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Wójt informuje

 Przed nami Dożynki Powiatowo – 
Gminne, które odbędą się 18 września 
2011r. w Starej Kuźni. Warunki pogodo-
we przy tegorocznych zbiorach plonów 
były wysoce niekorzystne ze względu na 
nadmiar opadów w miesiącach letnich. 
Jako gmina wspomagaliśmy rolników za-
trudnionych przy robotach publicznych 
zgodnie z wymogami ustawy popowo-
dziowej z roku ubiegłego. Pomoc ta po-
zwoliła przetrwać rolnikom naszej gmi-
ny bardzo trudny okres II połowy 2010r  
i podobnie 2011. 
 Od 1 lipca br. na okres sześciu mie-
sięcy Polska przejęła przewodnictwo  
w Unii Europejskiej. W programie pol-
skiej prezydencji w Radzie Unii Europej-
skiej określone zostały trzy priorytety: 
Bezpieczna Europa – żywność, energia  
i obronność, gdzie wspólna polityka rolna 
do 2020r. powinna sprostać wyzwaniom 
przyszłości związanymi z żywnością, 
zasobami materialnymi oraz aspektami 
terytorialnymi. W strategii zapisano rów-
nież, że gospodarstwa małoobszarowe 
posiadają duży potencjał produkcji tra-
dycyjnej żywności lokalnej lub produk-
tów niszowych.
 Jako gmina uporaliśmy się z napra-
wą wałów uszkodzonych w roku ubie-
głym. Obecnie trwają trzy największe 

Szanowni Państwo, Drodzy rolnicy!
inwestycje ze środków rządowych, doty-
czące odbudowy dróg popowodziowych 
tj.: Dziergowice, ul. Turska, Bierawa,  
ul. Sienkiewicza i Stare Koźle ul. Ko-
ściuszki. Trwają prace związane z odtwo-
rzeniem dróg transportu rolnego w Lu-
bieszowie również po powodzi ze środ-
ków Urzędu Marszałkowskiego.  
 Realizujemy przebudowę ul. Wiej-
skiej w Grabówce – odcinek w kierunku 
lasu ze środków Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych. W sumie 
prace toczą się na 6 km dróg gminnych.

 Naszym gospodarzom z okazji doży-
nek życzę na kolejny rolniczy rok bardzo 
dobrych zbiorów wraz  z bardzo korzyst-
nymi warunkami klimatycznymi, które 
nam wszystkim są potrzebne ponieważ 
nasze zabezpieczenia przeciwpowodzio-
we są niewystarczające.

 Martwi nas jako mieszkańców gminy 
zastój w realizacji Zbiornika Racibórz, 
którego budowa miała ruszyć w roku bie-
żącym. Siła organizacji ekologicznych jest 
większa niż presje mieszkańców, samo-
rządów i  inwestora czyli RZGW Gliwice.

Ryszard Gołębowski
Wójt Gminy Bierawa

 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/

* * *
 Zapraszamy mieszkańców Gminy
Bierawa do korzystania z Wiosek Inter-
netowych.
OSP Dziergowice:
18:00-20:00 (poniedziałek, środa, czwar-
tek, piątek),
OSP Lubieszów:
16:00-20:00 (wtorek i czwartek),
OSP Goszyce:
16:00-20:00 (wtorek i czwartek),
OSP Bierawa:
16:00-20:00 (od poniedziałku do piątku).
Serdecznie zapraszamy!

* * *
Nasi Jubilaci
Cichoń Magdalena ........................ 91 lat
Megier Zofia .................................. 92 lat
Langer Janina ............................... 94 lata
Odrzygóźdź Zofia ....................... 94 lata
Pabelicka Paulina ..................... 102 lat
Hałas Jadwiga i Alojzy .......... 50 lat PM
Kucharczyk Rosalie i Alfons . 50 lat PM
Rekus Janina i Jerzy .............. 50 lat PM
Solich Irena i Franciszek ...... 50 lat PM

* * *
Liczba mieskańców na 01.09.2011
Bierawa ........................................... 1320
Brzeźce ............................................. 570
Dziergowice ................................... 1681
Goszyce ............................................ 152
Grabówka ........................................ 191
Korzonek ......................................... 238
Kotlarnia .......................................... 632
Lubieszów ........................................ 494
Ortowice .......................................... 266
Solarnia ............................................ 506
Stara Kuźnia .................................... 622
Stare Koźle ....................................... 816
Razem ....................................... 7488
Liczba mieszkańców w Gminie Bierawa:
styczeń ................................................. 7518
luty ....................................................... 7521
marzec ................................................. 7509
kwiecień .............................................. 7502
maj ....................................................... 7502
czerwiec .............................................. 7511
lipiec .................................................... 7506

Informacje Ogródki działkowe w Starej Kuźni

Wygaśnięcie trwałego zarządu
RGM 72244/1/07
Bierawa 25.05.2007 r.

Decyzja Nr 1/05/07
Wójta Gminy Bierawa
Z dnia 25. maja 2007 r.
w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu

 Na podstawie art. 46 ust. 2 pkt. 6 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o go-
spodarce nieruchomościami (tekst jedn.  
Z 2004r. Dz. U. Nr 261, póz. 2603 ze zm.) 
oraz w oparciu o art. 104 ustawy z dnia  
14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jedn. z 2000r. 
Dz. U. Nr 98, póz. 1071 ze zm.) 
Wójt Gminy Bierawa postanawia
Orzec o wygaśnięciu trwałego zarządu 
ustanowionego do nieruchomości po-
łożonej w obrębie Stara Kuźnia ozna-
czonych według ewidencji gruntów jako 
działki nr 229/6 o powierzchni 0,7315 
ha , oraz działki nr 352/2 o powierzch-

ni 2,2116 ha dla których Sąd Rejonowy  
w Kędzierzynie Koźlu prowadzi księgę 
wieczystą nr 30567
Uzasadnienie
Decyzja wójta Gminy Bierawa o wyga-
śnięciu trwałego zarządu na działkach nr 
229/6 i 352/2 stanowiących część prze-
kazanych nieruchomości położonych  
w obrębie Stara Kuźnia nastąpiła na sku-
tek szeregu uzgodnień:
- Wniosku Gminy Bierawa z dnia 22. 

11. 2001 r w sprawie wyrażenia zgody  
i przekazania na rzecz Gminy Bierawa 
omawianych nieruchomości.

- Ujęciu w/w powierzchni w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzen-
nego dla sołectwa Stara Kuźnia jako 
teren o symbolu MNU (mieszkaniowe 
usługowy) zgodnie z Uchwałą Rady 
Gminy Bierawa Nr C/59/03 z dnia  
8. 08. 2003r.

- Dokonanie podziały geodezyjnego w 
celu wydzielenia z działki 229/3 o łącz-

nej powierzchni 1,05 ha działki 229/6  
o powierzchni 0,7315 oraz z działki 
352 o łącznej powierzchni 5.74 ha wy-
dzielenia działki 352/2 o powierzchni 
2,2116 ha stanowiące nieruchomości 
na których ulega wygaśnięciu trwały 
zarząd ustanowiony na rzecz Polskiego 
Związku Działkowców-zarządu Woje-
wódzkiego w Opolu

- Protokółu uzgodnień w sprawie częścio-
wej likwidacji Pracowniczego Ogrodu 
Działkowego „Relaks” w Starej Kuźni 
zapisany dnia 2.03.2005r. w którym to 
spisano ustalenia związane z przekaza-
niem omawianych nieruchomości na 
rzecz Gminy Bierawa.

Mając powyższe na uwadze postanowio-
no orzec jak w sentencji
Pouczenie
Od decyzji niniejszej przysługuje odwo-
łanie do Samorządowego Kolegium Od-
woławcze w Opolu . Odwołanie wnosi się 
za pośrednictwem Wójta Gminy Bierawa 
w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Ryszard Gołębowski
Wójt Gminy Bierawa

Kędzierzyn-Koźle, 28.06.2011 r.

Szanowny Pan
Ryszard Gołębowski
Wójt Gminy Bierawa

 Proszę przyjąć serdeczne podzię-
kowania za pomoc w zorganizowaniu 
i zabezpieczeniu tegorocznego spływu 
pływadeł „Odra Rzeką Integracji Euro-
pejskiej - Pływadła 2011”.
 Dzięki Państwa życzliwości i wspar-
ciu udało się, po raz kolejny, przygoto-
wać niezwykle ciekawą i bogatą imprezę 
cieszącą się ogromnym powodzeniem  
i zainteresowaniem uczestników i wi-
dzów. Wierzę, że dotychczasowa współ-
praca pozwoli nam na kontynuowanie 
spływu w latach kolejnych i zaowocuje 
także innymi wspólnymi inicjatywami.

Z wyrazami szacunku

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA 
KĘDZIERZYN – KOŹLE

Ewa Dudzińska

Podziękowania

Plabiscyt Gazety Lokalnej

Najlepsi docenieni
 W czwartek wieczorem poznali-
śmy wyniki plebiscytów na Radnego  
i Sołtysa Roku 2011, który zorganizo-
wała „Nowa Gazeta Lokalna”. Podczas 
uroczystej gali w restauracji „Sobieski” 
uhonorowano też laureatów konkursu 
na Najsympatyczniejszego Urzędnika.

 Sołtysem Roku została Małgorzata 
Sobota z Ciężkowic, która otrzymała 
392 głosy. Drugie miejsce zajęła Sybilla 
Skupin z Ortowic (365 głosów), a trze-
cie Danuta Szczygieł z Bierawy (248). 
Kolejne miejsca zajęli: Ryszard Kufka 
z Długomiłowic (165), Henryk Brył-
ka z Ucieszkowa (162), Renata Krause  
z Pokrzywnicy (143), Urszula Kochoń  
z Polskiej Cerekwi (120), Barbara Gó-
recka z Pawłowiczek (119), Elżbieta 
Sączawa z Landzmierza (118) oraz Kry-
stian Pogodzik z Większyc (115).
 - Bardzo się cieszę z tego wyróżnie-
nia i jestem wdzięczna wszystkim, któ-
rzy na mnie głosowali - nie kryła wzru-
szenia Małgorzata Sobota.

 W plebiscycie oddano łącznie 2075 
głosów na 41 sołtysów z naszego po-
wiatu. Zwycięska sołtys otrzymała też 
tysiąc złotych na dofinansowanie im-
prezy dla mieszkańców Ciężkowic. 

Nagrodę ufundował Powiatowy Bank 
Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu.

