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Niech Wigilia 
i Święta Bożego 
 Narodzenia upłyną 
  spokojnie i radośnie.

W Nowym Roku życzymy, aby ma-
rzenia zmieniły się w rzeczywistość,
a sukcesy przerosły oczekiwania.

Wójt Gminy Bierawa
Ryszard Gołębowski

Przewodnicząca 
Rady Gminy Bierawa

Renata Kubica
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 Miniony rok po wyborach samorzą-
dowych pozwala dokonać pewnego pod-
sumowania działalności organów gminy. 
W tym czasie Rada Gminy Bierawa odby-
ła 16 sesji, na których podjętych zostało 
109 uchwał, stanowiących podstawę dzia-
łania organu wykonawczego. Wójt Gminy 
wydał 140 zarządzeń w różnych sprawach. 
Komisje stałe na swoich posiedzeniach 
(których łącznie było 36) wypracowywa-
ły opinie i wnioski do projektów uchwał 
przedstawianych przez Wójta Gminy. 
Starano się, aby podejmowane działania 
były jawne i przyjazne mieszkańcom. We 
wszystkich działaniach władze gminy 
musiały uwzględniać ograniczone moż-
liwości finansowania gminnych potrzeb. 
Podstawą tych działań stanowił budżet 
gminy wraz z planem zadań inwestycyj-
nych. Większość zadań zrealizowano, ale 
nie wszystko. Wiadomo, że duże inwesty-
cje wymagają więcej czasu, w trakcie roku 
podejmowano działania przygotowaw-
cze. 
 Na dzień 30 listopada 2007r. budżet 
Gminy po stronie dochodów zamknął 
się kwotą 18.300 tys. zł. Plan wydat-
ków na ten dzień wniósł 17.900 tys. zł.  
W miesiącu grudniu uzyskano 20 % 
umorzenie pożyczki zaciągniętej w Woje-
wódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  
w Opolu na budowę kanalizacji sanitarnej  
w Bierawie, co stanowi kwotę 641.133 
zł. Podstawą umorzenia części pożyczki 
było uzyskanie efektu ekologicznego po-
przez podłączenie do tej instalacji min. 
70 % budynków w całej wsi. Za to należą 
się serdeczne podziękowania wszystkim 
właścicielom budynków mieszkalnych  
i użytkowych w Bierawie. Uzyskanie 
takiego umorzenia przyczyniło się do 
znacznego zmniejszenia zobowiązań 

Gminy. Takiego efektu ekologicznego 
nie uzyskano jeszcze w Starym Koźlu. Na 
dzień 30 listopada br. z tego obowiązku 
wywiązało się 216 z 241 właścicieli nie-
ruchomości. Do dnia 31.05.2008r. - 241 
posesji w Starym Koźlu musi być do tej 
sieci podłączonych. W przeciwnym wy-
padku Gminie grozi zwrot pieniędzy uzy-
skanych z Unii Europejskiej.
 Jednym z ważniejszych tematów dla 
mieszkańców jest sprawa opłat adiacenc-
kich. W związku z tym pragnę przypo-
mnieć, że zgodnie z wolą ustawodawcy, 
jeżeli wybudowane zostały urządzenia in-
frastruktury technicznej właściciele nie-
ruchomości mają obowiązek wnoszenia 
opłat adiacenckich. Opłata ta musi być 
naliczona nie zależnie od tego, czy ktoś 
ma zamiar z wybudowanych urządzeń 
korzystać, czy też nie. Opłaty będą nali-
czone dla właścicieli posesji w Bierawie  
i Starym Koźlu. Wszczęte zostały postę-

powania z tym związane i zlecono prze-
prowadzenie wyliczenia wartości nieru-
chomości przez rzeczoznawcę majątko-
wego. Wysokość opłaty zależeć będzie 
m.in. od powierzchni działki, usytuowa-
nia, dojazdu, itd. Średnia cena transak-
cji gruntów położonych w Starym Koźlu 
w roku bieżącym wyniosła 2.300 zł za  
1 ar gruntu. Średnia wartość 1 ara gruntu 
przyjęta przez rzeczoznawcę majątkowe-
go przed wybudowaniem kanalizacji wy-
nosi 1.200 zł, a po wybudowaniu 1.500 zł. 
Wzrastające ceny gruntów na lokalnym 
rynku były powodem obniżenia przez 
Radę Gminy procentowej stawki opłaty 
adiacenckiej z 45 na 30 %. Średnia róż-
nica wartości wynosi 300 zł za jeden ar 
gruntu, a więc średnia opłata adiacencka, 
wynosząca 30 % różnicy między warto-
ścią nieruchomości przed i po wybudo-
waniu kanalizacji, wyniesie 90 zł za 1 ar 
gruntu (przeznaczonego pod zabudowę). 
 Opłata adiacencka będzie naliczana 
w formie decyzji administracyjnych i bę-
dzie wymagalna jednorazowo lub w sys-
temie ratalnym. Podjęta przez Radę Gmi-
ny uchwała w sprawie wysokości stawki 
opłaty adiacenckiej stanowi prawo miej-
scowe. Dlatego też musi być przez wszyst-
kich respektowana, a przede wszystkim 
przez radnych, którzy ją uchwalili. Radni, 
reprezentujący swoich wyborców, powin-
ni umiejętnie tłumaczyć decyzje Rady 
Gminy, wraz ze wszelkimi konsekwen-
cjami. Radni, nie mogą negować tego co 
zostało uchwalone przez organ, którego 
są członkami. Powinni kierować się ogól-
nym dobrem całej wspólnoty samorzą-
dowej i zasadą „jak najmniej obiecywać, 
a jak najwięcej wykonywać”, ponieważ 
obietnice nic nie kosztują, ale trzeba się  
z nich tłumaczyć. 

