
Serdecznie zapraszamy!

Dziergowice

Sponsorzy:

Dożynki
Gminne

Gmina Bierawa

09.09.2017r. (sobota) 
 9:30 VI Memoriał Haliny Brylant i Jewhena Torochtija - biegi przełajowe z udziałem dzieci, 
 młodzieży oraz dorosłych

10.09.2017r. (niedziela)
13:00 Msza św. w kościele pw. św. Anny w Dziergowicach

14:30 Przemarsz na plac przy boisku sportowym w Dziergowicach, przemówienia okolicznościowe

15:00 Program artystyczny „MARCIN DANIEC SHOW”

16:30 Recital kabaretowo muzyczny „Grzegorz Poloczek i Kasia Piowczyk”

18:00 Mini recital „Dziergowianki”
18:30 „DOXXX” zespół Disco Polo

20:00 Zabawa taneczna z zespołem „Kanon”

Miejsce: Plac przy boisku sportowym

Sołectwo Dziergowice

2017
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 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/

* * *
 
Nasi Jubilaci
Brzeźińska Maria ......................... 90 lat
Depta Feliksa ............................... 93 lata
Dziwiński Andrzej ....................... 91 lat
Golasz Klara ................................. 90 lat
Jona Rosa ..................................... 92 lata
Kattner Teresa ............................. 94 lata
Kurpiel Klara ................................ 90 lat
Kurzok Anna ................................ 91 lat
Miemiec Helena .......................... 90 lat
Podoborożna Maria .................... 90 lat
Sawiczek Helena ........................ 93 lata
Stanko Małgorzata ...................... 90 lat
Wątroba Marta ............................ 90 lat
Wolna Marie ................................ 91 lat
Wróbel Anna ............................... 95 lat
Czechowicz Zofia i Kazimierz 50 lat PM
Domaradzka Danuta i Józef  50 lat PM
Dzik Janina i Piotr ................ 50 lat PM
Heberle Róża i Walter ............ 50 lat PM
Kamińska Helena i Stanisław  50 lat PM
Macalik Gerda i Paweł .......... 55 lat PM
Piechaczek Lucja i Józef ........ 55 lat PM
Szendzielorz Monika i Alfred 55 lat PM
Wewiór Urszula i Józef ....... 55 lat PM
Wypchol Helga i Norbert ... 55 latPM
Zniszczoł Elżbieta i Konstanty  60 lat PM

* * *

Liczba mieszkańców
Stan na 01.08.2017

Bierawa .......................................... 1341
Brzeźce ............................................. 568
Dziergowice .................................. 1658
Goszyce ............................................ 169
Grabówka ........................................ 190
Korzonek ......................................... 222
Kotlarnia ......................................... 561
Lubieszów ....................................... 534
Ortowice ......................................... 254
Solarnia ........................................... 482
Stara Kuźnia ................................... 640
Stare Koźle ...................................... 845
Razem ...................................... 7464

Informacje Wójt Gminy Bierawa

 Przed nami Dożynki Gminne. Odbę-
dą się one w dniu 10 września w Dzier-
gowicach. To święto rolników, ale tak-
że mieszkańców całej Gminy. Dlatego 
wspólnie z rolnikami pragniemy podzię-
kować za tegoroczne plony. Tegoroczne 
żniwa dla naszych rolników na skutek 
wiosennych podtopień nie zapowiadały 
się zbyt optymistycznie. Jednak ostatecz-
ne wyniki okazały się dość dobre. Dzięki 
sprzyjającej pogodzie w czasie żniw para-
metry zbóż były dobre. Niestety nie prze-
łożyło się to na lepsze zyski dla rolników. 
Ceny skupu na poziomie zeszłorocznym 
budzą lekki niedosyt. Patrząc jednak na 
sytuację pogodową w innych regionach 
kraju i trudności z tym związane, należy 
dziękować i cieszyć się z tego, co zostało 
nam dane.
 Miniony czas nie przebiegał też bez 
żadnych zakłóceń. Na początku lipca 
przeszła przez nasz region wielka na-
wałnica, powodując duże straty w kil-
ku budynkach na terenie trzech sołectw 
Dziergowic, Lubieszowa i Bierawy. Dzięki 
Bogu nikt nie zginął i nie został poważ-
nie ranny. Dzięki ofiarnej pracy naszych 
mieszkańców, przy wsparciu ludzi dobrej 
woli i służb ratowniczych (głównie stra-
żaków ochotników) większość budynków 
została już odbudowana.
 Gmina realizowała wszystkie zapla-
nowane zadania. Zadania te skupiały się 
wokół zapewnienia potrzeb mieszkań-
ców i rozwiązywania problemów lokal-
nej społeczności. Wykonano wiele zadań  
z zakresu dróg. Zakończona została prze-
budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 
408 w Starym Koźlu. W zakresie dróg 
gminnych przebudowano łącznik Stare 
Koźle – Brzeźce (Dębina) oraz ulicę Par-
kową w Starej Kuźni. Zmodernizowano 
ulicę Olimpijską w Dziergowicach oraz 
część ulicy Powstańców i Szeli w Solarni. 
Czekają na wykonanie dwie odnogi ulicy 
Ogrodowej w Bierawie. Dobiegła końca 
także budowa pierwszego etapu chodni-
ka przy ul. Kozielskiej w Dziergowicach. 
Przy realizacji tej inwestycji na dużej czę-
ści ul. Kozielskiej i Dworcowej został po-
łożony nowy dywanik asfaltowy. Utwar-

