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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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Serdecznie zapraszamy na strony
internetowe sołect z naszej gminy:

Sołectwo Dziergowice
http://dkdziergowice.w.interia.pl/

http://www.dziergowice.com
http://www.dziergowice.pl

Sołectwo Goszyce
http://www.goszyce.pl/

Sołectwo Kotlarnia
http://www.kotlarnia.org.pl/

Sołectwo Solarnia
http://www.solarnia.pl/
Sołectwo Stare Koźle

http://www.starekozle.pl/

* * *

 Urząd Gminy Bierawa informuje, 
że w kasie Urzędu Gminy można regu-
lować należności za podatki kartą płat-
niczą bądź kredytową.
 Przypominamy również, że w na-
szej kasie można regulować pozostałe 
należności np. za śmieci, telefony, ener-
gię elektryczną i inne. Opłata wynosi 
1,49 zł.

* * *

Nasi Jubilaci:
Miemiec Renata .......................... 91 lat
Jastrzębski Tadeusz ..................... 91 lat
Kosiński Bogdan ......................... 90 lat
Rus Teresa i Jerzy ................. 50 lat PM
Stolorz Gizela i Bolesław .... 55 lat PM

* * *

Liczba mieskańców na 01.03.2017

Bierawa ........................................... 1335
Brzeźce ............................................. 570
Dziergowice ................................... 1660
Goszyce ............................................ 168
Grabówka ........................................ 188
Korzonek ......................................... 228
Kotlarnia .......................................... 564
Lubieszów ........................................ 537
Ortowice .......................................... 252
Solarnia ............................................ 482
Stara Kuźnia .................................... 630
Stare Koźle ....................................... 844
Razem ....................................... 7458

Informacje Wójt Gminy Bierawa informuje

Zamierzenia i plany na najbliższy rok

 Pierwszy kwartał nowego roku 
upłynął pracowicie. Był to czas zebrań 
wiejskich i corocznych spotkań spra-
wozdawczych jednostek ochotniczych 
straży pożarnych. 28  grudnia minione-
go roku został uchwalony budżet gminy 
na rok 2017. Planowane wpływy to po-
nad 28  mln zł, natomiast łączna kwo-
ta wydatków wynosi ponad 32  mln zł  
(w tym na inwestycje przeznaczono po-
nad 7 mln zł).
 W bieżącym roku planujemy wyko-
nać wiele zadań. Najważniejsza zaplano-
wana inwestycja to budowa kanalizacji 
sanitarnej w Lubieszowie, gdzie inwe-
storska wartość zadania wynosi około 
5  mln zł. Jest to zadanie jednoroczne.  
W kwietniu powinny rozpocząć się prace 
budowlane, które zakłada się zakończyć  
i rozliczyć do końca roku. Przypomnę, 
że to ostatnie sołectwo, które nie posiada 
kanalizacji. Ten stan rzeczy zmieni się za 
parę miesięcy. Niemniej jednak temat ka-
nalizowania będzie nam towarzyszył da-
lej z uwagi na rozwój gminy. Corocznie, 
dla nowych mieszkańców, musimy doko-
nywać rozbudowy zarówno sieci kanali-
zacji sanitarnej jak i wodociągowej.
 Kolejny punkt budżetu na ten rok 
to remonty i przebudowa dróg - za-
równo transportu rolnego, jak i gmin-
nych, powiatowych oraz wojewódz-
kich. W przypadku tych pierwszych, 
planowana jest przebudowa łącznika 
Stare Koźle – Brzeźce (Dębina). W ob-
szarze dróg gminnych zostanie prze-
budowana ul. Parkowa w Starej Kuźni 
a utwardzeniu podlegać będzie wie-
le innych odcinków dróg gminnych  
w różnych miejscowościach. Również 
ze środków własnych gminy sfinanso-
wana zostanie budowa I etapu chodnika 
przy ulicy Kozielskiej w Dziergowicach 

oraz modernizacja ulicy Olimpijskiej  
w Dziergowicach. 
 Warto nadmienić, że w wyniku na-
szych starań, pojawiła się zapowiedź mo-
dernizacji nawierzchni drogi wojewódz-
kiej nr 425, łączącej Solarnię z Kuźnią 
Raciborską. Inwestycja ma objąć także 
poszerzenie poboczy dla rowerzystów. 
Dodatkowo, wspólnie ze Starostwem 
Powiatowym w Kędzierzynie – Koźlu, 
planujemy wykonać II etap ścieżki pieszo 
– rowerowej w ciągu drogi powiatowej  
w kierunku Grabówki. Jeśli chodzi  
o drogi wojewódzkie, do końca wakacji 
powinien zostać zakończony odcinek 
przebudowy drogi nr 408 w Starym Koź-
lu.
 W kwestii sportowej - zaplanowano 
budowę boiska ze sztuczną nawierzch-
nią w Starym Koźlu. Przypomnę, że  
w minionym roku zostało wybudowane 
takie w Solarni, natomiast w roku 2018 
podobna inwestycja planowana jest  
w Starej Kuźni. Podkreślenia wymaga 
fakt, że wiele zadań zostało zaplanowa-
nych w ramach Funduszu Sołeckiego. 
Dla 12 sołectw wynosi on 275 tys. zł. 
Duża część środków wydatkowana bę-
dzie na zakup urządzeń rekreacyjnych, 
ale także na remonty parkingów, placów 
itp. W przypadku dwóch zadań sołectwa 
połączyły siły z budżetem gminy tj. re-
mont placu przed targowiskiem w Biera-
wie i przebudowa parkingu przy bloku nr 
15 w Kotlarni.
 Ponadto gmina w dalszym ciągu nad-
zoruje proces rozbudowy sieci gazyfika-
cyjnej na terenie gminy. Właśnie zakoń-
czył się kolejny etap gazyfikacji Starego 
Koźla (ul. Wolności, 1-go Maja i Polna). 
Nowe władze oddziału Spółki Gazowni-
czej w Opolu potwierdziły rozpoczęcie 
prac projektowych dla Bierawy i zgod-
nie z ich zapowiedzią, w roku 2018, gaz 
powinien dotrzeć do Bierawy. Niestety, 
nadal nie jest znana konkretna data roz-
budowy sieci gazowniczej w kierunku 
Goszyc i Kotlarni. Mamy jednak nadzie-
ję, że nastąpi to również do końca 2018 
roku. 
 Nie pozostaje nam również obojęt-
ny temat zabezpieczenia przeciwpowo-
dziowego naszych terenów. W tegorocz-
nym budżecie zostało zarezerwowanych 
100 tys. zł. na przygotowanie dokumen-
tacji dla części Gminy Bierawa. Środki 
te, zgodnie z podpisaną umową, zostaną 
przekazane na rzecz Województwa Za-
rządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  
w Opolu. Kolejne 100 tys. zł. przekażemy 

(ciąg dalszy na str 3)

w roku 2018. Prace projektowe dla czę-
ści gminy mają potrwać dwa lata tj. 2017 
i 2018r. Dodatkowo - 18 października 
2016r. zostało wydane Rozporządzenie 
Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Pla-
nu zarządzania ryzykiem powodziowym 
dla obszaru dorzecza Odry. Utrzymało 
ono zapisy dotyczące naszej gminy tzn. 
potrzeby budowy ochrony przeciwpowo-
dziowej od Dziergowic po Brzeźce.
 Niezaprzeczalnie, najważniejszym 
zagadnieniem omawianym w minionym 
kwartale, był temat oświaty. Tradycyjnie 
najwięcej środków w budżecie przezna-
czonych jest na jej funkcjonowanie, z któ-
rej od lat jesteśmy dumni. Mam nadzieję, 
że wdrożona reforma tego nie zmieni.  
W wyniku jej wprowadzenia, Rad-
ni przyjęli uchwałę o kształcie oświaty  
w naszej gminie na najbliższy czas. 
Została ona pozytywnie zaopiniowa-
na przez Kuratora Oświaty w Opolu. 
Zgodnie z założeniami ustawowymi, 
wszystkie obecne szkoły podstawowe  
6 - klasowe muszą stać się 8 - klasowymi. 
Pole manewru było więc bardzo wąskie. 
Docelowo w ramach dwóch budynków 
ma działać szkoła podstawowa w Starym 
Koźlu, której starsze roczniki będą uczyć 
się w budynku obecnego gimnazjum  
w Bierawie. Posiada ono optymalnie wy-
posażone pracownie: fizyczną, chemicz-
na itd. Natomiast młodsze roczniki będą 
uczęszczały do budynku szkoły podsta-
wowej w Starym Koźlu, gdzie z kolei są 
dobre warunki dla najmłodszych dzie-
ci. Po przeprowadzonych konsultacjach  
w Starym Koźlu, jak i w Bierawie wiemy, 
że żadne wyjście nie miało pełnej akcep-
tacji. Myślę, że należy dać szansę przyję-
temu rozwiązaniu, a ja jako przedstawi-
ciel organu wykonawczego dołożę wszel-
kich starań, aby zapisy w uchwale zostały 
jak najlepiej wdrożone.
 Charakterystyczne dla naszego bu-
dżetu to także większe środki na funk-
cjonowanie opieki społecznej (starzenie 
się społeczeństwa) oraz program 500+, 
który śmiem twierdzić w naszej gminie 
funkcjonuje bez zarzutów. Istniejąca sta-
cja Caritas, jak co roku, otrzymała środki 
o które wnioskowała. Myślę także, że jed-
nostki ochotniczych straży pożarnych, 
kluby sportowe oraz Gminne Centrum 
Kultury i Rekreacji będą funkcjonowały 
tak dobrze, jak w minionym roku. 
 Przed nami Święta Wielkanocne.  
Z tej okazji składam wszystkim Miesz-
kańcom Gminy Bierawa najserdecz-
niejsze życzenia - tradycyjnie smacz-
nego jajka oraz wszelkiej pomyślności,  
a w szczególności dużo zdrowia.

