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W tym numerze:

Wójt Gminy Bierawa
Krzysztof Ficoń

Przewodniczący Rady Gminy Bierawa
Joachim Morcinek

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:
Ciasnocha Gertruda ..................... 90 lat
Lis Marta ........................................ 97 lat
Szewerda Maria .......................... 92 lata
Kuśka Adelajda i Rudolf ....... 50 lat PM

* * *

Liczba mieskańców na 01.03.2015

Bierawa ........................................... 1327
Brzeźce ............................................. 577
Dziergowice ................................... 1648
Goszyce ............................................ 166
Grabówka ........................................ 191
Korzonek ......................................... 247
Kotlarnia .......................................... 601
Lubieszów ........................................ 527
Ortowice .......................................... 265
Solarnia ............................................ 494
Stara Kuźnia .................................... 601
Stare Koźle ....................................... 822
Razem ....................................... 7466

Informacje Wójt Gminy Bierawa informuje

Szanowni Państwo
 Pierwsze miesiące 2015 roku upłynę-
ły bardzo pracowicie. Był to czas zebrań 
wiejskich - sprawozdawczo-wyborczych. 
W dziewięciu sołectwach na funkcję soł-
tysa ponownie wybrano te same osoby. 
Tylko w trzech miejscowościach miesz-
kańcy wybrali nowych sołtysów, ponie-
waż osoby sprawujące tę funkcję z róż-
nych przyczyn nie ubiegały się o reelekcję. 
Na zebraniach dokonano podsumowania 
ostatnich czterech lat oraz przedstawiono 
plany inwestycyjne na rok bieżący wyni-
kające z uchwalonego w dniu 29 grudnia 
2014 r. budżetu gminy.
 W roku 2015 planujemy wykonać 
wiele ważnych zadań. Jednym z nich to 
budowa kanalizacji w największym na-
szym sołectwie Dziergowice. Wartość 
kosztorysowa zadania to ok. 16 mln zło-
tych. W miesiącu kwietniu zostanie ogło-
szony przetarg na I etap. Zadanie będzie 
wykonywane w roku bieżącym oraz przy-
szłym. Planowane zakończenie skanalizo-
wania Dziergowic to rok 2017.
 Planujemy również zmodernizować 
dwie drogi transportu rolnego; jedną  
w Dziergowicach oraz łącznik Bierawy  
z Lubieszowem, sukcesywnie rozbudowy-
wać sieć wodno – kanalizacyjną w pozo-
stałych miejscowościach gminy, uzbro-
jenie studni na Stacji Uzdatniania Wody  
w Korzonku, tak aby w drugiej połowie 
roku była do naszej dyspozycji.
 W roku bieżącym, w związku z przy-
gotowaniem się do pozyskiwania środków 
unijnych na najbliższe lata, planujemy 
wykonać szereg dokumentacji projekto-
wych, m.in. na budowę trzech boisk wie-
lofunkcyjnych przy szkołach w Solarni, 
Starym Koźlu i Starej Kuźni, przebudowę 
Domu Ludowego w Brzeźcach oraz bu-
dowę gabinetu rehabilitacyjnego Caritas 
w Dziergowicach. Ponadto tegoroczny 
budżet przewiduje wiele innych drobnych 
zadań w poszczególnych sołectwach.
 Mam nadzieję, że w tym roku zostanie 
wreszcie rozbudowana sieć gazownicza 
na terenie Starego Koźla, gdyż projekt na 
to zadanie jest już gotowy. Jedna nitka ga-
zowa zostanie wykonana do Szkoły Pod-
stawowej, a druga do terenów inwesty-
cyjnych. Opóźnienie w rozbudowie sieci 

gazowniczej,  
a w szcze-
gólności od 
w o j e w ó d z -
twa śląskie-
go, gdzie 
projekt wraz  
z pozwole-
niem na bu-
dowę będzie 
gotowy do 
końca br., jest 
wynikiem du-
żego wahania cen na rynku paliw. 
 Największym naszym zmartwieniem 
to zabezpieczenie przeciwpowodziowe 
gminy. Obecnie jedyną dobrą wiadomo-
ścią dla mieszkańców to budowa „zbior-
nika Racibórz”, który ma być ukończony 
w roku 2017.
 Temat budowy nowych wałów lub in-
nych rozwiązań zapewniających bezpie-
czeństwo mieszkańców naszej gminy jest 
na razie tylko w zapowiedziach. Nawet nie 
rozpoczęły się żadne prace projektowe. 
Staramy się za pomocą wielu działań, aby 
ten stan rzeczy możliwie szybko zmienić, 
jednakże nie jest to proste. Decyzje za-
padają w Ministerstwie Środowiska przy 
aprobacie Komisji Europejskiej. 
 Chciałem także poinformować, że 
bardzo dobrze rozwija się współpraca  
z czeską gminą Markvartovice, z którą 
udało się zrealizować w ostatnich 12 mie-
siącach dwa wspólne projekty: „Integracja 
poprzez sport Gmina Bierawa – Gmina 
Markvartovice” oraz „Poznajmy się na-
wzajem Gmina Bierawa – Gmina Mar-
kvartovice”. 
Myślę, że docelowo podpiszemy umowę 
partnerską, jak to miało miejsce w 1992 
roku z miastem Ostfildern, gdzie współ-
praca układa się bardzo dobrze.
 Przed nami Święta Wielkanocne, z tej 
okazji składam wszystkim mieszkańcom 
Gminy Bierawa najserdeczniejsze życze-
nia, tradycyjnie smacznego jajka, wszel-
kiej pomyślności a w szczególności dużo 
zdrowia. 

Wójt Gminy Bierawa
Krzysztof Ficoń

Lata 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Liczba  
mieszkańców 8251 8185 8086 7975 7969 7936 7691 7605 7546 7485 7493 7557 7511 7484 7447

Urodzenia 67 59 67 57 55 51 64 58 70 65 63 62 75 56 73
Zgony 77 67 71 68 67 68 71 73 62 87 85 70 72 86 85

S T A T Y S T Y K A

Program Specjalnej Strefy Demograficznej woj. opolskiego

 O przyznanie Opolskiej Karty Rodzi-
ny i Seniora mogą ubiegać się :
• rodziny z 2 i więcej dzieci do 18 roku 

życia,
• rodziny wychowujące dziecko z orze-

czoną niepełnosprawnością  do 26 roku 
życia,

• osoby starsze które ukończyły 65 rok 
życia,

 Okazując wyżej wymienioną kartę jej 
posiadacze mogą korzystać z ulg, promo-
cji i rabatów proponowanych przez regio-
nalnych 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 odpo-
wiednie 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, 

Opolska Karta Rodziny i Seniora
proponowanych przez lokalnych - gmin-
nych partnerów. Poniżej przedstawiamy 
GMINNYCH PARTNERÓW, którzy już 
przystąpili do programu wspierania ro-
dziny i seniora na terenie Gminy Bierawa.

Przedszkola na terenie Gminy Bierawa
- 50% zniżki za świadczenia udzielane 
poza podstawą programową

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 komunika-
cyjnych
- 25 % zniżki do ubezpieczeń majątko-
wych

Firma Spot-Light oferuje zniżki w skle-
pie Light Center
ul. Kozielska 77, Kędzierzyn-Koźle
- 10% zniżki na cały asortyment

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

Wspieramy odnawialne źródła energii

Dotacje na inwestycje
 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
potencjalnych inwestorów oraz mając 
na celu upowszechnianie nowoczesnych 
technologii służących ograniczeniu ni-
skiej emisji, wytwarzaniu energii cieplnej 
i elektrycznej oraz wspieraniu inwesty-
cji proekologicznych w regionie, Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Opolu urucho-
mił program dający możliwości finanso-
wania przedsięwzięć wspierających zakup  
i montaż instalacji wykorzystujących roz-
proszone, odnawialne źródła energii. Pro-
gram skierowany jest do osób fizycznych 
i wspólnot mieszkaniowych będących 
właścicielami, współwłaścicielami lub 
wieczystymi użytkownikami mieszkań  
i nieruchomości zabudowanych budyn-
kami mieszkalnymi położonymi na tere-
nie województwa opolskiego. Wsparciem 
finansowym w formie dotacji, będą obję-
te przedsięwzięcia polegające na zakupie  

i montażu mikroinstalacji odnawialnych 
źródeł do produkcji energii cieplnej lub 
energii elektrycznej, takie jak: pompy cie-
pła, instalacje solarne, systemy fotowolta-
iczne, małe elektrownie wiatrowe. 
 Gmina Bierawa podpisała z Woje-
wódzkim Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 
porozumienie, które umożliwia składa-
nie wniosków bezpośrednio w Urzędzie 
Gminy Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12,  
47-240 Bierawa – Referat Inwestycji, 
Remontów, Zamówień Publicznych, 
Utrzymania Dróg i Ochrony Środowi-
ska (pok.37). Szczegółowych informacji 
udziela Katarzyna Kostka, tel. 77 48 72 
163, katarzyna.kostka@bierawa.pl. 
 Stosowne wnioski można pobrać bez-
pośrednio ze strony WFOŚiGW w Opolu, 
w zakładce Prosument Opolski oraz ze 
strony Gminy Bierawa. 

Katarzyna Kostka

Kadencja 2015-2018

Sołtysi
Sołectwo Bierawa: 
    Danuta Szczygieł
Sołectwo Lubieszów: 
    Bernadeta Poplucz
Sołectwo Dziergowice: Anita Heim
Sołectwo Solarnia: Urszula Kołek
Sołectwo Brzeźce: Dariusz Staudt
Sołectwo Stare Koźle: Lidia Nikel
Sołectwo Grabówka: Iwona Urbansky
Sołectwo Korzonek: Roman Woźny
Sołectwo Stara Kuźnia: 
    Bolesław Czerepak
Sołectwo Kotlarnia: 
  Jadwiga Gładysz-Nowińska
Sołectwo Goszyce: Andrzej Foit
Sołectwo Ortowice: 
    Łukasz Przybyłowski

* * *

Wniosek do WFOŚ w Opolu

Azbest
 10 marca 2015 roku zakończył się 
nabór wniosków osób fizycznych z te-
renu Gminy Bierawa, chcących usunąć 
azbest ze swojej nieruchomości.

 Ogółem zostało zarejestrowanych 
15 wniosków, na łączną zadeklarowaną 
ilość 7,74 tony azbestu do utylizacji.

 Gmina Bierawa złożyła zbiorczy 
wniosek o udzielenie pomocy finan-
sowej w formie dotacji do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
w Opolu, na przedsięwzięcie zgodne 
z programami usuwania azbestu i wy-
robów zawierających azbest z terenu 
Gminy – nabór VI. 

 Prace związane z wyborem wyko-
nawcy oraz docelową utylizacją azbe-
stu, zaplanowane zostały na miesiące 
wakacyjne roku 2015.

Informacje
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Projekt Euroregionu Pradziad

 Dzięki kolejnym projektom współfi-
nansowanym ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze 
środków budżetu państwa. PRZEKRA-
CZAMY GRANICE – zakończonym już 
Integracja poprzez sport Gmina Bierawa 
– Gmina Markvartovice oraz trwającym 
Poznajmy się nawzajem – Gmina Bierawa 
i Gmina Markvartovice – pomiędzy gmi-
nami rozwija się piękna współpraca.
 Założenia i cele realizowanych dzia-
łań są dobrane w taki sposób, aby za-
pewnić jak największą wymianę wartości 
kulturowych, doświadczeń sportowych, 
edukacyjnych oraz związanych z funkcjo-
nowaniem administracji publicznej.
 Projekt Poznajmy się nawzajem – 
Gmina Bierawa i Gmina Markvartowice, 
podobnie jak poprzedni, współfinan-
sowany jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 
ze środków budżetu państwa. Całkowita 
wartość projektu wynosi 4273,00 EUR, 
z czego dofinansowaniu podlega kwota 

Początki pięknej współpracy…
w wysokości 4059,35 EUR. Produktem 
finalnym tej owocnej współpracy będzie 
folder promocyjny, który swoim zasię-
giem obejmuje zarówno gminę czeską 
jak i polską, ukazując jest najważniejsze 
wartości. Publikacja, wydana w czterech 
językach, trafi do szerokiego grona od-
biorców. Prace nad nią dobiegają końca. 
Dzięki spotkaniom z czeskimi partnerami 
oraz zaangażowaniu lokalnych społecz-
ności, został zgromadzony już potrzebny 
materiał. 
 Efektem wszystkich prac będzie spo-
tkanie promocyjno – podsumowujące, 
które odbędzie się 23 kwietnia 2015r.  
o godz. 16.30 w Gminnym Centrum Kul-
tury i Rekreacji w Bierawie. Zostanie na 
nim zaprezentowany nowy folder, a dzię-
ki uczestnictwu reprezentantów Gminy 
Markvartovice, oficjalnie podpisany zo-
stanie List Intencyjny o Współpracy, bę-
dący podstawą do zawarcia w przyszłości 
Umowy Partnerskiej. 

 W dniu 18 kwietnia 2015r. (sobota) 
na terenie gminy Bierawa jest organizo-
wana zbiórka odpadów wielkogabary-
towych, zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, zużytych opon do 56 
cm. 
 Odpady wielkogabarytowe należy 
złożyć przed posesją.
 Zbiórka rozpocznie się w sobotę od 
godziny 6 rano i będzie obejmowała wła-
ścicieli nieruchomości zamieszkałych.
 Przypominamy mieszkańcom, że od 
maja w brązowych pojemnikach będą 
odbierane odpady biodegradowalne. 
Mieszkańcy zagospodarowujący odpady 
biodegradowalne we własnym zakresie 
(kompostownik, pokarm dla zwierząt) 
nie mają obowiązku korzystania z po-
jemników brązowych od maja do końca 
października.

Akcja społeczna

Koperta życia
 Koperta życia to akcja do której przy-
stąpienia zachęcają lekarze i pracownicy 
pogotowia ratunkowego. Akcja skiero-
wana jest do osób przewlekle chorych, 
starszych, samotnych i polega na umiesz-
czeniu w specjalnie przygotowanych ko-
pertach najważniejszych informacji o sta-
nie zdrowia, przyjmowanych lekach, aler-
giach na leki, kontaktach do najbliższych, 
danych osobowych, w tym nr pesel. 
 Pakiet z takimi informacjami powi-
nien być przechowywany w oznaczonej 
naklejką lodówce, czyli miejscu, które jest 
prawie w każdym domu i zarazem jest ła-
two dostępne.
 Dane znajdujące się na karcie in-
formacyjnej służą jako wskazówki dla 
służb medycznych i ratowniczych.
 „Koperę życia” odebrać można w:
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12

Zbiórka odpadów

Akcja ZGKiM Dyżur specjalisty ds. funduszy europejskich

 Informujemy o organizacji dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich  
Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (LPI)  

w Kędzierzynie-Koźlu
dnia 08 kwietnia (środa) 2015 r. w godzinach 10:00 – 12:00

 w siedzibie Urzędzie Gminy Bierawa, przy ul. Wojska Polskiego 12 w Bierawie.

Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje na temat możliwości otrzyma-
nia wsparcia (w tym na założenie działalności gospodarczej) oraz zasad realizacji 

projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Osoby chętne do skorzystania z dyżuru proszone są o kontakt z Lokalnym Punktem 
Informacyjnym Funduszy Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu, tel.: 77 4721 50 39,

e-mail: lpi.kedzierzyn-kozle@opolskie.pl
lub z Urzędem Gminy Bierawa, tel. 77 4872 163

e-mail: katarzyna.kostka@bierawa.pl  

I N F O R M A C J A    W    Z A S I Ę G U   R Ę K I ! 

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY

Program profilaktyczny dla młodzieży

Ballada o Marku
 Dnia 16.01.2015r Gminne Centrum 
Kultury i Rekreacji w Bierawie organizo-
wało program antyalkoholowy. W Domu 
Kultury w Dziergowicach oraz w Domu 
Kultury w Bierawie odbył się koncert pro-
filaktyczny „ Ballada o Marku” dla gim-
nazjalistów reprezentowanym przez Igo-
ra Imach oraz Annę Jakubowską- Imach  
z Krakowskiego Biura Promocji Kultury. 
Piękny śpiew oraz niezwykłe opowiada-
nie sprawiły, że młodzież słuchała z zain-
teresowaniem.
 Ballada o Marku jest programem 
dotyczącym problemów alkoholowych 
zrealizowanym w formie recitalu. Boha-
terem nie jest jednak alkoholik. Program 
to opowieść o człowieku, który wychował 
się w patologicznej rodzinie, której życie 
obracało się wokół kieliszka. 

 W dorosłym życiu tytułowego Marka 
pępowina nie została do końca odcięta - 
przeszłość kładzie się cieniem na jego eg-
zystencję i wpływa na jego nie zawsze i nie 
do końca świadome wybory. Sam bohater, 
choć nie dał się uwikłać w alkoholowy 
schemat, to jednak ponosi życiową poraż-
kę.
 Program ma na celu pokazać, że alko-
holizm nie jest chorobą jednostki, że ta-
kich przypadkach choruje cała podstawo-
wa komórka społeczna jaką jest rodzina.
 Historia przeplatana jest odpowied-
nio dobranymi, a także specjalnie w tym 
celu napisanymi piosenkami śpiewanymi 
przez Yanoosha Barana i Justynę Baran.

Zespół GCKiR w Bierawie

Ciekawe zajęcia dla dzieci i młodzieży

Ferie w GCKiR Bierawa
 W dniach 19.01.2015-31.01.2015r we 
wszystkich placówkach GCKiR odbywały 
się zajęcia i wyjazdy dla dzieci i młodzie-
ży. Jak co roku chcieliśmy w ciekawy spo-
sób zagospodarować wolny czas dziecia-
kom naszej gminy. 
 W czasie ferii organizowane były wy-
jazdy między innymi na lodowisko, do 
Teatru lalki w Opolu, Aquaparku w Raci-
borzu. Oprócz wyjazdów dzieci uczestni-
czyły w zajęciach stacjonarnych: kulinar-
ne, plastyczne, sportowe i inne. 
 Tegoroczne wyjazdy i ciekawe zajęcia 
przyczyniły się do licznego udziału dzie-
ciaków w naszej akcji. Codziennie w pla-
cówkach GCKiR w Bierawie na zajęciach 

przebywało średnio 100 dzieci. 
 Podsumowaniem ferii w GCKiR było 
zorganizowanie dzieciakom naszej gminy 
II Nocy Bibliotecznej w Domu Kultury  
w Starej Kuźni gdzie na dzieci czekało 
szereg niespodzianek - między innymi 
„Warsztaty Teatru papierowego” oraz 
spektakl pt. „Od Bajki do Bajki”. Dzieci 
były zachwycone, wieczór pełen wra-
żeń zakończył się nocnym karaoke oraz 
grzecznym spaniem aż do samego rana.
 Dziękujemy uczestnikom i ich rodzi-
com za zaangażowanie i miło wspólnie 
spędzony czas!

Zespół GCKiR w Bierawie

 Dnia 11.01.2015 roku już po raz 
piętnasty Gminne Centrum Kultury 
i Rekreacji w Bierawie (Dom Kultury 
Dziergowice oraz Dom Kultury w Sta-
rej Kuźni) organizowali XXIII Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Tego roku aż trzydziestu dziewięciu wo-
lontariuszy zbierało pieniążki „Dla pod-
trzymania wysokich standardów lecze-
nia dzieci na oddziałach pediatrycznych 
i onkologicznych oraz godnej opieki 
medycznej seniorów”.
 Z dumą informujemy, że 23. Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  
w gminie Bierawa zakończył się rekor-
dową zbiórką pieniążków! Sztab nr: 
0000/603 pod kierownictwem szefa 
sztabu Bernarda Kowola zebrał w przy-
bliżeniu 16.500,00zł czyli aż 2000,00 
więcej niż w ubiegłym roku;) 
 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 EKO-serduszka, słuchali-
śmy muzyki rokowej reprezentowanej 
na scenie DK Dziergowice zespołów: 
„Gany & Tulipany” i „Darksky”. Spe-
cjalnie dla nas OSP Dziergowice przy-
gotowało pokaz ratowania człowieka  
z samochodu po wypadku. Tradycyjnie 
również wysyłaliśmy światełko do nieba. 
 Dziękujemy wolontariuszom i lu-
dziom dobrego serca za zaangażowanie  
i wspólna zabawę. Dziękujemy!!!

Zespół GCKiR w Bierawie

XXIII Finał

WOŚP 2015

 Dnia 11.02.2015r. bibliotekę GCKiR 
w Bierawie odwiedziły Przedszkolaki 
(grupa młodsza) z Publicznego Przed-
szkola w Bierawie. 
 W bibliotece odbywało się czytanie 
książki, rozmowy o bezpieczeństwie 
podczas zabawy oraz wiele innych roz-
mów o książkach i bibliotece. 
 Dzieci mogły zobaczyć gdzie leżą 
ich ulubione książki i pooglądać cieka-
we ilustracje.

Zespół GCKiR w Bierawie

Wizyta
w bibliotece

Gmina Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, 47-420 Bierawa, tel. 77 4872 163
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 Dnia 7.02.2015r. w Gminnym Cen-
trum Kultury i Rekreacji w Bierawie po-
żegnaliśmy czas zabaw organizując trady-
cyjnie Maskaradę. Podczas imprezy zaba-
wialiśmy zarówno dzieci jak i dorosłych. 
Najważniejszym momentem Maskarady 
był wybór najciekawszych przebrań, co 
dla jury było nie lada wyczynem, tego 
roku nasze serca podbiły rodziny: Flint-
stonów i Rubble’ów;) jednak musieliśmy 
wyróżnić jeszcze innych; Herbata lipton 
z łyżeczką, Kleopatra, Magda Gessler  
z ekipą i innych, na scenie zaprezentowała 
się również profesjonalnie tańcząca para, 
ukazując szereg klasycznych tańców;) Ser-
decznie dziękujemy wszystkim za pięk-
ne przebrania i dobrą zabawę. Poprzez 
uczestnictwo rodzice uczą swoje dzieci  
w jaki sposób można spędzać czas, pod-
trzymywać tradycję i świetnie się bawić!

Zespół GCKiR w Bierawie

Imprezy GCKiR

MASKARADA

Stara tradycja

Wodzenie Niedźwiedzia
 To stara wiejska tradycja na zakoń-
czenie karnawału. 
 Od kilku lat z powodzeniem konty-
nuowana w Starej Kuźni. 14 lutego br. 

zebrała się grupa osób i przebrani za 
postacie ważne dla społeczności odwie-
dzili kilka domostw w naszej wsi.
 A w korowodzie oprócz niedźwie-

 Dnia 12.02.2015r w Domu Kultury  
w Dziergowicach od godz. 17:00 odbywał 
się Bal Przebierańców dla Dzieci. 
 Dzieci bawiły się przy muzyce wę-
drując przez różne kraje i wykonując po 
drodze różne konkursy i zabawy. 
 Dziękujemy wszystkim za świetną 
zabawę!

Zespół GCKiR w Bierawie

Bal przebierańców

Mały „BASIK”

Super zabawa

Babski Comber
 Fantastyczne stroje, konkursy, tańce, 
śpiewy – to wszystko sprawiło, że bawi-
łyśmy się świetnie na nie tylko Babskim 
Combrze. W tym roku stroje jak zresz-
tą każdego roku były niepowtarzalnie 
piękne. Górowały m.in. cyganki, bajero-
ki, diabełki, para młoda, euro dama, sza-
lona dama, murzynka, arabka, lekarz, 
claun, i inni. 
 Tradycyjnie miał miejsce konkurs 
na najlepsze przebranie wieczoru, te-
gorocznym zwycięzcą została Conchita 
Wurst; II miejsce Murzynka, Arabka; III 
miejsce: Bajerok, Lekarz. Wyróżnienia: 

Pani Młoda, Claun, Euro dama, Szalona 
ruda.
 Tego wieczora bawiliśmy się z ze-
społem „Merkury”. Imprezę można zali-
czyć do udanych, zabawa zakończyła się  
o 3:00 rano.

 Dziękujemy wszystkim za liczne 
przybycie i za pomysły karnawałowe, 
czekamy za rok na jeszcze więcej prze-
bierańców i kultywowanie tej tradycji. 
Do zobaczenia za rok.

Zespół GCKiR w Bierawie

Akustyka, rock and roll, instrumenty

Warsztaty akustyczne
 Dnia 07 marca 2015r. w Domu Kul-
tury Dziergowice odbyły się warsztaty w 
temacie „Akustyka, rock and roll, instru-
menty”. Organizatorem szkolenia było 
GCKiR w Bierawie. 
 Szkolenie rozpoczęło się o godz. 15 
kiedy to na sali pojawił się prowadzący 
warsztaty p. Arkadiusz Żórawowicz. Spo-
tkanie zaczęło się od prezentacji instruk-
torów i zespołów. W dalszej części progra-
mu były omawiane podstawy akustyki po 
czym przeszliśmy do podłączenia sprzętu 
muzycznego oraz poszczególnych instru-
mentów muzycznych. 

 Na warsztatach można było zaczerp-
nąć porad p. Marka Zarzyckiego, Alek-
sandra Zagdańskiego, Mariusza Wło-
darczyka, Olafa Migusa, Romana Pyszny 
oraz perkusisty zaspołu Inkluz. 
 Szczególną uwagę zwrócił na siebie 
zespół „INNI”, który miał okazje zapre-
zentować się na scenie. Szkolenie zakoń-
czyło się wyświetlanym koncertem Dżem 
„Symfonic”.
 Wśród uczestników znalazło się 
młodsze jak i starsze pokolenie. Łącznie 
w spotkaniu uczestniczyło ok. 30 osób.

Zespół GCKiR w Bierawie

 Związek Emerytów i Rencistów oraz 
Gminne Centrum Kultury Rekreacji  
w Bierawie zorganizowali tradycyjne 
spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Głów-
nym motywem spotkania był program 
przygotowany przez publiczne Gimna-
zjum im. Noblistów Polskich w Biera-
wie. 
 Program artystyczny nosił tytuł „Ka-
fyj u ciotki Mariki...”. Program wykona-
ny był w gwarze śląskiej, z którą jak się 
okazuje świetnie radzą sobie uczniowie. 
Wykonawcy przedstawili szereg typo-
wych scenek teatralnych nawiązujących 
do tradycji i przekazów śląskiej wsi.  
W sposób humorystyczny skonfronto-
wano obecną rzeczywistość technolo-
giczną (internet, facebook) z tzw. daw-
nymi czasami. Jak było dawniej opowia-
dała ciotka Marika, natomiast w ciągłym 
zdziwieniu słuchali młodzi ludzie popi-
jając kawę. 
 Świetną okazją dla uczestników było 
wspólne śpiewanie i biesiadowanie przy 
muzyce znanych, lubianych tradycyj-
nych piosenkach. 

 Występ Gimnazjalistów był przyję-
ty bardzo ciepło i nagrodzony brawami  
i słodkościami.

Zespół GCKiR w Bierawie

Występ gimnazjalistów
dla Związku Emerytów 
i Rencistów

Dzień Kobiet

IV Przegląd małych Form Teatralnych

Przygoda z bajką
 Dnia 15.03.2015r w GCKiR w Biera-
wie odbył się IV Przegląd Małych Form 
Teatralnych. Na scenie zaprezentowały 
się dzieci z wszystkich Przedszkoli naszej 
Gminy: Przedszkole w Bierawie, Starym 
Koźlu, Lubieszowie, Kotlarni, Dziergowic. 
Organizatorami imprezy było Publicz-
ne Przedszkole w Bierawie oraz GCKiR  
w Bierawie. 
 Tegoroczne Teatralne widowisko mia-
ło tytuł „Przygoda z bajką”. Przegląd do-
starcza widzom wiele atrakcji i uśmiechu 
na twarzy, a spowodowane jest to tym, 
że występują nie tylko przedszkolaki ale 
również ich rodzice oraz nauczyciele, któ-
rych zadaniem było wystawić dowolną 
bajkę, baśń lub inscenizację wiersza, co 
udało się wszystkim wyśmienicie przed-
stawić. Pojawiły się między innymi baj-
ki: „Wilk i siedem Koźlątek”, „Ambaraz  
w bajkowym lesie”, „Jak Ala literek szuka-

ła”, „ Kubuś Puchatek - za dużo miodku”, 
„Jaś i Małgosia inaczej”, „Jola i złota ryb-
ka”. 
 Celem przeglądu była przede wszyst-
kim integracja dzieci, rodziców i nauczy-
cieli z róż-
nych przed-
szkoli. Wszy-
scy uczestni-
cy otrzymali 
pamiątkowe 
statuetki, dy-
plomy i słod-
kie upominki. 
IV Przegląd 
Małych Form 
Teatralnych 
był na bardzo 
wysokim po-
ziomie. 

 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

dzia byli również, cyganki, para młoda, 
babcia, dziecko. 
 Każda gospodyni domu powinna 
zatańczyć z niedźwiedziem, bo to wró-
ży szczęście. Należało wyrwać słomę  
z której zrobiony jest kostium misia, no 
i oczywiście podarować jakiś datek dla 
niedźwiedzia i zespołu. 
 Każdego roku po takich odwiedzi-
nach niedźwiedzia w Domu Kultury 
odbywa się zabawa wieczorna Babski 
Comber.
 Odtworzyliśmy tradycję wodzenia 
niedźwiedzia i w tym roku z uzbiera-
nych datków obdarzymy upominkiem 
pierwsze urodzone dziecko w Starej 
Kuźni. 
 Serdecznie dziękujemy młodzieży 
za podtrzymanie i kultywowanie trady-
cji Naszych przodków pra babć, a przy 
tym mają fajną niezapomnianą zabawę.

Zespół GCKiR w Bierawie
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Szkoła Podstawowa w Dziergowicach

Szkolne życie
 Minęły kolejne miesiące a w Szko-
le Podstawowej w Dziergowicach dużo 
się wydarzyło. W styczniu nasi ucznio-
wie byli na wycieczce w Mosznej w ra-
mach projektu FŚNiT. Czekało tam na 
nich dużo atrakcji i wrócili do domów z 
uśmiechami na twarzach. 
 Oprócz tego nasi najmłodsi ucznio-
wie w ramach projektu FŚNiT pojechali 
na wycieczkę do Opola do Teatru im.  
J. Kochanowskiego. Dzieci z fascynacją 
obserwowały poczynania aktorów na 
scenie. Ponadto w ramach tego samego 
projektu klasy pierwsze oraz VI, były 
na wycieczce w Krasiejowie. Uczniowie 
mogli zobaczyć na własne oczy prawdzi-
we szkielety dinozaurów, przenieśli się 
w czasie o miliony lat, podziwiali gigan-
tyczne ryby w oceanarium i z pięknymi 
pamiątkami wrócili do domów. Ponadto 
w szkole działa ,,Klub Odkrywców Języ-
ka Niemieckiego” w ramach kampanii 
,,Bilingua – z niemieckim łatwiej” Po-
przez uczestnictwo w klubie uczniom 
łatwiej pokonać problemy związane  
z nauką języka niemieckiego.
 Uczniowie naszej szkoły osiągają 
bardzo wysokie wyniki nauczania. Za 
swe osiągnięcia i uzyskanie średniej 5,2 
uczniowie otrzymali stypendium na-
ukowe; Miemiec Zofia, Daniel Kacper, 
Kupczyk Magdalena, Kubicka Katrin, 
Wróbel Zofia, Walas Alicja. Najwyżs zą 
średnią uzyskała Magdalena Kupczyk – 
5,50. Koniec I półrocza to okres w któ-
rym warto posumować wszystkie osią-
gnięcia w licznych konkursach:
 Od 07.01.2015r rozpoczęły się 
gminne etapy Wojewódzkich Konkur-

sów Przedmiotowych w których nasi 
uczniowie bardzo dobrze reprezento-
wali naszą szkołę: W Gminnym Eta-
pie Wojewódzkiego Konkursu z Języka 
Niemieckiego. Zofia Wróbel zajęła V 
miejsce, Magdalena Kupczyk zajęła VII 
miejsce, w Gminnym Etapie Wojewódz-
kiego Konkursu Polonistycznego III 
miejsce zajęła Katrin Kubicka, IV m. za-
jęły Zofia Wróbel oraz Magdalena Kup-
czyk, w Gminnym Etapie Wojewódz-
kiego Konkursu z Języka Angielskiego  
II miejsce zajęła Katrin Kubicka,  
w Gminnym Etapie Wojewódzkiego 
Konkursu z Matematyki -III miejsce za-
jął Mateusz Zachłód, IV miejsce zajęła 
Katrin Kubicka, w Gminnym Konkursie 
Historycznym II m. Magdalena Kup-
czyk, IV m. Kacper Daniel, V m. Ka-
trin Kubicka. W listopadzie uczniowie 
naszej szkoły: Magdalena Pajonczek, 
Mateusz Jureczko, Christoffer Hadam 
wzięli udział w Etapie Rejonowym Kon-
kursu Wiedzy Biblijnej w Gliwicach.  
W październiku uczniowie naszej szko-
ły wzięli udział i otrzymali wyróżnienie 
w konkursie fotograficznym „Der, die, 
das- wakacje mit Spaß”, organizowanym 
przez Dom Współpracy Polsko-Nie-
mieckiej. Ponadto odbył się również 
Konkurs Wiedzy Ekologicznej.
 W listopadzie odbył się Ogólnopol-
ski konkurs Plastyczny „Opowieści Mu-
minków” organizowany przez Bibliotekę  
w Raciborzu. Jessica Sławik zajęła I m.  
w kategorii kukiełka,
 Zofia Miemiec II m. Kaja Długosz 
III m. Nadia Długosz- wyróżnienie Lin-
da Simmert- wyróżnienie w kategorii 

ilustracja. W grudniu odbył się Konkurs 
„Śląsk- moja mała ojczyzna” w którym 
udział wzięli Magda Kupczyk - wiersz, 
Zofia Wróbel - wiersz, Tomek Czogała 
- legenda. W Międzyszkolnym Konkur-
sie na ozdobę świąteczną wyróżnienie 
otrzymał Jakub Wietrzyk. W konkursie 
recytatorskim w Cisowej wyróżnieni 
zostali Oliwia Gawlik i Jakub Kazimier-
czak.
 Uczniowie w naszej szkole nie tylko 
się uczą ale potrafią pomagać innym. 
Pięknym gestem był udział w akcji ,,szla-
chetna paczka”. Tym sposobem jedna  
z wytypowanych rodzin została obdaro-
wana artykułami nie zbędnymi do ich 
życia. Piękne gesty i zabawa idą w parze. 
Dla wszystkich chętnych zostały zor-
ganizowane wyjazdy na lodowisko do 
Pszowa. Dla niektórych był to pierwszy 
kontakt z lodowiskiem i łyżwami, zatem 
uśmiech i radość nie schodziły z twarzy 
do samego końca.
 W okresie karnawału zarówno ro-
dzice, jak i uczniowie mogli sprawdzić 
swoje umiejętności w tańcu. Rada Ro-
dziców z wielkim zaangażowaniem zor-
ganizowała zabawę karnawałową dla 
dorosłych z licznymi atrakcjami oraz 
bal przebierańców z poczęstunkiem 
dla uczniów naszej szkoły. W balu brali 
również udział przyszli pierwszoklasi-
ści.
 Teraz już czekamy na Święta Wielkiej 
Nocy, a potem to już czas szybko zleci 
do wakacji. Wszystkim pracownikom  
i czytelnikom Głosu Bierawa zdrowych, 
wesołych świąt życzą: Dyrekcja, Grono 
Pedagogiczne, Pracownicy Administra-
cyjni oraz uczniowie SP Dziergowice.

mgr W. Marszałek
mgr M. Marek

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Koźlu

Dziedzictwo kulturowe w regionie
 Ciekawym i godnym uwagi jest pro-
jekt regionalny realizowany w naszej 
szkole od trzech lat, a od dwóch jako 
innowacja pedagogiczna zatwierdzona 
do realizacji przez Kuratorium Oświaty  
w Opolu. Program opracowany przez 
Panie Barbarę Szarf i Beatę Boszcz nosi 
nazwę DZIEDZICTWO KULTUROWE 
W REGIONIE i obejmuje zakresem te-
matycznym wszystkie klasy szkoły pod-
stawowej. Stwarza uczniom możliwość 
poznania rodzimej kultury, budzenia 
szacunku wobec tradycji, przygotowanie 
do uczestnictwa w życiu kulturalnym. 
Zakłada spotkania ze znanymi ludźmi  
w regionie, dni regionalne, zajęcia  
w skansenach, wycieczki, kąciki regional-
ne i inne. 
 W bieżącym roku szkolnym mamy 
zaplanowaną na kwiecień wycieczkę do 
Koszęcina – siedziby zespołu Śląsk. Rada 
Rodziców zdecydowała się na pokrycie 
wszystkich kosztów. Dlatego uczniowie 

szkoły będą uczestniczyli w wycieczce  
w komplecie. W terminie 28 kwietnia za-
planowaliśmy coroczne IV już spotkanie 
regionalne w szkole. Tematem przewod-
nim będą tradycje i zwyczaje związane  
z wiosną. Jak zwykle nie zabraknie wspól-
nej zabawy, przyśpiewek i oczywiście ślą-
skiego kołocza. Spotkania cieszą się wy-
soką frekwencją całych rodzin, nierzadko 
wielopokoleniowych łącznie z dziadkami 
i maluchami. Starsi doceniają działania  
w kierunku utrzymania tożsamości Ślą-
zaka, a młodzi chętnie poznają bogate 
tradycje i zwyczaje swoich dziadków. 
Uroczystość udaje się dzięki współpracy 
rodziców wraz z nauczycielami i uczniów.
 Z okazji Dnia Dziecka mamy zaplano-
wany wyjazd do Krakowa dla klas II-VI,  
a dla pierwszaków wyprawa do Rud Raci-
borskich i m.in. przejazd kolejką wąskoto-
rową. Koszty wyjazdu również są współfi-
nansowane przez Radę Rodziców.
 Podsumowując pracę w pierwszym 

semestrze należy wyróżnić następujących 
uczniów: kl. IV Wiktoria Bazan - 5,08, 
Wiktoria Plucik - 5,08, Jakub Mainka – 
4,91, Paulina Tkocz – 4,83. W kl V Wik-
toria Janysek – 5,15, Karina Pyrlik – 5,08, 
Karolina Zawadzka – 5,08. W klasie VI 
Wiktoria Burghardt - 5,33 (stypendium 
naukowe) oraz Krzysztof Kurpiewski -  
5,00. 
 Inne sukcesy to konkursy przedmio-
towe: Wojewódzki Konkurs Matema-
tyczny - etap gminny I Miejsce Krzysztof 
Simon klasa VI., Wojewódzki Konkurs Ję-
zyka Angielskiego - etap gminny III miej-
sce Krzysztof Kurpiewski.
 Sportowo tez nam się wiedzie: Gmin-
ny turniej w dwa ognie - drużynowo SP 
Stare Koźle I miejsce, II miejsce w Gmin-
nym Turnieju Piłki Siatkowej – o puchar 
Wójta Gminy Bierawa, a Karol Ryszka  
z kl VI – I miejsce na Zamknięcie Sezo-
nu Lekkoatletycznego w pchnięciu kulą, 
natomiast Krzysztof Simon II miejsce na 
Zamknięcie Sezonu Lekkoatletycznego  
w skoku wzwyż. 

Edyta Ficoń

Przedszkole w Bierawie z oddziałami zamiejscowymi

Z życia przedszkola
 18 stycznia 2015r. wszystkie oddzia-
ły Przedszkola w Bierawie zaprezento-
wały się w GCKiR w Bierawie na „Popo-
łudniu z Jasełkami i Kolędą”. Pełna wi-
downia gromkimi brawami i wspólnym 
kolędowaniem dodawała otuchy małym 
aktorom. Tak pożegnaliśmy okres bożo-
narodzeniowy.
 Początek roku kalendarzowego to 
w przedszkolach wesoły karnawał. We 
wszystkich oddziałach odbyły się bale. 
W czasie tańców i zabaw prym wiodły 
królewny, wróżki, kotki, piraci i … wiele 
innych postaci.
 Z okazji styczniowego święta dzieci 
tradycyjnie już gościły babcie i dziad-

ków w przedszkolu. Wnuki dedykowały 
tańce, piosenki i ciepłe słowa swoim naj-
bliższym. Wręczyły starannie przygoto-
wane upominki, odśpiewały głośne „ Sto 
lat”.
 W czasie ferii zimowych, dzieci z na-
szych oddziałów były zapraszane przez 
GCKiR na projekcje bajek. Obejrzeć 
film na dużym ekranie to frajda dla ma-
łych fanów kina.
 Tłusty czwartek – to okazja aby za-
poznać się z procesem wypiekania pącz-
ków. W Starym Koźlu dzieci w oczeki-
waniu na przysmak obejrzały teatrzyk 
„Pączki i faworki babci Honorki”.
 Obecnie rozpoczęliśmy rekrutację 

do przedszkola na rok szkolny 2015/16. 
W każdym oddziale odbyły się dni 
otwarte. Rodzice mogli zapoznać się 
z organizacją placówki, personelem. 
Dzieci natomiast miały okazję pobawić 
się do woli. 
 15 marca odbył się IV Międzygmin-
ny Przegląd Małych Form Teatralnych 
pod tytułem „Przygoda z bajką”. Organi-
zatorem przeglądu jest nasze przedszko-
le. Tym razem na scenie Domu Kultury 
w Bierawie zaprezentowali się dorośli 
dedykując występy najmłodszym.
 Obecnie w oddziałach przygotowu-
jemy gniazdka i czekamy na prezenty od 
wielkanocnego zajączka.

Joanna Zioło

Przedszkole w Dziergowicach

Zdrowo i wesoło
 Nasze przedszkole promuje zdrowy 
styl życia. Dzieci uczestniczyły w progra-
mie ogłoszonym przez Ministra Edukacji 
Narodowej pod hasłem „Ćwiczyć każdy 
może”. W ramach tego programu organizo-
wane 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 pre-
lekcji fachowców na temat ,,Zapobiegania 
wadom postawy” oraz ,,Wpływu aktywno-
ści 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 po-
chwalić się zdobytym certyfikatem „Przed-
szkole 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 milusiń-
scy są chętni do poznawania skutecznych 
metod dbania o zdrowie i poprzez udział  

w różnych zabawach sportowych i zaję-
ciach kulinarnych uczą się prawidłowych 
nawyków i wyborów żywieniowych. Do 
zwyczaju naszego przedszkola wprowadzo-
no picie herbatek ziołowych podczas róż-
nych uroczystości np. urodzin naszych mi-
lusińskich; spożywanie na drugie śniadanie 
chipsów z jabłek, samodzielne wykonywa-
nie surówek i sałatek, uprawa nowalijek, 
ziół i warzyw w ogródku przedszkolnym 

oraz w doniczkach. To, czego się teraz na-
uczą dzieci o prawidłowym żywieniu i dba-
niu o zdrowie, zostanie z nimi przez resztę 
życia i będzie procentować.
 Staropolskim obyczajem, gdy w Wigi-
lię 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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Zespół Szkół Dwujęzycznych
 W bieżącym roku szkolnym 2014/2015, 
podobnie jak w latach poprzednich, działa-
nia naszej placówki były szczególnie skie-
rowane na rozwój zainteresowań i talentów 
naszych uczniów. Uczniowie naszej szkoły 
mają możliwość pogłębiania swojej wiedzy 
i rozwijania zainteresowań, uczestnicząc 
w kołach zainteresowań realizowanych na 
terenie szkoły. W szkole działa także Szkol-
ny Klub Odkrywców Języka Niemieckiego 
prowadzony przez p. D. Buczek. Gościem 
klubu był p. Bruno Kosak, który podczas 
spotkania z dziećmi i młodzieżą opowiadał 
o dwujęzyczności i korzyściach, jakie wyni-
kają z nauki języków.
 W ramach realizacji projektu Akade-
mia Gimnazjalisty współfinansowanego 
ze środków unijnych EFS prowadzone są  
w naszej szkole zajęcia koła dziennikarskie-
go prowadzonego przez p. H.Melcz. Na za-
jęciach uczniowie poszerzają swoją wiedzę 
związaną z pracą dziennikarza oraz reda-
gują własną gazetkę Gim Faza. Rozwijając 
zainteresowania uczniów, nie zapominamy 
o pomocy uczniom mającym problemy 
w nauce. Uczniowie ci mają możliwość 
uczestniczenia w zajęciach dydaktyczno – 
wyrównawczych w ramach projektu.
 W Wojewódzkim Konkursie Histo-
rycznym dla Gimnazjum, Paweł Pajączek 
zajął I miejsce, II miejsce zajęła Julia Lu-
żyna, III miejsce Tomasz Lis. W Woje-
wódzkim Konkursie Historycznym dla 

Szkół Podstawowych I miejsce zajął Da-
mian Gnielinski. Zofia Czerwińska zaję-
ła II miejsce w Wojewódzkim Konkursie 
Języka Polskiego w Szkole Podstawowej. 
Tomasz Lis zajął I miejsce, a Julia Przy-
była II miejsce w Wojewódzkim Konkur-
sie Matematycznym. W kategorii Szkół 
Podstawowych Zofia Czerwińska zajęła  
II miejsce. Edyta Franczyk zajęła III miej-
sce w Wojewódzkim Konkursie Chemicz-
nym. Kerstin Golla zajęła I miejsce, a Do-
minik Burgfeld II miejsce w Wojewódzkim 
Konkursie Języka Niemieckiego Szkół 
Podstawowych. W gimnazjum Sonia Burg-
feld zajęła II miejsce i dostała się do finału  
w Opolu. Nagrodą dla naszych uczniów 
osiągających wysokie wyniki w nauce ję-
zyka niemieckiego jest udział w tygodnio-
wych koloniach letnich w Niemczech. 
 Uczniowie naszej szkoły brali udział  
w zorganizowanej przez p. A. Mordak Bia-
łej Szkole w Sidzinie. Dzieci uczyły się jaz-
dy na nartach, szlifowały swoją formę na 
stokach oraz aktywnie wypoczywały. W ra-
mach projektu FSNiT uczniowie klasy I i VI 
pod opieką wychowawców: B. Kucharczyk, 
S. Proksza oraz M. Marcola brali udział  
w wycieczce do Krasiejowa. Klasa I uczest-
niczyła także w warsztatach teatralnych  
i zajęciach z aktorami w Teatrze Jana Ko-
chanowskiego w Opolu. 
 10 marca uczniowie naszej szkoły 
uczestniczyli w żywej lekcji historii: Czasy 

Bolesława Chrobrego. Samorząd uczniow-
ski wspólnie z całą społecznością uczniow-
ską zorganizował Zabawę Karnawałową 
oraz Pocztę Walentynkową. Pani S. Ko-
mander pomaga uczniom klasy III gimna-
zjum zaplanować ich przyszłość zawodo-
wą. W ramach przedmiotu Doradztwo Za-
wodowe uczniowie regularnie spotykają się 
z przedstawicielami szkół ponadgimnazjal-
nych z województwa opolskiego i śląskiego. 
Młodzież naszej szkoły będzie uczestniczyć 
także w Targach Edukacyjnych w Kędzie-
rzynie – Koźlu i Raciborzu. Uczniowie na-
szej szkoły prezentują się wspaniale także 
poza gminą.
 Uczeń Marcel Kansy zajął I miejsce  
w Biegu Pielgrzyma organizowanym na 
Górze św. Anny oraz I miejsce w Biegu Żoł-
nierzy Wyklętych w Gliwicach, a Domini-
ka Kansy II miejsce. W ramach promocji 
szkoły 4 marca p. Dorota Kula zorganizo-
wała Dni Otwarte Szkoły dla przyszłych 
pierwszoklasistów oraz ich rodziców. 
 Obecnie uczniowie naszej szkoły 
uczestniczą w międzynarodowej wymia-
nie z uczniami ze szkoły w Saragossie  
w Hiszpanii. Zwiedzają Barcelonę, pozna-
ją zabytki Saragossy, wspólnie z uczniami 
tworzą prezentacje o krajach oraz wspólnie 
spędzają czas wolny z rówieśnikami i ich 
rodzinami, szlifując język angielski.
 „Aby Zmartwychwstały Chrystus obu-
dził w nas to, co jeszcze uśpione, ożywił to, 
co już martwe. Niech światło Jego słowo 
prowadzi nas przez życie do wieczności…”

Anna Smaga – Majcher 
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Z życia gimnazjum
 Na przełomie roku 2014/2015 od-
nieśliśmy sukcesy na polu artystycznym. 
W grudniu 2014 roku, w przededniu 
świąt Bożego Narodzenia, Anna Łukow-
ska z klasy I b zajęła 2. miejsce w Woje-
wódzkim Konkursie Recytatorskim Jed-
nego Poety w Opolu. Sukces odniosła 
dzięki pięknej recytacji wiersza Adama 
Zagajewskiego „Wdzięczność”. Z kolei  
w styczniu 2015 zespół instrumentalno 
– wokalny zajął 1. miejsce w przeglądzie: 
„Jestem Polakiem i kocham swój kraj” – 
śpiewamy kolędy, pastorałki i polskie 
pieśni świąteczne. W Opolu zespół wy-
śpiewał 1. miejsce piosenką świąteczną 
„Kolęda płynie z wysokości”. 
 Początek roku kalendarzowego upły-
wa pod znakiem konkursów przedmio-
towych na szczeblu miejsko – gminnym. 
Największy sukces odnieśliśmy w kon-
kursie z języka niemieckiego. Uczennica 
klasy II b Karolina Marek, uczestnicząc 
w eliminacjach na szczeblu gminnym, 

zakwalifikowała się na szczebel woje-
wódzki. W pozostałych konkursach na 
szczeblu gminnym nasi uczniowie zajęli 
miejsca: 2. miejsce w konkursie polo-
nistycznym Kasandra Chwastek IIIa;  
1. miejsce w konkursie fizycznym  
i 2. miejsce w konkursie chemicznym – 
Kajetan Maciejski IIIa; w konkursie ma-
tematycznym 2. miejsce zajęły uczenni-
ce z klasy IIIb Anna Walas i Magdale-
na Zachłód, a 3. miejsce w tym samym 
konkursie zajął Aleksander Żydek  
z klasy IIb; w konkursie biologicznym  
1. miejsce zajęli uczniowie: Maria Ol-
szowy z klasy IIIb i Aleksander Żydek  
z klasy IIb, 2. Miejsce Sabina Pyrlik  
z IIIa i 3. Miejsce Anna Rutkowska z IIb. 
 Po zakończeniu ferii zimowych 
nasi uczniowie wraz z opiekunami już 
kolejny rok przebywali przez tydzień 
w Sidzinie w ramach akcji Biała zima. 
Młodzież podniosła swoje umiejętno-
ści narciarskie i… już planuje wyjazd  

w przyszłym roku. Chętnie też uczestni-
czy w wyjazdach na łyżwy, które też już 
kilkakrotnie dla niej zorganizowano. 
 W marcu nasi uczniowie wraz  
z opiekunami wzięli udział w ciekawych 
imprezach zorganizowanych przez 
szkoły ponadgimnazjalne z Kędzierzyna 
– Koźla. W Zespole Szkól Technicznych 
i Ogólnokształcących, w popularnych 
Azotach, odbyło się seminarium „Tech-
nologie mobilne”. Z kolei Zespół Szkół  
w Sławięcicach przygotował ciekawą 
propozycję kilkuetapowego konkur-
su chemicznego. Naszemu zespołowi 
w części teoretycznej udało się zająć  
1. miejsce. Organizatorzy przygotowali 
też ciekawe zadania dla innych uczestni-
ków tego spotkania spod znaku chemii.
 Zbliżają się święta wielkanocne. 
Wszystkim czytelnikom Głosu Bierawy 
i mieszkańcom naszej Gminy Dyrekcja, 
Rada Pedagogiczna i Uczniowie składa-
ją wszystkim jak najserdeczniejsze ży-
czenia, a tym wszystkim uczniom, któ-
rzy w najbliższym czasie zdają egzaminy 
życzymy… połamania piór.

Ilona Matuszek
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Bal przebierańców w przedszkolu

Ferie zimowe w GCKiR

Występ z okazji Dnia Kobiet

XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

IV Przegląd Małych Form Teatralnych GCKiR - Wodzenie niedźwiedzia

W skrócie:

Dziergowice - Przedszkole przyjazne żywieniu GCKiR - Warsztaty akustyczne


