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W tym numerze:

Wójt Gminy Bierawa
Krzysztof Ficoń

Przewodnicząca Rady Gminy Bierawa
Elżbieta Dziuda

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
składamy serdeczne życzenia
radości płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego.
Życzymy pogodnych, 
pełnych nadziei i pokoju Świąt
oraz wiosennego nastroju i miłych spotkań
w gronie rodziny i przyjaciół.
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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 ............................ 91 lat
Lis Marta ....................................... 96 lat
Szewerda Maria ............................ 91 lat
Fros Anna i Adolf .................. 50 lat PM
Kociołek Antonina i Jan ........ 50 lat PM
Kowalczyk Erika i Czesław ... 55 lat PM
Siwek Dorota i Jerzy ............... 55 lat PM

* * *

Liczba mieskańców na 31.03.2014
Bierawa ........................................... 1334
Brzeźce ............................................. 577
Dziergowice ................................... 1663
Goszyce ............................................ 163
Grabówka ........................................ 186
Korzonek ......................................... 230
Kotlarnia .......................................... 614
Lubieszów ........................................ 526
Ortowice .......................................... 264
Solarnia ............................................ 497
Stara Kuźnia .................................... 603
Stare Koźle ....................................... 817
Razem ....................................... 7474

* * *

 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.

Informacje Wójt Gminy Bierawa informuje

Szanowni Państwo
 I kwartał roku 2014 minął bardzo 
szybko. Był to czas zebrań wiejskich, na 
których przede wszystkim dokonano 
podsumowania minionego roku oraz 
przedstawiono plany inwestycyjne na rok 
2014, wynikające z uchwalonego w dniu 
21 grudnia 2013r. budżetu gminy.
 Przed nami wiele ważnych i potrzeb-
nych zadań do zrealizowania. W związ-
ku z bardzo łagodną zimą część z nich 
już rozpoczęto. Mam na myśli remont 
Domu Kultury w Dziergowicach, czy 
budowę oświetlenia przy ul. Parkowej 
w Starej Kuźni. Zostały rozstrzygnięte 
przetargi na budowę sieci wodociągowej 
przy ulicy Cichej i Jana Pawła w Bierawie 
oraz na dostawę sprzętu komputerowego 
w ramach realizowanego projektu „Połą-
czeni cyfrowo w Gminie Bierawa”. 
 W kolejnych tygodniach będą podpi-
sywane umowy na realizację następnych 
zadań, tj. odwiert studni na Stacji Uzdat-
niania Wody w Korzonku, przedłużenie 
sieci wodno – kanalizacyjnej w Brzeź-
cach, budowę placu zabaw przy Szkole 
Podstawowej w Starej Kuźni, czy zakup 
elementów zabawowych dla przedszkoli.
 W terenie widzimy intensywnie prze-
biegające prace nad budową światłowo-
du przez firmę Multiplay. Także w naj-
bliższym czasie firma G-Net rozpocznie 
budowę światłowodu w Goszycach, Ko-
tlarni oraz w Starej Kuźni. Zakończenie 
inwestycji w całej gminie planowane jest 
na miesiąc wrzesień br. 

 Ważnym zadaniem, które będzie re-
alizowane w roku bieżącym na terenie 
naszej gminy przez Zarząd Wojewódz-
twa Opolskiego będzie przebudowa dro-
gi wojewódzkiej nr 425 wraz z budową 
chodnika w Bierawie (ulica Ottona Ste-
iera). Także w tym roku zostanie prze-
dłużona sieć gazociągowa o miejscowość 
Stare Koźle. Nie ma również żadnych 
przeszkód formalnych do budowy sieci 
gazowniczej od strony województwa ślą-
skiego.
 W minionym czasie gminie uda-
ło się także nawiązać kontakt z czeską 
gminą Markvartovice, z którą chciałbym 
docelowo podpisać umowę partnerską. 
Przemawiają za tym bliska odległość od 
Bierawy (50 km) i działające tam podob-
ne organizacje, tj. straż pożarna, kluby 
sportowe, koła emerytów. Mając part-
nera po stronie czeskiej, gmina będzie 
mogła aplikować o środki unijne na lata   
2014-2020 w zakresie współpracy trans-
granicznej. 

 W związku ze zbliżającymi się Świę-
tami Wielkanocnymi życzę wszystkim 
mieszkańcom Gminy Bierawa zdrowia, 
radości, spokoju, wspaniałego świętowa-
nia i obfitości łask  od Chrystusa Zmar-
twychwstałego.

Wójt Gminy Bierawa
Krzysztof Ficoń

Szybki internet, tani telefon, nowoczesna telewizja w zasięgu ręki

Sieć światłowodowa
 Jak już informowaliśmy w poprzed-
nim wydaniu „Głosu Bierawy”, na te-
renie naszej gminy, firma CZARNET 
wchodząca w skład Grupy Multiplay, 
realizuje projekt unijny „Zapobieganie 
wykluczeniu cyfrowemu poprzez bu-
dowę infrastruktury szerokopasmowe-
go internetu”. Przedstawiciele Grupy 
Multiplay w trakcie zebrań wiejskich, 
organizowanych na początku roku, 
prezentowali szczegóły projektu oraz 
przedstawiali korzyści jakie będą mogli 
otrzymać poszczególni mieszkańcy. Dla 
wszystkich tych, którzy nie mieli okazji 
być obecni na spotkaniu, poniżej przed-
stawiamy najważniejsze informacje.
• Projektem zostały objęte następujące 

miejscowości: Bierawa, Dziergowice, 
Korzonek, Lubieszów, Ortowice, So-
larnia, Stare Koźle, Brzeźce oraz Gra-
bówka. Mieszkańcy wyżej wymienio-
nych miejscowości mogą zagwaran-
tować sobie przyłącze światłowodowe 
finansowane z środków unijnych. Na-
leży w tym celu wypełnić formularz 
znajdujący się na stronie internetowej 
Grupy Multiplay, tj. www.multiplay.pl 
w zakładce Promocje – UNIJNY NET 
ZA 1 ZET. Odpowiednią zgodę moż-
na również podpisać w Biurze Obsłu-

gi Klienta w Opolu, przy ul. Oleskiej 
121. 

•  Na podstawie podpisanej zgody, zo-
stanie Państwu zagwarantowane przy-
łącze światłowodowe w promocyjnej 
cenie 1 zł, które umożliwi korzystanie  
z szybkiego internetu, taniej telefonii 
oraz nowoczesnej telewizji. Przyłącze 
może zostać zrealizowane drogą na-
powietrzną lub ziemną.

• Podpisanie zgody nie jest równo-
znaczne z koniecznością podpisania 
umowy na świadczenie usług. Zgoda 
gwarantuje jedynie przyłącze na pro-
mocyjnych warunkach. Od Państwa 
zależy, czy i kiedy będziecie chcieli 
korzystać z usług.

• Całość projektu zostanie oddana  
w przeciągu najbliższych 6 miesięcy – 
od tego czasu można będzie korzystać 
z usług.

• Decydując się na podpisanie umowy 
z Grupą Multiplay, zostanie Państwu 
bezpłatnie dostarczone niewielkich 
rozmiarów urządzenie, które umoż-
liwi korzystanie z internetu, telefonu, 
telewizji. Urządzenie posiada wbudo-
wane wi-fi, w związku z czym będzie-
cie Państwo mogli korzystać z inter-
netu bezprzewodowo.

• Poszczególne usługi można będzie za-
kupić osobno (decydując się np. tyl-
ko na internet) lub w pakiecie usług 
(dwie lub trzy usługi jednocześnie) na 
jeszcze korzystniejszych warunkach.

• Przy standardowej umowie podpisy-
wanej na 24 miesiące, koszt aktywa-
cji usługi internetowej na warunkach 
promocyjnych wynosi 1 zł. Mając 
podpisaną usługę internetową, przy-
dział numeru telefonicznego również 
wynosi 1 zł. Podpisując umowę na 
usługę telewizyjną, aktywacja deko-
dera to koszt 49 zł, natomiast jego 
dzierżawa jest zupełnie bezpłatna. 
Do korzystania z telewizji nie będzie 
potrzebna żadna dodatkowa antena – 
bezpośrednio z dekodera otrzymacie 
Państwo obraz najwyższej jakości. 

• Szczegóły poszczególnych taryf in-
ternetowych, telefonicznych oraz pa-
kietów telewizyjnych dostępne są na 
stronie internetowej www.multiplay.
pl w zakładce Oferta dla domu. 

 Zachęcamy do skorzystania z moż-
liwości, które zostały zapewnione gmi-
nie Bierawa poprzez realizację projektu.  
W przypadku pojawienia się jakichkol-
wiek wątpliwości, szczegółowych infor-
macji udzielą Państwu przedstawiciele 
Grupy Multiplay pod nr tel. (77) 540 
22 40 lub osobiście w Biurze Obsługi 
Klienta w Opolu, przy ul. Oleskiej 121. 

Sołtys Lubieszowa informuje

Wieści z Lubieszowa
 1 marca 2014 odbyło się tradycyjne 
Wodzenie Niedźwiedzia w którym wzię-
ło udział 13 osób, głównie członkowie 
Rady Sołeckiej i Zarządu Mniejszości 
Niemieckiej, nie zabrakło też kilku mło-
dych. Cieszy nas, że udaje nam się utrzy-
mać tradycje, a co najważniejsze uczest-
niczą w tym ludzie młodzi. Tradycja 
wodzenia niedźwiedzia nie tylko służy 
zabawie ale, co ważne możemy wszyst-
kim naszym mieszkańcom zanosimy po-
zdrowienia i życzenia zdrowia i obfitości, 
oraz pamięci o każdym z mieszkańców. 
Grupa odwiedzających życzy urodzaju, 
obfitości i spokoju.
 21 Lutego odbył się wyjazd integra-
cyjny sołtysów Rad Sołeckich jak i spo-
łeczeństwa do Proboszczowic. Wyjazd 
bardzo miły, bawiliśmy się bardzo fajnie, 
może kolejnym razem będzie bawiło się 
więcej sołtysów. 
 Kolejnym ważnym wydarzeniem 
były Zawody Psich Zaprzęgów, które już 
odbyły się w naszej miejscowości po raz 
12, zawodników było bardzo dużo, cieszy 

nas, że chętnie do nas przybywają chwalą 
sobie wszystko, to co od nas otrzymują  
i doceniają naszą pracę i zaangażowanie.
 Dziękuje za współpracę wszystkim 
tym, którzy wspierają działania Rady 
Sołeckiej oraz Zarządu Mniejszości Nie-
mieckiej. 

 Pozwolę sobie złożyć wszystkim 
mieszkańcom z okazji Zbliżających się 
świąt Wielkiej Nocy. Zdrowia, radości  
i wiele łask od Zmartwychwstałego Je-
zusa. Szczęścia, pogody ducha, zadowo-
lenia, oraz nadziei, która dodaje sił by 
wciąż iść do przodu. Odwagi w podejmo-
waniu zadań i sił do ich realizacji.

