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W tym numerze:

Wójt Gminy Bierawa
Ryszard Gołębowski

Przewodnicząca Rady Gminy Bierawa
Elżbieta Dziuda

Serdeczne Życzenia
Wesołego Alleluja
oraz dużo zdrowia i pogody ducha. 
Niech radość Wielkanocy
napełni nasze serca
nadzieją i obfitością łask
od Chrystusa Zmartwychwstałego
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Serdecznie zapraszamy na strony
internetowe sołect z naszej gminy:

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

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

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

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

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

http://www.starekozle.pl/

* * *

 Urząd Gminy Bierawa informuje, 
że w kasie Urzędu Gminy można regu-
lować należności za podatki kartą płat-
niczą bądź kredytową.
 Przypominamy również, że w na-
szej kasie można regulować pozostałe 
należności np. za śmieci, telefony, ener-
gię elektryczną i inne. Opłata wynosi  
1,49 zł.

* * *

Nasi Jubilaci:
Komander Maria .......................... 90 lat
Ogonowska Helena ..................... 90 lat
Owczarek Maria .......................... 90 lat
Piszczek Hildegarda ..................... 91 lat
Szewerda Maria ........................... 90 lat
Lis Marta ....................................... 95 lat
Irmgarda i Jan Magdziak .... 55 lat PM

* * *

Liczba mieskańców na 01.03.2013
Bierawa ........................................... 1326
Brzeźce ............................................. 580
Dziergowice ................................... 1696
Goszyce ............................................ 161
Grabówka ........................................ 191
Korzonek ......................................... 237
Kotlarnia .......................................... 614
Lubieszów ........................................ 521
Ortowice .......................................... 264
Solarnia ............................................ 506
Stara Kuźnia .................................... 612
Stare Koźle ....................................... 805
Razem ....................................... 7513

* * *

 W każdy poniedziałek od 15.00 
do 16.00 Przewodnicząca Rady Gmi-
ny Bierawa mgr Elżbieta Dziuda lub 
jej zastępcy pełnią zamiennie dyżur  
w Urzędzie Gminy (biuro z tyłu budyn-
ku urzędu).

Informacje Wójt Gminy Bierawa informuje

Szanowni Państwo
 Od 1 lipca czeka nas zmiana syste-
mowa, jeżeli chodzi o gospodarkę od-
padami komunalnymi. 15 gmin w tym 
i gmina Bierawa zawiązało w 2008 roku 
Związek Międzygminny „Czysty Region”, 
który przejął kompetencje gmin w za-
kresie gospodarki odpadami poprzez 
uchwały podjęte przez wszystkie rady 
gmin zrzeszonych w związku. Już od  
2 stycznia 2013 roku odpady z naszej 
gminy muszą trafiać na instalacje zastęp-
czą wyznaczoną przez Wojewódzki Plan 
Gospodarki Odpadami w Ciężkowicach. 
Celem Związku Międzygminnego „Czy-
sty Region” jest zbudowanie Regional-
nej Instalacji Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych (RIPOK) w Kędzierzynie 
– Koźlu przy ulicy Naftowej w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego. 
 Powyższe zmiany ustawowe pod-
noszą koszty zagospodarowania odpa-
dów komunalnych dla mieszkańców. 

Zaostrzenie przepisów o odpadach 
komunalnych wymusza na gminie do 
2020 roku zgodnie z dyrektywą unijną  
i nowelizacją ustawy o odpadach, że 
gminy (czyt. Wszyscy mieszkańcy) mu-
szą osiągnąć co najmniej 50% odpadów 
wtysegregowanych z całej ilości zbiera-
nych odpadów komunalnych. Na wdro-
żenie nowej ustawy gminy miały czas od 
1 stycznia 2012 roku do 1 stycznia 2013 
roku. Każda zmiana wywołuje skutki 
finansowe dla mieszkańców, jednakże 
wejście naszego kraju w struktury Unii 
Europejskiej spowodowało dostosowa-
nie prawa polskiego do prawa unijnego. 
 Przed nami święta Wielkanocne, z tej 
okazji życzę Państwu dużo radości, spo-
koju, wspaniałego świętowania i trady-
cyjnie smacznego jajka.

Z poważaniem
Wójt Gminy Bierawa 
Ryszard Gołębowski

Przewodnicząca Rady Gminy:
Dziuda Elżbieta

Wiceprzewodniczący Rady Gminy:
Sroka Piotr
Kucharczyk Józef

Komisja rewizyjna
1. Szewerda Piotr - przewodniczący
2. Suchańska Karolina - zastępca
3. Domagała Iwona
4. Skupin Ryszard
5. Wiesiołek Sonia

Komisja ds. Budżetu i Rozwoju Go-
spodarczego
1. Suchańska Karolina - przewodnicząca
2. Sroka Piotr - zastępca
3. Lamaczek Rajnold

Kadencja 2010-2014

Rada Gminy Bierawa

I rząd od lewej: Sroka Piotr, Dziuda Elżbieta, Kucharczyk Józef, Wiesiołek Sonia, Domagała Iwona.
II rząd od lewej: Lamaczek Rajnold, Szewerda Piotr, Suchańska Karolina, Poplucz Bernadeta, Olejnik 
Urszula, Skupin Ryszard, Musioł Piotr, Morcinek Joachim, Kubica Renata, Kudzia Czesław.

4. Kubica Renata
5. Morcinek Joachim

Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdro-
wia, Wychowania Fizycznego i Sportu
1. Olejnik Urszula - przewodnicząca
2. Sroka Piotr - zastępca
3. Wiesiołek Sonia
4. Lamaczek Rajnold
5. Kudzia Czesław

Komisja ds. Porządku Publicznego, 
Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska
1. Musioł Piotr - przewodniczący
2. Poplucz Bernadeta - zastępca
3. Morcinek Joachim
4. Kudzia Czesław
5. Olejnik Urszula
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Odnowa wsi skończyła 
XV lat

Odznaka  
Za zasługi

 W dniu 20.03.2013r. w Pruszkowie 
Pani Bernadeta Poplucz (sołtys Lubie-
szowa) otrzymała Odznakę „Za zasługi 
dla województwa Opolskiego”
 Odznaczenie wręczył wicewojewoda 
Antoni Jastrzębski.

Serdecznie gratulujemy!

Czekamy na ogłoszenie przetargu

Budowa chodnika
 Budowa chodnika przy ul. Mickie-
wicza w Bierawie jest zależna od dobrej 
woli Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko 
Kozielskiego.
 Warto przypomnieć, że w sprawie 
budowy chodnika w ciągu drogi powia-
towej przy ul. Mickiewicza w Bierawie 
formalnie wszystko jest przygotowane. 
Gmina Bierawa wykonała dokumentację 
projektową na podstawie której zosta-
ło wydane przez Starostwo Powiatowe  
w Kędzierzynie Koźlu w dniu 1 lipca 
2011 r. pozwolenie na budowę.
 W budżecie starostwa na rok 2013 
zostały zarezerwowane środki w wyso-
kości 286 tysięcy złotych. Powyższa kwo-
ta pozwala na ogłoszenie przetargu na 
realizację połowy zadania w roku 2013, 

w związku z czym mieszkańcy Bierawy 
wraz z instytucjami działającymi na te-
renie sołectwa zwróciły się do Starosty 
Pana Artura Widłaka o jak najszybsze 
ogłoszenie przetargu.
 Mamy nadzieję, że Władze Staro-
stwa Powiatowego w Kędzierzynie Koź-
lu staną na wysokości zadania i zgodnie  
z porozumieniem zawartym jeszcze z po-
przednim Starostą Józefem Gismanem, 
zrealizują swoje zobowiązania i przyczy-
nią się do zwiększenia bezpieczeństwa 
na powyższym odcinku drogi, gdzie 
przejeżdża ponad 2200 samochodów na 
dobę. 

Z-ca Wójta Gminy Bierawa
Ficoń Krzysztof

Wniosek konkursowy do Programu Spójności

Cyfrowy Debiut 50+
 Gmina złożyła wniosek konkursowy 
do Programu Spójności – innowacyjna 
gospodarka segment 8.3. o środki unij-
ne na zadanie związane z wykluczeniem 
cyfrowym osób mających  50 lat i więcej 
o dochodach nie przekraczających 700zł 
netto na miesiąc. Projekt obejmuje 30 
osób w wieku jak wyżej, które otrzymają 
po pozytywnej ocenie laptop z dostęp do 
Internetu przez czas trwania projektu tj. 5 
lat. Unia Europejska pokrywa 100% kosz-

tów zakupu sprzętu, przy tej okazji dopo-
sażymy w sprzęt komputerowy dwa domy 
kultury – w Starej Kuźni i Dziergowicach. 
 W ramach współpracy z Powiatowym 
Urzędem Pracy Gmina Bierawa zatrud-
nia od pierwszego marca b.r. 15 osób  
w kategorii wiekowej 50+ do prac go-
spodarczych i porządkowych na terenie 
gminy. Czas trwania robót pt. Staż 50+ 
wyniesie 6 miesięcy.
Wójt Gminy Bierawa Ryszard Gołębowski

Związek Międzygminny „Czysty Region”

Nowe przepisy
 Z dniem 1 stycznia 2013 r. Związek 
Międzygminny „Czysty Region” przejął 
od gmin członkowskich Związki m.in. 
kompetencje w zakresie prowadzenia 
rejestru działalności regulowanej w za-
kresie odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości.
 Przedsiębiorca, zamierzający prowa-
dzić działalność w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na terenie gmin wcho-
dzących w skład Związku Międzygmin-
nego „Czysty Region” z siedzibą przy ul. 
Portowej 47 w Kędzierzynie-Koźlu jest 
obowiązany do uzyskania wpisu do re-
jestru działalność regulowanej prowa-
dzonego przez Związek Międzygminny 
„Czysty Region”.
 Wnioski o uzyskanie wpisu do reje-
stru lub dokonanie w nim zmiany pro-

simy o kierowanie na adres: 
Związek Międzygminny „Czysty Re-
gion”
ul. Portowa 47
47-205 Kędzierzyn-Koźle
 Opłatę skarbową za wpis lub zmianę 
wpisu do rejestru należy wnieś z chwi-
lą powstania obowiązku jej zapłaty, tj.  
z chwilą złożenia wniosku. Zapłaty 
opłaty skarbowej można dokonać:
• przelewem lub przekazem na rachu-

nek bankowy Urzędu Miasta Kędzie-
rzyn-Koźle

• bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta  
w Kędzierzynie-Koźlu

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego

„Czysty Region”
Grzegorz Chudomięt

Nowa uchwała związku Międzygminnego 
„Czysty Region” w sprawie opłat za odpa-
dy od 01.07.2013 r.

1. Za każda osobę nie segregującą odpady 
- 20 zł miesięcznie

2. Za gospodarstwo domowe:
• 1 os. – 12,50 zł;
• 2 os. – 25 zł;
• 3 os. – 37,50 zł;
• 4 os. – 50 zł;
• 5 osoba w gospodarstwie będzie pła-

cić 7 zł;
• 6 i każda następna 1 zł.

