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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.
Wójt Gminy Bierawa
Krzysztof Ficoń
Przewodniczący Rady Gminy Bierawa
Joachim Morcinek
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Wójt Gminy Bierawa informuje

Informacje
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 regulować należności za podatki kartą płatniczą bądź kredytową.
Przypominamy również, że w naszej kasie można regulować pozostałe
należności np. za śmieci, telefony, energię elektryczną i inne. Opłata wynosi
1,49 zł.
***
Nasi Jubilaci:
Ciasnocha Gertruda .................... 91 lat
Jarzębski Tadeusz ........................ 90 lat
Lis Marta ...................................... 98 lat
Miemiec Renata ........................... 90 lat
Miszuda Aniela ............................ 90 lat
Szewerda Maria ........................ 92 lata
Goldman Helena i Helmut ... 55 lat PM
Krzesak Krystyna i Józef ....... 50 lat PM
Lach Alma i Ignacy ............... 55 lat PM
Pasternak Elfryda i Józef ...... 55 lat PM
Tluk Agnieszka i Zygfryd .... 50 lat PM
***
Liczba mieskańców na 01.03.2015
Bierawa ........................................... 1344
Brzeźce ............................................. 569
Dziergowice ................................... 1665
Goszyce ............................................ 167
Grabówka ........................................ 190
Korzonek ......................................... 243
Kotlarnia .......................................... 579
Lubieszów ........................................ 531
Ortowice .......................................... 260
Solarnia ............................................ 488
Stara Kuźnia .................................... 612
Stare Koźle ....................................... 828
Razem ....................................... 7476

Zamierzenia i plany na najbliższy rok

W bieżącym roku, podobnie jak
w latach ubiegłych, Gmina Bierawa ma rozwijać się w sposób zrównoważony. Służyć
temu ma uchwalony w dniu 28 grudnia
2015 r. budżet gminy na 2016 r.
Zgodnie z założeniami wpływy do
budżetu opiewają na kwotę ok. 25 mln zł,
natomiast łączna kwota wydatków na ok.
27,5 mln zł, z czego ponad 5,7 mln zł zostanie przeznaczone na inwestycje. Największe środki finansowe zostaną przeznaczone
na uporządkowanie gospodarki wodnościekowej, tj. dalszy ciąg budowy kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej
w Dziergowicach.
Na ten rok mamy też ambitne plany
w zakresie modernizacji i przebudowy
dróg gminnych. Już na początku kwietnia wspólnie ze Starostwem Powiatowym
w Kędzierzynie – Koźlu rozpoczniemy
budowę chodnika przy ul. Nowe Osiedle
w Bierawie. Następnie zmodernizujemy ulicę Szkolną w Starym Koźlu, ulicę Dworcową w Dziergowicach oraz jak
pójdzie wszystko zgodnie z planem, ulicę
Parkową w Starej Kuźni, na którą Gmina stara się pozyskać dofinansowanie
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W porozumieniu z Zarządem Województwa Opolskiego zostanie wybudowany
chodnik w ciągu drogi wojewódzkiej nr
425 w Lubieszowie. Gmina otrzymała także
zapewnienie dofinansowania przebudowy
drogi transportu rolnego relacji Bierawa –
Stare Koźle.
W bieżącym roku chcemy wybudować
pierwsze z trzech boisk ze sztuczną nawierzchnią przy naszych szkołach podstawowych. Budżet gwarantuje też środki na
przygotowanie dokumentacji na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w naszych placówkach oświatowych.
Ważny elementem tego budżetu to finansowanie zadań w ramach Funduszu Sołeckiego, które przyczyniają się do zmiany
na lepsze naszych centrów miejscowości.
Budżet zapewnia też większe środki na
funkcjonowanie stacji Caritas w Bierawie,
dzięki czemu zwiększono zatrudnienie
o kolejnego rehabilitanta i wydłużono
godziny urzędowania. Zadbano również
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o środki służące działaniom proekologicznym, czyli na dotacje w zakresie wymiany
instalacji grzewczych oraz montaż baterii
solarnych, do czego zachęca się wszystkich
zainteresowanych.
Patrząc na wydatki możemy stwierdzić, że będzie to kolejny dobry rok
w zakresie funkcjonowania naszych domów kultury, jednostek OSP i klubów
sportowych.
Niewątpliwie dobrą informacją dla
mieszkańców jest to, że w 2016 r. zarówno
opłaty za odbiór odpadów od mieszkańców,
jak i stawki podatkowe od nieruchomości,
zostały utrzymane na poziomie roku ubiegłego. Ceny wody i odbioru ścieków zostaną określone w nowej taryfie, która wejdzie
w życie od 1 maja 2016 r.
Niestety Gmina ma także powody do
niepokoju, który wynika z braku stabilności
stanowionego prawa w zakresie funkcjonowania oświaty. Z powodu kolejnej zmiany
wieku, w którym dzieci będą rozpoczynały
naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej, musimy podołać dwóm wezwaniom.
Pierwsze to zapewnienie miejsc w naszych
przedszkolach dla najmłodszych dzieci,
a drugie to pozyskanie dostatecznej ilości
dzieci, która pozwoli otworzyć pierwsze
klasy we wszystkich szkołach podstawowych w gminie. Choć to drugie wyzwanie
w tym roku tak naprawdę będzie mało realne. Mimo tego, że prowadzimy w Gminie
od lat jasną, stabilną politykę oświatową, to i
tak musimy wprowadzać narzucane zmiany.
Nawet najlepsze długofalowe planowanie
w gminie nie obroni się przed pochopnymi
i często nieprzemyślanymi pomysłami parlamentarzystów. Dlatego też oczekujemy
stabilnego i przewidywalnego na lata prawa, umożliwiającego nam dobre zarządzanie. Z dużym niepokojem czekamy także
na decyzję w sprawie dalszego funkcjonowania szkół gimnazjalnych. Mamy nadzieję, że pierwotne pomysły o likwidacji zostaną zaniechane i tylko ewentualnie wspólnie
będziemy poprawiali to, co funkcjonuje.
Każde inne rozwiązanie jest dla samorządów nie do przyjęcia.
Pierwsze miesiące nowego roku to również szereg spotkań dotyczących ochrony
przeciwpowodziowej naszej gminy. Mimo
tego, że nowy rząd do tej pory nie podjął
ostatecznej decyzji o realizacji zadań strategicznych na lata 2016-2021 i przesunął
ten termin do końca czerwca tego roku, to
w ostatnim czasie w tym temacie powiało
trochę optymizmem. Uczestniczyłem w posiedzeniu zespołu powołanego przez Wojewodę Opolskiego, gdzie po raz pierwszy od
(ciąg dalszy na str 3)
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(ciąg dalszy ze str 2)

wielu lat można było merytorycznie porozmawiać o tych sprawach. Wszystko wskazuje na to, że wróci temat budowy zbiornika
Kotlarnia, który oprócz elementów ochrony powodziowej, magazynowania wody,
może mieć także duże walory turystyczne. Byłem także uczestnikiem spotkania
u Wojewody Śląskiego w Katowicach,
gdzie rozmawialiśmy na temat rozwiązania problemu budowy wału na granicy
woj. śląskiego i opolskiego. Było to też dosyć owocne spotkanie. Następne miesiące
przyniosą odpowiedzi na nurtujące nas
w tym zakresie pytania.
Pierwsze miesiące nowego roku były
bardzo intensywne i mam nadzieję, że podjęte działania przyniosą wkrótce oczekiwane efekty.
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzę aby były one radosne,
spokojne i pogodne, pełne wiary, nadziei
i rodzinnego ciepła. Życzę obfitości łask
i błogosławieństwa od Chrystusa Zmartwychwstałego.
Wójt Gminy Bierawa
Krzysztof Ficoń

Rozwój Gminy

Inwestycje w Naszej Gminie

1. Trwa kontynuacja budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Dziergowice wraz z kanalizacją deszczową w przy
ulicy Kozielskiej.
2. Wykonano wewnętrzną instalację gazową z wymianą palnika olejowego na
gazowy w istniejącej kotłowni w bu-

Informacja dla rodzin ubiegających się o 500zł na dziecko

Program Rodzina 500+
W związku z tym, że 01-04-2016r.
wchodzi w życie ustawa z dnia 11 luty
2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Bierawie zwraca się z prośbą
aby osoby zainteresowane składały wnioski w wyznaczonych terminach tj.:
• poniedziałek od godz. 08.00 do 17.00
• wtorek od godz. 08.00 do 15.00
• środa od godz. 08.00 do 15.00

dynku Szkoły Podstawowej w Starym
Koźlu.
3. Rozpoczęto remont Domu Kultury
w Bierawie oraz pomieszczeń siłowni
w Kotlarni.
4. Złożono wniosek o dofinansowanie
przebudowy ulicy Parkowej w Starej
Kuźni do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz
wniosek o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Bierawa do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu.
Waldemar Lembowicz
Adrian Zygmund

Informacje

APTEKA
Urząd Gminy Bierawa informuje,
że działa punkt apteczny w budynku
tutejszego Urzędu.
***
Zasady rekrutacji do publicznych
przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bierawa na rok szkolny 2016/2017
więcej informacji www.bierawa.pl

Jednocześnie informujemy, że podstawowe informacje o świadczeniu wychowawczym znajdują się na stronach internetowych:
www.500plusopolskie.pl
www.bierawa.pl
www.gops.bierawa.pl
Informacji udzielać będą również
pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bierawie od poniedziałku

Głos Bierawy

do piątku w godz. 08.00 - 14.00 pod numerem tel. 77 487 21 81.
www.bierawa.pl

***
Nabór uczniów do pierwszych
klas szkół podstawowych i gimnazjów
prowadzonych przez Gminę Bierawa
na rok szkolny 2016/2017
więcej informacji www.bierawa.pl
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Sprawozdanie Zarządu Oddziału Gminnego OSP za okres 2011-2016

Informacje
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
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
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
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
tel. kom. 514 811 207
***
PUNKT NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ
Nieodpłatna pomoc prawna
będzie świadczona
od poniedziałku do piątku
w godzinach 14 -18
w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Bierawie,
przy ul. Wojska Polskiego 12
***
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

Podsumowanie kadencji
Mija kolejna, pięcioletnia kadencja
działalności Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Bierawie. Na XI Zjeździe Zarządu 6 maja 2011r. w remizie OSP Goszyce
z pośród przedstawicieli poszczególnych
jednostek zostały wybrane nowe władze
Zarządu Oddziału Gminnego w Bierawie
w składzie: Michał Klimek - Prezes, Rajnold
Proksza - w-ce prezes, Waldemar Proksza Komendant, Karina Kubina - sekretarz, Mirosław Czyrny - skarbnik oraz członkowie:
Elżbieta Dziuda, Joachim Morcinek, Norbert Mika, Dawid Wróbel, Zbigniew Żmuda, Joachim Daniel, Krzysztof Jelonek, Dariusz Staudt, Rajnold Lamaczek, Eryk Skupin, Krystian Czerepak, Łukasz Rus, Waldemar Winiarski, Monika Pankala, Ryszard
Mostkowy, Piotr Kowalczyk, Klaus Fliegel,
Marcin Gdak, Jan Rygiel. Komisja Rewizyjna: Płaczek Bernard - przewodniczący, Roman Olbrych - zastępca przewodniczącego,
Andrzej Ceglarski – członek.
Podsumowując ten czas możemy skłonić się do wielu refleksji ze względu na długi
czasokres oraz wielorakość zadań jakie miały miejsce w Naszej działalności. Trzeba zauważyć że co roku odnotowujemy poprawę
bezpieczeństwa naszych mieszkańców co
wynika z malejącej ilości zdarzeń w jakich
biorą udział nasi druhowie.
Możemy również mówić o pewnych
działaniach cyklicznych jakie mają miejsce
w kalendarzu pracy. Co roku w styczniu
i lutym odbywają się w Naszych 9 jednostkach zebrania sprawozdawcze. W tym roku
były to również zebrania wyborcze. Zostały
wybrane zarządy w poszczególnych jednostkach na kolejną, pięcioletnią kadencję.
W kolejnym miesiącu czyli marcu przeprowadzony zostanie ,,Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej”, w którym udział

biorą uczniowie szkół z terenu gminy Bierawa. Miesiąc maj to czas corocznego święta
strażaków, które obchodzone jest w każdej jednostce, bardzo często w połączeniu
z rocznicami swej działalności. Na przełomie maja i czerwca organizowane są zawody ,,O Puchar Wójta Gminy Bierawa”. Od
2006r. w zawodach udział biorą nasi najmłodsi druhowie w grupie nazwanej ,,Smerfy”, a wiek uczestników wacha się od 2 do
10 lat. W zawodach w 2015 r. było to już 10
drużyn. W miesiącu czerwcu organizowany
jest coroczny spływ na rzece Odrze w którym druhowie biorą czynny udział dbając
o bezpieczeństwo uczestników na wodzie
jak i na lądzie. W miesiącu wrześniu podczas obchodów uroczystości dożynek gminnych strażacy pełnią rolę zabezpieczenia
i obsługi uroczystości.
Bardzo optymistyczne w działalności
jednostek jest to, że co roku wzrasta liczba
członków oraz to, że są to coraz młodsi druhowie.
Należy również pamiętać o tych którzy
w minionych latach odeszli z Naszych szeregów na wieczna służbę a byli to między innymi druhowie: Fliegel Wilchelm, Chromik
Hubert - OSP Lubieszów, Pazurek Jerzy, Andrzej Reczuch - OSP Dziergowice, Ryszard
Gołębowski – wójt Gminy Bierawa, Konrad
Kijowski - OSP Solarnia, Mirosław Czyrny OSP Kotlarnia i inni.
Życzymy wszystkim członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Bierawa
wielu sukcesów i zadowolenia z działalności
społecznej. Nowo wybranym zarządom jednostek owocnej współpracy.
16 kwietnia o godzinie 10.30 w Domu
Kultury w Bierawie odbędzie się XII Zjazd
Gminny, na którym to zostaną wybrane
nowe władze zarządu na kolejną kadencję.
Michał Klimek

Opolska Karta Rodziny i Seniora
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w celu podpisania porozumienia w GOPS
Bierawa lub zgłoszenia się telefonicznego –
tel. 77 487 21 81.
Partnerzy w zamian za dobrowolne
świadczone zniżki będą mieć darmową reklamę na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa. Otrzymają także odpowiednie
naklejki do oznaczania swoich firm.
Posiadacze tej samej Opolskiej Karty
Rodziny i Seniora mogą korzystać z ulg,
promocji i rabatów na terenie Gminy Bierawa, proponowanych przez lokalnych gminnych partnerów - wykaz na stronie
www.bierawa.pl

Głos Bierawy

Bierawa na trasie Interkonektora Polska - Czechy

O inwestycji gazowej
Na lata 2017- 2018 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
wspólnie z czeskim operatorem systemu
przesyłowego NET4GAS s.r.o, planuje budowę Interkonektora Polska-Czechy. Projekt polegał będzie na utworzeniu dwukierunkowego połączenia przesyłowego
pomiędzy Polską i Czechami w celu dywersyfikacji oraz poprawy bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego w Europie Środkowo
i Południowo – Wschodniej.
GAZ-SYSTEM S.A jest jednoosobową
spółką akcyjną Skarbu Państwa o znaczeniu
strategicznym dla polskiej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego kraju.

nie zdolności przesyłowych gazu na Górnym i Dolnym Śląsku oraz Opolszczyźnie,
a także uatrakcyjnienie terenów pod nowe
inwestycje w regionie. Dla Gminy Bierawa
ważną korzyścią będzie corocznie odprowadzany przez GAZ-SYSTEM S.A. podatek od nieruchomości w wysokości 2%
wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy. Regularnie
wpływającą do budżetu kwotę, można będzie przeznaczyć na potrzeby społeczności lokalnych.

W ramach realizacji zadania po stronie
polskiej projektowane są:
• gazociąg Kędzierzyn-Koźle – Granica RP
o długości ok. 54 km, w tym na terenie
Gminy Bierawa 5,3 km, średnicy 1000
mm i ciśnieniu 8,4 MPa,
• tłocznia gazu w Kędzierzynie-Koźlu
• stacja pomiarowa w miejscowości
Owsiszcze o przepustowości do 10 mld
m3/rok.
Aktualnie inwestycja jest na etapie
opracowania dokumentacji projektowej,
której wykonawcą jest wybrane w publicznym postępowaniu przetargowym
konsorcjum firm Biuro Projektów „NAFTA-GAZ” Sp. z o.o. z Jasła oraz Górnicze Biuro Projektów PANGAZ Sp. z o.o.
z Krakowa. Na terenie gminy prowadzone są
prace geodezyjne, a następnie wykonane zostaną badania geologiczne w celu potwierdzenia właściwości fizycznych gruntu pod
posadowienie projektowanego gazociągu.
Wsparcie z Unii Europejskiej

Program dla rodzin i seniorów
O przyznanie Opolskiej Karty Rodziny
i Seniora mogą ubiegać się :
- rodziny z 2 i więcej dzieci do 18 roku życia,
- rodziny wychowujące dziecko z orzeczoną
niepełnosprawnością do 26 roku życia,
- osoby starsze które ukończyły 65 rok życia.
Okazując wyżej wymienioną kartę jej
posiadacze mogą korzystać z ulg, promocji
i rabatów proponowanych przez regionalnych partnerów www.ssd.opolskie.pl zakładka „moje ulgi”.
Zwracamy się również z prośbą do
wszystkich chętnych firm, instytucji,
podmiotów prywatnych o zgłoszenie się
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W październiku 2013 roku Komisja
Europejska przyznała tej inwestycji status
„Projektu o znaczeniu wspólnotowym”, natomiast w maju 2015 roku połączenie międzysystemowe Polska – Czechy otrzymało
wsparcie finansowe w kwocie 1,5 mln EUR
w ramach instrumentu finansowego „Łącząc Europę”.
Korzyści z realizacji Inwestycji
Połączenie umożliwi zarówno budowę regionalnego rynku gazu jak i dalszą
integrację krajów regionu z rynkiem Unii
Europejskiej. W skali kraju efektem projektowanych inwestycji będzie zwiększe-

Bezpieczeństwo przede wszystkim
Nad prawidłową realizacją prac na budowie nadzór sprawuje zarówno wykonawca inwestycji (kierownik budowy, kierownicy robót poszczególnych odcinków), jak
również wybrana w tym celu przez inwestora zewnętrzna firma sprawująca tzw. nadzór
inwestorski.
Na etapie budowy gazociągu nastąpi
zajęcie terenu pod pas montażowy gazociągu. Gazociąg będzie wybudowany
pod ziemią z przykryciem min. 1,2
m licząc od powierzchni gruntu do
górnej płaszczyzny gazociągu. Po wybudowaniu gazociągu teren zostanie
doprowadzony do stanu pierwotnego.
Wybudowanie gazociągu nie zmieni
rolniczego sposobu użytkowania działek, toteż nadal będzie można prowadzić na nich uprawy.
Przed uzyskaniem pozwolenia na
użytkowanie gazociąg podlega próbom ciśnieniowym: wytrzymałości,
szczelności i próbom specjalnym (tzw.
stresowym), wykonywanym przy
udziale Urzędu Dozoru Technicznego, a także odbiorowi technicznemu
oraz odbiorowi końcowemu po nagazowaniu i rozruchu. Pozwolenie
na użytkowanie wydawane jest przez
właściwego Wojewodę, po uprzedniej
kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego.

Zasady ustalania odszkodowań
Zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia
2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, właściciele nieruchomości otrzymają odszkodowanie z tytułu
wybudowania gazociągu na ich gruntach na
podstawie operatów szacunkowych, sporządzonych przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych, działających na zlecenie
właściwego wojewody.
Odpowiedzialne inwestycje
Inwestor stosuje nowoczesne i sprawdzone technologie jak również najlepszej jakości materiały oraz systemy zabezpieczeń.
Dla inwestycji standardowo zapewniony
jest profesjonalny nadzór inwestorski, przyrodniczy i archeologiczny.
www.bierawa.pl

Strefa kontrolowana wybudowanego
gazociągu obejmować będzie pas o szerokości 12,0 metrów, po 6 m od osi gazociągu.
W strefie kontrolowanej nie należy wznosić
obiektów budowlanych, urządzać stałych
składów i magazynów oraz podejmować
działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania.
W strefie kontrolowanej nie mogą rosnąć
drzewa w odległości mniejszej niż 3,0 m od
gazociągu, licząc od osi gazociągu do pni
drzew.
Połączenie międzysystemowe Polska - Czechy realizowane będzie zgodnie z wymogami prawa krajowego i UE,
a także z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz praw wszystkich interesariuszy.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.gaz-system.pl
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Przewodnik po naszej stronie internetowej

www.bierawa.pl po nowemu

Szanowni Państwo, chcielibyśmy
przybliżyć Państwu funkcjonowanie naszej strony internetowej i zachęcić do korzystania z niej.
www.bierawa.pl to miejsce, gdzie najszybciej znajdziecie Państwo informacje
dotyczące funkcjonowania urzędu, bieżących realizacji oraz wydarzeń lokalnych
i ponadlokalnych, np. bieżący harmonogram wywozu odpadów, informacje o kolejnych sesjach Rady Gminy, toczące się
postepowania z udziałem społeczeństwa,
informacje o naborach i dotacjach, itp.
Poniżej krótki przewodnik, jak sprawnie znaleźć to, co Państwa w danej chwili
interesuje. W przypadku jakichkolwiek
pytań i wątpliwości jesteśmy do Państwa
dyspozycji.
A. W tym miejscu zamieszczamy bieżące
wydarzenia, informacje, ogłoszenia.

Widoczne są cztery pierwsze. Każde
kolejne jest archiwizowane i można je
odnaleźć klikając więcej aktualności.
B. Opcja newsletter jest dla osób posiadających e-maila. Zapisując się do naszego newslettera, będziecie Państwo
otrzymywać każdorazowo następnego
dnia po zamieszczeniu nowej aktualności maile z krótką informacją o zamieszczonym zagadnieniu.
C. Zapraszamy do zapoznania się z folderem ukazującym walory Gminy Bierawa oraz partnerskiej czeskiej Gminy
Markvartovice.
D. Miejsce poświęcone na najważniejsze,
długoterminowe informacje, ważne
dla Państwa.
E. Tereny inwestycyjne w Gminie Bierawa atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów.

Sołectwo Lubieszów

niem kiełbasek oraz śpiewem tradycyjnych
biesiadnych utworów. 6 lutego kolejny raz
nasze domy i posesje odwiedzał orszak Wodzenia Niedźwiedzia. Tu bardzo serdecznie
dziękuję wszystkim tym, którzy niedźwiedzia ugościli, bo dzięki Wam mamy kolejny
zakup do kuchni w świetlicy - zmywarka.
Dnia 9 lutego w świetlicy odbył się wieczorek z okazji ostatków - bal przebierańców.
W dniu 23 lutego odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawcze. Można było dowiedzieć się co zostało zrealizowane w roku
2015 i posłuchać o planach na rok 2016.
W tym roku planujemy dalszy remont pomieszczeń na boisku, oraz zakup urządzenia

Nasze plany
Rok 2016 rozpoczęliśmy wspólnym kolędowaniem 6 stycznia wraz z dziecięcym
zespołem Golców. 20 stycznia w świetlicy DFK odbyło się spotkanie noworoczne
członków mniejszości niemieckiej, które
uświetnili swoimi występami przedszkolaki z Lubieszowa przedstawiając jasełka. Po
części biesiadnej odbyło się zebranie sprawozdawcze Zarządu. 28 stycznia rozpoczęliśmy ferie zimowe wspólnym ogniskiem
na boisku, przejażdżką wozem i piecze-
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F. Pod tym hasłem na bieżąco zamieszczane są krótkie notatki wraz z fotografią bieżących zakończonych inwestycji/
remontów dotyczących naszej gminy.
G. Odnośnik do Gminnego Centrum
Kultury i Rekreacji w Bierawie, gdzie
znajdziecie Państwo szeroką ofertę
kulturalną dla dzieci, młodzieży i dorosłych w każdym z domów kultury.
H. Bieżący Harmonogram Dyżuru Aptek
I. Odnośnik do strony z mikroporadami.
J. Odnośnik do strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej. Strona poświęcona
osobom chcącym założyć swoją działalność gospodarczą, ale również posiadającym ją.
K. System Informacji Przestrzennej to
baza zawierająca aktualne Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bierawa, a także Plany Zagospodarowania
Przestrzennego dla poszczególnych
sołectw i ich zmiany. W bazie możecie Państwo również sprawdzić numer
budynku i podstawowe informacje
o danej działce leżącej na terenie gminy.
L. Akty Prawne publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
M. Wirtualny Urząd
N. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bierawa – miejsce, w którym na
bieżąco możecie Państwo śledzić podejmowane uchwały, protokoły z sesji,
ogłaszane konkursy i ich wyniki, prowadzone postępowanie oraz wydawane decyzje.
O. Wersja strony dla osób słabowidzących.
P. Warto również zapoznać się z Menu,
w którym również znajdują się ciekawe
informacje, jak np. archiwum postów,
wszystkie wydania biuletynu Głos Bierawy w wersji pdf., informacje o realizacji projektów itp.
Katarzyna Kostka
Fitness na plac zabaw oraz 4 stroje ludowe.
W dniach 19-20 marca odbyło się 15-lecie Zawodów Psich Zaprzęgów. Bardzo serdecznie
dziękuje wszystkim, którzy nam pomagają
w pracach na rzecz sołectwa. Od marca rozpoczęły się zajęcia świetlicowe, zapraszamy
w poniedziałki, środy i czwartki w godz.
16:30 - 18:30. W maju planujemy zbiórkę
złomu z której środki zostaną przekazane
na zagospodarowanie terenów wokół basenu. Z zebranych środków w roku 2015 uzyskaliśmy 1530 zł, co nie wystarczy na zakup
zaplanowanych ław ogrodowych i krzewów.
Sołtys Lubieszowa Bernadeta Poplucz
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Grupa Top Light Group S.A. w Naszej Gminie

Wyznaczają trendy oświetleniowe

20 lat na rynku, 32 kraje, do których
eksportowane jest oświetlenie, 120 zatrudnionych osób, nowa hala produkcyjna, prestiżowe nagrody i wyróżnienia.
O kim mowa? O firmie, a właściwie Grupie Top Light Group SA, do której należą
marki Spot Light, Britop Lighting i Light
Center – znane i cenione na całym świecie.
Kiedyś i dziś
Firma swoją działalność rozpoczęła
w 1996 roku, w domu jej właściciela Christiana Ortlieb w Cisku i początkowo produkowała tylko dla Niemiec. Już dwa lata później rozszerzyła produkcję na rynek polski.
Dziś, dwadzieścia lat później, produkuje
oświetlenie dla najbardziej wymagających
klientów do ponad 32 krajów świata, wśród
których wymienić można m.in. prawie
wszystkie rejony Europy, Surinam, Kubę,
Nową Zelandię, Arabię Saudyjską, Maroko, Egipt czy Kazachstan. Wydawać by się
mogło, że na tym etapie, z punktu widzenie
odbiorcy można mówić już o ogromnym
sukcesie, jednak jak zaznacza Pan Ortlieb,
to dopiero połowa drogi.
Co dalej?
Najbliższe plany firmy to otwarcie nowej
hali produkcyjnej oraz drugiej – wysokiego
składowania, których budowę w zaskakującym tempie możemy obserwować od lipca
ubiegłego roku. Od maja bieżącego roku
firma w całości przenosi swoją działalność
do Bierawy, przy ul. Nowe Osiedle i w tym
czasie planowane jest uruchomienie nowych hal, a co się z tym wiąże, zatrudnienie
kolejnych 70 osób. Końca dobiega również
budowa nowego biurowca, który zachwyca
architektonicznie. Nowa inwestycja sprawi,
że firma ulokuje się w pierwszej dwudziestce największych producentów oświetlenia
w Europie. Na dzień dzisiejszy firma zatrudnia około 120 osób, które na co dzień

są mieszkańcami gminy Bierawa oraz pobliskiej gminy Cisek. SPOT Light należy
bezsprzecznie łączyć z firmą BriTop Lighting. Jak podkreśla właściciel, jedna bez
drugiej nie istnieje, trzeba na nie patrzeć
jako na jedną komórkę.
Prestiżowe wyróżnienie
W październiku 2014 roku mieliśmy
okazję obserwować przełomowe wydarzenie – otwarcie długo oczekiwanego, nowego mostu łączącego Cisek i Bierawę. Parę
miesięcy później nasze oczy zachwyciła iluminacja oświetleniowa, której wykonawcą
była firma SPOT Light.
Dzisiaj jesteśmy dumni, że „firma
z sąsiedztwa” podczas styczniowych targów
światła, które miały miejsce w Warszawie
w Centrum Wystawienniczym EXPO XXI,
odebrała prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Polski Związek Przemysłu
Oświetleniowego. W konkursie na najlepiej
oświetloną gminę i miasto oraz najlepszą
inwestycję oświetleniową, nagrodę przyznano firmie SPOT Light za wykonanie
oświetlenia mostu łączącego Cisek i Bierawę. W uzasadnieniu „komisja podkreśliła
uzyskany bardzo dobry efekt wizualny uzyskany przy zastosowaniu oszczędnych środków oświetleniowych”. Iluminacja świetlna
została wykonana
w taki sposób, by
zawsze współgrać
z
kalendarzem.
Podczas świąt narodowych, m.in.
1 i 3 Maja, 11 Listopada – most świeci
na biało czerwono.
W pozostałe dni
obserwujemy kolory niebieski, fioletowy czy zielony.
www.bierawa.pl
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Należy wspomnieć, że pomysł oświetlenia w całości wyszedł od właściciela
firmy – Christiana Ortlieba. Kiedy dowiedział się, że ruszyła tak poważna inwestycja, jak budowa nowego mostu, osobiście
dowiadywał się, jakie są plany jego oświetlenia. Na informację, że takowych nie ma
zareagował niedowierzaniem i postanowił
włożyć w to swój wkład. Zaprojektował iluminację i przedłożył gotowy projekt „Zależało nam na tym, bo to jest jednak coś na
skalę krajową, nawet europejską, coś rzadkiego” – wspomina Ortlieb.
Christian Ortlieb
Sympatyczny i ciepły, ale zarazem stanowczy oraz wymagający od siebie i innych
człowiek, pomysłodawca i założyciel firmy
– Christian Ortlieb. Jako właściciel czuwa,
by wszystko pracowało bez zarzutu. W rozmowie zdradza, że dużo projektów lamp,
które nie raz oświetlają nasz dom, są jego
autorstwa. Produkt ostateczny powstaje
z poszczególnych komponentów, które dostarczane są z aż 20 państw. Bardzo często
nowe pomysły wychodzą również od pracowników. Swoją dotychczasową ścieżkę
podsumowuje „Żeby być w tym miejscu,
w którym się teraz jest, musiało być wszystko tak, jak było”. Poproszony o radę dla nowych, młodych przedsiębiorców, wymienia
trzy cechy: samodyscyplina, chcieć i wiedzieć – mieć plan, „Nie ma nic z przypadku” – podsumowuje.
SPOTLight w społeczności lokalnej
Firma jest przykładem wspaniałej
symbiozy pomiędzy przedsiębiorstwem
a mieszkańcami gminy oraz lokalnymi
instytucjami. Poprzez swój ogromny potencjał jest jednym z głównych pracodawców dla mieszkańców gminy i okolicznych
miejscowości. Dodatkowo angażuje się
w życie społeczne poprzez udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na
rzecz szkół, kościoła, stowarzyszeń. Współpracę z administracją gminy również należy uznać jako wzorową. Jako mieszkańcy
możemy być dumni, że na naszym terenie
działa tak przyjazna i rozpoznawalna firma, jaką jest Grupa Top Light Group SA.
Katarzyna Kostka

7

Głos Bierawy										

Publiczne przedszkole w Bierawie

Wychowanie przedszkolne to fundament
„Wychowanie przedszkolne to fundament,
musi on być solidny, gdyż na nim buduje
się piętra, czyli poszczególne szczeble edukacyjne.”
Publiczne Przedszkole w Bierawie
z oddziałami zamiejscowymi ma na celu
wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju
dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi
w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
Dzieciaki z naszego przedszkolu chętnie uczestniczą w konkursach, jak i innych imprezach. Tak też przedszkolaki ze
Starego Koźla wraz ze swoją panią J. Malajka, przedstawiły w klubie wiejskim inscenizację jasełek, a maluchy z oddziału
w Bierawie pojechały z panią A. Czogała
do Cisku, na kolejny już przegląd kolęd
i pastorałek „Bobas”.
W każdym z oddziałów organizowane były uroczystości z okazji Dnia Babci
i Dziadka, w których dzieci prezentowa-

ły swoje umiejętności aktorskie poprzez
śpiewanie piosenek czy recytowanie
wierszy; również i w języku niemieckim.
Dzieci z grupy starszej z oddziału w Bierawie pod opieką pani A. Fajęskiej i pani
K. Przybyła wybrały się do zaprzyjaźnionego już od lat z naszym przedszkolem
GCKiR, aby z okazji Dnia Seniora umilić
gościom popołudnie pięknym występem,
tańców, śpiewu, jak i gromkich braw nie
brakowało.
W każdym z oddziałów organizowane
są również „zajęcia otwarte” dla rodziców.
Współpracujemy również z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej w Kędzierzynie Koźlu. Dzieci uzyskują tym samym pomoc w wyrównywaniu
szans edukacyjnych oraz uczą się jak radzić sobie z napotkanymi trudnościami.
Nauczycielki prowadzą również zajęcia
dodatkowe z innowacji pedagogicznych,
np. „bezpieczny przedszkolak” czy „zdrowe odżywianie”.

Publiczne przedszkole w Dziergowicach

Czyste powietrze wokół nas
Program przedszkolnej edukacji
anytytytoniowej organizowany przez
Państwową Stację Epidemiologiczno Sanitarną w K-Koźlu realizowany jest
w naszym przedszkolu cyklicznie od kilku lat. W tym roku szkolnym adresowany
jest do dzieci 4 letnich oraz ich rodziców
i opiekunów. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.
Program ma charakter profilaktyczny, ale
przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony
własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są
skazane na bezpośredni kontakt z oso-

bami palącymi. Zaś u rodziców wpływa
na wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją
na różne rodzaje dymów. Wszystkie zajęcia realizowane są w formie zabawowej,
skoncentrowane są na pobudzaniu oraz
stymulacji różnych form aktywności: zabawy twórczej, tematycznej, grupowej,
konstrukcyjnej. Zabawowa forma zajęć
z uwzględnieniem ciekawych metod aktywizujących dostarcza dzieciom najwięcej
okazji do uczenia się przez doświadczenie. Z dotychczasowych na uwagę zasługują wycieczki po najbliższej okolicy,
które ukierunkowały
uwagę dzieci na źródła
dymów wydostających
się z dymiących kominów, palących ognisk
i dymiących
samochodów.
Z
innych proponowanych dzieciom form
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W oddziale Kotlarnia jak i Lubieszowie zaproszono gości, którzy grali na różnych instrumentach muzycznych - gitarze
czy na perkusji. Dzieciaki bardzo chętnie
i uważnie słuchały tych występów. Aby
umilić pobyt dzieciom w przedszkolu zapraszane są także teatrzyki, jak i organizowane są wycieczki; najbliższa już w marcu do teatru muzycznego w Gliwicach.
W każdym z oddziałów zorganizowane
były bale karnawałowe z wodzirejem. Nie
zabrakło również wizyty pana policjanta,
który poprzez rozmowę z dziećmi uświadomił im, jak ważne jest przestrzeganie
bezpieczeństwa na jezdni.
Już w najbliższym czasie, w związku
z nadchodzącymi Świętami Wielkanocnymi, dzieciaki będą mogły uczestniczyć
w kolejnym już kiermaszu wielkanocnym
w GCKiR. Już trwają przygotowania do
tej zimprezy.
Od 1 marca 2016r. rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca we wszystkich oddziałach naszego
przedszkola – serdecznie zapraszamy.
A. Fajęska
zabawowych prowadzonych w ramach
realizacji programu są zabawy dramowe,
oddechowe oraz zabawy ruchowe przy
akompaniamencie piosenki o dinozaurze
Dinku, który jest maskotką tego programu. Na dużą uwagę zasługują również
happeningi po najbliższej okolicy pod
hasłem: „Chcemy oddychać czystym powietrzem”, które zachęcają mieszkańców
naszej wsi do unikania sytuacji zagrażających środowisku przyrodniczemu.
Końcowym etapem w realizacji programu będą konkursy plastyczny i ekologiczny pod haslem: „Czyste powietrze
wokół nas”, które pozwolą podsumować
zdobytą przez dzieci wiedzę, umiejętności i postawy moralne. Już dzisiaj można
stwierdzić, że realizacja programu prowadzona w ścisłej współpracy z rodzicami
przyniesie nieocenione korzyści zarówno
dla dzieci, rodziców oraz wychowawców.
Dzieciom bowiem daje szansę aktywnego i twórczego działania, współdziałania
w zespole oraz do asertywności w niektórych sytuacjach. Dla wychowawców
i rodziców zaś jest okazją do odnalezienia
się w roli wspierającej działania dziecka,
mające na celu wykształcenie świadomej
postawy ochrony własnego zdrowia.
Na koniec korzystając z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy
wszystkim „Smacznej szyneczki i jajeczka
w ten świąteczny ranek, a w koszyku wielkanocnym smacznych niespodzianek”.
mgr Beata Nieckarz
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Głos Bierawy

Szkoła Podstawowa w Starym Koźlu

Szkolne wieści
Nowy rok rozpoczął się w naszej szkole serią sukcesów w licznych konkursach
przedmiotowych na etapie gminnym.
I miejsce w konkursie historycznym zajęła Wiktoria Bazan z kl. V. Karina Pyrlik
z kl. VI zajęła II miejsce w konkursie języka polskiego oraz III w konkursach przyrodniczym i matematycznym. Natomiast
Karolina Zawadzka, również z kl. VI zdobyła trzecie miejsce w konkursach języka
polskiego oraz przyrodniczym.
Nasi uczniowie mogą pochwalić się
nie tylko wiedzą, ale również talentami
muzycznymi. 16 stycznia w kościele p.w.
Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła
w Kędzierzynie-Koźlu, odbył się I Miejski
Konkurs Kolęd i Pastorałek „Piastowskie
kolędowanie 2016”. Główną nagrodę konkursu GRAND PRIX, zdobył tam nasz
szkolny zespół wokalno-instrumentalny,
prowadzony przez panią Małgorzatę Ceglarską.
Przed feriami w naszej szkole gościli
policjanci z KPP w Kędzierzynie - Koźlu
wraz ze swoim czworonożnym partnerem
- psem Rokim. Policjanci porozmawiali
z uczniami na temat bezpieczeństwa, a następnie zaprezentowali elementy tresury.

Nie obeszło się także bez balu karnawałowego. Połączony on został z dniem
otwartym dla kandydatów na uczniów
przyszłej klasy pierwszej.
Po feriach część uczniów, jak co roku,
wyjechała na „białą szkołę” do Sidziny, aby
doskonalić swoje umiejętności narciarskie.
Dzieci wybrały się również w marcu do
kina dzięki uprzejmości Rady Rodziców,
która całkowicie sfinansowała ten wyjazd.
W naszej szkole trwa też akcja czytelnicza „Poczytajmy razem”, w ramach której czytane są uczniom książki. Lektorami
są nauczyciele, rodzice, liczymy także na
osobistości z lokalnej społeczności. Akcja ta jest powiązana z udziałem szkoły
w rządowym programie „Książki naszych
marzeń”, dzięki któremu biblioteka szkolna
wzbogaciła się o ponad 90 nowych pozycji książkowych, które są rozchwytywane
przez dzieci.
Tyle za nami, a nasze plany na wiosnę?
To przede wszystkim nasz tradycyjny już
dzień regionalny zaplanowany na początek
kwietnia, na który już dziś serdecznie zapraszamy.
Ewa Stania

Szkoła Podstawowa w Starej Kuźni

Szkolne sprawy
Czas jesienno - zimowy był bardzo pracowitym okresem dla naszych
uczniów. Upłynął na uczestniczeniu
w różnorodnych konkursach przedmiotowych na szczeblu gminnym oraz rejonowym. Nasi uczniowie: Jadwiga Pucia, Julia
Gowin, Wiktoria Dowhań, Olivia Piwowarska, Agata Domagała i Kamil Zywar
zdobyli liczne wyróżnienia oraz czołowe
miejsca. Ponadto uczennica kl II Lena
Burska została wyróżniona w międzywojewódzkim konkursie fotograficznym pt.
„Koch mit Deutsch”. Wyróżnienie oraz
nagrodę odebrała w Opolu.
Uczniowie kl. I - III przygotowali
i przedstawili piękne jasełka bożonarodzeniowe dla bliskich oraz środowiska lokalnego w Domu Kultury w Starej Kuźni,
wprowadzając przybyłych gości w atmosferę świąteczną.
W styczniu nasi uczniowie prezentowali swoje zdolności muzyczne w przeglądzie twórczości szkolnej pt. „Popołudnie
z jasełkami” organizowanym przez DK
w Bierawie.
Czas karnawału upamiętniliśmy balem, podczas którego uczniowie bawili

się przy wybranych piosenkach, a każdy
z nich mógł wcielić się w ulubionego bohatera. Zabawa była udana, towarzyszyły jej liczne konkursy i zabawy wspólne
z nauczycielami.
Luty to czas, gdy dziadkowie i babcie
mogli zobaczyć przedstawienie uczniów
kl. II pt. „Bal w pokoiku lal”. Wnuczęta
zaprezentowały swój talent aktorski sprawiając bliskim wielką przyjemność.
Do naszej szkoły zawitał niedawno
objazdowy cyrk, który przysporzył nie
lada wrażeń, a wszystko za sprawą kobiety
gumy, zabawnego klauna oraz olbrzymiego węża, którego można było dotknąć.
Swoją obecnością zaszczycili nas rodzice przyszłych pierwszoklasistów, którzy wraz ze swoimi dziećmi wzięli udział
w dniu otwartym. Mogli się oni zapoznać
z ofertą naszej placówki, zobaczyć teatrzyk w wykonaniu obecnych uczniów,
a ich pociechy spędziły miło czas ze starszymi kolegami na zabawie oraz przepysznym poczęstunku.
Monika Giesman
www.bierawa.pl

Szkoła Podstawowa w Dziergowicach

Z życia szkoły

Nasi uczniowie jak zwykle pracowali
bardzo solidnie i osiągnęli świetne wyniki. Niejednokrotnie stawali na podium
Gminnych Etapów Konkursów: j. angielski: II m. J. Bigas, III m. K. Daniel;
j. polski: I m. K. Daniel; historia II m.
K. Daniel; matematyka II m. M. Jureczko;
przyroda III m. K. Daniel. Na szczególną
pochwałę zasłużył Kacper Daniel, który
aż czterokrotnie był w pierwszej trójce,
a ponadto miał najwyższą śr. w szkole
5,67. Kacper i Paweł Kubina ze śr. 5,31
otrzymali stypendium.
Braliśmy udział w Finale WOŚP w DK
Dziergowice oraz w „Przeglądzie kolęd
i piosenek świątecznych” w D.K. Bierawa.
Klub Odkrywców Języka Niemieckiego
przygotował dwie prezentacje: Berlin oraz
bajkę: „Święta w lesie” (dostępne na www.
bilingua.haus.de).
Nasza szkoła tętni życiem, jednak
wiele nie wydarzyłoby się bez prężnej i zawsze chętnej do pomocy Rady Rodziców.
Dzięki nim mogliśmy się bawić na doskonale zorganizowanej zabawie karnawałowej oraz otrzymać wsparcie zawsze, gdy
tego potrzebujemy.
Prężnie działa również Samorząd
Szkolny, który zorganizował „Szkolny
Konkurs na najpiękniejszą choinkę”. Bierzemy udział w projekcie ,,Książki Naszych Marzeń”. Na zebraniu podsumowującym osiągnięcia uczniów w I semestrze
uczniowie kl. II A inscenizacją: ,,Czytamy
książki cały rok” oraz przedstawiciele klas
starszych recytacją wierszy- przybliżyli
rodzicom tematykę realizowanego projektu.
Wszystkim czytelnikom Głosu Bierawy składamy najserdeczniejsze życzenia
na zbliżające się święta Wielkiej Nocy.
Dużo zdrowia, radości, pogody ducha
i smacznej święconki życzą: Dyrekcja,
Grono Pedagogiczne, Pracownicy oraz
uczniowie SP Dziergowice.
mgr Alina Marek
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Zespół Szkół Dwujęzycznych w Solarni

Co piszczy w ZSD w Solarni?
Szkoła w Solarni otwarta jest na różne przedsięwzięcia pozwalające na rozwój
intelektualny, fizyczny i duchowy naszych
uczniów. Uczniowie rozwijają swoje umiejętności, nie tylko uczestnicząc w regularnych zajęciach, ale także biorąc udział
w warsztatach, wycieczkach, Białej Szkole,
prelekcjach, konkursach oraz innych inicjatywach.
Pracę w nowym roku kalendarzowym
2016 zaingerowały warsztaty, na których
uczniowie zostali ponownie zaznajomieni z
niepłatnymi e-podręcznikami dostępnymi
na www.epodreczniki.pl. Następnie, klasa
V przedstawiła przedstawienie pt. „Bazyliszek”, a Zespół wokalny „Solaris” zaśpiewał
podczas WOŚP w Dziergowicach.

Gimnazjum uczestniczyło w zajęciach z doradztwa zawodowego, które
przeprowadziła p. K. Paprotny z CKPiU
z Kędzierzyna-Koźla. Jeszcze przed feriami uczniowie Gimnazjum wzięli także udział w Programie Profilaktycznym
zorganizowanym przez Dom Kultury
w Dziergowicach.
Dnia 17 lutego odbyło się spotkanie z
autorem książki pt. „Speculo” – Tomaszem
Sobanią, w ramach rządowego programu
„Książki naszych marzeń”. Nie zabrakło
również możliwości rozwoju sprawności
fizycznych. Jak co roku, chętni uczniowie
mogli szlifować swoje umiejętności narciarskie na Białej Szkole w Sidzinie. Dla
pozostałych został zorganizowany wyjazd

Gimnazjum w Bierawie

Ciekawa zima w naszym gimnazjum
Przez cały styczeń 2016 roku uczniowie brali udział we wszystkich konkursach przedmiotowych na szczeblu
gminy. Największy sukces odniosła Karolina Marek z klasy IIIb w Konkursie
Języka Niemieckiego. Zakwalifikowała się
w tym konkursie do etapu wojewódzkiego
w Opolu.
Dużym sukcesem dla naszej szkoły
zakończył się także rok 2015. Uczennica
klasy IIb Anna Łukowska zdobyła I miejsce w XVI Wojewódzkim Konkursie Jednego Poety w Opolu. Ania ujęła komisję
wyjątkowo dojrzałą i oryginalną interpretacją wiersza Julii Hartwig „Podziękowanie”. Otrzymała w nagrodę piękną statuetkę, która wzbogaciła gablotkę w naszym

gimnazjum, wypełnioną już wieloma pucharami i nagrodami z różnych konkursów. Osiągamy sukcesy nie tylko na polu
dydaktycznym, ale i artystycznym.
Wiele radości i satysfakcji sprawiło
gronu pedagogicznemu, uczniom i rodzicom zdobycie przez zespół muzyczny
Big Band i solistów nagrody Grand Prix
w Opolskim Przeglądzie Muzycznym
pod nazwą „Śpiewamy kolędy, pastorałki i polskie pieśni świąteczne”. Ponadto
Sonia Eilers z kl. IIIa i Wiktoria Popczak
z kl. IIIb otrzymały wyróżnienie za wykonanie pastorałki „Jakaś światłość”. Nikola
Suchanek z kl. Ib zdobyła też II miejsce
w konkursie plastycznym, który był jednym z form przygotowań do Światowych

LZS „Odrzanka” Dziergowice

Mamy Reprezentantów Województwa!
Drużyny młodzików i trampkarzy
LZS „Odrzanka” Dziergowice waz z trenerami: Tomaszem Dubielem i Stanisławem
Wróblem po raz trzeci z rzędu przebywały na zimowym obozie przygotowawczym do sezonu. W poprzednich latach
obóz został zorganizowany w ośrodku
„Olimpia” w Rybniku-Kamieniu, gdzie
przygotowuje się do sezonu wiele drużyn
polskiej ekstraklasy, a w latach wcześniejszych przygotowywała się także reprezentacja Polski. W tym roku, podczas ferii
zimowych drużyny trenowały w dniach:
8-12 lutego, w kompleksie sportowym
API w Zakopanem, gdzie mogły połączyć
treningi ze zwiedzaniem „Zimowej Stoli-

cy Polski”. Treningi odbywały się dwa razy
dziennie na boisku ze sztuczną murawą.
Drużyna młodzików rozegrała sparing
z drużyną z Dolnego Śląska „Polonia
Trzebnica”, wygrywając 5:2. W przerwie
między treningami młodzi piłkarze zwiedzili Gubałówkę, Wielką Krokiew oraz
Krupówki.
Trenerzy LZS „Odrzanka” Dziergowice bardzo owocnie pracują z młodzieżą.
Klub posiada pięć grup treningowych,
a drużyna seniorów jest liderem B klasy.
Nasze drużyny odnosiły zwycięstwa nad
drużynami z miast powiatowych, takich
jak Głubczyce czy Prudnik, które posiadają dużo większy potencjał możliwo-
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Listy czytelników
na lodowisko w Pszowie. W okresie karnawałowym została również zorganizowana
przez SU zabawa karnawałowa ku uciesze
najmłodszych i najstarszych.
W styczniu i lutym uczniowie brali
udział w wojewódzkich konkursach przedmiotowych. Wyróżnili się: Golla Kerstin
laureatka k.z j. niemieckiego e. wojewódzki, Szymon Lis (I) i Dominika Gnielińska
(II) k. przyrodniczy; Sonia Burgfeld (I)
k.z j. niemieckiego i j. angielskiego, (II)
k. j. polski, (III) k. biologiczny; Julia Przybyła (II) k. matematyczny; Paweł Pajonczek (II) k. historyczny; Czogała Aleksander (II) k. j. angielskiego; Paweł Larysz
(III) k. chemiczny, Magdalena Kozubska
i Bryan Gohla w Miejskiej Szachowej Lidze
Szkolnej.
mgr Magdalena Czerwińska
Dni Młodzieży w Krakowie.
W ostatnim tygodniu przed feriami
zimowymi uczniowie z naszego gimnazjum wyjechali na długo wyczekiwaną
Białą Szkołę na narty w góry. Wyjazd okazał się niezwykle udany i atrakcyjny. Miejscowość Poręba, w której gimnazjaliści
byli zakwaterowani wraz z nauczycielami,
po raz kolejny wydała się im ciekawa. Do
południa uczniowie pod opieką instruktorów i nauczycieli szlifowali umiejętności narciarskie na stokach: w Lubomierzu
i Spytkowicach. Na szczególne uznanie
zasługują ci jeżdżący, którzy po raz pierwszy uczyli się jazdy na nartach. Atrakcyjny
okazał się też wyjazd do aquaparku i kręgielni w Zakopanem.
Ilona Matuszek
i Maria Stępień

ści. Trenujący w „Odrzance” zawodnicy:
Mariusz Wanglorz i Robert Garbas są
regularnie powoływani do reprezentacji
województwa w piłce nożnej rocznika
2003. Jest to ogromny zaszczyt dla klubu,
gdyż w większości w skład reprezentacji
województwa opolskiego wchodzą zawodnicy z Opola i Kluczborka. Jesteśmy
dumni, że będąc klubem wiejskim, mamy
w województwie swoich reprezentantów,
czym nie może pochwalić się wiele miast
Opolszczyzny. Zawodnicy są podopiecznymi trenerów: Tomasza Dubiela i Stanisława Wróbla.
mgr Tomasz Dubiel

Szanowni czytelnicy Głosu Bierawy
Pamiętam jak dawniej przed zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi
w kościele franciszkanów w Gliwicach
franciszkanin Teofil Wyleżoł głosił piękne
słowa z ambony. Między innymi mówił
o tym by czynić dobro, gościnnie podejmować niespodziewanych gości jeśli zapukają do naszych drzwi, innych ludzi
z inną wiarą , aby wzajemnie siebie ugościć filiżanką kawy z ciastkiem. Osobiście wierzę, że mieszkańcy miejscowości
dają z siebie wszystkie siły by szczególnie
na Wielkanoc pięknie wyglądały domy,
ogródki. Podróżując autobusem z zainteresowaniem podziwiam kunszt przepięknie ozdobionych okien. Firanki w bieli

i w kolorach o ciekawych wzorach, okna
ozdobione stroikami, kwiatkami doniczkowymi i zadbane ogródki przy domach.
Pewnie będą zrobione gniazdka, gdyż
zajączek wcześnie rano przyniesie prezenty. Dziękuję mieszkańcom miejscowości
w Gminie Bierawa za ich wysiłek i włożona pracę na Święta Wielkanocne. Jeśli
są ludzie mniej zamożni, starsi wiekiem
lub schorowani udajmy się do ich miejsca
zamieszkania, by coś pomóc przy porządkach, ofiarować świąteczny posiłek, wtedy
na pewno święta będą dla nas radośniejsze.
Pamiętam, jak dawniej otrzymałem
skierowanie do sanatorium z Kopalni Pia-

Nowa tradycja w Dziergowicach

Dziergowickie Betlejem
Zajączek, pisanki, koszyczek wielkanocny – to mamy na myśli czytając
bieżące wydanie „Głosu Bierawy”. I prawidłowo. Jednak chcielibyśmy wrócić
w magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia i przenieść się do Dziergowic.
To malownicze sołectwo od 3 lat słynie z dosyć nietypowego w skali województwa przedsięwzięcia – żywej szopki.
W minione święta już po raz trzeci mieszkańcy Dziergowic, pobliskich miejscowości Gminy Bierawa, ale również szerokie
grono odbiorców spoza regionu, mogło
podziwiać Żywe Betlejem.
Inicjatorami szopki trzy lata temu
było kilka rodzin z terenu sołectwa. Nad
całością prac czuwają Państwo Sylwia
i Walter Chrząszcz. Dzięki prywatnym
zwierzętom lokalnych przedsiębiorców,
własnej pracy i ogromnemu zaangażowaniu, z roku na rok szopka powiększała
się, piękniała i cieszyła odwiedzających.
Rok 2015 był rokiem rekordowym pod
względem odwiedzających ją gości. Plac

przy kościele w okresie świątecznym stał
się miejscem spotkań rodzin, znajomych
oraz gości spoza gminy, a wspólne kolędowanie zorganizowane w tym magicz-

Głos Bierawy

sku w Kotlarni, a leczenie odbywało się
w czasie Wielkanocnym w miejscowości
Łukęcin nad morzem koło Dziwnowa.
Byłem bardzo zadowolony z mojego pobytu. Była tam wspaniała opieka lekarzy
i pielęgniarek, którzy ciężko pracowali przy chorych kuracjuszach. Byli oni
z powołania, od serca wykonywali trudny
zawód z prawdziwą troską każdego dnia.
W każdej chwili byli uśmiechnięci i pytali
o zdrowie.
Pięknych i błogosławionych Świąt
Wielkanocnych życzę Pracownikom
Urzędu Gminy w Bierawie i mieszkańcom
wszystkich sołectw Gminy Bierawa.
Konrad Jan G. z Kotlarni
– czytelnik Głosu Bierawy.
nym miejscu, z udziałem lokalnej orkiestry, rozbrzmiewało na całe sołectwo.
Zdecydowaną atrakcją wśród zwierząt
były wielbłądy, jednak w żywej szopce
można było spotkać również m.in. osiołki, kózki, owce św. Jakuba, lamy oraz ptactwo ozdobne.
Katarzyna Kostka

Pozyskiwanie środków pomocowych

Fundusze Europejskie

Szanowni Mieszkańcy, w urzędzie gminy funkcjonuje stanowisko ds. pozyskiwania środków pomocowych, współpracy
z zagranicą i promocji gminy. Chcielibyśmy
podzielić się z Państwem wiedzą posiadaną
przez pracownika, dotyczącą pozyskiwania
środków unijnych w interesujących Państwa dziedzinach.
Postaramy się pomóc w postawieniu
„pierwszego kroku” na drodze do otrzymania dofinansowania.

W tym celu można kontaktować się z:
Panią Katarzyną Kostka
pok. 44
tel. 77 4872266 w.106
e-mail: katarzyna.kostka@bierawa.pl
Dodatkowo zachęcamy do korzystania z Lokalnych Punktów Informacyjnych
Funduszy Europejskich, zlokalizowanych
na terenie województwa. Adresy, dane kontaktowe oraz godziny pracy punktów można znaleźć pod adresem www.funduszewww.bierawa.pl

europejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/
punkty/
Najświeższe wiadomości dotyczące aktualnych naborów znajdziecie Państwo pod
adresem www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Katarzyna Kostka
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Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
MASKARADA

FERIE ZIMOWE Z GCKiR W BIERAWIE

W dniach 1.02.2016 do 13.02.2016 trwały ferie zimowe dla
dzieci z gminy Bierawa. Ciekawe zajęcia stacjonarne i wycieczki
wypełniły wolny czas dzieci. Mamy nadzieję że wam się PODOBAŁO! Dziękujemy za wspólna zabawę!

Prezentacje strojów przebierańców, wybór najciekawszych
przebrań, konkursy, zabawy i tańce przy muzyce- to właśnie Maskarada. Impreza jak co roku odbyła się w Bierawskim Domu
Kultury. Tym razem GRAND PRIX Maskarady 2016 zdobyła pani
przebrana za muffinke;) Serdecznie gratulujemy i dziękujemy
wszystkim uczestniczącym w naszej zabawie!

WODZENIE NIEDŹWIEDZIA

BASS BEGRABEN- POGRZEB BASA

Już tradycyjnie w Domu Kultury Dziergowice zakończył karnawał pogrzebem „ Basa”. Zabawa, ciekawe przebrania i najlepsza
muzyka trwały do godziny 24:00;) Dziękujemy serdecznie wszystkim przybyłym za podtrzymywanie tradycji.

Dziś z niedźwiedziem przychodzimy dużo zdrowia Wam życzymy po grosiku Wam dajemy a za dary DZIĘKUJEMY. Dnia
6.02.2016r w Starej Kuźni odbywało się już tradycyjne Wodzenie
Niedźwiedzia- wszystko dzięki sprawnej młodzieży z Domu Kultury w Starej Kuźni!

WIELKANOCNE WARSZTATY CERAMICZNE

Od początku lutego 2016r Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie organizuje w prawie wszystkich sołectwach
Wielkanocne warsztaty ceramiczne. Mieszkańcy zapoznają się
z ciekawymi technikami zabawy z gliną oraz malują Wielkanocne
jajka i zajączki. GCKiR w Bierawie przewiduje jeszcze wiele in-

nych przedświątecznych atrakcji dla mieszkańców gminy Bierawa - między innymi warsztaty Wielkanocne gdzie będzie można
zdobić jajka różnymi ozdobami, konkurs na Wielkanocne jajko
i inne.

GŁOS BIERAWY - Gminny Biuletyn Informacyjny

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

tel. +48 77 487 22 66
e-mail: ug@bierawa.pl
www.bierawa.pl