Z poważaniem Wójt Gminy
Ryszard Gołębowski

Wójt Gminy Bierawa informuje
„Rok po wyborach samorządowych” Budowa kładki na rzece Bierawka „Ka-1. 

czy mostek II” – 342.700 zł
Dobudowa świetlicy w Goszycach 2. 
501.000 zł
Przedłużenie odcinka sieci wodocią-3. 
gowej i kanalizacyjnej:

w Ortowicach - 86.000 zł•	
w Starej Kuźni – przy ul. Wieczorka •	
(do działek) - 159 600 zł
w Starej Kuźni przy ulicy Ogrodowej •	
(do działek) – 36.700 zł 
w Goszycach - 50 300 zł•	

Przedłużenie sieci wodociągowych:4. 
do parkingu przy OKSM w Dziergo-•	
wicach - 27 600 zł
w Brzeźcach, ul. Nowa - 25 200 zł•	
w Starej Kuźni przy Brzozowej - •	
40.000 zł
w Bierawie, ul. 22 Lipca /projekt  •	
5 000 zł/
w Starej Kuźni /projekt 19 000 zł/•	

Budowa drogi gminnej dojazdowej  5. 
w Starej Kuźni /ul. Ogrodowa/ - 92 000 zł
Budowa ul. Kwiatowej w Dziergowi-6. 
cach - 98 000 zł
Remonty cząstkowe dróg gminnych – 7. 

90 000 zł
Remont parkingu w Kotlarni - 14 000 zł8. 
Remont chodnika przy ul. Nowej  9. 
w Korzonku - 17 500 zł
Rozbudowa Strzelnicy w miejscowo-10. 
ści Solarnia - 59 000 zł – w trakcie
Budowa oświetlenia ulicznego:11. 
przy ulicy Kościelnej w Bierawie  •	
- 12 000 zł
przy ulicy Kościelnej w Starym Koźlu  •	
- 44.000 zł
przy ul. Klasztornej w Dziergowicach •	
- 34 600 zł
przy ulicy Wiejskiej w Grabówce  •	
- 8 300 zł 

przy ulicy Sławięcickiej – Gliwickiej  •	
w Kotlarni - 25 000 zł

Remont oświetlenia przy ulicy Ogro-12. 
dowej w Starej Kuźni - 11 000 zł
Zakup i montaż nowych opraw oświe-13. 
tleniowych - 24.000 zł
Remont nawierzchni drogi łącznika 14. 
w Dziergowicach (ul. Sienkiewicza  
i Kwiatowa) - 12.200 zł
Wymiana okien w Urzędzie - 69 500 zł15. 
Malowanie pomieszczeń Urzędu  16. 
- 12 800 zł

Inwestycje wykonane w 2007roku Malowanie pomieszczeń Domu Kul-17. 
tury w Dziergowicach - 12.000 zł
Remont dachu garaży przy Urzędzie 18. 
- 4900 zł
Remont kotłowni w Domu Kultu-19. 
ry w Starej Kuźni – wymiana pieca  
- 20 000 zł
Remont przedszkola w Kotlarni  20. 
- 150 000 zł
Remont Remiz OSP (Lubieszów, 21. 
Brzeźce, Stare Koźle, Bierawa)  
- 25 000 zł
Remont mieszkań socjalnych w Sta-22. 
rym Koźlu - 12 000 zł
Wymiana zadaszenia przy Klubie  23. 
w Korzonku - 12 000 zł
Naprawa i wymiana ogrodzenia bo-24. 
iska sportowego w Bierawie - 10 000 zł
Zakup wiat przystankowych - 10 000 zł25. 
Zakup samochodu pożarniczego lek-26. 
kiego marki Ford dla OSP Lubieszów 
- 136 800 zł wraz z dotacją w wys. 
50.000 zł z Zarządu Wojewódzkiego 
OSP w Opolu.
Zakup używanego samochodu pożar-27. 
niczego marki Mercedes - 5 000 Euro
Zakup używanego autobusu marki 28. 
SETRA - 189 100 zł
Zakup samochodu śmieciarki  29. 
- 406 000 zł
Budowa skalnika w Kotlarni 65 000 zł 30. 
w tym dofinansowanie BAZALTEX-u 
- 30 tys. zł

 Gmina Bierawa jest w trakcie opraco-
wywania projektów budowlanych na re-
alizację następujących zadań:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miej-1. 
scowości Dziergowice - 181 000 zł
Budowa rurociągu tranzytowego z Or-2. 
towic do oczyszczalni ścieków w ZAK 
wraz z kanalizacją sanitarną w miej-
scowości Korzonek Wieś - 85 000 zł.
Trwają prace przy budowie sali gim-3. 
nastycznej przy Szkole Podstawowej  
w Starym Koźlu. Termin zakończenia 
zadania czerwiec 2009r. Całkowita 
wartość inwestycji - 1.632.260,28 zł

 Zakończyła się pierwsza edycja kon-
kursu zorganizowanego przez Wojewodę 
Opolskiego „Opolskie Euro 2007”. Zada-
niem konkursu była promocja przedsię-
wzięć wykonanych z funduszy unijnych. 
Na najbardziej trafione inwestycje gło-
sowali także mieszkańcy Opolszczyzny - 
oddano ponad tysiąc głosów. 
 Miło nam poinformować, iż Gmina 
Bierawa została wyróżniona za projekt 
„Kanalizacja sanitarna w miejscowości 
Stare Koźle“
 Pełna informacja o konursie na stronie 
internetowej: www.opolskieeuro.pl

Opolskie EURO 2007
Stare Koźle wyróżnione

ZW OSP RP 50 tys. zł
Heidelberg Opole 20 tys. zł
Telefonia komórkowa 
POLKOMTEL 14 tys. zł

PFRON 24 tys. zł
ZPORR Korzonek 379 tys. zł
ZPORR Stare Koźle 491 tys. zł
Bazaltex 30 tys. zł
Powiatowy Urząd Pracy 42 tys. zł

Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej

4 tys. zł

Środki pozabudżetowe uzyskane 
przez Gminę w 2007r.
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OSP w Gminie Bierawa
 W drugim półroczu  2007 w życiu  
Jednostek OSP miało miejsce kilka waż-
nych wydarzeń. Oprócz działań pożarni-
czo – ratowniczych, Druhowie czynnie 
włączyli się do pomocy w organizowaniu 
w dniach 8-9 września br. dożynek gmin-
no – powiatowych. Był to zarazem czas 
ogłoszonego, m.in. dla Gminy Bierawa, 
alarmu powodziowego na skutek wez-
brania wód rzeki Odry. Nasi druhowie 
musieli połączyć obowiązki jakie im po-
wierzono, zabezpieczyć uroczystości do-
żynkowe oraz wykonywać działania zwią-
zane z prowadzeniem akcji powodziowej. 
Pomimo trudnej sytuacji wszyscy stanęli 
na wysokości zadania za co należą się sło-
wa podziękowania. 
 W dniu 30 listopada 2007 r. obchodzi-
liśmy w naszej Gminie bardzo nietypowe 
święto. Dokonano poświęcenia 4 samo-
chodów pożarniczych. Dwa samochody 
zostały w bieżącym roku nabyte na rzecz 
Gminy, a dwa samochody pożarnicze 
decyzją ZOGm, ZOSP RP zostały prze-
niesione do podziału bojowego w innych 
jednostkach. Uroczystość ta była następ-
stwem i efektem szeregu działań jakie 
podjęła Gmina Bierawa wraz z Zarządem 
Gminnym ZOSP. Nie doszło by do tego 
gdyby nie pomoc i zaangażowanie wie-
lu osób. Dlatego też należy podziękować 
wszystkim osobom którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do tego:

Zarządowi Głównemu oraz Zarządowi •	
Wojewódzkiemu ZOSP RP za pomoc  
i współfinansowanie zakupu samocho-
du pożarniczego typu lekkiego marki 
Ford dla OSP Lubieszów. 
Panu Wójtowi Ryszardowi Gołębow-•	
skiemu za przychylność i trud włożony 
w poprawę bezpieczeństwa w Gminie 
Bierawa.
Radzie Gminy Bierawa za przychylność •	
i podjęte uchwały wiążące się z zaku-
pem tych samochodów.

Nowe samochody otrzymały:
Jednostka OSP Lubieszów - sam. marki 
Ford Transit, fabrycznie nowy, typ tzw. 
kontener. Posiada agregat ciśnieniowy 
wraz ze zbiornikiem wody o pojemno-
ści 220l. Jest również przygotowany na 
umieszczenie w nim odpowiedniego 
sprzętu pożarniczego. Jest to pierwszy sa-
mochód tego typu w województwie opol-
skim i jedyny typu lekkiego zakupiony  
w tym roku w województwie opolskim dla 
OSP. Koszt zakupu to kwota 136 800 zł, 
z czego 50 tys. złotych dofinansował Za-
rząd Główny ZOPSP RP. Pozostałą cześć 
86 800 zł. sfinansowała Gmina. Wraz  
z samochodem pożarniczym jednostka 
ta została wyposażona w łódź motorową 
zakupioną w 2006 r. również przy współ-
udziale środków z ZOW ZOSP RP oraz 
Gminy Bierawa. 
Jednostka OSP Bierawa otrzymała sam. 
pożarniczy typu średniego marki Merce-
des. Samochód ten został zakupiony dzię-
ki współpracy Gminy Bierawa z partner-
ską Gminą Ostfildern. Samochód ten jest 
w pełni wyposażony w sprzęt techniczny 
oraz zbiornik wodny o pojemności 2 400l. 

Określona wartość zakupu tego samo-
chodu wynosiła 7 500 Euro z czego 2 500 
Euro dofinansowała Gmina Ostflidern,  
a 5 000 Euro zostało zapłacone z Budżetu 
Gminy Bierawa.
 W ramach wymiany samochody 
otrzymali:
Jednostka OSP Kotlarnia otrzymała 
sam. marki Ford Transit typu furgon. Sa-
mochód ten był zakupiony w 2004 r. dla 
jednostki OSP Bierawa. Decyzją Wójta 
Gminy Bierawa oraz ZOGm ZOSP został 
przesunięty do podziału bojowego w tej 
jednostce.
Jednostka OSP Stara Kuźnia otrzymała 
samochód pożarniczy Jelcz typu ciężkie-
go. Samochód ten był w dyspozycji OSP 
Lubieszów, a na wskutek ustaleń pod-
jętych na zebraniach sprawozdawczych 
w styczniu 2007 r. został przekazany do 
OSP Stara Kuźnia.
 Podczas tej samej uroczystości po-
święcony został również autobus marki 
Setra, zakupiony za kwotę 189 tys. zł ze 
środków budżetu Gminy, a także samo-
chód specjalistyczny marki DAF skaro-
sowany jako śmieciarka, zakupiony w za 
kwotę 406 tys. zł w całości ze środków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowi-
ska. 
 Podsumowując ten rok myślę że po-
mimo wielu potrzeb jakie są w Naszych 
jednostkach należy go uznać za bardzo 
ważny i udany. Mamy nadzieję że kolejne 
lata będą dla Nas równie dobre jak mija-
jący rok, a Nasi druhowie będą mieć jak 
najmniej pracy związanej z prowadze-
niem akcji ratowniczych .
 W związku ze zbliżającymi się świę-
tami Bożego Narodzenia oraz końcem 
2007 roku, w imieniu Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych życzę wszystkim strażakom, 
ich rodzinom, jak również mieszkańcom 
Naszej Gminy wiele zdrowia, radości  
i pogody ducha.

Michał Klimek

 11.11.2007r. odbył się koncert z oka-
zji Dnia Niepodległości. Obchody tego 
święta, rozpoczęte w 1998r., stały się tra-
dycją w Gminie Bierawa. Był to w kolej-
ności dziewiąty koncert zrealizowany dla 
mieszkańców przez GCKiR. W tym roku 
razem zagrali, zaśpiewali i tańczyli dla 
nas artyści scen śląskich, w szczególności 
z Teatru Muzycznego z Gliwic. Po kon-
cercie GCKiR zaproponowało obejrzenie 
wystawy „Bierawa z lotu ptaka” autorstwa 
młodego fotografika z Goszyc Michała 
Neugebauera. Można było obejrzeć rów-
nież wystawę pokonkursową” Wiosna  
w zakątkach Gminy Bierawa” a także pra-
ce kół plastycznych i małych form witra-
żowych. Wszystko to można było oglądać 
częstując się pysznym ciastem upieczo-
nym przez Panie z Caritas Bierawa.
 25.11.2007r. – miały miejsce „Kla-
chy w Dziergowickiej izbie”. Malarka 
Kazimiera Woryna – Drewniok była go-
ściem wznowionych „Klachów” w Domu 
Kultury w Dziergowicach. Opowiadała  
o swojej pasji, jaką jest malowanie zabaw-
nych scenek z życia Ślązaków. Starała się 
też przekonać zebranych, jak ważne jest 
poszanowanie ich odrębności kulturo-

wej. Jej zdaniem, na pograniczu trzech 
kultur - niemieckiej, polskiej i czeskiej 
- wytworzyła się specyficzna mieszanka  
i traci ten kto nie potrafi wykorzystać 
bogactwa tradycji. Malarka mieszkająca  

w Rybniku zafascynowana budownic-
twem, a w szczególności drewnianymi 
kościółkami, przekonywała o ich unika-
towym charakterze.
 02.12.2007r. - Już po raz piąty  
w Domu Kultury w Dziergowicach odby-
ła się Biesiada adwentowa. Przygotowa-
nia trwały 2 tygodnie, a zaangażowało się 
w nie 20 pań z Koła Gospodyń Wiejskich. 
Potrawy wykonano w większości z pro-
duktów pochodzących od miejscowych 
rolników. Dania były różnorodne, ponie-

