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Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia,

składamy Państwu serdeczne życzenia
wszelkiej pomyślności,

niepowtarzalnej atmosfery, ciepła
oraz wielu radosnych chwil.

Niech radość i pokój
Świąt Bożego Narodzenia,

poczucie prywatnego
i zawodowego spełnienia

towarzyszą Państwu przez cały
nadchodzący Nowy Rok.

Wójt Gminy Bierawa
Krzysztof Ficoń

Przewodniczący Rady Gminy Bierawa
Joachim Morcinek
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Wójt informuje

 

Rok 2015 dobiega końca. Z punktu wi-
dzenia Gminy Bierawa rok ten należy za-
liczyć do bardzo udanych. Zrealizowano 
wszystkie zaplanowane zadania. Na inwe-
stycje i remonty wydano ponad 4 milio-
ny złotych. Sytuacja finansowa Gminy w 
końcówce roku jest dobra.
 Najważniejszą inwestycją jest budowa 
kanalizacji sanitarnej w Dziergowicach, 
pierwotnie zaplanowana na trzy lata, bę-
dzie zakończona dużo wcześniej, bo już  
w połowie roku 2016.
 Poza tym w wielu miejscach została 
rozbudowana sieć wodno-kanalizacyjna 
zgodnie z zapotrzebowaniem wynikają-
cym z dużego zainteresowania działkami 
budowalnym na terenie naszej gminy. 
Trwają prace związane z uzbrojeniem 
studni na Stacji Uzdatniania Wody w Ko-
rzonku. Zostały zmodernizowane dwa 
ważne odcinki drogi transportu rolnego 
w Dziergowicach oraz łącznik Lubieszo-
wa z Bierawą. Została także wykonana 
modernizacja drogi wraz budową braku-
jącej części chodnika w centrum Brzeziec 
w ramach narodowego programu prze-
budowy dróg lokalnych. Rozpoczęto bu-
dowę sieci gazowniczej w Starym Koźlu, 
co umożliwi podłączenie budynku szkoły 
podstawowej do sieci na przełomie roku. 
Następnie będzie realizowany II etap 
uwzględniający ul. Wolności i przejście 
przez drogę wojewódzką w kierunku 
ul.Polnej, a docelowo do terenów inwe-
stycyjnych. Obecnie trwają rozmowy  
z przedstawicielami spółki gazowniczej  
w Zabrzu, w celu podjęcia działań na 
rzecz rozbudowy nitki w kierunku Sołec-
twa Bierawa. Ważą się także losy rozbu-
dowy sieci gazowniczej od strony woje-
wództwa śląskiego do miejscowości Go-
szyce i Kotlarnia.
 Miniony rok to także szereg drobnych 
zadań, w tym realizacja funduszu sołec-
kiego, dzięki któremu nasze miejscowości 
z roku na rok pięknieją.
 Rok 2015 to także czas na przygo-
towanie dokumentacji projektowych, 
które będą wykorzystywane przy składa-
niu wniosków o fundusze unijne. Udało 
się wykonać dokumentację na budowę 

Szanowni Państwo
trzech boisk ogólnodostępnych ze sztucz-
ną nawierzchnią przy szkołach w Solar-
ni, Starym Koźlu oraz Starej Kuźni. Mam 
nadzieję, że pierwsze boisko będzie bu-
dowane już w przyszłym roku. Przygoto-
wanie dokumentacji na budowę gabinetu 
rehabilitacyjnego w Dziergowicach zosta-
ło przełożone na przyszły rok, w związku 
z wymaganą w tym celu zmianą zapisu  
w planie zagospodarowania przestrzen-
nego.
 11 listopada przy okazji Koncertu 
Niepodległościowego została podpisana 
umowa partnerska z czeską Gminą Mar-
kvartovice, co niewątpliwe bardzo cieszy  
i rokuje dobrze na przyszłość.
 W zakresie ochrony przeciwpowo-
dziowej, póki co niewiele się zmieniło.  
W ostatnich miesiącach zostały podję-
te dalsze bardzo intensywne działania 
związane z ochroną gminy. Cały wrzesień 
trwała akcja zbierania podpisów poparcia 
pod apelem do Prezydenta i Rządu Rze-
czypospolitej Polskiej o podjęcie natych-
miastowych działań w zakresie ochrony 
przed powodzią w gminie Bierawa i od-
biła się pozytywnym echem, głos ten do-
tarł do wielu decyzyjnych osób. Obecnie 
jesteśmy jako gmina Bierawa ujęci w za-
daniach strategicznych, planowanych do 
realizacji na latach 2016-2021, ostatecz-
na decyzja ma być podjęta przez Radę 
Ministrów do końca tego roku. Myśląc 
optymistycznie, to w przyszłym roku po-
winny ruszyć prace projektowe dotyczące 
obwałowań dla części naszej gminy. Jeste-
śmy dobrej myśli. Niezależnie od naszych 
działań, ważnym elementem jest budowa 
zbiornika „Racibórz Dolny”, podejmowa-
ne tam działania idą do przodu, jednak 
w bardzo wolnym tempie. Planowane 
zakończenie tej inwestycji datowane jest 
dopiero na rok 2018.
 Na koniec pragnę podziękować rad-
nym gminy, sołtysom, pracownikom 
urzędu, pracownikom jednostek pod-
ległych, przedstawicielom organizacji 
działających na terenie naszej gminy 
oraz wszystkim osobom, które aktywnie 
uczestniczą w życiu Gminy Bierawa za 
dobrą współpracę w minionym roku. 

 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
składam wszystkim mieszkańcom najser-
deczniejsze życzenia, zdrowia, spokoju 
i radości oraz Błogosławieństwa Bożego 
w każdym dniu nadchodzącego Nowego 
Roku 2016.

Wójt Gminy Bierawa
Ficoń Krzysztof

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:

Fernezy Hildegarda ..................... 90 lat
Gach Władysława ........................ 91 lat
Krohner Wiktoria ........................ 95 lat
Piszczek Hildegarda .................... 96 lat
Pazurek Alojzy ............................. 90 lat
Fabian Michalina i Alojzy ..... 50 lat PM
Graboń Rita Emanuel ............ 50 lat PM
Kołek Maria i Henryk ............ 50 lat PM 
Kubicki Maria Leon ................ 60 lat PM
Majnusz Elżbieta Ewald ......... 50 lat PM
Melcz Jadwiga Wilhelm .......... 60 lat PM
Owczarek Maria Henryk ........ 55 lat PM
Proske Rozwita Antoni ........... 50 lat PM
Skolik Marianna Jerzy ............ 50 lat PM
Skotarczyk Adelajda Alojzy .. 55 lat PM
Skrobek Sonia Augustyn ....... 50 lat PM
Stępień Barbara Kazimierz ... 55 lat PM
Szeszko Lidia i Walerian ....... 50 lat PM
Szleusener Maria Zygfryd ..... 50 lat PM
Warzecha Edyta Maksymilian 55 lat PM
Warzecha Krystyna Leonard 55 lat PM
Wydra Rita Franciszek ........... 50 lat PM

Informacje
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Lokalne inicjatywy mieszkańców