Sołtys wsi Lubieszów
Bernadeta Poplucz

W Gminie Bierawa realizowany jest projekt:

„Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa”
 w ramach działania 8.3. „Przeciwdzia-
łanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, 
Osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo infor-
macyjne – zwiększenie innowacyjności go-
spodarki” Programu Operacyjnego Innowa-
cyjna Gospodarka 2007-2013.
 Celem projektu jest przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu 40 gospodarstw 

domowych z terenu gminy Bierawa, zagro-
żonych wykluczeniem cyfrowym, ze wzglę-
du na niepełnosprawność bądź niekorzyst-
ną sytuację materialną poprzez zapewnienie 
im dostępu do komputera i Internetu oraz 
doposażenie w sprzęt komputerowy z do-
stępem do Internetu 8 jednostek sektora pu-
blicznego podległych Wnioskodawcy.

GMINA
BIERAWA

Biuro projektu:
Urząd Gminy Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa
tel. 77 4872 266

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka



Głos Bierawy                                NR 1/2014 KWIECIEŃ

4               www.bierawa.pl

NR 1/2014 KWIECIEŃ             Głos Bierawy

www.bierawa.pl                                                                                                           5

Informacja dla mieszkańców sołectwa Solarnia

Uruchomienie sieci kanalizacyjnej
 Informujemy, że nastąpiło urucho-
mienie sieci kanalizacyjnej w Solarni 
zbierającej ścieki bytowe – do eksplo-
atacji zostały przekazane dwie przepom-
pownie główne.
 Poniżej przekazujemy obowiązujące 
zasady przy wykonaniu - indywidualne-
go podłączenia budynku, realizowanego 
na koszt wytwarzającego ścieki komu-
nalne: 
1. Przewód odprowadzający ścieki do 

studzienki należy wykonać z rury PVC, 
której średnica nie może być mniejsza 
niż 150 mm, a minimalny spadek nie 
powinien być mniejszy niż 1,5% - za-
gwarantuje to samooczyszczanie prze-
wodu. 

2. Zagłębienie przewodu winno być do-
stosowane do istniejącej studzienki, 
a ponadto aby nie zamarzały w nim 
ścieki, większe niż głębokość przema-
rzania gruntu (około 1,2 m); jeżeli nie 
można uzyskać w/w głębokości, wów-
czas przewody należy ocieplić np. weł-
ną mineralną lub żużlem. 

3. Istniejący zbiornik szamba nie może 
spełniać funkcji studzienki rewizyjnej  
i należy go bezwzględnie wyłączyć 

poza spływ do kanalizacji - szambo nie 
zapewnia samooczyszczania się podłą-
czenia kanalizacyjnego oraz powoduje 
zagniwanie w nim ścieków. 

4. Bezwzględnie zabrania się odprowa-
dzenia do sieci kanalizacyjnej wód 
deszczowych - wody deszczowe oraz 
drenażowe winny być zagospodarowa-
ne na własnym terenie.

5. Po wykopaniu i ułożeniu rur, należy 
zgłosić odbiór przewodu odprowadza-
jącego ścieki do studzienki do ZGKiM 
w Bierawie, tel. nr 77/4872-821; pra-
cownik ZGKiM w Bierawie  sporządzi 
protokół podłączenia i odczyta stan 
wodomierza głównego - wówczas do-
piero można rozpocząć eksploatację 
instalacji kanalizacyjnej. 

6. Ilość oddanych ścieków zgodnie  
z przepisami, będzie mierzona jako 
równa ilości pobranej wody wykaza-
nej przez wodomierz główny. Osoby 
zainteresowane pobieraniem wody, 
która po użyciu nie będzie wprowa-
dzana do kanalizacji (np. do podlewa-
nia ogródka, pojenia zwierząt), winny 
zamontować na swój koszt wodomierz 
dodatkowy (podlicznik) i zgłosić bez-

względnie ten fakt do ZGKiM w celu 
założenia plomby. 

7. Opłata za wprowadzone ścieki będzie 
pobierana począwszy od dnia następ-
nego po odbiorze podłączenia przez 
pracownika ZGKiM w Bierawie lub po 
stwierdzeniu samowolnego wprowa-
dzania ścieków do sieci. 

8. Opłata za ścieki będzie wynikała z róż-
nicy odczytu zużycia wody, na wodo-
mierzu głównym oraz wodomierzu dla 
wody bezpowrotnie zużytej - warunek 
ważna plomba dostawcy wody na wo-
domierzu dodatkowym. 

 Obowiązek przyłączenia się do sie-
ci kanalizacyjnej wynika z art. 5 ust. 1 
pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminie. Podłączenie po-
winno nastąpić w terminie do końca 
czerwca bieżącego roku.

 Informujemy, że ewentualne niesto-
sowanie się do powyższych zasad przy-
łączenia do sieci lub podłączenie się do 
sieci bez zgłoszenia, zgodnie z ustawa  
o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu 
ścieków podlega karze ograniczenia wol-
ności albo grzywny do 10.000 zł. 

Dyrektor ZGKiM w Bierawie
Inż. Piotr Walkiewicz

 Gmina Bierawa w miesiącu marcu 
br złożyła do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska w Opolu wniosek  
o udzielenie pomocy finansowej w for-
mie dotacji na przedsięwzięcie zgodne 
z programami usuwania azbestu i wyro-
bów zawierających azbest z terenu Gmi-
ny Bierawa.
 Wniosek został poprzedzony nabo-
rem wniosków osób fizycznych z terenu 
gminy Bierawa chcących usunąć azbest 
ze swojej nieruchomości. Ogółem zosta-
ło złożonych 10 podań, co stanowi 8,81 
tony ( 734 m2) azbestu do utylizacji.

 Przewidywane koszty określono na 
kwotę 14 448,00 zł, wnioskowana kwota 
dotacji wynosi 12 280,80 zł. Maksymal-
ne dofinansowanie jakie można uzyskać 
wynosi 85% wartości przedsięwzięcia nie 
więcej jak 50 tys.zł

Referat Inwestycji
Karina Kubina

Wniosek do WFOŚ w Opolu

Usuwanie 
azbestu

Urząd Gminy informuje

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
 10 maja 2014r (sobota) zostanie zorganizowana zbiórka akcyjna odpadów wiel-
kogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon 
samochodowych o średnicy nie przekraczającej 56cm 
Miejsce składowania: Przed swoją posesją.
Odpady należy wystawić do godziny 6.3o
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MOBILNE PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNLANYCH
Miejscowość Dokładna lokalizacja Data
Bierawa Targowisko ul. Ks.O.Steiera 10.05.2014r.
Dziergowice Plac „Heksy” ul. Kozielska (naprzeciwko Kościoła) 31.05.2014r.

Kotlarnia koło Remizy Strażackiej, obok transformatora 
ul. Gliwicka 17.05.2014r.

 W wyznaczonym wyżej harmonogramie MPSZOK-a w godzinach od 8.00 do 
16.00 przyjmowane będą bezpłatnie od mieszkańców następujące odpady (prócz po-
wstałych w wyniku działalności gospodarczej):
■ surowcowe (tzw. „suche”) ■ szkło opakowaniowe ■ odpady komunalne ulegające 
biodegradacji, w tym zielone ■ przeterminowane leki ■ chemikalia ■ zużyte baterie  
i akumulatory ■ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ■ meble i inne odpady wiel-
kogabarytowe ■ zużyte opony samochodowe o średnicy nie przekraczającej 56 cm  
■ odpady budowlane i rozbiórkowe (300 kg na mieszkańca/rok).

UWAGA!
PRZYJĘCIE ODPADÓW NASTĄPI JEDYNIE ZA OKAZANIEM DOWODU  
OSOBISTEGO I OSTATNIEGO DOWODU WNIESIENIA OPŁATY ZA GOSPO-
DAROWANIEM ODPADAMI KOMUNLANYMI.

Zawody psich zaprzęgów

XII Lubieszowski Cross
 Już po raz dwunasty maszerzy z całej 
Polski oraz z Czech i Słowacji zjechali się 
do Lubieszowa, aby wraz ze swoimi czwo-
ronożnymi pociechami ścigać się w wy-
ścigach psich zaprzęgów w trzech podsta-
wowych dyscyplinach. Canicross – bieg 
z psem dopiętym do biegacza amortyzo-
waną linką. Ta konkurencja wymaga od 
biegacza znakomitej kondycji. Bikejoring, 
to również konkurencja indywidualna – 
jazda na rowerze z ciągnącym rowerzystę 
psem, połączonym z rowerem amortyzo-
waną linką. Można krótko podsumować, 
wyczynowcy to szaleńcy, są w stanie roz-
wijać prędkości powyżej 50 km/h. Oczy-
wiście koronną konkurencją są zaprzęgi, 
w których psy ciągną scooter (duża hu-
lajnoga), wózek trójkołowy lub czteroko-
łowy w zależności od wielkości zaprzęgu. 
Takie zróżnicowanie sprzętu występuje 

tylko w konkurencjach bezśnieżnych,  
z którymi mamy do czynienia w Lubie-
szowie. W warunkach śnieżnych podsta-
wowym sprzętem są sanie.
 Lubieszów, małą wieś w wojewódz-
twie opolskim, w gminie Bierawa mo-
żemy śmiało nazwać stolicą polskiego 
mushingu (po angielsku powożenie psim 
zaprzęgiem). To właśnie tu od ponad 
dziesięciu lat przyjeżdżają zawodnicy  
z całego kraju, od Szczecina po Ustrzyki, 
od Świeradowa po Białystok. Dołączają 
do nich nasi południowi sąsiedzi z Czech 
i Słowacji. Dzięki stałemu wsparciu Gmi-
ny Bierawa, zaangażowaniu mieszkańców 
Lubieszowa, organicznej pracy członków 
sekcji Cze-Mi dziergowickiej Odrzanki, 
gościnności Nadleśnictwa Rudy Racibor-
skie spowodowaliśmy, że Lubieszowski 
Cross wchodzący w skład Pucharu Pol-

ski stał się najstarszą, cykliczną imprezą 
psich zaprzęgów w Polsce. Każdy maszer 
w Polsce klikając na swoim komputerze 
plan dojazdu do Lubieszowa wie, że cho-
dzi właśnie o ten Lubieszów położony na 
południu Polski w gminie Bierawa.
 Dwunasty Lubieszowski Cross okazał 
się rekordową pod względem frekwen-
cji imprezą. Oprócz zaprzęgów dużym 
powodzeniem cieszył się marsz nordic 
walking oraz biegi integracyjne, w któ-
rych startowały dzieci w wieku od trzech 
do piętnastu lat. Odnotowaliśmy ponad 
dwieście startów, co jest absolutnym kra-
jowym rekordem!
 Po zakończonej imprezie nadszedł 
czas na podsumowania i plany na następ-
ny rok. Nie wyobrażamy sobie, aby w tych 
planach nie było miejsca na najważniejsze 
wydarzenie roku, czyli kolejną edycję Lu-
bieszowskiego Crossu. 