Przykładowo gospodarstwo domowe 
składające się z 6 osób będzie płacić 58 zł, 
a nie jak dotychczas 75 zł.
Wójt Gminy Bierawa Ryszard Gołębowski
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Nowoczesna sieć usług bezprzewodowych nad Gminą Bierawa

Sieć Auramesh
 Gmina Bierawa od kilku tygodni 
może pochwalić się dostępem do testo-
wych usług nowego operatora Aura-
mesh, który rozpoczął swoją działalność 
w Polsce właśnie w tym regionie. Nowa-
torskie podejście pozwala na dostęp do 
usług w dowolnym miejscu w obszarze 
pracy sieci także będąc w ruchu. Dla 
klientów sieci Auramesh rewolucyjną 
korzyścią jest niezależność telekomu-
nikacyjna oraz cenowa w stosunku do 
dotychczasowych ofert innych operato-
rów. Dostawcą nowatorskich technologii 
bezprzedowowych pod budowę sieci i jej 
usług jest gliwicka firma KCSP S.A.
 Gmina Bierawa będzie mogła sko-
rzystać z sieci jako pierwsza. Wpierw w 
ramach promocji oraz testów dostęp do 
usług otrzymają jednostki użyteczności 
publicznej takie jak Straż Pożarna w Go-
szycach, Szkoła Podstawowa w Starym 
Koźlu, Szkoła Podstawowa w Dziergo-
wicach oraz jeden obiekt w Korzonku. 

Dopiero później zostanie udostępniona 
oferta komercyjna dla klientów indywi-
dualnych oraz biznesowych. Podstawo-
wą usługą świadczoną przez operatora 
jest bezprzewodowy dostęp do szybkie-
go internetu w domu oraz poza domem. 
Usługi zostały także specjalnie przygoto-
wane dla potrzeb jednostek samorządu 
terytorialnego, biznesu oraz przemysłu. 
Auramesh zaoferuje im między innymi 
takie rozwiązania jak kontrolę zużycia 
mediów, wykorzystanie i zarządzanie 
źródłami energii odnawialnej czy też 
monitoringiem i czujnikami bezpieczeń-
stwa – wszystko w ramach komplemen-
tarnych usług bezprzewodowych. W nie-
dalekiej przyszłości mieszkańcy obszaru 
działania usług Auramesh będą mogli 
skorzystać z rozmów głosowych, filmów 
na żądanie, telewizji oraz innych rozry-
wek, a wszystko to dostępne w czasie rze-
czywistym oraz w dowolnym miejscu.

Z-ca Wójta Gminy Krzysztof Ficoń

Nowa inwestycja w Gminie Bierawa

Będzie światłowód
 Światłowód to obecnie najszybsze 
i najbardziej niezawodne medium do 
transmisji danych. Szkielet sieci Mul-
tiplay oparty jest właśnie na technolo-
gii światłowodowej. Każdy nowy klient 
dzięki wsparciu Unii Europejskiej zosta-
nie podłączony do domu bezpośrednio 
za pomocą tego medium w cenie 1zł.
 Projekt będzie realizowała Grupa 
Multiplay mająca 11-letnie doświadcze-
nie w branży telekomunikacyjnej. Od sa-
mego początku funkcjonowania zajmuje 
się świadczeniem usług dostępowych do 
sieci Internet, następnie wprowadziła do 
swoich usług telefonię stacjonarną oraz 
telewizję, zarówno dla klienta indywidu-
alnego, jak i biznesowego.
 Projekty Grupy Multiplay współfi-
nansowane z funduszy Unii Europejskiej 
prowadzone są w Tarnowie Opolskim, 
Komprachcicach, Lewinie Brzeskim, 
Błotnicy Strzeleckiej, Jemielnicy – Za-

wadzkie, Popielowie, Chrząstowicach, 
Kluczborku, Kolonowskie, Domaszowi-
cach i Ozimku. 
 Zakończenie inwestycji w Gminie 
Bierawa przewidywane jest na grudzień 
2013 roku. Zapisy możliwe w drugiej po-
łowie roku. 
 Projekt dostępu do szerokopasmo-
wego Internetu obejmuje następujace 
miejscowości: Bierawa, Dziergowice, Ko-
rzonek, Lubieszów, Ortowice, Solarnia, 
Stare Koźle, Brzeźce, Grabówka.
 Z relacji inwestora wynika, że poza-
kończeniu pierwszego etapu inwestycji, 
w pozostałych trzech miejscowościach tj. 
Goszycach, Kotlarnii oraz w Starej Kuźni 
dostęp do szerokopasmowego Internetu 
będzie także zapewniony.
Biuro Obsługi Klienta: tel. 77 540 22 22

Z-ca Wójta Gminy Bierawa
Ficoń Krzysztof

22 luty – przetarg na przebudowę ul. 
Leśnej i Polnej w Bierawie – spośród 
6 firm wybrano ofertę za kwotę 899,5 
tys. zł Holding PRINŻ Katowice i Fir-
my Białdyga „Transkom”. Przedmio-
towa droga będzie przebudowywana 
ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla woj. opolskiego.

* * *

28 luty – Rozstrzygnięcie konkursu 
w ramach Lokalnej Grupy Działania 
Euro Country na projekty ze środków 
PROW-u. Z gminy Bierawa 3 wnioski 
otrzymały akceptację z gminy, parafii 
Bierawa i parafii Stare Koźle.

* * *

Piłka nożna - wygrany półfinał Puchar 
Polski na szczeblu podokręgu PZPN  
w Kędzierzynie-Koźlu przez LZS Stare 
Koźle. Finał 30 maja 2013r. godz 17:30 
z LKS Śląsk Reńska Wieś

* * *

Liga międzypowiatowa w tenisie stoło-
wym I miejsce dla LZS Stare Koźle

* * *

 Od 18 lutego b.r. rozpoczęta zo-
stała wymiana 950szt. lamp oświetle-
nia ulicznego w naszej gminie. Zosta-
nie wprowadzona standaryzacja lamp  
o mocy 70W  przy drogach gminnych  
i powiatowych oraz 100W przy drogach 
wojewódzkich. Nowe lampy zastępu-
ją stare rtęciowe i przewymiarowane 
sodowe o mocy 150-400W przez co 
gmina zaoszczędzi na zużyciu energii 
elektrycznej i mocy zamówionej co naj-
mniej połowę kosztów. Koszt nowego 
oświetlenia wyniesie 800 tysięcy PLN 
netto na zasadzie samo spłaty przez 
okres 5 lat z różnicy kosztów przed i po 
modernizacji. 
 Zakończenie etapu modernizacji 
oświetlenia ulicznego zgodnie z umo-
wą nastąpi 30 kwietnia b.r.

Informacje

Liczba mieszkańców Gminy Bierawa w latach 1999 - 2012
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Policjanci pierwszego kontaktu

Rejon dzielnicowych
 Dzielnicowy ma za zadanie poma-
gać, chronić i służyć pomocą. Jest to po-
licjant pierwszego kontaktu, bo to on – 
jako pierwszy – ma bezpośredni kontakt 
z  mieszkańcami. Możesz się do niego 
zwrócić, nie tylko zgłaszając przestęp-
stwo lub wykroczenie ale także z prośbą 
o radę albo niektóre informacje prawne. 
 Dzielnicowy zna lokalne problemy 
bezpieczeństwa i porządku publiczne-
go. Zajmuje się także problemami zwią-
zanymi z przemocą w rodzinie, chuli-
gaństwem. Służy wsparciem ofiarom 
przestępstw. Nie pozostawia swoich 
podopiecznych bez pomocy, często po 
zakończeniu sprawy interesuje się ich 
dalszym losem. Jest realizatorem progra-
mów profilaktycznych dla młodzieży do-
tkniętej przemocą. W szkołach prowadzi 
pogadanki. Jest do dyspozycji pedago-
gów szkolnych, uczniów i ich rodzin.  
 Dzielnicowy to policjant, który czu-
wa nad bezpieczeństwem mieszkańców. 
Czy go znamy, czy kiedyś go spotkaliśmy, 
czy kiedykolwiek był nam potrzebny? 
Wśród nas są  tacy, którzy jego pomoc 

będą wspominali przez całe życie. 
 Poniżej prezentujemy dzielnico-
wych, pełniących służbę w twoim rejonie

młodszy aspirant Krzysztof ŚLĄZAK
47-240 Bierawa ul. Dworcowa 43
tel./fax (77) 487 21 97; 472 46 66 (centrala)
Rejon służbowy: Lubieszów, Dziergowice, Solarnia

sierżant Wojciech WYSZYŃSKI 
47-240 Bierawa ul. Dworcowa 43 
tel./fax (077) 487 21 97; 472 46 66 (centrala)
Rejon służbowy: Bierawa, Stare Koźle, Brzeźce

młodszy aspirant Janusz MORELOWSKI
47-240 Bierawa ul. Dworcowa 43
tel./fax (77) 487 21 97; 472 46 66 (centrala)
Rejon służbowy: Grabówka, Korzonek, Goszyce, 
Ortowice, Kotlarnia, Stara Kuźnia, Stare Koźle

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Bierawa

Zwierzęta domowe
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMU-

JĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, 
MAJĄCYCH NA CELU OCHRO-
NĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB 

UCIĄŻLIWŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ 
OCHRONĘ PRZED ZANIECZYSZ-

CZENIEM TERENÓW PRZENACZO-
NYCH DLA WSPÓLNEGO UŻYTKU

§ 18. 
1. Osoby będące właścicielami lub opie-

kunami zwierząt domowych są zobo-
wiązane do sprawowania właściwej 
opieki nad tymi zwierzętami, w tym 
w szczególności nie pozostawania ich 
bez nadzoru  i zapewnienia ochrony 
przed zagrożeniem lub uciążliwością 
dla innych ludzi.

2. W przypadku posiadania na terenie 
nieruchomości zwierzęcia mogącego 
stanowić zagrożenie, należy w miejscu 
widocznym przed wejściem na teren 
nieruchomości umieścić tablicę infor-
macyjną.

3. Właściciele lub opiekunowie zwierząt 
domowych zobowiązani są do usunię-
cia zanieczyszczeń  spowodowanych 
przez te zwierzęta na terenie przezna-
czonym do użytku publicznego.

4. Właściciel psa zobowiązany jest do:
1) dopilnowania aby pies wyprowa-

dzany był na smyczy, a w przypadku 
ras uznawanych za agresywne także 
w kagańcu; zwolnienie psa, rasy nie 
uznanej za agresywną, z uwięzi jest 
możliwe tylko na terenach zielonych  
o ile nie ma takiego zakazu,

2) w przypadku pozostawiania psa bez 
chwilowej opieki oraz w środkach 
komunikacji zbiorowej, pies powi-
nien posiadać kaganiec,

3) zabezpieczenia nieruchomości  
w sposób uniemożliwiający jej 
opuszczenie przez psa.

5. Hodowca zwierząt 
domowych zobo-
wiązany jest spełniać 
wymogi określo-
ne dla hodujących 
zwierzęta gospo-
darskie na obsza-
rach wyłączonych  
z produkcji rolniczej 
określonych § 20.