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji waż panie pochodzą z różnych regionów 
Polski. Impreza rozpoczęła się o godz. 
15:00 degustacją potraw bożonarodze-
niowych. Miała miejsce również wystawa 
stroików i wieńców przygotowanych m.in. 
przez Zespół Szkół Dwujęzycznych w So-
larni. Następnie odbyło się gotowanie na 
scenie, a potem wszyscy wzięli udział we 

wspólnej biesiadzie z kabaretem „Fiesta”. 
Miano „Ślązoka Dziergowic 2007” zdobył 
Jan Makowiak - syn kronikarza dziergo-
wickiego. 
 Serdeczne podziękowanie za pracę, 
trud oraz czas poświęcony w przygoto-
waniu „Biesiady Adwentowej.
 Życzenia Radosnych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego 
Roku 2008 składa Przewodnicząca KGW 
– Urszula Olejnik
 Z okazji Dnia św. Mikołaja GCKIR 
zaprosiło do swoich placówek dzieci na 
spotkanie z Mikołajem. 05.12.07 Mikołaj 
odwiedził Dom Kultury w Starej Kuźni  
i Dom Kultury w Dziergowicach, 06.12.07 
był w DK w Bierawie, natomiast 07.12.07 
w świetlicy w Korzonku.

Lider Polskiej Ekologii
10 edycja konkursu
 Zakończyła się 10 edycja Konkur-
su Ministra Środowiska „Lider Polskiej 
Ekologii”. Zadaniem Konkursu jest upo-
wszechnianie pozytywnych wzorców  
i metod osiągania sukce-
sów gospodarczych dzięki 
działaniom na polu ochro-
ny środowiska. Konkurs 
to także promocja i bu-
dowanie prestiżu polskiej 
ochrony środowiska. Ty-
tuł „Lider Polskiej Ekolo-
gii” przyznawany od 1997 
roku stał się ważnym ele-
mentem promocji a także 
zachętą dla kolejnych pol-
skich firm i samorządów 
do redukcji emisji zanie-
czyszczeń, oszczędności 
energii, zmniejszenia zu-
życia zasobów natural-
nych, ochrony przyrody. 

 W tegorocznej edycji do Konkursu 
przystąpiło 131 jednostek - 73 gminy, 
związki gmin i powiaty oraz 58 przed-
siębiorstw. Do wizytacji, stanowiących 
końcowy etap oceny, Rada Programowa 

wybrała 26 przed-
sięwzięć, spośród 
których wyłoniono 
11 zdobywców ty-
tułu „Lider Polskiej 
Ekologii”. Przyznano 
także 12 wyróżnień,  
w tym Gminie Bie-
rawa. Wyróżnienie 
odebrał w dniu 17 
października 2007 w 
Teatrze Dramatycz-
nym w Warszawie 
Pan Wójt Ryszard 
Gołębowski oraz 
kierownik Referatu 
Inwestycji Pan Wal-
demar Lembowicz.

 Wszystkich chętnych do uczestnic-
twa w kółku tanecznym w Starej Kuź-
ni zapraszamy w każdy piątek o godz. 
17:30 do Domu Kultury w Starej Kuźni

Informacja GCKiR

 Jak co roku, Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Bierawie zakupił w ra-
mach zadań własnych paczki świąteczne 
dla dzieci osób korzystających z pomocy 
społecznej. Łącznie rozdano 100 paczek  
o wartości 4.950,37 zł.

PODZIĘKOWANIE

Mikołaj w Gminie

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Bierawie dziękuje  

za zbiórkę odzieży używanej  
i zabawę zorganizowaną przez 

Szkołę Podstawową 
w Starej Kuźni wspólnie  
z Ks. Teofilem Cyrysem.

wystawa fotograficzna Michała Neugebauera z Goszyc pt. „Gmina Bierawa z lotu ptaka”
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Grudzień
06.12.2007r. – tradycyjnie oddziały 
naszego przedszkola odwiedził Świę-
ty Mikołaj, który opowiedział dzie-
ciom o swojej krainie, wysłuchał wier-
szyków i piosenek zaprezentowanych 
przez dzieci, a przede wszystkim ob-
darował wymarzonymi prezentami. 

Listopad
29.11.2007r. w wigilię Świętego Andrzeja 
zorganizowana została dla dzieci zabawa 
andrzejkowa. Przy tej okazji dzieci po-
znały zwyczaje związane z tym dniem, 
same mogły czarować, wróżyć, przepo-
wiadać swoją przyszłość. Największą jed-
nak atrakcją tej zabawy było lanie wosku  
i określanie otrzymanych kształtów.
14.11.2007r. – dzieci z oddziałów w Bie-
rawie i Lubieszowie odwiedziły Szkołę 
Podstawową w Dziergowicach, by uczest-
niczyć w imprezie „ pasowanie na ucznia”.  
Uczniowie I klasy pod kierunkiem P. Du-
bak zaprezentowały program artystyczny, 
który wszystkim bardzo się podobał. Na-
stępnie Pani dyrektor pasowała naszych 
niedawnych przedszkolaków na uczniów.
09.11.2007r. dzieci 6 – letnie z naszego 
przedszkola pojechały na wycieczkę do 
Szkoły Podstawowej w Solarni. Wzięły 
tam udział w uroczystości „ pasowania 
pierwszaków na uczniów”. Obejrzały pro-
gram artystyczny przygotowany przez ich 
kolegów oraz dowiedziały się, jak takie 
pasowanie się odbywa. Z tej też okazji 
swoim nieco starszym kolegom i koleżan-
kom wręczyły wcześniej przygotowane 
przez siebie prezenciki. Bardzo miło było 
w tej szkole!!!

Październik
02.10.2007r. – dzieci z Kotlarni obcho-
dziły „Święto pieczonego ziemniaka”.  
Z niecierpliwością czekały na ziemniaki 
pieczone w gorącym popiele.
02.10.2007 r. w słoneczny wtorkowy dzień 
do przedszkola w Bierawie przyjecha-
ły zaproszone dzieci z przedszkola nr 6  
z Kędzierzyna-  Koźla. Celem tego spotka-
nia było zapoznanie się  ze środowiskiem 
wiejskim - wyjście na pole, zbierania 
ziemniaków, pokaz maszyn rolniczych  
w gospodarstwie państwa Plucików . Dzie-
ci bardzo chętnie pracowały, było ognisko 
w którym piekły się wcześniej pozbierane 
ziemniaki. Bardzo dziękujemy państwu 
Plucik z Bierawy  za udostępnienie pola  
z ziemniakami oraz organizację tego 
Święta za słodycze, pieczone ciastka 
oraz worek ziemniaków dla przedszkola  

Przedszkolaki
Z życia naszych milusińskich

w Bierawie i w Kędzierzynie Koźlu oraz 
rodzicom za pomoc przy ognisku p. Ga-
ida, p. Piechaczyk, p.Walosek, p. Skrzy-
niarz. Dzień ten długo pozostanie w pa-
mięci  dzieci . 

Wrzesień
27.09.2007r.  – dzieci 6 – letnie z naszego 
przedszkola wzięły udział w„jesiennym 
crossie”. Odbył się on w parku w Komor-
nie, a jego głównym celem była popula-
ryzacja biegów przełajowych w środowi-
skach wiejskich.
Po uroczystościach inauguracyjnych 
wszystkie przedszkolaki ustawiły się na 
linii startu. Do pokonania miały dystans 
800 m ,co (jak się okazało) nie sprawiło 
im większej trudności. Wszyscy bez pro-
blemów dotarli do mety. Niektórzy nasi 
przedszkolacy odnieśli swoje pierwsze 
sukcesy sportowe. Dzieci mogły także 
podziwiać piękno „złotej polskiej jesieni”, 
czyli park w jesiennej szacie.
25.09.2007r.  – dzieci z oddziału w Starym 
Koźlu uczestniczyły w wykopkach. Pod-
czas zbierania ziemniaków dzieci mia-
ły możliwość przekonać się, jak trudna  
i męcząca jest praca rolnika. Wiele rado-
ści jednak dzieciom sprawiało znajdowa-
nie ziemniaków o nietypowych kształ-
tach. Największą jednak atrakcją okazało 
się pieczenie ziemniaków w ognisku i ich 
degustacja.
24 – 28.09.2007r. – przedszkolaki z Ko-
tlarni korzystając ze słonecznej pogody 
poznawały najbliższą okolicę, obserwo-
wały jesienne prace w ogródkach dział-
kowych, zbierały tworzywo przyrodnicze 
w lesie, gromadząc je w kąciku przyrody  
i wykorzystując do zabaw i zajęć.
14.09.2007r. – dzieci z oddziału w Starym 
Koźlu uczestniczyły w akcji: „Sprzątanie 
świata”.

 Nawet się nie obejrzeliśmy, a tu już za 
nami I semestr roku szkolnego 2007/2008. 
Czas płynie szybko a i dzieje się sporo.
 We wrześniu odwiedzili nas aktorzy 
z Opola, którzy zaprezentowali przedsta-
wienie teatralne „KAPITAN PLUSK NA 
WYSPACH PRZYJAZNYCH”. W paź-
dzierniku odbyło się uroczyste ślubowa-
nie pierwszoklasistów z udziałem dum-
nych ze swoich pociech rodziców. Pięk-
ną uroczystość wprowadzającą uczniów  
w krainę wiedzy przygotowała wycho-
wawczyni p. B. Boszcz, a młodzi ucznio-
wie składali przysięgę i obiecywali uczyć 
się pilnie i być chlubą szkoły. 
 Z okazji Dnia Nauczyciela pod czuj-
nym okiem p. B. Szarf przygotowano 
scenkę pt.:„Federbal” (była kupa śmie-
chu, kiedy po szkubaniu pierza do wanny 
leźli najpierw dzieci, potym ołpowie, ta-
cik, a na końcu mamulka). Aby zachęcić 
uczniów do częstszego czytania książek  
i uświadomić, jakie płyną z tego korzy-
ści, opiekunki biblioteki p. K. Łaba i p.  
B. Boszcz przygotowały przedstawienie 
dla uczniów klas I – VI „Szkoła w świe-
cie baśni”, w którym przypominano dzie-
ciom, baśnie czytane do poduszki i uświa-
damiano jaką piękną przygodę można 
przeżyć z książką. Podobne zamierzenie 
będzie zrealizowane wkrótce, pod kie-
runkiem opiekuna świetlicy p. A. Piechu-
lek, dzieci pracują nad scenariuszem pt.: 
„O tym, co jest najpiękniejsze na świecie” 
/czekamy z niecierpliwością/. 
 Zachęcamy dzieci do różnej aktyw-
ności poprzez organizowanie licznych 
konkursów. W listopadzie odbył się kon-
kurs plastyczny na najpiękniejszy plakat 
dla klas I - III pt.:„Dbaj o zdrowie”. W 
konkursie wyróżniono: Justynę Olbrych 
kl. III i Olafa Tłuka kl. II. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali drobne upominki. 
Klasy IV – VI brały udział w konkursie 
plastycznym na temat „STOP AGRESJI”. 
Nad przebiegiem obu konkursów czuwa-
ła p. A. Piechulek. 
 W tym roku nasza szkoła może po-
szczycić się niebywałymi sukcesami  
w dziedzinie sportu. W tej dziedzinie na 
szczególne wyróżnienie zasługuje Małgo-
rzata Grala – jej osiągnięcia to:

I miejsce w Mistrzostwach Gminnych •	
Bierawa w indywidualnych biegach 
przełajowych - klas V
I miejsce w Mistrzostwach Powiatu •	
Kędzierzyn – Koźle w indywidualnych 
biegach przełajowych - rocznik 1996
I miejsce w XX Ogólnopolskim Biegu •	
Crossowym z okazji Święta Niepodle-
głości Polski – rocznik 1996

Szkoła podstawowa w Starym Koźlu
II miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach •	
Młodzieży Szkolnej na 1000 m – rocz-
nik 1996

Joanna Ciechanowicz – IV miejsce w XX 
Ogólnopolskim Biegu Crossowym z oka-
zji Święta Niepodległości Polski – rocznik 
1995. Opiekunką uczennic jest nauczy-
cielka w-f p. A. Wilner. 
 Uczniowie klas IV – VI wzięli udział 
w konkursie plastycznym zorganizowa-
nym przez Klub Inteligencji Katolickiej 
z okazji VII Dnia Papieskiego „Jan Paweł 
II – obrońca godności człowieka”. Opie-
kunem uczniów był katecheta p. K. Maty-
sek. 
 Nie zapominamy także o pielęgno-
waniu tradycji. Bawiono się hucznie  
w wieczór andrzejkowy, były wróżby, la-
nie wosku a na koniec dyskoteka zorgani-
zowana przez samorząd uczniowski wraz 
z opiekunką p. J. Krzempek. Uczniowie  
w miarę możliwości smakują różnych 
form kultury na wyjeździe. W listopadzie 
nasi uczniowie wraz z opiekunami od-
wiedzili Multikino w Katowicach. Wrócili 

pełni wrażeń po obejrzeniu filmu „Dino-
zaury”. 
 Z okazji dnia Św. Mikołaja szkoła 
zorganizowała wyjazd wszystkich dzieci 
do Opola na rewię na lodzie pt.: „Królew-
na Śnieżka i siedmiu krasnoludków”. To 
nieprzeciętne widowisko obejrzeli dzięki 
hojności Rady Rodziców, która w poło-
wie dofinansowała to przedsięwzięcie. 
 A w piątek 7.XII.07 z niecierpliwo-
ścią oczekiwaliśmy na odwiedziny Św. 
Mikołaja w naszej szkole. Spotkanie było 
przesympatyczne, a obdarowane słodko-
ściami zostały nie tylko dzieci ale i na-
uczyciele. 
 Szkolne Koło PCK z okazji zbliżają-
cych się świąt Bożego Narodzenia orga-
nizuje zbiórkę żywności dla osób potrze-
bujących. Dary zostaną przekazane do 
Zarządu PCK w Kędzierzynie – Koźlu. 
Akcja cieszy się dużym zainteresowa-
niem wśród uczniów, każdy jak może 
pragnie wspomóc uboższych i podzielić 
się tym co ma „bądźmy dobrzy na święta 
i otwórzmy serce dla innych”.

 W ubiegłym tygodniu w ramach Ty-
godnia Regionalnego w Publicznym Gim-
nazjum w Bierawie odbyło się kilka inte-
resujących imprez. Każda klasa losowała 
postać świętego pochodzącego ze Śląska 
i przedstawiała ją w formie plakatu, ob-
razu, wyklejanki. Zainteresowani ucznio-
wie startowali zaś w konkursie wiedzy  
o świętych i błogosławionych. Trzeba było 
odpowiedzieć na pytania testowe, które 
dotyczyły różnych aspektów ich życia. 
Zwieńczeniem tych działań była wspania-
ła impreza w Domu Kultury w Bierawie. 
Dyrektor szkoły p. mgr Jolanta Wierzba 
podsumowała obydwa konkursy, a wójt 
gminy p. Ryszard Gołębowski wręczył 
zwycięzcom nagrody. 
 Kiedy umilkły fanfa-
ry dla najlepszych, scena 
zamieniła się w prawdzi-
wy „Raj” z zakazanym 
drzewem, wężem - ku-
sicielem. Nie było tylko 
Ewy i Adama, gdyż ich za-
stąpiła śląska Halżbietka  
i Zeflik, stając się tym sa-
mym parą protoplastów 
wszystkich Ślązaków. Po-
tem sam „Ponboczek”  
w rozmowach z miesz-

kańcami Bierawy tłumaczył im wyda-
rzenia, które rzeczywiście miały miejsce 
w historii tej gminy. Godanie, śląskie 
śpiewy i taniec dopełniły całości. Au-
torem nietypowego przedstawienia jest 
polonista kędzierzyńskich szkół, Arka-
diusz Barteczko. Całość wyreżyserowały 
nauczycielki bierawskiego gimnazjum: 
Grażyna Barteczko i Monika Skupin, 
oprawę muzyczną przygotowała Wirginia 
Marszałek. Zespół taneczny przygotowa-
ła Bogusława Stańczyk. Uczniowie swój 
spektakl przedstawią jeszcze raz 16 grud-
nia w czasie kiermaszu świątecznego.

Grażyna Barteczko

Śląskie sacrum
 Gimnazjum w Bierawie
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Pan niebiosów obnażony!
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
ma granice Nieskończony!

Wzgardzony, okryty chwałą,
śmiertelny, Król nad wiekami!
A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami. /kolęda /

 Stajemy wobec wielkiej tajemnicy 
Wcielenia, wobec prawdy, że przedwiecz-
ne Słowo Ojca stało się ciałem, że Bóg stał 
się człowiekiem i wziął ciało z Maryi Dzie-
wicy, za sprawą Ducha Świętego. Jakie to 
wszystko trudne dla człowieka, niemoż-
liwe. Józef uczciwy nie może pojąć, że to, 
co się w Niej poczęło, jest z Ducha Święte-
go. I z tym zdziwieniem przychodzą przez 
pokolenia prości pasterze, uczeni mędrcy 
i klękają. Tu już nie można nic mówić. 
Trzeba uwierzyć, uklęknąć, adorować. 
Może dlatego tę tajemnicę wiary ojcowie 
nasi oprawili w tyle pięknych zwyczajów, 
obrzędów, znaków, aby człowiek mógł 
odczuć, że Bóg stał się człowiekiem i za-
mieszkał pośród nas.

Choinka.
 Różnie ją nazywali: drzewkiem no-
worocznym, drzewkiem tańca. Nie, to 
po prostu choinka, żywe drzewko, lasem 
pachnące, bo nasz Bóg jest Bogiem ży-
wym. Drzewko to ubieramy świecideł-
kami, bo to Bóg przyniósł nam obfitość 
darów. Ale drzewko to jeszcze jeden znak. 
Przez drzewo przyszedł grzech. Przez 
drzewo też przyjdzie odkupienie.

Ryba.
 Każda mama chce mieć na sto-
le wigilijnym rybę. Nie tylko dlatego, 
że jest wigilijny post, ale ryba to stary 
chrześcijański znak. Sienkiewicz nam to 
przypomniał. Chrześcijanin rozmawiając  
z obcym, rysował na piasku rybę. Jeśli 
ten był wtajemniczony, to zrozumiał i też 
narysował rybę. Jeśli ten znak mu nic nie 
mówił, należało wobec niego zachować 
tajemnicę. Ryba jest znakiem tajemnicy. 
Pewnie i stąd nasze przysłowie: dzieci  
i ryby głosu nie mają. Ale znak ryby mówił 
chrześcijanom coś więcej. Grecka nazwa 
ryby brzmi „ichthys” Poszczególne litery 
tej nazwy chrześcijanie odczytywali tak: 
Iesus Christos Theu Hios Soter, co zna-
czy po polsku: Jezus Chrystus, Syn Boga, 
Zbawiciel. Stąd pośród symbolów na 
szatach i naczyniach liturgicznych znak 
ryby, a jeszcze częściej spotykamy IHS, 

Bóg się rodzi, moc truchleje
co też może być skrótem nazwy „ichthys”  
i znaczy: Jezus – Człowiek – Zbawiciel.

Wolne miejsce przy stole.
 Cała wieczerza wigilijna to staro-
chrześcijańska uczta miłości i łamania 
chleba połączona ze słowiańską gościn-
nością. Przy wieczerzy wigilijnej zosta-
wia się przy stole jedno wolne miejsce. 
Dla kogo? Dla gościa, który ma przyjść 
dzisiejszej nocy, dla Pana Jezusa. Często 
jednak zaprasza się na to miejsce osobę 
samotną, podróżnego, bo znów chrześci-
janie pamiętają, że „Gość w dom – Bóg  
w dom”.

Podnieś rękę, Boże Dziecię,
błogosław ojczyznę miłą,
w dobrych radach, w dobrym bycie
wspieraj jej siłę swą siłą,
dom nasz i majętność całą
i wszystkie wioski z miastami!
                                    /kolęda/

/ opracowanie na podstawie homilii 
bp Józefa Zawitkowskiego wygłoszonej 
18.12.1983r. w Warszawie, w Bazylice św. 
Krzyża/

Ks. Norbert Matuszek

 Parafia Rzymskokatolicka w Starym 
Koźlu zakończyła realizację zadania pn. 

Renowacja Kościoła
w Starym Koźlu

„Renowacja z malowaniem wnętrza ko-
ścioła pw. św. Jana Nepomucena w Sta-

rym Koźlu”. 
 Zadanie wy-
konano za kwo-
tę 66.352,84 zł, 
w tym dotacje: 
Wojewó dztwa 
O p o l s k i e g o 
30.000 zł, Gminy 
Bierawa 6.000 zł. 
Prace przebiegły 
sprawnie i odno-
wione wnętrza 
cieszą oczy i ser-
ca parafian, co 
można zobaczyć 
na zdjęciach na 
ostatniej stronie.

Szkoła w Solarni
Wieści Zespołu Szkół Dwujęzycznych w Solarni
 Uczniowie Koła Teatralnego z DSP 
w Solarni pod opieką p.Mirosławy Ola-
czek zajęli III miejsce w Konfrontacjach 
Teatralnych organizowanych przez Dom 
Europejski w Opolu pod hasłem „Różno-
rodność jest wartością”. Nagrodą były bi-
lety do Teatru Lalki i Aktora w Opolu na 
spektakl pt. „Księga Dżungli”. Zwycięzcy 
zgodnie z regulaminem konfrontacji zo-
bowiązani zostali do trzech innych wystę-
pów. Uczniowie pojechali z występami do 
Zespołu Szkół w Ozimku, do Gminnego 
Centrum Kultury i Rekreacji w Prószko-
wie oraz na Zjeździe Szkolnych Klubów 
Europejskich w Opolu.
 Uczniowie klasy IV pod opieką p. 
Violetty Klimanek zdobyli wyróżnienie w 
konkursie pt. „Nasze korzenie - Tańce na-
szych dziadków i pradziadków”, który od-
był się 22 listopada br. w Łosiowie. Zespół 
taneczny przedstawił układ trzech tańców 
śląskich i narodowych. Uczniowie zostali 
nagrodzeni pucharem, dyplomami i ma-
skotkami.
 Tradycją jest już w naszej szkole Świą-
teczny Kiermasz dochodowy. Tegoroczny 
odbył się 28 listopada br. na terenie na-
szej szkoły. Starsi uczniowie z pomocą 
nauczycieli wykonali ozdoby świąteczne, 
wieńce adwentowe, kartki świąteczne, 
stroiki, itp., które cieszyły się dużym za-
interesowaniem kupujących. Duże zaan-
gażowanie Grona Pedagogicznego przy 
organizacji kiermaszu zaowocowało po-
kaźnym dochodem, który zostanie prze-
kazany na potrzeby szkoły.
 W listopadzie br. gościliśmy, w ra-
mach wymiany uczniowskiej, młodzież 
ze szkoły w Niemczech. Uczniowie przy-
jechali razem z zaprzyjaźnionym z naszą 
szkołą p. Frankiem Lukasem.
 Dnia 29 listopada br. klasy I-III wy-

brały się na wycieczkę do Katowic. Dzieci 
obejrzały film pt. ”Dzikie Safari” wyświe-
tlany przez kino „IMAX” w systemie 3D. 
Potem wszyscy poszli do kręgielni i tam 
miło spędzili czas przy grze w kręgle. 
 Dnia 30 listopada późnym popołu-
dniem w naszej szkole odbyła się zaba-
wa andrzejkowa. Uczniowie klas I- III 

przybyli przebrani za różne „magiczne” 
postacie. W klasach panował nastrój 
andrzejkowego wieczoru. Był również, 
przygotowany przez rodziców, poczę-
stunek. Oprócz tradycyjnych wróżb np.: 
lania wosku, wybierania imienia ukocha-
nego, czy odgadywania swojej przyszło-
ści, uczniowie bawili się i tańczyli przy 
muzyce wraz ze swoimi nauczycielami.

L. Lis

700-lecie Bierawy
Komitet powstał
 Pierwsze spotkanie komitetu organi-
zacyjnego poświęconego 700-leciu Biera-
wy odbyło się 22 października tego roku. 
Koordynatorem został wybranyDyrektor 
Domu Kultury Pan Mirosław Wierzba. 
Oto co zostało ustalone:
 W dniach 5-7 września 2008r. planuje 
się główne uroczystości poświęcone ju-
bileuszowi 700-lecia Bierawy. Na piątek  
5 września komitet organizacyjny za-

planował spotkanie byłych i obecnych 
mieszkańców Bierawy. W sobotę 6 wrze-
śnia maiłoby miejsce seminarium hi-
storyczne poświęcone początkom oraz 
rozwojowi Bierawy do dnia dzisiejszego.  
W niedzielę 7 września odbędą się dożyn-
ki gminne. O szczegółachbędziemy infor-
mowali w późniejszym okresie, jednakźe 
już teraz można poinformowaćswoich 
najbliższych oraz znajomych w celu za-
planowania urlopów.

Dziecię nam się narodziło, Syn został na dany!
W bezbronnym, słabym Niemowlęciu ukazała się łaska Boga, 

który niesie zbawienie wszystkim ludziom. 
To małe niemowlę jest znakiem pokoju dla świata,

znakiem miłości i pocieszenia dla każdego,
znakiem wolności dla wszystkich.

Niech czas Świąt Bożego Narodzienia przyniesie nam wiele radości, 
wewnętrznego wyciszenia, prawdziwej miłości,

a Nowy Rok 2008 będzie czasem błogosławieństwa Bożego !!!

W imieniu całej wspólnoty parafialnej bardzo dziękuję Panu Wójtowi i pracownikom gminy za dofinan-
sowanie i wspieranie dzieła malowania naszego kościoła w Starym Koźlu. Bóg zapłać !!!

          ks. Jarosław Krężel
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 Dnia 13-X-2007 w Jełowej rozdano 
nagrody w konkursie „Piękna Wieś Opol-
ska - 2007”
 Konkurs stara się wyłaniać i promo-
wać najlepsze wzorce działania na obsza-
rach wiejskich. Wzorce, 
których autorami są po-
szczególne sołectwa i in-
dywidualni mieszkańcy. 
Konkurs ma inspirować i 
tworzyć płaszczyznę od-
niesienia dla naśladowców. 
Opiera się na założeniu, 
że na wsi najlepiej działa 
zdrowa rywalizacja oparta 
na dobrym przykładzie.
 Konkurs rozgrywa-
ny jest w 3 kategoriach: 
najpiękniejszej wsi, naj-
piękniejszej zagrody, naj-
lepszego projektu odnowy 
wsi
 W tym roku przyzna-
no następujące nagrody: 
 Dla Wsi Lubieszów za 
zajęcie III miejsca w kon-

 Tegoroczne wyścigi odbyły się  
w zimowej scenerii. Lubieszów i okolice 
zostały zasypane śniegiem. Zapełniło się 
boisko sportowe w Lubieszowie. Już daw-
no nie mieliśmy tylu gości. Przyjechali 

Dudek Maria i Wiktor - 50 lat PM
Grabon Ernest i Renata - 50 lat PM
Henel Regina i Ewald - 50 lat PM
Kentnowski Józef i Alma - 50 lat PM 
Kraiczok Alice i Walter - 50 lat PM 
Marek Agnieszka i Marcin - 50 lat PM
Musioł Alicja i Eryk - 50 lat PM
Stefanides Waltrauda i Maks - 50 lat PM
Ilnicki Kazimierz i Maria - 55 lat PM
Salwiczek Helena i Paweł - 55 lat PM 
Steinem Edeltrauda i Reinhold - 55 lat PM
Scharf Łucja i Teodor - 70 lat PM
Scharf Teodor - 93 lata
Wirth Antonina - 94 lata 
Komenda Katarzyna - 95 lat 

Liczba mieszkańców
na dzień 02.12.2007
Bierawa ............................................... 1325
Brzeźce .................................................. 572
Dziergowice ........................................ 1686
Grabówka ............................................. 197
Goszyce ................................................. 147
Korzonek .............................................. 263
Kotlarnia ............................................... 684
Lubieszów ............................................. 484
Ortowice ............................................... 286
Solarnia ................................................ 526
Stara Kuźnia ......................................... 626
Stare Koźle ........................................... 818
Gmina Bierawa ............................. 7614

Wyścigi psich zaprzęgów
V Jesienny Cross Dziergowice-Lubieszów

zawodnicy z całej Polski. Niskie tempe-
ratury umożliwiły rozegranie biegów na 
najdłuższych trasach: 7,2 km i 5,3 km. 
 W zawodach wzięło udział ponad stu 
zawodników. Ścigali się po trasach wyty-

czonych w naszym lesie. Najwięcej emo-
cji sprawiały wyścigi dużych zaprzęgów, 
ale nie mniejsze zmaganie pojedynczych 
zawodników. Należy podziwiać determi-
nację i chęć zwycięstwa psów i ludzi.
 Serdeczne podziękowania dla: OSP, 
Rady Sołeckiej, Mniejszośći Niemieckiej 
oraz dla  młodzież za pomoc i organizację 
zawodów Psich Zaprzęgów.

info: www.czemi.webd.pl

foto: E.M.J.M. Waśkowscy

Nagrody rozdane
Konkurs Piękna Wieś Opolska 2007 rozstrzygnięty

kursie „Piękna Wieś Opolska – 2007” w 
kategorii: „Najlepszy projekt odnowy 
wsi”.
 Dla Wsi Dziergowice za zajęcie III 
miejsca w konkursie „Piękna Wieś Opol-

ska – 2007” w kategorii: „Najpiękniejsza 
wieś”. 

Serdecznie Gratulujemy.
Więcej informacji: 
umwo.opole.pl/serwis/index.php

Nasi JubilaciGminne statystyki
Urodzeń .................................................. 56
Zgony ...................................................... 71

Osoby zatrudnione 
w Urzędzie Gminy Bierawa 
w 2007 roku poprzez 
Powiatowy Urząd Pracy:

Roboty publiczne ................................... 10
Prace interwencyjne ................................ 5
Prace społeczno - użyteczne ................ 19
Stażyści ................................................... 13

  Wojewoda Opolski 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 przesu-
nięciem terminu wymiany tych dowodów.

Termin składania wniosków o nowy dowód osobisty upływa 31.12.2007 r.
  Wydłużenie ważności starych, książeczkowych dowodów osobistych ma jedynie spowodować, żeby osoby, 
które złożą wnioski do końca grudnia br., z uwagi na wydłużony okres oczekiwania na wyprodukowanie nowego 
dowodu osobistego, nie były po 1 stycznia pozbawione możliwości załatwiania różnych spraw wymagających po-
twierdzenia tożsamości.

Komunikat wojewody 
w sprawie wymiany dowodów osobistych
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Artyści scen Śląskich - Dzień Niepodległości 2007 - więcej na str. 5 Prace kółka plastycznego i warsztatów GCKiR - więcej na str. 5

Kościół p.w. św. Jana Nepomucena w Starym Koźlu po malowaniu wnętrza - więcej na str. 9

Uroczyste poświęcenie pojazdów - więcej informacji na str. 4