Zawodnicy i sympatycy 
„Cze-Mi” Dziergowice

Cze-Mi na Mistrzostwach Świata w Kandersteg

Mamy Drużynowego Mistrza Świata
 W połowie lutego w malowniczej 
szwajcarskiej miejscowości Kandersteg 
położonej na wysokości około 1300 m 
nad poziomem morza odbyły się Mistrzo-
stwa Świata w sprincie psich zaprzęgów 
psów ras północnych, a więc syberian hu-
sky, alaskan malamute, pies grenlandzki 
oraz samojed. W imprezie uczestniczyło 
prawie 250 załóg. Najdłuższą drogę do 
Szwajcarii przebył zawodnik startujący 
w skijoringu (zaprzęg złożony z narcia-
rza biegowego i ciągnącego go psa), który 
przyleciał aż z Nowej Zelandii.
 Polska ekipa liczyła 18 zawodników. 
Wśród nich wystartowało pięciu repre-
zentantów LZS „Odrzanka” Dziergo-

wice – sekcja sportów psich zaprzęgów 
„Cze-Mi”, którzy udział w mistrzostwach 
zakończyli dużym sukcesem: Jolanta So-
łek – 2 miejsce i srebrny 
medal w klasie B2 (zaprzęg  
6 psów pies grenlandzki, 
alaskan malamute, samo-
jed). W tej samej klasie To-
masz Radłowski uplasował 
się na czwartym miejscu. 
W podobnych zaprzęgach, 
ale złożonych z czterech 
psów wystartowali Mikołaj 
Waśkowski, który uplaso-
wał się na szóstym miejscu 
w klasie C2 oraz Małgorza-

ta Kita, która niestety, po złamaniu płozy 
w saniach na jednym z bardzo trudnych 
technicznie zakrętów, nie ukończyła wy-
ścigów. W klasie D2 czyli zaprzęg dwóch 
psów opisanych powyżej ras, Mirosław 
Waśkowski dojechał na metę na siódmym 
miejscu. 
 Naszym występem potwierdzili-
śmy naszą klubową dominację w Polsce  
w zaprzęgach opatrzonych symbolem 
„2”, a także zaprezentowaliśmy się bardzo 
dobrze na arenie międzynarodowej. Peł-
na ekipa Cze-Mi to zawodnicy i również 
ich pomocnicy, bez których udany start 
zaprzęgu byłby niemożliwy. Oto nasi po-
mocnicy: Leszek Kita, Jagoda Waśkowska 
oraz Ola Izworska.
 Reprezentacja Polski po raz kolej-
ny zdobyła tytuł Drużynowego Mistrza 
Świata! Nie oddaliśmy go jeszcze ani raz 
od 2006 roku, kiedy to sięgnęliśmy po ten 
tytuł po raz pierwszy. Za każdym razem 
w składzie naszej narodowej reprezentacji 
byli przedstawiciele Cze-Mi!

Tomasz Radłowski



Głos Bierawy                                NR 1/2014 KWIECIEŃ

6               www.bierawa.pl

NR 1/2014 KWIECIEŃ             Głos Bierawy

www.bierawa.pl                                                                                                           7

Dom Kultury Stara Kuźnia

Babski Comber
 Dnia 1.03.2014r o godz. 19:30  
w Domu Kultury Stara Kuźnia odbył się 
Babski Comber. Przybyło przebierańców 
w wymyślnych i pięknych strojach. Tego 
wieczora bawiliśmy się przy muzyce ze-
społu SHERWOOD, odbyło się wiele 
konkursów, w których uczestnicy chętnie 
brali udział, były również atrakcyjne na-
grody. Tradycyjnie miał miejsce konkurs 
na najlepsze przebranie wieczoru, tego-
rocznym zwycięzcą została „Czarownica” 
otrzymała Grand Prix 2014.
I miejsce zajęła „Mariolka” (Mateusz Pła-
czek przebrany za kobietę)
II miejsce w egzekwie „Klaun” oraz 
„Myszki”
III miejsce: „Lis”
 Ideą tegorocznego Babskiego Com-
bru byli mężczyźni przebrani za kobiety!
Imprezę można zaliczyć do udanych, za-
bawa zakończyła się o 3:00 rano.

Katarzyna Komander

GCKiR W BIERAWIE

Wydarzenia kulturalne
Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy

 Dnia 12.01.2014 roku już po raz pięt-
nasty Gminne Centrum Kultury i Rekre-
acji w Bierawie (Dom Kultury Dziergo-
wice oraz Dom Kultury w Starej Kuźni) 
organizowali XXII Finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. 
 Tego roku aż czterdziestu wolon-
tariuszy zbierało pieniążki na zakup 
specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej 
medycyny ratunkowej i godnej opieki 
medycznej seniorów.
 Z dumą informujemy, że 22. Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy w gminie Bierawa zakończył się re-
kordową zbiórką pieniążków! Sztab nr: 
0000/603 pod kierownictwem szefa szta-
bu Bernarda Kowola zebrał w przybliże-
niu 16.000,00zł
 A w Domu Kultury w Dziergowi-
cach oraz w Starej Kuźni wiele się dzia-
ło, odbywały się licytacje WOŚPowych 
przedmiotów, prezentacje przedszkoli 
oraz szkół, występy dzieci działających 
przy DK Stara Kuźnia, budowanie przez 
dzieciaków drabiny do nieba, uczyliśmy 
się udzielania pierwszej pomocy, słucha-
liśmy muzyki rozrywkowej śpiewanej 
przez Annę Niesobską oraz Grzegorza 
Pierskały jak i świetnej muzyki rokowej 
reprezentowanej na scenie DK Dziergo-
wice zespołów: „Patafians masta” i „The 
mesis- Tradycyjnie również wysyłaliśmy 
światełko do nieba pod postacią Chiń-
skich lampionów
 Dziękujemy wolontariuszom i lu-
dziom dobrego serca za zaangażowanie  
i wspólna zabawę.

Ferie Zimowe

 W dniach 17.02.2014-28.02.2014r we 
wszystkich placówkach GCKiR odbywa-
ły się zajęcia i wyjazdy dla dzieci i mło-
dzieży. Jak co roku chcieliśmy w ciekawy 
sposób zagospodarować wolny czas dzie-
ciakom naszej gminy. W czasie ferii or-
ganizowane były wyjazdy między innymi  
na lodowisko, do Teatru w Będzinie, na 
grę laserball w Gliwicach, czy kurs karate 
w Kędzierzynie Koźlu. Oprócz wyjazdów 
dzieci uczestniczyły w zajęciach stacjo-
narnych: kulinarne, plastyczne, sportowe 
i inne. Tegoroczne wyjazdy i ciekawe za-
jęcia przyczyniły się do licznego udziału 
dzieciaków w naszej akcji. Codziennie 
w placówkach GCKiR w Bierawie na za-
jęciach przebywało średnio 130 dzieci. 
Dziękujemy uczestnikom i ich rodzicom 
za zaangażowanie i miło wspólnie spę-
dzony czas!

Maskarada 2014
 Dnia 1.03.2014r. w ostatnią sobotę 
karnawału w Gminnym Centrum Kultu-
ry i Rekreacji w Bierawie pożegnaliśmy 
czas zabaw organizując tradycyjnie Ma-
skaradę. Podczas imprezy zabawialiśmy 
zarówno dzieci jak i dorosłych. 
 Najważniejszym momentem Maska-
rady był wybór najciekawszych przebrań, 
co dla jury było nie lada wyczynem, tego 
roku nasze serca podbiła para: Drink 
pink z palmą;) jednak musieliśmy wyróż-
nić jeszcze innych; Murzynki z RPA, Pa-
nią Cruellę de mon z dalmatyńczykiem, 
Clowna, Czerwonego Kapturka z Babcią, 

Zorze polarną i innych. Serdecznie dzię-
kujemy wszystkim za piękne przebrania  
i super zabawę. 
 Cieszy nas, że udział w takich impre-
zach biorą całe rodziny. Poprzez uczest-
nictwo rodzice uczą swoje dzieci w jaki 
sposób można spędzać czas, podtrzymy-
wać tradycję i świetnie się bawić!

Lekcja biblioteczna
 Dnia 14.03.2014r bibliotekę GCKiR 
w Bierawie odwiedziły przedszkolaki 
bierawskiego przedszkola. Dzieci miały 
okazję zobaczyć jak wygląda biblioteka 
i na których półkach znajdują się książ-
ki dla najmłodszych. Bibliotekarka, Pani 
Elżbieta Szymańska tłumaczyła rów-
nież jak należy obchodzić się z książką, 
czytała również dzieciakom książeczki 
wielkanocne o zajączkach i króliczkach. 
Przedszkolaki również mogły popisać się 
recytując wiersze i śpiewając piosenki. 
 Każde dziecko otrzymało pamiąt-
kową kartkę z kolorowymi ilustracjami 
książeczek oraz coś słodkiego. Bardzo 
nas cieszą tak liczne wizyty maluchów 
tym bardziej, że efekty takich spotkań 
przejawiają się w postaci odwiedzin  
i zapisów przedszkolaków przyprowa-
dzanych przez swoich rodziców do na-
szej biblioteki.

III Przegląd Małych Form Teatralnych
 Dnia 23.03.2014r w GCKiR w Biera-
wie odbył się III Przegląd Małych Form 
Teatralnych. Na scenie zaprezentowały 
się  dzieci z siedmiu przedszkoli: Przed-
szkole w Bierawie, Starym Koźlu, Lubie-
szowie, Kotlarni, Dziergowic oraz gościn-
nie Przedszkole w Cisku i Przedszkole  
nr 6 w Kędzierzynie Koźlu. Organizato-
rami imprezy było Publiczne Przedszkole  
w Bierawie oraz GCKiR w Bierawie. 
 Celem przeglądu była przede wszyst-
kim integracja dzieci, rodziców i nauczy-
cieli z różnych przedszkoli, dlatego też 
zdolnościami teatralnymi pochwaliły się 
nie tylko dzieci, ale również rodzice i na-
uczyciele, którzy wspólnie występowali. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątko-
we statuetki, dyplomy i słodkie upomin-
ki. III Przegląd Małych Form Teatralnych 
był naprawdę na bardzo wysokim pozio-
mie. Gratulujemy wszystkim występują-
cym i dziękujemy za wspaniałą zabawę. 
Mamy nadzieję, że następny przegląd 
będzie równie ciekawy i że uda się z roku 
na rok zwiększyć ilość przedstawiających 
przedszkoli. 