Szanowni mieszkańcy
dzonych zostało wiele innych odcinków 
dróg gminnych między innymi w Starej 
Kuźni. Jednakże potrzeby są dużo więk-
sze. W bieżącym roku zostaną jeszcze 
podjęte kolejne działania w tym zakresie. 
W najbliższym czasie, tj. w październiku 
zostanie wykonany II etap ścieżki pieszo 
– rowerowej w ciągu drogi powiatowej  
w kierunku Grabówki. W miesiącu wrze-
śniu zostanie także zakończona budowa 
boiska ze sztuczną nawierzchnią w Sta-
rym Koźlu. 
 Sprawy gospodarcze gminy idą  
w dobrym kierunku. Obecnie budowa-
na jest kanalizacja w naszym dwuna-
stym sołectwie, tj. Lubieszowie. Myślę, że  
w ostatnim kwartale tego roku miesz-
kańcy, którym stworzono warunki, będą 
mogli podłączyć swoje posesje do kana-
lizacji.
 Planowo są wykonywane zadania  
w ramach Funduszu Sołeckiego. W przy-
padku dwóch zadań sołectwa połączy-
ły siły z budżetem gminy. Jedno z tych 
zadań już zostało zakończone. Dotyczy  
to remontu placu przed targowiskiem  
w Bierawie. Natomiast przebudowa par-
kingu przy bloku nr 15 w Kotlarni jest 
w trakcie realizacji. Został wyłoniony 
wykonawca na projektowanie i wybudo-
wanie sieci gazowniczej w Bierawie i Gra-
bówce aż po firmę Rinnen. Termin wyko-
nania to przełom roku 2018/2019. Także 
w roku 2018 powinna nastąpić rozbudo-
wa sieci gazowniczej w kierunku Goszyc 
i Kotlarni. 
 W zakresie ochrony przeciwpowo-
dziowej została wyłoniona firma na za-
projektowanie odcinka wału od grani-
cy z województwem śląskim, który ma 
chronić miejscowość Dziergowice. Na 
ten cel z budżetu gminy zostanie wyda-
ne 200  tys.  zł. (100  tys.  zł w roku 2017  
i 100 tys. zł w roku 2018).
 Od września obserwujemy funk-
cjonowanie naszych placówek oświato-
wych po zmianach wymuszonych no-
wym prawem oświatowym. Rok szkolny 
2017/2018 rozpoczął się bez zakłóceń, 
jednakże pierwsze wnioski będzie można 
wyciągnąć dopiero po czasie. 
 Gmina notuje też dobre wyniki je-
śli chodzi o liczbę firm działających 
na naszym terenie. W samym sołec-
twie Dziergowice działa ich wiele. Są to  
w dużej mierze firmy rodzinne, związane 
ze swoją Gminą i swoją miejscowością. 
Trudno wszystkie wymienić, jednakże 
warto wspomnieć chociaż o dwóch tj. fir-
mie transportowej Euro Express Państwa 

Sylwii i Waltera Chrząszczów oraz domu 
przyjęć „Nasz Dworek” Grażyny i Leszka 
Krzywniaków. Firmy te dają miejsca pra-
cy naszym mieszkańcom i wspierają róż-
nego rodzaju sołeckie inicjatywy. 
 W tym roku obchodzimy także jubi-
leusz 25-lecia podpisania porozumienia 
partnerskiego z niemieckim miastem 
Ostfildern. To czas podsumowań, wspo-
mnień ale także planów na przyszłość. 
Z tej też okazji jedna z ulic w Bierawie 
otrzymała nazwę ul. Ostfildern. Przypo-
mnę, że od kilku lat funkcjonuje w Ostfil-
dern ulica o nazwie Bierawaweg (ścieżka, 
droga Bierawa). Mam nadzieję, że kolejne 
lata współpracy będą równie owocne.
 Naszym rolnikom dziękuję za co-
dzienną ciężką pracę, dzięki której nie 
brakuje nam zdrowej żywności. Wierzę, 
że ceny oferowane za produkty rolne będą 
lepsze, dające realne możliwości rozwoju 
swoich gospodarstw. Życzę, aby kolejny 
sezon przyniósł lepsze plony i korzystne 
warunki klimatyczne.
 Zapraszam wszystkich mieszkańców 
do udziału w dożynkach gminnych. Uro-
czystości rozpoczną się Mszą dziękczyn-
ną w kościele w Dziergowicach, gdzie 
podziękujemy Panu Bogu za tegoroczne 
plony, a następnie wspólnie z rolnikami 
poświętujemy na działce obok boiska 
podczas interesującego programu arty-
stycznego.