6. Zabrania się:
1) p o z o s t a w i a n i a 

zwierząt bez opie-
ki, chyba, że  zwie-

rzę znajduje się w pomieszczeniu 
zamkniętym lub na terenie, ogro-
dzonym w sposób uniemożliwiający 
opuszczenie go przez zwierzę,

2) wprowadzenie zwierząt na place 
zabaw dla dzieci, tereny sportowe, 
place targowe,

3) wprowadzanie zwierząt do skle-
pów, zakładów umysłowych, lokali 
gastronomicznych, apteki innych 
obiektów użyteczności publicznej 
(nie dotyczy osób niewidomych, 
korzystających z opieki psa).

7. Utrzymujący ssaki, gady, płazy, ptaki 
i owady w lokalach mieszkalnych lub 
użytkowych zobowiązani są zabezpie-
czyć te pomieszczenia przed wydosta-
niem się zwierząt z pomieszczenia.
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Urząd Gminy Bierawa informuje

Zbiórki
odpadów
ZBIÓRKA OPON
8 kwietnia 2013r zostanie przeprowadzo-
na zbiórka opon 
 W ramach zbiórki nie będą odbie-
rane opony duże przemysłowe „FA-
DROM”. Opony powinny być czyste, bez 
zanieczyszczeń (piasek, ziemia i inne) 
oraz bez felg.
 Miejsce składowania: przed swoją 
posesją. Opony należy wystawić do go-
dziny 6.3o
 Warunkiem odbioru opon jest ich 
wcześniejsze zgłoszenie do tut. Urzę-
du telefonicznie pod numerem tel. 
774872266 wew. 124 lub osobiście w ter-
minie do 3 kwietnia 2013r

ZBIÓRKA PRZEDMIOTÓW WIEL-
KOGABARYTOWYCH
 20 kwietnia 2013r (sobota) zosta-
nie przeprowadzony tzw. „SZPERMIL”  
w gminie Bierawa tj. zbiórka przedmio-
tów wielkogabarytowych. 
 Zbiórce podlegają: meble, dywany, 
wykładziny podłogowe, sprzęt motoro-
werowy, oraz armatura sanitarno-łazien-
kowa. 
 W ramach usługi nie będą odbiera-
ne: materiały budowlane tj. gruz, papa, 
eternit oraz ziemia, piasek, płody rolne, 
plastik, makulatura, szkło, odpady ko-
munalne, odpady niebezpieczne czyli 
środki ochrony roślin i opakowania po 
nich, oleje smary i opakowania po nich, 
nawozy i opakowania po nich, padlina.
 Miejsce składowania: przed swoją 
posesją. Odpady należy wystawić do go-
dziny 6.3o
 Przedmioty przeznaczone do wywo-
zu powinny być przygotowane z zacho-
waniem ogólnych warunków sanitar-
nych i bezpieczeństwa jak również nie 
powinny stwarzać zagrożenia dla ruchu 
drogowego.

ZBIÓRKA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZ-
NYCH I ELEKTRONICZNYCH
 26 kwietnia 2013r (piątek) zostanie 
przeprowadzona bezpłatna zbiórka rze-
czy i urządzeń elektrycznych i elektro-
nicznych
 Miejsce składowania: przed swoją 
posesją. Odpady należy wystawić do go-
dziny 7.oo

Karina Kubina, referat inwestycji
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-

nego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Inwestujemy w Twoją przyszłość
 Gmina Bierawa realizuje projekt pn.:
Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa

 poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych 
w miejscowości Bierawa

XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

Zapobiegam pożarom
 Komendant Główny Państwowej 
Straży Pożarnej w Warszawie zorganizo-
wał XV edycję Ogólnopolskiego Konkur-
su Plastycznego dla dzieci i młodzieży 
Zapobiegam pożarom i ostrzegam przed 
nimi pod hasłem „Twoja wiedza i czujka 
czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie 
zrobi nikomu”, w której udział wzięła rów-
nież Gmina Bierawa.
 W konkursie wzięli udział uczniowie 
szkół podstawowych z Dziergowic, Solar-
ni i Starego Koźla oraz młodzież gimna-
zjalna z Bierawy i Solarni. Łącznie złożono 
37 prac w trzech grupach wiekowych:
I grupa – uczniowie klas I-III szkoły pod-
stawowe ( 7 prac)
II grupa – uczniowie klas IV-VI szkoły 
podstawowe ( 20 prac)
III grupa – gimnazjum ( 10 prac)
 Prace zadziwiły techniką oraz wy-
obraźnią autorów. Z każdej grupy wie-
kowej po 5 prac zostało przekazanych do 
konkursu na szczebel powiatowy. 
 Wszyst-
kie prace 
zostały na-
g r o d z o n e 
k s i ą ż k a m i  
i dyploma-
mi.
I GRUPA:
I miejsce - 
Magdalena 
Kurka (SP 
Stare Koź-
le), II miej-
sce - Marcin 
Tarka (SP 
Stare Koź-
le), III miej-

sce - Kornelia Herich (SP Stare Koźle), IV 
miejsce - Paulina Tkocz (SP Stare Koźle), 
V miejsce - Wiktoria Plucik (SP Stare Koź-
le), Emilia Maciejska (SP Dziergowice), VI 
miejsce - Wiktoria Bazan (SP Stare Koźle)
II GRUPA:
I miejsce - Wiktoria Marszałek (SP Dzier-
gowice), II miejsce - Justyna Zapiór (SP 
Stare Koźle), III miejsce - Rafał Kubina 
(SP Dziergowice), IV miejsce - Magdale-
na Kupczyk (SP Dziergowice), V miejsce 
- Zofia Wróbel (SP Dziergowice), Sonia 
Burgfeld (SP Solarnia)
III GRUPA:
I miejsce - Oliwia Marszałek (Gimna-
zjum Bierawa), Paulina Gacka (Gimna-
zjum Bierawa), III miejsce - Natalia Ku-
bicka (Gimnazjum Bierawa), IV miejsce 
- Justyna Gediga (Gimnazjum Solarnia),  
V miejsce - Dawid Klimanek (Gimnazjum 
Solarnia), Magdalena Czogała (Gimna-
zjum Bierawa)

Karina Kubina, referat inwestycji
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Informacje GCKiR w Bierawie

Ferie zimowe
 W dniach 28.01.2013-10.02.2013 we 
wszystkich placówkach GCKiR odbywa-
ły się zajęcia dla dzieci i młodzieży. Jak 
co roku chcieliśmy w ciekawy sposób 
zagospodarować wolny czas dzieciom  
z naszej gminy .W czasie ferii zorganizo-
waliśmy cztery wyjazdy autokarowe do 
Aquadroom w Rudzie Śląskiej, na lodo-
wisko w Gliwicach, do Teatru „Zagłębie” 
w Sosnowcu oraz do kina Ciemna City  
w Rybniku na film w 3D pt. „Zambezia”. 
Po obejrzeniu filmu dzieci mogły pograć 
w kręgle. 
 Oprócz wyjazdów dzieci mogły 
uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych 
takich jak kulinarne, plastyczne, sporto-
wo – rekreacyjne. Do dyspozycji chęt-
nych był również stół do tenisa stołowe-
go, piłkarzyki, kawiarenka internetowa. 
 Wyjazdy możliwe były do zreali-
zowania dzięki bezinteresownemu za-
angażowaniu dyrektorów i nauczycieli 
naszych szkół. Pełnili oni opiekę nad 
uczestnikami wycieczek. Serdecznie im 
dziękujemy! Dziękujemy również Kie-
rowcom autobusów z UG oraz za ich 
udostępnienie . 
 W GCKiR w Bierawie na zajęciach 
przebywało średnio 130 dzieci, mamy 
nadzieje, że dzieci naszej gminy mile spę-
dzały czas w naszych placówkach.

Zespół GCKiR

Informacje sportowe

Turniej
trampkarzy
 16.03.2013 roku podokręg K-Koź-
le zorganizował turniej piłki nożnej 
trampkarzy. Turniej odbył się w Cisku 
gdzie uczestniczyło 13 drużyn grających  
w składzie 4+1. Spośród drużyn z Gmi-
ny Bierawa najlepiej zaprezentowała 
się Odrzanka Dziergowice, która zajęła  
3 miejsce.
 Serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

Listy czytelników

Czy wiemy co to jest skat ?
 Skat – gra karciana, szczególnie roz-
powszechniona w Niemczech oraz na Ślą-
sku i Kaszubach. W Polsce często nazywa-
ny „śląskim brydżem”. W grze biorą udział 
trzy osoby, przy czym w każdej rozgrywce 
2 osoby grają przeciwko jednej, która wy-
grała licytację poprzedzającą daną roz-
grywkę. W skacie sportowym partia, czyli 
pojedyncza sesja, na której zbierają się 
gracze w skata, składa się z 24 rozgrywek. 
W skacie otwartym nie ma tego typu li-
mitu oraz istnieją odrębne zasady liczenia 
punktów oraz występują różne dodatko-
we reguły mające urozmaicić grę, są one 
jednak potępiane przez PZSkat.
Źródło: Franciszek Adamiec, Werner Man-
dera: Skat dla wszystkich. Opole: Oficyna 
Wydawnicza AB, 1991
Mieszkaniec Dziergowic o pasji swojego ży-
cia jaką jest Skat.
 Gry w skata uczyłem się, gdy miałem 

11 lat i trwa do dnia dzisiejszego. Moim 
pierwszym nauczycielem był wujek,  
a później sąsiad Dybała Józef i Kozak Bru-
no, którzy byli nauczycielami w szkołach. 
Brakowało im trzeciego gracza, więc za-
pytali mnie, czy nie chciałbym z nimi grać 
– była to dla mnie lekcja życia w skata, 
jako dziecko przegrywałem ale poznawa-
łem tajniki gry. 
 Przez wiele lat grywano po domach, 
a od 1985 roku w klubach np. w Kuź-
ni Raciborskiej, Dziergowicach, Solarni 
itd. Od roku 1985 powstał Polski Zwią-
zek Skata, który podlegał pod Między-
narodową Organizację J.S.P.A z siedzi-
bą w Oldenburgu. Jestem od początku 
członkiem Polskiego Związku Skata, jak  
i dawnym członkiem sekcji w Kuźni Raci-
borskiej. W późniejszym czasie założyłem 
swoją sekcję jako Turysta Dziergowic oraz 
LZS Odrzanka Dziergowice. Obecnie wy-
stępuje pod nazwą Zawisza-Turysta Stara 
Kuźnia. 