Zespół GCKiR w Bierawie

Dom Kultury Dziergowice

Bass Begraben
 Bass Begraben, czyli tradycyjne po-
grzebanie basa odbyło się po raz kolejny 
w Domu Kultury w Dziergowicach. Dało 
się zauważyć, że zabawa była udana.  
W sali w Domu Kultury bawiło się spo-
ro przebierańców z Dziergowic oraz kil-
ka z Solarni, Lubieszowa, Bierawy jak 
również z okolicznych miejscowości.  
W tym roku przebierańców było znacz-
nie więcej niż w ubiegłym, zachęcali-
śmy gorąco wszystkich do powracania 
tradycji stworzenia własnego stroju. 
Mieszkańcy Dziergowic i okolic hucznie 
i wesoło pożegnali karnawał. Impreza 
rozpoczęła się  pochodem spod Pawilo-

nu Dz-ce około godziny 18:00 w kierun-
ku Domu Kultury, gdzie rozpoczęła się 
zabawa karnawałowa. W trakcie zabawy 
dokonaliśmy wyboru najlepszych kostiu-
mów dla księżniczki i księcia oraz króla  
i królowej balu.
 O godzinie 24:00 odbyło się widowi-
sko przygotowane przez grupę uzdolnio-
nych młodych osób, którzy w tym roku 
przygotowali specjalny pokaz rycerski. 
W tym roku wraz z grupą prezentująca 
wystąpiła też grupa młodzieży z naszego 
Domu Kultury. Zakończeniem karna-
wału było jak to przystało na tę impre-
zę pogrzebanie ale nie basa lecz króla  

z wielkim „basem” w którego wcielił się 
chłopak z naszego Domu Kultury.
 Impreza zakończyła się powodze-
niem. W sali w Domu Kultury bawiło się 
ok. 80 osób. Przygrywał na zespół mu-
zyczny „Sherwood”.

Kierownik DK Dziergowice
Bernard Kowol

Młodzież zapobiega pożarom

Turniej wiedzy pożarniczej
 W dniu 17 marca 2014r w Urzędzie 
Gminy Bierawa został przeprowadzony 
Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. „Mło-
dzież zapobiega pożarom”. W konkursie 
wzięli udział uczniowie szkół podstawo-
wych i gimnazjum z terenu naszej Gmi-
ny, a także uczeń szkoły średniej wytypo-
wany przez jednostkę Ochotniczej Straży 
Pożarnej.
 Wśród biorących udział najlepszymi 
okazali się:
 W grupie szkół podstawowych:
I miejsce - Emilia Sokołowska, SP Solar-
nia; II miejsce - Karolina Gaida, SP So-
larnia; III miejsce - Anna Łukowska, SP 
Stara Kuźnia
 W grupie szkół gimnazjalnych:
I miejsce - Natalia Ignacy, Gimnazjum 
Bierawa; II miejsce - Katarzyna Szar-
mach, Gimnazjum Solarnia; III miejsce 

- Sara Pałac, Gimnazjum Solarnia
 W grupie szkół średnich:
I miejsce - Sebastian Kwoczała, OSP 
Dziergowice

 Wszyscy 
uczestnic y 
o t r z y m a -
li nagrody 
oraz dyplo-
my. Spon-
sorami tur-
nieju byli: 
Urząd Gmi-
ny Bierawa, 
Nadleśnic-
two Kędzie-
rzyn – Koźle 
z siedzibą w 
Starej Kuźni, 

Nadleśnictwo Rudy, Towarzystwo Ubez-
pieczeń Wzajemnych TUW Opole.
 Serdecznie wszystkim uczestnikom 
gratulujemy.

Referat Inwestycji
Karina Kubina
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Przedszkole w Dziergowicach

Nauka może być zabawą
 Mając na uwadze właściwości roz-
wojowe dziecka wieku przedszkolne-
go, tak organizujemy proces wycho-
wawczo - dydaktyczny, by dziecko mo-
gło uczyć się bawiąc i bawić się ucząc. 
Podstawową formą spędzania czasu 
dziecka w przedszkolu jest właśnie za-
bawa - przyjemne spędzanie czasu po-
przez grę i rozrywkę, ale także i naukę. 
 Tematem wiodącym, tegorocznego 
planu dydaktyczno - wychowawczego 
są wszelkiego rodzaju formy edukacji 
ruchowej dziecka oraz poznawanie 
różnych dyscyplin sportowych. Na co 
dzień dzieci nie tracą czasu: wzmac-
niają swoje mięśnie, ćwiczą koordy-
nację, szybkość, gibkość, zwinność itd. 
Przy okazji przygotowują się do nauki 
pisania (by mogły dobrze zapanować 
nad dłońmi -muszą panować nad bar-
kami, ramionami i całym ciałem).
 Ponieważ zima w tym roku w na-
szym regionie była skąpa i oszczędziła 
nam śniegu, wykorzystaliśmy jego zni-
kome ilości by zorganizować „Zimową 
Olimpiadę Sportową Przedszkolaków”. 
Podczas zabaw na świeżym powietrzu, 
przy lekkim mrozie, dzieci w sposób 
praktyczny mogły poznawać, jak to 
jest być olimpijczykiem, bawić się ho-
kejkami, rzucać śnieżkami do celu, czy 
ciągnąć się na sankach. Radość dzieci 
była ogromna. 
 Także podczas tegorocznych zajęć 
otwartych dla rodziców, nauczycielki 
tak układają scenariusze i prowadzą 
zabawy z dziećmi, aby w jak najszer-
szym stopniu przekazać rodzicom róż-
ne formy zabaw ruchowych z dziećmi. 
 Do końca roku, w ramach tego te-
matu, planujemy jeszcze zorganizowa-
nie wycieczki do stadniny koni, a już  
w kwietniu starsze dzieci wyruszą na 
kryty basen, gdzie pod okiem trenera 
będą uczestniczyć w pierwszej lekcji 
nauki pływania. Całoroczną pracę do-
tyczącą promocji aktywności rucho-
wej podsumuje konkurs rysunkowy 
dla dzieci i rodziców oraz ,,Wiosenna 
Olimpiada Sportowa Przedszkolaków”.
 Powracając do imprez, które na 
stałe wpisały się w kalendarz naszego 
przedszkola, jak co roku zaprosiliśmy 
do Domu Kultury Babcie i Dziad-
ków. Wnuki mogły okazać szacu-
nek i wdzięczność swoim Dziadkom  
i przedstawić im swój dorobek arty-
styczny. Przybyło przeszło 100 osób 
dla których rodzice dzieci przygotowa-
li poczęstunek. Wszyscy okazali swo-

im wnukom wielkie uznanie za przed-
stawienie wierszy, piosenek i układów 
tanecznych. Dzieci wraz z życzeniami 
ofiarowały dziadkom własnoręcznie 
wykonane laurki i prezenciki.
 Podczas karnawału w naszym 
przedszkolu nie mogło obyć się bez 
balu przebierańców. Wszyscy rodzice 
pięknie przebrali swoje pociechy, prze-
brały się też nauczycielki i prawdziwy 
wodzirej balu. Zabawa była przednia. 
 Dzieci przedszkolne i szkolne brały 
także udział w tańcach, korowodach 
i konkursach podczas Małego Bali-
ku zorganizowanego we współpracy  
z panem Bernardem Kowolem  
w Domu Kultury w Dziergowicach. 
Na zakończenie karnawału piekliśmy  
z dziećmi pączki i smaczne faworki, 
aby kultywować i poznawać tradycje 
tłustego czwartku.
 Jak to zimą bywało niegdyś w na-
szych domach, praktykujemy tradycję 
skubania pierza. Zwyczaj ten zachowu-
je w młodym pokoleniu ślady prac wy-
konywanych przez nasze babcie. Dzie-
ci dowiadują się, jakie pierze nadaje się 
do skubania, co wypełnia nasze kołdry 

i poduszki, oraz jak to dawniej z tym 
pierzem bywało; dzieci słuchały, bawi-
ły się przy muzyce ludowej, a następnie 
same skubały pierze. 

 Wszystkie nasze działania dydak-
tyczno – wychowawcze i estetyczne 
dostosowujemy do potrzeb współcze-
snego dziecka - są otwarte na indywi-
dualność wychowanka, wspierają jego 
rozwój w atmosferze przyjaźni, akcep-
tacji i bezpieczeństwa.
 Obecnie zakończyła się rekrutacja 
dzieci do przedszkola na rok 2014/15. 
W czerwcu zaprosimy do przedszko-
la wszystkie dzieci nowoprzyjęte na 
dzień otwarty, aby mogły zapoznać 
się z paniami oraz koleżankami i ko-
legami, jak również poznać otoczenie 
przedszkola.

 Na zbliżający się okres świąt Wiel-
kiej Nocy składamy wszystkim dzie-
ciom, rodzicom i czytelnikom życze-
nia:
„Niech Zmartwychwstanie Pańskie 
uczyni nas pogodnymi. Niech każdy 
dzień przepełni nadzieja, miłość i po-
kój”. 

Rita Olbrych

Przedszkole w Bierawie

Bo w przedszkolu fajnie jest ...
 W przedszkolu nadarza się wiele oka-
zji, by rozwinąć skrzydła wyobraźni. To 
tutaj jest miejsce na zbudowanie wiel-
kiego zamku z materacy i koców, da się 
latać na miotle i tańczyć. To tutaj na pla-
cu zabaw jest niemal prawdziwa rakieta 
kosmiczna, która tylko czeka na pilota. 
Tutaj można być ogrodnikiem i jeśli pani 
pozwoli, samemu zasadzić w ogrodzie 
kwiaty, a potem wiernie im kibicować.  
W przedszkolu można zostać aktorem  
i wystąpić przed prawdziwą, dużą wi-
downią. Przeżywać wielką tremę, a po-
tem radość i satysfakcję, gdy po opadnię-
ciu kurtyny słychać niemilknące brawa. 
Choć to brzmi banalnie, przedszkole na-
prawdę poszerza horyzonty. Uczy myśle-
nia, pozwala zdobywać wiedzę, chłonąć 
nowe informacje.
 W naszym przedszkolu nie ma cza-
su na nudę, dzieje się wiele ciekawych 
rzeczy. W styczniu wszystkie oddzia-
ły naszego przedszkola wzięły udział  
w „Popołudniu z jasełkami”, z okazji 
„Dnia Babci i Dziadka” wszystkie dzie-
ci zaprosiły w progi przedszkolne swoje 
babcie i dziadków, aby dać wyraz swojej 

miłości i pamięci, w lutym odbyły się 
huczne bale karnawałowe oraz obcho-
dzone były „Walentynki” jako dzień przy-
jaźni i szacunku. W marcu do naszych 
placówek zaprosiliśmy dzieci, które nie są 
jeszcze objęte wychowaniem przedszkol-
nym organizując „Dni otwarte”, odbył 
się również III Międzygminny Przegląd 
Małych Form Teatralnych, gdzie podczas 
występów dzieci, rodzice i nauczycielki 
wykazali się swoim wielkim aktorskim 
talentem. Organizacja większości przed-
sięwzięć jest możliwa dzięki współpracy 
naszego Przedszkola z Rodzicami oraz 
pracownikami GCKiR, Biblioteki, OSP, 
pracownikami Urzędu Gminy. Mamy 
nadzieję, iż korzyści płynące z takich 
form współpracy, zaprocentują w doro-
słym życiu naszych wychowanków. 
 Obecnie przygotowujemy się do 
Świąt Wielkanocnych i z tej okazji 
wszystkim czytelnikom „Głosu Bierawy” 
życzymy zdrowych i pogodnych chwil 
spędzonych w gronie rodzinnym.