Wójt Gminy Bierawa
Krzysztof Ficoń

Konkurs rozstrzygnięty

 W kwietniu został rozstrzygnięty 
konkurs na hasło i logo promocyjne gmi-
ny. Wśród kilkudziesięciu nadesłanych 
prac, wybrano najlepszą opcję, która bez-
sprzecznie nawiązuje do naszych pięk-
nych terenów.
 Kształt logo jest odwzorowaniem 
kształtu Gminy Bierawa. Jest ono ułożone 
z elementów, których forma zaczerpnięta 
jest z natury - przypominają one zboże  
i liście drzew.
 Złoty kolor reprezentuje gospodarkę 
rolną, zielony symbolizuje lasy pokrywa-
jące większość terenu gminy. 
 Czarne elementy reprezentują prze-
mysłowe ośrodki - ich lokalizacja w logo 

Gmina Bierawa z nowym logiem!

BIERAWA
pokrywa się z lokalizacją głównych miej-
scowości w gminie.

Katarzyna Kostka(Ciąg dalszy na str 3)

(Ciąg dalszy ze str 2)

Inwestycje w naszej Gminie

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miej-
scowości Lubieszów – wartość zada-
nia 2 707 300 zł

2. Przebudowa ulicy Parkowej w Starej 
Kuźni – 241 186 zł

Trzy owocne kwartały za nami

3. Przebudowa drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych Brzeźce – Stare Koź-
le (Dębina) - 226 782 zł

4. Budowa chodnika przy ulicy Ko-
zielskiej w Dziergowicach etap I – 
255 851 zł

5. Budowa oświetlenia na terenie gminy 
(ul. Wierzbowa w Starym Koźlu oraz 
ul. Sosnowa i Lawendowa w Dziergo-
wicach) – 109 470 zł

6. Przebudowa odcinka sieci wodocią-
gowej wzdłuż ulicy Nowe Osiedle  
w Bierawie – 91 000 zł

7. Przedłużenie sieci wodociągowej  
w Starym Koźlu, ul. Polna – 120 000 zł

8. Przebudowa sieci kanalizacji sani-
tarnej w miejscowości Korzonek – 
98 000 zł

9. Przebudowa nawierzchni ulic w Sta-
rej Kuźni (ul. Ogrodowa, ul. Okrężna,  
ul. Jana Pawła II) – 128 000 zł

10. Budowa boiska przy Szkole Podsta-
wowej w Starym Koźlu – 320 000 zł

11. Remont kuchni przy kawiarni  
w Domu Kultury w Bierawie – 
78 600 zł

12. Remont kanalizacji deszczowej w Ko-
tlarni przy bloku nr 15 – 50 000 zł

13. Remont szatni na boisku sportowym 
w Lubieszowie – 82 000 zł

14. Remont placu przy targowisku w Bie-
rawie – 65 600 zł

15. Remont Domu Kultury w Dziergowi-
cach (wykonanie izolacji fundamen-
tów, wymiana sufitu podwieszanego, 
docieplenie stropu, remont wejścia 
i tarasu, wykonanie balustrady) – 
134 500 zł

16. Remont parkietu i pokrycia dacho-
wego w Gimnazjum w Bierawie – 
31 000 zł

17. Docieplenie elewacji Klubu w Ko-
rzonku – 20 000 zł

18. Remont elewacji zejść do piwnic i ko-
tłowni w Szkole Podstawowej w Solar-
ni – 17 000 zł

19. Wymiana stropów w budynku przy 
ulicy Gliwickiej 41 w Brzeźcach –  
etap I – 108 000 zł

20. Zakup i montaż kotła c.o. w budynku 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Sta-
rej Kuźni – 42 000 zł

21. Remont i termomodernizacja budyn-
ku przy ulicy Wolności 30 w Starym 
Koźlu – 65 300 zł

22. Remont ogrodzenia boiska w Dzier-
gowicach przy ulicy Sportowej – 
35 000 zł

23. Remont ulicy Krótkiej w Bierawie – 
20 000 zł

24. Remont cząstkowy dróg gminnych – 
130 000 zł

Referat inwestycji
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Inwestycje w naszej Gminie