 W plebiscycie na Radnego Roku 
tryumfował radny miejski i wiceprze-
wodniczący rady miasta Marek Nie-
miec (354 głosy). Nieznacznie wy-
przedził on radną powiatową Teresę 
Koczubik (333). Trzecia lokata przypa-
dła radnemu powiatowemu Jakubowi 
Gładyszowi (210). Pierwsza dziesiątkę 
uzupełnili: Czesław Kudzia (162), Ha-
lina Mińczuk (133), Marta Szydłowska 
(130), Teresa Ondruf (129), Grzegorz 
Mankiewicz (125), Andrzej Mazur 
(122) oraz Krystian Flegel (120). Łącz-
nie na 38 radnych oddano 2057 głosów.
 - W dwóch poprzednich edycjach 
zajmowałam drugie miejsca. Teraz wy-
grałem i bardzo się cieszę. Bardzo cenie 
sobie to wyróżnienie, ale nie spocznę 
na laurach w pracy radnego. Do tej 
pory starałem się robić tyle, ile mogę. 
Chcę wciąż pomagać mieszkańcom, bo 
dużo jest jeszcze spraw do załatwienia 
i problemów do rozwiązania - przyznał 
Marek Niemiec.

 Tytuł „Najsympatyczniejszego 
Urzędnika” przypadł Małgorzacie 
Masłoń z Urzędu Skarbowego w Kę-

dzierzynie-Koźlu, która otrzymała 
520 głosów. Oprócz lauru otrzymała 
ona bon na 1000 zł do wykorzystania 
w biurze podróży Multita Vai, ufundo-
wany przez tę firmę.
 - Każdy petent w urzędzie jest inny, 
ale każdego trzeba obsłużyć odpowied-
nio i pomóc mu rozwiązać jego sprawę. 
Jestem zaskoczona wynikiem i szczę-
śliwa. Będę robić dalej wszystko, żeby 
jeszcze lepiej pracować - stwierdziła 
Małgorzata Masłoń. 
Drugi był Sebastian Gałosz z urzę-
du miasta (509), a trzecia Beata Kopij 
z urzędu skarbowego (326). Kolejne 
miejsca przypadły: Joannie Mazurkie-
wicz z urzędu miasta (315), Piotrowi 
Huziukowi ze starostwa powiatowego 
(293), Joannie Młotkowskiej z urzędu 
miasta (287), Teresie Głuszek z urzę-
du miasta (270), Barbarze Stefanowicz  
z urzędu skarbowego (269), Ireneuszo-
wi Stasiakowi z urzędu miasta (240)  
i Halinie Ulaszek, również z urzędu 
miasta (234). 
 W plebiscycie oddano 4372 głosów 
na 57 urzędników.

ŁAG

Źródło: 
Gazeta Lokalna nr 26 (621), str 5

 W ramach projektu: „Wielopłaszczy-
znowe społeczne zaangażowanie mło-
dzieży w Polsce i Niemczech” dofinanso-
wanego przez Fundację Współpracy Pol-
sko-Niemieckiej w wysokości 5 tysięcy 
złotych w dniach 7-10 października 2011 
roku będzie miał miejsce wyjazd mło-
dzieży z terenu Gminy Bierawa do part-
nerskiej Gminy Ostfildern (Niemcy).
 Przewodniczącym delegacji będzie 
z-ca wójta Gminy Bierawa Krzysztof Fi-
coń. Wójt Gminy Ryszard Gołębowski 
pozostaje na miejscu ze względu na rów-
noległy termin wyborów parlamentar-
nych.

Wyjazd młodzieży
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Gazyfikacja 
Gminy Bierawa
Opole, 05.05.2011 r.

Pan 
Krzysztof Ficoń
Zastępca Wójta Gminy Bierawa

 Odpowiadając na pismo z dnia 
28.03.2011r. w sprawie gazyfikacji gminy 
Bierawa uprzejmie informujemy, że je-
steśmy zainteresowani gazyfikacją gminy 
Bierawa. Gazyfikacja gminy Bierawa jest 
opracowywana w dwóch etapach. 
 W pierwszym etapie obejmującym 
miejscowości Kotlarnia i Goszyce gazyfi-
kacja planowana jest w latach 2013-2015 
wspólnie z gminą Sośnicowice (woj.ślą-
skie). Obecnie GSG Sp. z o.o. w Zabrzu 
jest na etapie opracowywania projektu 
technicznego sieci gazowej średniego ci-
śnienia (bez przyłączy gazowych do bu-
dynków).
 W drugim etapie obejmującym miej-
scowości Brzeźce i Stare Koźle, gazyfika-
cja jest na etapie opracowywania koncep-
cji. Po opracowaniu koncepcji gazyfikacji 
pozwolimy sobie poinformować władze 
gminy celem przedstawienia wyników 
opracowania i omówienia dalszych dzia-
łań związanych z powyższym.

Górnośląska Spółka Gazownictwa
Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu

Zastępca dyrektora ds. technicznych
Andrzej Iwanowiec

Odbudowa wału 
w Starym Koźlu
Warszawa, 20.06.2011

Pan 
Ryszard Golębowski
Wójt Gminy Bierawa

 Nawiązując do pism z dnia 9 maja 2011 
roku, znak: IRZP.7013.3.5.2011 i pisma 
Wojewody Opolskiego z dnia 14 czerwca 
2011 roku, znak: IN.III.6355.4.2011.GG 
oraz promesy z dnia 17 lutego 2011 roku; 
znak BUSKŻ-I-5901-9/11, uprzejmie 
informuję, że wyrażam zgodę na wyko-
rzystanie pozostałej kwoty dotacji w wy-
sokości 659 246 zł na realizację zadania 
pn.: „Odbudowa wału, podbudowy i na-
wierzchni ul. Kościuszki w Starym Koźlu 

Listy do Urzędu Gminy Bierawa
nr drogi 1081330”.
 Dotacja ta zostanie potwierdzona  
w formie umowy podpisanej z jednostką 
samorządu terytorialnego po przekaza-
niu przez nią wymaganych dokumentów 
na adres właściwego terytorialnie woje-
wody do dnia 29 lipca 2011 roku.
 Nieprzekazanie powyższych doku-
mentów w tym terminie będzie oznaczało 
rezygnację z przyznanego wstępnie dofi-
nansowania.

MINISTERSTWO
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

l ADMINISTRACJI

Sektetarz stanu
Tomasz Siemoniak

Przebudowa drogi 
w Starym Koźlu
Opole, 11.07.2011 r.

Pan 
Ryszard Gołębowski
Wójt Gminy Bierawa

 W nawiązaniu do pisma Nr 
SDG.36.2011 w sprawie przebudowy 
drogi wojewódzkiej Nr 408 w miejsco-
wości Stare Koźle, pragnę poinformować, 
co następuje. Zgodnie z Pana wnioskiem 
konieczne byłoby wykonanie ok. 400 
metrów chodnika wraz z przebudową 
nawierzchni jezdni oraz wykonaniem ka-
nalizacji deszczowej. Szacunkowy koszt 
opracowania projektu budowlano-wy-
konawczego wynosi 50 000 - 80 000 zł, 
natomiast sama inwestycja kosztowałaby 
ok. 2 - 3 mln złotych.
 Obecnie na terenie Gminy Biera-
wa przewidziana jest realizacja dwóch 
przedsięwzięć inwestycyjnych, tj. bu-
dowa stanowiska do ważenia pojazdów  
w miejscowości Lubieszów i przebudowa 
drogi wojewódzkiej Nr 425 w miejscowo-
ści Bierawa. Niestety realizacja kolejnego 
zadania, które należy w pierwszej kolej-
ności przygotować dokumentacyjnie, jest  
w chwili obecnej niemożliwa.
 Brak wystarczającej ilości środków 
finansowych przeznaczonych na inwesty-
cje drogowe oraz niekorzystne prognozy 
finansowe na lata kolejne nie pozwalają 
na rozpoczęcie procesu inwestycyjnego 
dla kolejnego zadania. 
 Ewentualnym rozwiązaniem jest re-
zygnacja z realizacji inwestycji w miejsco-

wości Bierawa i przesunięcie środków na 
wykonanie dokumentacji dla miejscowo-
ści Stare Koźle. Jednakże to rozwiązanie 
wpłynęłoby na konieczność późniejszej 
aktualizacji dokumentacji dla zadania  
w miejscowości Bierawa, co pociągałoby 
za sobą dodatkowe, niepotrzebne, koszty.
 Reasumując właściwym jest, aby  
w pierwszej kolejności wykonać zadania 
przygotowane, a następnie, w zależności 
od możliwości finansowych, zlecać opra-
cowanie kolejnych dokumentacji.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO

Członek zarządu
Barbara Kamińska

Przebudowa drogi 
w Grabówce
Opole, 11.07.2011

Pan 
Ryszard Gołębowski
Wójt Gminy Bierawa

 Niniejszym informuję, że w ramach 
środków budżetu państwa przezna-
czonych na realizację NPPDL w woje-
wództwie opolskim w 2011 r., powstały 
oszczędności, w ramach których możliwe 
będzie dofinansowanie projektu Gmi-
ny Bierawa pn. ,,Poprawa parametrów 
technicznych poprzez przebudowę na-
wierzchni jezdni i chodników ulicy Wiej-
skiej w Grabówce”, w wysokości 330 000 
PLN, tj. 50 % wartości projektu.
 Mając na uwadze powyższe, jak 
również wytyczne Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, zgodnie  
z którymi warunkiem decyzji Wojewody 
o przyjęciu do dofinansowania projektu 
z listy rezerwowej jest pisemne oświad-
czenie wnioskodawcy, że przyznanie mu 
dotacji w nowym terminie nie spowodu-
je przekroczenia ostatecznego terminu 
realizacji i rozliczenia dofinansowanego 
zadania tj. 31 grudnia 2011 r., zwracam 
się z prośbą o niezwłoczne, potwierdze-
nie gotowości do realizacji w/w inwestycji 
najpóźniej do dnia 12.08.2011 r.

wz. Dyrektora Wydziału

mgr Joanna Krzyśków
Kierownik Oddziału

ds. Współpracy Transgranicznei

Laureat konkursu
„Piękna Wieś Opolska”
Opole, dn 31 sierpnia 2011r.

Pan
Ryszard Gołębowski
Wójt Gminy Bierawa

 Z przyjemnością składam na Pana 
ręce serdeczne gratulacje oraz wyrazy 
uznania dla mieszkańców wsi Lubieszów 
w związku z zajęciem I miejsca w Kon-
kursie Piękna Wieś Opolska 2011 w kate-
gorii „Najlepszy projekt odnowy wsi”. 
 Uprzejmie informuję, że uroczyste 
wręczenie nagród laureatom Konkursu 
nastąpi w dniu 24 września br. w Prze-
chodzić w gminie Korfantów - Najpięk-
niejszej Wsi Opolskiej 2011. 
 Zwracam się z prośbą o przekazanie 
do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi danych laureata oraz numeru konta 
bankowego, na który zostanie przekazana 
nagroda w wysokości 8 000 zł. Dane pro-
szę przesłać na nr faxu - 077 44 82 101 do 
15 września 201 Ir. Uprzejmie informu-
ję, że środki te winny być wykorzystane 
na przedsięwzięcia związane z rozwojem  
i odnową wsi Lubieszów.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO

Członek zarządu
Antoni Konopka

Podziękowania
Opole, dn 31 sierpnia 2011r.