 Obecnie rozgrywamy turnieje  
w III lidze grupy A, gdzie aktualnie gra 20 
drużyn. Po pierwszej rozgrywce zajmu-
jemy 3. miejsce. Ubiegły rok zakończyli-
śmy na 6. miejscu w III lidze. Uważam, że 
gra w skata jest popularną grą na Śląsku 
i należy kultywować ten zwyczaj, jest grą 
sportową a nie hazardową jak się czasem 
komuś wydaje. Obecnie nasza drużyna 
ma wielkie osiągnięcia, zakwalifikowało 
się trzech naszych członków do gry o tytuł 
Mistrza Polski. 
 W roku 2010 nasz członek, Marcin 
Piątek, zdobył Mistrza Polski w kategorii 
Juniorów. W obecny skład naszej druży-
ny wchodzą: Piątek Marcin, Piątek M., 
Cieślik G., Pietruszka Herbert, Żemła 
Czesław, Foltys Józef, Badura Ilona. Gra  
w skata jest moją pasją, w której dane 
było mi brać udział w Otwartych Mi-
strzostwach Europy i Świata, które były 

r o z g r y w a n e  
w Wiśle, Au-
strii, Niemczech  
i Karpaczu, 
gdzie średnio 
na turniejach 
bierze udział 20 
państw począw-
szy od Australii, 
Bahamy, USA, 
Kanady, Meksy-
ku, skończyw-
szy na krajach 
Europy. Nie da 
się ukryć, że 
uczestnictwo w 

tych zawodach wiąże się z dużymi 
kosztami, lecz ja traktuje to jako moje 
hobby. Obecnie nasza drużyna ma da-
lekie wyjazdy (Kaszuby, Poznańskie, 
Katowice, Wodzisław, Żory, Pszczyna  
i wiele innych miejscowości). Nie jesteśmy 
zgłaszani jako klub organizacji rozgryw-
kowej, ponieważ wiąże się to z dyspozycją 
i zapewnieniem Sali na około 30 stołów,  
w których zasiada 120 osób, zapewnie-
niem także spożycia posiłków, napoi, ob-
liczania wyników i nadawania ich w In-
ternecie. Wiąże się to z kosztami, na które 
nas nie stać. 
 Nasze społeczeństwo tak mało wie  
o skacie, chciałbym moimi przemyślenia-
mi zainteresować mieszkańców Gminy 
Bierawa tą grą i zaprosić do wspólnego 
stołu rozgrywkowego.

Z poważaniem, 
Pietruszka Herbert
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Przedszkole w Bierawie

W naszej wesołej gromadce…
 W naszej wesołej gromadce wszyscy 
czują się dobrze i bezpiecznie. Razem po-
znajemy ciekawy świat- ten bliski daleki. 
Dzieci bawiąc się przyswajają sobie na-
wet dość skomplikowaną wiedzę, a sama 
nauka staje się czystą przyjemnością. 
Aktywne nauczanie wymaga wiele pracy  
i wysiłku nie tylko ze strony nauczycieli, 
ale również zaangażowania środowiska 
rodzinnego oraz lokalnego. 
 Niełatwym zadaniem nauczycieli  
i rodziców jest rozbudzanie zainteresowań 
czytelniczych u dzieci w świecie zdomino-
wanym przez media. Aby ocalić wartości, 
jakie daje nam książka, rodzice naszych 
przedszkolaków aktywnie włączają się  
w akcję pn. „Cała Polska czyta dzieciom”. 
Osoby czytające dzieciom bajki są bardzo 
wyczekiwane i serdecznie przyjmowane. 
Spotkania te integrują rodziny i zawierają 
wiele pozytywnych wartości kształcących 
i wychowawczych. Dodatkowo Przed-
szkole nawiązało współpracę z Gminną 
Biblioteką, w której organizowane są cy-
klicznie spotkania z naszymi przedszkola-
kami. Panie bibliotekarki przeprowadzają 
ciekawe zajęcia, dlatego każdej wizycie  

w Bibliotece towarzyszy dzieciom radość 
i zaciekawienie. 
 Rodzice żywo interesują się postępa-
mi swoich pociech, aktywnie uczestniczą 
w życiu grupy. Dzięki zaangażowaniu 
Rady Rodziców w naszych przedszkolach 
udało nam się zorganizować wiele uro-
czystości. 
 Zgodnie z priorytetem Minister-
stwa Edukacji Narodowej wszystkie na-
uczycielki promują, wśród dzieci, wie-
dzę na temat bezpieczeństwa, świado-
mość zagrożeń, umiejętności unikania 
ich i reagowania na nie oraz utrwalenie 
pozytywnych wzorców zachowań. We 
wszystkich naszych oddziałach zostały 
zorganizowane spotkania z pracowni-
kami dbającymi o nasze bezpieczeństwo 
na co dzień. Dodatkowo w Przedszkolu  
w Kotlarni realizowany jest Program Edu-
kacyjny dla dzieci w wieku przedszkol-
nym „Bezpieczny Przedszkolak”. Podczas 
zajęć nauczycielki przedstawiają dzieciom 
sposoby zachowania się podczas kontak-
tów z nieznajomymi, zwracamy uwagę na 
bezpieczne poruszanie się w ruchu ulicz-
nym. Dzięki takim zajęciom dzieci maja 

świadomość, że nie wszyscy są życzliwi, 
nawet jeśli są dla nas mili.
 Od listopada Starszaki z Przedszko-
la w Bierawie i oddziału w Starym Koźlu 
biorą udział w programie edukacyjnym 
„Kubusiowi Przyjaciele Natury”, którego 
to treści kształtują wrażliwość dziecka na 
piękno natury, ochronę środowiska oraz 
dbanie o przyszłość kolejnych pokoleń.
 10 marca, na scenie GCKiR, odbył 
się II Przegląd Małych Form Teatralnych      
„W krainie Bajek i Baśni”. Dzieci wraz  
z Rodzicami i wychowawczyniami przed-
stawili scenkę teatralną. Widownia była 
zachwycona występami – widać było, że 
wszyscy aktorzy włożyli w ten projekt 
wiele pracy. Perfekcyjne wręcz przygo-
towanie (nie wyłączając scenografii, ko-
stiumów itp.) w połączeniu z zaangażo-
waniem najmłodszych dało oszałamiające 
efekty .
 Organizacja większości przedsię-
wzięć jest możliwa dzięki współpracy 
naszego Przedszkola z Rodzicami oraz 
pracownikami GCKiR, Biblioteki, OSP, 
pracownikami UG. Mamy nadzieję, iż ko-
rzyści płynące z takich form współpracy, 
zaprocentują w dorosłym życiu naszych 
wychowanków. 

Anna Hreczuch

Wieści z przedszkola z Dziergowic

Bo przedszkole uczy, bawi nas...
 „Wszystkiego, co naprawdę powinienem 
wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu -  
o tym jak żyć, co robić, jak postępować, 
współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, my-
śleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat..”

Robert Fulghum

 Od marca ruszyły zapisy do przed-
szkoli. Obowiązkiem przedszkolnym ob-
jęte są dzieci 6-letnie i 5- letnie, jednak do 
przedszkola możemy już zapisać dziecko 2,5 
-letnie. Właściwy czas na pójście do przed-
szkola jest indywidualny dla każdego dziec-
ka i zależy od wielu czynników - głównie od 
tego, czy dziecko jest już na to gotowe. Aby 
dziecko przygotować mentalnie do chodze-
nia do przedszkola, należy z nim dużo roz-
mawiać, tłumacząc w pozytywny i przyja-
zny sposób, jak będzie wyglądał jego pobyt  
w przedszkolu. Często rodzic sam musi 
przełamać w sobie opory przed pierwszą, 
dłuższą rozłąką z dzieckiem i powierzeniem 
go opiece wychowawczyni przedszkola. 
 Dzieci w przedszkolu uczą się nie tyl-
ko podstawowych umiejętności samoob-
sługowych i nawiązywania interakcji spo-
łecznych, ale również rozwijają mowę, uczą 
się malować i rysować, usprawniając rękę  
i kształtując motorykę, rozwijają swoje za-

interesowania i poznają otaczający je świat. 
Rysunki są podstawowymi ćwiczeniami  
o dużym znaczeniu dla późniejszej umiejęt-
ności pisania.
 Ważną rzeczą jest także kształtowa-
nie poprawnej wymowy dziecka. Nasze 
przedszkole zapewnia dzieciom stałą opie-
kę logopedy. Zapewniamy również pomoc 
psyhologiczno-pedagogiczną dzieciom po-
trzebującym wsparcia specjalistów. Kadra 
pedagogiczna wciąż przyswaja nowe osią-
gnięcia pedagogiki, które stosujemy w pracy 
z naszymi przedszkolakami, co pozwala na 
bardzo dobre przygotowanie dzieci do obo-
wiązku szkolnego.
 Nasze przedszkolaki uczestniczą w uro-
czystościach z okazji różnorodnych świąt: 
Dożynki, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, 
Powitanie Wiosny, Dzień Mamy i Taty; bio-
rą udział w międzyprzedszkolnych zawo-
dach sportowych, przeglądach tanecznych  
i teatralnych.
 Systematycznie organizujemy impre-
zy związane z kultywowaniem kultury re-
gionalnej jak: „Święto pieczonego karto-
fla”, „Skubanie pierza”, „Tłusty Czwartek”  
a w czerwcu zapraszamy inne przedszkola 
do udziału w „Biesiadzie Śląskiej Przedszko-
laków”. 

 Obecnie w grupie dzieci 6-letnich reali-
zowany jest program Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej Oddziału Oświaty Zdro-
wotnej i Promocji Zdrowia „Moje Dziecko 
Idzie do Szkoły”. Rozpoczęcie nauki wiąże 
się z wieloma istotnymi zmianami w życiu 
dziecka i jego rodziny. Nowy etap w życiu 
dziecka to nowe problemy i nowe zagro-
żenia wpływające na rozwój jego zdrowia. 
Celem programu jest ukształtowanie pra-
widłowych nawyków i umiejętności proz-
drowotnych, podniesienie poziomu wiedzy 
rodziców na temat wybranych elementów 
zdrowego stylu życia, uświadomienie rodzi-
com ich roli w kształtowaniu prawidłowych 
nawyków prozdrowotnych, przekonanie ich 
o słuszności podejmowanych działań profi-
laktycznych w domu i środowisku szkolnym 
oraz zainteresowanie rodziców zdrowiem 
ich dzieci i czynnikami wpływającymi na 
jego zachowanie.
 Wszystkie nowoprzyjęte dzieci do 
przedszkola na rok szkolny 2013/14 za-
praszamy do naszego przedszkola na 
Dzień Otwarty, który będzie organizowany  
w czerwcu.
 Z okazji zbliżających się Świąt Wiel-
kanocnych wszystkim czytelnikom Głosu 
Bierawa zdrowych i pogodnych chwil spę-
dzonych w gronie rodzinnym życzą pra-
cownicy oraz przedszkolaki z Publicznego 
Przedszkola w Dziergowicach.

Rita Olbrych
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Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Bierawie

Mamy laureatów
 W styczniu i lutym 2013 roku 
odbyły się w Publicznym Gimnazjum nr 1 
im. Noblistów Polskich w Bierawie etapy 
miejsko-gminne następujących konkur-
sów: języka niemieckiego, języka angiel-
skiego, geograficznego, historycznego, 
polonistycznego, chemicznego, matema-
tycznego, fizycznego, religijnego i biolo-
gicznego. 
 W etapie miejsko-gminnym 
konkursów nasi uczniowie zdobyli nastę-
pujące lokaty: 
• w konkursie języka niemieckiego:  

II miejsce- Rafał Kwoczała (kl. III a)
• w konkursie z geografii: I miejsce –Aga-

ta Gwóźdź (kl.III a), II miejsce – Rafał 
Kwoczała (kl. III a) 

• w konkursie z języka polskiego: I miej-
sce - Agata Gwóźdź (kl. IIIa), II miej-
sce-Kamil Musielak (kl.IIIb)

• w konkursie z chemii: II miejsce –Aga-
ta Gwóźdź (kl. III a), III miejsce –Rafał 

Kwoczała (kl. III a)
• w konkursie z matematyki: I miejsce  

- Rafał Kwoczała (kl. III a), II miejsce  
- Kamil Musielak (kl.III b)

• w konkursie z fizyki: I miejsce – Aga-
ta Gwóźdź ( kl. III a), II miejsce - Ra-
fał Kwoczała (kl. III a), III miejsce  
- Krzysztof Zachłód (kl.III b)

• w konkursie z biologii: I miejsce - Agata 
Gwóźdź (kl. III a), II miejsce - Łukasz 
Mitura (kl. III b) 

• konkursie z historii: II miejsce - Łu-
kasz Mitura (kl. IIIb), III miejsce - Piotr 
Wróbel (kl.II b)

• w konkursie religinym: Piotr Wróbel 
(kl. II b) zakwalifikował się do finału

• wyróżnienie w II Powiatowym Konkur-
sie Ortograficznym – Agata Gwóźdź 
(kl. III a)

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikował 
się Rafał Kwoczała ( kl.III a ) z języka 
niemieckiego. Konkurs w Opolu już się 

odbył, ale nie ma jeszcze ostatecznych 
wyników. Rafał ma już co najmniej miano 
finalisty. Nasi uczniowie będą brali jeszcze 
udział w konkursie „Wiedzy o Samorzą-
dzie Terytorialnym”. Najpierw odbędzie 
się pod koniec marca etap szkolny tego 
konkursu. Szkołę będzie reprezentowała 
jedna osoba, która najlepiej poradzi sobie 
z testem pisemnym. 
 Nasze uczennice wzięły też udział  
w Konkursie Poetckim „Kraina Marzeń”, 
który zoraganizowało Publiczne Gimna-
zjum w Żelaznej. Wyniki tego konkursu 
zostaną ogłoszone w V 2013 roku. 
 Ponadto 5 III 2013 roku w naszym 
gimnazjum odbył się Dzień Otwarty. 
Przedstawiono ofertę edukacyjną szkoły, 
pokazano przyszłym uczniom gimna-
zjum klasopracownie, gimnazjaliści przy-
gotowali ciekawe doświadczenia fizyczne 
i zadania matematyczne. Dzień Otwarty 
cieszył się dużym zainteresowaniem. Za-
kończony został słodkim poczęstunkiem.

Maria Stępień

Szkoła Podstawowa w Starym Koźlu

Nie narzekamy na nudę !
 Nasi uczniowie z powodzeniem 
brali udział w licznych konkursach,  
a na uwagę zasługują: 
6.12.2012r. - Powiatowe Mikołajkowe 
Spotkania z Matematyką „Z MATEMA-
TYKĄ ZA PAN BRAT” w Kędzierzynie 
- Koźlu (os. Blachownia): I i III miejsce 
drużynowo zajęli Wiktoria Burghart  
kl. IV, Anna Rutkowska i Adam Stolorz 
kl. VI.
08.01.2013 r. w Wojewódzkim Kon-
kursie J. Niemieckiego Karolina Marek  
kl. VI zajęła I miejsce w gminie. 
16.01.2013 r. w Wojewódzkim Kon-
kursie Przyrodniczym Krzysztof Simon  
kl IV zajął II miejsce w gminie.
24.01.2013 r. w Wojewódzkim Konkur-
sie Matematycznym Anna Rutkowska 
kl. VI zajęła III miejsce w gminie.
Gratulujemy uczniom i opiekunom. 
Życzymy dalszych sukcesów.
 Na początku roku (08.01.2013 
r.) uczniowie klas I - III pojecha-
li do kina Chemik na bajkę „I ty 
możesz zostać bohaterem”, po któ-
rej w ramach warsztatów przybliżo-
no im pojęcie dubbingu. Natomiast 
klasy IV - VI zobaczyły film „Tom  
i Huck” oraz dowiedzieli się w jaki spo-
sób powstaje film. 
 17 stycznia odwiedzili naszą szkołę 
przyszli pierwszoklasiści wraz z rodzi-
cami w ramach Dnia Otwartego. Mieli 
okazję nie tylko zapoznać się ze swoją 

przyszłą szkołą, ale również bawić się  
z nami na naszym balu przebierań-
ców prowadzonym przez wodzireja. 
Uśmiech nie schodził naszych ust.... 
 A następnego dnia klasa VI wzięła  
w warsztatach Profilaktycznych „NAR-
KOTYKI - MITY I STEREOTYPY”. 
 Dwa tygodnie ferii zimowych mi-
nęły nam jakby z bicza trzasnął, bo już 
wszyscy narciarze czekali na białą szko-
łę w Sidzinie. Grupa 10 uczniów wraz  
z panią mgr Agnieszką Wilner korzy-
stała z uroków zimy i pod okiem in-
struktorów szusowała na stoku, ale tak-
że zwiedzała m.in. Zakopane.
 W dniu 27 lutego wszyscy nasi 
uczniowie pojechali do kina Twier-
dza na film „Zambezia” oraz zwiedzili 
kozielską Basztę. W imieniu uczniów 
chcemy podziękować Radzie Rodziców 
za sfinansowanie tej wycieczki.
 A co nas jeszcze cze-
ka w najbliższym czasie? 
Wiosnę już powo-
li czuć w powietrzu,  
a w naszej szkole przywi-
tamy ją 20 marca. Oprócz 
przemarszu z Marzanną 
zaplanowany jest pokaz 
iluzjonisty oraz pokaz 
mody ekologicznej. 
 W kwietniu nie bę-
dziemy również narzekać 
na nudę. Grupa około  

35 uczniów wyjedzie na zieloną szkołę 
do Barda Śląskiego, gdzie oprócz świe-
żego górskiego powietrza będą czekać 
na nich liczne atrakcje. A jakie? Spraw-
dzą to sami na miejscu. 
 W międzyczasie planujemy projekt 
regionalny, a w nim m. in. wycieczkę 
do Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu 
- Bierkowicach, występy w gwarze ślą-
skiej, wspólne śpiewanie przyśpiewek 
śląskich. Oprócz tego uczniowie kl. I  
z niecierpliwością czekają na pasowanie 
ich na czytelników biblioteki szkolnej. 
 Warto też wspomnieć w tym miej-
scu o Święcie Szkoły, które na stałe jest 
wpisane w nasze kalendarium a obcho-
dzone jest pod koniec maja. Tak oto na 
nauce alei na zaba wie spędzamy miło 
czas.
 Zapraszamy też do odwiedzania 
naszej nowo założonej strony inter-
netowej, gdzie dzielimy się bieżącymi 
wydarzeniami z życia szkoły oto adres: 
www.spstarekozle.pl

mgr Marzena Kubny
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Zespół Szkół Dwujęzycznych w Solarni

Pokarm dla rozumu
 Nauka w szkołach powinna być pro-
wadzona w taki sposób, aby uczniowie 
uważali ją za cenny dar, a nie za cięż-
ki obowiązek – słowa Alberta Einsteina 
doskonale odzwierciedlają naukę w Ze-
spole Szkół Dwujęzycznych w Solarni. 
Jak uczniowie wykorzystali możliwości 
czerpania z tego daru, najlepiej świadczą  
o tym liczne osiągnięcia. Pod koniec roku 
kalendarzowego uczniowie całej klasy VI 
wzięli udział w NIEMIECKOJĘZYCZ-
NYM KONKURSIE TEATRALNYM  
w Tarnowie Opolskim, w którym uczest-
niczyło aż 13 szkół podstawowych z ca-
łego województwa opolskiego. Wydarze-
nie, w którym wzięło udział prawie 200 
dzieci, zorganizowane zostało w ramach 
roku jubileuszowego Braci Grimm przez 
Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae oraz 
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Raszo-
wej. Naszej klasie VI udało zdobyć się III 
miejsce.
 Jak rozległa jest wiedza naszych wy-
chowanków, uczniowie mogli już spraw-
dzić na początku roku kalendarzowego, 
gdyż czas ten obfitował w liczne konkur-
sy przedmiotowe. Uczniowie Zespołu 
Szkół Dwujęzycznych w Solarni wykazali 
się rozległą wiedzą oraz niesamowitymi 
umiejętnościami w licznych konkursach 
przedmiotowych na szczeblu gminnym. 
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ma za-
szczyt wyróżnić następujących uczniów: 
Julię Przybyła – uczennicę klasy VI, za 
zajęcie I miejsca w Wojewódzkim Kon-
kursie Matematycznym, Bartosza Gra-
barskiego – ucznia klasy V, za zajęcie 
III miejsca w Wojewódzkim Konkursie 
Historycznym, Dominika Kamińskiego 
– ucznia klasy VI, za zajęcie III miejsca  

w Wojewódzkim Konkursie Przyrod-
niczym oraz Wojewódzkim Konkursie  
z Języka Niemieckiego.
 Jak bardzo utalentowani są ucznio-
wie Publicznego Dwujęzycznego Gimna-
zjum, widać po zaszczytnych miejscach 
również zajmowanych w konkursach 
przedmiotowych na szczeblu gmin-
nym. Tu wyróżnić trzeba następujące 
osoby z klasy III: Damian Wieczorek 
zajął I miejsce w Wojewódzkim Kon-
kursie Historycznym, Przemysław Paw-
lak – pięciokrotny laureat, za zajęcie 
I miejsca w Wojewódzkim Konkursie 
Chemicznym oraz Wojewódzkim Kon-
kursie Fizycznym, a także III miejsca 
w Wojewódzkim Konkursie Historycz-
nym, Wojewódzkim Konkursie Geogra-
ficznym oraz Wojewódzkim Konkursie 
Matematycznym. Dawid Klimanek –  
III miejsce w Wojewódzkim Konkursie 
Fizycznym, Marta Skowronek – III miej-
sce w Wojewódzkim Konkursie Biologicz-
nym. Do etapu wojewódzkiego dostała 
się uczennica Claudia Burgfeld, zajmując  
I miejsce w Wojewódzkim Konkursie  
z Języka Niemieckiego. Gratulujemy! 
 Jak niezliczone talenty kryją się za 
murami naszego gimnazjum świadczy 
również fakt, iż na najwyższych stop-
niach podium stawali także uczniowie 
klasy II gimnazjum! Gratulujemy Do-
minice Biernackiej za zajęcie I miejsca  
w Wojewódzkim Konkursie z Języka Pol-
skiego oraz Magdalenie Jelonek za zajęcie 
III miejsca w Wojewódzkim Konkursie  
z Języka Polskiego. Uczennice mogą być 
z siebie tym bardziej dumne, gdyż rywa-
lizowały z kolegami klas III gimnazjum.
 6 marca br. uczniowie gimnazjum 

wzięli udział w międzyszkolnym turnieju 
chemicznym Chemiczna Głowa. Turniej 
odbył się w Zespole Szkół nr 3 w Sławię-
cicach.
 28 lutego br. odbył się w Zespole 
Szkół nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu II Po-
wiatowy Konkurs Ortograficzny Mistrz 
Ortografii. Do konkursu zaproszeni byli 
uczniowie ze szkół gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych całego Powiatu Kę-
dzierzyńsko-Kozielskiego. Drugie miej-
sce wśród gimnazjalistów zajęła nasza 
uczennica – Dominika Biernacka.
 Zespół Szkół Dwujęzycznych zna-
ny jest z tego, że dba o wszechstronny 
rozwój swoich wychowanków, proponu-
jąc im także możliwość samorealizacji  
w wielu innych obszarach. W szkole dzia-
ła wiele różnych kół zainteresowań np.: 
szkolny zespół wokalno – instrumental-
ny Solaris, koło teatralne, koło kulinarne, 
szachowe.
W tych obszarach uczniowie także zdo-
bywają szerokie uznania, nie tylko spo-
łeczności lokalnej, ale także powiatowej, 
a nawet regionalnej. Pod koniec roku 
kalendarzowego szkolny zespół wokal-
no – instrumentalny Solaris wystąpił  
w Łubowickim Centrum Kultury i Spo-
tkań im. Josepha von Eichendorffa. Na-
stępnie wokalistka Joanna Kostka zaję-
ła III miejsce w V Konkursie Piosenki 
Niemieckiej SuperStar 2012. Finał tego 
konkursu odbył się po raz drugi w Domu 
Kultury w Krapkowicach. Zespół wokal-
no – instrumentalny Solaris ubarwiał 
także swoimi występami spotkania dla 
Mniejszości Niemieckiej w Starym Koźlu 
oraz Dziergowicach. Wokalistki: Joan-
na Kostka oraz Natalia Żwirek wystąpiły 
podczas finału WOŚP w Dziergowicach. 
 18 lutego 2013 roku uczestnicy koła 
szachowego wzięli udział w rozgrywkach 
Szkolnej Ligi Szachowej w Kędzierzynie 
– Koźlu. Pierwsze miejsce zdobył tam 
uczeń klasy VI – Bryan Gohla. Pierwsze 
miejsce zajęli także drużynowo w skła-
dzie: Bryan Gohla, Magdalena Kozub-
ska, Aleksander Kula, Michał Ogórek, 
Piotr Przybyla. Uczniowie brali również 
udział w konkursie językowym Wschód-
-Zachód. W kategorii język niemiecki na-
stępujący uczniowie dostali się do finału: 
Dominik Kamiński, Markus Kosian, Do-
minik Burgfeld, Claudia Burgfeld, Julia 
Lużyna, Magdalena Jelonek oraz Monika 
Niemiec.
 Poza wytężoną pracą uczniowie mieli 
także okazję brać udział w różnych wy-
jazdach o podłożu edukacyjnym. 
 21 stycznia 2013 roku klasy IV – VI 
wyjechały na spektakl Teatralne ABC, na-
tomiast klasy I – III gimnazjum obejrzały 
Teatralne potyczki. 
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Kuźni

Atrakcyjna szkoła
 Zimą na terenie naszej gminy  
w szkołach podstawowych zorganizowa-
no wiele konkursów przedmiotowych. 
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Starej Kuźni pilnie i solidne przy-
gotowali się do nich zdobywając czoło-
we miejsca. Wiktoria Popczak wygrała 
konkurs polonistyczny, a w konkursie  
z języka niemieckiego zdobyła II miejsce. 
Uczennica klasy VI, Magdalena Wiencek, 
zajęła II miejsce w konkursie z języka an-
gielskiego oraz III miejsce w konkursie 
polonistycznym. W konkursie historycz-
nym Mateusz Brym zdobył II miejsce.  
W grudniu sportowcy z klasy IV i III zdo-
byli brązowy medal w gminnym turnieju 
w „dwa ognie”.
 W okresie zimowym uczniowie mieli 
dużo atrakcji i spotkań, podczas których 
świetnie się bawili. Na początku grudnia 

naszą szkołę odwiedził Mikołaj wręczając 
nawet największym łobuziakom słodki 
upominek. Kolejną niespodzianką dla 
dzieci był wyjazd do kina Helios w Kędzie-
rzynie-Koźlu na seanse filmowe „Asterix  
i Obelix” oraz „Rudolf ratuje swojego bra-
ta”. Tuż przed Świętami Bożego Narodze-
nia odbył się apel świąteczny, na którym 
wystąpili uczniowie klas I-III. Dodatkową 
atrakcją było wspólne śpiewanie kolęd  
w języku polskim, niemieckim i angiel-
skim w wersji karaoke. 
 Po feriach zimowych uczniowie wy-
ruszyli do Rybnika na spektakl teatralny 
pt. „Przygody Stasia i Nel na Czarnym 
Lądzie”. Występy aktorów zainspirowały 
dzieci do wystawienia w szkole własnych 
inscenizacji fragmentów powieści Sien-
kiewicza. Pomysłowość i oryginalność 
wykonania malowały zachwyt na niejed-
nej twarzy widza.
 Kilka dni przed Dniem Zakochanych 
uczniowie przygotowali piękne walentyn-
ki, które zostały nagrodzone słodkościami  
w konkursie na najładniejszą walentynkę. 
W szkole działała również poczta walen-
tynkowa, dzięki której zakochani mogli 
wręczyć swoim sympatiom kartki z miły-
mi wyznaniami.

 W lutym pani Ewa Waligóra zor-
ganizowała i przeprowadziła olimpiadę 
matematyczną dla klas IV-VI. Zarówno 
uczestnicy, jak i widzowie świetnie się ba-
wili podczas konkursu, który miał format 
znanego teleturnieju telewizyjnego „Jeden  
z dziesięciu”. 
 Wyjątkowo obchodzone było Święto 
Kobiet. W tym dniu uczniowie oraz jury 
wybierali najpiękniejszą uczennicę na-
szej szkoły. W kategorii klas młodszych 
tytuł Miss Szkoły zdobyła Jadwiga Pucia,  
a w kategorii klas starszych wszystkie 
swoje urocze rywalki pokonała Patrycja 
Jurecko, która została okrzyknięta rów-
nież Miss Publiczności.
 Dzięki uczestnictwu w projekcie unij-
nym „Przyjazna szkoła” po lekcjach odby-
wają się dodatkowe zajęcia: plastyczne, 
fotograficzne oraz rytmiczno-taneczne, 
a szkoła zyskała wiele atrakcyjnych po-
mocy dydaktycznych. Uczniowie chętnie 
uczęszczają na zajęcia unijne, podczas 
których rozwijają swoje pasje i zaintereso-
wania. 
 Do końca roku szkolnego pozostało 
jeszcze kilka miesięcy. Czas ten będzie 
dla wielu uczniów okresem wzmożo-
nej nauki, ale z pewnością nie zabraknie  
w nim miłych niespodzianek i szkolnych 
atrakcji.

Agata Witowska

 W dniach od 7 do 11 stycznia 2013 
roku czternastu uczniów Dwujęzycz-
nej Szkoły Podstawowej uczestniczyło  
w warsztatach pod hasłem EuroWeek. 
Program EuroWeek – Szkoła Liderów 
obejmował 4 bloki tematyczne: Europa 
i kraje wolontariuszy, Praca w grupie, 
Kultura, taniec i muzyka, Zabawy z wo-
lontariuszami. Część zajęć (do 50%) była 
prowadzona w języku angielskim przez 
szkoleniowców i wolontariuszy EFM  
z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Au-
strii, Rumunii, Dominikany, Argentyny, 
Meksyku, Litwy, Łotwy, Indonezji, Chin, 
Finlandii, Islandii, Wietnamu, Ekwado-
ru, Kenii, Nigerii, Nepalu, Indii, Kolumbii  
i Turcji. Były to ciekawe i nowatorskie za-
jęcia, umożliwiające uczniom praktycz-
ne wykorzystanie języka angielskiego. 
Obóz, przygotowany przez Europejskie 
Forum Młodzieży, odbył się w malowni-
czo położonej górskiej miejscowości na 
Ziemi Kłodzkiej – Długopole Dolne.

 Korzystając z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych w imieniu pracow-
ników naszego zespołu składamy wszyst-
kim mieszkańcom gminy świąteczne ży-
czenia:
Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości,
Wypełnionych nadzieją budzącej się wio-
sny.
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu 
Zmartwychwstania Pańskiego,
oraz smacznego świeconego w gronie naj-
bliższych.

mgr Helena Melcz

(ciąg dalszy ze str. 10)

Wyłączenie telewizji analogowej

Cyfryzacja
 Naziemna telewizja cyfrowa zastąpi 
docelowo telewizję analogową. Oznacza 
to, że widzowie, którzy nie wyposażą się 
we właściwy sprzęt do jej odbioru, utracą 
możliwość odbierania telewizji naziem-
nej.
 Do odbioru naziemnej telewizji cy-
frowej potrzebny jest:
- nowoczesny telewizor cyfrowy (obsłu-
gujący kodowanie MPEG-4), lub
-zewnętrzny dekoder DVB-T MPEG-4 w 
formie przystawki (tzw. set-top-box) pod-
łączony do telewizora, oraz
- tak jak dotychczas antena naziemna.
 Koszt zakupu dekodera, to wydatek 
około 100-250 zł. Natomiast ceny anten 
kształtują się pomiędzy 50-200 zł. Przy 
zakupie dekodera lub telewizora trzeba 
upewnić się, czy to odpowiednie urzą-
dzenie. Zachęcamy do korzystania z za-
ufanych punktów sprzedaży. Zgodnie  
z prawem sprzedawca zobowiązany jest 
do poinformowania przed zakupem, czy 
sprzęt spełnia wymagania techniczne do 
odbioru naziemnej telewizji cyfrowej  

w Polsce. Coraz częściej zdarzają się przy-
padki oferowania do sprzedaży sprzętu, 
który nie spełnia wymagań i tym samym 
uniemożliwia odbiór telewizji cyfrowej.
 Proces wyłączeń nadawania analo-
gowego przebiega etapami - rozpoczął się 
7 listopada 2012 roku i zgodnie z ustawą  
z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu na-
ziemnej telewizji cyfrowej zakończy się do 
końca lipca 2013 r.
 Tegoroczne wyłączenia emisji analo-
gowej obejmą następujące obszary rezer-
wacyjne (wg głównych nadajników):
- 22 kwietnia 2013 r.: Częstochowa/
Wręczyca Wlk., Kłodzko/Czarna Góra, 
Opole/Chrzelice, Rabka/Luboń Wielki, 
Szczawnica/g. Przechyba, Tarnów/g. Św. 
Marcina, Wrocław/Ślęża, Zakopane/Gu-
bałówka.
 W celu uzyskania pomocy, 
zachęcamy do korzystania z bez-
płatnej infolinii: 800-007-788 lub  
z informacji na stronie interneto-
wej www.cyfryzacja.gov.pl.
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Szkoła Podstawowa w Dziergowicach