 Fundusz sołecki to wyodrębnione 
środki z budżetu gminy, zagwarantowa-
ne na realizację przedsięwzięć służących 
poprawie życia mieszkańców. Propo-
zycji przedsięwzięć do zrealizowania  
w ramach funduszu dokonują Miesz-
kańcy danego sołectwa na zebraniach 
wiejskich. Ostateczny kształt wniosku, 
składanego do dnia 30 września roku po-
przedzającego jego realizację, zatwierdza 
zebranie wiejskie głosowaniem i stosow-
ną uchwałą. 
 W roku 2015 po raz kolejny udało 
się zrealizować kilkanaście zadań, które 
przyczyniły się do poprawy życia miesz-
kańców oraz poprawiły estetykę sołectw. 
W sołectwie Bierawa postanowiono za-
bezpieczyć zejście do Bierawki od stro-
ny Kaczego Mostku, oświetlić tamtejszy 
plac lampą solarną oraz wykonać scenę 
plenerową dla lepszego efektu organi-
zowanych imprez. Dodatkowo na placu 
przy Gimnazjum stanęła nowa tablica 
informacyjna, w której zamieszczane 

są najświeższe aktualności z życia gmi-
ny i sołectwa. Brzeźce zaopatrzyły się 
w nową kosiarkę, by jeszcze lepiej dbać  
o estetykę w sołectwie, doposażyły klub 
w gry dla jego Uczestników oraz zaadap-
towali boisko do celów sportowo – re-
kreacyjnych. Dziergowice postawiły na 
bezpieczeństwo najmłodszych bywalców 
placu zabaw, remontując urządzenia oraz 
wyposażając w nowe a także stawiając 
altanę na placu zabaw do organizacji im-
prez. Goszyce z kolei przygotowały teren 
pod altankę, brukując plac. Grabówka 
skupiła się na bezpieczeństwie swoich 
mieszkańców finalizując montaż progu 
zwalniającego na ul. Wiejskiej oraz za-
dbała o zdrowie montując kolejne urzą-
dzenia fitness na świeżym powietrzu. 

Fundusz sołecki szansą dla wsi
Sołtys Korzonka zadbał o to, by stworzyć 
pomieszczenie na potrzeby sołectwa – 
modernizując je oraz zapewnił dzieciom 
bezpieczny pobyt na placu zabaw poprzez 
jego naprawę i konserwację. Lubieszów 
jako główne zadanie wykonało remont 
pomieszczeń na boisku, wyposażając 
je jednocześnie m.in. w meble i sprzęt 
AGD, Kotlarnia z kolei wyremontowa-
ła scenę oraz zakupiła zestaw urządzeń 
zabawowych dla najmłodszych miesz-
kańców, Ortowice natomiast współfi-
nansowały inwestycję utwardzenia placu 
obok świetlicy. Solarnia dała możliwość 
ruchu i zabawy zarówno młodszym jak  
i starszym mieszkańcom, montując nowe 
urządzenia zabawowe a także fitness na 
świeżym powietrzu. Dodatkowo dba  
o promocję sołectwa, oświetlając kaplicę. 
Stara Kuźnia zadbała o estetykę montu-
jąc urządzenia małej architektury (ław-
kę i kosz), a także o zdrowie i ruch dla 
mieszkańców – młodszych i starszych.  
W sołectwie pojawiły się urządzenia zaba-

wowe i urządzenia fitness. Całość moni-
toruje profesjonalna kamera, zapewniając 
bezpieczeństwo mieszkańcom. Ostatnie, 
ale tylko w porządku alfabetycznym so-
łectwo, Stare Koźle, ze środków funduszu 
utwardziło wjazd na cmentarz, a także za-
kupiło nowy wózek pod koronę żniwną. 
 Oprócz konkretnych zadań, każde  
z sołectw zorganizowało szereg imprez 
kulturalnych – tematycznych, które umi-
lają mieszkańcom ich codzienne życie. Na 
bieżąco również realizowane jest zadanie 
pn. Utrzymanie terenów zielonych. Ko-
szenie trawy, zakupione kwiaty, doniczki 
– to wszystko sprawia, że nasza Gmina 
jest zadbana i estetyczna. 

K. Kostka
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 Z perspektywy najważniejszych dzia-
łań podjętych w roku 2015 pod kątem 
inwestycyjnym, należy wyróżnić budo-
wę kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Dziergowice wraz z kanalizacją deszczo-
wą przy ulicy Kozielskiej. Zadanie po-
dzielono na dwa etapy, których zakoń-
czenie planowane jest na miesiąc paź-
dziernik 2016r. Wartość złożonej oferty 
w wyniku przetargu dla etapu I wynio-
sła 3.865.000,00 zł, z kolei dla II etapu 
2.723.000,00 zł.

 

W tym samym zakresie, wodno – kana-
lizacyjnym, wykonano sieć wodociągową 
oraz kanalizacyjną w Starej Kuźni przy ul. 
Okrężnej na kwotę 58 tys., sieć wodocią-
gową przy ul. Ogrodowej w Starej Kuźni 
na kwotę 60 tys. oraz przedłużono sieć 
wodociągową przy ul. Stawowej w Dzier-
gowicach za kwotę 78 tys. 
 Dokonano działań w zakresie oświe-
tlenia poprzez budowę nowego na ulicy 
Kwiatowej w Dziergowicach o łącznej 
wartości 26 tys. oraz zamontowanie 
dwóch lamp hybrydowych kolejno przy 
cmentarzu w Lubieszowie oraz Starej 
Kuźni na kwotę 41.600,00 zł.
 Skupiając uwagę na Jednostkach 
Ochotniczych Straży Pożarnych, dokona-
no bieżących napraw dachów na budyn-
kach w Bierawie oraz w Kotlarni, których 
wartość wyniosła 20,5 tys. Główną in-
westycją było zadanie pn. Termomoder-

nizacja elewacji OSP w Dziergowicach 
wraz z zagospodarowaniem terenu wokół 
budynku, którego koszt wyniósł 178 tys. 
Dodatkowo dwie z jednostek wzbogaciły 
się o kolejne samochody pożarnicze: Dla 
OSP Kotlarnia zakupiono lekki samo-
chód ratowniczo – gaśniczy o wartości 
160.000,00 zł, w tym 50.000,00 zł stano-
wiło dofinansowanie z Zarządu Głów-

nego ZOSP RP w Warszawie. Dla OSP 
Bierawa został zakupiony bojowy wóz 
strażacki marki MAGIRUS z partnerskiej 

Gminy Ostfildern w Niemczech za kwotę 
ok. 6 tys. Dla OSP w Dziergowicach zaku-
piono nową syreną o wartości 14 tys. zł. 
 W ciągu całego roku miały miejsce 
również pomniejsze, bieżące remonty 
oraz nowe zadania. Wykonano schody na 
cmentarzu w Kotlarni – wartość 32 tys., 
schody w Domu Kultury w Starej Kuź-
ni – wartość 12 tys., malowanie wnętrza 
Domu Kultury w Starej Kuźni – wartość 
10,5 tys., adaptacja pomieszczeń na świe-
tlicę w Szkole Podstawowej w Starym 
Koźlu – wartość 12,1 tys, malowanie ko-
rytarzy, klatek schodowych i sali gimna-
stycznej w Szkole Podstawowej w Dzier-
gowicach – wartość 43 tys. 
 Uwagę skupiono również na za-
gadnieniu związanym z zaopatrzeniem 
mieszkańców gminy w wodę, poprzez 
likwidację nieczynnej studni głębinowej  
w Korzonku (wartość zadania 35 tys.) 
oraz przygotowanie pełnej potrzebnej 
dokumentacji do uzbrojenia nowej. Koszt 
projektu oraz operatu wodno – prawnego 
to łączna kwota blisko 16 tys. W obecnej 
chwili trwa realizacja projektu. 
 W zakresie sportowo – oświatowym 
opracowano potrzebną dokumenta-
cję do wykonania trzech, nowych boisk 
wielofunkcyjnych, które powstaną przy 
Publicznej Szkole Podstawowej w Starej 
Kuźni, Zespole Szkół Dwujęzycznych  
w Solarni oraz Szkole Podstawowej w Sta-

(Ciąg dalszy ze strony 4) rym Koźlu, której koszt wyniósł 13,5 tys. 
Dla pierwszych dwóch lokalizacji uzyska-
no stosowne pozwolenia na realizację za-
dania. Gmina planuje pozyskać dofinan-
sowanie na budowę boisk z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki.
 Na uwagę zasługuje również zakup 
nowego autobusu na potrzeby Urzędu 
Gminy i jego jednostek podległych. Po-
jazd marki TEMSA OPALIN 9 kosztował 
Urząd 297.660,00 zł. 
 Komórka odpowiedzialna za melio-

racje w Gminie Bierawa wykonała szereg 
zadań, do których należą m.in. koszenie 
rowów, konserwacje rowów w Starej Kuź-
ni, Goszycach, Starym Koźlu i Brzeźcach. 
Łączna wartość dla ww. zadań wyniosła 
112 tys.
 Gmina uczestniczyła również w ko-
lejnej, VI edycji, programu pod nazwą 
„Unieszkodliwienie wyrobów zawiera-
jących azbest” z terenu Gminy Bierawa. 
Programem objęto 14 posesji, na ogól-
ną wartość 7.707,96 zł, w tym uzyskano 
dotację Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie w kwocie 2.631,50 zł i Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 
2.697,79 zł. Unieszkodliwiono 11,32 tony 
azbestu. 
 Gmina Bierawa prowadzi również 
w systemie ciągłym nabór wniosków  
o przyznanie dotacji celowej ze środków 
budżetu gminy Bierawa na zastosowanie 
indywidualnego ekologicznego źródła 
ciepła do ogrzewania budynku lub sys-
temu do podgrzewania wody użytkowej. 
W mijającym roku rozpatrzono pozytyw-
nie 23 wnioski na zastosowanie ogrze-
wania na łączną kwotę 68.240,00 zł oraz 
20 wniosków dla systemów do podgrze-
wania wody użytkowej na łączną kwotę 
40.000,00 zł.
 W zakresie OZE, od stycznia br., gmi-
na współpracuje z Wojewódzkim Fundu-
szem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu. Podpisane porozumie-
nie daje możliwość mieszkańcom gminy 
do składania wniosków oraz zasięgnię-
cia informacji w Programie Prosument 
Opolski, bezpośrednio w siedzibie Urzę-
du Gminy Bierawa.

Kolejny rok inwestycji dobiega końca … 

 Rok 2015 to rok wielkich zmian  
i modernizacji w Gminie Bierawa. Zre-
alizowano szereg nowych i istotnych dla 
poprawy komfortu życia Mieszkańców 
inwestycji. 
 Rozpoczęto rozbiórką budynku by-
łej stolarni w miejscowości Bierawa przy 
ulicy Powstańców oraz uporządkowa-
niem terenu. Kwota wydatkowana na to 
zadanie to 57.800,00 zł. Na powstały plac 
powstał projekt jego zagospodarowania, 

zakładający utwardzenie pod miejsca 
parkingowe oraz rozbudowanie istnieją-
cej infrastruktury.
 Kolejnym zagadnieniem, na którym 
skupiono uwagę, były drogi na terenie 
naszej gminy. Pierwsze w kolejności do-
czekały się remontu drogi przy Blokach 
nr 30 i 32 w Kotlarni oraz bloku nr 2  

w Korzonku. Wartość zadań wynosiła ko-
lejno 60 tys. oraz 50 tys. Na uwagę zasłu-
guje również fakt remontów cząstkowych 
pozostałych dróg gminnych, które wyma-
gały renowacji. Łączna kwota zleconych 
zadań to 70 tys.
 Wykonano utwardzenie placu wokół 
świetlicy wiejskiej w Ortowicach na kwo-
tę 30 tys. oraz przy bloku nr 17 w Kotlarni 
na kwotę 15.300,00 zł.

 

Inwestycje w Naszej Gminie
W następnej kolejności dokonano dwóch 
poważnych inwestycji skupionych wokół 
dróg transportu rolnego, zrealizowanych 
przy wsparciu finansowym środków po-
chodzących z budżetu Województwa 
Opolskiego. Dokonano przebudowy 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych  
w Dziergowicach oraz przebudowy drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych Lubie-

szów – Bierawa. Wartość pierwszego z za-
dań to 196.000,00 zł (w tym: 125.688,17 zł 
kwota dofinansowania), z kolei drugiego 
z zadań 185.000,00 zł (w tym: 118.960,47 
zł kwota dofinansowania). 
 W ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 
2012-2015, Gmina Bierawa pozyskała 
środki na realizację zadania pn. Remont 
poprzez przebudowę nawierzchni jezdni 
i przebudowę chodnika na drodze gmin-
nej – ul. Gliwickiej w Brzeźcach, w celu 
poprawy bezpieczeństwa ruchu. Wartość 
zadania wyniosła 661.489,85 zł, w tym 
dofinansowanie w kwocie 330.744,92 zł.

 Złożono również wniosek w Progra-
mie rozwoju gminnej i powiatowej in-
frastruktury drogowej na lata 2016-2019,  
w którym zaplanowano wykonanie za-
dania pn. Przebudowa drogi gminnej  
ul. Dworcowej w Dziergowicach. 

(Ciąg dalszy na stronie 5)
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 Od miesiąca października 2015 roku 
do marca 2016 roku, będą nieodpłatnie 
udostępniane dla mieszkańców Gminy 
Bierawa przyszkolne sale gimnastyczne, 
według poniższego planu:

Sale Gimnastyczne

Miejscowość Dzień Godziny Opiekun sali
Stare Koźle czwartek 16:00 – 18:00 Tomasz Dubiel

Bierawa poniedziałek
środa 17:30 – 19:30 Roman Radłowski

Dziergowice środa 16:30 – 18:30 Tomasz Dubiel
Stara Kuźnia wtorek 16:00 – 18:00 Aleksandra Kordek

Solarnia środa
piątek

16:30 – 18:30
17:30 – 19:30 Tomasz Radłowski

DZIELNICOWI:

mł. aspirant Piotr CHOMENTOWSKI
Rejon służbowy: 

Bierawa, Brzeźce, Stare Koźle.
47 - 220 Kędzierzyn - Koźle 

ul. Wojska Polskiego 18; pok. nr 327
tel. 77 472 46 68; 77 472 46 66  

(centrala)

mł. aspirant Sylwester DAWIDOWICZ
Rejon służbowy: 

Grabówka, Korzonek, Goszyce, 
Ortowice, Kotlarnia, Stara Kuźnia.

47 - 220 Kędzierzyn - Koźle 
ul. Wojska Polskiego 18; pok. nr 327

tel. 77 472 46 68; 77 472 46 66 
(centrala)

tel. kom. 514 811 237

st. sierżant Paweł SZYMKOWIAK
Rejon służbowy: 

Dziergowice, Lubieszów, Solarnia.
47 - 220 Kędzierzyn - Koźle 

ul. Wojska Polskiego 18; pok. nr 303
tel. 77 472 46 72; 77 472 46 66 

(centrala)
tel. kom. 885 680 296

Punkt przyjęć interesantów w Bierawie:
47-240 Bierawa ul. Wojska Polskiego 12

(poniedziałki godz. 16:00 - 17:00 
i środy godz. 12:00-14:00)

tel./fax 77 487 21 97

Kierownik Rewiru Dzielnicowych nr II 
Komendy Powiatowej Policji 

w Kędzierzynie-Koźlu
st. aspirant Przemysław BUDZOWSKI

47 - 220 Kędzierzyn - Koźle 
ul. Wojska Polskiego 18; pok. nr 203

tel. 77 472 46 71; 77 472 46 66 
(centrala)

tel. kom. 514 811 207

* * *

 Zmiany w Gabinecie Rehabilita-
cyjnym CARITAS od 01.01.2016r.

 W trosce o zwiększenie dostępno-
ści dla mieszkańców Gminy Bierawa do 
Gabinetu Rehabilitacyjnego „Caritas” 
w Bierawie oraz skrócenie czasu ocze-
kiwania na zabiegi fizjoterapeutyczne 
od 01.01.2016r. zostanie zatrudniony 
trzeci rehabilitant.
 Czas pracy gabinetu wydłużony 
zostanie o godzinę. Zabiegi rehabili-
tacyjne będą wykonywane od ponie-
działku do piątku w godzinach od 8:00 
do 19:00.

Jolanta Szewerda

Informacje
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Liczba mieszkańców Gminy Bierawa

2004 20142009

Urząd Gminy Bierawa informuje, 
że na początku roku 

rozpocznie działalność punkt aptecz-
ny w budynku tutejszego Urzędu. 
30 listopada 2015 r. rozstrzygnięto 

przetarg, którego zwycięzca ma obo-
wiązek rozpocząć swoją działalność 

w terminie do 3 miesięcy. 

* * *
Gmina Bierawa prosi osoby 

zainteresowane zgazyfikowaniem 
swoich Gospodarstw Domowych 

z terenu sołectwa Bierawa o kontakt 
z Urzędem Gminy Bierawa, celem 

złożenia wstępnej deklaracji. 
Referat inwestycji, tel: 77 4872 163

Informacje

Liczba mieskańców
Stan na 30.11.2015

Bierawa ........................................... 1352
Brzeźce ............................................. 570
Dziergowice ................................... 1657
Goszyce ............................................ 166
Grabówka ........................................ 188
Korzonek ......................................... 242
Kotlarnia .......................................... 585
Lubieszów ........................................ 528
Ortowice .......................................... 265
Solarnia ............................................ 490
Stara Kuźnia .................................... 612
Stare Koźle ....................................... 824
Razem ....................................... 7476

Podsumowanie roku w OSP Dziergowice

 Rok 2015 dla jednostki OSP Dzier-
gowice był rokiem szczególnym, miało 
miejsce kilka ważnych wydarzeń. Naj-
ważniejszym było włączenie jednostki  
4 maja (w dniu naszego patrona św. Flo-
riana) w struktury Krajowego Systemu 
Ratowniczo – Gaśniczego, jako drugiej 
w naszej gminie. Było to ukoronowanie 
wieloletnich starań i wysiłków wszyst-
kich druhów, aby osiągnąć jak najwyż-
szy poziom doświadczenia oraz posiąść 
możliwe najlepsze wyposażenie. Obecnie 
stan jednostki liczy ponad 100 członków, 
z czego 40 jest w stanie czynnym – go-
towych podjąć działanie w przypadku 
alarmu, ponad 20 członków Młodzie-
żowej Drużyny Pożarniczej, a pozostali 
to członkowie honorowi i wspierający. 
Druhowie niejednokrotnie wykazują się 
wyszkoleniem i doświadczeniem w ak-
cjach na które są wzywani, a są one różne. 
Ich zaangażowanie w niesieniu pomocy 
potrzebującym ale jak i przy organizacji 
festynów jest nagradzane szacunkiem 
mieszkańców.
 Kolejnym wydarzeniem był jubileusz 
110-lecia jednostki, gdzie swa obecnością 
zaszczyciła nas m.in.v-ce prezes ZOSP RP 
Teresa Tiszbierek. Zasłużonym druhom 
wręczono odznaczenia, a na części bie-
siadnej zaproszono mieszkańców i gości 
na wspólną zabawę z Kabaretem Drużyny 
Strażaków z Kopydłowa, pokazy specjali-
styczne straży pożarnej, zabawę dla dzieci 
i dorosłych. 
 Innym podniosłym wydarzeniem był 
remont naszej remizy, którą ocieplono  
i odmalowano jak i zamontowano nową 
syrenę alarmową. 
 Podczas zawodów sportowo - po-
żarniczych gminnych zajęliśmy: kobiety 
1,2, mężczyźni 1,2,5, MDP dziewczyn 

Nasza Straż Pożarna ... 
1 a chłopców 3. W powiatowych sukces 
odniosły dziewczyny MDP, gdyż mimo 
2 miejsca awansowały na szczebel woje-
wódzki, mężczyźni zajęli 2 miejsce, a ko-
biet 3 i 5. Gratulacje ! 

 Nasza jednostka może poszczycić się 
również prężnie działającą grupą MDP. 
Młodzież działa, poświęcając czas nie 
grom i komputerowi, a sporcie, integracji 
i zabawie na świeżym powietrzu. Oprócz 
ćwiczeń sportowych, m.in. na zawody, 
młodzież spotyka się na regularnych 
zbiórkach, szkoli się z zakresu pierwszej 
pomocy oraz ochrony p.poż jak i przy-
gotowuje do konkursu pożarniczego 
pod okiem doświadczonych opiekunów. 
Uczestniczy w wycieczkach (m.in. rowe-
rowych), dba o pamięć (prowadzi kro-
nike, upamiętnia poległych strażaków - 
pożar’92) uczestniczy w uroczystościach 
OSP (110 lat, procesja ku czci Floriana). 
Latem bawili się na biwaku strażackim  
w Solarni na strzelnicy, a ostatnio zorga-
nizowali akcję informacyjną dla miesz-
kańców nt. czadu.
 Możemy być dumni, że mamy dru-
hów poświęcających się dla innych za-
równo czynnych jak i młodych adeptów 
pożarnictwa.

OSP Dziergowice

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 Z początkiem stycznia 2016r. zostanie 
uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych zlokalizowany 
na terenie obok nieczynnego składowiska 
odpadów w Bierawie. Osoby deklarujące 
zamieszkiwanie na terenie naszej gminy 
będą mogły nieodpłatnie pozbyć się po-
segregowanych odpadów wytwarzanych 
w gospodarstwach domowych np. mebli 
i innych odpadów wielkogabarytowych, 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 
odpadów biodegradowalnych, zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektroniczne-
go. Pełną listę odpadów oraz regulamin 
funkcjonowania punktu zawiera Uchwała 
nr X/79/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 
19 października 2015 r. 
 Odpady będą przyjmowane po zgło-
szeniu i ustaleniu terminu w ZGKiM 
w Bierawie ul. Wojska Polskiego 12, lub 
telefonicznie pod numerem 774872743, 

Czystość i porządek w gminie
gdzie również można zasięgnąć szcze-
gółowych informacji. Odpady należy 
dostarczyć własnym transportem i roz-
ładować we własnym zakresie w miej-
scu wskazanym przez osobę obsługującą 
punkt. 
 Otwarcie punku będzie udogod-
nieniem dla wszystkich osób robiących 
porządki na własnych posesjach bez 
konieczności wyczekiwania na zbiórkę 
akcyjną. Gmina nie rezygnuje z odbioru 
odpadów wielkogabarytowych sprzed 
posesji zamieszkałych. Zbiórka będzie 
się odbywała dwa razy w roku, a termin 
zbiórek zostanie podany do publicznej 
wiadomości po rozstrzygnięciu przetargu 
na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z terenu gminy Bierawa. 

Piotr Walkiewicz
dyrektor ZGKiM w Bierawie

Promowanie lokalnej tradycji

 W listopadzie bieżącego roku, Gmi-
na Bierawa zrealizowała przedsięwzięcie 
pod nazwą Promowanie lokalnej trady-
cji, jako element niezbędny przy wdraża-
niu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich – stół bożonarodzeniowy 2015, 
jako realizację Planu działania Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach 
Planu operacyjnego Krajowej Sieci Ob-
szarów Wiejskich 2014-2020 dla Woje-
wództwa Opolskiego na lata 2014-2015.
 W ramach operacji zorganizowano 
szereg warsztatów kulinarnych dla róż-
nych grup wiekowych (przedszkole, mło-
dzież, dorośli), na których przeznaczone 
do tego osoby przekazywały swoją wiedzę 
w zakresie potraw bożonarodzeniowych. 
Drugi rodzaj warsztatów związany był  
z wykonywaniem dekoracji świątecznych. 

Świątecznie w Gminie Bierawa…
Całość zakończył finał pod nazwą „Stół 
Bożonarodzeniowy 2015”, zorganizowa-
ny w Domu Kultury w Bierawie, którego 
głównym założeniem była prezentacja 
prac warsztatowych oraz innych potraw 
przygotowanych przez Koło Gospodyń 
Wiejskich w Dziergowicach i przez Zwią-
zek Kobiet Śląskich w Bierawie.
 Rozstrzygnięty został również kon-
kurs na najlepszy stroik bożonarodze-
niowy, który cieszył się bardzo dużym 
zainteresowaniem. Prace, które wpłynę-
ły były ciekawe, innowacyjne, a zarazem 
zachowywały naturalne proporcje pre-
ferowane w Regulaminie Konkursu. Ca-
łość dopełnił występ Duetu „Kola&Jula”. 
Impreza przebiegła w przesympatycznej 
atmosferze i przyciągnęła szerokie grono 
odbiorców.

K.Kostka

Sprawdź jak załatwić sprawę 
w urzędzie lub przez Internet.

Wejdź na:

www.obywatel.gov.pl
lub zadzwoń:

222 500 115
Każdą informację otrzymasz w prosty  

i przystępny sposób - co musisz zrobić, 
co przygotować, gdzie pójść, a co mo-

żesz załatwić bez wychodzenia z domu.
Wszystko po to, by oszczędzić Twój czas.

INFORMACJE I USŁUGI
PRZYJAZNE OBYWATELOM
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Publiczne Przedszkole w Bierawie

 Z dniem 01.09.2015 r. ruszył nowy 
rok szkolny w Publicznym Przedszkolu 
w Bierawie z oddziałami zamiejscowymi. 
Do naszych placówek uczęszczają dzieci 
w wieku od 2,5- 6 lat. Dzieci w naszych 
przedszkolach bardzo szybko zaaklima-
tyzowały się i świetnie spędzają w nim 
czas. Także w tym roku szkolnym dzie-
ciaczki mają możliwość korzystania z za-
jęć dodatkowych tj. rytmika, j. angielski, 
j. niemiecki. W naszych przedszkolach 

Nasze przedszkole
wiele ciekawych atrakcji czeka na dzieci. 
Od września do dnia dzisiejszego odbyły 
się takie imprezy kulturalne jak: ,,Święto 
pieczonego ziemniaka”, ,,Powitanie Pani 
Jesień”, ,,Pasowanie na przedszkolaka”, 
,,Dzień Pluszowego Misia”, ,,Andrzej-
ki”. W miedzy czasie oddział w Kotlarni 
odwiedził Pan Strażak, który przekazał 
dzieciom wiele ważnych informacji doty-
czących naszego bezpieczeństwa. Dzieci 
wystąpiły z programem artystycznym na 

scenie GCKiR z okazji Dnia Seniora. 
 Zaczyna się okres świątecznych przy-
gotowań i nasze przedszkolaki także 
przygotowują się do świąt robiąc własno-
ręczne dekoracje, przygotowują jasełka, 
uczą się kolęd i pastorałek, a także nie 
mogą się doczekać najważniejszego gru-
dniowego gościa jakim jest Św. Mikołaj. 
 Więcej informacji na temat funk-
cjonowania naszych oddziałów znajdą 
Państwo na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Bierawa w zakładce ,,Przedszko-
le”. Serdecznie zapraszamy do odwiedza-
nia naszej strony internetowej. 

Olimpia Daniel

Przedszkole w Dziergowicach

 W tym roku szkolnym nasze przed-
szkole kładzie szczególny nacisk na za-
gadnienia związane z bezpieczeństwem 
poprzez realizację programu edukacyjne-
go „Bezpieczny Przedszkolak”. W ramach 
programu przedszkole nawiązało współ-
pracą z kędzierzyńską Policją, Ochotni-
czą Strażą Pożarną, Ośrodkiem Zdrowia 
oraz innymi instytucjami wspierającymi 
bezpieczeństwo naszych przedszkola-
ków. Dzieci uczą się przestrzegania za-
sad ruchu drogowego, unikania zagrożeń 
oraz zachowania zasad bezpieczeństwa  
w domu i przedszkolu. Ważnym zagad-
nieniem jest także uświadomienie dzie-
ciom, że każdy z nas jest odpowiedzialny 
nie tylko za bezpieczeństwo swoje, ale 
także innych. Dodatkowo wprowadzi-
liśmy kodeksy zachowań obowiązujące 
w szatni, łazience, podczas spożywania 
posiłków oraz zasady zabaw w ogrodzie 
przedszkolnym.
 W ramach kultywowanie tradycji na-
szego regionu przedszkole zostało zapro-
szone do realizacji przedsięwzięcia ,,Pro-
mowanie lokalnej tradycji, jako element 

Przedszkolne wieści
niezbędny przy wdrażaniu inicjatyw na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich – Stół 
Bożonarodzeniowy 2015”.
 Podczas organizowanych w Domu 
Kultury warsztatów, dzieci poznały tra-
dycje i zwyczaje związane z kiszeniem 
kapusty i suszeniem grzybów oraz wy-
konywały ozdoby bożonarodzeniowe  
z przeróżnych materiałów. Zajęcia były 
bardzo interesujące i dzieci z miłą chęcią 
opowiadały o swoich przeżyciach.
 Obecnie za nami już wiele zorgani-
zowanych imprez i uroczystości 
przedszkolnych: Święto Pieczone-
go Ziemniaka, Dzień Św. Marcina, 
Dzień Pluszowego Misia, Przegląd 
Tańców Regionalnych w Zalesiu 
Śląskim. Odbyła się również wy-
cieczka do Teatru Lalek w Opolu, 
gdzie dzieci oglądały spektakl pt. 
„Szewczyk Dratewka”.
 Najstarsza grupa przedszkola-
ków ,,Żabki” uczestniczyła w balu 
andrzejkowym organizowanym 
przez zaprzyjaźnione przedszko-
le nr 6 w Kędzierzynie - Koźlu. 

Wcześniej koledzy i koleżanki z Kędzie-
rzyna odwiedziły nas z okazji Święta 
Pieczonego Ziemniaka, podczas którego 
wspólnie z naszymi dziećmi uczestniczyli 
w wykopkach oraz wspólnych zabawach 
na polu.
 Teraz oczekujemy na przyjście Św. 
Mikołaja i wykonujemy dobre uczynki, 
które składamy w formie serduszek – pre-
zentów dla Niego. 
 W okresie świątecznym życzymy 
wszystkim czytelnikom zdrowych i po-
godnych Świąt Bożego Narodzenia.

mgr Katarzyna Olbrych

Bal Bajkowy 
 30 października 2015r. w Domu Kul-
tury Stara Kuźnia odbył się Bal Bajkowy. 
Sala widowiskowa zamieniła się w salę 
bajkową. Zabawa polegała na przebraniu 
się za najlepszą postać bajkową. Dzieci 
przebrane w kolorowe stroje, wcieliły się  
w bohaterów znanych bajek. Wyruszaliśmy 
w podróż do bajkowej krainy. Wsiadaliśmy 
do pociągu i ruszaliśmy, pociąg prowadził 
przez postacie bajek. W baśniowej krainie 
napotkaliśmy m.in. Baby Jagę, Królowa 
śniegu, czarownicę, itp. Później była zaba-
wa z Kubusiem. Kubuś prowadził pociąg 
po poszczególnych krajach, a tam tańczyli-
śmy, np. we Francji kankana, we Włoszech 
makarena, itp.
 Zabawy polegały na zjadaniu ciastek 
na sznurku, przekładaniu jabłek, wypiciu 
soku przez słomkę na czas. Była też bitwa 
na śnieżki z rodzicami, jazda na nartach, 
itp. W czasie przerwy dzieci miały czas na 
słodki poczęstunek. Była to również okazja 
do wykonania sobie pamiątkowych zdjęć 
w karnawałowych przebraniach. Niestety 
radosna zabawa musiała się w końcu skoń-
czyć. Po godzinie 19.00 zadowolone i pełne 
wrażeń dzieci wróciły do swoich domów.

Biesiada Marcińska
 8 listopada 2015r. o godz. 14:00 przy 
placu kościelnym rozpoczęły się obchody 
dnia św. Marcina, biskupa z Tours. Impreza 
rozpoczęła się pogadanką oraz zajęciami 
z hipoterapii z p. Żanetą Pluta koordyna-
torką projektu „Razem Raźniej” z Fundacji 
Funny Horse.
 Po zajęciach proboszcz Parafii powitał 
mieszkańców zapraszając na przemarsz 
ulicami wsi do Domu Kultury. Ku ucie-
sze wielu dzieci pod kościół podjechał św. 
Marcin na koniu, by przewodniczyć pro-
cesji do Domu Kultury, w którym dzieci  
i dorośli mogli zobaczyć: Występ muzyczny 
dzieci z kółka wokalnego, oraz dzieci z fun-
dacji programu „Razem Raźniej”. Przedsta-
wienie: Robimy piykny tyjater śląski; Poga-
danka z pokazem zbroi rycerskiej; Konkurs 
gwary poznańskiej; Wspólna Biesiada.

 Za całkiem nie duże pieniądze można 
było spróbować przepysznych domowych 
rogalów święto Marcińskich, kawy. Dzieci 
zostały obdarowane rogalami oraz batona-
mi. Impreza zorganizowana przez zespół 
Caritas Stara Kuźnia wraz z Gminnym 
Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie, 
Domem Kultury Stara Kuźnia. Impreza 
zakończyła się powodzeniem oraz bardzo 
wielką frekwencją.

Uniwersytet Trzeciego 
Wieku
 Dnia 01.10.2015r. w Domu Kultury  
w Bierawie odbyła się inauguracja roku 
akademickiego 2015/2016 Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku przy GCKiR w Bierawie. 
I wykład poprowadził Marek Szołtysek. 
Tematy na spotkaniu poruszane to „Śląsko 
szkoła” i „Czy zdrowo jest być Ślązokiem”. 
Za uczestnikami już również między in-
nymi wykład z biskupem Gerardem Kusz 
„ Historia Śląska”. Wykład dotyczący re-
habilitacji, oraz wyjazd, wycieczka do Rud 
- przejazd kolejką wąskotorową + wykład. 
Łącznie do UTW przy GCKiR w Bierawie 
zapisało się 40 uczestników z gminy Biera-
wa.

Jesienne bajanie
 Już po raz ósmy w Domu Kultury  
w Dziergowicach odbył się konkurs recy-
tatorski „Jesienne bajanie Mistrza Brze-
chwy”, organizowany corocznie przez 
Gminne Centrum Kultury i Rekreacji  
w Bierawie i Dom Kultury w Dziergowi-
cach. Konkurs rozpoczął kierownik Domu 
Kultury Dziergowice Bernard Kowol, a na-
stępnie prowadzony był przez zwyciężczy-
nię poprzedniego „JBMB”- Natalię Pilich. 
W sobotnie popołudnie 14.11.2015 od go-
dziny 16:00 walkę o Grand Prix rozpoczę-
ło 30 uczestników między innymi z gmin: 
Nędza, Cisek, Kuźnia Raciborska oraz 
Bierawa. Rywalizacja pokazała, że młodzi 
ludzie potrafią poezję nie tylko recytować, 
ale także interpretować i co najważniejsze, 
przeżywać! 
 Po występach, uczestników czekały 
jeszcze warsztaty teatralne prowadzone 
przez reżyserkę i aktorkę teatralną - Graży-
nę Tabor. 
 Dziękujemy serdecznie wszystkim 
uczestnikom, nauczycielom przygotowu-
jącym uczniów do występu, sponsorom 
nagród oraz jury w składzie: Ireneusz Woj-
cieski, Dorota Permus, Elżbieta Szymańska
A oto wyniki:

Informacje GCKiR GRAND PRIX: Anna Sroka - uczennica SP 
Kuźnia Raciborska
Grupa młodsza klasy I-III
I miejsce: Weronika Ogonowska
II miejsce: Agata Kruszelnicka 
III miejsce: Alicja Dowhań
WYRÓŻNIENIE: Paulina Kozok
Grupa starsza klasy IV-VI
I miejsce: Kacper Kruszelnicki
II miejsce: Wiktoria Plucik
III miejsce: Oliwia Siwek
WYRÓŻNIENIE: Jadwiga Pucia
Grupa najstarsza klasy gimnazjalne
I miejsce: Kamila Zachłód
II miejsce: Joanna Czogała
Gratulujemy zwycięzcom! 

Warsztaty jesienne
 Jesienią GCKiR w Bierawie zorgani-
zowało dla mieszkańców Kotlarni, Go-
szyc, Brzeźec oraz Starego Koźla „Warsz-
taty jesienne”. Podczas spotkania wyko-
nywaliśmy lampiony jesienne i inne de-
koracje, dodatkową atrakcją była poezja 
oraz śpiewy które przygotowała młodzież 
GCKiR w Bierawie, wszystko oczywiście 
w klimacie jesiennym, dziękujemy ser-
decznie wszystkim uczestnikom.

Jesienne spotkania
 Jesienią w Bibliotece GCKiR w Biera-
wie wiele się dzieje. Dnia 29.09.2015 od-
było się spotkanie- zajęcia z „Hałabałą” dla 
dzieci i młodzieży z biblioteką w Bierawie 
i biblioteką w Starym Koźlu, było czyta-
nie, słuchanie, oglądanie a nawet zadanie 
plastyczne. Kolejne zajęcia popołudniowe, 
biblioteczne którego tematem były jeże 
odbyły się 13.10.2015. Oprócz zajęć bi-
bliotecznych popołudniowych bibliotekę 
odwiedzały licznie przedszkole oraz gim-
nazjum, dzięki czemu biblioteka zyskała 
wielu nowych czytelników, dziękujemy 
wszystkim za udział i odwiedzanie naszej 
biblioteki. Zapraszamy ponownie!!!

Koncert z okazji 
Święta Niepodległości
 W środowy wieczór 11 listopada 2015 
roku w Gminnym Centrum Kultury i Re-
kreacji  w Bierawie  odbył się uroczysty 
koncert z okazji Święta Niepodległości,  
w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej 
Marcina Wernera. Po zakończeniu kon-
certu nastąpiło podpisanie umowy part-
nerskiej pomiędzy gminą Bierawa a gminą 
Markvartowice (Czechy).

Pracownicy GCKiR w Bierawie

Szkoła Podstawowa w Starym Koźlu

 Minęły już trzy miesiące nauki szkol-
nej i możemy pochwalić się kilkoma suk-
cesami naszych wychowanków. 12 paź-
dziernika w Gminnym Konkursie Eko-
logicznym uczennice szóstej klasy naszej 
szkoły okazały się bezkonkurencyjne. 
I  miejsce zajęła Karolina Zawadzka, II 
- Wiktoria Janysek i III - Karina Pyrlik.  
Z kolei w VIII Konkursie Recytatorskim 
JESIENNE BAJANIE MISTRZA BRZE-
CHWY 14 listopada Wiktoria Plucik  
z klasy piątej, wierszem Danuty Wawiłow 
„Rupaki”, ujęła serca jury i zajęła II miej-
sce. W tym samym dniu w DK CHEMIK 

Z życia szkoły
w Kędzierzynie – Koźlu odbył się Otwar-
ty Turniej Szachowy o mistrzostwo Klu-
bu SZACH. Reprezentant naszej szkoły, 
Szymon Radzioch z klasy drugiej, zajął 
III miejsce. Sukcesem zakończyły się tak-
że rozgrywki w dwa ognie – nasi wycho-
wankowie zdobyli I miejsce w gminie.
 Miło wspominamy imprezy szkolne, 
które wspólnie przeżywaliśmy: dyskote-
kę z okazji Dnia Chłopca, patriotyczny 
apel dla uczczenia Narodowego Święta 
Niepodległości, żywą lekcję historii „Jak 
to Sobieski pod Wiedniem wojował”, An-
drzejkowe wróżby i noc w szkole.

 Za nami już kilka wycieczek szkol-
nych. Uczniowie starszych klas pojechali 
na wycieczkę do Muzeum w Raciborzu  
a potem bawili się w akwaparku.  
W oczekiwaniu na śnieg już myśli-
my o białej szkole, którą zaplanowano  
w lutym. Przed nami jeszcze jasełka oraz 
kiermasz bożonarodzeniowy, na który 
serdecznie zapraszamy wszystkich miesz-
kańców gminy 17.12. 2015 r. o godzinie 
17.00. 
 Wykorzystując sytuację, składa-
my Państwu najserdeczniejsze życzenia  
z okazji nadchodzących świąt Bożego Na-
rodzenia i nowego roku.
 

Joanna Krzempek
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Szkoła Podstawowa w Dziergowicach

 Minęło już kilka miesięcy od roz-
poczęcia roku szkolnego. Tradycyjnie 
we wrześniu „rogami obfitości” zosta-
ły powitane i przyjęte do naszej szkoły 
pierwszaczki, którymi wychowawczynia-
mi zostały p. mgr W. Marszałek i p. mgr  
E. Wróbel. O tym, jak wiele nauczyli 
się nasi najmłodsi, dowiedzieliśmy się  
w trakcie ich pasowania „W krainie wróż-
bolandii”, które odbyło się pod koniec 
października. Magicznym ołówkiem  
p. dyrektor mgr E. Dubak przyjęła dzie-
ci w poczet uczniów szkoły. Pierwsza-
kom towarzyszyli rodzice, przedszkolaki  
z Dziergowic oraz uczniowie ze starszych 
klas. 
 W szkole prężnie działa samorząd 
szkolny, którego opiekunem jest p. mgr 
A. Marek. Uczniowie przystąpili do ak-
cji fundacji „Pomóż i Ty”; uczestniczyli 
w zbiórce zepsutych telefonów w ramach 
akcji „Sprzątanie Świata- Clean up the 
world 2015”. Odbyły się również dysko-
teki z okazji Dnia Chłopca oraz andrzej-
kowa. Uczniowie przygotowali uroczystą 
akademię z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej. Młodzież szkolna złożyła serdecz-
ne życzenia z okazji święta zaproszonym 
gościom: emerytowanym pracownikom 
szkoły, p. dyrektor, nauczycielom i pra-
cownikom administracyjnym. Swoją 
obecnością zaszczyciły nas władze gminy. 
 Już drugi rok szkolny w dziergowic-
kiej podstawówce uczniowie mogą dzia-
łać w Klubie Odkrywców Języka Nie-
mieckiego. W tym roku są to uczniowie 
klasy V i VI. Ich opiekunem jest p. mgr 
A.  Marek. Spotkania odbywają się dwa 
razy w miesiącu. Nowa grupa jest pełna 
pomysłów i z wielkim zapałem chce „szli-
fować” swoje umiejętności językowe.
 Atrakcją dla uczniów klasy IV była 
przygotowana przez ich wychowawczynię 
p. mgr A. Kostkę „ Noc filmowa”, której 
celem była integracja zespołu klasowego. 
 Uczniowie SP w Dziergowicach chęt-
nie uczestniczą w różnych konkursach  
i zawodach sportowych odnosząc liczne 
sukcesy: Memoriał H. Brylant i J. To-
rochtija w Lubieszowie – Biegi Przełajo-
we: I m. w swoich kat. wiekowych zajęli: 
R.  Simmert, O.  Siwek; II m.: M.  Stopa, 
Z.  Miemiec; III  m.: A.  Strzała; Mistrzo-
stwa Gminy Bierawa w Halowej Piłce 
Nożnej Chłopców – I  m; Mistrzostwa 
Gminy Bierawa w Halowej Piłce Noż-
nej Dziewcząt – I m; Powiatowy Turniej 
Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt – V  m; 
Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej 
Chłopców – III  m; Bieg niepodległości 

Mamy się czym pochwalić
– I  m. R.  Simmert, II  m. szkoła; Gmin-
ny Konkurs Przyrodniczy „Nadleśnictwo 
Stara Kuźnia” – klasy I-III reprezento-
wali: R.  Simmert (II  m.), M.  Wałdoch 
(III m.), K. Wolf; klasy IV-VI reprezento-
wali: K. Daniel, N. Długosz, K. Frydrych; 
Konkurs recytatorski „Jesienne Bajanie 
Mistrza Brzechwy” – klasy I-III: P. Kozok 
(wyróżnienie), O.  Wróbel; klasy IV-VI: 
O.  Siwek (III  m.), J.  Siedlicka. Uczen-
nice P.  Kozok i O.  Wróbel wzięły udział  
w konkursie recytatorskim w Kędzie-
rzynie – Koźlu; Ogólnopolski Konkurs 
Plastyczny: „Daw-
no, dawno temu,  
w odległej galaktyce” 
laureatami konkursu 
zostali: J.  Jarmułowicz, 
B.  Gowin, D.  Koman-
der (I m.), D. Węgrzyn, 
K.  Wolf, P.  Kubina 
(III  m.), A.  Węgrzyn 
(III  m.). Wszystkim 
uczestnikom konkur-
sów gratulujemy od-
niesionego sukcesu ! 
 Miłą niespodzian-
kę sprawiły dzieciom 

Zespół Szkół Dwujęzycznych w Solarni

 Kolejne pół roku 2015 w Zespole 
Szkół Dwujęzycznych w Solarni obfito-
wało w wiele wydarzeń. 
 W dniach 01-08.08 grupa uczniów 
pod opieką p. Klimanek uczestniczyła 
w letnich koloniach w Suhl. Rok szkol-
ny 2015/2016 rozpoczął się uroczystym 
apelem, w trakcie którego nastąpiło paso-
wanie i w poczet uczniów szkoły zostały 
przyjęte klasy pierwsze.
 Dnia 12.09 uczniowie brali udział  
w IV Memoriale H.Brylant i J.Torochtija.
 W dniach 17-24.09 w ramach wy-
miany uczniowskiej gościliśmy grupę 
uczniów z Hiszpanii wraz z opiekunkami. 
W ramach wymiany polscy i hiszpań-
scy uczniowie uczestniczyli w warszta-
tach zdobienia pisanek w Bojkowie, wy-
cieczce do Krasiejowa i na Górę Świętej 
Anny. Główną atrakcją była dwudniowa 
wycieczka do Krakowa, Bochni i Oświę-
cimia. Wspólny czas zakończył dzień 
w szkole, w trakcie którego nauczyciele 
przeprowadzili szereg ciekawych warsz-
tatów i zajęć. 
 Dnia 25.09 w szkole odbył się  
V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. 
26.09 na V Festiwalu Kultury Niemiec-

Półrocze pełne wydarzeń
kiej we Wrocławiu ZSD reprezentowały 
p. dyr. I. Wochnik- Kukawska, p. Pietrasz 
i p. Klimanek.
 Dnia 09.10 ZSD był współorgani-
zatorem Oktoberfest w trakcie którego 
uczniowie zaprezentowali bogaty pro-
gram artystyczny przygotowany przez 
nauczycieli szkoły.
 19.10 młodzież gimnazjalna naszej 
szkoły zakończyła projekt ,,Młodzi Gło-
sują - Wybory Parlamentarne 2015”.
 18.10 odbył się koncert zespołu wo-
kalnego Solaris w Krapkowicach z okazji 
25- lecia działalności DFK. 
 Dnia 21.10 klasa I gim. uczestniczy-
ła w zajęciach z okazji Światowego Dnia 
Godności. 
 30.10 uczniowie ZSD zajęli II miejsce 
w rozgrywkach gminnych w pił-
kę nożną halową, a J. Rygiel został 
uznany za najlepszego bramkarza 
rozgrywek. 
 W dniach 6 i 7.11 w II tur-
nieju Miejskiej Ligi Szachowej  
w Kędzierzynie - Koźlu B. Gohla 
z klasy IIIg zajął indywidualnie III 
miejsce wśród uczniów szkół gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

Szkoła Podstawowa w Starej Kuźni

 Mimo, że szkoła kojarzy się przede 
wszystkim z nauką, to nasi uczniowie 
mieli okazję zmierzyć się z nowymi wy-
zwaniami i wziąć udział w wielu wydarze-
niach.
 W październiku pierwszoklasiści zo-
stali oficjalnie pasowani na uczniów naszej 
szkoły. Podczas uroczystości wrażeń było 
niemało, a emocje sięgały zenitu. Wśród 
licznych imprez szkolnych na uwagę za-
sługuje „Dzień w spódnicy”, „Dzień posta-
ci z bajek”, podczas którego dzieci identy-
fikowały się z ulubionymi bohaterami oraz 
„Dzień pluszowego misia”.
 Wczesną jesienią zorganizowano dwie 
wycieczki szkolne. Klasy I-III wybrały 
się do gospodarstwa agroturystycznego,  
w którym wypiekały ekologiczne cia-
steczka, robiły lalki z kukurydzy oraz 
miały okazję wydoić krowę. Natomiast 
uczniowie klas starszych po raz drugi wy-
brali się na obóz szkoleniowy EuroWeek, 
w trakcie którego uczestniczyli w wielu 
warsztatach językowych, prowadzonych 
przez wolontariuszy z różnych stron świa-
ta, mających na celu szlifowanie języka 
angielskiego. Przeprowadzono szkolne 

Szkolne wieści
konkursy przedmiotowe, których laure-
aci (już w styczniu) zmierzą się z rówie-
śnikami na szczeblu gminnym, a może 
nawet wojewódzkim, czego bardzo im 
życzymy, oraz szkolny konkurs fotogra-
ficzny i świetlicowe konkursy sportowe. 
Nie zabrakło międzyszkolnych rywalizacji 
sportowych takich jak halowa piłka noż-
na o Puchar Wójta Gminy oraz gra w dwa 
ognie. Uczniowie wzięli również udział 
w kulinarnym konkursie wojewódzkim  
z języka niemieckiego.
 Wszyscy uczniowie wzięli udział  
w dwóch lekcjach pokazowych. Pierwszą 
z nich było przedstawienie w wykonaniu 
uczniów klasy II pt. ”Dobre rady Pani 
Jesieni” dotyczące zmian zachodzących  
w przyrodzie. Następna to żywa lekcja 
historii w wykonaniu aktorów z Torunia, 
którzy zapoznali nas z czasami 
 W związku z nadchodzącymi święta-
mi Bożego Narodzenia, Dyrektor szkoły 
oraz Grono Pedagogiczne życzy wszyst-
kim czytelnikom spokojnych i radosnych 
chwil spędzonych w gronie najbliższych.

Małgorzata Daroń

mikołajkowe paczki przygotowane przez 
rodziców. Po raz kolejny uczniowie na-
szej szkoły wprowadzili zaproszonych 
gości, najbliższych, pracowników szkoły 
w atmosferę świąt Bożego Narodzenia w 
trakcie „Spotkania wigilijnego”, które od-
było się w DK w Dziergowicach. Przy tra-
dycyjnych jasełkach, wspólnym kolędo-
waniu wszyscy poczuliśmy magię świąt. 
 Z okazji świąt Bożego Narodzenia 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Dzier-
gowicach życzą, aby przy świątecznym 
stole nie zabrakło światła i ciepła rodzin-
nej atmosfery, a Nowy Rok niósł ze sobą 
szczęście i pomyślność.

mgr D. Kmieć, M. Pajonczek

Gimnazjum w Bierawie

 Grudzień to czas podsumowań. 
Kończący się I semestr obfitował w bie-
rawskim gimnazjum w liczne imprezy. 
Jedną z nich była śląska biesiada. Odbyła 
się ona w GCKiR w Bierawie 24 listopa-
da jako zwieńczenie Tygodnia Regional-
nego. Ostatnie występy pokazywały na 
wesoło różnorodność naszej ziemi przez 
spotkanie Ślązaka z Cyganem. Zgroma-
dzeni na widowni goście: wójt Krzysztof 
Ficoń, wicewójt Stanisław Wróbel, radni, 
dyrektorzy gminnych placówek oświa-
towych, rodzice uczniów, mieszkańcy, 
absolwenci dobrze się bawili, co raz re-
agując brawami i salwami śmiechu. Była 
to zasługa gry młodych aktorów. Lokal-
nym patriotom szczególnie spodobało się 
stwierdzenie, że żaden porządny Ślązak 
nie powinien mieszkać w Warszawie. Na 
koniec po radosnym wspólnym śpiewie, 
że wszyscy Ślązacy są jedną rodziną, jak 
to na rodzinnym przyjęciu goście przy za-
stawionych śląskim jadłem stołach mogli 
jeszcze długo dzielić się wrażeniami.
 Podsumowując mijający czas, wspo-
mnijmy jeszcze wyczyny naszych mło-
dych sportowców. W sztafecie 4x100m 

Aktorzy, sportowcy i intelektualiści
dziewczęta zakończyły sezon lekko-
atletyczny I miejscem, a chłopcy - II. 
Mistrzostwa powiatu w biegach prze-
łajowych dały II miejsce dziewczętom  
i III chłopcom. W finałach Powiatowych 
Szkół Gimnazjalnych w Halowej Piłce 
Nożnej w końcu nasi następcy Lewan-
dowskiego mogli pochwalić się zdoby-
ciem I miejsca, a dziewczęta były drugie. 
Piłkarze zajęli również IV miejsce w pół-
finale Wojewódz-
kiej Gimnazjady  
w halowej piłce 
nożnej.
 Jednak nie tyl-
ko sportem szkoła 
żyje. W Dziergowi-
cach w Konkursie 
Recytatorskim Jo-
anna Czogała zajęła 
II miejsce, a I - Ka-
mila Zachłód, któ-
ra reprezentowała 
miejscowy Dom 
Kultury. W Kę-
dzierzynie-Koźlu  
w konkursie Po-

IV miejsce zdobył indywidualnie M.Pie-
trowski, uczeń kl. V DSP. Obie drużyny 
znalazły się w czołówce drużyn powiatu.
 08.11 uczniowie z inscenizacją o św. 
Marcinie wystąpili w Bierawie. 
 Dnia 25.11. uczniowie gimnazjum 
uczestniczyli w wycieczce do Centralne-
go Muzeum Jeńców Wojennych w Łam-
binowicach.
 28.11 chór wystąpił z koncertem 
kolęd podczas spotkania adwentowego 
mniejszości niemieckiej gminy Bierawa. 
 Dnia 03.12. uczniowie jadą do Dre-
zna na tradycyjny Weihnachtsmarkt. 
 Uczniowie ZSD biorą udział w wie-
lu projektach, jak np.: „Badacz wody”  
i „Mistrzowie Kodowania” oraz w kon-
kursach. W konkursie Biblijnym uczen-
nica K. Golla zakwalifikowała się do eta-
pu diecezjalnego.

mgr D. Buczek

tyczki z Techniką II miejsce zajęła dru-
żyna w składzie: Wiktoria Popczak, Piotr 
Sokołowski, Adam Stolorz. W V Powia-
towym Konkursie Recytatorskim Anna 
Łukowska zajęła II miejsce. Rozgrywany 
w Starej Kuźni konkurs ekologiczny dał 
naszej drużynie I miejsce, a indywidual-
nie na podium stanęli, od najwyższego 
stopnia licząc: Wiktoria Popczak, Magda-
lena Więcek i Anna Rutkowska. 
 Oby nowy rok obfitował w liczne 
sukcesy i pozwolił odkryć liczne talenty  
u młodzieży.

Tomasz Żabski
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