Wójt Gminy Bierawa
Krzysztof Ficoń

Lata 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Liczba  
mieszkańców 7493 7557 7511 7484 7447 7483 7444

Urodzenia 63 62 75 56 73 66 70
Zgony 85 70 72 86 85 72 89

S T A T Y S T Y K A

(ciąg dalszy ze str 2)

Remonty i inwestycje

Tegoroczne zadania
1. Podpisano umowę na realizację zada-

nia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Lubieszów – wartość 
zadania 2 707 300 zł.

2. Rozpoczęto remont budynku remizy 

OSP w Brzeźcach – wartość zadania 
52 000 zł.

3. Wybrano wykonawcę na przebudowę 
ulicy Parkowej w Starej Kuźni – najtań-
sza oferta 241 186,54 zł.

Wniosek do WFOŚ w Opolu

Utylizacja azbestu
 Gmina Bierawa złożyła do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
w Opolu wniosek o udzielenie pomocy 
finansowej w formie dotacji na przedsię-
wzięcie zgodne z programami usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest  
z terenu Gminy Bierawa – nabór VIII.
 Wniosek został poprzedzony nabo-
rem wniosków osób fizycznych z terenu 
gminy Bierawa chcących usunąć azbest ze 
swojej nieruchomości.
 Azbest zostanie usunięty z 13 posesji 
co stanowi 24 tony do utylizacji. Prze-
widywane koszty określono na kwotę 
16 868,00 zł
 Po pozytywnym zaopiniowaniu wnio-
sku przez WFO-
ŚiGW uzyskana 
kwota dofinan-
sowania przed-
sięwzięcia może 
wynosić:
- 50 % kosztów 
k w a l i f i k o w a -
nych ze środków 
udostępnionych 
przez Narodowy 
Fundusz Ochrony 
Środowiska i Go-
spodarki Wodnej 
w Warszawie, 

- 35 % kosztów kwalifikowanych ze środ-
ków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opo-
lu,
-15 % udział środków własnych Gminy 
Bierawa.

 Na terenie Gminy Bierawa występu-
je jeszcze 16979 m2 azbestu, zachęca się 
wszystkich mieszkańców Gminy Bierawa 
do skorzystania z możliwości pozbycia się 
ze swoich gospodarstw tego niebezpiecz-
nego odpadu.
 Korzystając z tej okazji zadbamy  
o czystość naszych gospodarstw, wsi, całej 
Gminy i o nasze środowisko.
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Dronem po Gminie Bierawa
 Gminne Centrum Kultury i Rekreacji  
w Bierawie realizuje projekt Z lotu pta-
ka. Głównym jego celem jest poszerzenie 
wiedzy wśród społeczności lokalnej oraz 
w obrębie województwa na temat gmin 
partnerskich. Ma to nastąpić poprzez 
zwizualizowanie walorów turystycznych, 
gospodarczych, krajobrazowych oraz kul-
turalnych za pomocą filmików promocyj-
nych z ujęć drona i kamery stacjonarnej. 
 Jednocześnie, wraz z Urzędem Gminy 
w Bierawie, zorganizowano konkurs na 
logo i hasło promocyjne Gminy Biera-
wa. 

 Całość zakończy finał połączony  
z Gminnym Dniem Dziecka. W tym 
roku bawimy się 11 czerwca na boisku 
sportowym w Bierawie. Podczas impre-
zy laureatom wręczone zostaną nagrody,  
a powstały filmik będzie miał swoją pre-
mierę. Wartość projektu wynosi 15.924,00 
euro, w tym przyznane dofinansowanie  
w kwocie 13.535,40 euro stanowi Euro-
pejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 
796,20 euro budżet państwa. Wkład wła-
sny GCKiR to 1.592,40 euro.

Projekt Z lotu ptaka jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice.

Projekt Gimnazjum innowacji

 Gmina Bierawa realizuje projekt 
pn.: Gimnazjum innowacji w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-
2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość 
edukacji, poddziałanie 9.1.1, współfinan-
sowanego ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. 
 Działaniami zostało objętych 132 
uczniów i docelowo 30 nauczycieli z Pu-
blicznego Gimnazjum nr 1 im. Noblistów 
Polskich w Bierawie oraz Zespołu Szkół  
z nauczaniem języka mniejszości naro-
dowej – języka niemieckiego - Gimna-
zjum im. Josepha Freiherra von Eichen-
dorffa w Solarni. 
 Głównym celem projektu jest pod-
niesienie efektywności uczenia się  
w zakresie dziedzin objętych projektem 

Innowacyjna Bierawa
poprzez przeprowadzenie dodatkowych 
zajęć pozalekcyjnych opartych na meto-
dzie eksperymentu, rozwijających uzdol-
nienia uczniów, podnoszących ich kom-
petencje kluczowe niezbędne na rynku 
pracy, a także niwelujących dysfunkcje 
oraz wyrównujących dysproporcje w na-
uce. 
 W ramach projektu, szkoły zosta-
ły doposażone w innowacyjne pomoce 
dydaktyczne, technologie informacyj-
no – komunikacyjne, a także materiały 
wyrażające artystyczność i ekspresję.  
Z oferty będą mogli skorzystać również 
nauczyciele poprzez udział w szkole-
niach i warsztatach podnoszących ich 
kompetencje. Całkowita wartość projek-
tu to 599 747,50 zł, z czego wartość dofi-
nansowania stanowi kwota 569 760,13 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Inwestycje w ochronę powietrza

Dofinansowanie
 Gmina Bierawa udziela dotacji do wy-
miany lub budowy nowych źródeł ciepła 
w budynkach oraz rozwoju rozproszo-
nych odnawialnych źródeł energii na te-
renie gminy Bierawa.
 Kwota dotacji uzależniona jest od ro-
dzaju źródła ciepła i stanowi 50% łącznej 
wysokości poniesionych kosztów kwalifi-
kowanych realizacji inwestycji, jednak nie 
więcej niż w przypadku:
- kotła gazowego i pompy ciepła – 4.000 zł
- pozostałych ekologicznych źródeł ciepła 
– 3.500 zł
- kolektorów słonecznych do wytwarzania 
energii dla przygotowania ciepłej wody – 
2.500 zł
- paneli fotowoltaicznych do wytwarzania 
energii elektrycznej – 2.000 zł

 Więcej informacji na temat zasad 
udzielania dotacji można znaleźć pod 
numerem tel. 77 4872 163 oraz na stronie 
internetowej gminy Bierawa.

Kanalizacja w Dziergowicach

Informacja
 Urząd Gminy Bierawa przypomina 
mieszkańcom sołectwa Dziergowice, któ-
rym zostały stworzone warunki przyłą-
czenia do sanitarnej sieci kanalizacyjnej 
o obowiązku niezwłocznego podłączenia 
się we własnym zakresie do sieci. 
 Odbiór przyłącza należy zgłosić 
do Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Bierawie.

DZIELNICOWI:

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

tel. kom. 571 322 176 

aspirant Sylwester DAWIDOWICZ
Rejon służbowy: 

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

47 - 220 Kędzierzyn - Koźle 
ul. Wojska Polskiego 18; pok. nr 303

tel. 77 472 46 72; 77 472 46 66 
tel. kom. 514 811 237

sierżant sztab. Przemysław TOMAS
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 

* * *

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

* * *

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

Informacje

Przedszkolaki mają swoją szansę

 Szansa dla Przedszkolaka. Pod takim 
tytułem Gmina Bierawa realizuje kolejny 
projekt w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Opol-
skiego na lata 2014-2020, oś prioryteto-
wa IX Wysoka jakość edukacji, działania 
9.1 Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.3 
wsparcie edukacji przedszkolnej współfi-
nansowanego ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Tym razem dla wszystkich 
oddziałów przedszkolnych w naszej 
Gminie. 
 Zadania skie-
rowane są do 
wszystkich placó-
wek przedszkol-
nych z terenu 
Gminy Bierawa, 
a ich celem jest 
wsparcie edukacji 
przedszkolnej po-
przez ogranicze-
nie i zapobieganie 
przedwczesnemu 

Szansa dla Przedszkolaka
kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnie-
nie równego dostępu do dobrej jakości 
wczesnej edukacji elementarnej. 
 Działaniami objętych zostanie co naj-
mniej 180 dzieci oraz 25 nauczycieli. Pro-
jekt oferuje dodatkowe zajęcia z ciekawy-
mi pomocami, pomoc logopedy, naukę 
języka obcego oraz wydłużenie godzin 
pracy każdego oddziału o godzinę dzien-
nie. Wartość projektu to 655  243,75 zł,  
w tym dofinansowanie z Unii Europej-
skiej w wysokości 556 956,68 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje Sołectwa Lubieszów

Lubieszowskie wieści
 Drodzy mieszkańcy bardzo serdecz-
nie chciałabym podziękować tym, którzy 
wspierają nasze działania oraz tradycje 
jakie staramy się pielęgnować, jak np Wo-
dzenie Niedźwiedzia, stół Wigilijny, sta-
wianie Moika (Meibauum) i wiele innych. 
Jest wielu tych których nasza wieś nie 
tylko interesuje, ale jak powiedzieli czują 
się zobowiązani dbać i troszczyć oraz roz-
wijać miejsce w którym mieszkamy na co 
dzień, bo to nasza mała ojczyzna. 
 W tym roku odbyły się już po raz ko-
lejny Ogólnopolskie Zawody Psich Za-
przęgów. Po raz kolejny pokazaliśmy, że 
potrafimy wspólnie działać, że do każdego 
zadania podchodzimy z odpowiedzialno-
ścią i starannością. W tym miejscu jeszcze 
raz dziękuję wszystkim tym, którzy nam 
pomagali i naszym sponsorom, tzn. pa-
niom, które piekły ciasta, jak zawsze cie-
szące się wielkim powodzeniem. Dziękuję 
nie tylko w imieniu organizatorów, lecz 
również i zawodników. 
 W tym roku czeka nas bardzo ciekawy 
i pracowity rok, rok w którym będzie po-
trzeba większego zaangażowania i pomo-
cy z waszej strony. Obchodzimy 30-lecie 
naszego Kościoła, przy którym jest sporo 
pracy i to naszej parafian, 100-lecie Para-
fii, w którym również jako parafianie po-
winniśmy się mocno zainteresować, oraz 
spory remont sali na boisku, a także zago-
spodarowanie terenu przed basenem. 
 Z racji tego, że w przyszłym roku cze-
ka na nas ogromna odpowiedzialność 
związana z Europejskimi Zawodami Psich 
Zaprzęgów mamy sporo do zrobienia, by 
nasza wieś stała się jeszcze piękniejsza. 

Dlatego będę kolejny raz prosiła o moc-
niejsze wasze zaangażowanie i pomoc. 
 W najbliższym czasie zapraszam Was 
do stawiania Moika, 30 kwietnia przy 
skansenie oraz do festynów a także do 
udziału w zajęciach świetlicowych. Infor-
muję również, że 10 kwietnia o 17 odbę-
dą się warsztaty świąteczne, praca z gliną  
i nie tylko.
 Przy okazji z okazji zbliżających się 
świąt Wielkiej Nocy składam najserdecz-
niejsze życzenia, pogodnych, radosnych 
i rodzinnych świąt oraz obfitości Łask 
Zmartwychwstałego na cały rak.

Sołtys Bernadeta Poplucz
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Informacje GCKiR

Recital „Jak przez sen”
 10.02.2017 w Domu Kultury w Biera-
wie dla gimnazjalistów odbył się Recital  
o charakterze profilaktycznym. Treść kon-
certu wypełniają fragmenty życiorysów 
znanych muzyków rockowych, takich jak 
m. in. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Ryszard 
Riedel. Uwaga skupiona jest na spusto-
szeniu, jakie w ich życiu poczyniły używ-
ki (narkotyki, alkohol). Mowa jest także  
o ich przedwczesnej śmierci. W progra-
mie wspomniany jest również utalento-
wany muzyk, który nie zdążył się poznać, 
bo alkohol wcześniej go zniszczył. Całość 
okraszona jest piosenkami z repertuaru 
tych artystów, a także autora i wykonawcy 
programu.

Zabawa kostiumowa
 „Jak karnawał, to karnawał…” Miesiąc 
luty jest tradycyjnym miesiącem zabaw 
karnawałowych. Taką też zabawę zorga-
nizowaliśmy 25 lutego w Domu Kultury  
w Starej Kuźni. 
 Nie zabrakło tradycyjnych przebrań 
kostiumowych, ponieważ punktem kul-
minacyjnym było wyłonienie tych za-
bawnych kostiumów: Wszyscy z wiel-
ką radością i dumą prezentowali swoje 
kreacje. I miejsce otrzymali MURZYNI,  
II miejsce MASKI, III miejsce AGNIESZ-
KA (czyli mężczyzna przebrany za kobie-
tę). 
 Do zabawy przygrywała FORMACJA 
„SZAFIR” – twórcy piosenki „HEJ TERE-

Wydarzenia kulturalne
SA…” – było hucznie i tanecznie dzięku-
jemy zespołowi. Dziękujemy za kultywo-
wanie tradycji oraz za pomysłowość.

Maskarada 2017
 26.02.2017 w Domu Kultury w Biera-
wie po raz kolejny odbyła się Maskarada 
- czyli bal kończący karnawał, na impre-
zie odbywały się zabawy i wybór najlepiej 
przebranych dzieci oraz dorosłych. Osta-
tecznie pierwsze miejsce zdobyły Damy 
z Paryża - uznane za najlepiej przebrane 
tego wieczoru. Drugie miejsce zdobyła 
żona Zorro, a trzecie- Minionek. Dzieci 
oczywiście wszystkie przebrane były pięk-

nie - Elvis Presley, diabełek, księżniczki, 
Minionki i inne. Każdy uczestnik mógł 
również skosztować smakołyków przygo-
towanych przez seniorki z Bierawy. Dzię-
kujemy wszystkim obecnym za wspólną 
zabawę!

Bass Begraben
Pogrzeb Basa
 Kolejny raz tradycyjnie w „Ostatki” 
pożegnaliśmy karnawał. W Domu Kul-
tury w Dziergowicach 28.02.2017 odbył 
się Bass Begraben - czyli Pogrzeb Basa. 
Wybieraliśmy najlepszego króla i królową 
balu, bawiliśmy się przy świetnej muzyce 
a na zakończenie w klimatach śląskich 
odbył się „pogrzeb” gdzie śmierć wygoni-
ła wszystkich z sali. Dziękujemy wszyst-
kim obecnym za świetną zabawę.

Dzień Kobiet
 Już po raz drugi w Domu Kultury  
w Starej Kuźni miało miejsce spotkanie  
z okazji Dnia Kobiet. Impreza rozpoczęła 
się od prelekcji z ekspertami żywienio-
wymi z Centrum dietetyki Naturhouse. 
Panie uświadamiały o roli racjonalnego 
żywienia jak i mnóstwo ważnych wskazó-
wek godnych do posłuchania. 
 Kolejnym punktem spotkania był wy-
stęp niesamowitego tenora, kabareciarza 
KRZYSZTOFA WIERZCHOWSKIEGO. 
Swoim doświadczeniem sceniczno - es-
tradowym i niesamowitym humorem po-
zostawił niedosyt wszystkim kobietom. 
Dziękujemy przedstawicielkom z Rady 

sołeckiej oraz Panom za wręczenie sym-
bolicznego tulipana i zapraszamy za rok!

Spektakl „SEPARACJA”
 19 marca w niedzielny wieczór  
w Domu Kultury w Bierawie odbyła się 
sztuka opowiadająca o nauczycielskim 
małżeństwie, które przeżywszy ze sobą 
ćwierć wieku wkracza w fazę nieuchron-
nego kryzysu. 
 Bohaterowie knuli swoje spiski, ale 
nikt z nich nie może wyjść zwycięsko. 
Pozorna wojna nieoczekiwanie ujawniła 
uczucia, które, jak się okazuje, wciąż moc-
no ze sobą wiążą skłóconych małżonków. 
Test na samotność i separację nie wypa-
da pomyślnie i jak to w komedii bywa, 
wszystko skończyło się happy endem. 
 Błyskotliwe dialogi i humor były gwa-
rancją znakomitej zabawy. Małżeńskie 
perypetie jak w soczewce skupiają te pro-
blemy, z którymi borykają się pary nieko-
niecznie z dużym stażem. 
 Spotkanie z bohaterami sztuki pozwo-
liło widzom spojrzeć na nie z dużym dy-
stansem.

Przed-Wielkanocne 
zawirowania
 Gminne Centrum Kultury i Rekreacji 
w Bierawie organizuje przed Świętami 
Wielkanocnymi szereg imprez oraz spo-
tkań w Gminie Bierawa. 
 Między innymi odwiedzamy Świetlice 
w Kotlarni, Brzeźcach, Goszycach i Lu-
bieszowie gdzie przeprowadzane były są  

i będą warsztaty Wielkanocne; na których 
tworzone są ozdoby Świąteczne. 8 kwiet-
nia w Domu Kultury w Bierawie odbył się 
coroczny konkurs na zdobienie jaja wiel-
kanocnego. 
 W Niedzielę Palmową 9 kwietnia,  
w Domu Kultury w Dziergowicach mogli-
śmy podziwiać „Stół Wielkanocny”, tam 
również było rozstrzygnięcie konkursu na 
Palmę Wielkanocną! 
 Wszystkie wydarzenia na bieżąco 
umieszczone są na naszej stronie inter-
netowej www.gckirbierawa.pl, gdzie znaj-
dują się wszystkie szczegóły imprez oraz 
regulaminy konkursów. Zapraszamy ser-
decznie!

Lekcje Biblioteczne
 W Domach Kultury GCKiR cyklicz-
nie odbywają się lekcje biblioteczne - dla 
przedszkolaków oraz dzieci szkolnych. 
Podczas takich zajęć dzieci i młodzież 
wsłuchują się w opowiadania z ciekawych 
książek, mają często również wykonać 
liczne zadania i odpowiadać na pytania 
które Panie z bibliotek zadają. Mamy 
nadzieję, że w ten sposób zachęcimy tę 
młodszą grupę czytelników do częstych 
odwiedzin bibliotek. Godziny otwarcia 
bibliotek znajdują się na stronie interne-
towej www.gckirbierawa.pl, serdecznie 
zapraszamy małych i dużych ;) 

Zajęcia ceramiczne
 W Domu Kultury w Bierawie w pra-
cowni „Zapiecek” co dwa tygodnie w po-
niedziałki o godzinie 17:00 odbywają się 
zajęcia ceramiczne. Grupa mieszana, czyli 
mamy i dzieci tworzą swoje dzieła cera-
miczne. Każda praca jest niezwykle do-
ceniana przez uczestników zważywszy na 
to jak długo trzeba się do niej przykładać! 
Wychodzi na to, że w Gminie Bierawa jest 
całkiem spora grupka osób uzdolnionych 
manualnie ;) Teraz głównie nasza tema-
tyka dotyczy Świąt Wielkanocnych, każ-
dy stworzy coś dla siebie na ozdobę do 
domu. Wielkanocne ozdoby można było 
również nabywać podczas „Stołu Wiel-
kanocnego”, który miał miejsce w Domu 
Kultury w Dziergowicach. Serdecznie za-
praszamy na zajęcia!

Pracownicy GCKiR w Bierawie
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Sklepy w Twoim sąsiedztwie

Perfekcyjny sklep
 Każdy kojarzy żółto – niebieskie 
budynki w pięciu naszych sołectwach.  
O czym mowa? O sklepach sieci Lewiatan. 
Polska Sieć Handlowa Lewiatan powsta-
ła w 1994 roku. Ich głównym celem jest 
budowa zintegrowanej, detalicznej sieci 
sklepów spożywczych. Zrzesza placówki 
handlowe na zasadzie franczyzy. Wśród 
3000 rzetelnych i solidnych placówek, są 
także zlokalizowane w naszej gminie, za-
rządzane przez Handlowo – Produkcyjną 
Spółdzielnię w Bierawie. Dzięki piastu-
jącej od 2005 roku stanowisko prezesa – 
Pani Elżbiecie Piszczek, Gmina Bierawa 
może pochwalić się 5 placówkami tej sieci.

Liczby i sukcesy
 Sama spółdzielnia działa od 1945 
roku. W tej chwili zrzesza 18 członków. 
Przede wszystkim są to emeryci bądź byli 
pracownicy. Tak naprawdę każdy jest wła-
ścicielem - majątek Spółdzielni jest pry-
watną własnością jej członków i tak samo 
każdy ma jeden udział i jeden głos. Jed-
nostka łącznie zatrudnia 42 osoby – są to 
zarówno osoby pracujące w administracji, 
księgowości, jak i te, które spotykamy na 
co dzień w sklepie. Nie ulega wątpliwości, 
że to właśnie Ci ostatni w głównej mierze 
pracują na dobrą opinię Spółdzielni i każ-
dego sklepu. Udowadniają to z każdym 
dniem służąc dobrą radą, uśmiechem, 
a nierzadko również tak ważną dzisiaj – 
zwykłą rozmową. Docenił to organizator 
konkursu Perfekcyjny Sklep – programu 
motywacyjnego dla właścicieli i pracow-
ników sklepów będących w sieci. Ma 
on na celu poprawę standardów obsłu-
gi klienta, poprawienie jakości sklepów 
oraz podwyższenie kwalifikacji pracow-
ników. Sklep w Bierawie uczestniczył już  

w IV edycjach tego programu. W II zajął 
trzecie miejsce, a w III, pierwsze! Pracow-
ników uhonorowano nagrodą finansową. 
Całość odbywa się w ten sposób, że „Ta-
jemniczy Klient” weryfikuje pracę sklepu 
i jego pracowników pod kątem wymagań 
konkursowych. Gratulujemy! 

Co jest najważniejsze? 
 Pani Elżbieta czujnym okiem spo-
gląda na każdy sklep z osobna pilnując, 
by zaspokajał on potrzeby najbardziej 
wymagających klientów. Na pytanie, czy 
warto pracować w tej branży odpowia-
da – Łatwo nie jest. Trzeba wiedzieć, że 
handel to taka branża, w której trzeba iść  
z prądem, stosować kolejne udogodnie-
nia. Przykładem może być możliwość 
opłacania rachunków (w Solarni) oraz 
pobrania gotówki ze swojego konta bez 
dodatkowej prowizji (w każdym skle-
pie). Sposobem na osiągnięcie sukcesu 
jest praca, praca i jeszcze raz praca. HPS 
duży nacisk kładzie również na różnego 
rodzaju szkolenia pracowników, ale i Za-
rządu. Wszystko po to, by mogli podno-
sić swoje kompetencje. Bez wiedzy świat 
nam ucieknie. Wiedza, nauka, rozwój – to 
motto Pani Elżbiety dzię-
ki któremu przez tyle lat z 
sukcesem zarządza Spół-
dzielnią. To z kolei znajdu-
je swoje odzwierciedlenie 
w odbiorze sklepu przez 
klienta, który jak podkre-
śla rozmówca, jest najważ-
niejszy! Sami zatrudnie-
ni mogą liczyć na pełne 
wsparcie i elastyczność ze 
strony pracodawcy. Za-
rząd zdaje sobie sprawę, że 

bez nich placówki nie mogłyby istnieć  
i jednocześnie otwarty jest także na pro-
pozycje nowych rozwiązań z ich strony. 

Czego oczekuje współczesny klient?
 Profesjonalizmu i kultury. Współcze-
sny klient jest bardzo świadomy – słyszę 
odpowiedź. Wyniki badań, które dają 
odpowiedź na wyżej zadane pytanie, są 
zaskakujące. Otóż przy pierwszym kon-
takcie 55% badanych przykłada wagę do 
tego, jak wygląda pracownik, 38% oce-
nia Go po tonie głosu, a tylko 7% zwraca 
uwagę na to, co mówi. Na wyraźne życze-
nie klienta istnieje możliwość sprowa-
dzenia większości towarów. Sklep oferuje 
asortyment, który jest wynikiem analizy 
bieżących preferencji w nim kupujących. 

Co dalej?
 W niedalekiej przyszłości, we współ-
pracy z Gminą, w planach utworze-
nie jest kolejnego sklepu – tym razem  
w Brzeźcach. Wszystko zmierza w dobrym 
kierunku, jednak na dzień dzisiejszy nie 
jest możliwym jednoznaczne określenie 
daty otwarcia. Niemniej jednak Pani Elż-
bieta już teraz zachęca chętnych do pracy  
w sklepach do kontaktu z HPS w Biera-
wie. 
 Zarówno Spółdzielcy jak i Zarząd 
Handlowo – Produkcyjnej Spółdzielni 
Bierawa składają serdeczne podziękowa-
nia wszystkim klientom za dokonywa-
nie zakupów w sklepach sieci Lewiatan 
znajdujących się na terenie Gminy Bie-
rawa. W ten sposób przyczyniają się oni 
do ich utrzymania, a przez to do two-
rzenia miejsc pracy. Na uwagę zasługu-
je fakt, że Spółdzielnia zatrudnia osoby 
przede wszystkim z terenu naszej gminy, 
a utrzymanie sklepów w małych miejsco-
wościach jest szczególnie istotne z puntu 
widzenia osób starszych.

Katarzyna Kostka 

 W kolejnym wydaniu przyjrzymy się 
rodzinnym sklepom z tradycjami, które 
działają w naszych sołectwach. 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

Młodzież naszą dumą !
 Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 
przy OSP Dziergowice prężnie działała 
przez cały rok 2016, co przełożyło się na 
sukces w konkursie na najlepszą MDP  
w Polsce. Otrzymała w nim wyróżnienie 
i jednocześnie została jedną z trzech naj-
lepszych w kraju. To ogromny sukces ca-
łej drużyny i jednostki, której praca oraz 
zaangażowanie zostały docenione, a także 
nagrodzone. MDP to nasza duma, która 
godnie reprezentuje OSP Dziergowice 
oraz Gminę Bierawa podczas różnego ro-
dzaju spotkań, wyjazdów, czy zawodów. 
Na uwagę zasługują takie sukcesy jak:  
14 sierpnia - III miejsce podczas za-
wodów MDP w sportach pożarniczych  
w Kukowie (woj.małopolskie) - jako jedy-
ny reprezentant Opolszczyzny, IV miejsce 
na zawodach wojewódzkich w Reńskiej 
Wsi, I i III miejsce na zawodach gmin-
nych oraz III miejsce podczas turnieju 
piłkarskiego. 

 Drużyna jest aktywna. Stara się to 
pokazywać poprzez uczestnictwo w ży-
ciu społecznym, a co za tym idzie – stała 
się bardziej rozpoznawalną. W ostatnich 
miesiącach prowadziła akcje informacyj-
ne odnośnie czadu, wypalania traw, bez-
pieczeństwa nad wodą, czy zbiórkę karmy 
dla zwierząt. Druhowie opiekunowie sta-
rają się, aby oprócz kondycji fizycznej, do-

brze przygotować do życia swoich następ-
ców. Wychowanie i edukacja to również 
cel MDP. Dzięki zbiórkom, pogadankom 
i ćwiczeniom przybliżają istotę działania 
OSP i nie tylko. Pamiętają też o historii lo-
kalnej. Swoją aktywność w życiu jednost-
ki akcentują także poprzez zbiórki i udział 
w uroczystościach. Drużyna bierze udział 
w wielu wycieczkach, zarówno rekreacyj-
nych, np. rowerowych po naszej okolicy, 
czy dalszych jak np. Warszawa. Podczas 
tej ostatniej drużyna MDP odebrała z rąk 
prezesa ZOSP RP Waldemara Pawlaka 

nagrodę. Odwiedziliśmy także Żywiec, 
Muzeum Pożarnicze w Mysłowicach. 
 Dobra współpraca OSP i MDP z Do-
mem Kultury i Radą Sołecką oraz aktyw-
ność w życiu społecznym miejscowości 
sprawiają, że drużyna jest sympatycznie 
postrzegana, a działania pozytywnie od-
bierane. Zachęcamy młodych do wstępo-
wania w szeregi MDP. 
 Bardzo nas cieszy, że mamy tak ak-
tywną młodzież, która stara się rozsławić 
nasze imię. Napawa nas to optymizmem 
na przyszłość, iż nie zabraknie ludzi chęt-
nych do niesienia bezinteresownej pomo-
cy. 

OSP Dziergowice

Turniej Wiedzy Pożarniczej

Młodzież zapobiega pożarom
 W dniu 13 marca 2017r. w Urzędzie 
Gminy Bierawa został przeprowadzony 
Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież 
zapobiega pożarom”. W konkursie wzięło 
udział 24 uczestników (szkoły podsta-
wowe 13 osób, gimnazja 10 osób i szkoły 
średnie 2 osoby). Konkurs został poprze-
dzony eliminacjami szkolnymi, a także 
zostały zgłoszone druhny i druhowie  
z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
działających przy OSP w Dziergowicach 
i Bierawie. 
 Wśród biorących udział najlepszymi 
okazali się:

W grupie szkół podstawowych:
I miejsce - Jakub Rygiel (OSP Dziergowi-
ce), II miejsce Marcel Kansy (SP Solarnia), 
III miejsce - Anna Wałach (SP Solarnia)

W grupie szkół gimnazjalnych:
I miejsce - Jessica Sławik (OSP Dziergowi-
ce), II miejsce - Wiktor Leszinski (Gimna-

zjum Solarnia), III miejsce - Marek Heim 
(OSP Dziergowice)

W grupie szkół średnich:
I miejsce - Wiktoria Jancewicz (OSP 
Dziergowice), II miejsce - Vanessa 
Chrząszcz (OSP Dziergowice)

 Wszyscy uczestnicy otrzymali na-
grody oraz dyplomy ufundowane przez 
Urząd Gminy. Powyższe osoby reprezen-
towały naszą Gminę na Powiatowym Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej w dniu 5 kwiet-
nia 2017r.

 Serdecznie wszystkim uczestnikom 
gratulujemy.
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Przedszkole w Bierawie

Wielkie możliwości małych przedszkolaków....
 W oddziałach naszego przedszkola 
dzieci mają możliwość rozwijania swo-
ich małych skrzydełek, nie mają czasu 
na nudę. Zaraz po Nowym Roku ruszy-
liśmy na huczne bale karnawałowe, nie 
brakowało policjantów, wróżek i innych 
kolorowych postaci. Tak w tanecznym 
rytmie przeleciał karnawał. W między-
czasie przedszkolaki zaprezentowały róż-
ne interpretacje „Jasełek” podczas „Popo-
łudnia z Jasełkami” w GCKiR w Bierawie. 
Mimo, iż panowała sroga zima przedszko-
laki się nie przeraziły i wyprawiły uro-
czystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, 
podczas, których zaprezentowały swoje 
umiejętności wokalne, recytatorskie i ta-
neczne. W trakcie ferii zimowych byliśmy 
zapraszani na seanse filmowe i inne wy-
darzenia kulturalne do placówek GCKiR. 
Przedszkolaki odwiedzają także systema-
tycznie bibliotekę, a na jej wzór powstały 
biblioteczki przedszkolne w poszczegól-
nych oddziałach, gdzie dzieci mogą wy-
pożyczać książeczki swoich rówieśników, 

w ten sposób dzieci kształtują nawyki czy-
telnicze, nabywają nawyk dbania o książ-
ki, a także w pewien sposób zapobiega to 
uzależnieniom od komputera i telewizji 
oraz uczy systematyczności.
 Od marca w naszych przedszkolach 
ruszyła realizacja projektu „Szansa dla 
przedszkolaka”, którego głównym celem 
jest podniesienie jakości edukacji przed-
szkolnej. Poprzez realizację projektu 
dzieci mogą brać udział w dodatkowych 
zajęciach, takich jak np.: zajęcia teatralne, 
plastyczne, logopedyczne. Dzięki realiza-
cji projektu został wydłużony czas pracy 
oddziałów przedszkolnych, a dzieci będą 
miały okazje uczestniczyć w ciekawych 
wycieczkach.
 Dowodem na to, że małe rączki mają 
wiele pracy są intensywne przygotowa-
nia do przyjścia wiosny, dzieci prowadzą 
obserwacje zmieniającej się przyrody, 
porządkują kąciki przyrodnicze – prowa-
dzą w nich hodowle zdrowych produk-
tów spożywczych. W grupie starszaków 

w Starym Koźlu został przeprowadzony 
konkurs na „Najbardziej pomysłową Ma-
rzannę” - pomysły były tak barwne jak 
wykonane przez dzieci wraz z rodzica-
mi Marzanki. Obecnie przygotowujemy 
gniazdka oczekując na zajączka. Przed-
szkolaki gościły także dzieci nie objęte 
wychowaniem przedszkolnym podczas 
„Dni Otwartych”, zapraszając maluszki 
do wspólnej zabawy, a także prezentując 
swoje możliwości podczas programów 
artystycznych. Podczas dni otwartych 
rodzice mogli zapoznać się z organizacją 
pracy placówki oraz personelem.
 Dzięki zaangażowaniu rodziców  
w naszych przedszkolach udało nam się 
zrealizować wiele uroczystości, planu-
jemy już kolejne, na przykład „Przegląd 
Małych Form Teatralnych”, gdzie na sce-
nie rodzice, dzieci oraz nauczyciele mają 
możliwość wykazania się ukrytymi zdol-
nościami.
 Z okazji nadchodzących Świąt wielka-
nocnych wszystkim czytelnikom „Głosu 
Bierawy” życzymy zdrowych i pogodnych 
chwil spędzonych w gronie rodzinnym.

Jolanta Malajka

Przedszkole w Dziergowicach

Szansa dla Przedszkolaka
 „Szansa dla Przedszkolaka” - to pro-
jekt kierowany do placówek przedszkol-
nych Gminy Bierawa, współfinansowa-
ny ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego. Projekt ten realizowany jest 
w naszym przedszkolu od 01.03.2017r. 
Oferuje on naszym przedszkolakom wiele 
ciekawych zajęć w zakresie: rytmiczno- 
tanecznym, plastycznym, teatralnym, lo-
gopedycznym oraz z języka angielskiego. 
Wszystkie te zajęcia skierowane są do 
dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Oprócz za-
jęć organizowanych w przedszkolu oraz 
w plenerze, przewidywana jest również 
wycieczka do Parku Nauki i Rozrywki  
w Krasiejowie. 
 Projekt ten jest swoistym wsparciem 
dla edukacji przedszkolnej. Przynosi on 
bowiem ogromne korzyści nie tylko dla 
placówek przedszkolnych, które dzięki 
niemu promują się w środowisku lokal-
nym poprzez oferowanie poszerzonej 
oferty edukacyjnej. Przede wszystkim 
jest to jednak szansa na rozwój zaintere-
sowań dziecięcych w zakresie aktywno-
ści artystycznych. Zaś zajęcia z logopedii  
z pewnością będą okazją do organizo-
wania zabaw stymulujących mowę dzie-
ci. Projekt przynosi również szansę na 
rozwój warsztatu pracy dla nauczycieli,  

a przede wszystkim na samorealizację da-
jącą poczucie satysfakcji. 
 W ramach tego projektu odbędą się 
również szkolenia dla nauczycieli, dzię-
ki którym nauczyciele będą doskonalić 
swoje umiejętności i rozwijać kompeten-
cje zawodowe. 
Dużą korzy-
ścią wynikają-
ca z realizacji 
projektu jest 
również wy-
dłużenie pracy 
przedszkola . 
Z tej infor-
macji bar-
dzo ucieszyli 
się wszyscy,  
a w szczegól-
ności rodzice 
dzieci, które 
w przedszko-
lu przebywają 
9 godzin. Tak 
więc projekt to 
ogromna szan-
sa nie tylko dla 
przedszkolaka, 
ale dla wszyst-
kich osób, któ-
rzy w jakikol-
wiek sposób 

przyczyniają się do jego realizacji. 
 Korzystając z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych przedszkolaki i per-
sonel Publicznego Przedszkola w Dzier-
gowicach składają serdeczne życzenia 
świąteczne wszystkim mieszkańcom gmi-
ny.

mgr Beata Nieckarz

PSP w Starej Kuźni

Szkolne wieści
 Styczeń to miesiąc, w trakcie które-
go odbywa się wiele konkursów przed-
miotowych na etapie gminnym. W tym 
roku naszą szkołę z dumą reprezentowali 
uczniowie klasy V osiągając wysokie po-
zycje. Piotr Pucia z matematyki uplaso-
wał się na I miejscu oraz na III miejscu  
z historii i języka polskiego. Błażej Łuczak 
zajął IV miejsce w konkursie strażackim 
„Młodzież zapobiega pożarom”. Lena 
Burska z klasy III została laureatką w wo-
jewódzkim konkursie „Otwarci na wielo-
kulturowość”. 
 Oprócz nauki szkoła zapewnia rów-
nież wiele atrakcji. Jedną z nich była żywa 
lekcja historii „Jak to Sobieski pod Wied-
niem wojował” oraz spotkanie z niewi-
domym panem Marcinem Mańdziukiem 
w DK w Starej Kuźni, który opowiedział 
nam o życiu ludzi zmagających się z tą 
niepełnosprawnością. Klasa III zorgani-
zowała spotkanie z rodzicami i dziadka-
mi uczniów, podczas którego uczniowie 
zaprezentowali barwne przedstawienie 
pt. „Baśniowy ambaras”. I tym razem 
nie obyło się bez słodkiego poczęstunku  
i zachwytu nad młodymi „aktorami”. Tuż 
przed feriami wszyscy uczniowie uczest-
niczyli w zabawie karnawałowej, w trakcie 
której odbyło się wiele zabawnych kon-
kursów. 

 Po raz kolejny szkoła przystąpiła do 
ogólnopolskiego projektu Dzień Bez-
piecznego Internetu mającego na celu 
uwrażliwienie uczniów na wszechobecną 
cyberprzemoc. W tym celu odbyły się za-
jęcia dotyczące tego tematu, a uczniowie 
uczestniczyli w kursach e-learningowych. 
Poza tym uczniowie wykonali plakaty 
pod hasłem „Stop cyberprzemocy”.

 21 marca wszyscy uczniowie przy-
witali długo wyczekiwaną wiosnę pod 
hasłem „Wiosna – sportowa i radosna”. 
W tym dniu uczniowie klas III-VI rywa-
lizowali w konkurencjach sportowych jak 
również rozwiązywali szereg łamigłówek. 
 Wszystkim czytelnikom życzymy 
zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanoc-
nych, przepełnionych wiarą, nadzieją  
i miłością.

Małgorzata Daroń

Szkoła Podstawowa w Dziergowicach

Szkoła z tradycją

 SP w Dziergowicach to placówka  
z historią i tradycją. Jej mury opuściły ty-
siące uczniów. Zmieniała się na naszych 
oczach. Dzisiejszy jej wizerunek to szkoła 
XXI w.: odpowiednie warunki lokalowe, 
przestronne klasy wyposażone w pomoce, 
tablice interaktywne; sala komputerowa, 
biblioteka, boisko, plac zabaw, stołówka, 

świetlica. Dzieci mogą korzystać z: co-
tygodniowych wyjazdów na basen, zajęć 
dodatkowych, gimnastyki korekcyjnej  
i SKS. Działa Klub Bilingua, chór. Realizo-
wane są projekty: Trzymaj formę, Mleko 
oraz Owoce i warzywa w szkole, Badacz 
wody, Klub Bezpiecznego Puchatka, Ra-
tujemy i uczymy ratować, Program Naro-

dowego Rozwoju Czytelnictwa. 
 Osiągamy sukcesy w konkursach: 
Memoriał H. Brylant i J.Torochtija- Biegi 
przełajowe: I m.: R.Simmert, M.Wałdoch, 
P.Janysek, Mistrzostwa Gminy Bierawa 
w Piłce Nożnej Dz. w Solarni: I m. -kl.6, 
Gminne Zawody Gry w Dwa Ognie w So-
larni, I m.– kl.4, Konkurs z j. niemieckie-
go et. gminny: II m.–P.Kubina, Konkurs 
matematyczny et. gminny: II m.- D.Sku-
pin, Półfinał Wojewódzkich Igrzysk LZS 
Szkół Wiejskich 2017 w mini piłce siat-
kowej chł.- II m., Ogólnopolski Konkurs 
Plastyczny I m. - W.Mroczek. 
 W szkole jest czas na rozrywkę, wy-
cieczki, zielone szkoły i Euroweek. No-
wością był Dzień Języków Obcych. Działa 
Samorząd Uczniowski, który uatrakcyj-
nia szkolne życie uczniów. Bierze udział  
w akcjach charytatywnych. Tradycją są 
imprezy: Spotkanie przy wigilijnym stole, 
Dzień Seniora. Zainteresowaniem cieszy 
się profil szkoły na fb. 
 Dziękujemy RODZICOM I PRZYJA-
CIOŁOM SZKOŁY! Bez Was nie byłoby 
wielu imprez. 
 

mgr D. Kmieć
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Szkoła Podstawowa w Starym Koźlu

Nasze sukcesy

 Okres zimowy mamy już za sobą –  
i chociaż za oknami bywało szaro i po-
nuro, nasi uczniowie byli zmobilizowani, 
pełni werwy do nauki, o czym świadczą 
wyniki klasyfikacji za I semestr. Troje 
uczniów z kl. IV otrzymało stypendia na-
ukowe, byli to: Paulina Piegza (5,75), Fi-
lip Szostak (5,42) i Mikołaj Popiel (5,33). 

Warto dodać, że aż 11 uczniów z tej klasy 
uzyskało średnie kwalifikujące do otrzy-
mania świadectwa z czerwonym paskiem. 
Również uczennice kl. VI: Wiktoria Bazan 
(5,66) oraz Wiktoria Plucik (5,33) otrzy-
mały stypendia naukowe. W. Bazan zaję-
ła I miejsce w konkursie przyrodniczym 
oraz III miejsce w konkursie j. polskie-

go, natomiast W. Plucik zajęła II miejsce  
w konkursie j. polskiego i III miejsce 
w konkursie j. angielskiego na szcze-
blu gminnym. W. Bazan zdobyła także 
III  miejsce w Grze Giełdowej na szcze-
blu powiatowym oraz I miejsce w kon-
kursie plastycznym „Ilustracja do książki  
H. Sienkiewicza”. III miejsce w tym sa-
mym konkursie uzyskała K. Kafarowska 
z kl. III. Nasi uczniowie zdobyli również 
II miejsce w Gminnym Turnieju Mini 
Piłki Siatkowej oraz rozgrywkach w Dwa 
Ognie.
 26.01. odbył się bal karnawałowy. Sala 
gimnastyczna zamieniła się w zaczarowa-
ną krainę, w której można było spotkać 
wróżki, duchy, królewny, walecznych wo-
jowników i wiele innych barwnych posta-
ci znanych z bajek i kreskówek.
 W lutym odwiedził naszą szkołę pan 
Marcin, dzięki któremu uczniowie mogli 
dowiedzieć się, jak w życiu codziennym 
radzą sobie osoby niewidome. Uczestni-
czyliśmy również w żywej lekcji historii 
oraz oglądaliśmy film przyrodniczy 3D 
„Ocean przygód” 
 Przed nami Dzień Regionalny zapla-
nowany na koniec kwietnia, wyjazd na 
zieloną szkołę do Jarosławca i wiele pracy 
oraz atrakcyjnie spędzonych chwil.

mgr inż. Aneta Sokołowska

Informacje z Zespołu Szkół w Solarni

Szkolne sprawy
 Czas zimowy był bardzo pracowitym 
okresem dla naszych uczniów. Upłynął na 
uczestniczeniu w różnorodnych konkur-
sach przedmiotowych.
 Gratulujemy wysokich miejsc 
uczniom naszej szkoły w ogólnopolskim 
turnieju wiedzy pożarniczej na etapie 
gminnym: Szkoła Podstawowa: I miejsce 
Jakub Rygiel, II miejsce Marcel Kansy,  
III miejsce Anna Wałach, IV miejsce Oli-
wia Drab-Gach, Gimnazjum: II miejsce 
Wiktor Leszczyński, III miejsce Marek 
Heim, IV miejsce Emilia Sokołowska  
i Karolina Gaida.
 Uczennica klasy VI Kerstin Golla jest 
TRZECIA w województwie w Konkursie 
Języka Niemieckiego, a uczennica kla-
sy trzeciej gimnazjum Zuzanna Kornas 
zdobyła tytuł finalisty w Wojewódzkim 
Konkursie Języka Niemieckiego. Gratulu-
jemy Damianowi Gnielinskiemu sukcesu 
w Wojewódzkim Konkursie Geograficz-
nym, zdobył tytuł finalisty.
 Uczniowie gimnazjum brali udział 
w recitalu o charakterze profilaktyczno - 
edukacyjnym „Jak przez sen”, który odbył 
się w Domu Kultury w Dziergowicach. 

Treść koncertu wypełniały fragmenty ży-
ciorysów znanych muzyków rockowych, 
takich jak m. in. Jimi Hendrix, Janis Jo-
plin, Ryszard Riedel. Uwaga skupiona 
była na spustoszeniu, jakie w ich życiu 
poczyniły używki (narkotyki, alkohol).
 26 stycznia uczniowie klas I-III na 
zaproszenie Konsula Niemiec, Pani Sa-
bine Haake, uczestniczyli w spektaklu  
w j. niemieckim pt.: „Rosie und Hühner-
dieb” zaprezentowanego przez niemiec-

kich aktorów ich lalek. Wzięli również 
udział w quizie sprawdzającym wiedzę 
dotyczącą treści spektaklu oraz mogli 
aktywnie uczestniczyć w warsztatach pla-
stycznych.
 W styczniu nasi uczniowie jak każde-
go roku postanowili spędzić zimowy czas 
aktywnie na nartach w Siedzinie, a także 
na lodowisku w Pszowie.
 28 lutego 2017, grupa uczniów wraz 
z opiekunami P. Magdaleną Czerwińską  
i P. Dorotą Buczek wyjechali na Eurowe-
ek, gdzie brali czynnie udział w zajęciach 
integracyjnych.

Marek Hanzel

Lekkoatletyka

Duży sukces Paskala
 Paskal Kansy został Mistrzem Woje-
wództwa w biegach przełajowych w katego-
rii rocznik 2007 i młodsi na dystansie 500m.
 W dniu 25.03.2017r. w Korfantowie 
odbyły się Mistrzostwa Województwa  
w Biegach Przełajowych LKD „Lekkoatle-
tyka Dla Każdego” Szkół Podstawowych 
w których wystąpiła trójka zawodników 
LZS ZAWISZA STARA KUŹNIA Sek-
cja Lekkiej Atletyki. Oprócz Paskala wy-
stąpiła Lena Gumienny, która w gronie  
27 zawodniczek zajęła bardzo dobre 5 miej-
sce w kat. rocznik 2005 na dystansie 1000 
m. Również na dystansie 1000m. w kat. 
rocznik 2004 biegł Marcel Kansy zajmując  
8 miejsce. Zawodnicy ZAWISZY w 2017 r. 
wystąpili w 10 zawodach zajmując czołowe 
miejsca.

Bogdan Ciechomski

Publiczne Gimnazjum w Bierawie

Czas podsumowań

 W pierwszych dniach lutego 2017 
roku nasi gimnazjaliści wyposażeni  
w sprzęt narciarski udali się do Poręby 
Wielkiej na Białą Szkołę. Swoje umiejęt-
ności doskonalili na stoku w Spytkowi-
cach pod okiem instruktorów i opieku-
nów z naszego gimnazjum. Śniegu było 
pod dostatkiem, więc wszystkim dopisy-
wał humor. 
 W ostatnim dniu nauki szkolnej przed 
feriami zimowymi gimnazjaliści obejrzeli 

spektakl ,,Jak przez sen’’. Świetne teksty 
muzyczne i prelekcja prowadzących na 
temat profilaktyki uzależnień na długo 
pozostaną w pamięci uczniów, którzy  
w wielkim skupieniu obejrzeli przygoto-
wany spektakl. 

 Na początku marca klasy II obejrzały 
spektakl ,,Balladyna’’ w Teatrze Nowym  
w Zabrzu. Współczesna interpretacja tra-
gedii Juliusza Słowackiego bardzo podo-

bała się uczniom i na długo pozostanie  
w ich pamięci. 

 Również w marcu gimnazjaliści od-
nieśli spore sukcesy na szczeblu woje-
wódzkim i powiatowym. Zespół Big Band 
zdobył wyróżnienie w konkursie ,,Zaśpie-
wajmy w Sławięcicach’’. Nagrodzony zo-
stał także zespół fanów, który towarzyszył 
naszemu zespołowi. Wywalczył II miejsce 
w kategorii kibiców. Na uwagę zasługuje 
też Laura Cokot, która otrzymała wy-
różnienie w konkursie na bajkę fantasy, 
zorganizowanym przez Zespół Szkół Że-
glugi Śródlądowej w Kędzierzynie- Koźlu. 
Czworo naszych gimnazjalistów: Jessica 
Sławik, Kacper Daniel, Karolina Zawadz-
ka, Wiktoria Janysek odebrało dyplomy  
z rąk Marszałka Województwa Opolskie-
go w ramach unijnego projektu ,,Wspiera-
my najlepszych’’. Uczniowie ci otrzymują 
co miesiąc stypendium naukowe. Znaleźli 
się oni w gronie ponad 300 osób najlepiej 
uczących się na Opolszczyźnie. 

Maria Stępień
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ZGKiM informuje

Zbiórka przedmiotów wielkogabarytowych
 Informuje się, że na terenie Gminy 
Bierawa zostanie przeprowadzona zbiór-
ka akcyjna przedmiotów wielkogabary-
towych, zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego w następujących dniach 
i sołectwach:
11 kwiecień 2017r. - Dziergowice i Solarnia,
9 maj 2017r. - Bierawa i Grabówka.
10 maj 2017r. - Lubieszów, Brzeźce i Stare 

Koźle.
6 czerwiec 2017r. - Goszyce, Stara Kuźnia, 
Kotlarnia. Korzonek i Ortowice. 
Zbiórce podlegają:
meble, dywany, wykładziny podłogowe, 
sprzęt motorowerowy, oraz armatura sa-
nitarno-łazienkowa i zużyte opony samo-
chodów do 3,5 tony. 
W ramach usługi nie będą odbierane:

materiały budowlane tj. gruz, papa, eter-
nit oraz ziemia, piasek, płody rolne, pla-
stik, makulatura, szkło, odpady komu-
nalne, odpady niebezpieczne czyli środki 
ochrony roślin i opakowania po nich, ole-
je smary i opakowania po nich, nawozy  
i opakowania po nich, padlina.
 Przedmioty prosimy wystawić przed 
swoją posesją do godziny 6:30.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza zwiedza Stadion Narodowy. Dzień Kobiet w D.K. w Starej Kuźni.

GCKiR - Pogrzeb Basa. GCKiR - Lekcja biblioteczna w bibliotece w Dziergowicach.

ZSD Solarnia - Uczniowie na lodowisku. Spektakl „Separacja” w Domu Kultury w Bierawie.

GCKiR - Warsztaty Wielkanocne w Kotlarni. Zakończenie kolejnego etapu gazyfikacji Starego Koźla.

W skrócie:

ZGKiM informuje

Jak segregować odpady
 Produkt staję odpadem wtedy, kiedy 
przestaje być nam użyteczny. Należy go 
wówczas wrzucić w odpowiednie miejsce, 
aby nie stanowiły dla nas żadnego zagro-
żenia, dając mu jednocześnie szansę na 
to, ze odpad znowu stanie się użyteczny. 
Segregując odpady przyczyniasz się do 
ochrony środowiska i oszczędzasz pienią-
dze.
 Do pojemnika na zmieszane odpady 
komunalne wrzucamy wszystkie te rzeczy, 
które nie nadają się do segregacji. Miesz-
kańcy otrzymają harmonogram zawiera-

jący informację o terminach odbioru od-
padów komunalnych.

 Ustala się następującą częstotliwość 
odbierania odpadów komunalnych z tere-
nów nieruchomości:
1. Odpady biodegradowalne: co 2 tygo-

dnie od 1 kwietnia do 31 października  
2. Popiół: co 2 tygodnie od 1 listopada do  

31 marca  
3. Odpady selektywnie zbierane:

a) odpady surowce „suche” raz na mie-
siąc

b) szkło bezbarwne i kolorowe raz na 
dwa miesiące 

c) papier raz na trzy miesiące
4. Niesegregowane co 2 tygodnie (zmie-

szane odpady komunalne) .

 Opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi uiszcza się co dwa miesiące 
tj. w terminie do 28  lutego, 30  kwietnia, 
30 czerwca, 30 sierpnia, 30 października, 
30 grudnia w kasie Zakładu lub na rachu-
nek bankowy:
nr 14 8882 1016 2002 0009 9987 0024

PAPIER SZKŁO BEZBARWNE 
I KOLOROWE

ODPADY SUROWCOWE   
„SUCHE”

ODPADY
BIODEGRADOWALNE

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

NIE WRZUCAMY:
• Opakowań z zawartością np. 

żywnością, worków po wapnie, 
cemencie

• Papierowych wkładów wodood-
pornych, tapet, kalek technicznych 
i papieru kopiowego

• Zabrudzonego lub tłustego papieru 
np. po maśle, kartonów po mleku 
i napojów 

• Pieluch jednorazowych, podpasek  
i artykułów higienicznych

PAMIĘTAJ!
Papier powinien być suchy i nieza-
tłuszczony.

WRZUCAMY:
• Puste opakowania ze szkła bez-

barwnego i kolorowego (np. słoiki, 
butelki)

• Puste opakowania po kosmety-
kach

NIE WRZUCAMY:
• Szkła okiennego, zbrojonego, 

luster, szyb samochodowych 
• Ceramiki, fajansu, porcelany
• Żarówek, świetlówek, termome-

trów 
• Opakowań po lekach
• Kineskopów
• Wyrobów ze szkła żaroodpornego,
• Kapsli, zatyczek i zakrętek

PAMIĘTAJ!
Opakowania szklane nie powinny 
być stłuczone.

WRZUCAMY:
• Puste butelki plastikowe po różnych 

napojach
• Puszki metalowe i aluminiowe
• Puste opakowania po żywności
• Puste butelki plastikowe po kosmetykach 

i środkach czystości - tzw. chemie gospo-
darczą (np. opakowania po szamponach, 
płynach)

• Odpady wielomateriałowe (np. kartony po 
sokach i produktach mlecznych)

• Drobny złom żelazny metali kolorowych
• Czystą folię i torebki

NIE WRZUCAMY:
• Opakowań po medykamentach
• Tworzyw piankowych, styropianu i naczyń 

jednorazowych
• Produktów z tworzywa sztucznego typu: 

szczoteczki do zębów, strzykawki 
• Opakowań i butelek po olejach i smarach, 

puszek i pojemników po farbach i 
lakierach

• Opakowań po środkach chwasto i owa-
dobójczych

• Sprzętu AGD
• Pojemników po aerozolach 
• Gumy
• Pieluch jednorazowych 
• Wkładów  zniczy
• Sztucznych kwiatków
PAMIĘTAJ!
Puszki i butelki powinny być opróżnione  
i zgniecione

WRZUCAMY:
• Skoszoną trawę
• Liście, chwasty
• Drobne gałązki
• Zwiędnięte kwiaty cięte  

i doniczkowe
• Odpady kuchenne

NIE WRZUCAMY:
• Kości
• Odpadów zwierzęcych
• Mięsa i ryb

PAMIĘTAJ!
Odpady biodegradowalne 
wrzucamy bez ziemi.
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GCKiR - Pogrzeb Basa

Zajęcia w ramach programu „Gimnazjum Innowacji”

GCKiR - Pracownia ceramiczna Zapiecek

Uczestnicy Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Bez wiary w zmartwychwstanie Chrystusa 
nie ma ani chrześcijanina ani chrześcijaństwa. 
Tylko ten jest chrześcijaninem, 
kto wierzy w zmartwychwstanie Chrystusa.
Wiara w zmartwychwstanie jest najistotniejszą 
sprawą naszego życia, bo ona nadaje mu ostateczny 
kierunek. 
Bez tej wiary bylibyśmy podobni do kapitana statku, 
który wprawdzie umie żeglować, ale zapomniał dokąd 
płynie. 
   Abp St. Gądecki

Życzę, aby Zmartwychwstały Chrystus
nieustannie wyznaczał kierunek naszego życia.
Żebyśmy wypełniali Jego wolę naśladując
Piękną Panią i realizując wciąż aktualne orędzie  
z Fatimy.
Niech żyjący Jezus obdarza nas licznymi darami,
błogosławieństwem i swoim pokojem!!!

    Alleluja!!!
   Ks. Jarosław Krężel

W skrócie:


