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Wójt informuje

Informacje
Urząd Gminy Bierawa czynny:
Poniedziałek 8:00 - 17:00
Wtorek 7:00 - 15:00
Środa 7:00 - 15:00
Czwartek 7:00 - 15:00
Piątek 7:00 - 14:00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
czynny:
Poniedziałek 8:00 - 17:00
Wtorek 7:00 - 15:00
Środa 7:00 - 15:00
Czwartek 7:00 - 15:00
Piątek 7:00 - 14:00
Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej czynny:
Poniedziałek 7:30 - 16:30
Wtorek 7:15 - 15:00
Środa 7:15 - 15:00
Czwartek 7:15 - 15:00
Piątek 7:15 - 15:00
***
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/
***

Nasi Jubilaci
Depta Elżbieta ................................ 95 lat
Gach Władysława ......................... 90 lat
Krohner Wiktoria ........................ 94 lata
Piszczek Hildegarda ..................... 95 lat
Buchta Elżbieta i Józef ........... 60 lat PM
Chodkiewicz Jadwiga i Mieczysław 55 lat PM
Gasek Anna i Józef ................ 50 lat PM
Groborz Gertruda i Bolesław 60 lat PM
Maiwald Maria i Georg .......... 60 lat PM
Parusel Anna i Henryk .......... 50 lat PM
Ryborz Krystyna i Eryk ......... 50 lat PM
Wiencek Róża i Joachim ....... 55 lat PM
***
Liczba mieskańców na 01.11.2014
Bierawa ........................................... 1324
Brzeźce ............................................. 576
Dziergowice ................................... 1646
Goszyce ............................................ 166
Grabówka ........................................ 186
Korzonek ......................................... 241
Kotlarnia .......................................... 599
Lubieszów ........................................ 525
Ortowice .......................................... 265
Solarnia ............................................ 494
Stara Kuźnia .................................... 603
Stare Koźle ....................................... 822
Razem ....................................... 7447

Szanowni Państwo

Kończy się rok 2014 i już teraz możemy dokonać jego podsumowania.
Pod względem gospodarczym rok ten
należy zaliczyć do udanych. W trakcie
roku zrealizowanych zostało wiele ważnych i potrzebnych zadań. Na inwestycje
i remonty wydatkowano kwotę ok.
2,5 mln zł.
Do najważniejszych inwestycji 2014
roku należą remont Domu Kultury
w Dziergowicach, wybudowane oświetlenie przy ul. Parkowej w Starej Kuźni,
wybudowana sieć wodociągowa przy
ul. Cichej i Jana Pawła w Bierawie, czy
też wykonany odwiert studni na Stacji
Uzdatniania Wody w Korzonku.
Cieszę się, że po latach oczekiwań
udało się doposażyć place zabaw przy
naszych przedszkolach. Ważnym ukończonym zadaniem jest również przebudowa drogi wojewódzkiej nr 425 wraz
z budową chodnika w Bierawie za kwotę
2 mln zł.
Sytuacja finansowa Gminy jest dobra.

Po długim oczekiwaniu otrzymaliśmy
zwrot środków unijnych w związku z wybudowaniem kanalizacji w Solarni.
Gmina Bierawa dobrze się rozwija
i jest gminą atrakcyjną do osiedlania się.
Dlatego też mamy wielu nowych mieszkańców, co pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość.
Bardzo serdecznie dziękuję za Państwa zaufanie i wybór mojej osoby na
stanowisko Wójta Gminy Bierawa. Mam
wiele planów na obecną kadencję, a dokonany przez Państwa wybór mojej osoby na Wójta Gminy umożliwi ich realizację.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składam wszystkim mieszkańcom Gminy Bierawa najserdeczniejsze życzenia,
wewnętrznego spokoju, wytrwałości
i radości oraz Błogosławieństwa Bożego
w każdym dniu nadchodzącego Roku.
Wójt Gminy Bierawa
Krzysztof Ficoń
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Wójt Gminy Bierawa

Remonty i inwestycje

Szanowni Mieszkańcy,
składam
serdeczne
podziękowania
wszystkim, którzy w tegorocznych wyborach samorządowych oddali na mnie
swój głos. Dziękuję za docenienie dotychczasowej pracy i za zaufanie, którym
obdarzyło mnie tak wielu mieszkańców.
Poparcie jakie udzieliliście mi w wyborach motywuje mnie do jeszcze większego zaangażowania i dalszej ciężkiej
pracy.
Zapewniam, że wszelkie działania
gminy będą służyły temu, aby w naszej gminie żyło się lepiej i bezpieczniej.
Z nowymi siłami i nadzieją na lepszą
przyszłość obiecuję wypełniać swoje
obowiązki rzetelnie i podejmować nowe
wyzwania mając na uwadze zawsze dobro
mieszkańców Gminy Bierawa

1. Remont i modernizacja Domu Kultury w Dziergowicach – 91 000 zł
2. Przedłużenie sieci wodociągowej
ul. Cicha w Bierawie – 112 000 zł
3. Przebudowa drogi do gruntów rolnych w Brzeźcach – 140 000 zł
4. Przedłużenie sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej ul. Kwiatowa w Brzeźcach – 105 000 zł
5. Remont boiska i bieżni przy Gimnazjum w Bierawie – 200 000 zł (dofinansowanie MSiT 50 000 zł)
6. Odwiert studni w Korzonku
– 190 00 zł
7. Przebudowa ulicy Wodnej w Dziergowicach – 232 000 zł (dofinansowanie
NPPDL 114,5 tys. zł)
8. Budowa oświetlenia ulica Parkowa
w Starej Kuźni – 28 000 zł
9. Przedłużenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Gliwicka w Brzeźcach
– 137 000 zł
10. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Kuźni –
95 000 zł (dofinansowanie z programu Radosna Szkoła 47,0 tys. zł)
11. Remont sanitariatów w SP w Dziergowicach – 85 000 zł
12. Remont dachu budynku Przedszkola
w Kotlarni – 120 000 zł
13. Remont szatni LZS w Starej Kuźni –
45 000 zł

Wydatki 2014

Podziękowania

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Ficoń Wójt Gminy Bierawa

Wybory samorządowe 2014

Statystyka wyborcza

„Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.”

W wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa w dniu 16 listopada 2014 r. Liczba uprawnionych do głosowania w Gminie Bierawa - 6.267, liczba wyborców którym wydano karty do głosowania - 2.871, frekwencja wyborcza w Gminie
Bierawa wyniosła - 45,81 %, w tym w poszczególnych obwodach głosowania:
Okręg
Nr 1 Stare Koźle
Nr 2 Bierawa
Nr 3 Lubieszów
Nr 4 Dziergowice
Nr 5 Solarnia
Nr 6 Stara Kuźnia
Nr 7 Kotlarnia
Ogółem

Liczba uprawnionych
1.179
1.297
437
1.367
422
930
635
6.267

Do Rady Gminy Bierawa zostali wybrani:
1) Morcinek Joachim Alojzy - Przewodniczący Rady Gminy Bierawa
2) Kudzia Czesław - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Bierawa
3) Matuszek Mariusz Jan - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Bierawa
4) Szczygieł Danuta Barbara
5) Szewerda Jolanta Teresa
6) Musioł Piotr

Liczba głosujących
525
651
196
603
175
420
301
2.871

%
44,53
50,19
44,85
44,11
41,47
45,16
47,40

7) Czogała Sebastian Ryszard
8) Klimanek Violetta Alina
9) Plutta Waldemar Emanuel
10) Skotarczyk Romuald Piotr
11) Sroka Piotr Marek
12) Przybyłowski Łukasz Zbigniew
13) Szewerda Piotr Karol
14) Żmuda Zbigniew Adam
15) Permus Marek Karol

Wójtem Gminy Bierawa został wybrany Pan Krzysztof Marek Ficoń
Wyniki wyborów na wójta gminy w poszczególnych obwodach głosowania (liczba ważnie oddanych głosów) przedstawiały się następująco:
H.Chromik
K.Ficoń
Razem
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Stare Koźle

Bierawa

71
444
515

179
463
642

www.bierawa.pl

Lubieszów Dziergowice

24
172
196

142
446
588

Solarnia

Stara Kuźnia

Kotlarnia

Razem

%

58
113
171

93
320
413

41
254
295

608
2212
2820

21.56
78.44
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„Porozmawiajmy o tym, jak może być lepiej”

Europa dla Obywateli
W dniach 3 – 6 października 2014r.
Gmina Bierawa wraz z Gminą Ostfildern, realizowała projekt „Porozmawiajmy o tym, jak może być lepiej – razem
w Unii Europejskiej”, współfinansowany
z programu Europa dla Obywateli, przy
wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Tegoroczna wymiana pozwoliła na
poszerzenie wśród jej Uczestników świadomości wynikającej z przynależności do
Unii Europejskiej, a przede wszystkim
zastanowienie się nad możliwościami poprawy uczestnictwa życiu demokratycznym obywateli oraz ogólną poprawę wiedzy na temat wszelkich procesów związanych z Unią i działalnością Paramentu
Europejskiego.
Zrealizowane zostały następujące wydarzenia:
1) Warsztaty tematyczne w Domu Kultury w Starej Kuźni, które miały na celu
uzyskanie informacji o posiadanej wiedzy Uczestników na temat Unii Europejskiej, polityki Unii oraz działalności Parlamentu Europejskiego. Wypracowane
zostały zostały cele, które wypracowano
podczas przedmiotowej wymiany. Dzia-

łanie to pozwoliło na przygotowanie bazy
pod wykreowanie wspólnych oczekiwań
oraz pozwoliły na zwizualizowanie Unii
Europejskiej okiem społeczeństwa.
2) Piknik tematyczny, podczas którego
określono wspólne oczekiwania wobec
budowanej polityki Unii oraz zastanawiano się nad możliwościami poprawy
uczestnictwa w życiu demokratycznym
obywateli oraz ogólną poprawę wiedzy
na temat wszelkich procesów związanych
z Unią, a w szczególności z działalnością
Parlamentu Europejskiego.
3) Wycieczka wyjazdowa do Krakowa,
jako stolicy kultury europejskiej, ukazująca szereg zrealizowanych inwestycji
dzięki funduszom europejskim. Jest to
przykład promowania możliwości społecznego zaangażowania międzykulturowego.
4) Podsumowanie – zobrazowanie poziomu osiągniętych celów po zrealizowanej
wymianie, przyjęcie opracowanej koncepcji rozwiązania wewnętrznych problemów miast partnerskich z europejskiej
perspektywy.
www.bierawa.pl

Zakończenie robót

Remont drogi
wojewódzkiej
Urząd Gminy Bierawa informuje,
że w dniu 13 listopada 2014r. odbył się
odbiór robót „Budowa chodnika wraz
z remontem nawierzchni odcinka drogi wojewódzkiej nr 425 w Bierawie ul. Ks. Ottona Steiera”.
Życzymy przyjemnego i bezpiecznego korzystania z chodnika i wyremontowanego odcinka drogi.

3

Głos Bierawy										

Szanowni Mieszkańcy,
w imieniu swoim oraz całej Rady Gminy
Bierawa, chciałbym bardzo podziękować
za okazane zaufanie w minionych wyborach samorządowych.
Pragnę zapewnić, iż będziemy pracować na wspólne dobro naszej gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Bierawa
Joachim Morcinek

Oddział opieki nad maluchami

Ankieta

Szanowni Mieszkańcy,
zwracamy się do Państwa z prośbą
o udzielenie odpowiedzi na pytania
związane z ewentualnym utworzeniem
oddziału opieki nad dziećmi w wieku
1-3 lat.
Szczere odpowiedzi Państwa zostaną wykorzystane w celu podniesienia
jakości usług świadczonych dla naszych
dzieci przez Gminę Bierawa.
Wypełnioną ankietę proszę dostarczyć do Przedszkola w Bierawie lub
Urzędu Gminy. Ankieta znajduje się na
stronie internetowej: www.bierawa.pl
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Nowy projekt Euroregionu Pradziad

Dwa projekty Unijne

Już „nie” wykluczeni cyfrowo

W mijającym roku, Gmina Bierawa
realizowała dwa projekty w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu- eInclusion” osi priorytetowej
8. „Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013: „Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa” oraz „Cyfrowy
Debiut 50+”. Pierwszy z nich zapewnił
40 Gospodarstwom Domowym, które
spełniły określone wymagania, komputer stacjonarny wraz z dostępem do
Internetu oraz dla 8 jednostek podległych zakupiono sprzęt komputerowy,
również z dostępem do Internetu wraz
z urządzeniem wielofunkcyjnym. Drugi z realizowanych projektów pozwolił
na zakup 30 laptopów wraz z dostępem
do Internetu dla osób powyżej pięćdziesiątego roku życia, których przeciętny
dochód brutto na osobę w rodzinie (wg.
definicji z art. 3 pkt. 16 ustawy z dnia
28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń

Gmina
BIERAWA

Zakończenie inwestycji

Nowe boisko

W minionym miesiącu oddano do
użytku wielofunkcyjne boisko wraz
z bieżnią przy Publicznym Gimnazjum
nr 1 im. Noblistów Polskich w Bierawie.
Inwestycja została dofinansowana
przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach „Wojewódzkiego
Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy
Sportowej”. Całkowita wartość inwestycji
wyniosła 188.927,80 zł, kwota dofinansowania to 50.000.00 zł.
Więcej informacji na temat dofinansowań udzielanych przez Ministra Sportu
i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) znajduje się
na stronie internetowej www.msport.gov.
pl.
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emerytalno – rentowych ogłoszonych
komunikatem w „Monitorze Polskim”
przez Prezesa ZUS. W ramach projektu
„Cyfrowy Debiut 50+” udało się również
utworzyć dwa Centra Integracji Cyfrowej. Znajdują się one w Domu Kultury
w Dziergowicach oraz w Domu Kultury w Starej Kuźni i zostały wyposażone
w 3 stanowiska komputerowe każde wraz
z dostępem do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej lub światłowodowej
oraz urządzenie wielofunkcyjne. Centra
Integracji Cyfrowej (CIC) mają służyć
jako sposób kontaktu z Urzędem, jako
pośrednik w poszukiwaniu pracy, jako
sposób kształcenia na odległość, jako
centrum finansowe, jako centrum handlowe, jako sposób na komunikację,
jako wirtualne miejsce spotkań oraz
jako źródło informacji. Korzystanie
z CIC jest bezpłatne i przeznaczone dla
wszystkich mieszkańców Gminy Bierawa.
Szczegółowe informacje nt. możliwości
skorzystania, można znaleźć na stronie
internetowej www.bierawa.pl, na plakatach oraz w samych CIC.

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Ministerstwo
Sportu i Turystyki

Przekraczamy granice
Decyzją Euroregionalnego Komitetu
Sterującego, na podstawie rekomendacji
udzielonej przez Regionalnych Ekspertów, Gmina Bierawa będzie realizowała
mikroprojekt pod nazwą Poznajmy się
nawzajem – Gmina Bierawa i Gmina
Markvartovice, współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Całkowita wartość projektu wynosi 4.273,00 EUR, z czego dofinansowaniu podlega kwota w wysokości
4.059,35 EUR.
Istotą projektu jest stworzenie folderu promocyjnego, który swoim zasięgiem obejmie zarówno Gminę Bierawa,
jak i Markvartowice. Informacje zawarte w publikacji zostaną przedstawione
w czterech językach: języku polskim, ję-

zyku czeskim, języku angielskim oraz języku niemieckim.
Ilustrowany folder (również w wersji
elektronicznej), pozwoli na lepsze, wzajemne zapoznanie się społeczności lokalnych i doprowadzi do wymiany kulturowej, turystycznej i gospodarczej. Wydany
folder będzie nieodzownym elementem
promocyjnym gmin na różnego rodzaju
spotkaniach i imprezach organizowanych
odrębnie, ale również na wspólnie planowanych spotkaniach i wymianach pomiędzy Gminą Bierawa a Gminą Markvartovice.
Realizacja projektu przyczyni się do
rozwiązania problemu, jakim jest brak
promocji obydwu Gmin w społecznościach lokalnych oraz brak wzajemnej
wiedzy o zasobach gminy partnerskiej.

Program Specjalnej Strefy Demograficznej woj. opolskiego

Opolska Karta Rodziny i Seniora
O przyznanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora mogą ubiegać się :
• rodziny z 2 i więcej dzieci do 18 roku
życia,
• rodziny wychowujące dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością do 26 roku
życia,
• osoby starsze które ukończyły 65 rok
życia,
Okazując wyżej wymienioną kartę jej
posiadacze mogą korzystać z ulg, promocji i rabatów proponowanych przez regionalnych partnerów www.ssd.opolskie.pl
zakładka „moje ulgi”.
Zwracamy się również z prośbą do
wszystkich chętnych firm, instytucji,
podmiotów prywatnych o zgłoszenie się
w celu podpisania porozumienia w GOPS
Bierawa lub zgłoszenia się telefonicznego
– tel.774872181.
Partnerzy w zamian za dobrowolne
świadczone zniżki będą mieć darmową
reklamę na stronie internetowej Urzędu
Gminy Bierawa. Otrzymają także odpowiednie naklejki do oznaczania swoich
firm:
UWAGA !!!
Opolska Karta Rodziny i Seniora
dla mieszkańców Gminy Bierawa.
Posiadacze tej samej Opolskiej Karty
Rodziny i Seniora, rodziny z 3 i więcej
dzieci mogą korzystać z ulg, promocji
i rabatów na terenie Gminy Bierawa,

www.bierawa.pl
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Wniosek do WFOŚ w Opolu

GMINA
BIERAWA

Rada Gminy Bierawa

Podziękowania
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proponowanych przez lokalnych - gminnych partnerów. Poniżej przedstawiamy
GMINNYCH PARTNERÓW, którzy już
przystąpili do programu wspierania rodziny i seniora na terenie Gminy Bierawa.
Przedszkola na terenie Gminy Bierawa
- 50% zniżki za świadczenia udzielane
poza podstawą programową

Azbest

W bieżącym roku Gmina Bierawa
złożyła do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska w Opolu wniosek
o udzielenie pomocy finansowej w formie
dotacji na przedsięwzięcie zgodne z programami usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Bierawa – nabór V
Wniosek został poprzedzony naborem wniosków osób fizycznych z terenu
gminy Bierawa chcących usunąć azbest ze
swojej nieruchomości.
Ogółem zostało złożonych 10 podań,
co stanowi 9,85 tony ( 734m2 ) azbestu do
utylizacji.
W dniu 16 lipca 2014r została podpisana umowa na dotację Nr 68/2014/G04/OZ-ZOA/D.
Koszty określono na kwotę 11 890,80 zł.
Kwota dofinansowania przedsięwzięcia
wynosiła:
• 29,64 % kosztów kwalifikowanych ze
środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie - tj.
3 524,00 zł
• 35 % kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu – tj. 4 161,78 zł
• 35,36 % udział własny Gminy Bierawa
tj. 4 205,02 zł
Opracowała Karina Kubina

F.P.U.H KAROLEK
Bożena Klimek
Lubieszów, Bierawska 85
Tel: 604-413-365, 604-460-846
- usługa transportowa żniżka 20%
- drewno opałowe żniżka 20%
- pozostałe usługi żniżka 10%
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW
Tel: 600 690 357, 77 482 14 21
- 10 % zniżki do ubezpieczeń komunikacyjnych
- 25 % zniżki do ubezpieczeń majątkowych

GOPS informuje

Magazyn

Restauracja „Złoty Bażant”
ul. Wiejska 13b, Goszyce
- 10% zniżki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bierawie, zachęca wszystkie osoby zainteresowane, do korzystania z:
magazynu odzieży używanej oraz sprzętu gospodarstwa domowego.
Magazyn czynny jest w godzinach
pracy Ośrodka tj. codziennie od godziny
7.00 do 15.00.
Jednocześnie informujemy mieszkańców gminy Bierawa, że mogą dostarczać
do magazynu zbyteczną odzież, szczególnie dla dzieci, sprzęt AGD, itp.

www.bierawa.pl
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Firma Spot-Light oferuje zniżki w sklepie Light Center
ul. Kozielska 77, Kędzierzyn-Koźle
- 10% zniżki na cały asortyment
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Pielęgnowanie tradycji

ZGKiM informuje

Odpady

Samorządowy Zakład Budżetowy
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie informuje, że zgodnie
z Uchwałą Nr XLIX/333/2014 Rady
Gminy Bierawa z dnia 27 października
2014 r., termin składania deklaracje
o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi upłynął dnia
15 grudnia 2014 r. Osoby, które nie złożyły deklaracji prosimy o niezwłoczne ich
złożenie, gdyż zgodnie z Ustawą z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 6o mówi
„w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych
w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji,
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią
ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym
charakterze”.

ZMIESZANE ODPADY
KOMUNALNE
Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi uiszcza się co dwa miesiące, tj. w terminie do 28 lutego, 30 kwietnia, 30 czerwca, 30 sierpnia, 30 października, 30 grudnia w kasie Zakładu lub na
rachunek bankowy nr 14 8882 1016 2002
0009 9987 0024
Do pojemnika na zmieszane odpady
komunalne wrzucamy wszystkie te rzeczy, które nie nadają się do segregacji.
Mieszkańcy otrzymają harmonogram zawierający informację o terminach odbioru odpadów komunalnych.
Ustala się następującą częstotliwość
odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości:
1. Odpady biodegradowalne: co 2 tygodnie od 1 maja do 31 października
2. Popiół: co 2 tygodnie od 1 listopada
do 30 kwietnia
3. Odpady selektywnie zbierane:
a). odpady surowce „suche” raz na
miesiąc
b). szkło bezbarwne i kolorowe raz na
dwa miesiące
c). papier: raz na trzy miesiące
4. Niesegregowane (zmieszane odpady
komunalne): co 2 tygodnie
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w Gminie Bierawa

Siłownie i inne projekty
W ramach projektu w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom
przyznania pomocy w ramach działań
Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia
celów tej osi, powstały zewnętrzne siłownie, w sołectwach: Dziergowice, Bierawa
i Ortowice. Nowoczesne obiekty rekreacyjne zachęcają mieszkańców do większej aktywności fizycznej oraz promują
innowacyjne formy spędzania wolnego
czasu. Poszczególne siłownie są ogólnodostępne, a wstęp do nich bezpłatny.
Sołectwa wzbogaciły się o m.in. twistera,

Dzień Świętego Marcina
Zwyczaj wypiekania rogali w dniu
11.11. pochodzi od symbolicznej podkowy należącej do białego wierzchowca św.

Marcina, przypadkowo znalezionej przez
cukiernika, który zapoczątkował po dziś
trwającą tradycję, wypiekając słodkie ro-

masażera pleców, orbitreka eliptycznego
oraz wioślarza.
Całość zadania ostatecznie wyniosła
28.991,10 zł, z czego 18.856,00 zł zostanie
dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dodatkowo wyposażono Dom Kultury w Dziergowicach w 15 stołów, patelnię elektryczną oraz kuchnię gazową.
Całość zadania wyniosła 20.896,85, z czego 13.591,00 zł zostanie dofinansowane
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Bierawa

Kampania społeczna fundacji Arka

Kochasz dzieci, nie pal śmieci!

Pod tym hasłem po raz kolejny Fundacja Arka organizuje kampanię, która ma na celu przeciwdziałanie paleniu
śmieci w piecach domowych.
Według statystyk, w Polsce produkowana jest bardzo duża ilość odpadów
komunalnych, które przez mieszkańców
traktowane są jako opał. Materiał ten,
o niskiej wydajności energetycznej, palony jest w bardzo niskich temperaturach,
co powoduje wzmożone wydzielanie się
zanieczyszczeń. Metale ciężkie, chlorowodór i cyjanowodór, tlenek i dwutlenek
węgla, dwutlenek siarki oraz kadm
– to tylko część z niebezpiecznych
związków pochodzenia z tablicy Mendelejewa, które powstają
przy spalaniu w przydomowych
instalacjach grzewczych. Szczególnie niebezpiecznym okazuje
się spalanie tworzyw typu PET
(odpady foliowe, odpady z gumy
itp.), w wyniku którego powstają
rakotwórcze dioksyny, toksycznie
wpływające na zdrowie i mogące
objawiać się nawet po kilkudziesięciu latach, np. w postaci chorób
nowotworowych.
Zgodnie z art. 176 ustawy
o odpadach w brzmieniu „Kto
wbrew przepisowi (…) prowadzi
procesy przetwarzania odpadów
w sposób niezapewniający, aby
procesy te nie stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi
oraz dla środowiska podlega ka-
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rze aresztu albo grzywny. Tej samej karze
podlega, kto wbrew przepisowi (…) prowadzi procesy przetwarzania odpadów
w sposób niezapewniający, aby odpady
powstające z tych procesów nie stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi
oraz dla środowiska”.
Zapraszamy do odwiedzenia stron
www.fundacjaarka.pl oraz www.czymoddychasz.pl
Apelujemy o rozważne i zgodne
z prawem zagospodarowanie śmieci !

Nowa tradycja w Starej Kuźni

Parada przebierańców
31 października w Domu Kultury
Stara Kuźnia odbyła się parada przebierańców pt.: „Fest Fantazji”. Każda osoba
chcąc brać udział w zabawie przebierała
się za swoją ulubioną postać bajki.
W programie m.in. parada przebierańców, do której każdy mógł dołączyć,
startowała ona z sklepu lewiatan ulicą do
Domu Kultury. Odbyły się liczne zabawy
i konkursy integracyjne jak również tradycyjny konkurs na najlepszą postać bajkową. Miejsca otrzymali:
I miejsce szwankop
II Pinokio
III Pipi

Dzieci na zakończenie otrzymały
słodki poczęstunek w postaci drożdżowych ciasteczek oraz zdrowy poncz owocowy. Nieważne jakie były kostiumy piękne, niektóre wykonane własnoręcznie,
inne zabawne, ale wszystkie dały powody
do gigantycznej zabawy.
Była to pierwsza taka parada w DK
i będzie ona kultywowana co roku. Takie
parady w innych krajach urządzane są w
ostatnim tygodniu października jak i nasza.
Kierownik DK Stara Kuźnia
Katarzyna Komander

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

Gmina Bierawa w barwach jesieni
Po koncercie 11.11.2014, w kawiarni
zostały ogłoszone wyniki konkursu plastycznego” Gmina Bierawa w barwach
jesieni”. Zaprosiliśmy gości do zobaczenia
wystawy pokonkursowej oraz na poczęstunek przygotowany przez panie z koła
seniorek oraz caritasu.
Na korytarzu przed wejściem do kawiarni goście mogli również oglądać
wystawę fotografii tegorocznego pleneru
fotograficznego „Obiekty sakralne i za-

bytki gminy Bierawa”, który odbywał się
w GCKiR w Bierawie w czerwcu - dziewięcioro studentów PWSZ w Raciborzu
(instytutu sztuki) fotografowało obiekty
naszej gminy, czego efekty można było
zobaczyć między innymi po koncercie.
Dziękujemy serdecznie licznie zebranym gościom oraz wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się do
uczczenia tego dnia
Pracownicy GCKiR w Bierawie
www.bierawa.pl
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gale właśnie w kształcie podkowy.
W niedzielę 9 listopada 2014 roku
w Domu Kultury w Starej Kuźni odbyła
się impreza aktywizująca pod nazwą „Biesiada Marcińska” organizowana przez Zespół Caritas oraz Dom Kultury. Impreza
rozpoczęła się od przedstawienia legendy
o Świętym Marcinie oraz nawiązująca
do legendy bajka o rycerzu Marcinie na
dużym ekranie podczas nabożeństwa
w kościele. Następnie wszyscy zebrani
wraz z Rycerzem uczestniczyli w przemarszu do Domu Kultury. W biesiadzie
odbyło się: m.in. program muzyczny przygotowany przez kółka wokalne oraz zabawa jaka to melodia? oraz pantomima pt.:
„W średniowiecznym zamku” zorganizowana przez kółko teatralne. Pod koniec
imprezy odbył się program rozrywkowy,
w którym wystąpiły „Aniołki Waldiego”.
Każdy uczestnik otrzymał tradycyjne
rogale marcińskie oraz kawę. Dochód
z imprezy został przeznaczony na pomoc
dzieciom.
Impreza odbywająca się w piękne niedzielne popołudnie przyniosła wszystkich uczestnikom niezapomniane wrażenia.
Kierownik DK Stara Kuźnia
Katarzyna Komander

Obchody Święta Niepodległości

11 Listopada

Urząd Gminy wraz z Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie dnia
11.11.2014r. zorganizowali dla mieszkańców gminy koncert z okazji Święta Niepodległości.
Pierwszym punktem obchodów była
Msza Św, w kościele pod wezwaniem
Trójcy Świętej w Bierawie, natomiast
o godzinie 16.00 w domu kultury w Bierawie rozpoczął się niespełna dwugodzinny
koncert Gliwickiej Orkiestry Rewiowej
„Promenada” pod batutą Adama Żaaka.
Publiczność została zabrana w muzyczną
podróż. Do wspaniałej orkiestry dołączyła również swój piękny śpiew mieszkanka
naszej Gminy- Dorota Wilk. Po koncercie
odbyły się okolicznościowe wystąpienia
władz gminy Bierawa oraz Wójta Krzysztofa Ficoń.
Jak co roku po koncercie odbyło się
również wręczenie nagród Wójta gminy
Bierawa za promowanie i rozpowszechnianie kultury w naszej gminie poprzez
swoje działanie które otrzymali: Ks. Helmut Ekert, Jadwiga Malajka oraz Pani Leonia Abramek.
Pracownicy GCKiR w Bierawie
7
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Jesienne bajanie Mistrza Brzechwy

Konkurs recytatorski
również obecny na imprezie aktor Teatru
Śląskiego im. S. Wyspiańskiego Piotr Janiszewski, który przygotował dla uczestników warsztaty teatralne.
Przed publicznością zaprezentowało
się 24 dzieci które reprezentowały szkoły
z: Bierawy, Starej Kuźni, Starego Koźla,
Dziergowic, Budzisk, Kuźni Raciborskiej,
Nędzy oraz Ciechowic. Jury konkursu przewodniczył dyrektor Gminnego

Dnia 8.11.2014r w Domu Kultury
w Dziergowicach już po raz siódmy odbył się konkurs recytatorski „JESIENNE
BAJANIE MISTRZA BRZECHWY”. Imprezę rozpoczął Kierownik Domu Kultury w Dziergowicach, którego w roli
konferansjera wspomagała zeszłoroczna
zdobywczyni Grand Prix konkursu Ania
Łukowska. Tegoroczny poziom konkursu był bardzo wysoki o czym wspominał
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Ośrodka Kultury w Cisku Józef Zorembik, uczestników oceniały również: wieloletnia polonistka gimnazjum w Bierawie, Jadwiga Wrześniewska i Kierownik
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu
w Kuźni Raciborskiej, Anna Kijek.
Po przesłuchaniach oprócz niespodzianki w postaci warsztatów teatralnych
można było skosztować przygotowanych
przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich:
kompotu z dyni, musu jabłkowego i racuchów.
Po raz pierwszy została również
wyodrębniona nagroda publiczności,
którą otrzymał Szymon Łuczyna. Ostatecznie nagrodę Grand Prix otrzymała
Natalia Pilich. Grupa młodsza - klasy
I-III: I miejsce – Weronika Ogonowska,
II m. – Paulina Kozok, III m. – Karolina Wierzchowska, wyróżnienie – Denis Malik. Grupa starsza – klasy IV-VI:
I m. – Kacper Kruszelnicki, II m. – Wiktoria Wałach, III m. - Magdalena Kunicka, wyróżnienie – Wiktoria Szyra.
Kategoria najstarsza – klasy gimnazjalne
– I m. – Szymon Łuczyna, II m. – Tomasz
Magiera.
Pracownicy DK Dziergowice

Przedszkole w Dziergowicach

Zdrowo i wesoło
Nasze przedszkole promuje zdrowy
styl życia. Dzieci uczestniczyły w programie ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej pod hasłem „Ćwiczyć
każdy może”. W ramach tego programu
organizowane były w naszym przedszkolu sezonowe olimpiady sportowe dla
przedszkolaków, pokazowe zajęcia ruchowe dla rodziców, konkurs plastyczny
dla dzieci i rodziców na temat ,,Ruch to
zdrowie” oraz wiele innych form promujących aktywny tryb życia. Rodzice mieli

okazję wysłuchać prelekcji fachowców na
temat ,,Zapobiegania wadom postawy”
oraz ,,Wpływu aktywności ruchowej na
prawidłowy rozwój dzieci”. Dzięki tym
działaniom nasze przedszkole spełniło
wymagania i otrzymało certyfikat i tytuł
„Przedszkole w Ruchu”, z którego jesteśmy bardzo dumni.
Oprócz promocji aktywności ruchowej jesteśmy również propagatorami
zdrowego odżywiania. I w tym zakresie
możemy pochwalić się zdobytym certy-

Sale Gimnastyczne

Od miesiąca października 2014 roku
do marca 2015 roku, będą nieodpłatnie
udostępniane dla mieszkańców Gminy
Bierawa przyszkolne sale gimnastyczne,
według poniższego planu:
Miejscowość
Stare Koźle
Bierawa
Dziergowice
Stara Kuźnia
Solarnia

Dzień
czwartek
środa
wtorek
czwartek
piątek
sobota

Godziny
17:00 – 20:00
16:00 – 20:00
16:00 – 18:00
15:30 – 18:30
18:30 – 20:30
11:00 – 13:00
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Opiekun sali
Sebastian Czogała
Roman Radłowski
Dariusz Giet
Aleksandra Kordek
Tomasz Dubiel
www.bierawa.pl

fikatem „Przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej” zdobytym
podczas realizacji programu ,,Zachowaj
równowagę czyli zdrowe podejście do życia”, przyznanym przez Instytut Żywności
i Żywienia i Swiss Contribution.
Cieszymy się bardzo, że nasi milusińscy są chętni do poznawania skutecznych metod dbania o zdrowie i poprzez
udział w różnych zabawach sportowych
i zajęciach kulinarnych uczą się prawidłowych nawyków i wyborów żywieniowych. Do zwyczaju naszego przedszkola
wprowadzono picie herbatek ziołowych
podczas różnych uroczystości np. urodzin naszych milusińskich; spożywanie
na drugie śniadanie chipsów z jabłek,
samodzielne wykonywanie surówek
i sałatek, uprawa nowalijek, ziół i warzyw w ogródku przedszkolnym oraz
w doniczkach. To, czego się teraz nauczą
dzieci o prawidłowym żywieniu i dbaniu
o zdrowie, zostanie z nimi przez resztę
życia i będzie procentować.
Staropolskim obyczajem, gdy w Wigilię gwiazdka wstaje, Nowy Rok zaś cyfrę
zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia.
Przy tej pięknej sposobności życzymy
dużo radości aby wszystko się zdarzyło
z roku na rok lepiej było! Przedszkolaki
i personel Przedszkola w Dziergowicach.
Katarzyna Olbrych
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Publiczne Przedszkole w Bierawie

Kulturalne przedszkole
Z dniem 1 września 2014r. w Publicznym Przedszkolu w Bierawie z oddziałami zamiejscowymi opieką dydaktyczno – wychowawczą objętych zostało
146 wychowanków w wieku od 2,5 do
6 roku życia. Dzieci zwłaszcza te młodsze
szybko zaklimatyzowały się w naszym
przedszkolu i chętnie do niego uczęszczają. Dodatkowo odbywają się w naszych
oddziałach zajęcia z języka niemieckiego,
angielskiego, religii i rytmiki.
Od września do chwili obecnej odbyło się w naszym przedszkolu wiele imprez kulturalnych, tj. „Święto pieczonego ziemniaka”, „Powitanie Pani Jesieni”,
„Dzień Przedszkolaka”, „Pasowanie na
przedszkolaka”. Dzieci wystąpiły z programem artystycznym na scenie GCKiR
w Bierawie z okazji „Dnia seniora”. W listopadzie wiele atrakcji i wrażeń dostarczyły dzieciom imprezy tj: „Dzień pluszowego misia” i „Andrzejki”.
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i wszystkie placówki „żyją” magią tych
świąt. Dzieci z niecierpliwością oczekują
upragnionego gościa – Mikołaja, wykonują świąteczne dekoracje i przygotowują

się do jasełek.
Planujemy wziąć udział w konkursie
na „Bożonarodzeniowy stroik” w GCKiR
w Bierawie. Oddział w Starym Koźlu organizuje kiermasz świąteczny, na który
wszystkich serdecznie zapraszamy.
Tradycyjnie jak co roku we wszystkich oddziałach naszego przedszkola zor-

Informacje ze szkoły podstawowej w Dziergowicach

Dziergowicka podstawówka
Minęło już kilka miesięcy od rozpoczęcia roku szkolnego. W tym czasie wiele się wydarzyło w życiu uczniów dziergowickiej podstawówki. Doskonale pamiętamy dzień 1 września 2014 roku, kiedy
to próg szkoły przekroczyło 29 pierwszaków, których powitała z uśmiechem na
twarzy p. dyrektor mgr E. Dubak, ich wychowawczynie: p. mgr M. Marek i p. mgr
D. Czerny oraz społeczność uczniowska.
Tradycyjnie rodzice przygotowali w tym
dniu dla swoich pociech „rogi obfitości”.
Ważnym wydarzeniem w szkole stało
się pasowanie na uczniów. Pierwszakom
towarzyszyli zaproszeni goście: wicewójt
gminy Bierawa p. mgr S. Wróbel, rodzice, dzieci z przedszkola w Dziergowicach
oraz koledzy i koleżanki ze starszych klas.
Program artystyczny przygotowały wychowawczynie, a o oprawę muzyczną występu zadbała p. mgr W. Marszałek. Mali
aktorzy przenieśli publiczność w świat
Bajkolandii. Po występie dzieci zostały
pasowane przez dyrektorkę szkoły symbolicznym ołówkiem na uczniów oraz
otrzymały wiele prezentów.
W październiku miała miejsce uroczysta akademia z okazji Dnia Eduka-

cji Narodowej przygotowana przez SU
z opiekunem mgr M. Pajonczek i mgr
W. Marszałek. Swoją obecnością zaszczycił nas wicewójt gminy Bierawa p. mgr
S. Wróbel, który na ręce p. dyrektor złożył bukiet kwiatów składając moc życzeń
oraz wręczył Nagrodę Wójta Gminy Bierawa pani mgr W. Marszałek.
W tym roku szkolnym SP w Dziergowicach realizuje programy: „Trzymaj
formę”, „Nie pal przy mnie, proszę”, „Bezpieczny Puchatek”. Jest kontynuowany
projekt „Fascynujący Świat Nauki i Technologii”. W ramach działań projektowych
uczniowie kl. V i VI uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych na Uniwersytecie
Opolskim.
Uczniowie SP w Dziergowicach chętnie uczestniczą w różnych zbiórkach,
konkursach, zawodach sportowych odnosząc liczne sukcesy, m.in.: Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych, Mistrzostwa Powiatu
w Sztafetowych Biegach Przełajowych,
Mistrzostwa Województwa w Indywidualnych Biegach Przełajowych w Lasocicach, Turniej Piłki Nożnej Chłopców
U-12 etap powiatowy „ Z PODWÓRKA
www.bierawa.pl
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ganizowane zostaną „przedszkolne wigilijki” z udziałem zaproszonych gości.
Więcej informacji na temat funkcjonowania naszego przedszkola znajduje
się na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa w zakładce „Przedszkola”.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia
naszej strony internetowej.
mgr Alicja Mykitka

NA STADION O PUCHAR TYMBARKU” w Kędzierzynie - Koźlu, Gminny Konkurs Recytatorski, Diecezjalny
Konkurs Biblijny, „Opowieści Muminków” - Ogólnopolski Konkurs Plastyczny, „Schlesien – meine kleine Heimat”,
zbiórka kasztanów, żołędzi, nakrętek,
baterii, nieużywanych telefonów, Akcja
Góra Grosza, konkursy przedmiotowe.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy odniesionego sukcesu!
W szkole funkcjonuje stołówka.
Uczniowie mogą wypić szklankę herbaty i mleka, gdyż uczestniczymy w akcji „Szklanka mleka dla każdego” oraz
„Owoce w szkole” dla kl. I-III. Zorganizowany jest wyjazd na pływalnię do Raciborza.
Rada Rodziców zorganizowała zabawę andrzejkową, w trakcie której można
było zakupić, m.in. wieńce adwentowe
i świąteczne stroiki. Miłą niespodzianką dla dzieci były mikołajki w szkole.
Wszystkim Rodzicom serdecznie dziękujemy!
Z okazji świąt Bożego Narodzenia
uczniowie Szkoły Podstawowej w Dziergowicach życzą, aby przy świątecznym
stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok niósł ze sobą
szczęście i pomyślność.
mgr D. Kmieć
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Szkoła Podstawowa w Starej Kuźni

Nowinki ze Starej Kuźni
Szkoła Podstawowa w Starej Kuźni
może pochwalić się wieloma wydarzeniami i osiągnięciami. Uczniowie mieli okazję zmierzenia się zarówno z zawodami
sportowymi, konkursami przedmiotowymi jak również zajęciami dostarczającymi
pozytywnych emocji.
Od września nasza szkoła bierze
udział w projekcie „Bezpieczna szkoła
– bezpieczny uczeń”, w ramach którego
prowadzone są zajęcia w każdej klasie
dotyczące bezpieczeństwa. Projekt ma na
celu spopularyzowanie wśród uczniów
zasad funkcjonowania państwa prawnego
i społeczeństwa obywatelskiego. Zostały
podjęte różne przedsięwzięcia. Na początku września odwiedził nas policjant
i przeprowadził pogadankę dotyczącą
bezpiecznego zachowania się w szkole
i poza nią. Dzieci zadawały wiele pytań,
które oczywiście nie zostały bez odpowiedzi.
Ciekawym wydarzeniem był pokaz
węży, w ramach którego absolwent naszej
szkoły zaprezentował nam swoje hobby
i przeprowadził pogadankę na temat „Jak
zachować się, gdy na swojej drodze spotkasz węża”. Wrażeń było wiele. Dzieci
miały okazję obcowania z tymi gadami
oraz zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć.
Kolejny projekt „W naszym lesie się
nie śmieci” został zorganizowany wspólnie z przedstawicielami Nadleśnictwa
Kędzierzyn. Uczniowie wykonali prace
plastyczne z zebranych wcześniej darów
jesieni. Omówione zostały tematy dotyczące bezpiecznego zachowania się w lesie. W nagrodę za zaangażowanie dzieci

miały okazję wysłuchania niecodziennego koncertu w wykonaniu działającego
przy Nadleśnictwie Zespołu Sygnalistów
Myśliwskich „Raróg”. Nie zabrakło dyplomów i nagród oraz smacznych pieczonych kiełbasek.
Z końcem października w naszej
szkole odbyły się zawody halowej piłki
nożnej o puchar wójta Gminy Bierawa
w kategorii dziewczyn i chłopców klas VI
i młodszych. Dziewczynkom, zdobywając
wymarzony puchar, udało się zakwalifikować do etapu powiatowego, w którym
zdobyły drugie miejsce przegrywając
małą liczbą punktów z zawodniczkami ze
szkoły sportowej. Niemały wysiłek przyczynił się do sukcesu, którego serdecznie
gratulujemy.
Pod koniec października grupa 12
osób z klas V-VI, pod opieką dwóch nauczycieli, miała okazję zmierzyć się ze
znajomością języka angielskiego biorąc
udział w obozie szkoleniowym EuroWeek – szkoła liderów w Długopolu Zdrój.
Zajęcia prowadzone były
w formie interaktywnych
warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń przez wolontariuszy
Europejskiego Forum Młodzieży. Każdy uczestnik
szkolenia miał możliwość
prowadzenia konwersacji
w języku angielskim oraz
poznania muzyki i nauki
tańców narodowych z krajów wolontariuszy goszczonych przez EFM. Na koniec
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każdy z uczestników otrzymał certyfikat wręczony przez wolontariuszy po
czym przyszedł czas na podziękowania
i pamiątkowe zdjęcia. Program ten przysporzył wiele nowych znajomości oraz
wywołał wiele emocji i wzruszeń, których
nikt się nie spodziewał a dzieciaki już nie
mogą doczekać się kolejnego wyjazdu.
W szkole kontynuowany jest projekt
„Trzymaj formę”. Uczniowie biorą udział
w wielu atrakcyjnych zadaniach sportowo – zdrowotnych. Wychowawczyni
klasy II przeprowadziła zajęcia otwarte
dla rodziców pt. „Witaminki, witaminki
dla chłopczyka i dziewczynki”. Uczniowie
zaprezentowali rodzicom wcześniej przygotowane przedstawienie oraz wspólnie
z rodzicami wykonywali prace plastyczne.
W ramach zakończonego projektu
Fascynujący Świat Nauki i Technologii
uczniowie uczestniczyli w zajęciach fizycznych i chemicznych na Uniwersytecie Opolskim. Mieli oni okazję obcowania z wykładowcami uczelni, dzięki
którym po raz pierwszy zaliczyli niesamowite wykłady i ćwiczenia. Miejmy
nadzieję, że większość z nich powróci
tam w charakterze studentów. Równie
fascynujący okazał się pobyt w mobilnym obserwatorium, które gościło w naszej szkole. Temat zajęć to „Wszechświat
w pigułce” w trakcie którego uczniowie
mogli obserwować promienie słoneczne
za pomocą siatki dyfrakcyjnej, obejrzeli
film popularnonaukowy na temat budowy i zjawisk Układu Słonecznego oraz
wzięli udział w prezentacji „Niebo z moich stron” z wykorzystaniem programu
Stellarium.
W związku z nadchodzącymi Świętami Grono Pedagogiczne wraz z Dyrektorem pragną życzyć wspaniałych Świąt
Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze oraz samych
szczęśliwych dni w nadchodzącym 2015
roku.
Małgorzata Daroń
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Zawisza Stara Kuźnia

Udany sezon

Szkoła Podstawowa w Starym Koźlu

Z życia szkoły

Nowy rok szkolny 2014/2015 rozpoczęto uroczystym ślubowaniem i pasowaniem pierwszoklasistów. W dniach 13–14
września 2014 r. odbyły się Dożynki
Gminne w Starym Koźlu, na boisku szkoły podstawowej. Uczniowie naszej szkoły
w kolorowych strojach ludowych wzięli
udział w przemarszu korowodu dożynkowego do kościoła, a w godzinach popołudniowych świętowali z całymi rodzinami.
13 września 2014 roku wielu uczniów
naszej szkoły wzięło udział w III Memoriale Haliny Brylant i Jewhena Torochtija
– ofiar tragicznego wypadku na Ukrainie
w 2011 roku. Miejsca w poszczególnych
grupach wiekowych zajęli następujący
uczniowie: klasy I-II – Emilia Tłuk (II
miejsce), klasy III-IV – Seweryn Musioł
(I miejsce), Jakub Mainka (II miejsce),
Marcel Simon (III miejsce), klasy V-VI
– Vanessa Rus (II miejsce), Krzysztof Simon (II miejsce).
9 października reprezentacja uczniów
naszej szkoły, jak co roku, wzięła udział
w Gminnym Konkursie Ekologicznym.
Klasy młodsze reprezentował: Filip Szostak z kl. II, Sandra Marek oraz Weronika Wiącek z klasy III. Ze starszej grupy
wiekowej na konkurs pojechały: Wiktoria
Burghardt z kl. VI oraz Wiktoria Janysek
i Karolina Zawadzka z klasy V. Wszystkim tym uczniom dziękujemy, bo świetnie się spisali. Szczególne gratulacje składamy jednak Wiktorii Burghardt, która
w indywidualnej rywalizacji konkursowej
starszej grupy wiekowej zajęła I miejsce!
24 października przyjechało do na-

szej szkoły mobilne planetarium. Wszystkie klasy miały okazję wziąć udział w niecodziennych zajęciach zorganizowanych
w ramach udziału w projekcie Fascynujący Świat Nauki i Technologii. 45 minut,
które każda z grup spędziła w ogromnej,
dmuchanej kopule – oglądając w pozycji
leżącej filmy popularno – naukowe na temat budowy i zjawisk Układu Słonecznego było naprawdę fascynujące.
Ponadto w miesiącu październiku
i listopadzie 2014 roku Szkolne Koło PCK
zorganizowało zbiórkę produktów żywnościowych oraz sprzedaż cegiełek w ramach Kampanii Walki z Głodem. Zebrane środki i produkty zostały przekazane
do Zarządu PCK w Kędzierzynie – Koźlu. W październiku 2014 r. szkoła wzięła udział w Gminnym Konkursie Ekologicznym odbywającym się w Starej Kuźni,
gdzie I miejsce zdobyła Wiktoria Burghardt (w kategorii uczniów klas IV -VI).
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział
w konkursie recytatorskim „Jesienne
Bajanie Mistrza Brzechwy” odbywającym się w Domu Kultury w Dziergowicach. Szkołę reprezentowały następujące
uczennice: Paulina Piegza, Sandra Marek,
Wiktoria Plucik, Wiktoria Janysek.
W dniach 12-14 listopada 2014 r.
dzieci z klas II-IV wzięły udział w wycieczce do Dusznik Zdroju. Podczas
wycieczki uczniowie zwiedzili Duszniki,
Kudowę Zdrój, Muzeum Papiernictwa,
Kopalnię Złota w Złotym Stoku i Muzeum Techniki. Dzieci były na koncercie
w Dworku Chopina.
www.bierawa.pl

Dla zawodników ZAWISZY STARA
KUŹNIA Sekcja Lekkiej Atletyki rok
2014 był bardzo udany. Sezon zakończyliśmy występem w BIEGACH MIKOŁAJKOWYCH w Kędzierzynie - Koźlu gdzie
pierwsze miejsca zajęli Adaś Fraś kl. III,
Marcel Kansy kl. IV i rodzina Ciechomski
w biegu rodzinnym. W kat. gimnazjum
dziewczyn Natalia Ciechomska zajęła
drugie miejsce a w kategorii chłopców
Sławomir Malarz był czwarty a Paweł
Ciechomski szósty.
W roku 2014 nasi młodzi zawodnicy wystąpili w 48 zawodach. Wielokrotnie stawali na podium w Mistrzostwach
Województwa. W mistrzostwach Polski
Natalia Ciechomska zajęła piąte miejsce,
Bernadeta Majnusz i Aleksandra Dudczak zajęły ósme miejsca, Sławomir Malarz był dziewiąty.
Trzynastu naszych zawodników startowało w cyklicznych biegach o PATERĘ „DZIENNIKA ZACHODNIEGO”
i „ŚLĄSKIEGO TKKF”, wszyscy zajęli
miejsca od pierwszego do siódmego,
a drużyna ZAWISZY uplasowała się na
drugim miejscu wśród 60 startujących
zespołów.
Nasi zawodnicy uczestniczyli w wielu
zawodach godnie reprezentując swój klub
i swoją gminę Bierawa.
Bogdan Ciechomski
W dniach 17 do 28 listopada 2014 r.
w szkole została przeprowadzona zbiórka zużytych baterii w ramach konkursu
organizowanego przez Marszałek Województwa Opolskiego pn. „Zbieraj baterie
– chroń środowisko”.
Szkoła również wzięła udział w gminnych zawodach halowej piłki nożnej,
gdzie dziewczęta z klas V i VI zajęły II
miejsce. Uczennica klasy VI Vanessa Rus
awansowała do indywidualnych biegów
przełajowych w Lasocicach.
Kolejnym ważnym wydarzeniem będzie integracyjne spotkanie opłatkowe
uczniów, rodziców, nauczycieli i społeczności lokalnej przypadające na 18 grudnia
2014 r. Jak zwykle nie zabraknie jasełek,
wspólnego śpiewu kolęd i poczęstunku.
Całość uświetni występ zespołu wokalnego ze Strzelec Opolskich. W świątecznym
nastroju zakończymy pracę w pierwszym
semestrze 2014/2015 roku szkolnego.
Anna Restel
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Zespół Szkół Dwujęzycznych w Solarni

Nauka drogą do sukcesu!
Jest tylko jeden sposób nauki – poprzez
działanie – te słynne słowa Paula Coelho
przyświecają idei nauczania w Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni. Jak
uczniowie wykorzystali możliwości uczenia się przez działanie, najlepiej świadczy
o tym ich liczny udział w różnego rodzaju
warsztatach.
Już 21 września 2014 r. zespół wokalny Solaris pod kierownictwem p. Kariny
Garbas koncertował w Dobrodzieniu.
Następnie, 23 listopada, nasi wokaliści
mieli okazję zaprezentować się na uroczystej gali laureatów piosenki niemieckiej
Superstar 2014 w Krapkowicach.
23 września, uczniowie klas I – III
gimnazjum wybrali się na Festiwal Nauki do Wrocławia, gdzie uczestniczyli
w warsztatach dotyczących profilów glebowych pt. Po czym depczemy, czyli gleba
niejedno ma imię oraz ochrony środowiska: Jak zmienia się klimat w naszym
regionie? na Wydziale Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska. Zajęcia
praktyczne odbyły się także w ogródku
meteorologicznym, gdzie uczniowie mogli poznać przyrządy, za pomocą których
obserwujemy pogodę. Atrakcją okazały
się także gondole kolejki linowej kursujące między budynkami Politechniki
Wrocławskiej i Geocentrum. Na Festiwal
Nauki zabrały uczniów p. Anna Smaga –
Majcher oraz p. Helena Melcz.
We wrześniu Publiczne Dwujęzyczne
Gimnazjum w Solarni przystąpiło także
do projektu pod nazwą Akademia Gimnazjalisty. Projekt ten będzie trwał do
czerwca 2015 r., a prowadzony jest przez
p. Irmę Kubica – Gabrysch. W ramach
projektu Akademia Gimnazjalisty w Publicznym Dwujęzycznym Gimnazjum
w Solarni na zajęciach z Doradztwa Zawodowego z Elementami Przedsiębiorczości, prowadzonych przez p. Sabinę Ko-

mander gościliśmy już młodszego chorążego Pana Krzysztofa Kulę, Pana stolarza
Wojciecha Patera, Pana Pawła Machurę
– lekarza weterynarii, Panią Annę Struś magistra fizjoterapii, certyfikowanego terapeutę NDT Bobath, Pana Bartosza Walata - dziennikarza, dyrektora ds. informacji Radia Park z Kędzierzyna – Koźla,
Pana Stanisława Wróbel - piłkarza ekstraklasy, który grał w: Górniku Zabrze, GKS
Katowice, Cracovii Kraków, Piaście Gliwice i Odrze Wodzisław. W najbliższym
czasie będziemy gościć lekarza – Mirosława Wróbel. Naszym gościom serdecznie
dziękujemy za chęć dzielenia się swoją
pasją z młodym pokoleniem!
9 września klasy I – III gimnazjum
kształtowały walory estetyczne oraz
rozwijały zainteresowania muzyczne
poprzez wyjazd do Gliwickiego Teatru
Muzycznego na operetkę pt. I have a dream. W tanecznym show szekspirowska
historia opowiedziana została za pomocą muzyki legendarnej szwedzkiej grupy
ABBA. Wyjazd zorganizowały: p. Helena
Melcz oraz p. Anna Smaga – Majcher.
Z kolei klasy IV – VI miały przyjemność
oglądnięcia musicalu pt. Dźwięki muzyki
13 listpada 2014 r. również w Teatrze Muzycznym w Gliwicach. Na musical zabrali
uczniów p. Karina Garbas oraz p. Marek
Marcol.
30 października, w ramach Projektu
Fascynujący Świat Nauki i Technologii,
naszą szkołę odwiedziło mobilne planetarium. Wszyscy uczniowie Dwujęzycznej
Szkoły Podstawowej byli pod ogromnym
wrażeniem.
Z kolei dnia 27 listopada uczniowie
klas I - VI obejrzeli występ aktorów teatru Art - Re z Krakowa pt. Wilk i zając.
Było to przedstawienie interaktywne,
w którym dzieci czynnie brały udział.
Zespół Szkół Dwujęzycznych znany
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jest z tego, że dba o wszechstronny rozwój
swoich wychowanków, proponując im
także możliwość samorealizacji w wielu
innych obszarach. W szkole działa wiele
różnych kół zainteresowań np.: szkolny
zespół wokalno – instrumentalny Solaris, koło teatralne, koło szachowe, koło
taneczne. W tych obszarach uczniowie
zdobywają szerokie uznania, nie tylko
społeczności lokalnej, ale także powiatowej, a nawet regionalnej.
Jak rozległa jest wiedza naszych wychowanków, uczniowie mogli sprawdzić,
biorąc udział w szeregach konkursów,
w których zdobywali zaszczytne miejsca.
W październiku uczennica klasy III – Milena Sokołowska zajęła I miejsce w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski pt. Przyroda widziana oczyma
dziecka.
20 listopada uczennica klasy IV –
Kerstin Golla – dostała się do FINAŁU
dwudziestej edycji konkursu biblijnego
w Gliwicach.
2 grudnia 2014 r. uczestnicy koła szachowego, prowadzonego przez p. Marka
Marcola, wzięli udział w rozgrywkach
Miejskiej Ligi Szachowej Szkół Podstawowych w Kędzierzynie – Koźlu. Zajęli tam
drużynowo II miejsce w składzie: Michał
Ogórek, Piotr Przybyła, Mateusz Wuwer,
Daria Morawietz, Damian Gnielinski,
Dominik Burgfeld, Marek Pietrasz, Julia
Szukalska, Blanka Ocipińska.
W Turnieju Piłki Nożnej Halowej
chłopców klas VI i młodszych o Puchar
Wójta Gminy Bierawa uczniowie DSP Solarnia zdobyli I miejsce i będą reprezentować gminę na zawodach powiatowych.
Najlepszym zawodnikiem Turnieju został
Tobiasz Kowaś, uczeń klasy VI DSP. Gratulujemy!!!!
2 grudnia 2014 r. drużyna DSP Solarnia zdobyła III miejsce na Powiatowych
zawodach w piłce halowej chłopców klas
VI i młodszych.
Jak wielkie są serca uczniów ZSD
z Solarni świadczy wspieranie przez nich
akcji Szlachetna Paczka.
Wiele imprez szkolnych odbywa się
przy udziale rodziców, którzy przyczyniają się do wzmocnienia życia kulturowego
oraz wzbogacają fundusz Rady Rodziców.
Rodzice zorganizowali festyn mikołajkowy oraz zabawę karnawałową.
Wszystkim pracownikom i czytelnikom Głosu Bierawa życzymy zdrowych,
radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
a w wszystkim uczniom, nauczycielom
i rodzicom wielu dalszych sukcesów
w nadchodzącym Nowym Roku.
mgr Helena Melcz
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Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Bierawie

Z życia szkolnego

Od początku września do końca
października w naszym gimnazjum już
się wiele wydarzyło. Uczniowie odnieśli
sporo sukcesów dydaktycznych i sportowych.
Na początku października miała miejsce kolejna edycja Gminnego Konkursu
Ekologicznego w Starej Kuźni. Uczennice z naszej szkoły zajęły indywidualnie
następujące lokaty: I miejsce- Anna Rutkowska (kl. II b), II miejsce- Magdalena
Wiencek (kl .II a), III miejsce- Wiktoria
Popczak (kl. II b). Gimnazjalistki zespołowo również uplasowały się na I miejscu.
16 października 2014 roku odbył
się IV Powiatowy Konkurs Recytatorski
w Kędzierzynie – Koźlu. Młodzież recytowała wybrane wiersze Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Anna Łukowska
z klasy I b zajęła I miejsce, a Natalia Pilich
z III a - III miejsce. Ania zaprezentowała
utwór „ Zaczarowana dorożka”, a Natalka
– „Wszystko się chwieje”.
8 listopada 2014 roku Dom Kultury
w Dziergowicach zorganizował VII Konkurs Recytatorski dla dzieci. W tym roku
motywem przewodnim były „Wywiedzione ze słowa”. Naszą szkołę reprezentowali:
Natalia Pilich (kl. III a) i Tomasz Magiera
(kl. I b). Natalia zdobyła GRAND PRIX
konkursu. Wyrecytowała wiersz „ W labiryncie” Anny Freilich. Tomasz Magiera zajął II miejsce. Zaprezentował hymn
„Czego chcesz od nas, Panie…” Jana Kochanowskiego.
Pod koniec października w naszym
gimnazjum odbył się konkurs plastyczny
z okazji Halloween. Wzięły w nim udział

wszystkie klasy. Zadanie polegało na wykonaniu przestrzennej pracy plastycznej przedstawiającej tematykę związaną
z Halloween. Uczniowie mogli wykazać
się pomysłowością, umiejętnościami organizacyjnymi, plastycznymi i poczuciem
humoru. Wszystkie prace były oryginalne i wykonane na bardzo wysokim poziomie. I miejsce zajęła klasa III a i II a,
II miejsce- klasa III b i II b, III miejsce
klasa I b i I a.
26 listopada 2014 roku drużyna
w składzie: Grzegorz Dreszer (kl. III b),
Kajetan Maciejski (kl. III a) i Aleksander
Żydek (kl. II b) wzięła udział w IV Konkursie „Potyczki z Techniką” zorganizowanym przez Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących nr 1 w Kędzierzynie - Koźlu. Gimnazjaliści drużynowo
uplasowali się na I miejscu, a Kajetan
Maciejski indywidualnie zajął II miejsce.
Oprócz sukces ów na niwie nauki
uczniowie naszego gimnazjum sprawdzili swoje umiejętności w dziedzinie sportu.
13 września gimnazjaliści wzięli udział
w III Memoriale Haliny Brylant i Jewhena Torochtija. Nasi najlepsi
sportowcy zajęli czołowe lokaty. Bieg na 1500 metrów wygrała
Karolina Giet (kl .I a), a kolejne
miejsca zajęły: Natalia Ciechomska (kl. III a) i Julia Ignacy (kl.
I a). Wśród chłopców do najlepszych należeli: Dawid Gaszi (kl.
I a), Denis Chrzonszcz (kl. III a)
i Oskar Gacka (kl. II b).
Następną imprezą sportową
były powiatowe biegi przełajowe
www.bierawa.pl
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szkół gimnazjalnych, podczas których
uczniowie naszego gimnazjum zajęli następujące lokaty: kategoria klasy I dziewczęta - II miejsce Karolina Giet (kl. I a)
i IV miejsce Julia Ignacy (kl. I a). Obydwie uzyskały awans na zawody wojewódzkie. W kategorii klasy I chłopców
- I miejsce wywalczył Krystian Walosek
(kl. I a) i tym samym weźmie udział w zawodach wojewódzkich. W kategorii klasy.
II dziewczęta – Sara Spałek (kl. II a) uplasowała się na II miejscu, a na III – Joanna
Morelowska (kl. II a). Dziewczęta wywalczyły awans na zawody wojewódzkie.
W kategorii klasy II - chłopców III miejsce zajął Oskar Gacka (kl. II b) i V miejsce- Sławomir Malarz (kl. II b). Obydwaj
wezmą udział w zawodach wojewódzkich. W kategorii klasy III dziewczęta - III
miejsce wywalczyła Natalia Ciechomska
(kl. IIIa), która również weźmie udział
w zawodach wojewódzkich.
7 października 2014 roku odbyły
się wojewódzkie biegi przełajowe szkół
gimnazjalnych, w których wzięło udział
8 uczniów naszej szkoły. Bardzo dobre
lokaty uzyskały nasze dziewczęta: Sara
Spałek uplasowała się na V miejscu, a Karolina Giet zajęła VI miejsce .
10 października 2014 roku aż 24 osoby z naszego gimnazjum wzięły udział
w zawodach „Zamknięcie Sezonu LA”.
Wyniki przedstawiają się następująco:
II miejsce – Karolina Giet – bieg na 100
metrów,, III miejsce - Denis Chrzonszcz
– bieg na 100 metrów , IV miejsce –
Aleksander Żydek – bieg na 100 metrów,
III miejsce – Denis Chrzonszcz - bieg na
300 metrów, V miejsce - Aleksander Żydek- bieg na 300 metrów, III miejsce – Julia Ignacy – bieg na 600 metrów, II miejsce Dawid Gaszi – bieg na 600 metrów,
I miejsce - Natalia Ciechomska - bieg na
1000 metrów, III miejsce - Krystian Walosek – bieg na 1000 metrów, IV miejsce
- Oskar Gacka – bieg na 1000 metrów,
II miejsce – Karolina Giet – skok w dal,
II miejsce – Marcin Brzyś - skok w dal,
II miejsce - sztafeta 4 x 100 metrówchłopcy i dziewczęta.
mgr Maria Stępień
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Redakcja Głosu Bierawy
Dzień dobry, odnoszę się prostymi
napisanymi słowami. Dziękuję, że mogłem dzielić się moimi spostrzeżeniami
o przeżyciach lat minionych w czasie
Świąt Bożego Narodzenia. Podczas podróży autobusem z Kędzierzyna do Kotlarni przez miejscowości Gminy Bierawa
mocno podziwiałem pięknie udekorowane miejscowości wystrojem Świąt. Obejścia domostw wyjątkowo usprzątane,
w oknach śnieżno białe firany, udekorowane, oświetlane choinki. Wierzę, że
miejscowości na te Święta jeszcze piękniej będą ozdobione a przyjezdni z zagranicy i przybysze różnych stron kraju na
pewno będą się cieszyć i podziwiać piękny nasz region. Oby dzieciątko położyło
pod choinką dużo prezentów. Gmina na
słupach elektrycznych montuje oświetlenie świąteczne, ludzie idący na pasterkę
na pewno będą mocno podziwiać wszystkie ozdobne dekoracje, aby nie spóźniali
się na pasterkę.
Pamiętam wigilio, gdzie lata temu
mieszkałem w powiecie gliwickim. Przed
tym proboszcz, Piotr Morcinek ogłosił, że
przed wieczerzą jeszcze udzieli spowiedzi
dla spóźnionych w kościele parafialnym
św. Marcina w Paczynie. Jo również udałem się do spowiedzi, a był duży mróz, 5
km trzeba iść. Bałem się dlatego, że tak
mroźna zima i ludzie mówili, że w lesie
widziano wilki. Ale po wstąpieniu do kościoła zobaczyłem przed konfesjonałem
kilku, którzy chcieli się wyspowiadać.
Wszyscy stoimy i decymy w nogi było
zimno, bo w kościele nie ogrzewali. Coś
to trwało, że ksiądz nie klupie po konfesjonale, że następny. My byli zniecierpliwieni, gdyż pierwsza gwiazdka na niebie
i wieczerza w domach zaczynano, a my
nadal przed konfesjonałem. I nagle jednym z okienka konfesjonału osłonę zdjął,
bo myśmy sądzili, że coś się stało i poruszeni widokiem na siedzeniu zamiast
ksiądz, był gruby na metr kloc drzewa.
Pryskali my ze śmiechem, myśleli my,
że ktoś przyniósł, bo w lesie sezonowi
robotnicy robili wycinka, ale trob był na
znana M. D., mieszkała ona przy kościele.
Kościół dawniej nie zamykano, ks. Proboszcz wiedział, że Pani M.D. robi różne
figle, np. kościelny rozpalał świece, to ona
dmuchała żeby pogasły. Tyż było ciekawe,
że gwiazdka na stajence migotała pierwszy dzień świąt, a drugi migotała nie tak,
elektryk mówił coś nie tak i gwiazdka
znikła, taki tyż były zdarzenia.
Pary lat tymu byłem w sanatorium
Lądek Zdrój, turnus w czasie Świąt Bo-

żego Narodzenia. Dawniej pociąg, ciufcia
w tamta zima śnieżna ledwo jechał, szyny
śliskie, zamrożone wagony, paru nas było
ogaceni szalami z nosami czerwonymi.
Ogrzewanie ciufci zamarzło, w przedziale siedzieli ruskie kobiety i wojskowi, ale
słowa od nich nie można usłyszeć, bo to
u nich była tajemnica i już. Lądek stał
auto wojskowymi ruskimi. Zabrał nas do
sanatorium odległego, ogromne zaspy,
ruskie auto pokonało śniegi i lód, myśmy
mieli trudności z oddychaniem. Lekarz
pyta: a wy skąd przybyli, ze śląska? taki
Ślązok godo, Panie doktorze jo myśloł dopierano, że jo tu dobrze byda oddychać,
a tu jak dioboł mnie ukoroł, po co jo tu
przyjehoł, a drugi Ślązok godo - zewlik
ty szleper na grubie tak samo wyglądorz
jak dioboł obsypany miałem. Lekarz i my
kuracjusze pryskali śmiychym. Patrzymy na drugi dzień zewlik na zabiegach
poderwoł sympatia i mioł powodzenie
u Pani. A na koniec turnusu żebrał o papierosa. W Lądku w tym czasie całe ruskie
jednostki mieli swój sklep ogrodzony dla
swoich i nie było wtedy towaru w naszych
sklepach. W ogrodzeniu była dziura, miejscowi i kuracjusze przychodzą do sklepu
po zakupy. My tysz udali się do sklepu,
ale trzeba przechodzić przez korytarz dyrekcji. Byłe wspaniałe dywany czerwone
puszyste, widzieli, że my ukradkiem na
jakieś zakupy, ale my im nisko uśmiechem się kłaniali. Wielki sklep, dużo towaru, nawet piękne dywany, wykładziny
do sprzedaży, cały korytarz był oświetlony żerandolami, na ścianach obrazy, ale
w kolejce zauważyłem, że stojący za mną
kuracjusz, ściągał z lady cukierki i herbaty. Kieszenie miał zapchane. Ja mówie
do niego - masz to wszystko oddać, nie
dość, że pani ekspedientka miłym uśmiechym obsługuje, to ty kradniesz cukierki
i herbata. Pytam, co ty za jedyn? Odpowiada, że z Warszawy, odpowiedziałem
mu, że ja ze śląska. My dobrzy wychowani
i nie czynimy zła nawet o głodzie, do
mnie mówi dobrzy ludzie na Śląsku, to ja
mówie kupię ci herbata i cukierki i więcej
nie kradni. Takie to były pouczenia ślązaka.
No i nastał dzień wigilii w sanatorium.
Cicho dzień postny, ale za ścianą sąsiedzi
i wstąpiłem, spostrzegłem, że oczy im
błyszczą, kieliszek i gorzałka. Jedyn od
Bałygostoku, drugim do morza. Wypije
pan na robaka, mówie nie - do wieczerzy
trzeba post trzymać, reszta po pasterce.
Ja mówie idziemy na pasterka, mówie, że
oczy wam błyszczą, mówi Bozia da zdro-
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wie i pójdziemy na pasterkę. Poszedłem
z innymi kuracjuszami, byli trzeźwi, więc
było nas trzech. Udaliśmy się pieszo na
pasterka do odległego kościoła do miasta. Była śnieżyca i mroźno, w połowie
drogi mieliśmy kłopoty z oddychaniem
oraz coraz mocniej było nam zimno. Zatrzymaliśmy się, jedyn mówi zawrocomy
nie dom rady do przodu, ale zamieciach
opadach śniegu co jakiś czas spostrzegliśmy światła zdala to miasteczko Lądek.
Idziemy dali szliśmy bo już niedaleko. Już
w kościele zmęczeni sapaliśmy, bo klimat
nie taki niż na Śląsku. Ale na pasterce kościół zapełniony i piękne kolędy, po pasterce powrót do sanatorium, ogromna
wichura śnieżna, my się schowali po zadaszeniem budynku ratusza i spostrzegliśmy, że we wnętrzu był stróż czy palacz.
Pukaliśmy, nie puścił nas, ale ruszyliśmy.
Tuż za miasteczkiem na górce przewracał
nas wiatr z śnieżycą. Straciliśmy orientacje, gdzie droga przed nami, jakiś maszt
żelazny, kątownik, myśmy się przytulili
i wyżej drapali, bo śniegu przybywało, do
góry nie było widać, bo śnieżyca zasłaniała co to za maszt może elektryczny. Już
wystraszeni i cierpieniach przez zimno,
jedyn woła, że daleko widać jakieś światła
coraz bliżej do nas, ale jedyn z nas miał
latarka i włączył i machał i tu nagle zatrzymał się wielki samochód pług, który
odśnieżał szosa do Lądka od strony sanatorium. Był to wojskowy ciężki pojazd,
z powodu wycięczenia i strachu nie było
czasu oszaować, co to za samochód. Załadowali nas do środka dużej kabiny mono
ogrzewanej, duży był werkot urządzeń
i nie było słychać rozmowy kierowcy z pomocnikiem. Zawieźli nas do sanatorium,
szybko kazali wysiadać i rękami machali,
prawdopodobnie mogli to być ruskie jednostki wojskowej. Oni nam pomogli i te
światełko latarki co zabrał kuracjusz na
pasterka a potym światło latarki wzywałało pomocy dla nas. Gdyby nie one nie
byliśmy zauważeni przez pług samochód
ten przypadkowy, który akurat odśnieżał
szosa w noc wigilijną, tak to było z pasterką, to były święta radosne, szczęśliwe.
Pamiętam jak pracowałem w młodym wieku, ciężko pracowałem, zapłata
niewielka. Pracowałem w warsztatach
taboru naprawy wagonów przewożące
piasek do kopalni. Dyrekcja Kopalni piasku w Kotlarni znajdowała się dawniej
w Pyskowicach, a zakład napraw wagonów był w Dzierżynie. To był dzień wigilii, Dyrektor inżynier Rajnold Grucza
z rana dał polecenie, żeby w tym dniu
nie pracować, jedynie uporządkować zakład. O godzinie 9:00 cała załoga zebrała
się na warsztacie by wysłuchać życzenia
dyrektora i przełożonych, wszyscy by-
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liśmy wzruszeni i śpiewaliśmy kolędy.
Było drzewko świerka przystrojone nićmi
kolorowymi z czyściwa zwane pucwola,
zapalona świeca. Zamiast opłatka podawaliśmy sobie śniadanie chlebym posmarowany jałowo, bo post wielu miało, łzy
w ochach, dlatego wtedy to było ubogie,
ale naturalne życzliwe pojmowało się
Święta Bożego Narodzenia. O godzinie
12:00 w południe Dyrekcja zezwoliła, że
koniec pracy i życzyła Wesołych Świąt, to
było wielkie przeżycie i wdzięczność, że
raz w roku dyrekcja zrobiła nam płatno
dniówka i mogliśmy opuścić zakład by

w domu przygotować się do wieczerzy
wigilijnej i Świąt. Do Dzierżona z Pławniowic po torach pracowników woziły
wagoniki ciągnące przez ciuchcia a dzień
wigilii szybko zapadał zmrok. Myśmy
w wagonikach śpiewali kolędy cicha noc.
Pomocnik maszynisty wrzucał węgiel do
pieca, wybuchała jasność z pieca a z komina wylatywały iskry, to takie piękne robiło nastrój o zapadającym zmroku jedyny taki dzień wigilijny. To tak wyglądała,
tak to przenika do pamięci człowieka, bo
naturalne, prawdziwe.

Głos Bierawy

Pracownikom Urzędu Gminy Bierawa, mieszkańcom miejscowości: Goszyce
- Korzonek osiedle - Ortowice - Korzonek wieś - Solarnia - Bierawa - Stare Koźle - Kotlarnia - Stara Kuźnia - Lubieszów
- Dziergowice - Brzeźce Pogodnych Świąt
Bożego Narodzenia, Dosiego Nowego
Roku 2015
Czytelnik Głosu Bierawa
Konrad Jan G. z Kotlarni.

Selektywna zbiórka odpadów
POJEMNIKI

PAPIER

•
•
•
•
•
•
•

Gazety, czasopisma
Prospekty
Katalogi, ulotki
Książki, zeszyty
Worki papierowe
Opakowania papierowe
Tekturę, kartony

• Opakowań z zawartością
np. żywnością, worków po
wapnie, cemencie
• Papierowych wkładów wodoodpornych
• Tapet
• Kalek technicznych i papieru kopiowego
• Zabrudzonego lub tłustego
papieru np. po maśle, kartonów po mleku i napojów
• Pieluch jednorazowych,
podpasek i artykułów higienicznych

ODPADY SUROWCOWE
„SUCHE”

ODPADY
BIODEGRADOWALNE

WRZUCAMY

• Puste butelki plastikowe po
różnych napojach
• Puszki metalowe i aluminiowe
• Puste opakowania po żywności
• Puste butelki plastikowe po
kosmetykach i środkach
czystości - tzw. chemie gospodarczą (np. opakowania
po szamponach, płynach)
• Odpady wielomateriałowe
(np. kartony po sokach i
produktach mlecznych)
• Drobny złom żelazny metali
kolorowych
• Czystą folię i torebki

•
•
•
•

Skoszoną trawę
Liście, chwasty
Drobne gałązki
Zwiędnięte kwiaty cięte
i doniczkowe
• Odpady kuchenne

NIE WRZUCAMY !!!

• Opakowań po medykamen- • Kości
tach
• Odpadów zwierzęcych
• Tworzyw piankowych, sty- • Mięsa i ryb
ropianu i naczyń jednorazowych
• Produktów z tworzywa
sztucznego typu: szczoteczki
do zębów, strzykawki
• Opakowań i butelek po
olejach i smarach
• Puszek i pojemników po
farbach i lakierach
• Opakowań po środkach
chwasto- i owadobójczych
• Sprzętu AGD
• Pojemników po aerozolach
• Gumy
• Pieluch jednorazowych
• Wkładów zniczy
• Sztucznych kwiatków
www.bierawa.pl

SZKŁO BEZBARWNE
I KOLOROWE

• Puste opakowania ze szkła
bezbarwnego i kolorowego
(np. słoiki, butelki)
• Puste opakowania po kosmetykach

• Szkła okiennego, zbrojonego, luster, szyb samochodowych
• Ceramiki, fajansu, porcelany
• Żarówek, świetlówek, termometrów
• Opakowań po lekach
• Kineskopów
• Wyrobów ze szkła żaroodpornego,
• Kapsli, zatyczek i zakrętek
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W skrócie:

Nowa Rada Gminy Bierawa

GCKiR - rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

Zawodnicy klubu ZAWISZA STARA KUŹNIA

GCKiR - Parada przebierańców

Nowe boisko wielofunkcyjne w Gimnazjum w Bieawie

GCKiR - Koncert z okazji Święta 11-go Listopada

Nowy most Bierawa - Cisek

Remont ulicy Wodnej w Dziergowicach

GŁOS BIERAWY - Gminny Biuletyn Informacyjny

Wyd. Rada i Urząd Gminy w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa
Biuletyn ukazuje się nieregularnie, wydanie bezpłatne.
Skład komputerowy: Studio ABIT - tel. 692 489 773
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Redaguje zespół UG

tel. 77 487 22 66
e-mail: ug@bierawa.pl
www.bierawa.pl