Pan
Ryszard Gołębowski
Wójt Gminy Bierawa

Szanowny Panie !
 Bardzo serdecznie dziękuję za infor-
macje o moim pradziadku. Jeżeli wszyst-
kie sprawy załatwia tak wspaniale jak 
moją, to zazdroszczę mieszkańcom Gmi-
ny. Życzę wielu sukcesów, serdecznie po-
zdrawiam !

M. Kubicka 

Nowa ustawa śmieciowa

Śmiecie zostały uporządkowane
 Gminy przejęły obowiązki właści-
cieli nieruchomości w zakresie zago-
spodarowania odpadów komunalnych. 
Teraz to samorządy stworzą regiony 
gospodarki odpadami komunalnymi  
i będą zobowiązane do budowy i utrzy-
mania instalacji recyklingu i utylizacji.

 Prezydent Bronisław Komorowski 
15 lipca br. podpisał ustawę z l lipca 
2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz 
niektórych innych ustaw (dalej: ustawa 
śmieciowa). Podpis ten kończy kilku-
nastoletnią „batalię o śmiecie”. W śro-
dowisku osób zaangażowanych w spra-
wę, w tym głównie samorządowców, to 
najprawdopodobniej najważniejszy akt 
prawny ostatnich lat. To dzięki ustawie 
śmieciowej gminy przejmują odpowie 
działalność za gospodarowanie odpa-
dami. Uchwalone prawo jest też wypeł-
nieniem zobowiązań unijnych.
Nowy właściciel
 Do tej pory właściciele nieru-
chomości sami podpisywali z firma-
mi umowy na odbieranie odpadów. 
Zgodnie z ustawą śmieciową gminy  
w przetargach wybiorą firmy, które 
będą odbierać odpady, a właściciele 
nieruchomości uiszczą opłatę. Stawka 
opłaty będzie określana przez gminę na 
podstawie kosztów zagospodarowania 
odpadów. Obliczana będzie za osobę 
lub w powiązaniu z powierzchnią loka-
li lub ilością zużywanej wody. Gminy 
będą mogły także dowolnie stosować 
stawki preferencyjne dla mieszkańców 
segregujących śmiecie.

 System, w którym samorząd lo-
kalny zarządza odpadami, obowią-
zuje już we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej poza Polską i Węgrami. 

 Samorządy dzięki ustawie zysku-
ją narzędzia do realizacji obowiąz-
ków dbania o czystość i porządek na 
ich terenie. Dotychczas obowiązujące 
przepisy nie dawały gminie możliwo-
ści realnego egzekwowania płacenia za 
śmiecie czy ich właściwego, zgodnego  
z prawem zagospodarowania. W efek-
cie śmiecie wyrzucano do lasów.

 Dla przedsiębiorców ustawa śmie-
ciowa wprowadzę obowiązek uczestni-
czenia w przetargach organizowanych 
przez gminy na odbieranie odpadów. 
Po wejściu w życie ustawy, czyli od 
l stycznia 2012 r., gminy rozpoczną 
wdrażanie systemu i organizowanie 
przetargów na ich obsługę. Dzięki 
uszczelnieniu systemu gospodarki od-
padami do zagospodarowania „przy-
będzie” odpadów, które teraz zalegają 
w rowach i lasach. 

 W ubiegłym roku w Polsce zebra-
no ok. 12 min odpadów komunal-
nych, a są to jedynie dane pochodzące 
od firm odbierających odpady.

Kontrola gmin
 Ustawa śmieciowa powoduje, że 
gmina na swoim te renie będzie od-
powiedzialna za gospodarkę odpadam 
komunalnymi. Będzie ponosić także 
odpowiedzialność za funkcjonowanie 
tego elementu. Zyskuje jednak narzę-
dzia do decydowania o tym, by śmiecie 
trafiły np. do recyklingu, a nie na wysy-
pisko.
 Zgodnie z art. 9 ust. l ustawy z 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach (dalej: usta-
wa o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach) wójt, burmistrz lub pre-
zydent miasta sprawuje kontrolę nad 
przestrzeganiem i stosowaniem prze-
pisów ustawy. Wójt może wystąpić  
z wnioskiem do właściwego miejsco-
wo komendanta policji o pomoc, jeżeli 
jest to niezbędne do przeprowadze-
nia czynności kontrolnych. Natomiast 
marszałek województwa sprawuje kon-
trolę nad prowadzącym regionalną in-
stalację do przetwarzania odpadów ko-
munalnych w zakresie przyjmowania 
zmieszanych odpadów komunalnych, 
odpadów zielonych oraz pozostałości 
z sortowania odpadów komunalnych 
przeznaczonych do składowania

Źródło:
INFOR EKSPERT, gazeta samorządu i ad-

ministracji nr 16 • 15.08.2011 str. 19

9 października wybory do sejmu i senatu.
Zapraszamy do udziału w głosowaniu!
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Wybory parlamentarne 2011

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
 Na podstawie art. 37a § 4 ustawy  
z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wybor-
czy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.), po-
daje się do publicznej wiadomości in-
formacje przeznaczone dla wyborców 
niepełnosprawnych, wpisanych do 
rejestru wyborców w Gminie Bierawa:

1. Obwodem głosowania wyznaczonym 
dla osób niepełnosprawnych – jest 
obwód nr 1.

2. Lokal Obwodowej Komisji Wybor-
czej nr 1 mieści się w Szkole Podsta-
wowej w Starym Koźlu, ul. Szkolna 5.

3. Warunkiem dopisania wyborcy nie-
pełnosprawnego do spisu wyborców 
w obwodzie głosowania jest złożenie 
przez niego pisemnego wniosku do 
Urzędu Gminy Bierawa najpóźniej  
w 14 dniu przed dniem wyborów. 
Termin ten upływa 26 września 
2011r. (termin wydłużony zgodnie  
z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). We 
wniosku podaje się :
- nazwisko i imię (imiona)
- imię ojca,
- datę urodzenia,

- numer ewidencyjny PESEL,
- adres zamieszkania.

4. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej zostały zarządzone 
na dzień 09 października 2011r. Gło-
sowanie zostanie przeprowadzone  
w godzinach od 7:00 – 21:00.

5. Wykaz Komitetów Wyborczych bio-
rących udział w wyborach znajduje 
się na stronie Państwowej Komisji 
Wyborczej: www.pkw.gov.pl (wybo-
ry do Sejmu i Senatu) 

6. Informacja o zarejestrowanych kan-
dydatach i listach kandydatów zosta-
nie zamieszczona w Biuletynie Infor-
macji Publicznej (po opublikowaniu 
obwieszczeń).

Warunki i formy głosowania
 Wyborcy niepełnosprawni biorą 
udział w wyborach na takich samych 
zasadach jak pozostali wyborcy. Przy-
sługują im dodatkowe uprawnienia, 
takie jak: prawo do uzyskiwania in-
formacji o wyborach,  prawo do gło-
sowania korespondencyjnego, prawo 
do głosowania przez pełnomocnika, 

głosowanie w lokalu dostosowanym do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, gło-
sowanie przy użyciu nakładek na karty 
do głosowania sporządzonym w alfabe-
cie Braille’a. 
 Zamiar głosowania korespon-
dencyjnego powinien być zgłoszony 
przez wyborcę niepełnosprawnego 
wójtowi do dnia 19 września 2011r. 
(termin wydłużony zgodnie z art. 9  
§ 2 Kodeksu wyborczego). 
 Natomiast wniosek o sporządze-
nie aktu pełnomocnictwa wyborca 
może złożyć do dnia 29 września 
2011r.

Szczegóły dotyczące warunków i form 
głosowania zostały zawarte w infor-
macji Państwowej Komisji Wyborczej 
o uprawnieniach wyborców niepeł-
nosprawnych. Pismo do pobrania:  
www.bip.bierawa.pl (dział wybory).

 Informacje dotyczące głosowania  
wyborcy niepełnosprawni mogą uzy-
skać w Urzędzie Gminy Bierawa oso-
biście lub telefonicznie, pod numerem 
telefonu 77 4872 266 lub w formie elek-
tronicznej: ug@bierawa.pl

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Bierawa 

z dnia 02 września 2011 r.

 Na podstawie art. 16 § 1 i § 2 oraz art. 61a § 1 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, 
poz. 112 ze zm.) w związku z uchwałą nr XLIV/ 334/2006 Rady Gminy Bierawa z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie podziału 
Gminy na stałe obwody głosowania, podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach stałych 
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wybor-
czych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 09 października 2011r.

Numer 
obwodu Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1 Sołectwa: - Brzeźce 
                 - Stare Koźle

Szkoła Podstawowa 
ul. Szkolna 5, Stare Koźle

Tel. 077 - 4 814 – 173

Lokal przystosowany do potrzeb wyborców  
niepełnosprawnych.

Obwodowa Komisja Wyborcza wyznaczona  
dla celów głosowania korespondencyjnego

2
Sołectwa: -  Bierawa 
                  - Grabówka 
                  - Lubieszów

Publiczne Gimnazjum 
ul. Kościelna 1, Bierawa

Tel. 077 - 4 872 – 217

3 Sołectwa: - Dziergowice
                  - Solarnia

Szkoła Podstawowa
ul. Kozielska 8, Dziergowice

 
Tel. 077 - 4 830 – 466

4
Sołectwa: - Stara Kuźnia
                  - Korzonek
                  - Ortowice

Wiejski Dom Kultury 
ul. Brzozowa 33, Stara Kuźnia

Tel. 077 - 4 848 – 624

5 Sołectwa: - Goszyce
                  - Kotlarnia

Świetlica wiejska 
ul. Gliwicka 34, Kotlarnia

Tel.  077 - 4 848 – 772

 Głosowanie odbywać się będzie w dniu 09 października 2011r. w godzinach od 7:00 – 21:00. Wyborca niepeł-
nosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie w 
wyznaczonej w tym celu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1. Zamiar głosowania korespondencyjnego zgodnie z ustawą – 
Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011r. (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) wyborca powinien zgłosić Wójtowi Gminy Bierawa 
w terminie do dnia 19 września 2011r. 
 Bliższe informacje udostępniane są w Urzędzie Gminy Bierawa lub telefonicznie pod numerem 77 4872 266 oraz 
zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bierawa. 

                                Wójt Gminy
                  Ryszard Gołębowski

Remonty szkół i dróg

Inwestycje
 Wykonano remont Przedszkola  
w Dziergowicach za kwotę 64 000 zł. Wy-
remontowano sanitariaty oraz kuchnię.
 Został przeprowadzony również re-
mont Szkoły Podstawowej w Dziergo-
wicach za kwotę 67 000 zł. Wymieniono 
stolarkę okienną w części poddasza, wy-
remontowano pomieszczenia szatni po-
przez ułożenie glazury i wymalowanie. 
Zostało wymienione pokrycie dachowe 
na sali gimnastycznej i świetlicy.  
 W Zespole Szkół Dwujęzycznych  
w Solarni zostały wyremontowane scho-
dy wejściowe oraz wymieniona stolarka 
okienna za kwotę 16 000 zł.
 W ramach pozyskanych środków  
z MSWiA na odbudowę dróg zniszczo-
nych w trakcie powodzi realizuje się na-
stępujące zadania: Bierawa ul. Sienkiewi-
cza, Dziergowice ul. Turska, Stare Koźle 
ul. Kościuszki – wartość robót 1,7 mln zł. 
 W miejscowości Grabówka zostanie 
przeprowadzony remont ulicy Wiejskiej 
za kwotę 400 000 zł. Zadanie dofinanso-
wane ze środków Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych.

Europejski Fundusz
Rozwoju Wsi Polskiej
niniejszym potwierdza

uczestnictwo
gminy Bierawa

w drugiej edycji konkursu
Laur Gospodarności

Warszawa, 4 czerwca 2011 roku

II Edycja Konkursu

Laur gospodarności
Sposób użytkowania dróg

Apel Gminy
 W związku z realizacją wielu inwesty-
cji i remontów dróg gminnych: min
-odbudowa łącznika drogi ul. Odrzań-

skiej i Turskiej, sołectwo Dziergowice
- przebudowa drogi ul. Brzozowej, sołec-

two Dziergowice
- remont dróg transportu rolnego, sołec-

two Lubieszów 
- remont drogi ul. Kościuszki, sołectwo 

Stare Koźle 
- remont drogi ul. Kościelnej i Sienkiewi-

cza, sołectwo Bierawa 
Prosi się użytkowników wszystkich dróg 
o utrzymanie ich w należytym stanie.
 Zachowanie czystości i porządku oraz 
zwracanie szczególnej uwagi aby nie do-
chodziło do ich uszkadzania i dewastacji 
co pozwoli nam znacznie poprawić este-
tykę i porządek Naszej gminy.
 Traktujmy Nasze drogi jako wspólne 
dobro a ich prawidłowe utrzymanie po-
zwoli Nam aby służyły wszystkim miesz-
kańcom przez wiele lat.

Ryszard Gołębowski
Wójt Gminy Bierawa
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Warszawa, 29 lipiec 2011 r.

Burmistrzowie i Wójtowie Gmin,
Przewodniczący Rady Gmin

 W związku z przejęciem przez Pol-
skę w dniu l lipca 2011 r., na okres sze-
ściu miesięcy przewodnictwa w Unii 
Europejskiej, jak również nawiązując do 
licznych uchwał i stanowisk, dotyczących 
uznania spraw wsi i rolnictwa za priory-
tetowy kierunek działań Polski w ramach 
polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, 
nadesłanych w ciągu ostatnich miesięcy 
do Prezesa Rady Ministrów i członków 
Rady Ministrów, w tym do Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, przez przedstawi-
cieli samorządu terytorialnego, chcę wy-
razić podziękowanie za Państwa głębokie 
zaangażowanie w trwającą obecnie na 
forum Unii Europejskiej debatę na temat 
reformy Wspólnej Polityki Rolnej oraz 
włączenie się w proces formułowania 
priorytetów polskiej prezydencji. Jedno-
cześnie pragnę poinformować, że prze-
kazane przez Państwa postulaty znalazły 
odzwierciedlenie w opracowanych prio-
rytetach Polski na czas prezydencji.
 W Programie polskiej prezydencji w 
Radzie Unii Europejskiej określone zo-
stały trzy strategiczne priorytety: Inte-
gracja europejska, jako źródło wzrostu, 
Bezpieczna Europa - żywność, energia, 
obronność oraz Europa korzystająca na 
otwartości. 
 Kwestie rolnictwa i obszarów wiej-
skich, w związku z kluczową rolą, jaką 
odgrywają w zapewnieniu obywatelom 
europejskim bezpieczeństwa żywnościo-
wego, ujęte zostały w ramach priorytetu 
Bezpieczna Europa - żywność, energia, 
obronność. 
 Jedną z najistotniejszych dla Polski 
kwestii będzie reforma Wspólnej Polityki 
Rolnej. Na październik br. przewidziano 
publikację przez Komisję pakietu propo-
zycji legislacyjnych w zakresie, m.in. sys-
temu płatności bezpośrednich, rozwoju 
obszarów wiejskich oraz regulacji ryn-
ków. Zadaniem Polski będzie rozpoczę-
cie dyskusji nad przedstawionymi pro-
pozycjami Komisji i stworzenie podstaw 
do wypracowania wspólnego stanowiska 

przez państwa członkowskie oraz prowa-
dzenia skutecznych negocjacji pomiędzy 
Radą i Parlamentem Europejskim przez 
kolejne państwa trio, czyli Danię i Cypr.
 Kluczową sprawą dla polskiej prezy-
denci i jest określenie podstaw dla osią-
gnięcia porozumienia w sprawie nowego 
systemu płatności bezpośrednich, który 
oparty byłby na obiektywnych, a nie jak 
dotychczas, na historycznych kryteriach. 
Równie istotna jest praca nad porozu-
mieniem dotyczącym silnego II filara. 
Kolejnymi ważnymi kwestiami, na które 
zwróci uwagę polska prezydencja, będzie 
rozwój odnawialnych źródeł energii na 
obszarach wiejskich, przyszłość rynku 
mleka i przetworów mlecznych, prace 
nad pakietem legislacyjnym dotyczącym 
polityki jakości produktów rolnych oraz 
uproszczenie WPR.
 Zdaniem Polski, WPR powinna 
wspierać rozwój silnego, konkurencyj-
nego i zrównoważonego rolnictwa eu-
ropejskiego, tak by w sposób efektywny 
wykorzystać potencjał rolnictwa i ob-
szarów wiejskich oraz zapewnić trwały 
rozwój społeczno-ekonomiczny obsza-
rów wiejskich. Intencją Polski jest, aby 
nadać instrumentom WPR taki kształt, 
który umożliwi realizację polskich postu-
latów zawartych w Stanowisku Rządu do 
Komunikatu Komisji ,, WPR do 2020 r.: 
sprostać wyzwaniom przyszłości związa-
nym z żywnością zasobami naturalnymi 
oraz aspektami terytorialnymi” z dnia 4 
lutego 201 l r.
 Jednocześnie chciałbym Państwa po-
informować, że w dniu 24 listopada 2009 
r. Rada Ministrów przyjęła dokument Plan 
uporządkowania strategii rozwoju, który 
zakłada opracowanie dziewięciu zintegro-
wanych strategii rozwoju, w tym Strategii 
zrównoważonego rozwoju wsi, rolnicza 
i rybacka. Strategia została opracowana  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
przy udziale szerokiego grona osób repre-
zentujących ośrodki naukowo-badawcze 
w Polsce. Dokument ten wyznacza prio-
rytetowe cele i działania. jakie będą reali-
zowane w okresie 2011-2020 w zakresie 
rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa.
 Założeniem Strategii jest, aby do 2020 
r. obszary wiejskie stały się atrakcyjnym 

miejscem pracy, zamieszkania, wypo-
czynku i prowadzenia działalności go-
spodarczej, zarówno o charakterze rolni-
czym, jak i pozarolniczym, przyczyniając 
się tym samym do wzrostu gospodarcze-
go kraju. Cel główny strategii to: poprawa 
jakości życia na obszarach wiejskich oraz 
efektywne wykorzystanie ich zasobów 
i potencjałów, w tym rolnictwa i rybac-
twa, dla zrównoważonego rozwoju kraju. 
Będzie on realizowany poprzez działania 
wpisujące się w zakres pięciu celów szcze-
gółowych:
- Cel l. Wzrost jakości kapitału ludzkiego, 
zatrudnienia i przedsiębiorczości na ob-
szarach wiejskich;
- Cel 2. Poprawa warunków życia na ob-
szarach wiejskich oraz poprawa ich do-
stępności przestrzennej;
- Cel 3. Bezpieczeństwo żywnościowe;
- Cel 4. Wzrost konkurencyjności sektora 
rolno-spożywczego;
- Cel 5. Ochrona środowiska i adaptacja 
do zmian klimatu na obszarach wiejskich.
 Pragnę zaznaczyć, że zgodnie z zapi-
sami strategii: „Polskie rolnictwo wymaga 
przemian, które pozwolą wdrożyć model 
wielofunkcyjności, przy czym już obecnie 
rolnictwo w Polsce łączy funkcje produk-
cyjne z funkcjami środowiskowymi (w 
tym m.in. przeciwdziałanie zmianom kli-
matu, ochrona bioróżnorodności). 
 W przyszłości powinien być kontynu-
owany model rolnictwa oparty na gospo-
darstwach rodzinnych”. W dokumencie 
zostało podkreślone szczególne znacze-
nie środowiskowe i społeczne małych 
gospodarstw rolnych. Ponadto, zgodnie 
z zapisami strategii, gospodarstwa mało-
obszarowe posiadają duży potencjał pro-
dukcji tradycyjnej żywności lokalnej lub 
produktów niszowych, a rozdrobniona 
struktura działek rolnych będących w po-
siadaniu gospodarstw małoobszarowych 
nierzadko wnosi szczególną wartość  
w zachowanie walorów krajobrazowych  
i środowiskowych regionów (np. mozai-
kowatość i zmienność rodzaju użytkowa-
nia użytków rolnych).
 Chciałbym podkreślić, że doceniam 
dotychczas otrzymane z Państwa strony 
wsparcie w procesie kształtowania przy-
szłej Wspólnej Polityki Rolnej oraz dba-
łość o rolnictwo i obszary wiejskie, jed-
nocześnie zachęcając Państwa do dalszej 
aktywności w tym zakresie.

Z wyrazami szacunku

MINISTERSTWO ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Podsekretarz stanu
Jarosław Wojtowicz

Polska prezydencja w Unii Europejskiej

Powiatowy Urząd Pracy

Współpraca
 W miesiącu sierpniu w Sali kon-
ferencyjnej gminy odbyło się dwuty-
godniowe szkolenie teoretyczne dla 
12 osób w zakresie brukarstwa przez 
firmę „Prefektus”. Pod koniec sierpnia 
12 osobowa grupa osób rozpoczęła za-
jęcia praktyczne z zakresu brukarstwa 
przy remoncie chodnika dla pieszych  
w Brzeźcach ul. Nowa.
 Szkolenie to jest wynikiem nowych 
zasad w postępowaniu z osobami po-
szukującymi pracy wprowadzonym 
przez Powiatowy Urząd Pracy. W ra-
mach środków PUP gmina zatrudnia 3 
osoby na stażach oraz 6 osób w ramach 
prac społecznie – użytecznych. 

Wójt Gminy
Ryszard Gołębowski 

Konkurs „Piękna Wieś Opolska”

I miejsce dla Lubieszowa
 Z wielką radością przyjęliśmy infor-
mację o z zajęciu I miejsca w Konkursie 
Piękna Wieś Opolska 2011 w kategorii 
„Najlepszy projekt odnowy wsi” projek-
tem „Lubieszowska Izba”.
 Remont stodoły to głównie pozy-
skane środki z Rady Sołeckiej i praca 
społeczna. Przy pracach związanych 
z remontem stodoły pomagało bar-
dzo wielu mieszkańców, co było wiel-
kim sukcesem i poczuciem ważności 
tego zadania dla naszej społeczności. 
Pozyskaliśmy cegłę, która sami wy-
bieraliśmy z odzysku i trzeba było ją 
wyczyścić. Remont wewnątrz jak i na 
zewnątrz wykonany został społecznie. 
Pracowaliśmy przez 6 miesięcy, nawet 
zima była dla nas łaskawa i mogliśmy 
wiele prac wykonywać na zewnątrz.  
W pracach pomagało ok. 50 osób w 
tym młodzież i dzieci. Przepracowa-
no wiele godzin, niektórych nawet nie 
sposób dziś podać. Po zakończeniu 
projektu wyliczono pracę własną wraz 
z użyczonym sprzętem na 20,000zł. Na-
tomiast wszystkie pozyskane eksponaty 
z prywatnych kolekcji są bezcenne. 
 Na projekt LUBIESZOWSKA IZBA  
pozyskano środki unijne w ramach 
programu Rzeczpospolita Internetowa  
w latach 2007-2008 w wysokości 
15,000zł i 5 komputerów do świetli-
cy internetowej. Zakupiliśmy rzutnik, 
ekran i laptop, który często wykorzysty-
wany jest w trakcie odwiedzin wycie-
czek. Urząd gminy użyczył nam terenu, 
przekazał stodołę na rzecz Rady So-
łeckiej, zasponsorował doprowadzenie 
energii elektrycznej oraz zakupił agre-
gat prądotwórczy. Nadleśnictwo Rud 

Raciborskich podarowało nam drzewo 
na wykonanie ogrodzenia wokół skan-
senu.
 Jest, to jeden z najważniejszych 
i najbardziej trafnych projektów. Tu 
gromadzą się wszystkie organizacje, 
tu odbywają się uroczystości związane 
z kultura, tradycją a nawet historią tej 
wsi. Tu chętnie przyjeżdżają wycieczki 
szkolne i nie tylko. Tu skupia się na-
sza tożsamość i tu ją rozwijamy. Dzię-
ki temu projektowi, powstały nowe 
pomysły, które się łącza. Ten projekt 
mocno wpłynął na współprace i rozwój 
naszych lokalnych przedsiębiorców,  
a co najważniejsze na naszych miesz-
kańców. Wielu dostrzegło jak ważna  
i piękna jest historia i tradycja, że warto 
ja przekazywać naszym najmłodszym  
i za wszelką cenę należy ją chronić. Zro-
zumieli jak świetnie można przy tym się 
bawić a nawet czerpać z tego korzyści. 

 Wraz z szybkim rozwojem naszego 
skansenu wielkie uznanie zdobyły mię-
dzynarodowe zawody psich zaprzęgów. 
Wyłonił się kolejny lider, osoba moc-
no nas wspomagająca, która  żyje tym 
działaniem i która chce rozwoju tej wsi 
z wykorzystaniem naszego bogactwa. 
 Organizacje współpracujące z LU-
BIESZOWSKĄ IZBĄ:
- OSP Lubieszów
- Sekcja psich zaprzęgów Cze-Mi
- Rada Parafialna wraz z Proboszczem
- Rada Sołecka
- Koło Mniejszości Niemieckiej
- Koło Młodzieży,
- Nadleśnictwo Rud Raciborskich,
- Przedszkole w Lubieszowie,

- Gminne Centrum Kultury i Rekreacji 
w Bierawie

- Koło emerytów
- Lokalną Grupą Działania „Euro-Co-

untry” w Zakrzowie 
oraz z Urzędem Gminy w Bierawie  
i z  Urzędem Marszałkowskim w Opo-
lu. 

 Pozyskaliśmy również środki na 
odremontowanie zabytkowej kapliczki, 
którą obecnie kończymy, gdzie również 
jest wiele pracy społecznej. Projekt ten 
jest na kwotę 30,000zł. Jest, to kolejny 
krok, który integruje ludzi a przy tym 
wszystkim, pokazuje najmłodszemu 
pokoleniu, jak cenna jest historia tej 
wsi i jak ważne jest, to by o nią dbać, 
chronić i nie pozwolić jej zniszczyć. Za-
angażowanie ludzi młodych, to dla nas 
największa satysfakcja. Choć prawdę 
powiedziawszy, zadowolenie miesz-
kańców a u niektórych pojawiające się 
łzy szczęścia i podziękowanie, że dba-
my o przeszłość, jest najcenniejszym 
skarbem i nieocenioną rekompensatą 
za poświęcony temu czas. To daje żyć  
i pomaga się rozwijać, to daje nam siłę  
i wiarę, że idziemy w dobrym kierunku. 

 Składam serdeczne podziękowa-
nia wszystkim mieszkańcom sołec-
twa Lubieszów, którzy angażują się w 
życie społeczne naszej wsi, a w szcze-
gólności tym, kóry brali udział w pre-
zentacji projektu LUBIESZOWKSIEJ 
IZBY 

Sołtys
Bernadeta Poplucz
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Informacje Rady Sołeckiej w Starym Koźlu

Udane imprezy i dożynki
 Dzień 01.05 br. Był bardzo szczegól-
ny, jak w wielu kościołach tak i w naszym 
odbyły się uroczyste nieszpory z okazji 
beatyfikacji Jana Pawła II, które dodat-
kowo uświetnił występ chóru Belcanto  
z Zakrzowa. Rada Sołecka przy współpra-
cy z kołem Mniejszości Niemieckiej oraz 
Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi zorgani-
zowała poczęstunek dla gości i parafian 
w salce przykościelnej. Na spotkaniu był 
emitowany film o życiu Jana Pawła II au-

torstwa Pana Leona Daniela. Spotkanie 
upłynęło w nastrojowej i sympatycznej 
atmosferze.
 Pierwszego czerwca rada sołecka  
zorganizowała dzieciom ze szkoły pod-
stawowej w Starym Koźlu z okazji ich 
święta pokaz ratownictwa medycznego  
z udziałem uczennic Liceum Medycz-
nego z Koźla. Na koniec każde dziec-
ko otrzymało Certyfikat uczestnictwa  
w w/w pokazie oraz lody a sekcja spor-

Informacje Rady Sołeckiej w Lubieszowie

Półkolonie i festyn
 Jak co roku odbyły się u nas półko-
lonie dla dzieci, które trwały od 25 lipca 
do 7 sierpnia. Wakacje zakończono wy-
jazdem do Aqua Parku w Tarnowskich 
Górach, co było dla kilku uczestników 
pierwszym wyjazdem w takie miejsce i 
sprawiło wiele przyjemności. Dzięki dofi-
nansowaniu Urzędu Gminy dzieci miały 
możliwość skorzystania z kilku atrakcji. 
 Mimo nie sprzyjającej pogody od-
były się wyjazdy, do Przewozu gdzie 
było spotkanie z Panem Ryborzem, któ-
ry opowiadał o wyrobie sieci rybackich, 
łodziach i nie tylko. Również odbył się 
wyjazd na Orlik do Zakrzowa, gdzie były 
rozgrywki piłki nożnej oraz tenisa ziem-
nego. Wyjazd na basen tym razem odbył 
się tylko raz. Największą jednak zabawą 
jest wspólne oglądanie filmów nocą, za-
bawa w podchody, spotkanie z leśnikiem, 
ściana wspinaczkowa i wejście na wieżę 
widokową. Dzięki zaangażowaniu kilku 
rodziców zaplanowane wyjazdy mogły 
się odbyć. Kolejny raz potwierdziło się, 
że jest potrzeba takich wypoczynków dla 
dzieci. 
 Kolejno odbył się Festyn, który, był 
bardzo udanym spotkaniem wielu miesz-
kańców. Tu również możemy powiedzieć 

Lubieszów potrafi się bawić. Festyn był 
bardzo udany, dopisali mieszkańcy oraz 
pogoda. Tradycyjnie odbył się mecz piłki 
nożnej, który skończył się bezbramkowo 
oraz konkurs przeciąganie liny, gaszenie 
pożaru przez najmłodszych strażaków 
SMERFÓW, strzelanie z działka do celu, 
cięcie drzewa piłą MOJA-TWOJA, prze-
jażdżki bryczką, oraz konkurs z PINATA, 
który prowadził wspierający nasza impre-
zę Bank BGŻ z Kędzierzyna Koźla. 
 Dzięki pomocy i zaangażowaniu: 
pracowników 
Banku BGŻ, 
pana Michała 
Klimka, Dyr. 
Domu Kultu-
ry w Bierawie, 
pana Prezesa 
sportu R. Ste-
fanidesa, Ra-
dzie Sołeckiej, 
mieszkańców 
naszej miej-
s c o w o ś c i , 
c z ł o n k o m 
Mniejszości 
Niemieckiej, 
OSP Lubie-

Informacje Rady Sołeckiej w Dziergowicach

Plener i Akcja Letnia
 Lato i wakacje w Dziergowicach upły-
nęły w bardzo pracowitej, lecz wesołej 
atmosferze. Wakacje rozpoczęliśmy 27 
czerwca Plenerem Plastycznym „Ludki  
z bojek i legend śląskich” organizowanym 
przez tutejszy Dom Kultury. W tym roku, 
już po raz kolejny odwiedzili nas studenci 
raciborskiego PWSZ. Celem ich wizyty 
było stworzenie wraz z uczniami naszej 
gminy rzeźby wiklinowej. Mieli okazję 
oni również okazję poznać najciekawsze 
zakątki naszej wsi. Inauguracją Pleneru 
miała być Noc Utopca, jednak ze wzglę-
dów atmosferycznych musiała zostać ona 
przełożona. 
 Dlatego też połączono ją z Rajdem 
Rowerowym Babci Anny, odbywającym 
się 24 lipca. W Rajdzie w tym roku uczest-
niczyła rekordowa ilość osób, czyli ponad 
60, tworząc 10 drużyn. Przemierzyli oni 
naszą Parafię Św. Anny dookoła, zwiedza-
jąc okalające nas lasy i jeziora. Mieli oka-
zję wejść na wieżę widokową, oddać hołd 
poległym strażakom oraz postrzelać na 
Strzelnicy. Główną nagrodę, czyli kolację 
z naszym księdzem Proboszczem wygrała 

najstarsza grupa, pozostałe dwie finałowe 
drużyny otrzymały rower oraz bilety na 
ścianę wspinaczkową. 
 W sobotę 30 lipca odbył się na boisku 
Festyn Odpustowy. Wówczas odbyły się 
mecze piłki nożnej, pomiędzy organiza-
cjami działającymi na terenie Dziergowic. 
Mieliśmy również niespotykaną okazję 
podziwiać program artystyczny utalen-
towanych Aniołków Waldiego, koncert 
zespołu Proskauer Echo oraz bawić się na 
zabawie wraz z zespołem Boss. 
 Jak co roku na terenie Dziergowic or-
ganizowana była Akcja Letnia. Podczas 
codziennych zajęć zbierało się około 30 
dzieciaczków. Wówczas czekało na mło-
dych uczestników mnóstwo niespodzia-
nek. Mogli się przekonać jaki drzemie  
w nich talent kulinarny, podczas robienia 
pierogów czy naleśników. Nie zapomnia-
no również, że sport to zdrowie. Dzieci 
mogły spróbować sił w grze w dwa ognie, 
piłce nożnej oraz w siatkówce. Poznali-
śmy również działanie oraz budowę Staży 
Pożarnej. 
 Dwukrotnie wybraliśmy się również 

szów i przygrywającemu nam zespołowi 
ORION zabawa mogła być właśnie tak 
udana. 
 Dziękuję wszystkim za pomoc i udział 
w tej super zabawie. Myślę, że każdy wraz 
z naszym Wójtem, który bawił się razem 
z nami uzna, że zabawa była przednia. 
Uczestnicy konkursów otrzymali nagro-
dy, które pozyskano od wielu sponsorów. 
Do zobaczenia za rok. Obecnie kończy-
my remont przy kapliczce, oraz pracuje-
my nad koroną żniwną.

Sołtys wsi Lubieszów
Bernadeta Poplucz

na basen w Kuźni Raciborskiej. Były to 
wycieczki rowerowe, podczas których 
poznaliśmy piękne, a nie do końca znane 
zakątki naszej okolicy. 
 Podczas Akcji Letniej odbyły się rów-
nież cztery wycieczki wyjazdowe. Pod-
czas nich mieliśmy okazję zwiedzić Na-
rodowy Park Ojcowski, Jurę Krakowsko 
- Częstochowską, Wisłę z wszystkimi jej 
atrakcjami, Jednostkę Wojskową w Brze-
gu, Plac zabaw w Rydułtowach oraz go-
spodarstwo agroturystyczne w Rybniku. 
 Odbył się tradycyjny już trzydnio-
wy biwak, tym razem na boisku w Starej 
Kuźni. Dzieci miały wtedy okazję zwie-
dzić siedzibę nadleśnictwa. Odwiedzili 
ich również tamtejsi strażacy oraz in-
struktorka fitness. 
 Podczas wakacji udało nam się rów-
nież upiększyć stawek przy budynku OSP. 
Przy brzegu umieściliśmy ławki, na środ-
ku jeziorka stworzyliśmy piękną wyspę. 
Udało nam się również sprowadzić czte-
ry piękne łabędzie. Całość prezentuje się 
niezwykle okazale. Pragniemy szczerze  
i serdecznie podziękować rodzinie Sim-
mert oraz Chrząszcz za niezwykły wkład 
w prace na rzecz naszego sołectwa. 

Ilona Kaźmierczak

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stare Koźle

Śnieżycy w maju już nie chcemy
 Na zaproszenie Stowarzyszenia Roz-
woju Wsi Stare Koźle, w niedzielę, pierw-
szego maja, w dniu beatyfikacji Sługi Bo-
żego Jana Pawła II do Starego Koźla przy-
jechał chór z Polskiej Cerekwi „Bel Can-
to”. Po nabożeństwie popołudniowym  
w kościele parafialnym odbył się kon-
cert w jego wykonaniu ku czci nowego 
błogosławionego. Po świetnym występie 
na kawę i kołocz do salki parafialnej ar-
tystów i słuchaczy zaprosiła w imieniu 
Rady Sołeckiej Pani sołtys Lidia Nikel.
 Zaplanowana na 3 maja majówka nie-
stety nie odbyła się z powodu niespodzie-
wanej śnieżycy.
 29 maja 2011r. w Klubie Wiejskim 
w Starym Koźlu odbyła się Konferencja 
Podsumowująca realizację projektu pn. 
Edukacja Kluczem Sukcesu. Została tym 
samym zakończona realizacja zadania 
sfinansowanego ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Projekt 
ten obejmował kursy języka angielskie-
go i komputerowy. W kursie języka an-
gielskiego brało udział 15 uczestników,  

w kursie komputerowym 10 osób. Podczas 
Konferencji podsumowującej uczestnicy 
kursów podziękowali autorce i kierownik 
projektu p. Elżbiecie Dziuda za skuteczne 
ubieganie się o dofinansowanie projek-
tu oraz za wspaniałą organizację zadań. 
Projekt realizowany był we współpra-
cy z Gminą Bierawa, która nieodpłatnie 
użyczyła na potrzeby kursów sale Klubu 
Wiejskiego oraz  
sale szkolne, 
które były użyt-
kowane przy 
pr z y c hy l ny m 
oku Dyrektor 
Szkoły p. Edyty 
Ficoń. Spotka-
nie uświetniły 
swoim wy-
stępem dzieci  
z miejscowe-
go przedszkola 
pod kierownic-
twem Pani Jo-
anny Zioło.

towa wzbogaciła się o kilka piłek do siat-
kówki, które zostały przekazane na ręce 
Pani dyrektor Edyty Ficoń. 
 Mimo, iż m-ce letnie to czas wypo-
czynku i urlopów trzeba było powoli 
przygotowywać zboże na koronę dożyn-
kową, którą w tym roku przeszło dwa ty-
godnie, w miłej atmosferze wykonywała 
całkowicie nowa ekipa. Za poświęcony 
czas, pomysł oraz piękną koronę dzię-
kuję paniom: Krystynie Nosol, Elżbie-
cie Tkocz, Marioli Komander, Barbarze 
Goldner, Ewie Olszynka, Oli Nikel, Zycie 
Krupa, Iwonie Janysek, Marioli Nosol 
oraz najmłodszej zdolnej – Joasi Tkocz. 
 Nasze dożynki odbyły się 28.08 i zo-
stały rozpoczęte uroczystą mszą świętą. 
Po południu na boisku przyszkolnym pa-
rafianie oraz goście bawili się na festynie, 
gdzie było wiele konkursów sprawnościo-
wych dla dzieci i dorosłych. Wielkim za-
interesowaniem cieszył się pokaz tresury 
psów policyjnych, przejażdżka na koni-
kach, występ zespołu KOMES z K-Koź-
la. Odbył się również konkurs o puchar 
sołtysa, który wygrał Pan Roman Baśnik. 
Tym razem pogoda i humor dopisały. 
Organizatorzy: Rada Sołecka, Stowarzy-
szenie Rozwoju Wsi, koło Mniejszości 
Niemieckiej, Fundacja Euro-Country 
dziękują wszystkim za liczny udział w fe-
stynie.

Lidia Nikel

 Nawiązano współpracę z Fundacją 
Eurocountry z Zakrzowa, dzięki czemu 
organizacja ta ufundowała m.in. nagrody 
książkowe i słodycze dla dzieci podczas 
gminnego Dnia Dziecka odbywającego 
się na podwórzu starokozielskiej szkoły.
 Dobiegły końca prace związane  
z wymianą dachu na kościele parafial-
nym i kaplicy pogrzebowej. W pracach 
tego drugiego obiektu Stowarzyszenie ma 
swój wkład poprzez sfinansowanie robót 
dekarskich tego budynku sakralnego.
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Sto pięćdziesiąta rocznica śmierci Ernsta Friedricha Zwirnera

Wielki budowniczy z Kotlarni
 Po ponad 600 latach od daty rozpo-
częcia, dopiero w roku 1880 ukończono 
budowę jednego z najbardziej charak-
terystycznych obiektów w Niemczech  
i zarazem jednego z największych monu-
mentalnych kościołów na świecie, miano-
wicie Katedry Kolońskiej.
 To, że ciągnąca się przez kilka wieków 
budowa katedry została wreszcie w XIX 
wieku zakończona, jest w dużej mierze 
zasługą górnośląskiego budowniczego  
i architekta Ernsta Friedricha Zwirnera. 
W bieżącym roku obchodzimy 150 rocz-
nicę jego śmierci, co dla Domu Śląskiego 
w Königswinter (Haus Schlesien) jest wy-
starczającym powodem, ażeby uświetnić 
życie i dokonania E. Zwirnera wystawą, 
która będzie otwarta dla zwiedzających 
od 25 września b.r. do 5 lutego 2010 r.

 E. F. Zwirner urodził się 28 lutego 
1802 roku w Jakobswalde (Kotlarnia), 
jako syn inspektora hutniczego. Po ukoń-
czeniu gimnazjum w Brzegu uczęszcza 
do szkoły budowlanej we Wrocławiu. Po 

roku służby wojskowej i krótkiej pracy za-
wodowej podejmuje w roku 1823 studia 
w Akademii Budowlanej w Berlinie. Już 
w trakcie studiów współpracuje ze znany-
mi budowniczymi i architektem Karolem 
Friedrichem Schinkelem. Po pomyślnie 
zdanych egzaminach E. Zwirner otrzy-
muje tytuł Krajowego Budowniczego 
i Architekta. Po krótkim czasie zostaje 
mianowany stałym członkiem wyższej 
Krajowej Komisji Budowlanej.
 W tzw. „okresie berlińskim” E. Zwir-
ner kieruje budową ratusza w Kołobrze-
gu, gdzie również dozoruje budowę nowo 
wznoszonego kościoła zreformowanego. 
Poza tym współpracuje przy tworzeniu 
planów pod budowę Giełdy w Szczecinie 
i Wyższej Szkoły w Halle / Salle. 
 W sumie jednak nie zachowało się 
wiele informacji o jego aktywności zawo-
dowej przed tzw. „okresem kolońskim”.
 W roku 1833 E. Zwirner otrzymuje 
powołanie do Kolonii, gdzie po śmier-
ci Friedricha Adolfa Ahlersa, powierza 
mu się kierownictwo przy restaurowa-

niu katedry. E. Zwirner przyjmuje to  
w pewnym sensie wyróżnienie z dużą 
dozą sceptycyzmu, gdyż jako protestant 
obawia się trudności i przeszkód w ka-
tolickiej Kolonii. Po krótkim okresie wa-
hania podejmuje jednak „rękawicę”, gdyż 
tak wymagające zadanie drażni poniekąd 
jego ambicję jako budowniczego i archi-
tekta. Przeprowadza się wraz z dopiero, 
co poślubioną małżonką do Nadrenii i już  
w sierpniu 1833 r. przejmuje obowiązki 
w Kolonii. Od tego momentu ukończenie 
budowy Katedry Kolońskiej staje się tre-
ścią i celem jego życia. Do wielkich zasług 
E. Zwirnera należy zaliczyć zjednanie do 
tego celu różnych cechów rzemiosła mu-
rarskiego (Ausbau der Dombauhütte), 
oraz wyuczenie licznej rzeszy murarzy 
trudnego zawodu kamieniarza. Tego typu 
zabiegi przygotowawcze były koniecz-
nym założeniem, celem sprostania gigan-
tycznemu wyzwaniu, jakim było dokoń-
czenie budowy katedry. Kolejne 9 lat to 
przysłowiowa walka z przeciwnościami 
natury biurokratycznej. 
 W roku 1842 król pruski Friedrich 
Wilhelm IV podejmuje decyzję o kon-
tynuacji budowy pod kierownictwem  
E. Zwirnera. Należy dodać, że uposażenie  
Zwirnera nie należało do zadowalających, 
dlatego też przyjmuje on inne zlecenia,  
a referencje jako budowniczy ma zna-
komite. Jego rękę w Nadrenii widać po 
gmachu dawnej synagogi w Kolonii przy 
Glockengasse, na zreformowanym ko-
ściele w Wuppertal-Ransdorf, czy też na 
kościele św. Apolinarego w Remagen. 
Również świeckie budowle, zabytkowe 
pomniki i liczne grobowce zostały zbu-
dowane lub przebudowane wg projektów 
E. F. Zwirnera. Do najbardziej znanych 
należą tu pałace Moyland i Herdingen, 
zamek Arenfels oraz słynna Mysia Wie-
ża na rzece Ren, w pobliżu miejscowości 
Bingen.

 Ukończenia dzieła swojego życia, ka-
tedry w Kolonii E.F. Zwirner niestety nie 
doczekał. Ten wspaniały górnośląski bu-
downiczy i architekt umiera w roku 1861. 
W kondukcie pogrzebowym jakiego do-
tąd w Kolonii jeszcze nie widziano tłum 
ludzi odprowadził Zwirnera do miejsca 
spoczynku na cmentarzu Melaton.  

 22 września mija 150 rocznica jego 
śmierci, dlatego też ku czci jego pamięci 
w kościele parafialnym w Kotlarni odbę-
dą się uroczyste nieszpory upamiętniają-
ce tę wybitną postać, na które serdecznie 
zapraszamy.

Z-ca Wójta Gminy Bierawa
Ficoń Krzysztof

Zum 150. todesjahr Ernst Friedrich Zwirners

Grosse Baumeister aus Jakobswalde
 Nach mehr als 600 Jahren Bauzeit 
wurde 1880 der Kolner Dom, das viel-
leicht beliebteste Bauwerk Deutsdilands 
und eine der monumentalsten Kirchen 
der Welt, fertiggestellt.

  Dass nach jahrhundertelanger Bau-
unterbrechung der Dom im 19. Jahrhun-
dert vollendet wurde, ist ganz wesentlich 
dem oberschlesischen Baumeister Ernst 
Friedrich Zwirner zu verdanken. In die-
sem Jahr jahrt sich sein Todestag zum 
150. Mal, was fur das Haus Schlesien in 
Konigswinter im Rheinland Aniass ist, 
dem Leben und Werk Zwirners eine Aus-
stellung zu widmen, die vom 25. Septem-

ber bis zum 5. Februar 2012 gezeigt wird.  
Ernst Friedrich Zwirner wurde am 28. 
Februar 1802 in Jakobswalde (heute Ge-
meinde Birawa) als Sohn eines Hutten-
inspektors geboren. Uber die dortigen 
Feierlichkeiten wird das Wochenblatt 
naturlich auch berichten. Im Anschluss 
an seine Gymnasialzeit im niederschle-
sischen Brieg besuchte Zwirner zunachst 
die Bauschule in Breslau, bevor er nach 
einjahriger Militarzeit und einer kurzen 
Tatigkeit m Breslau 1823 sein Studium 
an der Berliner Bauakademie fortsetzte. 
Schon wahrend seiner Ausbildung zog 
ihn Karl Friedrich Schinkel zu seinen 
Arbeiten hinzu. Nach erfolgtem Examen 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lepsze jutro
 Gmina Bierawa/ Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Bierawie w okresie 
od dnia 01-07-2011r do 30-11-2011r. re-
alizuje projekt „LEPSZE JUTRO” współ-
finansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Priory-
tetu VII. Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Projekt skierowany jest do osób zamiesz-
kałych na terenie gm. Bierawa, nie pracu-
jących, w wieku aktywności zawodowej 
/od 18 do 55 roku życia/, bezrobotnych 
o niskim wykształceniu /podstawowym, 
zawodowym lub średnim bez zawodu/, 
korzystających z pomocy społecznej Do 
udziału w projekcie przystąpiło 5 osób:  
2 mężczyzn i 3 kobiety z terenów wiej-
skich, które po raz pierwszy  uczestniczą 
w projekcie, oraz spełniają wyżej wymie-
nione kryteria.

 W ramach projektu  w miesiącu sierp-
niu 2011r zorganizowano indywidualne  
i grupowe zajęcia z psychologiem, których 
celem było szeroko rozumiane wsparcie 
w zakresie przygotowania i aktywnego 
funkcjonowania w życiu społecznym  
i zawodowym. W połowie września od-
będzie się szkolenie z zakresu doradztwa 
zawodowego – konsultację indywidualne, 
które pozwolą podnieść kompetencje ży-
ciowe i umiejętności społeczno-zawodo-
we uczestników umożliwiające docelowy 
powrót do życia społecznego, w tym po-
wrót na rynek pracy
 W październiku 2011r przeprowa-
dzone zostanie szkolenie z zakresu two-
rzenia i pielęgnacji małych ogrodów. 
Uczestnicy poznają podstawy upraw  
drzew i krzewów, projektowania, urzą-
dzania i pielęgnację terenów zieleni. 

 W ostatnim miesiącu projektu  
uczestnicy wezmą udział w szkoleniu  
z zakresu tworzenia witraży i mo-
zaiki witrażowej.
 Szkolenia będą miały swoją 
część teoretyczną jak i praktyczną. 
Po zakończeniu każdego z nich, 
uczestnicy otrzymają zaświadczenia 
potwierdzające ich ukończenie.

als Landbaumeister wurde Zwirner zum 
standigen Mitarbeiter an die Oberbau-
deputation ernannt. In diese Berliner 
Zeit fallt die Leitung des Rathausbaus im 
pommerschen Kolberg sowie der Neu-
bau der dortigen reformierten Kirche, die 
Mitarbeit an den Planen fur die Borse in 
Stettin und die Hochschule in Halle/Saa-
le. Insgesamt jedoch ist von seiner Bau-
tatigkeit vor seiner Zeit in Koln wenig 
uberliefert. Im Jahr 1833 erhielt Zwirner 
die Berufung nach Koln, wo er nach dem 
Tod Friedrich Adolf Ahlerts die Leitung 
der Domrestaurierung ubernehmen soll-
te. Er stand dieser Ernennung zunachst 
skeptisch gegenuber, furchtete er doch als 
Protestant im katholischen Koln grossere 
Schwierigkeiten. Doch die anspruchsvol-
le Aufgabe mag ihn gereizt haben, und 
so zog Zwirner mit seiner Zwirner stand 
der Berufung zur Kolner Dombauhiitte 
zunachst skeptisch gegeniiber, fiirchtete 
er doch als Protestant im katholischen 
Koln grossere Schwierigkeiten frisch an-
getrauten Ehefrau noch im gleichen Jahr 
ins ferne Rheinland und nahm im August 
die Tatigkeit in Koln aut In der Restaurie-
rung und Vollendung des Kolner Domes 
sah Zwirner von nun an seine Lebensauf-
gabe. Grosse Verdienste erwarb er sich 
urn den Ausbau der Dombauhutte und 
die Ausbildung der Steinmetze, wodurch 
er die notigen voraussetzungen fur die gi-
gantische Herausforderung der kommen-
den Jahrzehnte schaffte. Neun Jahre hat 
Zwirner darum gerungen, die Arbeiten 
am Dom fortsetzen zu konnen. Im Januar 
1842 beschloss Konig Friedrich Wilhelm 
IV den Weiterbau des Domes unter Lei-
tung Zwirners.
 Sein nichfgerade grosszugiges Gehalt, 
aber wohl auch sein guter Ruf, liessen 
Zwirner neben seiner Tatigkeit als Dom-
baumeister in Koln auch im wieder ande-
re Auftrage annehmen tragen zahireiche 
Bauwerke im Rheinland Zwirners Hand-
schrift. Darunter befinden sich weitere 
Gotteshauser wie die fruhere Synagoge 
in der Glockengasse in Koln, die refor-
mierte Kirche Wuppertal-Ronsdorf oder 
die kannte Apollinariskirche in Remagen 
Auch Profanbauten, Grabmale I Denk-
maler wurden auf der Grundlage von 
Planen Zwirners erbaut oder umgestaltet, 
darunter Schloss Moyland, Burg Aren-
fels, Schloss Herdringen oder Mauseturm 
in Bingen am Rhein. Die Vollendung des 
Domes erlebte Zwirner nicht mehr, 1861 
verstarb er in Koln und wurde unter gros-
ser Anteilnahme der Kolner Bevolkerung 
auf dem Melaten-Friedhof beigesetzt.

 Alexandra Marquetant
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Zespół Szkół Dwujęzycznych w Solarni

Podsumowanie II kwartału
 Zaraz po feriach zimowych zaczął się 
czas wytężonej pracy dla Zespołu Szkół 
Dwujęzycznych w Solarni. Uczniowie Dwu-
języcznej Szkoły Podstawowej i Dwujęzycz-
nego Gimnazjum przygotowywali się, przede 
wszystkim, do egzaminów końcowych. Sty-
pendia za wyniki w nauce w roku szkolnym 
2010/2011 otrzymali: Sonia Burgfeld śr.5,4 
(kl.IV), Tomasz Lis śr. 5,3 (kl.V), Magdalena 
Jelonek śr. 5,7 (kl.VI), Julia Kolasa śr.5,7 (kl.
VI), Piotr Wróbel śr.5,6 (kl.VI) Laura Ka-
sperek - finalistka wojewódzkiego Konkursu 
Języka Niemieckiego, Claudia Burgfeld śr.5,4 
(kl.Ig), Przemysław Pawlak śr.5,33 (kl.Ig), 
Marta Skowronek śr.5,13 (kl.Ig), Julia Klima-
nek śr.5,06 (kl.Ig), Dominika Pawlak śr.5,33 
(kl.IIg), Małgorzata Zarucka śr.5,07 (kl.II), 
Justyna Krybus śr.5,6 (kl.IIIg), Patryk Melcz 
śr.5,6 (kl.III), Sandra Bartoń śr.5,27 (kl.IIIg), 
Oskar Bryndal śr.5,20 (kl.III). 
 Jednak nie zabrakło czasu na to, by re-
alizować się w innych dziedzinach i rozwi-
jać swoje zainteresowania. Uczniowie obu 
szkół brali udział w licznych konkursach. 
16.03.2011 Oskar Bryndal (kl. IIIg) uzyskał 
tytuł finalisty konkursu z języka niemieckie-
go szczebla wojewódzkiego. Nasi uczniowie: 
Burgfeld Sonia (kl. IV), Jelonek Magdalena 
(kl. VI), Kolasa Julia (kl. VI), Pendzich Alan 
(kl. VI), Bartoń Sandra (III.g), Reichel Kamil 

Publiczne Gimnazjum w Bierawie

To był owocny rok
 Stoimy u progu nowego roku szkolnego 
2011/2012, a jeszcze myślami wracamy do 
minionego. W pamięci nauczycieli, uczniów 
i rodziców zostanie wiele interesujących 
wydarzeń z życia szkoły. Naszym głównym 
celem było oczywiście zdobywanie wiedzy i 
umiejętności z poszczególnych przedmiotów. 
 Wiosna dla trzecioklasistów, jak co roku, 
upływa po znakiem egzaminu gimnazjal-
nego. Całe dwa semestry pod kierunkiem 
nauczycieli starają się jak najlepiej do niego 
przygotować. Nasza szkoła prowadzi rok-
rocznie wiele działań w ramach preorientacji 
zawodowej. Ich koordynatorem jest pedagog 
szkolny Pani Izabela Macalik. Uczniowie 
zapoznali się z ofertą edukacyjną szkół po-
nadgimnazjalnych z naszego terenu pod-
czas wycieczek zawodoznawczych i spotkań  
z przedstawicielami tych szkół w naszym 
gimnazjum. 
 Wiosną mieliśmy również okazje do 
pogłębionej refleksji, choć każda o zupełnie 
innym charakterze. Pierwszym ich źródłem 
były szkolne rekolekcje, a kolejnym wyjazd 
do Muzeum Zagłady w Auschwitz - Birke-
nau. Dodać należy, że jego inicjatorami byli 

uczniowie. Ponadto w tym roku gimnazja-
liści odwiedzili planetarium w Chorzowie. 
Wyjeżdżali również do kina. Zapobieganie 
pożarom było tematem konkursu plastycz-
nego, w którym uczestniczyło kilka uczen-
nic. tJustyna Jura, uczennica klasy III c, zajęła 
w nim 1. miejsce na szczeblu powiatowym. 
Dużą niespodziankę sprawiła Natalia Milow-
ska z klasy II b. W konkursie oratorskim or-
ganizowanym przez PG nr 4 w Kędzierzynie 
– Koźlu zajęła 1. miejsce. 
 Ten rok obfitował w wiele sukcesów 
sportowych. Te największe nasi uczniowie 
osiągnęli podczas zawodów Wojewódzkich 
Igrzysk Szkół Gimnazjalnych. A należy do 
nich zajęcie II miejsca w sztafecie 4 x 100 m 
dziewcząt. Indywidualne zwycięstwa osią-
gnęli: Joanna Ciechanowicz z klasy III b – I 
miejsce w skoku w dal , Łukasz Brym rów-
nież z klasy III b - II miejsce w skoku w dal. 
 W szkole prowadzone są 2 innowacje 
pedagogiczne. Uczniowie poznają zasady 
zdrowego stylu życia oraz tajniki rzemiosła 
dziennikarskiego. W maju grupa naszych 
uczniów wraz z nauczycielkami gościła  
w rodzinach uczniów uczęszczających do za-

przyjaźnionej szkoły w Nelingen. Cała grupa 
wróciła bardzo zadowolona, pełna wrażeń  
i nowych doświadczeń. Z kolei w czerwcu 
odbyło się posumowanie całorocznych dzia-
łań w ramach akcji Szkoła bez przemocy. Czy 
odniosła sukces? Z pewnością tak. 
 Rok szkolny zakończyła wzruszająca 
uroczystość zakończenia roku szkolnego  
i jednocześnie pożegnania uczniów klas trze-
cich. W obecności zaproszonych gości, czyli 
przedstawicieli władz gminnych, rodziców, 
młodszych koleżanek i kolegów, absolwen-
ci otrzymali świadectwa, w tym świadectwa  
z wyróżnieniem, oraz różne nagrody za za-
angażowanie w życie szkoły. Również ro-
dzicom podziękowano za aktywny udział  
w życiu szkoły. W tym dniu wręczono 
uczniom stypendia dla uczniów mających 
wybitne osiągnięcia w różnych obszarach ży-
cia szkolnego ufundowane przez Wójta Gmi-
ny Bierawa. Wśród wyróżnionych znaleźli 
się nasi gimnazjaliści: Joanna Ciechanowicz, 
Łukasz Brym, Rafał Wolny, Rafała Kwoczała, 
Ewa Szymkowiak. Czas płynie, upłynęły też 
wakacje. Rozpoczyna się kolejny rok szkolny. 
Mamy nadzieję, że to będzie dobry, spokoj-
ny rok w naszym gimnazjum i we wszystkich 
szkołach w naszej Gminie. 

Ilona Matuszek 

(III.g), Krybus Justyna (III.g), Burgfel Clau-
dia (I.g), Wiesiołek Agata (I.g) brali również 
udział w eliminacjach rejonowych do Kon-
kursu Recytatorskiego w języku niemieckim 
pt.: „Młodzież recytuje poezję”, które odbyły 
się 16. 05. 2011 w Cisku. Podczas tych elimi-
nacji Kamil Reichel (kl. IIIg) zajął II miej-
sce i tym samym został zaproszony na finał 
konkursu, który miał miejsce 02.06.2011  
w Prószkowie. 
 ZSD w Solarni znany jest z tego, że dba 
o wszechstronny rozwój swoich wychowan-
ków, proponując im także możliwość samo-
realizacji w wielu innych obszarach. Nasz 
szkolny chór „Solaris”, pod  kierownictwem 
pani Kariny Garbas, nawiązał współpracę z 
Duszpasterstwem Mniejszości Narodowych 
w Opolu, której owocem jest nagranie pły-
ty z pieśniami pt.: „Neue geistliche Lieder”. 
Nagranie zostało zrealizowane przez Radio 
PLUS. Chór brał również udział w pielgrzym-
ce Mniejszości Narodowych na Górze Św. 
Anny, która odbyła się 05.06.2011. Wszyst-
kim niezmiernie podobała się, wykonana 
przez chór „Solaris”, muzyczna oprawa Mszy 
Świętej, której przewodniczył biskup opolski 
Andrzej Czaja. W tym samym dniu chórzyści 
wystąpili również w konkursie piosenki nie-
mieckiej, w którym zajęli IV miejsce. 
 Uczniowie ZSD w Solarni byli uczestni-

kami wielu innych imprez. Należy tu wspo-
mnieć o XI Międzygimnazjalnych Warsz-
tatach Teatralnych w Pawłowiczkach, Prze-
glądzie Piosenki Anglojęzycznej, o Gmin-
nym Przeglądzie Twórczości Artystycznej 
w Starym Koźlu, czy Gminnym Konkursie 
Plastycznym, dotyczącym straży pożarnej,  
w którym został wyróżniony Dawid Klima-
nek z klasy Ig. Do niewątpliwych sukcesów 
możemy również zaliczyć udział w powiato-
wym Festiwalu Nauki i V Spotkaniu z Mate-
matyką – „Z matematyką za pan brat”, który 
odbył się 25.05.2011 w Kędzierzynie-Koźlu. 
W konkursie matematycznym nasi ucznio-
wie zajęli: I miejsce - Dawid Wramba (kl. V), 
II miejsce – Przemysław Pawlak (kl. Ig).
 Poza wytężoną pracą uczniowie uczest-
niczyli także w różnych uroczystościach. 
Jedną z najważniejszych był Dzień Patro-
na, połączony z 15–leciem istnienia naszej 
szkoły pod hasłem „Śladami Eichendorffa”. 
Uczniowie byli również na wielu ciekawych 
wycieczkach szkolnych np. w Srebrnej Górze, 
Złotym Stoku, Krasiejowie, czy po Jurze Kra-
kowsko-Częstochowskiej. 
 Po tak pełnym pracy i wrażeń roku szkol-
nym, nadszedł wreszcie czas na zasłużony 
odpoczynek. Dzięki temu, że ZSD w Solar-
ni uczestniczy w akcji „Bezpieczne wakacje”, 
wierzymy, że nasi uczniowie wrócą z wakacji 
wypoczęci, szczęśliwi, zdrowi i pełni sił do 
następnych wyzwań, które na nich czekają  
w nowym roku szkolnym.
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18 września ( niedziela )
13:00 Msza Św. w Kościele Parafialnym p.w. 
  Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Kuźni
14:15 Przemarsz Korowodu Dożynkowego na boisko 
  LZS Zawisza Stara Kuźnia
14:45 Powitanie Gości i przemówienia okolicznościowe
15:30 Recital Miejskiej Orkiestry Dętej „AZOTY”
16:30 Kabaret młodzieżowy DK Stara Kuźnia
17:00 Program kabaretowy „Moherowe Berety”
18:30 Recital gwiazd GCKiR w Bierawie:
  Katarzyna Pluta, Magdalena Kaszta oraz
  Joanna Kaszta - finalistka programu „Bitwa na głosy”
19:30 Zespół Mythos - grecka grupa muzyczna
21:00 Zabawa taneczna w namiocie

17 września ( sobota )
18:30 Zabawa taneczna w namiocie

Program imprezy:

Dożynki Powiatowo-Gminne
17-18 września 2011
Stara Kuźnia

Powiat
Kędzierzyńsko-Kozielski Gmina Bierawa Stara Kuźnia

kabaret
Moherowe Berety
kabaret
Moherowe Berety

Serdecznie zapraszamy!
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W skrócie:

 Książki do nabycia w sekretariacie Urzędu Gminy w Biera-
wie:
1. Ernst F. Zwirner budowniczy z Kotlarni - 10zł
2. 700 lat wsi Bierawa - 35zł 
3. Lubieszów, nasza wioska na ziemi opolskiej - 10zł
4. Gmina Bierawa zarys monograficzny - 70zł

Gorąco polecamy:

Bierawa, ul Sienkiewicza - odbudowa drogi po powodzi.

Stare Koźle - edukacja kluczem sukcesu.

Dożynki w Starym Koźlu - pokaz psów policyjnych w akcji.

Chór Solaris - pielgrzymka na Górę Św. Anny.

Szkoła Solarnia - Śladami Eichendorffa. Warsztaty paleontologiczne w Krasiejowie.