Anna Fajęska

Szkoła Podstawowa w Dziergowicach

Uczniowie na medal
 I semestr roku szkolnego 2013/2014, 
tak jak Olimpiada w Soczi, dobiegł końca. 
Serce się raduje kiedy nasi uczniowie, po-
dobnie jak nasi sportowcy, mogą się po-
chwalić medalowymi osiągnięciami.
 Niejednokrotnie uczniowie naszej 
szkoły stawali na podium, m. in. Gmin-
nych Etapów Konkursów przedmioto-
wych. Tak oto, w konkursie z j. niemiec-
kiego I m. zajął P. Larysz; III m.- J. Czo-
gała; IV m.- A. Wróbel; z j. angielskie-
go: I m. - P. Larysz; III m.- D. Skrobek;  
z j. polskiego: I m. – J. Czogała; III m.-  
P. Larysz. W konkursie z historii I m. zdo-
była J. Wydra; z matematyki II m. - P. La-
rysz; z przyrody III m. zajęła K. Giet. Na 
szczególną pochwałę zasłużył w tym roku 
Paweł Larysz, który aż czterokrotnie był 
w pierwszej trójce, a ponadto zakwalifiko-
wał się do etapu wojewódzkiego konkursu 
z języka angielskiego w Opolu i jest jego 
finalistą.
 Poza osiągnięciami na terenie naszej 
gminy, uczniowie SP Dziergowice brali 
również udział w XIX konkursie wiedzy 
Biblijnej, w którym J. Czogała została 
laureatką etapu wojewódzkiego. Jak głosi 
stare porzekadło: „nie samą nauką czło-
wiek żyje”, dlatego Nasi uczniowie reali-
zują się również artystycznie oraz spor-
towo. Uczniowie SP w Dziergowicach 
brali udział w II Niemieckojęzycznych 
Konfrontacjach Teatralnych w Tarno-
wie Opolskim; w konkursie plastycznym 
„Ślady niemieckości w twoim regionie”;  
w konkursie Wojewody Opolskiego na 
Bożonarodzeniową Kartkę Świątecz-
ną, czy też w Ogólnopolskim Konkursie 
Plastycznym „Podróże po fantastycz-

nej literaturze”, w którym K. Kubicka  
i M. Pajonczek zostały wyróżnione. Po-
nadto, D. Moczko otrzymał wyróżnienie 
w konkursie plastycznym na temat pra-
widłowego postępowania z odpadami  
w postaci zużytych baterii i zużytych aku-
mulatorów - konkurs został zorganizowa-
ny przez Marszałka Województwa Opol-
skiego, a Sz. Łuczyna zdobył I m. W kon-
kursie recytatorskim „Jesienne Bajanie 
Mistrza Brzechwy”. Naszymi perełkami 
są również szkolne chórzystki, które pod 
opieką mgr W. Marszałek godnie repre-
zentowały naszą szkołę na finale WOŚP 
w Dziergowicach, na Przeglądzie Jasełek 
i Pastorałek w Bierawie oraz uświetniają 
każdą szkolną imprezę.
 Uczniowie, którzy godnie reprezen-
towali naszą szkołę na arenie sportowej, 
także zasługują na złoty medal! W Mi-
strzostwach Powiatu w Indywidualnych 
Biegach Przełajowych: II m.- J. Ignacy;  
III m. K. Giet. Mistrzostwa Powiatu  
w Sztafetowych Biegach Przełajowych:  
III m. w kat. Chłopców; I m. w kat. 
Dziewcząt. Mistrzostwa Gminy Bierawa 
w Halowej Piłce Nożnej - I m. dziewcząt 
kl. V-VI oraz I m. chłopców kl. IV-VI. Za-
wody Powiatowe w Halowej Piłce Nożnej 
w Kędzierzynie Koźlu - III m. dziewcząt  
i IV m. chłopców. Gminny turniej w dwa 
ognie- II m. klasa IV.
 Uczniowie reprezentujący SP w Dzier- 
gowicach na „zewnątrz”, są wspaniałą 
szkolną wizytówką. Nie można jednak 
zapominać o tych, którzy choć miejsc na 
podium nie zajmowali, to włożyli wiele 
wysiłku w swój rozwój. Mowa tu o resz-
cie uczniów naszej szkoły, którzy ciężko 

pracowali przez pierwszy semestr nauki,  
co zaowocowało świetnymi średnimi 
klas: kl. IV~ 4.6; kl. V ~ 4.7: kl.VI ~ 4,8, 
a co za tym idzie bardzo wysoką śred-
nią szkoły 4,7. Aż 17 uczniów otrzyma-
ło stypendium naukowe, czyli uzyskało 
co najmniej średnią 5.20. Są to w kl. IV:  
Z. Miemiec, K. Daniel, L. Simmert;  
kl. V: M. Kupczyk, Z. Wróbel, K. Kubicka, 
M. Pajonczek, P. Klimek, R. Kubina; kl.VI: 
J. Czogała, J. Wydra, K. Giet, J. Ignacy, P. 
Larysz, A. Wróbel, W. Marszałek, M. Sto-
pa. 
 Nie można zapomnieć o wspaniałych 
imprezach okolicznościowych. Pośród 
tych imprez, niezwykle udane było „Spo-
tkanie przy wigilijnym stole”, które zgro-
madziło tłumy gości. Przy wspólnej kawie 
i ciastku, uczniowie kl. III (wych. mgr  
M. Marek) i kl. V (wych. mgr M. Pa-
jonczek) zabrali wszystkich w świątecz-
ną podróż dookoła Europy. Pielęgnu-
jąc współpracę z DK w Dziergowicach, 
szkoła zorganizowała również „Dzień 
Babci i Dziadka po śląsku”. Sala pękała  
w szwach, a błysk w oczach i ciepłe uśmie-
chy na twarzach dziadków, którzy wraz  
z wnukami mogli zanucić śląskie piosenki 
utrwaliły nas w przekonaniu, że dla takich 
chwil warto pracować. 
 Nasi uczniowie, oprócz tego, że osią-
gają wspaniałe wyniki w różnych dzie-
dzinach, są również empatyczni i zawsze 
gotowi do pomocy. Najlepszym tego przy-
kładem są akcje charytatywne, tj. zbiórka 
artykułów kosmetycznych dla domów 
dziecka organizowana przez Związek 
Młodzieży Mniejszości Narodowej w RP, 
ogólnopolska akcja „Góra Grosza” oraz 
zbiórka karmy dla zwierząt z schroniska, 
w których nasi uczniowie bardzo chętnie 
biorą udział. Prężnie działa również sa-
morząd uczniowski, który zorganizował 
w szkole: Dzień Jabłka, Konkurs na Mi-
kołaja, Pocztę Walentynkową oraz Dzień 
Muszki, Krawata i Spódnicy.
 Stwierdzenie, że nasza szkoła tętni 
życiem, jest jak najbardziej odpowiednie, 
jednak wiele nie wydarzyłoby się bez po-
mocy Rady Rodziców, która zawsze służy 
wsparciem. Dzięki nim, uczniowie mogli 
bawić się na fantastycznym balu przebie-
rańców, natomiast rodzice i pracownicy 
szkoły, mogli uczestniczyć w doskonale 
zorganizowanej zabawie karnawałowej.

 Wszystkim czytelnikom Głosu Bie-
rawy zdrowych, wesołych Świąt życzą: 
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracow-
nicy Administracyjni oraz uczniowie SP 
Dziergowice.

mgr Alina Marek
mgr Anna Kostka
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Szkoła Podstawowa w Starej Kuźni

Ale się działo
 Najwyższy czas podzielić się tym co 
najlepsze, czyli przedstawić kilka ra-
dosnych zdarzeń, które miały miejsce  
w szkole podstawowej w Starej Kuźni.
 W związku z tym, iż już 7 m-cy 
szkoły za nami warto więc wspomnieć 
kilka niezapomnianych chwil z życia 
naszej społeczności szkolnej. Zacznij-
my od początku.
 Uczniowie naszej szkoły brali 
udział w wielu akcjach. Jedną z nich 
był projekt „Eko Ptak” przy współ-
pracy z Nadleśnictwem Kędzierzyn 
w ramach akcji „Sprzątanie Świata”. 
Uczniowie w klasach wykonywali 
ptaki z odpadów, następnie prezen-
towali je w siedzibie Nadleśnictwa. 
Była prelekcja, oglądanie filmu doty-
czącego segregacji śmieci, a wszystko 
zakończyło się degustacją pysznych 
kiełbasek przy ognisku. O całej akcji 
można również przeczytać na łamach 
miesięcznika „Trybuna Leśnika”. 
Jak co roku braliśmy również udział  
w zbiórce korków dla dziewczynki 
zbierającej pieniądze na wózek inwa-
lidzki, zbiórce odzieży dla GOPS oraz 
pożywienia dla bezdomnych psiaków 
ze schroniska w Kędzierzynie - Koźlu.
 Szkoła przystąpiła do trzech pro-
jektów. Jednym z nich jest Fascynu-
jący Świat Nauki i Technologii, w ra-
mach którego uczniowie mają szansę 
uczestniczyć w ciekawych zajęciach 
związanych z przyrodą, ale wybrali 
się również na wycieczkę do Opola 
i Niwek, gdzie mieli okazję spotka-
nia się „twarzą w twarz” z robotyką, 
fizyką czy astronomią. Wrażeń było 

co niemiara. Drugim projektem re-
alizowanym w ramach współpracy  
z Kędzierzyńsko – Kozielskim Sanepi-
dem jest „Nie pal przy mnie proszę”. 
Uczniowie klasy I dowiadują jak szko-
dliwa dla organizmu jest nikotyna 
oraz wykonują prace plastyczne, które 
uatrakcyjniają gazetkę szkolną. Trze-
cim projektem jest projekt „Trzymaj 
formę”, który ma na celu propagowa-
nie w najbliższym otoczeniu zdrowe-
go stylu życia. W realizację projektu 
zaangażowani są uczniowie klas V-VI. 
W ramach projektu uczniowie po-
znali informacje na temat zdrowego 
odżywiania się, a także zrozumieli jak 
ważne jest uprawianie sportu, wzięli 
udział w szkolnej olimpiadzie spor-
towej, a także zabawie karnawałowej, 
która odbyła się w Domu Kultury  
w Starej Kuźni. 
 W szkole odbyły się również ob-
chody Dnia Aktywności Sportowej. 
Uczniowie mieli możliwość uczestni-
czenia w zajęciach sportowych pro-
wadzonych przez trenera LZS Zawi-
sza Michała Barszcza, a rodzice mogli 
spróbować swoich sił w zajęciach pi-
lates z jogą, aerobicu i zumby. Wielu 
uczniów wzięło udział w konkursie 
na najładniejszy plakat o ulubionym 
sportowcu. Projekt „Trzymaj formę!” 
będzie realizowany do końca maja, 
więc zarówno na uczniów jak i ich ro-
dziny czeka jeszcze wiele atrakcyjnych 
zadań.
 Na tle naukowym również może-
my podzielić się wieloma sukcesami. 
Uczennica klasy VI – A. Łukowska 