Z życia szkoły ...
 Miesiąc styczeń dla uczniów, przede 
wszystkim klas IV–VI, oznacza czas 
wzmożonej nauki. Kończy się I semestr  
i każdy stara się rozpocząć ferie z dobry-
mi ocenami. Najlepszym uczniom ze SP  
w Dziergowicach udało się zdobyć sty-
pendia naukowe. Należą do nich:
w klasie VI: K. Chrząszcz, A. Żydek,  
O. Gacka, M. Komander, P. Pajonczek,  
K. Zachłód ;
w klasie V: J. Czogała, W. Marszałek,  
A. Wróbel, K. Giet, J. Ignacy, M. Stopa,  
J. Wydra ;
w klasie IV: Z. Wróbel, M. Kupczyk,  
K. Kubicka, A. Walas, M. Pajonczek,  
P. Siwek. 
Ponadto, nasza szkoła może pochwalić się 
wysoką średnią ocen : 4,72.
 W tym samym czasie odbyły się 
gminne etapy wojewódzkich konkursów 
przedmiotowych. Nasi uczniowie, wyło-
nieni po szkolnym etapie konkursów, za-
jęli wysokie miejsca w gminie w następu-
jących konkursach:
historyczny – I m. Aleksander Żydek,  
IV m. Oskar Gacka,

polonistyczny – II m. Milena Komander  
i Klaudia Chrząszcz,
przyrodniczy – II m. A. Żydek,
matematyczny – II m. A. Żydek, III m. So-
nia Eilers,
języka angielskiego – III m. A. Żydek,
języka niemieckiego – IV m. Wiktoria 
Dominiak
religijny – Klaudia Chrząszcz awansowa-
ła do finału wojewódzkiego w konkursie 
wiedzy biblijnej, który odbył się w Gliwi-
cach.
 Dnia 6 stycznia w Gminnym Cen-
trum Kultury i Rekreacji w Bierawie od-
było się ,,Popołudnie z Jasełkami i Kolę-
dami”, w którym wzięli udział uczniowie 
przygotowani do występu przez p. mgr 
W. Marszałek. Tydzień później w Domu 
Kultury w Dziergowicach w ramach Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dzieci 
wystąpiły z koncertem kolęd przygoto-
wanym przez p. mgr D. Kmieć i p. mgr  
W. Marszałek. Uczniowie w piękny spo-
sób zaprezentowali swoje talenty muzycz-
ne i wokalne. Znane kolędy zagrali na 
różnych instrumentach muzycznych oraz 

zaśpiewali w oryginalny sposób wzbu-
dzając podziw publiczności. Zebranym 
przybliżono również historię najbardziej 
znanych kolęd.
 Styczeń, to także okres karnawału. 
Rada Rodziców zorganizowała dla doro-
słych zabawę karnawałową. Dla uczniów 
oraz zaproszonych przedszkolaków zor-
ganizowano w szkole bal przebierańców. 
Kolorowo przebrane i wspaniale bawiące 
się dzieci trudno było rozpoznać. Zabawa 
była wyśmienita. W tym dniu rozpoczę-
ły się również zapisy uczniów do klasy 
pierwszej .
 Uczniowie klasy szóstej wzięli 
udział w spektaklu profilaktycznym pt. 
,,Toksyczne siostry”, który miał miejsce  
w Domu Kultury w Dziergowicach.
 Przez okres zimy, aż do końca mar-
ca, w szkole w sali gimnastycznej z ini-
cjatywy U G w Bierawie są prowadzone 
popołudniu przez p. mgr D. Gieta zajęcia 
sportowe, na których dzieci i młodzież 
mogą aktywnie spędzić czas wolny. Warto 
też wspomnieć, że szkoła organizuje dla 
swoich uczniów, po lekcjach, wyjazdy na 
pływalnię do Kędzierzyna. Nasze dzieci 
nie mogą narzekać na brak zajęć w długie 
zimowe wieczory. 

Dariusz Giet 

Projekt unijny realizowany w szkołach

PRZYJAZNA SZKOŁA
 Od października 2012 do czerwca 
2013r. w szkołach podstawowych Gminy 
Bierawa (w Dziergowicach, Solarni, Starej 
Kuźni, Starym Koźlu) w ramach współfi-
nansowanego przez Unię Europejską pro-
jektu PRZYJAZNA SZKOŁA realizowane 
są zajęcia dodatkowe dla uczniów i uczen-
nic klas I-III. Prowadzone w poszcze-
gólnych placówkach zajęcia wspomagają 
szkoły w procesie edukacji uwzględniając 
indywidualną pracę z dzieckiem w opar-
ciu o rzeczywiste, zdiagnozowane potrze-
by uczniów.
 W szkole Podstawowej w Starym 
Koźlu dzieci z klas młodszych biorą udział 
w następujących zajęciach:
- gimnastyka korekcyjne,
- zajęcia logopedyczne,
- zajęcia instrumentalno-wokalne,
- zajęcia taneczne.
 Zajęcia prowadzone są przez wykwa-
lifikowaną kadrę nauczycieli w małolicz-
nych grupkach, które zapewniają indywi-

dualne podejście.
Dzieci bardzo chętnie uczestniczą we 
wszystkich spotkaniach, gdzie mają moż-

liwość  rozwijać swoje zainteresowania  
i talenty oraz zadbać o prawidłową po-
stawę i wymowę. Atrakcyjność zajęć nie-
wątpliwie podnoszą zakupione w ramach 
projektu pomoce dydaktyczne, instru-
menty muzyczne, zestawy do ćwiczeń ko-
rekcyjnych czy przepiękne stroje tanecz-
ne.

M. Ceglarska
Biuro projektu

Urząd Gminy Bierawa, ul. Wojska Polskiego 
12, 47-240 Bierawa

tel: 77 4872 266   fax: 77 4872 262

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
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Listy czytelników

Redakcja Głosu Bierawa
 Dzień dobry wszystkim. Cztery 
pory roku przychodzą, odchodzą, po-
siadają wszelkie piękno natury, przyro-
dy. Myślę, że są szczęśliwi, którzy chcą 
to zrozumieć i cieszyć się w życiu, to 
wszelkie piękno przyczynia się na dobre 
życie człowieka, bo on wszelkim swoim 
dobrem spostrzega i rozumie napotka-
nego człowieka. 
 To był dzień Wielki Piątek, byłem 
w Kędzierzynie o godzinie 11.30, uda-
łem się do lekarza w przychodni osiedla 
Azoty. Pomyślałem, że w Wielki Piątek 
zrobię sobie marsz 3 km z Kędzierzy-
na do przychodni Azoty. Już z dala za-
uważyłem, że zbliżają się dwie postacie, 
większa i mniejsza i ciągnięty wózek 
przez człowieka, by coś złomu sprzedać. 
Mała dziewczynka szła, często uklęka-
ła na trawie przy szosie, zrywała żółte 
nagietki, kwiatki wiosenne w bukiecik 
miała ułożone w rączce. Dziewczynka 
powiedziała, że dla mamusi te kwiatki  
i wianuszek uplecie. Ten ciągnący wó-
zek ze złomem to ojciec dziewczynki, 
powiedział mi po cichu, by dziewczyn-
ka nie płakała, że żona choruje. W reak-
cji na widok biednego człowieka i małej, 
lekko ubranej dziewczynki, a było wtedy 
zimno, wzruszyłem się, pociekły mi łzy, 
pomyślałem- to wyjątkowe spotkanie, 
bo to ich prawdziwe, trudne życie, tak 
pomału szli drogą, na pewno nauczy-
li się, cierpieli, rozstawałem się z nimi, 
wtedy z kieszeni wyciągnąłem drobnych 
pieniążków niewiele, oddałem temu 
ojcu, by kupił herbatę gorącą i bułki, bo 
było zimno, podziękował, żal mi  było 
widzieć jak oddalali się, pomyślałem, że 
to prawdziwe, żywe istoty napotkane na 
drodze, tak dla biednych wygląda droga 
cierpienia- to moje zdanie. 
 Ale moje życie też jest trudne,  
w chorobie, cierpieniach, ale za to świa-
domy, że doświadczenie mojego życia 
jest zrozumieniem dla napotkanych, by 
otaczać każdego swoim dobrem. Nad-
chodzą Święta Wielkanocne, zazielenia-
ją pola uprawiane przez rolników, pięk-
nie wyglądają pola i łąki otaczane przez 
lasy w Goszycach, ładnie są zbudowane 
budynki, dopasowane do krajobrazu, 
pięknie zbudowana restauracja na ubo-
czu Goszyc, z widokiem na wspaniały 
krajobraz pól, łąk i lasu.
 Szczególnie wiosną można nasłu-
chiwać świergotu wielu gatunków pta-
ków, można napotkać zwierzynę leśną 
i polną i podziwiać wiosną pola upra-
wiane przez rolników, z przyrodą, na-

turą, rodzącej zieleni witającej. Warto  
w miejscowości Goszyce się zatrzymać, 
by odpocząć na wsi, pospacerować, po-
oddychać zdrowym powietrzem i do-
znać śląskiej gościnności, gdyż miesz-
kańcy Goszyc są znani z życzliwości, 
związani ciężką pracą na wsi i mocno 
wierzący. Byłem tam w restauracji Zło-
ty Bażant, odpoczywałem przy kawie, 
w tym pięknym wnętrzu i na zewnątrz 
można w pięknym nastroju tego miej-
sca wspaniale odpocząć. Do tego przy-
czynia się cały personel obsługi i kuch-
nia, w której sporządza się smaczne 
posiłki, myślę, że przybysze z różnych 
stron kraju pochwalają tę śląską gościn-
ność. Osobiście to zauważyłem moją 
obecnością przy kawie. Wyrażam słowa 
uznania za uprzejmą obsługę i piękno 
tego miejsca.
 Parę lat temu byłem w sanatorium 
w Inowrocławiu. Tam przebywałem  
w czasie Świąt Wielkanocy, to duże sa-
natorium Energetyk, jest tam ładny park 
z budynkami, z architekturą tamtego 
wieku. W Wielką Sobotę robiłem sobie 
spacer po Inowrocławiu. Przed starym 
budynkiem, na schodach rozmawiało 
kilka osób. Spostrzegłem ich zachowa-
nie, było powagą Świąt Wielkanocnych. 
Z wyglądu byli biedni, żal mi ich było. 
Do sklepu poszedłem i kupiłem słoik 
opiekanej ryby i chleb. Podzieliłem ich  
i byli bardzo zdziwieni, jeden głośno 
powiedział: Pan pewnie ze Śląska, od-
powiedziałem: ładnie Pan to powie-
dział, pytałem ich, jakie będzie u was 
Wielkanocne śniadanie. Ano będzie 
marne, bo bieda, ale jak tradycja każe 
Święta są dla każdego.
 W sanatorium rano było wspólne 
śniadanie Wielkanocne, ja siedziałem 
przy stole personelu i kierownictwa, był 
ksiądz i zaproszeni z władz. Poprosiłem 
o mikrofon, by powiedzieć, że przyby-
łem ze Śląska i składam życzenia świą-
teczne. Na śniadaniu było około 200 
osób, kuracjusze z różnych stron Polski, 
ze łzami w oczach składali sobie życze-
nia, na stołach było wiele smacznych 
potraw z regionu Kujaw.  Każdy był 
szczególnie ubrany na ten poranek wiel-
kanocny i Święta, ale mnie się wspo-
mniało o tych biednych, co w sobotę 
kupiłem im słoik ryb opiekanych. Na 
koniec śniadania w sanatorium, zwró-
ciłem się do obsługi i opowiedziałem 
im, że w pobliżu sanatorium w starym 
domu zamieszkują biedni ludzie i czy 
kuchnia mogłaby im ofiarować skrom-

ny posiłek. Wysłuchali mnie, mówili, 
że polska tradycja każe się dzielić, więc 
kelnerka przygotowała skromny posi-
łek na śniadanie wielkanocne, włożyła 
to w karton, ja to zaniosłem do domu 
biednych. Widziałem wnętrze domu tej 
rodziny, że są biedni. Byli wielkiej rado-
ści jak przyniosłem posiłek ofiarowany 
przez kuchnię. „A to ten pan ze Śląska”, 
wszystkich podzieliłem posiłkiem, wi-
działem błyski w ich oczach, że nie spo-
dziewali się, że w ten sposób ich nawie-
dziłem w Wielkanocny poranek. Kiedy 
to spożywano widziałem ich pragnienie 
w swoim strudzonym życiu, podaliśmy 
sobie ręce, składając życzenia. Płakali 
przy pożegnaniu, kazali podziękować 
obsłudze sanatorium za piękne podzie-
lenie się, ale i ja z przyzwyczajenia do 
swojej Śląskiej, szczerej gościnności tak 
samo, gdyż obyczaj każe podzielić się 
dobrem. Po Świętach - czas wyjazdu  
z pięknego Inowrocławia i wzruszają-
cych doznanych, napotkanych chwil 
podczas pobytu w sanatorium. Chciał-
bym tam kiedyś wrócić, do pięknego 
Inowrocławia i ziemi kujawskiej. 
 Pamiętam też piękną wiosnę na wsi 
Pniowie w powiecie Gliwickim. Tam 
wychowałem się, rolnicy zajmowali się 
dużymi gospodarstwami rolnymi. Pa-
miętam jak z wielką troską, staranno-
ścią i ochotą wykonywało się wszelkie 
prace ciężkie. To było radością życia, to 
wzmacniało zdrowie, nie było znudze-
nia, smutku nerwowości, a siły fizyczne 
i psychiczne zdrowe, ludzie wiedzieli 
o przyrodzie, naturze, krajobrazie. Lu-
dzie żyli sobie we wzajemnej życzliwo-
ści, wyrażali prawdziwy uśmiech, nie 
było złości. Pamiętam, że na Święta 
Wielkanocy, ksiądz proboszcz Jan Ho-
lik i ksiądz Piotr Morcinek z parafii św. 
Marcina w Paczynie zachęcali by ludzie 
poszli do starych wiekiem, o słabych 
siłach i w zdrowiu opuszczeni. Parafia-
nie udawali się do takich chałup, ko-
biety oprały firany, w oknach zawiesiły, 
szyby wyczyściły i wszystkie porządki  
w chałupie zrobiły, nakryły obrusem 
stół. Był zwyczaj, że gospodyni sąsia-
dów zanosiły świąteczny posiłek do 
tych ludzi starszych wiekiem. Ludzie 
wiedzieli o sobie, czuwali i pomagali 
sobie wzajemnie, nie było, że ktoś byłby 
osamotniony, to było prawdziwe, na-
turalne życie wśród mieszkańców wsi. 
Wiedzieli jak się zachowywać swoim 
dobrem, jak pomagać innym. Tak samo 
chłopi, rolnicy poszli w chałupy przed 
świętami by robić porządki w obejściu 
gospodarstw u tych rolników starszych 
wiekiem czy w chorobie, mimo, że nie 

(ciąg dalszy na str. 14)
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byli krewnymi. Ale na wsi ludzie jak 
swoja rodzina, wiedzieli co znaczy życie 
przez trud ciężkiej pracy na roli, domu  
i w zagrodzie. Pamiętam naszych pro-
boszczów, często widywanych na wsi, roz-
bawionych, uśmiechniętych, wstępowali  
w chałupy wiejskie, gdy mówili „a co 
tu tak smutno?”, to gospodarz odpo-
wiedział chytrze „niczego się nie chce, 
po trudzie polnym i obejściu”, to ksiądz 
mówił, że narzekasz i zrób modlitwę 
do św. Antoniego, zaczął żartować  
i w chałupie zrobiło się wesoło. Pamię-
tam już dawniej w marcu bywało ciepło, 
gospodynie szykowały sadzeniaki, by  
z początkiem kwietnia je posadzić. 
 Święta Wielkanocne były pełne zie-
leni wiosny. Dawniej dostojnie obcho-
dzono Święta Wielkanocne, gospodynie 
robiły wiele potraw tak, że brakowało 
miejsca na stole. Przed świętami wypie-
kano kołacze z serem, makiem, posypką 
i jabłkami i różne słodycze, keksy. Na 
Święta szykowano się od dawna, rolni-
cy, jak zwyczaj kazał robili zwane świ-
niobicie, by w beczkach drewnem olchy 
wędzić szynki wędzonkę, robili pasz-
tet, kaszankę i salceson. Dzieci robiły 
w ogródkach gniazda z siana, bo zają-
czek w Wielki Piątek, Sobotę i Niedzielę 
Wielkanocną nakładał w gniazdka ko-
lorowe kurki, baranki, zajączki. Dzieci 
już wcześnie rano biegały do gniazdek, 
co zajączek przyniósł. Wielką to radość 
dzieciom sprawiało, dzisiaj do nas star-
szych to jest piękne wspomnienie ze 
swojego dzieciństwa, tradycje więc na-
leży kultywować. 
 W Wielki piątek wcześnie rano, 
w rzece obmywano się wodą na znak 
ukrzyżowanego, dziewczęta ubrane na 
kolorowo w pięknych haftach o wzorach 
z regionu wsi powiatu gliwickiego, nio-
sły drzewko sosny przystrojone koloro-
wymi bibułkami śpiewały: „Nasz goik 
zielony, pięknie przystrojony, szczęścia 
zdrowia winszujemy”, Bożym Błogosła-
wieństwem na Święta Wielkanocne go-
spodarze w koszyk dziewczętom wkła-
dali dary. 
 W Święta rano na zmartwychwsta-
nie, w kościele grały trzy orkiestry dęte 
z Pniowa, Byciny i Paczyny, w miejsco-
wościach były wielkie chóry młodzieży 
i starszych prowadzone przez naszych 
księży misjonarzy, kościół był zapełnio-
ny. Rano na wsi odbywały się świątecz-
ne śniadania, potem uroczyste obiady, 
Święta były odpoczynkiem po ciężkiej 
pracy. 
 W pierwszy dzień Świąt nie wycho-
dzono z chałup, w lany poniedziałek, 
bardzo grzecznie, chłopcy ładnie ubra-
ni wstępowali do chałup, by pokropić 

perfumami dziewczęta, były przy tym 
śmiechy i radość. Za to dziewczęta od-
wzajemniały się chłopcom wręczając 
ozdobione kroszonki (pisanki), chłop-
cy przez to byli dumni i rozradowani. 
Rolnicy w drugi dzień świąt, bryczkami 
przystrojonymi robili przejażdżki po 
wsi, by na pola włożyć gałązki z Palmo-
wej Niedzieli. Rolnik uklękał na polu, 
znakiem krzyża kładł gałązkę na ziemi, 
by pole dało obfity urodzaj. 
 W tym dniu na wsi odbywały się 
odwiedziny i różne imprezy sportowe, 
zabawa taneczna, to sprawiało piękne 
przeżycie pobożności i dla wypoczyn-

(ciąg dalszy ze str. 13)

ku. Piękno Świąt Wielkanocnych jest 
nadal w naszym życiu i by pozostało na 
nadchodzące Święta. 
 Całemu personelowi Urzędu Gmi-
ny w Bierawie, mieszkańcom wsi: Brzeź-
ce, Bierawa, Dziergowice, Goszyce, Ko-
rzonek Osiedle, Korzonek Wieś, Stara 
Kuźnia, Grabówka, Solarnia, Ortowice, 
Stare Koźle, Lubieszów, Kotlarnia:
Zdrowych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych
życzy:

Konrad Golla,
czytelnik Głosu Bierawy

Dwa złote medale i rekord Polski na 3000m

Sypnęło medalami
 D n i a 
02.03.2013r. 
w Spale od-
były się Ha-
lowe Mistrzo-
stwa Polski 
We t e r a n ów  
w których 
wystartowała 
dwójka za-
w o d n i k ó w 
Z A W I S Z Y 
Stara Kuź-
nia. Tadeusz 
Rojewski wy-
walczył złoty 
medal na dystansie 1000m i 3000m na 
którym ustanowił rekord Polski. Drugi 
z naszych zawodników Andrzej Grzesik 
wywalczył brązowy medal na dystansie 
3000m.
 Również 02.03.2013r nasi najmłodsi 
sportowcy wystąpili w Korfantowie, gdzie 
odbywały się Mistrzostwa Wojewódz-
twa Opolskiego w Biegach Przełajowych 

LZS. Wszyscy nasi zawodnicy biegali  
w swoich kategoriach wiekowych. Na dy-
stansie 1000 m najlepiej wypadła Natalia 
Ciechomska, która wywalczyła srebrny 
medal mistrzostw. Sara Jasiulek i Sławo-
mir Malarz wywalczyli szóste miejsca,  
a Paweł Ciechomski był siódmy. 
 Gratulacje dla wszystkich zawodni-
ków !
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W skrócie:

Program PRZYJAZNA SZKOŁA - zajęcia gimnastycznePuchary pasjonata skata - Herberta Pietruszki

Przedszkole w Dziergowicach - zajęcia z dziećmiPrzedszkole w Dziergowicach - zajęcia z dziećmi

Wymiana lamp w Gminie Program PRZYJAZNA SZKOŁA - zajęcia logopedyczne

Konkurs plastyczny Zapobiegam pożarom Program PRZYJAZNA SZKOŁA - zajęcia muzyczne
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W skrócie:

Bierawa - budynek socjalny

Mistrzostwa Województwa w biegach przełajowych

Budowa kanalizacji w Solarni

SP Stare Koźle - Plac zabaw

Przedszkole w Bierawie - zajęcia w bibliotece Przedszkole w Dziergowicach - zajęcia z dziećmi

„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj, Zmartwychwstał!”
 Każdy z nas niesie w sobie Pragnienie 
trwania w wiecznej szczęśliwości.
Zmartwychwstały Chrystus zwyciężając 
śmierć otwiera nam bramy życia wieczne-
go.
 Niech ta wielka tajemnica naszej wia-
ry, stanie się niewyczerpanym źródłem na-

dziei, mocy i siły w podejmowaniu owych 
wezwań, stających przed nami każdego dnia. 
Niech obecność Zmartwychwstałego gości  
w naszych rodzinach!!!

Błogosławionych Świąt!!!
Ks. Jarosław Krężel

/Łk 24,5/


