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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
wielu głębokich i radosnych przeżyć,
wewnętrznego spokoju,
wytrwałości i radości
oraz błogosławieństwa Bożego
w każdym dniu nadchodzącego Roku
życzą:
Wójt Gminy Bierawa

Krzysztof Ficoń

Przewodniczący Rady Gminy Bierawa

Joachim Morcinek

Życzenia Bożonarodzeniowe
dla mieszkańców Gminy Bierawa od
Wójta i Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie.
Do zobaczenia w internecie: https://youtu.be/1hPSJ37uf_o

(Mając tablet lub smartfon z aplikacją: czytnik kodów QR wystarczy zeskanować kod obok)

W tym numerze:
Wójt informuje ...................... strona 2
Ogrzewamy z głową ........ strona 4
Informacje GCKiR ................ strona 8
Wieści z przedszkola ....... strona 11
Szkolne sprawy .................... strona 12

Stroik Bożonarodzeniowy 2016

Głos Bierawy										

Informacje
Urząd Gminy Bierawa czynny:
Poniedziałek 8:00 - 17:00
Wtorek 7:00 - 15:00
Środa 7:00 - 15:00
Czwartek 7:00 - 15:00
Piątek 7:00 - 14:00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
czynny:
Poniedziałek 8:00 - 17:00
Wtorek 7:00 - 15:00
Środa 7:00 - 15:00
Czwartek 7:00 - 15:00
Piątek 7:00 - 14:00
Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej czynny:
Poniedziałek 7:30 - 16:30
Wtorek 7:15 - 15:00
Środa 7:15 - 15:00
Czwartek 7:15 - 15:00
Piątek 7:15 - 15:00
PUNKT NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ
służy pomocą
od poniedziałku do piątku
w godzinach 14 -18
w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Bierawie,
przy ul. Wojska Polskiego 12
***
Nasi Jubilaci:
Komander Teresa ........................ 90 lat
Lazar Ingeborga ........................... 90 lat
Pazurek Alojzy ............................. 91 lat
Buchner Hildegarda .................. 92 lata
Ferenzy Hildegarda ................... 92 lata
Gach Władysława ...................... 92 lata
Krohner Wiktoria ....................... 96 lat
Piszczek Hildegarda .................... 97 lat
Foit Eryka i Alojzy ................ 50 lat PM
Jaksiewicz Augustyna i Jerzy 50 lat PM
Kubina Edeltrauda i Kurt .... 50 lat PM
Kusz Krystyna i Rajnold ...... 50 lat PM
Langer Małgorzata i Oswald . 50 lat PM
Paczkowscy Maria i Bronisław 50 lat PM
Pajonczek Maria i Jan ......... 50 lat PM
Płaczek Elżbieta i Jerzy ....... 50 lat PM
Suffner Urszula i Norbert .... 50 lat PM
Warda Rozalia i Czesław .... 50 lat PM
Winiarscy Dominika i Jan ... 50 lat PM
Bles Maria i Maksymilian .... 55 lat PM
Filusz Honorata i Fryderyk . 55 lat PM
Kentnowscy Krystyna i Hubert 55 lat PM
Marks Krystyna i Henryk ..... 55 lat PM
Piechulek Teofil i Małgorzata 55 lat PM
Steinaker Anna i Helmut ... 55 lat PM
Kieś Luiza i Stanisław ........... 60 lat PM
Kucharczyk Edyta i Jan ........ 60 lat PM
Rus Maria i Hubert ............. 60 lat PM
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Wójt informuje

Inwestycje

Szanowni Państwo

Kolejny rok dobiega końca. Myślę, że rok
2016 także możemy zaliczyć do bardzo dobrych. Zrealizowano większość zaplanowanych
inwestycji (nie wykonano modernizacji ul. Parkowej w Starej Kuźni z powodu braku dofinansowania).
Na inwestycje i remonty wydano 7 mln zł.
Sytuacja finansowa Gminy na koniec roku jest
dobra.
Najważniejszą zakończoną inwestycją była
budowa kanalizacji sanitarnej w Dziergowicach, na którą w latach 2015-2016 wydaliśmy
około 7,5 mln zł. Tradycyjnie w wielu miejscach
została rozbudowana sieć wodno – kanalizacyjna, co wynika z dużego zainteresowania działkami budowlanymi na terenie naszej gminy.
Miniony rok był bardzo udany w zakresie
przebudowy lub modernizacji dróg. Ruszyła
najważniejsza z planowanych prac - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 408 I etap Stare Koźle.
Przedsięwzięcie ma zostać ukończone w przyszłym roku. Wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Kędzierzynie – Koźlu wybudowaliśmy
I etap ścieżki pieszo rowerowej w Bierawie przy
ul. Nowe Osiedle. Został także wybudowany
brakujący odcinek chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w Lubieszowie. Gmina Bierawa partycypuje w kosztach w wysokości 50%.
Brakującą część finansuje Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego. Zmodernizowano
również dwa odcinki drogi transportu rolnego: Stare Koźle – Bierawa oraz Bierawa – Cisek (lewa strona wału). Poza tym modernizacji
uległ odcinek drogi gminnej Piskorzowiec oraz
ulica Szkolna w Starym Koźlu. Przebudowano
ul. Dworcową w Dziergowicach. Natomiast po
wykonaniu sieci kanalizacyjnej, wszystkie odcinki dróg powróciły co najmniej do standardu
sprzed inwestycji.
Regularnie i zgodnie z planem modernizowana jest infrastruktura sportowo – rekreacyjna. Tym razem zostały odnowione sanitariaty
w budynku LZS Stare Koźle, a z dużych zadań
zostało wybudowane boisko wielofunkcyjne
przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni.
Kolejne, w Starym Koźlu i Starej Kuźni, czekają
w kolejce na realizację.
Na uwagę zasługuje również fakt, że zadania zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego, zostały w pełni zrealizowane. Jako jedno
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Kolejny rok inwestycji dobiega końca …

z ważniejszych przedsięwzięć, traktujemy gazyfikację naszych miejscowości. W najbliższym
czasie będzie realizowany II etap gazyfikacji
Starego Koźla, tj. ul. Wolności wraz z przejściem przez drogę wojewódzką do końca ul.
Polnej. Na październikowym spotkaniu dyr.
Spółki Gazowniczej w Zabrzu przekazał informację, że jest zielone światło dla budowy sieci
gazowniczej w Bierawie, Grabówce i Korzonku
Osiedle. Myślę, że do końca lutego 2017r. będzie
znany harmonogram prac wraz z terminami ich
wykonania. Wydaje się także, że po zmianie
właściciela fabryki ceramiki budowlanej w Sierakowicach, nareszcie nastąpi rozbudowa sieci
gazowniczej w kierunku Goszyc i Kotlarni od
strony województwa śląskiego.
11 listopada przy okazji Koncertu upamiętniającego rocznicę odzyskania Niepodległości,
została podpisana umowa o współpracy Gminy Bierawa z Politechniką Opolską. To cieszy
w kontekście otwarcia wydziału VII Politechniki Opolskiej w Kędzierzynie Koźlu. Potrzebujemy osób wykształconych w kierunkach ścisłych
(matematycznych) i w tym będziemy uczelnię
w ramach naszych możliwości wspierać.
Kończący się rok był dobry dla naszych
druhów działających w jednostkach OSP, dla
naszych sportowców zrzeszonych w klubach
sportowych działających na terenie gminy oraz
dla GCKiR w Bierawie, poszerzającego z roku
na rok swoją ofertę i grono odbiorców. Można
by rzec, że to także dobry rok dla naszej oświaty.
Jednak w kontekście informacji o jej reformie
wydaje się, że planowane zmiany wprowadzą
wiele zamieszania – szczególnie w gminach
wiejskich.
O sprawach ochrony przeciwpowodziowej
będę informował szczegółowo podczas zebrań
sołeckich na początku przyszłego roku. Sytuacja
jest bardzo dynamiczna. Przedstawiciele Gminy
Bierawa uczestniczą w szeregu spotkań i wydaje
się, że sprawy idą powoli, ale w dobrym kierunku. W roku 2017 ruszyć powinny pierwsze prace projektowe w zakresie budowy obwałowań
części naszych zagrożonych miejscowości.
Na koniec dziękuję radnym gminy, sołtysom, pracownikom urzędu, jednostek organizacyjnych, jednostek podległych, przedstawicielom organizacji działających na terenie naszej
gminy oraz wszystkim osobom, które aktywnie
uczestniczyły w życiu Gminy Bierawa za dobrą
współpracę w roku 2016.
Z okazji Świat Bożego Narodzenia, składam
wszystkim mieszkańcom najserdeczniejsze życzenia - zdrowia, spokoju i radości oraz wielu
sukcesów w Nowym Roku 2017.
Wójt Gminy Bierawa
Ficoń Krzysztof

Rok 2016 to rok wielkich zmian
i modernizacji w Gminie Bierawa. Zrealizowano szereg nowych i istotnych dla
poprawy komfortu życia Mieszkańców
inwestycji.
Przeprowadzono remont Domu Kultury w Bierawie poprzez odnowienie
sali widowiskowej. Kwota wydatkowana na to zadanie to 106 000,00 zł. Została przeprowadzona także termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia
w Dziergowicach. Wartość zadania wyniosła 119 500,00 zł. Wybudowano boisko
wielofunkcyjne o nawierzchni z sztucznej
trawy przy Zespole Szkół Dwujęzycznych
w Solarni – wartość 261 168,58 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki kwotą
87 400,00 zł.

W bieżącym roku została zakończona budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Dziergowice wraz z kanalizacją deszczową przy ulicy Kozielskiej.
Zadanie było podzielone na dwa etapy.
Wartość etapu I wyniosła 4 609 004,85 zł,
z kolei II etapu 2 951 636,64 zł. Przeprowadzono także remont sieci wodociągowej przy ulicy Nowe Osiedle w Bierawie
– 120 tys. zł, wykonano sieć wodociągową
oraz kanalizacyjną w Starej Kuźni przy ul.
Okrężnej – 106 tys. zł, oraz przedłużono
sieć kanalizacyjną przy ul. Cichej w Bierawie – 326 tys. zł.
Wykonano wiele prac z zakresu dróg
gminnych m.in.: remont drogi w Ortowicach – 14 tys. zł, przy Blokach nr 17 i 36
w Kotlarni – 62 tys. zł, łącznik ul. Polnej i
Braci Wolnych w Starym Koźlu – 13 tys.
zł, droga w Lubieszowie – 19,7 tys. zł, ul.
Pogodna w Brzeźcach – 14,8 tys. zł. oraz
remonty cząstkowe dróg – 33,5 tys. zł.
Utwardzono plac przy poczcie w Kotlarni
– 30,6 tys. zł i wykonano remont Kaczego

Mostku II w Bierawie – 12,5 tys. zł.
W ramach modernizacji dróg gminnych przebudowano następujące drogi: ulicę Dworcową w Dziergowicach
– 420 000,00 zł, odnogę ulicy Szkolnej
w Starym Koźlu – 120 000,00 zł, drogę dojazdową do gruntów rolnych Stare Koźle-Bierawa – 228 276,12 zł (dofinansowanie
ze środków Województwa Opolskiego
141 562,93 zł). Ze środków pochodzących
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji (powódź 2010 r.) przebudowano drogę transportu rolnego Bierawa-Piskorzowiec oraz Bierawa-Cisek
wzdłuż lewego wału. Wartość pierwszego
z zadań to 108 994,10 zł, z kolei drugiego
z zadań 182 939,31 zł.
W ciągu roku przeprowadzono także
bieżące remonty oraz inne mniejsze zadania: wykonano
oświetlenie
na
ulicy Brzozowej
i
Odrzańskiej
w Dziergowicach
oraz w Korzonku – 54 tys. zł,
remont zaplecza
szatni Ludowego
Zespołu Sportowego w Starym
Koźlu – 50 tys. zł,
opracowano
dokumentację
projektową
modernizacji
systemu grzewczego poprzez zastosowanie pomp ciepła oraz termomodernizację budynków dydaktycznych ZSD
w Solarni – 40,6 tys. zł, wykonano instalację gazową wraz z wymianą palnika w piecu c.o. w Szkole Podstawowej
w Starym Koźlu –19,4 tys. zł, remont siłowni w Kotlarni – 29 tys. zł, remont
dachu budynku przy ulicy Wolności 30
w Starym Koźlu – 29 tys. zł, zagospodarowano teren przy
studni głębinowej
w Korzonku
–
48,4 tys. zł, zakupiono piec olejowy c.o.
dla Domu Kultury
w Dziergowicach –
22,4 tys. zł. oraz wykonano konserwację
i koszenie rowów
melioracyjnych
–
138 tys. zł.
Ze środków Funduszu
Sołeckiego
www.bierawa.pl
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zrealizowano następujące zadania: wykonano skwer w Bierawie – 3 329,60 zł,
zakupiono urządzenia na plac zabaw
w Bierawie – 20 493,17 zł, przygotowano
plac pod scenę plenerową w Starej Kuźni – 4 384,74 zł, zakupiono urządzenia
na plac zabaw w Starej Kuźni – 3 390,20
zł, oświetlono skwer przy ul. Szeli w Solarni – 10 310,00 zł, rozbudowano plac
zabaw w Goszycach – 16 997,17 zł w tym
9 000,00 zł z Funduszu Sołeckiego, zakupiono urządzenia do ćwiczeń fitness na
wolnym powietrzu dla sołectw: Brzeźce, Grabówka, Lubieszów, Dziergowice,
Solarnia – 27 913,62 zł, zakupiono urządzenia na plac zabaw w Starym Koźlu –
17 996,82 zł, zakupiono karuzelę na plac
zabaw w Korzonku – 3 704,00 zł, wybudowano altanę w Brzeźcach – 7 000,00 zł,
wyposażono siłownię w Kotlarni –
10 947,00 zł, ułożono kostkę brukową pod
wiatą i wykonano pokrycie dachu wiaty
w Dziergowicach – 12 800,00 zł.
Przeprowadzono remonty remiz OSP,
tj. w Brzeźcach – 15 tys. zł, w Starym Koźlu
– 22 tys. zł, w Dziergowicach – 18,5 tys. zł,
oraz w Solarni – 3,5 tys. zł. Przy remizie
OSP w Starej Kuźni powstał nowy garaż
– 14,8 tys. zł oraz zakupiono nową syrenę
– 3,5 tys. zł. Jednostki wzbogaciły się także o nowy sprzęt ratowniczo – gaśniczy,
który został zakupiony za kwotę 85 tys. zł.
Dla jednostki OSP w Starej Kuźni zakupiono z partnerskiej Gminy Ostfildern
w Niemczech samochód specjalny pożarniczy Nissan Terrano.
Gmina Bierawa prowadzi w systemie
ciągłym nabór wniosków o przyznanie
dotacji celowej ze środków budżetu gminy
Bierawa na zastosowanie indywidualnego
ekologicznego źródła ciepła do ogrzewania budynku lub systemu do podgrzewania wody użytkowej.
W mijającym roku rozpatrzono pozytywnie 43 wnioski na zastosowanie ogrzewania na łączną kwotę 129 000,00 zł oraz
15 wniosków dla systemów do podgrzewania wody użytkowej na łączną kwotę
30 000,00 zł.
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Informacje

***

***
Szkółka Tenisa Stołowego
dla dziewcząt i chłopców
Stare Koźle – sala gimnastyczna
przy Szkole Podstawowej
Zajęcia prowadzą doświadczeni
instruktorzy
Zajęcia odbywają się w soboty
w godz: 10:00 – 11:30
Wymagana pisemna zgoda rodziców
na udział w zajęciach.
Kontakt:
Sebastian Czogała 607-210-652
Serdecznie zapraszamy !
***
Liczba mieszkańców
Stan na 01.11.2016
Bierawa .......................................... 1333
Brzeźce ............................................. 570
Dziergowice .................................. 1650
Goszyce ............................................ 171
Grabówka ........................................ 189
Korzonek ......................................... 231
Kotlarnia ......................................... 561
Lubieszów ....................................... 534
Ortowice ......................................... 258
Solarnia ........................................... 482
Stara Kuźnia ................................... 625
Stare Koźle ...................................... 844
Razem ...................................... 7448

Informacja dla mieszkańców

Czystsze powietrze

Serdecznie zapraszamy na strony
internetowe sołect z naszej gminy:
Sołectwo Dziergowice
http://dkdziergowice.w.interia.pl/
http://www.dziergowice.pl
Sołectwo Goszyce
http://www.goszyce.pl/
Sołectwo Kotlarnia
http://www.kotlarnia.org.pl/
Sołectwo Solarnia
http://www.solarnia.pl/

Zapraszamy mieszkańców Gminy
do korzystania z Wiosek Internetowych:
OSP Dziergowice:
18:00-20:00 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek),
OSP Lubieszów:
16:00-20:00 (wtorek i czwartek),
OSP Goszyce:
16:00-20:00 (wtorek i czwartek),
OSP Bierawa:
16:00-20:00 (od poniedziałku do piątku).
Serdecznie zapraszamy!
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EkoLOGICZNA gmina.

Ogrzewamy z głową

Gmina Bierawa będzie uczyć, jak
ogrzewać ekologicznie i tanio.
Dobre paliwo, sprawny piec, fachowa obsługa – to najskuteczniejszy sposób
na ogrzanie domu i likwidację niskiej
emisji, czyli szkodliwych pyłów powstających w trakcie spalania śmieci i złej
jakości węgla. Gmina Bierawa przystąpiła do projektu „EkoLOGICZNA gmina.
Ogrzewamy z głową”, którego celem jest
edukacja w zakresie ekologicznych metod
ogrzewania.
W Gminie Bierawa mieszkańcy
w większości ogrzewają swoje domy indywidualnymi źródłami ciepła, w tym piecami węglowymi. W każdym sezonie zimowym pojawia się problem niskiej emisji,
czyli szkodliwych pyłów i gazów powstających w efekcie spalania złej jakości węgla
i śmieci w starych, nieefektywnych piecach.
Niska emisja nie pozostaje bez wpływu
na zdrowie – zwiększa ryzyko chorób nowotworowych, powoduje mutacje DNA,
a nawet bezpłodność. Efekty jej działania
można zaobserwować po kilku latach, jak
i natychmiast – pojawiają się wtedy ból głowy, kaszel, duszności czy pieczenie oczu.
Mieszkańcy często nie zdają sobie sprawy, jak bardzo jest to szkodliwe dla naszego
zdrowia, już nie wspominając o całym środowisku czy nawet infrastrukturze – kwaśne deszcze, to przecież również efekt spalania odpadów w piecach.
Jednak sposobem, aby mieszkańcy
przestali używać złej jakości węgla nie jest
zakaz jego spalania. Po pierwsze przemawia
za tym ekonomia – węgiel to zdecydowanie
najtańsze źródło ciepła. Po drugie zdrowy
rozsądek i ekologia – dobrze spalany węgiel jest paliwem wydajnym i przyjaznym
dla środowiska. Z samym problem niskiej
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emisji może uporać się za to wdrożenie odpowiednich programów edukacyjnych pokazujących jak korzystać z węgla. Dlatego
przyłączenie się do 29 gmin i miast, w tym
Gminy Bierawa, do programu „EkoLOGICZNA Gmina” nie jest przypadkowe.
Jak do tego doszło? W październiku br.
Pan Roman Skotarczyk, wypełnił ankietę
dostępną na Platformie Producentów Urządzeń Grzewczych na Paliwa Stałe, w której
opisał działania podejmowane przez naszą
gminę na rzecz ochrony środowiska. Była
ona częścią projektu, która ma na celu
edukację w zakresie ekologicznych metod
ogrzewania oraz popularyzowania ekologicznych zachowań. Grupa Ekspertów ocenia otrzymane ankiety i w ten sposób Gmina Bierawa stała się Gminą Eko. Certyfikat
odebrał Pan Wójt z rąk Pana Pawła Arczyńskiego – przedstawiciela organizatorów.
Jako Gmina, będziemy podejmować
szereg działań ekologicznych. Jednym
z nich jest udział w programie „EkoLOGICZNA Gmina”. Jesteśmy uczestnikiem
tej kampanii i będziemy edukować w zakresie właściwego wykorzystywania takich
źródeł ciepła jak węgiel, pelet oraz drewno
do ogrzewania domów jednorodzinnych,
a także rozpowszechniać rozwiązania ekologiczne, przekładające się równocześnie
na obniżanie kosztów ogrzewania.
Organizatorem kampanii jest Platforma Producentów Urządzeń Grzewczych na
Paliwa Stałe wraz z Polską Izbą Ekologii.
Swoim patronatem kampanię objęli: Ministerstwo Energii, Marszałek Województwa
Małopolskiego oraz Instytut Chemicznej
Przeróbki Węgla.
Więcej informacji na stronie kampanii:
ogrzewamyzglowa.pl

Odpadów z tworzyw sztucznych nie
należy spalać w domowych piecach czy
kotłowniach, ponieważ w panujących tam
warunkach rozkład termicznych spalanie
tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym
dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają
szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym
rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.
Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty
(opakowania, meble ogrodowe, doniczki,
słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie
odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych
surowców i zanieczyszczamy środowisko,
w którym żyjemy.
Czy wiesz, że:
• Opublikowany w maju 2016 roku raport WHO wskazuje, że 33 z 50 miast

Unii Europejskiej o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu położone jest
na terenie naszego kraju. Niechlubne pierwsze miejsce zajął Żywiec,
tuż za nim uplasowała się Pszczyna
a w pierwszej dziesiątce znalazły się
jeszcze Rybnik (4 miejsce), Wodzisław
Śląski (5), Opoczno (6), Sucha Beskidzka (7) i Godów (8). Mieszkańcy polskich
miast i gmin mogą na bieżąco zapoznać
się ze stanem powietrza monitorowanym w najbliższej stacji pomiarowej.
Informacje te są zamieszczone na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska: http://powietrze.gios.gov.
pl/pjp/home

• Z raportu GUS „Ochrona Środowiska w Polsce 2015” wynika m.in., że ze
spalania w gospodarstwach domowych
wytwarzane jest prawie czterokrotnie
więcej pyłów niż łącznie emituje sektor
produkcji i transformacji energii. Do
takiego stanu rzeczy przyczynia się nie
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tylko palenie paliwem niskiej jakości,
ale także spalanie odpadów w piecach,
kominkach czy na wolnym powietrzu zjawisko to jest w Polsce niestety nadal
powszechne.
• Według Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO) długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM 2,5 (jest
to pył o średnicy nie większej niż 2,5
mikrometrów, tj. 20-35 razy mniejszej
niż wynosi średnica ludzkiego włosa)
skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwała ekspozycja na
wysokie stężenia tego pyłu powoduje
wzrost liczby zgonów z powodu chorób
układu oddechowego i krążenia oraz
wzrost ryzyka nagłych przypadków
wymagających hospitalizacji (nasilenie
astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc).
Pomocne linki:
www.plasticeurope.pl
http://misja-emisja.pl/
http://www.niskaemisja.pl/
http://waznamisjazdrowaemisja.pl/niska-emisja-wysoki-poziom-zagrozenia/

Drugie życie tworzyw sztucznych - wyroby z recyklingu
Źródła odpadów

Tworzywo sztuczne

Produkty wykonane z recyklowanego tworzywa

Butelki

PET (politereftalan etylu)

Butelki, długopisy, inne opakowania, włókna (tkanina „polar”),
opakowania spożywcze

Rury, kable, profile
okienne

PWC (polichlorek winylu)

Wykładziny podłogowe, rury, kable, parapety, elementy wzmocnień
nadbrzeży, podstawy znaków drogowych i ekranów dźwiękochłonnych

Opakowania żywności
(tacki, tuby), opakowania
kosmetyczne

PP (polipropylen)

Meble ogrodowe, rury, palety, skrzynki, błotniki rowerów, elementy
ogrodzeń, doniczki, zderzaki samochodowe

Folie opakowaniowe,
folie rolnicze

PE (polietylen)

Torebki plastikowe, folie budowlane, folie dachowe, torby na śmieci,
doniczki, wieszaki, ławki

Opakowania spożywcze

PS (polistyren)

Opakowania techniczne, wieszaki

Nośniki CD/DVD

PC (poliwęglan)

Klosze do lamp, kompozyty konstrukcyjne dla elektroniki
i motoryzacji

Utylizacja odpadów

Azbest

Gmina Bierawa złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w Opolu wniosek o udzielenie pomocy
finansowej w formie dotacji na przedsięwzięcie zgodne z programami usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Bierawa – nabór VII.
Wniosek został poprzedzony naborem wniosków osób fizycznych z terenu
gminy Bierawa chcących usunąć azbest ze
swojej nieruchomości.
Ogółem zostało złożonych 10 podań
(w trakcie realizacji zadania jedna osoba
złożyła rezygnację z usuwania azbestu ze

swojej nieruchomości). Azbest został usunięty z 9 posesji co stanowi 12 335 tony
azbestu do utylizacji.
W dniu 11 sierpnia 2016r została podpisana umowa na dotację Nr 260/2016/G04/OZ-ZOA/D.
Przewidywane koszty określono na
kwotę 8 044,92 zł
Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi:
• 50 % kosztów kwalifikowanych ze
środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
tj. 4 022,46 zł
• 35 % kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
www.bierawa.pl

w Opolu, tj. 2 815,72 zł
• 15 % udział środków własnych Gminy
Bierawa, tj. 1 206,74 zł
Karina Kubina
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Konkurs rozstrzygnięty

Wyróżnienie

Punkt odbioru odpadów Interpelacja
Z dniem 1 stycznia 2016 r na terenie
Gminy działa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Bierawie przy ulicy Gliwickiej.
Zarządcą PSZOK jest:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie, 47–240 Bierawa,
ul. Wojska Polskiego 12.
Poniżej zamieszcza się regulamin korzystania z PSZOK.

Politechnika Opolska

Umowa o współpracy
W dniu 11 listopada 2016r., podczas
koncertu z okazji Święta Odzyskania
Niepodległości, zorganizowanego przez
Urząd Gminy Bierawa i Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie, zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Opolską
a Gminą Bierawa.
Umowa określa wolę ścisłej współpracy w zakresie rozwoju, promocji

Kontrole podatkowe

Działalność gospodarcza
Urząd Gminy Bierawa informuje, że w
roku 2017 będą przeprowadzane kontrole
podatkowe u podatników prowadzących
działalność gospodarczą na terenie gminy
Bierawa.
Celem kontroli jest sprawdzenie zgodności stanu faktycznego ze stanem wyka-

i wspierania działalności Wydziału Inżynierii Systemów Technicznych Politechniki Opolskiej z siedzibą w Kędzierzynie
- Koźlu, organizacji wspólnych konferencji i szkoleń, czy udziału w projektach
o charakterze naukowym i innowacyjnym.
Umowa została zawarta na okres
3 lat.
Katarzyna Kostka

zanym przez podatnika w złożonej informacji i deklaracji w sprawie podatku od
nieruchomości.
W związku z powyższym prosi się
w/w podatników o zweryfikowanie złożonych informacji i deklaracji ze stanem
faktycznym i złożenie ewentualnej korekty w terminie do 15.01.2017r.
Magdalena Szary
Sylwia Musioł

Sale Gimnastyczne
Miło nam poinformować, że w konkursie zorganizowanym przez starostę
Małgorzatę Tudaj i Park Przemysłowy,
a także Fundację Światowego Tygodnia
Przedsiębiorczości, Gmina Bierawa otrzymała wyróżnienie za aktywną współpracę
z organizacjami pozarządowymi.
Celem konkursu było wyłonienie najbardziej przedsiębiorczej gminy wiejskiej
z terenu powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego.
Dziękujemy wszystkim za wsparcie
oraz każdy oddany głos!

Głos Bierawy

Posłowie w sprawie Kotlarnii

Selektywna Zbiórka Odpadów

Nieruchomości

Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, nowo wybudowane budynki lub ich część podlegają
opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, począwszy od roku następującego
po roku, w którym rozpoczęto jego użytkowanie, przed ich ostatecznym wykończeniem (oddaniem do użytku) - innymi
słowy nie jest wymagany odbiór budynku,
wystarczy sam fakt jego użytkowania, aby
budynek ten lub jego część podlegał opodatkowaniu.
W związku z powyższym mieszkańcy, którzy użytkują budynki, a nie są one
jeszcze oddane do użytku mają obowiązek
złożenia w referacie podatkowym Urzędu
Gminy Bierawa informację o nieruchomościach i obiektach budowalnych.
Druk takiej informacji dostępny jest w
referacie podatkowym tutejszego urzędu
lub na stronie internetowej BIP Bierawa
w zakładce Finanse – podatki i opłaty.
Jednocześnie informuje się mieszkańców, że będą przeprowadzane kontrole
podatkowe w tym zakresie.
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Od miesiąca października 2016 roku
do 31 marca 2017 roku, będą nieodpłatnie udostępniane dla mieszkańców Gminy Bierawa przyszkolne sale gimnastyczne, według poniższego planu:
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Miejscowość
Stare Koźle
Bierawa
Dziergowice
Stara Kuźnia
Solarnia

Dzień
wtorek
czwartek
wtorek
środa
wtorek
wtorek
środa
piątek

www.bierawa.pl

Godziny
17:15 - 18:45
18:00 - 19:30
17:00 - 19:00
17:30 - 19:30
17:00 - 19:00
15:30 - 17:30
16:00 – 18:00
18:00 - 20:00

Opiekun sali
Klaudia Golasz
Magdalena Wójcik
Roman Radłowski
Tomasz Dubiel
Aleksandra Kordek
Tomasz Radłowski

REGULAMIN
KORZYSTANIA
Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
zlokalizowanego na terenie Gminy Bierawa
§1
1. Regulamin określa szczegółowe zasady
funkcjonowania Punktu Selektywnego
Zbierania Opadów Komunalnych, położonego w Bierawie przy ulicy Gliwickiej, zwanego w dalszej części regulaminu PSZOK.
2. Zarządcą PSZOK jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Bierawie, 47–240 Bierawa, ul. Wojska
Polskiego 12.
3. PSZOK przyjmuje odpady, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (77
4872804) lub osobistym w siedzibie Zakładu, tj.
1) w poniedziałki od 8.00 – 16.30;
2) od wtorku do piątku od 8.00 – 15.00;
3) w soboty w godz. 9.00 – 11.00 - po
zebraniu większej ilości zgłoszeń.
§2
1. PSZOK przyjmuje i zagospodarowuje
nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych, o których mowa
w załączniku nr 1 do uchwały, które
wytworzone zostały przez mieszkańców
Gminy Bierawa.
2. Odpady przyjmowane są tylko i wyłącznie po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie
gminy.
§3
1. Przyjęcia odpadów dokonuje pracownik PSZOK po sprawdzeniu zgodności
dostarczonych odpadów z wykazem odpadów komunalnych ujętych w załączniku nr 1 do uchwały.
2. Na wniosek dostarczającego odpady
wydawane jest potwierdzenie przyjęcia
odpadów na PSZOK.
3. Dostarczane odpady muszą spełniać
następujące wymagania:

1) odpowiednio posegregowane oraz
niezanieczyszczone;
2) w przypadku odpadów w postaci
płynnej - umieszczone w szczelnych
i nieuszkodzonych pojemnikach wraz
z informacją o zawartości;
3) możliwe do identyfikacji;
4) odpady zielone przyjmowane są luzem lub w workach foliowych koloru
brązowego natomiast odpady kuchenne ulegające biodegradacji przyjmowane są w workach foliowych koloru brązowego;
5) odpady wielkogabarytowe muszą być
opróżnione z zawartości;
6) dostarczane opony (w maksymalnej
ilości 10 sztuk rocznie z jednej nieruchomości zamieszkałej) mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, wózków,
motorowerów i motocykli oraz samochodów osobowych;
7) odpady budowlane i rozbiórkowe
w postaci gruzu, w ilości nieprzekraczającej 300 kg rocznie na jednego
mieszkańca.
4. Do PSZOK nie są przyjmowane odpady
nieujęte w załączniku nr 1, np. zmieszane odpady komunalne, styropian, wełna
mineralna, papa.
5. Wyładunek odpadów dostarczonych do
PSZOK w miejsca wskazane przez pracownika należy do osoby dostarczającej.
6. Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dostarczone odpady
nie pochodzą z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Bierawa lub gdy
ich ilość wskazuje na to, że odpad pochodzi np. z działalności gospodarczej.
Dziennik Urzędowy Województwa
Opolskiego – 7 – Poz. 2238
7. Dostarczający odpady zobowiązany
jest do ich natychmiastowego zabrania
w przypadku:
1) stwierdzenia przez pracownika
PSZOK, iż odpady dostarczone nie
znajdują się w wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych;
2) braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych;
3) stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach.
§4
1. Na terenie PSZOK osoby niepełnoletnie
mogą przebywać wyłącznie pod opieką
rodziców lub opiekunów.
2. Osoby przebywające na terenie PSZOK
zobowiązane są do:
www.bierawa.pl

Posłowie Krzysztof Sitarski i Józef
Brynkus - Kukiz15 wnoszący interpelację w sprawie budowy wielofunkcyjnego
zbiornika na rzece Bierawce w miejscu
kończącej wydobycie Kopalni Piasku Kotlarnia.
Zo zobaczenia pod poniższym adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=xo
K-f9L6QR8
(Mając tablet lub smartfon z aplikacją:
czytnik kodów QR
wystarczy zeskanować
kod obok)

Sukces Pani Sołtys

Lider

Miło nam poinformować, iż w dniu
07.12.2016r. sołtys wsi Lubieszów Pani
Bernadeta Poplucz zajęła II miejsce
w konkursie „Najaktywniejszy Lider społeczności wiejskiej Łosiów 2016”.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
1) bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP
oraz p. pożarowych;
2) podporządkowania się zaleceniom
obsługi PSZOK, w szczególności
w zakresie miejsca i sposobu zdeponowania dostarczanych odpadów.
3. Na terenie PSZOK obowiązuje organizacja ruchu oraz kierunek poruszania
się zgodnie z oznakowaniem oraz wskazaniami pracownika.
4. Korzystanie z usług oferowanych przez
PSZOK jest równoznaczne z akceptacją
regulaminu.
Dziennik Urzędowy Województwa
Opolskiego – 8 – Poz. 2238
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jąc bezpośredni kontakt z widzami sprawiając, że każdy z nich stał się integralną
częścią przedstawienia. Muzykę klasyczną prezentowali z przymrużeniem oka,
a wszystko po to by zaskoczyć formą
i rozbawić treścią. Arie operowe, pieśni
Moniuszki, etiudy Chopina czy utwory
Mieczysława Fogga w wersji kabaretowej tworzyły humorystyczną mieszankę
rozrywkową na najwyższym poziomie.
Koncert był niewyczerpalnym źródłem
pozytywnej energii, którą widzowie zarażali się już od pierwszych chwil.

Informacje GCKiR

Wydarzenia kulturalne
Już po raz dziewiąty w Domu Kultury
Dziergowice odbył się konkurs recytatorski” Jesienne bajanie Mistrza Brzechwy” organizowany corocznie przez
Gminne Centrum Kultury i Rekreacji
w Bierawie, Dom Kultury Dziergowice. Konkurs rozpoczął kierownik Domu
Kultury Dziergowice Bernard Kowol,
a następnie prowadzony był przez zwyciężczynię poprzedniego „JBMB”- Annę
Sroka.
W sobotnie popołudnie 22.10.2016
od godziny 15:00 walkę o Grand Prix
rozpoczęło 30 uczestników między innymi z gmin: Nędza, 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 panią teatrolog z Raciborza Irenę
Hlubek. Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom, nauczycielom przygotowującym uczniów do występu, sponsorom nagród oraz jury w składzie: Rozwita Sroka, Sabrina Rus, Dorota Permus.
A oto wyniki:
Grand Prix: Daria Morawietz
GRUPA MŁODSZA: PRZEDSZKOLA
I miejsce: Hanna Musioł
II miejsce: Malwina Rassek
III miejsce: Maciej Mitręga
wyróżnienie: Paulina Dziwińska
KATEGORIA KLASY I-III:
I miejsce: Ewelina Sobczyk
II miejsce: Alicja Dowhań
III miejsce: Paulina Kozok
GRUPA STARSZA: KL IV- VI
I miejsce: Weronika Ogonowska

II miejsce: Adam Zamkotowicz
III miejsce: Denis Malik
wyróżnienie: Wiktoria Wałach
KATEGORIA GIMNAZJA:
I miejsce: Kacper Kruszelnicki
II miejsce: Jadwiga Pucia
Gratulujemy zwycięzcom!;)

23 października o godz. 17.00 na sali
GCKiR w Bierawie odbył się koncert
„Muzyka żartem śpiewana” w wykonaniu Czesław Jakubiec Comedy. Artyści
grupy to laureaci wielu festiwali muzycznych i kabaretowych, są stałymi gośćmi
rozrywkowych programów telewizyjnych. Koncertują w Polsce i za granicą. Ich występ był połączeniem muzyki
i humoru. Śpiewająco Czesław Jakubiec
operował żartem, swobodnie nawiązu-
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W piątkowy wieczór 11 listopada
2016 roku w Gminnym Centrum Kultury
i Rekreacji w Bierawie odbył się uroczysty koncert z okazji Święta Niepodległości, w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Marcina Wernera. Organizatorem
koncertu był Urząd Gminy Bierawa oraz
Gminne Centrum Kultury i Rekreacji
w Bierawie. Podczas koncertu odbyło
się coroczne wręczenie nagród Wójta
gminy Bierawa. Dodatkowo ważnym
wydarzeniem było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy uczelnią
Politechniki Opolskiej a gminą Bierawa,
którego osobiście podczas uroczystości
dokonali Wójt gminy Bierawa Krzysztof
Ficoń oraz rektor Politechniki Opolskiej
Marek Tukiendorf, który podkreślił, że
koncert miał bardzo uroczysty charakter z przepiękną wymową patriotyczną.
Młodzież z tej i sąsiednich gmin, będzie
w przyszłości zasilać ławy kędzierzyńsko-kozielskiego Wydziału Politechniki
Opolskiej.
W listopadzie Biblioteka w Domu
Kultury w Bierawie była często odwiedzana. Na zaproszenie Pani bibliotekarki

Elżbiety Szymańskiej pojawiły się przedszkolaki oraz gimnazjaliści, poruszane
były tematy związane rodzajami bibliotek, z bibliotekami w Polsce i na świecie
oraz z innymi ciekawostkami. Przedszkolaki wsłuchiwały się w różne bajki
już przedświąteczne a ich zadaniem było
przygotowanie listu do Św. Mikołaja. Biblioteka serdecznie zaprasza wszystkich
mieszkańców gminy Bierawa. W tym
miesiącu zostały zakupione nowe pozycje książkowe - Przyjdź i sprawdź jakie
nowości mogą Cię zainteresować!
W listopadową niedzielę bawiliśmy się na Biesiadzie Marcińskiej. Panie
z Caritasu napiekły mnóstwo domowych
rogali tak by uczcić tą tradycje, bo w końcu dzień św. Marcina rogalem się zaczyna!
Dziękujemy dzieciom i młodzieży
z kółka wokalnego za uświetnienie tego
dnia oraz młodzieży za śmieszny kabaret.
W trakcie spotkania przeprowadziliśmy
konkurs na najlepszy ozdobiony rogal
świętomarciński. Do współzawodnictwa
przystąpiły 3 panie. Zadaniem konkursu było wykonanie przystrojenia rogala
dowolnymi dekoracjami cukrowymi.
Zwycięstwo było jedno 3 panie otrzymały I miejsce. A z kolei dzieci podczas
biesiady tworzyły lampiony pt.: „świetlny
Marcin”. Wyjątkowym gościem spotkania była Bożena
Mielnik,
znana
przede wszystkim
z utworu „Mały
domek
pośród
gór”. Dziękujemy
za liczne przybycie i zapraszamy
za rok!!!:)

-Re z Krakowa,
którzy wystawili
dla nas spektakl
„Koziołek Niematołek”. Bajka
była przedstawiana dla dzieci
przedszkolnych
i szkolnych do
drugiej
klasy
w Domu Kultury w Bierawie,
Starej
Kuźni
i Dziergowicach.
Było to dla nas
wspaniałe przeżycie: piękne stroje, dekoracje, żywa gra
aktorów. Chętni mogli spróbować swoich sił na scenie. Wszyscy bawiliśmy się
wspaniale. Radość na twarzach dzieci
świadczyła, że zabawa była udana :)
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy
Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji
w Bierawie prężnie działa w GCKiR, od
października II rok rozpoczęli studenci
- 43 uczestników seniorzy z gminy Bierawa. Za sobą mają już między innymi wykłady: „Dietetyka i zdrowe odżywianie,
„Grzyboznawstwo”,
„Bezpieczeństwo”
czy spotkanie autorskie z podróżnikiem
- Piotrem Kulczyną. Przed seniorami
w tym roku jeszcze fitness, rękodzieło
oraz spotkanie wigilijne.
W październiku i listopadzie 2016
roku odwiedziliśmy klub w Starym Koźlu, w Brzeźcach oraz świetlicę w Goszycach z nowymi pomysłami i propozycjami spędzenia czasu z GCKiR w Bierawie,
tym razem ozdabialiśmy nasze drewniane elementy i bawiliśmy się gliną, robiliśmy lampioniki i inne dzieła sztuki - była
niezła zabawa ;) Dziękujemy za spotkania!
Współpracownicy GCKiR
w Bierawie

W
dniu
28.11.2016 spotkaliśmy się po
raz kolejny z aktorami z Teatru Artwww.bierawa.pl
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Kontrole posesji

Ścieki i deszczówka

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Bierawie informuje, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz. U. 2015.139) tj. z art. 9.ust.1
zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do
odprowadzania wód opadowych, a także
wprowadzania ścieków opadowych i wód
drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
W związku z powyższym zgodnie
z art. 9 ust. 3 w/w ustawy, ZGKiM w Bierawie w okresie wiosennym, rozpocznie
kontrole w zakresie prawidłowości przyłączeń i legalności odprowadzania ścieków
do gminnej sieci kanalizacyjnej. Celem
kontroli jest wyeliminowanie zakazanego
prawem odprowadzania wód opadowych
(rynny dachowe, kratki ściekowe) do
urządzeń kanalizacji sanitarnej oraz bezumownego podłączenia nieruchomości do
gminnej sieci kanalizacyjnej.
Stwierdzenie nielegalnego odprowadzania wód opadowych lub ścieków bytowych będzie potraktowane jako bezumowne korzystanie z kanalizacji (art. 28
ust 4, 4a Dz. U. 2015.139), czyn ten jest
zagrożony karą grzywny do 10 000 zł.
Ponadto informujemy, że Zakładowi
przysługuje prawo zamknięcia przyłącza
kanalizacyjnego, jeżeli zostało wykonane niezgodnie z przepisami prawa (art. 8
ust.1. pkt 4 w/w ustawy).
W celu uzyskania informacji o możliwości prawidłowego podłączenia nieruchomości do urządzeń kanalizacji
gminnej, należy wystąpić do Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Bierawie ul. Wojska Polskiego 12
z wnioskiem o zapewnienie odbioru ścieków celem uzyskania warunków technicznych w tym zakresie.
Przypominamy, iż każdy użytkownik
sieci kanalizacyjnej może mieć wpływ
na zmniejszenie ilości awarii sieci kanalizacyjnej poprzez samodyscyplinę tj.
przestrzeganie zasady, by nie wrzucać do
toalet odpadów stałych, przykładowo takich jak: chusteczki nawilżane, pieluchy,
podpaski, szmatki tekstylne, patyczki
kosmetyczne, waciki. Przestrzegając tych
zasad sprawiamy niezawodność działania
urządzeń kanalizacyjnych, zmniejszamy
koszty eksploatacji i przyczyniamy się do
obniżania cen za odprowadzane ścieki.
Piotr Walkiewicz

www.bierawa.pl
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Konkurs poprzedzony był warsztatami.
Nasza koncepcja zagospodarowania
parku wiejskiego otrzymała II nagrodę
w wysokości 30 tysięcy złotych, które pozwolą nam zrealizować nasze pomysły.
Nasza świetlica dalej tętni życiem.
Oprócz cotygodniowych zajęć zumby
i tańca dla dzieci, w obecnym sezonie
odbyły się plastyczne warsztaty jesienne
oraz warsztaty świętomarcińskie, na których wykonywaliśmy lampiony. Warsztaty prowadziła Basia Porwoł, której serdecznie dziękujemy za poświęcony nam
czas.
11 listopada już tradycyjnie, po nabożeństwie odbyła się procesja z Świętym
Marcinem. Biesiadę przy tej okazji poprowadził Andrzej Potępa – Książę Lipin.

Informacje z Sołectwa Goszyce

Goszyckie wieści
Za oknem co prawda zima ale powróćmy na chwilę do czasu wakacji.
Odpust na Magdalence przypadł w tym
roku na Światowe Dni Młodzieży. Dlatego naszą śródleśną kaplicę odwiedziło
międzynarodowe towarzystwo. Najpierw
zjawili się tam młodzi ludzie z Paragwaju
przebywający na Diecezjalnych Dniach
Młodzieży w Rudach. Zaś w mszy odpustowej uczestniczyła młodzież z Włoch
przebywająca w parafii Sośnicowice.
Magdalenkę nawiedzili również uczestnicy obozu rowerowego, zorganizowanego dla ministrantów i lektorów przez
Duszpasterstwo Liturgicznej Służby
Ołtarza Diecezji Gliwickiej. Nie było by
to aż tak dziwne, gdyby nie fakt, że owi
młodzi ludzie udali się tam w nocy aby
na polanie nieopodal kaplicy przenocować pod gołym niebem. Przy kaplicy początek miała również tegoroczna
IV Pielgrzymka Rowerowa do Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach.
W przyszłym roku nasza wieś, a dokładniej właśnie Magdalenka, znajdzie się na
trasie Śląsko-Morawskiej Drogi Świętego
Jakuba, prowadzącej z Toszka przez Sośnicowice, Rudy i Racibórz do granicy
z Czechami. Nie jest ona jeszcze w pełni oznakowana a już pojawili się na niej
pierwsi pielgrzymi, mianowicie trójka
wędrowców z Przemyśla.
Możemy się również pochwalić, że
fotografie Magdalenki wykonane przez
Michała Neugebauera zajęły drugie
miejsce w konkursie „Kapliczki i Krzyże
przydrożne” zorganizowanym przez Towarzystwo Ziemi Kozielskiej. Natomiast
fotografia Marka Stańczyka przedstawia-

jąca wierzby nad goszyckim potokiem
została wyróżniona w konkursie „Zadrzewienia z daleka i bliska” zorganizowanym przez Zespół Opolskich Parków
Krajobrazowych.

W międzyczasie Marysia Leszczyńska, młoda mieszkanka Goszyc, przekazała swoje włosy na rzecz akcji „Daj
Włos!” fundacji Rak’n’Roll. Posłużą
do wyprodukowania peruk dla kobiet
w trakcie chemioterapii. Gratulujemy
szlachetnej postawy i cieszymy się, że
tacy ludzie są wśród nas.

W niedzielę 11 września 2016
w Bierawie braliśmy udział w dożynkach
gminnych. W tym roku zamiast tradycyjnej korony nasze Panie przygotowały specjalną dekorację. Dzień wcześniej
w zawodach sportowych pamięci Haliny
Brylant i Jewhena Torochtija, Goszyce
były reprezentowane w kilku kategoriach. W najmłodszej grupie przedszkolaków pobiegły Ola Czyrny i Ula Stańczyk. W kategorii klas I-II wystartował
Max Marquardt. Kacper Hołota zajął
6 miejsce w biegu gimnazjalnym.
W głównym biegu na dystansie 6 kilometrów 15 lokatę zajął Dominik Skupin. W
nordic walking naszą wieś reprezentowały Ewelina Skupin i Magda Hołota.

Nasze dzieci, które uczęszczają do
przedszkola w Sierakowicach, wraz z koleżankami i kolegami z Sierakowic zwyciężyły w konkursie na najładniej ozdobione drzewko świąteczne, organizowanym przez Fundację Manufaktura Kultury z Sośnicowic. W ten sposób nasza
społeczność przekracza granice gmin,
powiatów i województw. Teraz przygotowujemy się do przybycia Świętego Mikołaja a sylwestra spędzimy na zabawie
w wiejskiej świetlicy i tak zakończy się
kolejny rok w naszej mieścinie.
Przy tej okazji wszystkim współmieszkańcom gminy Bierawa, życzymy
zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia.

Na początku października został
rozstrzygnięty konkurs na „Najciekawszą koncepcję
zagospodarowania terenów
zielonych wsi”,
którego celem
było wyłonienie
najciekawszych
projektów zagospodarowania publicznych
zielonych terenów wiejskich
w Województwie Opolskim.

Marek Stańczyk
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Publiczne Przedszkole w Bierawie z oddziałami zamiejscowymi

Nowinki z przedszkola
Zaledwie minęły trzy miesiące od
rozpoczęcia nowego roku szkolnego,
a nasze przedszkole ma się już czym pochwalić. Ogłaszamy z wielką radością, iż
wszystkie nowo przyjęte dzieci zaadaptowały się do grup przedszkolnych. Warto
nadmienić, iż kontynuowany był autorski
program adaptacyjny „Będziemy przedszkolakami” p. Joanny Zioło, którym
zostały objęte dzieci przyjęte do Przedszkola w Starym Koźlu na rok szkolny
2016/17. Głównym celem było stwarzanie dzieciom warunków umożliwiających szybką i łatwą adaptację w nowym
środowisku społecznym. Uwieńczeniem
programu była uroczystość „Pasowania
na Przedszkolaka”.
Dzięki aktywnej współpracy z rodzicami, chęci dzieciaków, a także zaangażowaniu ze strony nauczycieli, uczestniczyliśmy już w wielu konkursach zdobywając nagrody, wyróżnienia.
Zajęliśmy czołowe miejsca w V Memoriale Haliny Brylant i Jewhena Torochtija. W grupie dziewcząt - I miejsce:
Paulina Dziwińska, w grupie chłopców –
I miejsce: Sebastian Pietrowski z oddziału w Bierawie. II miejsce zajął Bartosz

Niechwiadowicz, a V Mikołaj Jastrzębski
z oddziału w Lubieszowie. Uczestniczyliśmy także w konkursie recytatorskim
„Jesienne bajanie Mistrza Brzechwy”,
gdzie I miejsce zdobyła Hanna Musioł,
recytując wiersz „Trudny rachunek”, zaś
II miejsce zdobyła Malwina Rossek. Wyróżnieni zostaliśmy również w konkursie plastycznym, na ilustrację do książki
Henryka Sienkiewicza. Z chęcią reprezentujemy przedszkole podczas występów w środowisku lokalnym.
Jest za nami wiele uroczystości
przedszkolnych, m.in. Ogólnopolski
Dzień Przedszkolaka, Powitanie jesieni,
Święto Pieczonego Ziemniaka, Dzień
chłopca, Dzień Marchewki, Dyni, Uroczystość Pasowania, Andrzejki. W kalendarz uroczystości wpisaliśmy równie
ważny Międzynarodowy Dzień Tolerancji oraz Międzynarodowy Dzień Praw
Dziecka.
Wraz z obchodzeniem Dnia Pluszowego Misia, oddział Kotlarnia oraz
Bierawa przystąpił do Ogólnopolskiego
Projektu „Mały miś w świecie wielkiej
literatury”. Zakłada on rozwijanie czytelnictwa i współpracy z przedszkolami

Przedszkole w Dziergowicach

Reforma oświaty
Obecny rok szkolny rozpoczął się
dość burzliwie, jeśli chodzi o nauczanie
początkowe. Rodzice po wielu wahaniach podjęli decyzje o tym, czy wysłać
swoje dziecko do szkoły, czy nadal pozostawić w przedszkolu. Obecnie zajęcia
przedszkolne prowadzone są w oparciu o
nową podstawę programową w związku
z tym do przedszkola powróciła nauka
czytania.
Po kilkuletniej przerwie w wprowadzaniu liter, dokupiliśmy i odświeżyliśmy
dawne pomoce dydaktyczne. Poszerzyliśmy nasze działania o nowe metody i formy pracy, by dzieci w przedszkolu czuły się dobrze a zarazem wiele się mogły
nauczyć. Między innymi, dlatego w tym
roku szkolnym zwracamy większą uwagę na wartości płynące z czytania książek dla dzieci. To gwarantowany sposób
lepszego przygotowania dzieci do szkoły
i do życia. Wprowadzając codzienne czytanie, przedszkole pomaga dzieciom w
dobrym, a może nawet doskonałym opanowaniu ojczystego języka.
W związku z tym utworzyliśmy ką-

ciki czytelnicze z niskimi regałami, gdzie
dziecko ma dostęp do książek w czasie
całego dnia pobytu w przedszkolu. Kolorowe okładki są tak ustawione, by przyciągały uwagę dziecka i zachęcały do sięgania po nie. Zaplanowany mamy czas na

www.bierawa.pl

z całej Polski. Ponadto starsze przedszkolaki z Bierawy, uczestniczą w innowacji
pedagogicznej autorstwa p. Anny Fajęskiej zatytułowanej „Kreatywne przedszkolaki w świecie plastyki”.
Obecnie angażujemy się w różne akcje charytatywne m.in.: „Paka dla psiaka”,
„Góra grosza”, „Szlachetna paczka”. Przygotowujemy się także do wizyty Mikołaja, a także już odczuwamy atmosferę nadchodzących świąt....
Agnieszka Mentel
codzienne czytanie dzieciom i rozmowy
na temat przeczytanych treści. Aby czytanie stało się atrakcyjniejsze i pokazało
swoje znaczenie, zapraszamy do czytania
gości: rodziców dzieci i osoby, których
pasją życiową jest czytanie.
Rita Olbrych-Pietrzak
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Szkoła Podstawowa w Dziergowicach

Rok pełen sukcesów!

Dla uczniów SP w Dziergowicach
II semestr był obfity w wiele ważnych
wydarzeń i sukcesów. Bardzo ważną uroczystością było święto szkoły - 45 lecie
nadania naszej szkole imienia Alfonsa
Zgrzebnioka, które miało miejsce 10 maja
2016 r. W tym dniu gościliśmy w murach
szkoły wielu znakomitych gości, m.in.

Wójta Gminy K. Ficonia, Zastępcę Wójta
S. Wróbla; radnych, obecnych i emerytowanych dyrektorów, nauczycieli, pracowników administracyjnych; prezesa i zastępcę ZNP, przyjaciół szkoły, rodziców.
Uroczystość rozpoczęła mszą św. w kościele pw. św. Anny w Dziergowicach po
której w Domu Kultury w Dziergowicach

Szkoła Podstawowa w Starej Kuźni

Pożegnaliśmy jesień

Pierwsze szkolne miesiące za nami.
W Szkole Podstawowej w Starej Kuźni
wiele się działo. Braliśmy udział w Konkursie Ekologicznym, w którym rywalizując ze szkołami naszej gminy zdobyliśmy I miejsce. Najlepszy okazał się B. Łuczak - I, V. Mikolasch - II. Nadleśnictwu
dziękujemy za owocną współpracę.

Dom Kultury w Dziergowicach to
organizator corocznych konkursów recytatorskich. E. Sobczyk i A. Dowhań
wywalczyły I i II miejsce, Denis Malik III, a P. Pucia wyróżnienie.
Realizując zadania Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zorgani-
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odbyła się akademia. Następnie wszyscy
udali się na szkolny festyn.
Po pracowitym semestrze nadszedł
czas pożegnań. Ostatni apel wprowadził
nas w zasłużonyokres wakacyjnego wypoczynku po którym wszyscy wróciliśmy
pełni zapału do pracy.
I tak rozpoczął się rok szkolny
2016/2017. I znów się działo: Memoriał
i kolejne sukcesy uczniów, Dzień Nauczyciela i Pasowanie na uczniów I klasy,
Dzień Papieski i Święto Niepodległości,
Dzień Europejski, Dzień Misia. Zorganizowaliśmy konkurs pt. „Anioł”, który
cieszył się ogromnym zainteresowaniem
wśród dzieci a Rada Rodziców z okazji
Mikołaja ufundowała uczniom warsztaty
malowania bombek. Tymi wydarzeniem
wkroczyliśmy w okres Adwentu.
Dlatego korzystając z okazji wszystkim uczniom, rodzicom, współpracownikom, „przyjaciołom” szkoły chcielibyśmy
życzyć z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku tak owocnej współpracy jak dotychczas oraz wiele życzliwości
i radości na co dzień.
mgr D. Czerny
zowano czytanie bajek uczniom kl. I i II
oraz rozwiązywanie zadań pod hasłem
,,W tęczowej bajce’’. Recytacja utworów Brzechwy i Tuwima to zadanie dla
kl. II i III. Sport był tematem czytelnictwa w klasie IV, konkurs mitologiczny
pt. ,,Uczta na Olimpie’’ odbył się w kl. V.
,,Wyszukiwanie wiadomości o postaciach historycznych znajdujących się na
banknotach” to zadanie kl. VI. Odbyło
się również spotkanie z rodzicami oraz
prezentacja na temat ,,Wpływ czytania
na rozwój dzieci i młodzieży”, a także
kiermasz książki.
Uczniowie wzięli udział w zawodach:
polsko-czeskim bieganiu, reprezentowali szkołę w Mistrzostwach Powiatu
Uczniów Szkół Podstawowych w kat.
biegów przełajowych - L. Gumienny
I miejsce a D. Sobczyk – VI, w Mistrzostwach Wojewódzkich - L. Gumienny
uzyskała XIX miejsce.
Odbyły się rozgrywki Halowej Piłki
Nożnej o Puchar Wójta Gminy Bierawa.
Drużyna dziewcząt i chłopców ukończyła rywalizację na 3 pozycji.
Hasłem ,,Jesień dary niesie’’ pożegnała porę roku klasa pierwsza wraz ze
swymi rodzicami.
Nie zapomnieliśmy też o Światowym
Dniu Pluszowego Misia.
Sylwia Wrona
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Szkoła Podstawowa w Starym Koźlu

„Wspomnień czar…”

Szanujmy wspomnienia, bo warto coś
mieć, nauczmy się je cenić…”- aż trudno
uwierzyć, że budynek szkoły w Starym
Koźlu istnieje od 110 lat, a szkoła w tej
miejscowości istnieje 286 lat i tym samym jest jedną z najstarszych placówek
oświatowych w powiecie kozielskim.
28 października br. w Szkole Podstawowej w Starym Koźlu obchodzono podwójny jubileusz. 110 lat temu w jej murach zasiedli pierwsi uczniowie, a 40 lat
później nadano jej imię Marii Konopnickiej. Uroczystość rozpoczęła się mszą

świętą w kościele pw. św. Jana Nepomucena, w trakcie której poświęcono nowy
sztandar szkoły. Później zapalono znicze
na grobach zmarłych osób związanych z
tą placówką, nie zapominając o poległych
powstańcach śląskich i ofiarach alianckich nalotów na wieś. Następnie odbyła
się akademia w sali gimnastycznej.
„W 1870 r. do placówki uczęszczało 365 uczniów z trzech miejscowości.
Pracowało tu 2 nauczycieli, a językiem
nauczania był polski i niemiecki”- tak o
początkach szkoły mówiła obecna jej dy-

Zespół Szkół Dwujęzycznych w Solarni

Uczymy się oszczędzać wodę
Uczniowie klasy 2G Zespołu Szkół
w Solarni w tym roku szkolnym przystąpili do międzynarodowego projektu
Badacz Wody. Badacz Wody jest atrakcyjnym i inspirującym programem edukacyjnym, który daje tysiącom uczniów
na całym świecie możliwość przeprowadzenia wspólnych działań związanych
z wodą na rzecz swoich szkół i lokalnych
społeczności. Program Badacz Wody jest
całkowicie finansowany ze środków fundacji GAP Polska i wspierany w 11 krajach, jest darmowy dla wszystkich uczestniczących w nim szkół. Najlepsze zespoły
badaczy wody mają szansę na reprezentowanie swojego kraju w międzynarodowej ceremonii wręczenia nagród, która
odbędzie się w Londynie w październiku
2017 r.
Klasa 2G jest zaangażowana w ten
projekt wraz ze swoim wychowawcą panią Dorotą Buczek. Główną koordynatorką i pomysłodawczynią całego projektu jest pani Irma Kubica-Gabrysch
nauczycielka chemii i biologii.

Uczniowie do tej pory przeprowadzili szereg działań takich jak: „Obrońcy
gatunków słodkowodnych – Papierowe akwarium”, „Wyhoduj to sam”- parapetowy ogródek, „Badanie czystości
wody w gminie Bierawa”, „Pestycydy
za i przeciw” oraz wiele innych działań,
które doprowadziły ich do pierwszego
miejsca w rankingu krajowym, otrzymali
także we wrześniu tytuł
szkoły miesiąca. W przyszłości uczniowie mają
w planach zorganizowanie zbiórki pieniędzy na
studnie głębinową dla
mieszkańców Toga oraz
zorganizowanie Festiwalu Wody.
Końcowym etapem
projektu jest wyjazd do
Londynu gdzie spotkają
się najlepsi z najlepszych,
mamy taką nadzieję, że
będą to nasi gimnazjaliści
z Solarni.
www.bierawa.pl

Głos Bierawy

rektor, Edyta Ficoń. Wśród zaproszonych
gości nie zabrakło przedstawicieli władz
lokalnych i samorządowych. Nie zapomniano także o byłych nauczycielach,
pracownikach obsługi i absolwentach.
Zaproszenie przyjął także były Marszałek Województwa Opolskiego, uczeń
starokozielskiej podstawówki Pan Józef
Sebesta, który wspominał lata spędzone
w szkolnej ławie. Odczytany został list
Opolskiego Kuratora Oświaty adresowany do społeczności szkoły. „Życzę, aby
nadchodzące dni, miesiące, lata były dla
wszystkich Państwa pomyślne zarówno w wymiarze zawodowym jak i osobistym” - napisał Michał Siek. Licznie
zgromadzeni goście z zaciekawieniem
słuchali wspomnień P. Marii Pietrzyk,
która dokładnie pamiętała naukę w szkole w pierwszych powojennych latach. Pan
Marian Jaksiewicz wspominał o trudzie,
wyrzeczeniach, ale i o ogromnej satysfakcji z pracy wychowawczej, o której
często mówił jego ojciec Józef Jaksiewicz,
pierwszy kierownik szkoły. Nad przebiegiem programu czuwali konferansjerzy:
Laura Ficoń i Adam Stolorz, byli uczniowie placówki. Dodatkową atrakcją okazała się okolicznościowa wystawa zdjęć
i pamiątek, która niejednego przeniosła
w przeszłość.
mgr Małgorzata Plottek
Wszystkie działania można śledzić
na
naszej
stronie
facebookowej:
https://www.facebook.com/Zieloni154309245043767/?fref=ts
Wszystkim czytelnikom Głosu Bierawy składamy najserdeczniejsze życzenia
na zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Dużo zdrowia, radości, pogody
ducha oraz szczęśliwego Nowego Roku
2017 życzą: Badacze Wody z ZS w Solarni.
Irma Kubica-Gabrysch

13

Głos Bierawy										

Publiczne Gimnazjum w Bierawie

Promowanie czytelnictwa

Nasza szkoła od września 2016 r.
przystąpiła do działań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Na początku roku szkolnego miał miejsce uroczysty apel, na którym uczniowie czytali fragmenty powieści Henryka
Sienkiewicza „Quo vadis” i uczestniczyli

w konkursie poświęconym innej powieści tego autora – „Krzyżacy”. Prezentacja
multimedialna przygotowana przez gimnazjalistów przybliżyła uczniom życie
i twórczość wybitnego polskiego noblisty. Tym samym nasza szkoła włączyła
się do Narodowego Dnia Czytania „Quo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Gimnazjum innowacji

Innowacyjna Bierawa
Gmina Bierawa rozpoczęła realizację projektu pn.: Gimnazjum innowacji w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa
IX Wysoka jakość edukacji, poddziałanie 9.1.1, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Działaniami zostanie objętych około
100 uczniów i 30 nauczycieli z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Noblistów
Polskich w Bierawie oraz Zespołu Szkół
z nauczaniem języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego - Gimnazjum
im. Josepha Freiherra von Eichendorffa
w Solarni. Głównym celem projektu jest
podniesienie efektywności uczenia się
w zakresie dziedzin objętych projektem

poprzez przeprowadzenie dodatkowych
zajęć pozalekcyjnych opartych na metodzie eksperymentu, rozwijających uzdolnienia uczniów, podnoszących ich kompetencje kluczowe niezbędne na rynku
pracy a także niwelujących dysfunkcje
oraz wyrównujących dysproporcje w nauce.
W ramach projektu, szkoły zostaną doposażone w innowacyjne pomoce
dydaktyczne, technologie informacyjno – komunikacyjne, a także materiały wyrażające artystyczność i ekspresję.
Z oferty będą mogli skorzystać również
nauczyciele poprzez udział w szkoleniach
i warsztatach podnoszących ich kompetencje. Całkowita wartość projektu to
599 747,50 zł, z czego wartość dofinansowania stanowi kwota 569 760,13 zł.
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vadis” H. Sienkiewicza. Gimnazjaliści
wykazali zainteresowanie czytanymi tekstami. Okazało się również, że mają dużą
wiedzę o „Krzyżakach”, lekturze omawianej w I klasie gimnazjum.
W listopadzie obchodzimy co roku
Tydzień Regionalny, w ramach którego
odbył się konkurs pod hasłem „Czytomy
i godomy po ślonsku”. Jego uczestnicy
brali udział w pięciu konkurencjach, na
które składały się: czytanie przygotowanego własnego tekstu, czytanie wylosowanego wiersza, czytanie wylosowanego
fragmentu z literatury polskiej, tłumaczenie zwrotki wiersza „Niepewność”
A. Mickiewicza na gwarę śląską.
Reprezentanci z poszczególnych klas
dali się poznać jako świetni aktorzy, którzy potrafią interesująco na scenie interpretować utwór literacki w gwarze śląskiej.
Ponadto w listopadzie na zebraniu
rodziców odbyła się prelekcja o wartościach czytania książek. Zgromadzeni
rodzice z zainteresowaniem wysłuchali
także informacji na temat optymistycznych prognoz dotyczących czytelnictwa
w naszym gimnazjum. Otrzymali również barwne zakładki do książek, wykonane własnoręcznie przez uczniów.
Ilona Matuszek
Maria Stępień
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W skrócie:

Stare Koźle - Droga dojazdowa

Dziergowice - Remont i przebudowa drogi

Bierawa - Remont sali GCKiR

Dziergowice - Budowa kanalizacji

Stare Koźle - Droga transportu rolnego

Dziergowice - Nowa elewacja ośrodka zdrowia

Lubieszów - Budowa chodnika

Solarnia - Boisko wielofunkcyjne

Kanalizacja sanitarna

Informacja

W związku z oddaniem do użytkowania kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dziergowice, Urząd Gminy Bierawa
informuje, że od dnia 19 grudnia 2016r.
można podłączać swoje posesje do nowo
wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Wykonanie przyłącza należy zgłosić do odbioru do Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Bierawie.

www.bierawa.pl
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Od ponad 2000 lat ogłaszana jest Radosna Nowina,
że Chrystus przyszedł na świat.
Czynią to aniołowie, pasterze, królowie, a teraz my.
Radosna Nowina jest głoszona w świecie,
gdzie brakuje prawdziwej radości, miłości, pokoju.
Dlatego narodzenie Chrystusa przynosi do naszego serca i życia:
radość wiary, ogień miłości, pokój serca, siłę do życia
oraz błogosławieństwo w Nowym Roku.
Przyjmijmy Dziecię Jezus, jako największy dar Boga
i pozwólmy się nim ubogacić w rodzinie, w domu, w pracy,
tam gdzie żyjemy.
Ks. Jarosław Krężel

W skrócie:

Uniwersytet Trzeciego Wieku

GCKiR - Zajęcia ceramiczne

Warsztaty jesienne w Starym Koźlu

Konkurs na stroik Bożonarodzeniowy

Kiermasz Bożonarodzeniowy

Koncert z okazji 11-go Listopada

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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