- została finalistką konkursu z języ-
ka angielskiego na szczeblu powiato-
wym, jak również zakwalifikowała się 
do ogólnopolskiego turnieju wiedzy 
pożarniczej „Młodzież zapobiega po-
żarom” na szczeblu powiatowym oraz 
zdobyła nagrodę grand prix w konkur-
sie recytatorskim. W pozostałych kon-
kursach przedmiotowych też brylowa-
liśmy. Miejsca na podium w konkur-
sach z przyrody i historii zajęli chłop-
cy z klasy VI – M. Brym, T. Magiera  
i J. Kowolik, a V konkurs ekologicz-
ny, którego organizatorem był Urząd 
Gminy Bierawa i Nadleśnictwo Kę-
dzierzyn, też należał do uczniów 
naszej szkoły. Zarówno w klasach 
młodszych jak i starszych zajęliśmy 
pierwsze miejsca dzięki B. Łuczak  
i M. Brym.
 Nie brakowało też imprez mu-
zycznych, w trakcie których wszyscy 
bawili się znakomicie. Właśnie dzięki 
odpowiednim rytmom, kędzierzyń-
ski zespół „Karawana” przeniósł nas  
w świat ludowy. Wiele niezapomnia-
nych wrażeń, pamiątkowych auto-
grafów i wspomnień zapewnili nam 
członkowie zespołu. Do czynienia 
z muzyką uczniowie mieli okazję 
również przy zabawach tanecznych. 
Świetnie bawili się przy taktach naj-
większych przebojów, a to wszystko 
dzięki lokalnemu DJ’owi. 
 Nie były nam obce inne przy-
jemne imprezy szkolne. W marcu  
z okazji dnia kobiet wybieraliśmy „Su-
per dziewczyny 2014”. Wspomniane 
dziewczyny brały udział w wielu kon-
kurencjach. Zabawy było co niemiara 
no i oczywiście zwyciężyły najlep-
sze. Z kolei z okazji pierwszego dnia 
wiosny odbyła się szkolna olimpiada 
sportowa. Wcześniej wybrani i po-
dzieleni na grupy uczestnicy zmagali 
się w wielu potyczkach sportowych. 
Zebrani kibice bawili się równie do-
brze, gdyż mogli wykazać się różnymi 
umiejętnościami m.in. w tańcu.

 Nadchodzący czas to czas otuchy  
i nadziei, więc w imieniu pracow-
ników szkoły życzymy wszystkim 
czytelnikom, aby Święta Wielkanoc-
ne przyniosły radość oraz wzajem-
ną życzliwość, wesołych i radosnych 
Świąt w prawdziwie wiosennym 
nastroju oraz serdecznych spotkań  
w gronie rodziny i przyjaciół.

Małgorzata Daroń

Zespół Szkół Dwujęzycznych w Solarni

Z życia szkoły
 Już prawie półmetek nauki w szkole za 
nami, w tym czasie w ZSD w Solarni wiele 
się wydarzyło. Oto najważniejsze z nich:
 14.09.2013r. uczniowie naszej szkoły 
wzięli udział w II Memoriale Gminnym 
zajmując kolejno: Marek Pietrasz – I miej-
sce w kategorii I-III, Piotr Klimanek –  
V miejsce w kategorii IV-VI.
 15.09.2013r. odbyły się w Dziergowi-
cach Dożynki Gminne, gdzie uczniowie 
naszej szkoły uczestniczyli w dożynko-
wym korowodzie, reprezentując Sołectwo 
Solarnia.
 23.09.2013r. klasy I – III gimnazjum 
wybrały się jak co roku na Dolnośląski 
Festiwal Nauki we Wrocławiu, gdzie brali 
udział w zajęciach laboratoryjnych orga-
nizowanych przez Wydział Chemii i Bio-
logii, a także wysłuchali wykładu na te-
mat Pracy mózgu oraz zwiedzili Muzeum 
Anatomiczne.
 10.10.2013r. po raz piąty odbył się 
Gminny Konkurs Ekologiczny szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych organizowa-
ny przez UG w Bierawie i Nadleśnictwo 
Kędzierzyn – Koźle z siedzibą w Starej 
Kuźni. Nasi uczniowie zajęli czołowe 
miejsca: w kategorii – klasy IV – VI - Julia 
Karska - III miejsce, w kategorii – gimna-
zja – Edyta Franczyk – II miejsce.
 29.11.2013r. Dominika Biernacka za-
jęła III miejsce w Wojewódzkim Konkur-
sie Mniejszości Niemieckiej.
 30.11.2013r. szkolny chór Solaris pod 
przewodnictwem p. Kariny Garbas dał 
koncert adwentowy na spotkaniu adwen-
towym mniejszości niemieckiej w DK  
w Bierawie.
 10.12.2013r. gimnazjaliści mogli po-
czuć magię zbliżających się świąt Bożego 
Narodzenia na Jarmarku Bożonarodze-
niowym w Wiedniu.
 17.12.2013r. chór Solaris kolędował 
dla studentów Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w DK w Kuźnie Raciborskiej.
 16.01.2014r. Grzegorz Nowak zajął III 
miejsce w Turnieju Szkolnej Ligii Szacho-
wej w Kędzierzynie – Koźlu.

 Przełom stycznia i lutego minął pod 
znakiem Wojewódzkich Konkursów 
Przedmiotowych, gdzie nasi uczniowie 
zajmowali w gminie wysokie lokaty: 
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa
Wojewódzki Konkurs Polonistyczny –
Zofia Czerwińska – II miejsce, Piotr Kli-
manek – III miejsce. Wojewódzki Kon-
kurs Matematyczny – Piotr Klimanek –  
III miejsce.
Publiczne Dwujęzyczne Gimnazjum

Wojewódzki Konkurs Polonistyczny – 
Dominika Biernacka – II miejsce. Wo-
jewódzki Konkurs Języka Angielskiego 
– Dominika Biernacka – I miejsce, Mag-
dalena Jelonek – II miejsce. Wojewódzki 
Konkurs Chemiczny – Magdalena Skupin 
– II miejsce, Julia Kolasa i Joanna Kostka 
– III miejsce. Wojewódzki Konkurs Fi-
zyczny – Joanna Kostka, Magdalena Sku-
pin – III miejsce. Wojewódzki Konkurs 
Matematyczny – Dominika Biernacka –  
I miejsce, Joanna Kostka – III miejsce. 
Wojewódzki Konkurs Biologiczny – Joan-
na Kostka – I miejsce, Magdalena Skupin 
– III miejsce.
 Mamy też powody do radości: uczen-
nica gimnazjum Magdalena Jelonek do-
stała się do etapu wojewódzkiego z języka 
niemieckiego i otrzymała tytuł laureata. 
Wszystkim uczniom przygotowującym 
się do konkursów i ich opiekunom gratu-
lujemy.
 Uczniowie klasy II gimnazjum pod 
przewodnictwem p. Anny Smaga – Maj-
cher i p. Irmy Kubicy – Gabrysch wzię-
li udział w projekcie edukacyjnym Żyj 
smacznie i zdrowo. Dzięki temu szkoła 
otrzymała certyfikat Polskiego Towarzy-
stwa Dietetycznego. W ramach tego pro-
jektu uczniowie nakręcili filmik promują-
cy zdrowe odżywianie się.
 Z kolei klasy I –VI DSP w ramach 
projektu Fascynujący Świat Nauki i Tech-
nologii wyjechali 07.02.2014r. na zajęcia 
do Opola i Niwek. 
 18.03.2014r. odbył się „Dzień Otwar-
ty” dla przyszłych uczniów klasy pierwszej 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Przed 
przyszłymi uczniami i ich rodzicami za-
prezentował się chór szkolny Solaris pro-
wadzony przez p. Karinę Garbas, teatrzyk 

prowadzony przez p. Mirosławę Oleaczek, 
natomiast gimnazjaliści zaprezentowali 
pokaz multimedialny, który nadzorowała 
p. Helena Melcz oraz doświadczenia fi-
zyczne i chemiczne pod okiem p. Lidii Lis 
oraz Irmy Kubicy – Gabrysch. 
 Muzyka w naszej szkole odgrywa zna-
czącą rolę dzięki uczennicy III klasy gim-
nazjum Joannie Kostce, która, zdobywszy 
I miejsce w konkursie Super Star, wy-
stąpiła 23 marca 2014r. na prestiżowym 
koncercie Serduszka dwa organizowanym 
przez Radio Opole i Mniejszość Niemiec-
ką. 
 19 marca 2014r. uczennice PDG brały 
udział w Powiatowym Konkursie Orto-
graficznym. Dominika Biernacka wywal-
czyła III miejsce, natomiast Magdalena 
Jelonek zdobyła wyróżnienie.
 Dnia 12.03.2014r. pani Irma Kubica 
– Gabrysch przeprowadziła lekcję multi-
medialną z chemii , na którą został zapro-
szony Wójt Gminy Bierawa pan Krzysz-
tof Ficoń. Podczas lekcji prezentowano 
zalety zakupionej do szkoły pierwszej 
tablicy interaktywnej. Jest ona potężnym 
narzędziem do wykorzystania w proce-
sie dydaktycznym. Wizualizacja, kolory-
styka oraz udźwiękowienie wpływają na 
podniesienie stopnia przyswajania przez 
uczniów nowych wiadomości.
 Wiele imprez szkolnych odbywa się 
przy udziale rodziców, którzy przyczynia-
ją się do wzmocnienia życia kulturowego 
oraz wzbogacają fundusz Rady Rodziców. 
Rodzice zorganizowali festyn mikołajko-
wy oraz zabawę karnawałową. 

 Wszystkim pracownikom i czytelni-
kom Głosu Bierawa zdrowych, wesołych 
Świąt Wielkanocnych życzą Dyrekcja, 
Grono Pedagogiczne, Pracownicy Admi-
nistracyjni oraz uczniowie ZSD Solarnia.

mgr Irma Kubica-Gabrysch
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Szkoła Podstawowa w Starym Koźlu

Ważne wydarzenia
 Koniec roku był dla uczniów Szkoły 
Podstawowej w Starym Koźlu bardzo pra-
cowity. Już 12. 12 2013r. odbyło się trzecie 
spotkanie wigilijne, na którym dzieci wy-
stawiły jasełka. W ramach prowadzonej 
w szkole edukacji regionalnej przedsta-
wienie w całości było recytowane gwarą 
śląską, czyli „po naszymu”. Treść napisana 
i wyreżyserowana przez Panią Barbarę 
Szarf spodobała się nie tylko dzieciakom, 
które gołdkę ślonską znają z domów, ale 
przede wszystkim zaproszonym gościom, 
m.in. Panu Wójtowi Krzysztofowi Fico-
niowi, księdzu proboszczowi Jarosławowi 
Krężlowi, a także licznie przybyłym rodzi-
com naszych uczniów. Po przedstawieniu 
można było poczęstować się tradycyjnymi 
wypiekami śląskimi oraz zakupić na kier-
maszu bożonarodzeniowym drobnostkę 
wykonaną przez dzieci.
 Swój występ uczniowie powtórzyli dla 
społeczności lokalnej 12.01.2014 w salce 
parafialnej. Wzruszeni widzowie gromki-
mi brawami dziękowali małym aktorom 

występującym dla nich. 
 16 stycznia w naszej szkole odbył się 
Dzień Otwarty dla wszystkich poten-
cjalnych kandydatów do klasy pierwszej 
w roku szklonym 2014/2015. W ramach 
spotkania odbył się Bal Karnawałowy, 
na którym bawiły się razem dzieciaki  
z naszej szkoły z zaproszonymi przed-
szkolakami. Imprezę poprowadził pro-
fesjonalny wodzirej, który nie musiał 
zbytnio zachęcać rozbawionych dzieci do 
tańca, a zachwyceni uczniowie i kandyda-
ci na uczniów nie chcieli opuścić parkietu.
 W styczniu odbyło się także pasowa-
nie na czytelnika. Nasi pierwszoklasiści 
od teraz oficjalnie mogą zacząć korzystać 
ze szkolnej biblioteki. Zachęcali ich do 
tego uczniowie ze starszych klas przedsta-
wieniem o „Czerwonym Kapturku”.
 Przełom roku to także dla naszych 
uczniów wysiłek intelektualny. W stycz-
niu 2014 roku odbyły się konkursy przed-
miotowe organizowane przez Kuratorium 
Oświaty w Opolu. Możemy się pochwa-

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Bierawie

Szkolne wiadomości
 Nowy Rok 2014 i zarazem nowy se-
mestr rozpoczęły się w gimnazjum na 
sportowo. Grupa uczniów spędziła ty-
dzień w Porębie Wielkiej pod opieką p. 
Bogusławy Stańczyk, p. Marii Stępień,  
p. Olgi Szostak. Zadowoleni przyjechali 
ci, którzy przypięli narty po raz pierwszy 
i ci, którzy już znają smak szusowania po 
zaśnieżonych stokach. Ale działania pro-
mujące rozwój fizyczny trwają w gimna-
zjum cały rok. Uczniowie pod kierunkiem 
nauczycieli wychowania fizycznego inten-
sywnie pracują w ramach zajęć szkółki 
piłkarskiej. Ponadto organizowane są 
weekendowe wyjazdy na lodowisko cie-
szące się dużym zainteresowaniem. 
 Na początku roku kalendarzowe-
go mają miejsce wydarzenia, które na 
trwałe wpisały się w kalendarz szkoły.  
I tak, odbyły się gminne etapy konkursów 
przedmiotowych. Nasi uczniowie uplaso-
wali się na następujących miejscach: kon-
kurs języka angielskiego: Paulina Gacka 
(III b) – III miejsce; konkurs geograficzny: 
Kamil Krzysik (III  a) – I miejsce, Adam 
Bigas (II  a) - II miejsce, Piotr Wróbel 
(III b) – III miejsce; konkurs historyczny 
- Piotr Wróbel (III b) – I miejsce, Magda-
lena Żabska (III a) – III miejsce; konkurs 
polonistyczny: Joanna Tkocz (III  a) –  
I miejsce, Piotr Wróbel (III b)- II miejsce, 

konkurs chemiczny; Piotr Wróbel (III b) – 
I miejsce, konkurs matematyczny; Adam 
Bigas (II a) – II miejsce; konkurs fizyczny: 
Kajetan Maciejski (II a) – I miejsce, Justy-
na Olbrych (III  a) – II miejsce; konkurs 
biologiczny: Justyna Olbrych (III  a) –  
II miejsce, Maria Olszowy (II b) -II miej-
sce; konkurs wiedzy religijnej: Piotr Wró-
bel (III b), który jest finalistą Diecezjalne-
go Konkursu Wiedzy Religijnej. 
 Uczniowie uczestniczyli w Ogól-
nopolskiej Przedmiotowej Olimpiadzie  
z Języka Niemieckiego. „Olimpus”. W ka-
tegorii klas I Karolina Marek (I b) zajęła 
III miejsce. W kategorii klas III Dominika 
Depta (III  a) zajęła III miejsce. Ponadto 
dyplomy wyróżnienia otrzymały: Mag-
dalena Zachłód (II b), Wiktoria Popczak 
(I b) i Monika Paczkowska (III a).
 Na corocznym Niedzielnym popo-
łudniu z jasełkami i kolędą uczniowie 
zaprezentowali fragment jasełek, które 
wcześniej mieli okazję zobaczyć rodzice 
podczas zebrania szkolnego. 
 Tradycją szkoły jest udział uczniów  
w akcji Bezpieczny Internet. Odbył się 
konkurs plastyczny na pracę poświęcony 
tej tematyce. W tym czasie odbyły się jesz-
cze 2 inne konkursy, w których uczniowie 
mogli popisać się zdolnościami plastycz-
nymi. W bibliotece ogłoszono konkurs na 

najładniej ładniejszą zakładkę. Konkurs 
plastyczny na plakat towarzyszył spek-
taklowi antyalkoholowemu pt. Przemoc, 
alkohol, narkotyki, NIE, który uczniowie 
obejrzeli w Domu Kultury w Bierawie. 
Wszyscy uczestnicy konkursów zostali 
nagrodzeni. Choć rok szkolny trwa, my-
ślimy o kolejnym. 
 W marcu zaprosiliśmy uczniów klas 
VI i ich rodziców do odwiedzenia naszej 
szkoły. Mamy nadzieję, że popołudnie 
spędzone w towarzystwie nauczycieli  
i uczniów w ramach Dni Otwartych Szko-
ły zachęci szóstoklasistów do podjęcia 
nauki na kolejnym etapie edukacyjnym 
właśnie w naszej szkole. 
 Kolejną tradycją w naszej szkole 
są wyjazdy do teatru. Klasy I obejrzały  
w Teatrze Nowym w Zabrzu spektakl pt. 
Oskar i pani Róża. Wielkimi krokami zbli-
żamy się do najważniejszego wydarzenia  
w gimnazjum – egzaminu. Sport, kon-
kursy, wyjazdy towarzyszą nauce-ciągłe-
mu podnoszeniu wiedzy i umiejętności  
z przedmiotów, aby wyniki egzaminu 
okazały się sukcesem dla każdego ucznia. 

 Ale przed nami Wielkanoc. Zatem 
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, pracow-
nicy szkoły i wszyscy gimnazjaliści życzą 
czytelnikom Głosu Bierawy wesołych, ra-
dosnych Świąt Wielkanocnych.

Ilona Matuszek 
Bogusława Stańczyk

Odrą spływamy, bajki opowiadamy

Pływadło 2014
 W dniach 21 – 22 czerwca 2014 roku 
na trasie wodnej z Racibórza do Kędzie-
rzyna-Koźla po raz kolejny zagości barw-
ny korowód pływadeł. Rzeka Odra jubi-
leuszowo, bo po raz piętnasty wystawi na 
próbę śmiałków (a także ich własne kon-
strukcje), którzy zdecydują się zmierzyć  
z żywiołem na dystansie 42 km, oferując 
w zamian niezapomniane chwile i cieka-
wą przygodę. Tym samym także organiza-
torzy solidarnie zadeklarowali, że dołożą 
wszelkich starań, aby te piętnaste spotka-
nie na rzece Odrze nosiło znamiona świę-
ta wodniaków, a i dla przybyłych widzów 
przygotują coś specjalnego. 
 W nocy z 21 na 22 czerwca przypada 
tzw. „Noc świętojańska”, zachęcamy zatem 
na całej długości rzeki Odry do puszcza-
nia wianków, oczywiście zgodnie ze staro-
polskim zwyczajem.

 Piętnasta edycja imprezy pn. „Odra 
Rzeką Integracji Europejskiej – Pływadło 
2014” odbędzie się pod hasłem przewod-

nim: „Odrą spływamy, bajki opowiada-
my”.
 Tym samym już teraz zachęcamy 
wszystkich do wzięcia udziału w spły-
wie, a także do rozpoczęcia przygotowań,  
a może nawet opracowania baśniowej 
koncepcji pływadła. 

Udział w spływie jest  bezpłatny.

 W razie ewentualnych pytań prosimy 
o kontakt z poniżej wymienionymi osoba-
mi:

Bronisław Piróg
ul. Zamkowa 4
47-260 Polska Cerekiew
tel./faks 77 487 51 83
e-mail: b.pirog@wp.pl, 
tel. kom. 510 265 174.

Jarosław Garbacz
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
Wydział Promocji Miasta, Kultury i Sportu
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 403 44 54, tel.faks 77 403 44 53
e-mail: plywadlo@kedzierzynkozle.pl

Wojciech Hipnarowicz
Urząd Miasta Racibórz
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
ul. Stefana Batorego 6
47-400 Racibórz
tel. 32 755 06 94
e-mail:  eks3@um.raciborz.pl 

lić, że odnieśliśmy na nich spore sukce-
sy. Krzysztof Simon – uczeń klasy piątej 
– zdobył I miejsce w Wojewódzkim Kon-
kursie Matematycznym (etap gminny) 
oraz III miejsce w Wojewódzkim Konkur-
sie Przyrodniczym (etap gminny).
 Krótko przed feriami dzieci wyjecha-
ły tradycyjnie do Sidziny na Białą Szkołę 
(wraz ze szkołą z Solarni), gdzie uczyły 
się, bądź doskonaliły, umiejętność jazdy 
na nartach.
 Dziewczynki i chłopcy wzięli udział 
także w rozgrywkach sportowych, z nie-
małymi osiągnięciami. W grudniu dziew-
czynki zajęły I miejsce w gminnych roz-
grywkach piłki nożnej (dla klas IV-VI), 
natomiast chłopcy uzyskali I miejsce  
w pierwszym gminnym Turnieju Piłki 
Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Biera-
wa.
 Tradycyjnie już 21.03.2014r. hucz-
nie powitaliśmy wiosnę, paląc (zgodnie  
z obyczajem) marzannę. Tego dnia dzieci 
przygotowywały zdrowe desery, napoje  
i przekąski realizując założenia programu 
„Trzymaj formę”.

Alicja Sitkowska

LZS Zawisza Stara Kuźnia

Mistrzowskie starty
 W dniu 15 lutego 2014 r. w hali Ośrod-
ka Przygotowań Olimpijskich w Spale od-
były się XXIII Halowe Mistrzostwa Polski 
Weteranów w Lekkoatletyce. Patronat nad 
zawodami sprawowali: Andrzej Biernat - 
minister Sportu i Turystyki RP, Witold 
Stępień - marszałek województwa łódz-
kiego, Jerzy Skucha - prezes Polskiego 
Związku Lekkiej Atletyki i Dariusz Szcze-
panik - prezes firmy Polanik Sp. z o.o.  
z Piotrkowa Trybunalskiego.
 W mistrzostwach uczestniczyło 411 
zawodników. Gminę Bierawa reprezen-
towali z Klubu LZS ZAWISZA STARA 
KUŹNIA - Tadeusz Rojewski oraz An-
drzej Grzesik.

 Podczas odbywających sie zawodów 
wielki sukces odniósł nasz zawodnik Ta-
deusz Rojewski w kategorii M65 zdo-
bywając 3 medale. 2 złote - na dystansie 
400m z wynikiem 1:11.57 i na dystansie 
1000m z wynikiem 3:35.50 oraz 1 medal 
srebrny na dystansie 3000m z wynikiem 
12:27.70.
 Również świetnie spisał się nasz dru-
gi zawodnik Andrzej Grzesik zajmując  
V miejsce na dystansie 3000m z wyni-
kiem 10:30.13 oraz VII miejsce na dystan-
sie 1000m z wynikiem 3:10.22
 Warto podkreślić, że Tadeusz Rojew-
ski jest wpisany na listę rekordzistów pod 
względem ilości startów w hali prowa-

dzonej przez Polski Związek Weteranów 
w Lekkiej Atletyce. Jego dotychczasowy 
dorobek medalowy to 24 medale, w tym: 
18 złotych, 3 srebrne i 3 brązowe i jest to 
najbardziej utytułowany zawodnik w ka-
tegorii masters w lekkiej atletyce w woje-
wództwie opolskim na hali.

 8 marca 2014 zawodnicy „ZAWISZY” 
Stara Kuźnia sekcja LA, wzięli udział  
w Mistrzostwach Województwa LZS  
w biegach przełajowych, które odbyły się 
w Korfantowie.
 Duży sukces odniósł Mateusz Junik, 
który w kategorii junior na dystansie 
4000m wywalczył Mistrzostwo Woje-
wództwa. W kategorii Młodziczka na 
dystansie 1000m Natalia Ciechomska 
była czwarta. Jej brat Paweł na dystansie 
1500m był siódmy. Siódme miejsce zajęła 
również Aleksandra Dudczak w kategorii 
Juniorka MŁ na dystansie 2000m. W ka-
tegorii Młodzik na dystansie 2000m Sła-
womir Malarz był piąty. Dominik Benet 
Junior Mł był ósmy na dystansie 3000m 
Natomiast w kategorii Senior Michał Mu-
sioł na dystansie 4000m wywalczył szóste 
miejsce.
 Zawodnicy ZAWISZY w klasyfikacji 
mężczyzn LZS zajęli czwarte a w klasyfi-
kacji generalnej szóste miejsce.

Kierownik Sekcji L.A.
LZS Zawisza Stara Kuźnia

Bogdan Ciechomski



Głos Bierawy                                NR 1/2014 KWIECIEŃ

14               www.bierawa.pl

NR 1/2014 KWIECIEŃ             Głos Bierawy

www.bierawa.pl                                                                                                           15

Dawna osada myśliwska książąt raciborskich Przimastku

Zapomniane miejsce
 Jadąc od Solarni drogą Zakazaną  
i skręcając w lewo w Obrębową dojedzie-
my do wzniesienia, na którym znajdziemy 
małą polanę ze zgliszczami szopy. Trud-
no uwierzyć, ale to właśnie tutaj książęta 
raciborscy odpoczywali wraz ze swoimi 
gośćmi od zgiełku współczesnego im 
świata. Miejsce to nazywano Przimast-
ku, Przimasku, Przimostka, Przy Mostku, 
Przy Moście, Przy-mostka, aby wresz-
cie w czasach hitlerowskich zamienić się  
w Jagdhaus an der Brücke. Dzisiaj po za-
budowaniach Przimastku nie ma prawie 
śladu. Tak natomiast opisywano to miej-
sce w dodatku do gazety Oberschlesische 
Wanderer z 1931 roku:
 W głębokich zakamarkach rudzko-ra-
ciborskich lasów, gdzie we współczesnych 
pełnych zgiełku i  niepokoju czasach od-
naleźć można jeszcze błogą, niczym nie-
zmąconą ciszę, na niewielkim wzniesie-
niu, na polanie gdzie rozplatają się gęste 
korony drzew, aby światło mogło rozpro-
szyć mroki lasu, stoi pięć prostych bu-
dynków wykonanych z drewnianych bali. 
Najokazalszy z nich przykryty jest szero-
kim dwuspadowym dachem, z którego 
wystaje wieżyczka z małym dzwonem. 
Budynek posiada taras, z którego roztacza 
się widok na górnośląski las. Uroku temu 
idyllicznemu miejscu dodają rosnące wo-
kół potężne, sękate dęby.
 Nieco dalej u podnóża wzniesienia 
znajdowała się strzelista kapliczka ku czci 
świętego Huberta. Jagdhaus Przimastku 
powstał najprawdopodobniej w połowie 
XIX wieku za panowania księcia racibor-
skiego Wiktora I. Książę ten uczynił z Rud 
swoją główną siedzibę. W Przimastku zaś 
odnajdywał spokój i wytchnienie od co-

dziennych obowiązków. Wspominając to 
miejsce Oberschlesien im Bild snuje opo-
wieść o księciu, który znalazł tu odskocz-
nię od stresującej pracy w parlamencie, 
tłoku wielkomiejskiego i pogoni za zy-
skami oraz wystawnego, ale jednocze-
śnie uciążliwego życia w Berlinie. Razem  
z najbliższymi przyjaciółmi znajdował tu 
upragniony odpoczynek. W skromnych, 
urządzonych bez zbędnego przepychu, 
ale jednak bardzo wygodnych pokojach, 
całe towarzystwo spędzało nawet kilka 
tygodni w roku. Porzucili oni deptaki  
w modnych kurortach, a nad uroki muzy-
ki orkiestrowej przedkładali najpiękniej-
szą muzykę natury, jaką było porykiwanie 
jeleni. Świta książęca i cała służba zakwa-
terowana była w sąsiednich budynkach. 
Były również pomieszczenia dla koni. 
Pocztę dostarczano do osady codziennie. 
Bardzo często w odwiedziny do męża 
przybywała księżna wraz z dziećmi.
 Przimastku naznaczone zostało obec-
nością wielu gości. Jednym z nich był 
n i e m i e c k i 
poeta i  języ-
koznawca Au-
gust Heinrich 
H o f f m a n n 
von Fallersle-
ben. Jest on 
autorem słów 
niemieckiego 
hymnu. Pod-
czas swojej 
drugiej wizy-
ty u księcia 
raciborskie-
go w 1864 
roku zawitał 

również w Przimastku. Natchniony tym 
pięknym miejscem napisał 30 maja 1864 
roku wiersz, którego rękopis oprawiony w 
ramy był przechowywany przez rodzinę 
książęcą, jako bezcenna pamiątka.
 Przimastku nawiedził również przy 
okazji polowania w 1910 roku cesarz 
niemiecki Wilhelm II. Gospodarzem  
w Rudach był wtedy książę Wiktor II Ama-
deusz. Wieść gminna niesie, że w czasie  
II wojny światowej przebywał tu Adolf 
Hitler. Nie jest to jednak informacja zwe-
ryfikowana.
 Złote czasy osady myśliwskiej Przi-
mastku skończyły się jeszcze w latach 20 
ubiegłego wieku. Jagdhaus nie był już tak 
często zamieszkiwany jak wcześniej. Po 
zakończonej wojnie budynki kompleksu 
pozbawione w zasadzie gospodarza popa-
dły w ruinę i z czasem zniknęły bezpow-
rotnie.
 Jakiś czas później wybudowano tam 
dużo skromniejszą chatę myśliwską. Bu-
dynek ten spłonął w czasie pożaru w 1992 
roku. Po pożarze leśnicy wybudowali 
jeszcze skromniejszy drewniany domek 
z werandą, który służył jako miejsce od-
poczynku dla ludzi w czasie odnawia-
nia lasu. Niestety i ten domek niedawno 
spłonął. Współcześnie na polanie zna-
leźć można tylko zgliszcza spalonej cha-
ty i charakterystycznie ścięte wzgórze na 
którym prawdopodobnie stał przed woj-
ną główny budynek osady. Wokół rośnie 
jeszcze kilka starych dębów, a po pożarze 
posadzono kilka nowych szlachetnych 
drzew i krzewów. I to chyba jedyne co 
pozwoli odróżnić w przyszłości to miejsce 
od reszty lasu.

Więcej informacji na www.goszyce.pl

 Jeśli ktoś posiada informacje  
o tym miejscu i innych miejscach w na-
szych lasach to bardzo proszę o kontakt:  
goszyce@gmail.com

Marek Stańczyk

W skrócie:

Mistrzostwa świata w sprincie psich zaprzęgów XII Lubieszowski Cross

DK Dziergowice - pogrzeb basa GCKiR - Ferie zimowe - Kurs karate

GCKiR - Ferie zimowe - Ognisko GCKiR - III Przegląd Małych Form Teatralnych

GCKiR - Maskarada Przedszkole w Bierawie - Wiosna
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Przedszkole Dziergowice - Bal przebierańców

Budowa mostu Bierawa - Cisek

Przedszkole Dziergowice - Zimowa Olimpiada Przedszkolaków

GCKiR - XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Remont Domu Kultury w Dziergowicach Przepompownia ścieków w Dziergowicach

 Zmartwychwstanie Jezusa było przejściem do całkowicie nowego rodzaju życia, do 
życia, nie podlegającego już prawu śmierci i stawania się, lecz znajdującego się poza jego 
granicą, życia, które zainicjowało nowy wymiar człowieczeństwa. Przeszedł do nowego, 
odmiennego życia- Bożych szerokości i stamtąd przechodzi, by ukazać się swoim.

Benedykt XVI

 Życzę, aby święta wielkanocne były zatrzymaniem się nad tajemnicą życia i śmierci 
radości i smutku, pewnością i niepewnością;
 Aby dały nową siłę i nadzieję, napełniały radością i mocą, która pozwoli nam ożywić 
wiarę w siebie i zmartwychwstałego Jezusa, który żyje i daje nam życie wieczne.
 Żyjąc na ziemi dostrzegajmy Zmartwychwstałego Pana, który jest blisko nas!

Ks. Jarosław Krężel

W skrócie:


