skwery, place, 
zieleńce itp. poprzez zebranie zanie-
czyszczeń do szczelnych, nieulegają-
cych szybkiemu rozkładowi, worków 
i wyrzucenie ich do pojemnika lub 
kosza na odpady;

9) zachowanie należytych środków 
ostrożności przez prowadzenie psa 
wyłącznie na smyczy, a psa rasy 
uznawanej za agresywną, zgodnie 
ze stosownym rozporządzeniem mi-
nistra właściwego do spraw admini-
stracji publicznej w sprawie wykazu 
tych ras, również w kagańcu. Zwol-
nienie psa ze smyczy jest dozwolone 
tylko w miejscach mało uczęszcza-
nych przez ludzi i pod warunkiem, 
że pies ma kaganiec, a właściciel 
(posiadacz) ma możliwość sprawo-
wania bezpośredniej kontroli nad 
jego zachowaniem;

10) należyte zabezpieczenie psa trzyma-
nego na terenie nieruchomości przed 
wydostaniem się na zewnątrz lub 
stworzeniem jakiegokolwiek zagro-
żenia oraz oznaczenie nieruchomo-
ści tabliczką ostrzegawczą z napisem 
„Uwaga! Zły pies!” lub tabliczką z ry-
sunkiem psa w widocznym miejscu.

2. Utrzymujący zwierzęta takie jak gady, 
płazy, ptaki, owady itp. w lokalach miesz-
kalnych lub użytkowych zobowiązani są 
zabezpieczyć je przed wydostaniem się  
z pomieszczenia.

§ 16
1. Zabrania się:
1) wypuszczania psów i innych zwierząt 

domowych bez dozoru;
2) pozostawiania psów i innych zwie-

rząt domowych bez dozoru, jeżeli 
zwierzę nie jest należycie uwiązane 
lub nie znajduje się w pomieszczeniu 
zamkniętym albo na terenie ogrodzo-
nym w sposób uniemożliwiający wy-
dostanie się na zewnątrz;

3) wprowadzania psów i innych zwie-
rząt na tereny (np. cmentarze), do 
pomieszczeń i obiektów, których wła-
ściciele czy też podmioty zarządzające 
wprowadziły ten zakaz;

4) wprowadzania zwierząt do obiektów 
użyteczności publicznej, z wyłącze-

Uwaga właściciele zwierząt domowych! 

 Rada Gminy Bierawa 11 mar-
ca 2008r. podjęła uchwałę w spra-
wie zmiany „Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Bierawa”. Pozwoli 
to na wznowienie prac związanych nad 
uchwaleniem Planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla zbiornika prze-
ciwpowodziowego dla terenów poeks-
ploatacyjnych i terenów planowanej 
eksploatacji piasku prowadzonej przez 
Kopalnię Piasku „Kotlarnia” S.A.
 W dniu 13 ogłoszono przetarg 
na wymianę pokrycia dachowego na 
budynku przedszkola w Lubieszo-
wie. Wartość szacunkowa zadania ok. 
82 000 zł
 06.03.2008r. otwarto oferty na za-
danie pn. „Remont drogi dojazdowej 
do żwirowni w Dziergowicach”. Oferty 
złożyło dwóch wykonawców. Najniż-
sza oferowana cena wykonania zamó-
wienia wynosi: 76.941,25 zł.

Przetargi

niem obiektów przeznaczonych dla 
zwierząt, takich jak lecznice, wysta-
wy itp.; postanowienie to nie dotyczy 
osób niewidomych, korzystających z 
pomocy psów - przewodników.

2. W budynkach wielorodzinnych za-
brania się utrzymywania zwierząt do-
mowych w mieszkaniach w ilościach 
stwarzających uciążliwości dla zamiesz-
kujących w nich ludzi, a w szczególności 
prowadzenia hodowli psów lub kotów.

3. W budynkach wielorodzinnych za-
brania się utrzymywania zwierząt  
w pomieszczeniach wspólnego użytku,  
w szczególności prowadzenia hodowli 
psów lub kotów, chyba że właściciel nie-
ruchomości postanowił inaczej.

§ 17
Posiadacze psów zobowiązani są do ich 
rejestracji w terminie 30 dni od daty na-
bycia oraz do wyrejestrowania zwierzę-
cia w terminie 14 dni od daty jego sprze-
daży, zaginięcia lub śmierci.

§ 18
Po wprowadzeniu systemu znakowania 
przez Gminę, posiadacze psów zamiesz-
kujący na jej  terenie, zobowiązani są do 
poddania ich trwałemu oznakowaniu we 
wskazanych terminach i miejscach. 
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 Do ustawowych zadań gminnej ko-
misji rozwiązywania problemów alko-
holowych należy:

inicjowanie działań w zakresie realiza-•	
cji zadań własnych gminy związanych  
z profilaktyką i rozwiązywaniem pro-
blemów alkoholowych;
podejmowanie czynności zmierzają-•	
cych do orzeczenia o zastosowaniu 
wobec osoby uzależnionej od alkoholu 
obowiązku poddania się leczeniu w za-
kładzie lecznictwa odwykowego;
opiniowanie wydania zezwoleń na •	
sprzedaż lub podawanie napojów al-
koholowych pod względem zgodności 
lokalizacji punktu sprzedaży z uchwa-
łami Rady Gminy, o których mowa w 
art. 12 ust. 1 i 2 ustawy (limit i lokali-
zacja punktów, w których sprzedawane  
i podawane są napoje alkoholowe);
kontrola przestrzegania zasad i warun-•	
ków korzystania z zezwoleń na sprze-
daż lub podawanie napojów alkoho-
lowych (na podstawie upoważnienia 
wystawionego przez wójta, art. 18 ust  
8 ww. ustawy).

 Przeciwdziałanie przemocy domo-
wej związanej z problemem alkoholo-
wym osób uzależnionych i współuza-
leżnionych.
 Gminna komisja rozwiązywania 
problemów alkoholowych przeprowa-
dzając rozmowę motywującą do podjęcia 
leczenia odwykowego, zaprasza na posie-
dzenia komisji panią psycholog Elżbietę 
Michno-Nippe. Pani psycholog zatrud-
niona jest przez kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
która profesjonalnie motywuje i nawią-
zuje kontakt psychologiczny z osobą uza-
leżnioną. 
 Przeciwdziałanie przemocy domo-
wej realizowane zostało w ramach dzia-
łań podejmowanych przez Komisję pod-
czas przeprowadzania rozmów informa-
cyjno-motywacyjnych w miarę potrzeb. 
Rozwiązywanie problemów tego typu są 
prowadzone na zasadzie rozmowy mo-
tywującej do podjęcia dalszych kroków 
w kierunku jego zmniejszenia, a na-
wet jego zaprzestania. Ofiary przemocy  
w rodzinie są informowane o przysługu-
jących im prawach oraz są kierowane do 
instytucji społecznych, które wywierają 
ogromy wpływ na dalsze ich losy (lekarze 
pierwszego kontaktu – obdukcje, policja 
– interwencje, Sądy Rejonowe – wydawa-
nie postanowień lub wyroków sądowych 
itp.). 

 Punkt Konsultacyjny udziela po-
mocy osobom uzależnionym i członkom 
rodzin z problemem alkoholowym oraz 
pełni ważną rolę w lokalnym systemie 
pomocy. Punkt Konsultacyjny ma za 
zadanie podjąć próbę zdiagnozowania 
różnych problemów, które występują w 
rodzinie alkoholowej oraz możliwych do 
zaproponowania rozwiązań. 
Zadania Punktu Konsultacyjnego:

motywowanie do podjęcia leczenia •	
odwykowego osób uzależnionych, jak 
i terapii osób współuzależnionych, kie-
rowanie do leczenia specjalistycznego,
motywowanie osób pijących ryzykow-•	
nie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, 
do zmiany szkodliwego wzorca picia,
udzielenie wsparcia osobom po zakoń-•	
czonym leczeniu odwykowym,
rozpoznanie zjawiska przemocy domo-•	
wej, udzielenie stosownego wsparcia  
i informacji o możliwościach uzyskania 
pomocy i powstrzymania przemocy,
inicjowanie interwencji w przypadku •	
diagnozy przemocy domowej,
posiadanie dobrej orientacji na temat •	
dostępnych miejsc pomocy i kompe-
tencji poszczególnych służb i instytucji 
z terenu gminy, które mogą się włączyć 
w systemową pomoc dla rodziny,
udzielanie konsultacji ofiarom prze-•	
stępstw w zakresie: prawa karnego i cy-
wilnego na podstawie umowy-zlecenia 
prowadzone przez konsultanta praw-
nego Olimpię Romanowicz.

Sprawozdanie za rok 2007
z działań podjętych przez gminną komisję 
rozwiązywania problemów alkoholowych w Bierawie

 Do zadań gminy w zakresie udzie-
lania pomocy psychologicznej dzieciom 
z rodzin z problemem alkoholowym na-
leży w szczególności:

finansowanie bieżącej działalności •	
Ogniska Terapeutycznego w Kotlarni 
z nastawieniem na działania opiekuń-
czo-wychowawcze, socjoterapeutyczne 
dla dzieci i młodzieży,
finansowanie prowadzenia zajęć i pro-•	
gramów profilaktycznych dla dzieci  
i młodzieży, które opierają się na pisem-
nych konspektach do poszczególnych 
zajęć zaplanowanych do realizacji,
dofinansowanie obozów, wycieczek, •	
zielonych szkół i innych zajęć profilak-
tycznych, które są integralnym elemen-
tem całorocznej pracy z dziećmi,
finansowanie zatrudnienia pracowni-•	
ków merytorycznych w placówkach 
pomocy dla dzieci i młodzieży (tera-
peuta oraz wychowawcy zatrudnieni 
w klubach: Osiedlowym w Korzonku; 
Wiejskim w Brzeźcach) zatrudnionych 
na podstawie umowy zlecenia; placów-
ka realizująca program opiekuńczo-
wychowawczy dla dzieci, które uzysku-
ją pomoc w zakresie nauki, uczestniczą 
w zajęciach rozwojowych, korzystają 
z różnorodnych ofert spędzania czasu 
wolnego; Placówki wsparcia dziennego 
zapewniają dzieciom: - pomoc w nauce, 
- organizację czasu wolnego, rozwój za-
interesowań, organizację zabaw i zajęć 
sportowych, oddziaływanie terapeu-
tyczne, korekcyjne, kompensacyjne, 
sfinansowanie szkoleń i kursów oraz •	
pokrycie kosztów delegacji dla człon-
ków gminnej komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz osób 
prowadzących coroczny cykl szkoleń 
z zakresu profilaktyki pt.„III Eleme-
tarz, czyli program siedmiu kroków” 
(program przeprowadzany przez 5 re-
alizatorów i 1 instruktora w klasach VI 
naszej Gminy).

 Rozliczenie finansowe podejmo-
wanych działań Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
w Bierawie za 2007 rok.
 Środki finansowe zaplanowane  
w budżecie gminy na realizację gminnego 
programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych i narkotyko-
wych w 2007 roku wyniosły: 100 000 zł, 
w tym na: 
1. przeciwdziałanie alkoholizmowi
      - 85 000 zł;
2. zapobieganie narkomanii - 15 000 zł.
Natomiast wysokość środków finanso-
wych faktycznie wykorzystanych na re-
alizację gminnego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholo-

Komitet Obchodów 700-lecia Bierawy serdecznie zaprasza wszystkich mieszkań-
ców Bierawy mieszkających w kraju i poza jego granicami na wspólne świętowanie

700-lecia Bierawy 
które odbędzie się w dniach 5-7.09.2008 roku w Bierawie.

Program obchodów obejmuje m.in.:
05.09.2008r. - Msza Święta, spotkanie Bierawian
06.09.2008r. - Sesja popularno -naukowa Pt .,,Dzieje Bierawy”
07.08.2008r. - Gminne Obchody Święta Plonów 
 
       Serdecznie zapraszamy. 
                 Organizatorzy
P.S. 
Komitet zwraca się z prośbą o przesłanie informacji na temat historii Bierawy i zdjęć 
(zeskanowanych w rozdzielczości powyżej 150 dpi na adres gckir@bierawa.pl) lub 
drogą pocztową na adres: GCKiR w Bierawie, ul.Kościelna 2 , 47-240 Bierawa. 
Serdecznie zapraszamy do współorganizacji tego spotkania.Więcej informacji moż-
na znaleźć pod adresem www.bierawa.pl

Das feierlich vollziehende Komitee des 700 Jahre Julbilaeum ladet ganz herzlich 
alle Bierawa-Bewohner die sich derzeit auserhalb Bierawa befinden, auf

das 700 Jahre Jubilaeum Bierawas
am 5-7 September 2008. 

Die Feierlichkeiten umfassen ua.: 
05.09.2008 - Heilige Messe, Bierawa Bewohner Treffen
06.09.2008 - Populärwissenschaftliche Sitzung ,,Geschichte Bierawy”
07.09.2008 - Gemeinde Erntedankfest 

      Wir freuen uns über euer Kommen 
P.S 
Das Komitee wendet sich mit einer Bitte alle moglichen Informationen über die Ge-
schichte Bierawas, Fotos (scan über 150 dpi an die Adresse gckir@bierawa.pl) oder 
per Post zu schicken: GCKiR w Bierawie, ul.Kościelna 247-240Bierawa 
Bitte beteiligen sie sich an der Organistion des Treffens. Mehrere Informationen 
unter www.bierawa.pl

Zaproszenie

Einladung
wych w 2007 roku wyniosły: 95 294,48 zł, 
w tym na: 
1. przeciwdziałanie alkoholizmowi 
    - 83 098,59 zł;
2. zapobieganie narkomanii 
    - 12.195,89 zł.
Należy tutaj nadmienić, iż łączna wyso-
kość środków finansowych uzyskanych 
przez gminę z tytułu rocznych opłat za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż na-
pojów alkoholowych oraz zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych wyda-
wanych przedsiębiorcom, których dzia-
łalność polega na organizacji przyjęć  
a także jednorazowych zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych w 2007 
roku wyniosła 98.336,86 zł.
 Powyższe zadania związane były  
z działaniami podjętymi w zakresie prze-
ciwdziałania alkoholizmowi i zapobiega-
nia narkomanii za 2007rok.

Klaudia Janas

 Obecne uregulowania prawne obli-
gują Wójta Gminy do powołania Gmin-
nej Rady Sportu. Dlatego też w dniu 
1 lutego 2008r. miało miejsce inaugu-
racyjne spotkanie członków Gminnej 
Rady Sportu w Bierawie, powołanych 
zarządzeniem Wójta, a w której skład 
wchodzą: Krzysztof Ficoń - Zastępca 
Wójta Gminy, Zbigniew Żmuda - Lu-
dowy Zespół Sportowy w Kotlarni, 
Bolesław Czerepak - Ludowy Zespół 
Sportowy w Starej Kuźni, Rajnard Ste-
fanides - Ludowy Zespół Sportowy  
w Starym Koźlu, Sebastian Czogała 
- Ludowy Zespół Sportowy w Starym 
Koźlu, Józef Maksymiuk - Ludowy Ze-
spół Sportowy w Bierawie, Joachim Du-
biel - Ludowy Zespół Sportowy w Dzier-
gowicach, Tomasz Radłowski - Ludo-
wy Zespół Sportowy w Dziergowicach, 
Dariusz Giet - nauczyciel wychowania 
fizycznego, Anna Mordek - nauczyciel 
wychowania fizycznego, Agnieszka Wil-
ner - nauczyciel wychowania fizycznego, 
Aleksandra Kordek - nauczyciel wycho-
wania fizycznego, Bożena Łuczak - refe-
rent finansowy
 Członkowie Gminnej Rady Sportu 
na swoim pierwszym posiedzeniu, spo-
śród siebie wybrali przewodniczącego, 
wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. 
Przewodniczącym został: Pan Rajnard 
Stefanides, wiceprzewodniczącym Pani 
Aleksandra Kordek oraz sekretarzem 
Pani Bożena Łuczak. Kadencja rady trwa 
4 lata, jednakże kończy się każdorazo-
wo po 3 miesiącach od upływu kadencji 
Wójta.
 Do najważniejszych zadań rady nale-

ży opiniowanie projektu budżetu w czę-
ści dotyczącej kultury fizycznej i sportu, 
planów imprez sportowych i rekreacyj-
nych organizowanych przez różne or-
ganizacje na terenie gminy, projektów 
uchwał dotyczących rozwoju kultury fi-
zycznej i sportu w gminie. Warto przy tej 
okazji dodać, iż Gminna Rada Sportu za-
jęła miejsce Gminnego Zrzeszenia „Lu-
dowe Zespoły Sportowe”, które uchwałą 
nr 1/2008 z dnia 03.01.2008 uległo roz-
wiązaniu.

 Przy okazji tematów sportowych war-
to dodać, iż w miesiącach luty - marzec 

Gminna Rada Sportu zostały oddane do dyspozycji mieszkań-
ców Gminy Bierawa sale sportowe. Każ-
dy mieszkaniec pod okiem nauczyciela 
wychowania fizycznego może zrobić coś 
dla swojego zdrowia.

 Urząd Gminy Bierawa przygotowuje 
także dokumentację do wniosku o dofi-
nansowanie budowy „Boiska wielofunk-
cyjnego ogólnie dostępnego dla dzieci  
i młodzieży”. Jeżeli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem jest szansa, iż jeszcze  
w tym roku boisko o wymiarach 22x44 
metra powstanie, przy SP w Dziergowi-
cach.

Krzysztof Ficoń
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Bierawa się starzeje?
Ludność w gminie
 Według pesymistycznych prognoz 
demograficznych polskie społeczeństwo 
starzeje się. Faktem jest, że od dziesięciu 
lat systematycznie w naszym kraju notu-
je się spadek urodzeń, a w 1999 roku po 
raz pierwszy od czasów II wojny świato-
wej mieliśmy do czynienia z ujemnym 
przyrostem naturalnym. Jest on w równej 
mierze wynikiem spadku urodzeń, jak  
i wydłużania się życia w Polsce. Znajduje 
to odzwierciedlenie w zmianie proporcji 
między osobami w wieku 65 lat i więcej,  
a osobami w wieku 0-19 lat. 
 Wiedząc , że na poziom starzenia 
się społeczeństwa ma wpływ liczebność 
ludności starszej a także liczebność gru-
py najmłodszych, do obliczenia indeksu 
starości demograficznej  stosuje się iloraz 
tych dwóch grup wiekowych . 
 Jak kształtują się powyższe dane  
w gminie Bierawa?
 Jak wynika z poniższej tabeli ilość 
osób w wieku emerytalnym wynosi 1 
372. Natomiast ilość osób w wieku do 19 
roku życia wynosi 1 409. Średnio na jedną 
osobę starszą przypada 1 osoba w wieku 
młodym. Procentowo udział osób star-
szych jak i młodych w stosunku do ogółu 
ludności zamieszkałej w gminie Bierawa 
wynosi 18%.

 Wzrost liczby urodzeń przyczynia 
się do wzrostu udziału dzieci w struktu-
rze populacji, a tym samym obniżenia się 
udziału ludności najstarszej. Z kolei spa-
dek liczby urodzeń prowadzi do zmniej-
szenia udziału najmłodszych grup wieko-
wych, a tym samym do postarzenia ludno-
ści przez wzrost roczników najstarszych. 
Poniższa tabela obrazuje liczbę urodzeń  
w poszczególnych sołectwach gminy Bie-
rawa w okresie od 2000 – 2007 roku
 Wpływ poziomu umieralności nie jest 
jednoznacznie określony. W zależności od 
natężenia zgonów, zmiany w tym zakresie 
mogą wpływać hamująco bądź przyśpie-
szająco na proces starzenia się ludności. 
Jeżeli zmniejsza się umieralność wśród 
niemowląt, to tym samym zwiększa się 
udział roczników młodych. Spadek umie-
ralności w tej grupie powoduje zatem ob-

niżenie się odsetek ludności najstarszej. 
Wydłużenie się przeciętnej trwania życia 
i spadek umieralności w starszych gru-
pach wieku powoduje natomiast wzrost 

odsetek populacji najstarszej. Istotnym 
czynnikiem, wpływającym na stan starze-
nia się społeczeństwa jest także migracja 
ludności. Największe znaczenia mają tu 
wyjazdy ludzi młodych za granicę. Zja-
wisko to można zaobserwować w gminie 
Bierawa, gdzie często młode małżeństwa 
opuszczają gminę kierując się korzyścia-
mi finansowymi i materialnymi, lepszym 

startem życiowym.
 Biorąc pod uwagę powyższe tabele 
niewątpliwie można stwierdzić, że ilość 

urodzeń w okresie ostatnich 7 lat jest 
niższa o 97 osób w stosunku do zgonów. 
Średnia urodzeń wyniosła 67 osób. Nato-
miast średnia zgonów wyniosła 81 osób  
w stosunku rocznym.
 Na jaką pomoc mogą liczyć najstarsi 
mieszkańcy gminy Bierawa?
 Starzenie się ludności powodu-

je zapotrzebowanie na niektóre usługi,  
a zwłaszcza na usługi opiekuńcze. Wójt 
Gminy Bierawa jak i Rada Gminy w Bie-
rawie w trosce o najstarszych mieszkań-
ców gminy w latach ubiegłych przyczynili 
się do utworzenia w strukturze Ośrodka 
Pomocy Społecznej komórki usług opie-
kuńczych. Ośrodek zatrudnia opiekunki 
społeczne, które świadczą usługi opiekuń-
cze bezpośrednio w domu podopieczne-
go. W zakres usług opiekuńczych wcho-
dzi: utrzymanie czystości w mieszkaniu, 
zakup artykułów żywnościowych i przy-
gotowania posiłków, prania bielizny po-
ścielowej i osobistej, pielęgnacji zaleconej 
przez lekarza i utrzymywanie kontaktów 
sąsiedzkich.
 Osoby ubiegające się o tę formę po-
mocy powinny przedstawić zaświadcze-
nie lekarskie potwierdzające konieczność 
bezpośredniej opieki osób drugich. Jed-
nocześnie osoba taka musi być pozbawio-

Ludność Ilość osób % ogółu ludności  
stan na 31.12.2007 (7 605)

Kobiety powyżej 60 lat 873 11.47%
Mężczyźni powyżej 65 lat 499 6.57%
Razem osoby w wieku emerytalnym 1 372 18.04%
Kobiety do 19 roku życia 711 9.34%
Mężczyźni do 19 roku życia 695 9.13%
Razem osoby do 19 roku życia 1 409 18.47%

Liczba urodzeń w gminie Bierawa w latach 2000 - 2007
Miejscowość 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Ogółem

Bierawa 8 11 11 7 6 10 10 7 70
Dziergowice 9 16 15 22 8 8 12 11 101
Brzeźce 7 3 2 4 4 3 3 9 35
Grabówka 3 1 2 6 2 1 3 3 21
Goszyce 4 1 2 0 2 1 2 0 12
Kotlarnia 3 5 8 3 3 6 8 3 39
Lubieszów 3 4 7 2 5 4 2 4 31
Ortowice 2 2 2 2 1 4 2 3 18
Solarnia 3 1 4 0 9 5 8 2 32
Stara Kuźnia 12 7 7 3 4 2 3 4 42
Stare Koźle 4 9 7 6 7 6 10 6 55
Korzonek 3 1 1 4 2 2 0 5 18
Ogólem Gmina 61 61 68 59 53 52 63 57 474

Liczba zgonów w gminie Bierawa w latach 2000 - 2007
Miejscowość 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Ogółem

Bierawa 15 12 22 15 15 14 16 12 121
Dziergowice 13 18 15 14 14 17 10 17 118
Brzeźce 8 3 1 6 6 2 6 5 37
Grabówka 1 1 4 0 4 2 2 2 16
Goszyce 3 0 0 1 0 0 4 1 9
Kotlarnia 3 3 2 2 1 4 1 1 17
Lubieszów 7 5 8 2 6 10 6 6 50
Ortowice 1 4 7 1 5 4 3 7 32
Solarnia 5 4 7 6 5 4 6 5 42
Stara Kuźnia 5 8 7 3 5 8 7 11 54
Stare Koźle 9 5 3 12 5 2 6 5 47
Korzonek 4 3 6 2 5 2 5 1 28
Ogólem Gmina 74 66 82 64 71 69 72 73 571

 Jak wynika z danych statystycznych 
Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzy-
nie – Koźlu wśród ogółu zarejestrowa-
nych osób bezrobotnych z terenu gminy 
Bierawa aż 69% stanowią kobiety.
 Wśród kobiet bezrobotnych najwięk-
szą grupę stanowią kobiety o niskim po-
ziomie wykształcenia: zasadniczym za-
wodowym, gimnazjalnym i poniżej gim-
nazjalnym -159 osób. Również panowie 
o niskim wykształceniu borykają się ze 
zdobyciem zatrudnienia – 83 osoby.
 Najmniej liczna grupa osób bezrobot-
nych to osoby posiadające wyższe wykształ-
cenie – 10 osób w tym 9 kobiet. Szkoda, że 
nasze panie nie zadbały w odpowiednim 
czasie o swoje wykształcenia. Nie zawsze 
bowiem mogą liczyć na mężczyzn. 

Bezrobocie w gminie
Wciąż więcej kobiet nie ma pracy

Poziom wykształcenia Ogółem Kobiety Mężczyźni
Wyższe 10 9 1
Policealne i średnie zawodowe 52 42 10
Średnie ogólnokształcące 13 9 4
Zasadnicze zawodowe 112 81 31
Gimnazjalne i poniżej 130 78 52

 Ale na naukę nigdy nie jest za późno  
i dlatego: Wniosek może być tylko je-
den – kobiety podwyższajcie swoje wy-
kształcenie i kwalifikacje. Bądźcie bar-
dziej atrakcyjne nie tylko zawodowo.

Karina Musioł

Osoby bezrobotne w gminie Bierawa
/stan na 31.12.2007/ 

kobiety

219

98
mężczyźni

Razem:

317

na możliwości zapewnienia opieki przez 
członków rodziny.
Usługi opiekuńcze są częściowo lub cał-
kowicie odpłatne w zależności od do-
chodu osoby lub rodziny. Szczegółowe 
warunki przyznawania i odpłatności 
za usługi opiekuńcze określone zostały 
w uchwale Rady Gminy w Bierawie Nr 
XX/151/2004r z dnia 18 czerwca 2004r.
Gmina Bierawa w roku 2007 na powyższą 
formę pomocy wydała 90 015 zł.
 Najstasi mieszkańcy gminy Bierawa 
mogą korzystać również ze świadczeń 
pieniężnych wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej. W tym przypadku 
jednak należy spełnić kryterium docho-
dowe. Osobie samotnej, aby otrzymać za-
siłek, dochód nie może przekroczyć 477 
zł netto, natomiast w rodzinie dochód na 
osobę nie może przekroczyć 351 zł netto. 
 O pomoc w formie posiłku lub za-
siłku celowego na zakup posiłku mogą 
ubiegać się osoby samotnie gospodarują-
ce, których dochód nie przekracza 715,50 
zł netto, a w rodzinie 526,50 zł netto na 
osobę.

Karina Musioł

 „Obowiązuje zakaz wypalania roślin-
ności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, 
rowach, pasach przydrożnych, szlakach 
kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin. 
Zakaz dotyczy również miedz, ściernisk  
i słomy”.
 W 2002 roku Instytut Uprawy, Nawo-
żenia i Gleboznawstwa w Puławach opra-
cował, na zlecenie Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi oraz Ministra Środowiska, 
Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej - jest to 
zbiór przyjaznych środowisku praktyk rol-
niczych, których stosowanie zapewni zrów-
noważony rozwój w sferze produkcji rolni-
czej. Podstawą opracowania były aktualne 
akty prawne chroniące środowisko. KDPR 
zapobiega popełnianiu wykroczeń przez 
rolników, informując, co jest dozwolone 
lub zabronione. Kształtuje właściwą posta-
wę rolników wobec obowiązującego prawa  
i uczy jak ograniczać ujemne oddziaływa-
nie rolnictwa na środowisko. 
 W rozdziale E „Ochrona powietrza” pkt 
9 brzmi:
„Zabronione jest wypalanie roślinności 
na łąkach i pastwiskach, nieużytkach oraz 
rowach i na pasach przydrożnych, jak 
również wypalanie ścierni i słomy oraz 
łętów ziemniaczanych.”
 Doradcy terenowi Ośrodków Doradz-
twa Rolniczego, na szkoleniach organizo-
wanych we wsiach sołeckich, przybliżają 

rolnikom zasady prowadzenia działalności 
rolniczej, przyjaznej środowisku, wynikają-
ce z wyżej wspomnianego Kodeksu Dobrej 
Praktyki Rolniczej.
 Informacje przekazała Pani Domicela 
Duszka Wydział Środowiska i Rolnictwa 
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Woje-
wódzkiego. Wypalanie traw oprócz tego, że 
jest naprawdę niebezpieczne, jest też nie-
dozwolone. Określają to odpowiednie zapi-
sy prawne: Ustawa z dnia 16 października 
1991 r. o ochronie przyrody. (Dz. U. z 2001 
r. Nr 99, poz. 1079 z późn. zm.)
„Zgodnie z art. 45 ustawy „zabrania się 
wypalania roślinności na łąkach, pa-
stwiskach, nieużytkach, rowach, pasach 
przydrożnych, szlakach kolejowych lub  
w strefie oczeretów i trzcin”.
Art. 59.
„Kto wypala roślinność na łąkach, pa-
stwiskach, nieużytkach, rowach, pa-
sach przydrożnych, szlakach kolejowych,  
w strefie oczeretów lub trzcin podlega karze 
aresztu lub grzywny”.
Wypalania traw zabrania też:
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o la-
sach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679 z 
późn. zm.). Jej art. 30 ust. 3 pkt 3 mówi, 
że w lasach oraz na terenach śródleśnych, 
jak również w odległości do 100 m od gra-

Wypalanie traw
Urząd Gminy Bierawa apeluje o rozsądek !

nicy lasu, zabrania się działań i czynno-
ści mogących wywołać niebezpieczeństwo,  
a w szczególności

rozniecenia poza miejscami wyznaczony-1. 
mi do tego celu przez właściciela lasu lub 
nadleśniczego
korzystania z otwartego płomienia,2. 
wypalania wierzchniej warstwy gleby  3. 
i pozostałości roślinnych. 

 Dodatkowe sankcje zagrażają oso-
bom, które doprowadziły do czyjejś 
śmierci lub powstania strat materialnych.
 Kary za wypalanie traw, łąk i nie-
użytków. Artykuł 59 rozdziału 8 ustawy  
o ochronie przyrody mówi, że „kto wypala 
roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużyt-
kach, rowach, pasach przydrożnych, szla-
kach kolejowych, w strefie oczeretów i trzcin, 
podlega karze aresztu lub grzywny”.
 Według art. 82, § 1 Kodeksu wykroczeń 
nr 6, poz. 29 (ustawy z dnia 20 maja 1971 
r. z nowelizacjami do 1995 r.) mówi, że za 
wykroczenie tego typu grozi kara aresztu, 
grzywny lub nagany. Natomiast art. 24, § 1 
w związku z art. 82 mówi jasno: „...grzywnę 
wymierza się w wysokości od 5 zł do 500 zł, 
chyba że ustawa stanowi inaczej”.
 Przestrzegamy przed zagrożeniami wy-
nikającymi z wypalania roślinności.

 Apelujemy o rozsądek! Zanim podpa-
lisz, zastanów się czy przez bezmyślność 
nie narazisz życia swojego i innych.



Głos Bierawy                   NR 1/2008 MARZEC

8               www.bierawa.pl

NR 1/2008 MARZEC                              Głos Bierawy

www.bierawa.pl                                                                                                           9

 Mamy za sobą pierwszy kwartał roku 
2008. W minionym okresie jak co roku 
odbyły się zebrania sprawozdawcze we 
wszystkich jednostkach Ochotniczych 
Straży Pożarnych na terenie Naszej 
Gminy. Podsumowując zebrania mo-
żemy powiedzieć że przebiegały bardzo 
sprawnie oraz spokojnie. Nasi druhowie 
i mieszkańcy gminy są bardzo zadowo-
leni m.in. z inwestycji budowlanych (re-
mont remizy OSP Goszycach) z zakupu 
sprzętu (samochód dla OSP Lubieszów, 
Bierawa). W wyniku tych działań wy-
posażenie poszczególnych jednostek w 
sprzęt staje się coraz lepsze, co znaczą-
co wpływa na poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców Gminy Bierawa. 

 W trakcie zebrań w OSP Bierawa 
doszło do zmiany Prezesa jednostki, 
druha Bernarda Płaczka zastąpił druh 
Waldemar Winiarski. Mamy również 
za sobą eliminacje  szczebla szkolnego 
oraz gminnego Ogólnopolskiego tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież 
Zapobiega Pożarom”. Turniej ten cieszy 
się coraz większym Zainteresowaniem 
wśród dzieci i młodzieży a poziom 
wiedzy jest bardzo imponujący. Oto li-
sta osób biorących udział na szczeblu 
gminnym: Kos Patryk, Szary Sylwia, Ste-
fanides Sandra - SP Stare Koźle; Walasek 
Artur, Wojtuszewska Agnieszka, Bączek 
Aleksander - SP Stara Kuźnia; Kwoczała 

Sebastian, Grabowska Emilia, Fabisiński 
Patryk - SP Dziergowice; Cyran Celina, 
Zniszczoł Agnieszka, Biela Tomasz - SP 
Solarnia; Proksza Kerstin, Skrobek Pa-

trycja - Dwujęzyczne Gimnazjum; Kru-
pa Damian, Boszcz Sebastian, Piwowar-
ski Samuel - Gimnazjum Bierawa

 Odbył się konkurs plastyczny pod 
hasłem ,,112 w trudnej sprawie – nie 
używaj przy zabawie”. Do gminy zosta-
ło przysłanych kilkadziesiąt prac z po-
szczególnych szkół z terenu gminy. Ko-

To był dobry rok
Co w Ochotniczych Strażach Pożarnych Gminy Bierawa

 Urzęd Gminy w Bierawie informuje, że  
w dniu 12 kwietnia 2008r. (sobota) zo-
stanie przeprowadzona  w gminie Biera-
wa zbiórka przedmiotów wielkogabary-
towych, tzw. SZPERMIL 

Zbiórce podlegają:
meble, dywany, wykładziny podłogowe, 
sprzęt motorowerowy, oraz armatura sa-
nitarno-łazienkowa i opony poniżej 120 
cm średnicy

W ramach usługi nie będą odbierane:
Sprzęt AGD, sprzęt radiowo-telewizyj-
ny, materiały budowlane tj. gruz, papa, 
eternit oraz ziemia, piasek, płody rolne, 
plastik, makulatura, szkło, odpady komu-
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, że w dniu 19 kwietnia 
2008r (sobota) zostanie przeprowadzona  
w gminie Bierawa zbiórka sprzętu AGD  
i sprzętu radiowo - telewizyjnego. 

 Informuje się mieszkańców, że tylko 
kompletny sprzęt będzie odbierany.
 Przedmioty przeznaczone do wywo-
zu powinny być przygotowane z zacho-
waniem ogólnych warunków sanitarnych  
i bezpieczeństwa jak również nie powin-
ny zagrażać ruchowi drogowemu.

Miejsce składowania:
Przed swoją posesją 

 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.

Bliższych informacji udzielna Referat In-
westycji, tel: +48 / 77 48 72 266 wew 124

Karina Kubina

SZPERMIL
Zbiórka przedmiotów wielkogabarytowych

 Rewir Dzielnicowych Policji w Bie-
rawie informuje mieszkańców Gminy 
Bierawa o konieczności zwrócenie bacz-
niejszej uwagi na zabezpieczenie pojaz-
dów pozostawianych na posesjach i par-
kingach samochodowych. W związku ze 
zbliżającymi się Świętami Wielkanocny-
mi przewidujemy bowiem ,że odwiedzą 
nas nasze rodziny mieszkające na stałe 
w Niemczech i właśnie ich samochody 
mogą się znaleźć w zainteresowaniu zło-
dziei samochodów.
 Ponadto prosimy o właściwe zabez-
pieczanie swoich mieszkań i domów 
mieszkalnych. W przypadku dłuższej 
nieobecności należy poprosić o pomoc 
sąsiadów lub znajomych, którzy zaintere-
sują się posesjami podczas nieobecności 
gospodarzy.
 Ważną sprawą jest także właściwe 
sprawowanie nadzoru na zwierzętami - 

Informacje Dzielnicowych
głownie psami. W przypadku ujawnienia 
psa biegającego poza posesją, nie będące-
go na uwięzi funkcjonariusz policji zmu-
szony jest, zgodnie z art. 77 kw. wyciągnąć 
konsekwencje w stosunku do właściciela. 
Pies bez nadzoru to potencjalne niebez-
pieczeństwo dla dzieci i osób starszych, to 
także możliwość spowodowania zagroże-
nia w ruchu drogowym.
 Przypominamy także o możliwo-
ści skorzystania z pomocy psychologa  
i prawnika, dyżurujących w Urzędzie 
Gminy Bierawa we wtorki w godz. 9.00 
do 15.00 i środy w godz. 11.00 do 15.00 
tel. 077/4872266 wew. 144.
 Pragniemy przypomnieć także, że 
dzielnicowi pełnią dyżury w siedzibie 
rewiru w Bierawie przy ul.Dworcowej 43  
w godzinach 7.00 do 9.00 i 14.00 do 15.00. 
telefon kontaktowy to 077/4872197 lub 
997.

Numery bezpośrednie:
Sekretariat ....................... 077 4872 266
Fax ................................... 077 4872 262
Urząd Stanu Cywilnego .... 077 4872 158
Meldunki .......................... 077 4872 158
Rolnictwo ......................... 077 4872 250
Podatki ............................. 077 4872 140
Opieka Społeczna ............. 077 4872 181
ZGKiM .............................. 077 4872 804

Numery wewnętrzne:
Należy wybrać numer: 077 4872 266 
   + dodatkowo wew:

Numer Referat          Numer
pokoju   wewnętrzny
[5]  USC .................................... 113
[5]  Meldunki ............................. 113
[8]  Rolnictwo ........................... 112
[19] Skarbnik Gminy .................. 115
[21] Informatyk .......................... 106
[18] Kasa .................................... 116
[16] Księgowość ........................ 121
[16] Podatki ................................ 117
[45] Biuro Rady Gminy ............... 104
[42] Kadry .................................. 105
[42] Płace .................................. 105
[40] Oświata .............................. 108
[27] Opieka Społ - kierownik ...... 127
[12] Opieka Społ - biuro ............. 120
[15] Opieka Społ. - księgowość . 118
[37] Inwestycje .......................... 124
   109
   123
[44] ZGKiM ................................. 140
   142
   132
   137
   138
   139
[45] Komisja „Przeciwdziałania 
  Alkoholizmowi” ................... 114

Wykaz telefonów
w Urzędzie Gminy Bierawa 

misja Gminna miała ogromny problem 
w wyłonieniu najlepszych ponieważ po-
ziom artystyczny Naszej młodzieży był 
bardzo wysoki .

 Od miesiąca lutego rozpoczął się kurs 
podstawowy dla druhów chcących brać 
udział w akcjach pożarniczych. W kur-

sie tym uczestniczą 64 osoby z poszcze-
gólnych jednostek. Cieszymy się bardzo 
że jest tak wiele chętnych nowych osób  
w niesieniu pomocy innym.Trzeba pod-
kreślić że kurs ten trwa około 120 go-
dziń w trakcie których należy poznać 
cała podstawowa wiedzę związaną ze 
zwalczaniem pożarów, ratowaniem ży-
cia ludzkiego oraz tak zwaną prewencją, 
jak również poznać sprzęt do tego celu 
wykorzystywany.

 Chciałbym również wspomnieć  
o pewnym miłym wydarzeniu jakie 
miało miejsce w OSP Lubieszów. W 
minionym roku dowiedzieliśmy się, że 
w Gminie Pawłowiczki stoi samochód 
pożarniczy Star 21, który jak się okazało 
był własnością OSP Lubieszów od 1971 
do 1979r. Samochód ten wyprodukowa-
ny w 1956 roku był pierwszym samo-
chodem pożarniczym na terenie Naszej 
Gminy wyposażonym w zbiornik wody 
oraz auto pompę. Druhowie jednostki 
po uzgodnieniu z Urzędem Gminy Bie-
rawa postanowili przywieźć ten samo-
chód, wyremontować i ustawić go obok 
remizy jako ,,pomnik”. Obecnie po wie-
lu pracach konserwatorskich samochód 
ten został, ustawiony przed remizą OSP 
Lubieszów.

Michał Klimek

Urząd Gminy Bierawa informuje, że wydłużenie do 31 marca 2008 r. czasu, w którym 
książeczkowe dowody osobiste będą mogły poświadczać tożsamość i obywatelstwo 
polskie, nie jest tożsame z przesunięciem terminu wymiany tych dowodów.

Termin składania wniosków o nowy 
dowód osobisty upływa 31.03.2008 r.

Wydłużenie ważności starych, książeczkowych dowodów osobistych ma jedynie spo-
wodować, żeby osoby, które złożą wnioski do końca grudnia br., z uwagi na wydłużo-
ny okres oczekiwania na wyprodukowanie nowego dowodu osobistego, nie były po  
1 stycznia pozbawione możliwości załatwiania różnych spraw wymagających potwier-
dzenia tożsamości.

Komunikat

Bierawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1319
Brzeźce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567
Dziergowice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1674
Grabówka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Goszyce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
Kotlarnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682
Lubieszów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487
Ortowice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Solarnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523
Stara Kuźnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622
Stare Koźle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833
Korzonek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
razem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7595

Ludność gminy
stan na dzień 29.02.2008

Styczeń
Zoremba Wilhelm i Jadwiga - 50latPM

Luty
Lis Marta - 90 lat 
Przybytek Agnieszka - 90 lat 
Scharf Łucja Berta - 90 lat
Szmandra Berta - 93 lata
Dombrowa Anna - 97 lat 
Magdziak Jan i Irmgarda - 50 lat PM

Nasi Jubilaci
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Brzeźce

 Ze środków z Rady Sołeckiej i miesz-
kańców realizujemy budowę zadasze-
nia na placu zabaw, odtworzenie ołtarza 
kaplicy w Brzeźcach - praca wykonana 
przez pana Marcina Zaruckiego. 
 Ze środków powiatu powstanie chod-
nik przy ulicy Gliwickiej, który po wybu-
dowaniu wraz z drogą zostanie przekaza-
ny gminie.

Józef Smykała

Goszyce

 Od początku roku uwaga mieszkań-
ców Goszyc skierowana jest na naszą 
nową świetlicę oddaną do użytku tuż 
przed końcem ubiegłego roku. Zdumie-
wające jak nieciekawy budynek dawnej 
remizy przeistoczył się w piękny obiekt 
będący ozdobą wsi. Chcielibyśmy jako 
mieszkańcy Goszyc złożyć serdeczne po-
dziękowania wszystkim tym, którzy przy-
chylnie odnosili się do planów budowy 
świetlicy, a w szczególności radnym, dzię-
ki którym realizacja tego projektu doszła 
do skutku. 
 W naszej małej miejscowości,  
w której brak jest szkoły i domu kultury, 
miejsce spotkań, czyli świetlica z praw-
dziwego zdarzenia była czymś naprawdę 
pożądanym. Najlepiej świadczy o tym 
fakt, że od samego początku tętni ona 
życiem. Pierwszą imprezą w nowym bu-
dynku była zabawa sylwestrowa, która 

Co słychać w sołectwach?

 Wieś Dziergowice nadal prężnie pra-
cuje na rzecz mieszkańców i wsi. Koło 
Gospodyń Wiejskich spotyka się w Domu 
Kultury aby robić „nudle”- Makaron 
Dziergowicki, który uzyskał certyfikat. 
Pani Olejnik Urszula uzyskała certyfikat 
na placki ziemniaczane, Urszula Lamaczek 
certyfikat na mus jabłkowy, Grzesik Celina 
na ciastka ze skwarek „szpyrek”. Jest to pro-
mocja dla naszej wsi. 
 Parafialny zespół „Caritas” zorgani-
zował zabawę charytatywną , która jak co 
roku była bardzo udana, pieniądze które 
zarobiliśmy na zabawie, zostaną przezna-
czone na paczki świąteczne dla chorych, na 
lekarstwa i pampersy dla potrzebujących, 
na organizacje pielgrzymek i wycieczek.
 Podczas ferii zimowych został zorga-
nizowany wyjazd do Aqua Parku -Tarnow-
skie Góry dla ministrantów i dzieci Marii. 
 Parafialny zespół „Caritas” zorgani-
zował zbiórkę ubrań, które zostały prze-

kazane do Sośnicowic do domu Opieki.  
W domu Opieki członkowie Caritas spę-
dzają bardzo wzruszające chwile z chorymi 
i opiekunkami. 
 W muzeum Sakramentalnym w sal-
kach „Caritasu” został zorganizowany 
koncert „dzieci Marii” prowadzony przez 
P. Gabriele Heberle. Koncert był przezna-
czony dla osób pracujących na rzecz ko-
ścioła, rodziców dzieci Marii,  ministran-
tów i chóru, w koncercie brał udział ks. 
Proboszcz, który na zakończenie rozdał 
dzieciom paczki.
 Na dzień 27.02.2008 w Bierawie na 
podsumowanie naszej działalności do-
radczo - upowszechnieniowej za 2007 
rok Panie z Koła Gospodyń Wiejskich  
w Dziergowicach upiekły tradycyjny ko-
łacz i ciastka ze „szpyrek”. Wypiek cieszyły 
się uznaniem osób zaproszonych.

Rada Sołecka

Wieści z Dziergowic

 Na zakończenie karnawału GCKiR 
przygotowało dla mieszkańców Gmi-
ny Bierawa wiele zabawy: 02.02.2008  
w Domu Kultury w Starej Kuźni odbył 
się tzw. „Babski Comber” i „Wodzenie 
niedźwiedzia”, w Bierawie 03.02.2008  
- „Maskarada”, natomiast w ostatni dzień 
karnawału mogliśmy się bawić w Domu 
Kultury w Dziergowicach na „Pogrzeba-
niu Basa”.

 Podczas tegorocznych ferii zimowych 
2008 Gminne Centrum Kultury i Rekre-
acji przygotowało wiele atrakcji dla dzieci 
i młodzieży z terenu Gminy Bierawa. Do 
dyspozycji dzieci w placówkach GCKiR 
była kawiarenka internetowa, gry plan-
szowe, piłkarzyki oraz tenis stołowy. 
 GCKiR zorganizowało dla dzie-
ci również wyjazdy: do Figlolandu  
w Chorzowie, trzy wyjazdy do Aquaparku  
w Tarnowskich Górach oraz wyjazd do 
kina Chemik na film Pt:”Asterix na Olim-
piadzie”.
 W placówkach GCKiR odbywały się 
również zajęcia z tańca nowoczesnego 
oraz  zajęcia kulinarne, które cieszą się 
największą popularnością wśród dzie-
ci i młodzieży. Na zajęciach tych dzie-
ci mogły sprawdzić swoje umiejętności  
w kuchni, uczyły się jak nakrywać do 
stołu. Dla chętnych grających w tenisa 
stołowego odbywały się również turnieje, 
najlepsi zostali nagrodzeni. Dla najmłod-
szych wyświetlano bajki animowane. Do-
datkowo odbył się także koncert zespołu 
„Atlantyda” (Raciborskie Centrum Kul-
tury).

GCKiR Bierawa

 Dzieci i młodzież biorą udział  
w wielu imprezach organizowanych w 
naszej miejscowości, które współpracują 
pod patronatem Caritas od miesiąca paź-
dziernika 2007r.
 Pół roku działalności  „Studia 
Gama” to duże osiągnięcia:

III miejsce – Ogólnopolski Festiwal •	
Kolęd i Pastorałek – Zespół „Ladies”
II miejsce – Festiwal Kolęd i pastorałek •	
w Komprachcicach - Zespół „Ladies”
Wyróżnienie – Festiwal Kolęd i Pasto-•	
rałek Komprachcice – Pierskała Grze-
gorz
II miejsce – Festiwal z serduszkiem – •	
Tułowice – Kołek Angelika

Nasza działalność rozwija się i będziemy 
ją kontynuować.

Opiekun
G.Heberle

Studio Gama

 To słowa piosenki ułożone o swojej 
wiosce Bierawie przez nas - członków 
chóru „HARMONIA”, który od 10 lat 
istnieje i „śpiewa” przy Domu Kultury 
w Bierawie. W poniedziałek 3 marca br  

w towarzystwie władz gminy, księży, za-
proszonych gości oraz koleżanek i kolegów  
z zaprzyjaźnionych chórów z Dziergowic, 
Solarni oraz naszej parafialnej orkiestry 
obchodziliśmy uroczyście nasz skromny 
jubileusz w sali „balowej” Domu Kultury 
w Bierawie.
 O godzinie 14.00 zapaliliśmy lampki 
na grobach naszych zmarłych koleżanek  
i kolegi.
 Oficjalne uroczystości rozpoczęły się 
o godz. 15.30 - tradycyjnie chlebem i solą 
oraz lampką szampana.
 O godz. 18.00 przeszliśmy do naszego 
kościółka na uroczystą mszę św. w której 
każda z zaproszonych grup wykonała po 

jednym utworze a orkiestra rozpoczęła  
i zakończyła interadą.
 Wzmocnieni „duchowo” powrócili-
śmy do domu kultury na kolację, po któ-
rej rozpoczęły się konkursy, m. in. krótki 

quiz o Bierawie, 
jedzenie goto-
wanych jajek na 
czas, czy wypicie 
soku z cytryny.
 Było dużo 
śpiewu z orkie-
strą, były podzię-
kowania, gratu-
lacje, prezenty. 
Cząstkę swych 
m u z y c z n y c h 
możliwości - gry 
na akordeonie 
przedstawił nam 
nasz utalentowa-

ny muzycznie dyrygent-Artur Niciejew-
ski. 
 Ogólnie atmosfera na sali była wspa-
niała, humor dopisywał a słodkości zado-
woliły wszystkim podniebienie. Członko-
wie chóru dziękuj ą wszystkim za pięk-
ny wieczór. Dziękujemy sponsorom za 
wsparcie finansowe i „duchowe”.
 Na zakończenie przytoczę słowa jed-
nej zwrotki napisanej specjalnie na tę 
uroczystość piosenki:

Żeby młodych zachęcić do śpiewania
Każdy z nas dziś to pragnienie ma,
By w Bierawie śpiew nie zaginął,
by trwał wiecznie i wciąż żywy był....

Chór Harmonia
Jest nad Odrą wioska którą my kochamy 
Tu żyjemy, bo los rzucił tutaj nas......

była jednocześnie debiutem wschodzącej 
gwiazdy wśród muzycznych prezenterów 
– DJ Gauera. Sądząc po szalonej zabawie 
był to debiut udany. Nie otrząsając się z 
zabawowej atmosfery i mając na uwadze 
wyjątkowo krótki karnawał zorganizo-
wano jeszcze w końcu stycznia imprezę 
- prawie do białego rana - przy muzyce 
zespołu Alfa. W międzyczasie odbyły się 
zebrania: wiejskie, OSP i koła Mniejszości 
Niemieckiej. Świetlicę regularnie odwie-
dza młodzież, a nasze panie uprawiają tu-
taj aerobik. Od samego początku spełnia 
więc ona swoje funkcje i pewnie będzie 
się tu działo coraz więcej. Oczywiście 
cały czas trwają prace wykończeniowe. 
Za pieniądze z funduszu rady sołeckiej 
zakupiono meble kuchenne, które zo-
stały potem w ramach popołudniowych 
spotkań zamontowane w aneksie kuchen-
nym. Urządzono również garaż i inne 
pomieszczenia OSP. W miarę możliwo-
ści i pozyskiwanych funduszy będziemy  
w dalszym ciągu uzupełniać wyposażenie 
i wystrój.
 Już po raz drugi zorganizowaliśmy 
jako Stowarzyszenie Przyjaciół Goszyc 
„Szkubanie Pierza”. Mamy nadzieję, że ta 
impreza na stałe wpisze się do kalendarza 
naszych corocznych przedsięwzięć. Same 
pierze jest oczywiście tylko pretekstem do 
tego, aby się spotkać w większym gronie  
i miło spędzić czas. Impreza trwała około 
półtorej tygodnia, a spotkania odbywały 
się tak jak w ubiegłym roku we wnętrzu 

oryginalnej kuchni w otoczeniu daw-
nych mebli i sprzętów, w towarzystwie 
ognia buzującego w kuchennym piecu. 
To prawdziwe szczęście, że dzięki uprzej-
mości Państwa Chudoba właścicieli „Sta-
rej Chałupy”, możemy korzystać z jej 
wnętrz, dzięki czemu nasza impreza na-
biera niepowtarzalnego charakteru i od-
bywa się w autentycznej atmosferze daw-
nych „szkubków”. Tegoroczny Fyjderbal, 
uświetnił swoją grą na akordeonie Pan 
Janusz ze Starej Kuźni, któremu serdecz-
nie za ów występ dziękujemy. A że działo 
się to w ostatki, to odwiedziła nas fanta-
zyjnie przebrana tajemnicza Pani, która 
porwała wszystkich do zabawy i śpiewu, 
a nasz Fyjderbal rychło przerodził się  
w mini Babski Comber.
 Już teraz zapraszamy wszystkich 
do Goszyc na uroczystość poświęcenia 
sztandaru goszyckiej OSP, która to uro-
czystość odbędzie się w czerwcu i będzie 
połączona z zawodami pożarniczymi. 
 Zachęcamy również do odwiedzania 
naszej strony internetowej www.goszyce.
pl. 
 Zaś teraz z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych składamy wszyst-
kim mieszkańcom Gminy Bierawa wio-
senne życzenia, aby w Naszych sercach, 
rodzinach i domach zagościła radość, 
spokój i wielka nadzieja związana z odra-
dzającym się życiem.

Marek Stańczyk

Solarnia

 Nasza wieś położona na obrzeżach 
gminy Bierawa, granicząca z wojewódz-
twem śląskim. Nieduża wieś ale zawsze 
coś się w niej dzieje. Pamięta się tu o róż-
nych okazjach i tradycjach.
 W minionych miesiącach tego roku 
rada sołecka wraz z sołtysem i DFK w 
Solarni zorganizowała spotkanie dla 
najstarszych naszych mieszkańców - był 
to „Dzień Babci i Dziadka”. Na spotka-
nie, które odbyło się 19.01.2008 przyby-
ły babcie i dziadkowie. Czas przy kawie 
naszym gościom umilały występy dzieci, 
a przy kolacji biesiadnicy uczestniczyli w 
konkursach a także umilali sobie wieczór 
śpiewem. 
 W tym roku karnawał trwał krótko, 
dlatego już 5.02.2008 w „ostatki” orszak 
przebierańców przemaszerował ulicą 
Raciborską w Solarni. Przemarsz aseku-
rowała Ochotnicza Straż Pożarna z Solar-
ni. Tradycyjnie po przemarszu spotkanie 
przy małym poczęstunku w świetlicy 
DFK. Nie zabrakło też „sznity z fetem”. 
Osoby, które chciały bawić się do północy 
udały się do Domu Kultury w Dziergowi-
cach.

Bernadeta Mika
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 Przedszkole w Bierawie wraz z od-
działami zamiejscowymi w bieżącym 
roku szkolnym kontynuuje edukację 
prozdrowotną i ekologiczną wśród swo-
ich wychowanków.
 Trakcie spacerów i wycieczek dzieci 
poznają różne środowiska przyrodnicze: 
las, pole, łąka, sad, podziwiają ich pięk-
no w różnych porach roku, gromadzą 
materiały przyrodnicze wykorzystywane 
później w trakcie zabaw i zajęć, poznają 
wybrane gatunki flory i fauny, uczą się 
dbania o te środowiska oraz odpowied-
niego w nich zachowania.
 W okresie zimy nasi przedszkola-
cy aktywnie brali udział w dokarmianiu 
zwierząt w paśnikach oraz ptaków. Swo-
im skrzydlatym przyjaciołom dzieci sy-
pały wcześniej zgromadzony pokarm do 
karmników, rozwieszały w lesie   „buchty”, 
stroiły dla nich choinki smakołykami.
 W trakcie zabaw i zajęć dzieci pozna-
ją utwory literackie o zdrowiu i ekologii, 
poznają etapy rozwoju roślin, same upra-
wiają rośliny ziołowe, uczą się segregowa-
nia odpadów, ponieważ już w kwietniu 
zorganizowany zostanie między oddzia-
łami naszego przedszkola konkurs pod 
hasłem: „Mały przyrodnik”.
 Nasze przedszkole ściśle współpracuje 
ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym. 
Dzieci brały udział w różnych imprezach 
i konkursach tj.:

Dożynki Gminne•	
Jesienny Cross w Komornie•	
Święto pieczonego ziemniaka•	
Konkurs na stroik świąteczny w GCKiR •	
w Bierawie
Konkurs kolęd i pastorałek w Cisku•	

Popołudnie z jasełkami w GCKiR  •	
w Bierawie
Dzień Babci i Dziadka•	
Bal karnawałowy z udziałem zaproszo-•	

nych dzieci niepełnosprawnych
 Obecnie, kultywując tradycje regio-
nalne, nasz przedszkolacy przygotowują 
się do „wodzenia kogucika” – składania 
życzeń i wręczania świątecznych prezen-
cików mieszkańcom naszej gminy. Liczą 
przy tym dni do „Zajączka”. 

Przedszkolne nowinki

 Do dnia 29 lutego 2008r do tut. Urzę-
du w ramach Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod 
hasłem ”112 w trudnej sprawie nie używaj 
przy zabawie” wpłynęły prace plastycz-
ne dzieci i młodzieży z poszczególnych 
szkół: Szkoła Podstawowa Stare Koźle, 
Szkoła Podstawowa Dziergowice, Szkoła 
Podstawowa Stara Kuźnia. Łącznie zosta-
ło złożonych 28 prac. Prace zostały za-
kwalifikowane w dwóch grupach: I grupa 
– młodsza - 6-8 lat, II grupa - średnia – 
9-12 lat
 6 marca 2008 zebrało się jury w skła-
dzie: Ryszard Gołębowski, Krzysztof Fi-
coń, Waldemar Lembowicz, Adrian Zyg-
mund, Karina Musioł, Karina Kubina i po 

burzliwych naradach postanowiłao przy-
znać następujące wyróżnienia:
Grupa młodsza:
I miejsce - Murawska Sabina, SP Dzier-
gowice, II miejsce - Paczkowska Monika, 
SP Dziergowice, III miejsce - Janoszka 
Sonia, SP Stare Koźle, IV miejsce - Sze-
werda Paweł, SP Stara Kuźnia, V miejsce 
- Franecka Wiktoria, SP Stara Kuźnia
Grupa średnia:
I miejsce - Szymkiewicz Marta, SP Sta-
re Koźle, II miejsce - Wydra Natalia, SP 
Dziergowice, III miejsce - Milowska Na-
talia, SP Stare Koźle, IV miejsce - Oleksy 
Zoryana, SP Dziergowice, V miejsce - Ja-
nas Natalia, SP Stara Kuźnia

Konkurs rozstrzygnięty
112 w trudnej sprawie nie używaj przy zabawie

 Uczniowie starokozlelskiej podsta-
wówki rozpoczęli rok 2008 na wesoło 
organizując bal przebierańców. Dzieci 
pięknie się prezentowały w strojach kar-
nawałowych, równie dobrze się bawiły. 
W przygotowanie zabawy karnawało-
wej włączył się pan B. Kowol, dyrektor 
DK w Dziergowicach, który urozmaicał 
uczniom czas licznymi grami i zabawami. 
Raz jeszcze składamy podziękowania 
(także misiowi KUBUSIOWI)!
 Przełom stycznia i lutego to czas kon-
kursów przedmiotowych. Wychowan-
kowie naszej szkoły zaakcentowali swój 
udział:

Andrzej Mojza•	  uczeń kl. VI – zajął I 
miejsce w Wojewódzkim Konkursie Ję-
zyka Niemieckiego na szczeblu gmin-
nym. Ten sam uczeń zajął I miejsce w 
gminnym etapie Wojewódzkiego Kon-
kursu Matematycznego.
Sonia Zawadzka•	  uczennica kl. VI – za-
jęła II miejsce w Wojewódzkim Kon-
kursie Języka Polskiego – etap gminny.
5.03.2008 r. odbył się Wojewódzki •	
Konkurs Ortograficzny dla uczniów 
klas I-III. Na etapie gminnym uczen-
nice: Joanna Tkocz zajęła II miejsce, a 
Justyna Olbrych zajęła III miejsce.

 Teraz uczniowie klas starszych przy-
gotowują się do IV edycji Gminnego 
Konkursu Ortograficznego o Puchar 
Wójta Gminy Bierawa „Ortografia bawi, 
uczy, wychowuje”. Niebawem uczniowie 
wezmą udział w konkursie recytatorskim 
języka niemieckiego „Jugend trägt Ge-
dichte vor”, który odbędzie się 10 kwiet-
nia
 Odbył się Ogólnopolski Turniej Wie-
dzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 

pożarom”. Eliminacje szkolne zakoń-
czyli pomyślnie i zakwalifikowali się do 
gminnych uczniowie: Sandra Stefanides  
- kl. V, Małgorzata Grala - kl.V i Paweł 
Kurzok - kl. IV. Etap gminny miał miejsce 
7.03.2008 r. Okazał się bardzo szczęśliwy 
dla uczniów ze Starego Koźla: I miejsce 
zdobył – Paweł Kurzok, II miejsce – San-
dra Stefanides, a III miejsce – Małgorzata 
Grala. GRATULUJEMY!!!
 Szkoła bierze udział w konkursie 
plastycznym organizowanym przez Ko-
mendę Główną Policji i Straży Pożarnej 
„112 w trudnej sprawie nie używaj przy 
zabawie”. Uczniów przygotowała p. B. 
Szarf. Oczekujemy na rozwiązanie. Tak-
że p. E. Stania przygotowała uczniów do 
konkursu plastycznego pt.: „Klasa moich 
marzeń”.
 Nasza szkoła włączyła się do progra-
mu „TESCO DLA SZKÓŁ” 2008. Ucznio-
wie i ich rodzice oraz wszyscy życzliwi 
przy okazji zakupów mogą zbierać ku-
pony i przekazywać je naszej szkole. ZA-
CHĘCAMY!
 Podjęliśmy także wyzwanie organi-
zacji odzysku SA – REBA i zajęliśmy się 
zbiórką zużytych baterii.
 Z okazji tłustego czwartku samorząd 
szkolny zorganizował „słodką chwilę”. 
Była możliwość zakupu pączków i napo-
jów.
 Od marca 2008 Szkolne Koło PCK 
bierze udział w akcji „Gorączka złota”, 
której organizatorem jest Zarząd Rejono-
wy PCK w Kędzierzynie – Koźlu. Celem 
akcji jest pozyskanie funduszy na sfinan-
sowanie kolonii letnich dla dzieci naj-
uboższych.
 Niedawno uczniowie naszej szkoły 

Nasza szkoła
Wieści ze Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu

mieli okazje posmakować odrobiny eg-
zotyki. Zorganizowano „Dzień chiński”. 
Ciekawą prelekcje oraz niezwykłe atrak-
cyjny pokaz walk wschodu przedstawił 
uczniom nasz gość – Piotr Tworuszka. 
Kilka dni wcześniej uczniowie uzupełnia-
li swoją wiedzę biorąc udział w konkursie 
plastycznym na temat kultury, historii i 
tradycji chińskiej. Po pokazie można było 
zakupić pamiątki, które cieszyły się po-
wodzeniem. 
 1 kwietnia SU zorganizuje Dzień Sa-
morządności. Z tej okazji odbędzie się 
międzyklasowy konkurs tangramów. Na 
przerwach sprzedawane będą ciasta i na-
poje. 
 2.04.2008 r. po zajęciach odbędzie 
się primaaprilisowa „zielona” dyskoteka. 
Obowiązującym będzie strój w kolorze 
zielonym – kolorze wiosny.
 W imieniu uczniów składamy po-
dziękowania organizatorom tegorocz-
nych ferii zimowych Dyrektorowi DK  
w Bierawie – p. M. Wierzbie oraz p. P. 
Filuszowi i p. R. Stafanidesowi za za-
pewnienie licznych atrakcji oraz zorgani-
zowanie czasu wolnego
 W planach na najbliższy czas mamy 
dwie wycieczki jednodniowe. Grupa 
uczniów młodszych wybiera się do Wro-
cławia, natomiast kl. IV – VI odwiedza 
Kraków i Kopalnie Soli w Wieliczce. Pra-
wie połowa uczniów naszej szkoły wybie-
ra się w tym roku szkolnym nad morze 
do Ustki w ramach „zielonej szkoły”. Do 
licznych atrakcji, które czekają uczniów 
należy zaliczyć zwiedzanie miasta i portu, 
spacer po „polskiej pustyni” – ruchomych 
wydmach Słowińskiego Parku Narodo-
wego, Kluki – Muzeum Wsi Słowińskiej, 
Kościół w Smołdzinie, klify, aquapark  
w Darłowie, wejście na latarnie morską. 
Czy trzeba jeszcze coś dodawać...?
 W dalszych perspektywach mamy or-
ganizacje festynu z okazji Dnia Dziecka. 
Przy pomocy Gminnego centrum Kul-
tury i Rekreacji w Bierawie zamierzamy 
przygotować kilka atrakcji m.in.: Mini 
Playback Show, występ kabaretów w gwa-
rze śląskiej, piosenki biesiadne, licyta-
cja prac dzieci oraz rozgrywki i turnieje 
sportowe rodzin.
 Chociaż kilka dni dzieli nas od ka-
lendarzowej wiosny, w szkole kwitną już 
papierowe kwiaty i wszystkie dekoracje 
przypominają o tym, że to już niedłu-
go.... 
 Także Święta Wielkanocne tuż, tuż,  
z tej okazji wszystkim czytelnikom Głosu 
Bierawy, uczniowie, grono pedagogiczne 
i obsługa naszej szkoły życzy wszystkim 
zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt 
Wielkiej Nocy.

E. Ficoń

 Równocześnie nasi wychowankowie 
doskonalą swoje umiejętności wokalne, 
recytatorskie oraz aktorskie przygoto-
wując się do kwietniowych występów  
w GCKiR w Bierawie – „ Przeglądu twór-
czości dziecięcej”.
 Już od połowy lutego trwają w na-

szym przedszkolu tzw. „Dni otwarte”, na 
które zapraszane są dzieci 3 – 6 – letnie 
nie uczęszczające jeszcze do przedszkola. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich zain-
teresowanych do odwiedzenia naszych 
placówek.

Alicja Mykitka

I miejsce - Sabina Murawska

I miejsce - Marta Szymkiewicz
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 Krzyż jest przede wszystkim zna-
kiem naszego zbawienia dokonanego 
przez Jezusa Chrystusa. Jego figurą jest 
ukazany w Księdze Liczb drewniany pal 
z umieszczonym na nim miedzianym 
wężem. Ten starotestamentalny znak 
uczyniony przez Mojżesza dla wędru-
jących przez pustynię Izraelitów był ra-
tunkiem od grożącej im śmierci.

 To Jezus Chrystus wziął na siebie 
wszystkie nasze grzechy. Z miłości do 
każdego z ludzi dał się dobrowolnie 
przybić do krzyża, aby przywrócić nam 
godność i wolność dzieci Bożych. „A 
jak Mojżesz wywyższył węża na pusty-
ni, tak potrzeba, by wywyższono Syna 
Człowieczego, aby każdy, kto w Niego 
wierzy, miał życie wieczne.”

 Od samego początku chrześcijaństwa 
znak krzyża jest otaczany wielką czcią. 
Stał się on znakiem rozpoznawczym 
uczniów Pana. Wierni umieszczają go  
w swoich świątyniach, na grobach zmar-
łych i ścianach swoich mieszkań. Kreślą 
go nad przedmiotami, aby uprosić Boże 
błogosławieństwo. Znakiem krzyża 
rozpoczynamy i kończymy każdy dzień  

i każdą ważniejszą czynność. Staje się 
on swoistym chrześcijańskim Credo, 
wyznaniem wiary w Trójjedynego Boga 
i zbawienia dokonanego na drzewie 
krzyża.

 Krzyż, na którym umarł Chrystus, 
po Jego śmierci i chwalebnym zmar-
twychwstaniu został zapewne wrzuco-
ny przez oprawców do najbliższej skal-
nej szczeliny. Któżby się interesował 
narzędziem haniebnej śmierci jakiegoś 
Nazarejczyka. Dopiero gdy prawda o 
zmartwychwstaniu Pana zaczęła się 
rozszerzać i ugruntowywać, krzyż za-
czyna nabierać innego znaczenia. Na-
rzędzie haniebnej śmierci staje się zna-
kiem chwalebnego zwycięstwa.

 Zmartwychwstanie Chrystusa na-
daje nowy sens naszej wierze. W Pierw-
szym
Liście św. Pawła do Koryntian czytamy: 
„A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, 
daremne jest nasze nauczanie, próżna 
jest także nasza wiara”. Nie miałoby 
sensu wierzyć w trupa.

  Cóż by to był za Bóg, który dałby 

Przez Wielki Piątek do Wielkanocy
Tajemnica Krzyża i Zmartwychwstania się zwyciężyć człowiekowi? Cóż byłby 

to za Zbawiciel, który nie potrafiłby 
zaradzić własnym kłopotom? Co naj-
wyżej zaliczylibyśmy wówczas Jezusa 
do grona starotestamentowych pro-
roków Izraela. Tymczasem Chrystus 
naprawdę zmartwychwstał, a to cał-
kowicie zmienia sens wszystkiego. On 
rzeczywiście jest Synem Bożym, bo 
posiada nieograniczoną władzę nad 
życiem i śmiercią. Przez swoje zmar-
twychwstanie pokonał On śmierć, sku-
tek grzechów pierwszego człowieka  
i naszych grzechów. Jest też On moim 
Zbawicielem, bo zwyciężając śmierć 
usunął źródło moich największych obaw  
i lęków. 

 To strach przed śmiercią jako 
wiecznym potępieniem paraliżuje moją 
zdolność do prawdziwej miłości Boga  
i bliźniego. Przez swoje chwalebne 
zmartwychwstanie Pan sprawił, że 
śmierć dostrzegam już jako początek 
nowego i lepszego życia w Bogu. Dzię-
ki zmartwychwstaniu Pana nasza wiara 
nie jest już wiarą w jakiś wymyślony 
przez kogoś ideał, lecz uznaniem real-
nie istniejącego i żywego Boga.

 Zmartwychwstanie Pana utwierdza 
nas w przekonaniu, że Jezus jest obecny  
z nami wszędzie i w każdej sytuacji. Jest 
ze nami w czasie modlitwy i pracy, to-
warzyszy nam On nie tylko w kościele, 
lecz także na ulicy czy w autobusie. Prze-
cież sam to obiecywał swoim uczniom, 
gdy powiedział: „A Ja jestem z wami po 
wszystkie dni aż do skończenia świata”.  
A skoro obiecał, to jest z nami na pew-
no.

 Teraz Jezus nie podlega już ziem-
skim prawom materii. Może być On 
równocześnie wszędzie i na każdym 
miejscu. Wierzymy, że jest tak napraw-
dę. Bez uświadamiania sobie obecności 
Pana w moim codziennym szarym ży-
ciu dobra nowina o zbawieniu nie była-
by pełną i naprawdę
radosną.

opracował ks. Norbert Matuszek

/na podstawie:
www.mateusz.pl 

strona Tadeusza/

W skrócie:

Dziergowice - Wyjazd do jaskini solnej Pań z koła Gospodyń  
w ramach rekreacji - więcej na str. 10

Studio Gama - Występ zespołu Ladies - więcej na str. 11

kwiecień maj czerwiec

kolor Miejscowość Nazwa ulicy
Brzeźce i Stare Koźle
(poniedziałek)

Stare Koźle: Braci Wolnych, Leśna, Polna, Mleczna, Ogrodowa, 1-go Maja, Wolno-
ści do skrzyżowaniaz 1-go Maja

Stare Koźle i Stara Kuźnia
(wtorek)

Stare Koźle: pozostałe ulice               Stara Kuźnia: wszystkie ulice

Bierawa I
(środa)

Dworcowa, Wiory, Mickiewicza, Serżyski, Dębowa, 3-go Maja, Powstańców, Kościel-
na, Sienkiewicza, Ottona Steiera, Krótka, Wojska Polskiego, Dąbrowskiego, Dąbrowy

Bierawa II i Lubieszów
(czwartek)

Bierawa II: Ottona Steiera, Sobieskiego, Dolna, Leśna, Ogrodowa, Polna, 22-go 
Lipca, J. Jacka, Ogrodowa, Nowe Osiedle

Dziergowice I i Solarnia
(piątek)

Dziergowice I: Kościelna, Brzozowa, Nowa, Piaskowa, Sportowa, Słoneczna,  
Kwiatowa, Morcinka, Konopnickiej, Sienkewicza, Olimpijska, Kolejowa, Krótka

Dziergowice II
(poniedziałek)

Kozielska, Dworcowa, Raciborska, Klasztorna, Ogrodowa, Wąska, Powstańców, 
Leśna, Wodna, Odrzańska, Turska, Polna, Olszowa, Łagodna

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

Worki z odpadami wyselekcjonowanymi
Data Miejscowości

02.04,   30.04,   14.05,   11.06 Brzeźce, Stare Koźle, Korzonek, Ortowice, Kotlarnia, Goszyce, Stara Kuźnia
03.04,   02.05,   14.05,   12.06 Grabówka, Bierawa, Lubieszów, Dziergowice, Solarnia

Worki prosimy wystawiać przed ogrodzeniem posesji DOPIERO PO NAPEŁNIENIU,  
co zmniejsza koszt zbiórki - pracownicy odbierając je przekażą worki na następny okres zbiórki.

Kontenery z odpadami wyselekcjonowanymi
Data Miejscowości

16.04,          17.04
15.05,          16.05
12.06,          13.06

Brzeźce, Stare Koźle, Korzonek, Ortowice, Kotlarnia, Goszyce,  
Stara Kuźnia, Grabówka, Bierawa, Lubieszów, Dziergowice, Solarnia

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

Wywóz odpadów komunalnych w II kwartale 2008 r.
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Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez 
te czyny jest zarazem w jakiś sposób „twórcą siebie samego”. 

W skrócie: Jan Paweł II

GŁOS BIERAWY - Gminny Biuletyn Informacyjny
Wyd. Rada i Urząd Gminy w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa
Biuletyn ukazuje się nieregularnie, wydanie bezpłatne.
Skład komputerowy: Studio ABIT - tel. 0692 489 773

Redaguje zespół UG
tel. 077/ 487 22 66

e-mail: ug@bierawa.pl
www.bierawa.pl

Studio Gama - Występ Mikołajkowy - więcej na str. 11 Świetlica w Goszycach po zakończeniu remontu - więcej na str. 10

Zabawa karnawałowa organizowana przez Parafialny Zespół Caritas 
- dochód przeznaczony na paczki świąteczne dla osób chorych i samotnych - więcej na str. 10

Ferie zimowe w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Dziergowicach - więcej informacji na str. 11