 Operator Gazociągów Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strate-
giczną dla polskiej gospodarki, odpowie-
dzialną za przesył gazu ziemnego oraz 
zarządzanie najważniejszymi gazociąga-
mi w Polsce. GAZ-SYSTEM S.A. jest też 
właścicielem spółki Polskie LNG S.A., 
która wybudowała i obsługuje terminal 
skroplonego gazu ziemnego LNG w Świ-
noujściu.
 W ramach programu inwestycyjnego 
2015 - 2025 GAZ-SYSTEM S.A. planu-
je wybudować ponad 2000 km nowych 
gazociągów w zachodniej, południowej  
i wschodniej części Polski. Dalsza rozbu-
dowa krajowej sieci przesyłowej, w tym 
powstanie nowych gazociągów w ramach 
Korytarza Gazowego Północ-Południe, 
a także budowa połączeń międzysyste-
mowych z Litwą, Słowacją i Czechami, 
wzmocni bezpieczeństwo energetyczne 
Polski i będzie stanowić istotny wkład  
w rozwój europejskiego systemu przesy-
łowego.
 Warto również nadmienić, że po 
raz kolejny GAZ-SYSTEM S.A. jest jed-
nym ze sponsorów Dożynek Gminnych  
w Dziergowicach.

www.gaz-system.pl

Nasz sponsor
Kiedyś i dziś

 Przed nami kolejna wielka uroczy-
stość, jaką są Dożynki Gminne 2017 
– tym razem obchodzone w Dziergo-
wicach. Dożynki uważane są za rodzaj 
obrzędów dziękczynnych za owocne za-
kończenie żniw i prac polowych. Skąd 
wziął się ten zwyczaj? Już w czasach 
przed Chrystusem obchodzono etniczne 
święto, które miało miejsce w równonoc 
jesienną, czyli 23 września. Praktykowa-
li go Słowianie i inne plemiona bałtyckie  
w różnych zakątkach Polski. Znane są 
takie określenia, jak: wyżynki, obrzynki, 
wieńcowe czy okrężne. Dla Śląska opol-
skiego znana była nazwa żniwok – ko-
jarzona ze żniwami. Z biegiem lat roz-
wijała się gospodarka, w szczególności 
ta folwarczno – dworska. W XVI wieku 
dożynki stały się obowiązkowym elemen-
tem kończącym zbieranie plonów – orga-
nizowano je dla pracowników w formie 
nagrody za wykonaną pracę i jej efekt 
końcowy.
 Ówczesne obchody dożynek rozpo-
czynały się robieniem wieńca z tego, co 
pozostawiono na polu, czyli m.in. zbo-
ża, kiści czerwonej jarzębiny, owoców, 
kwiatów, orzechów. Ozdabiano je kolo-
rowymi wstążkami, a całość przybierała 
formę korony bądź koła. Niejednokrotnie 
umieszczano w nich także żywe, późnej 
sztuczne, małe gąski lub kaczki. Wierzo-
no, że w ten sposób zapewni to owocny 
przychówek. Dożynkowe dzieło niosła na 
głowie, bądź rękach, najlepsza żniwiarka 
w okolicy. Rozpoczynała w ten sposób 
piękny, kolorowy orszak. Wieniec nie-
siono do świątyni, gdzie był poświęcany, 
a następnie przechowywany w stodole 
gospodarza do kolejnego roku nowego 
siewu. Po nabożeństwie organizowano 
biesiadę z poczęstunkiem i tańcami dla 
domowników, rodziny, parobków i na-
jemników.
 Co się zmieniło na przestrzeni kilku 
wieków? Praktycznie niewiele. Od okre-
su międzywojennego do czynienia mamy  
z gminnymi, powiatowymi i parafialnymi 
dożynkami. Po dziś dzień kultywowane 
są wszystkie tradycje. Całość rozpoczyna 
się uroczystą Mszą Świętą, podczas któ-
rej dziękujemy Bogu za tegoroczne plony  
i owocne zakończenie żniw. Dalej,  
w barwnym orszaku, podczas którego 
podziwiamy przepiękne korony żniw-
ne, udajemy się na „biesiadę”. Dzisiejsze 
wieńce, równie barwne, to efekt kilku 
tygodni ciężkiej pracy każdego sołectwa. 
Misternie plecione towarzyszą gospodar-
stwom do następnych dożynek. 
 Niewątpliwie najistotniejszą rolę pod-

Dożynki, czyli Święto Plonów
czas uroczystości pełnią Starosta i Staro-
ścina dożynkowi. Wręczają oni bochen 
chleba, tradycyjnie upieczonego z mąki 
pochodzącej z ostatnich zbiorów, Gospo-
darzowi dożynek. Tym razem funkcję tę 
pełni sympatyczne małżeństwo - Państwo 
Eryk i Maria Skupin. Oboje od 28 lat pro-
wadzą gospodarstwo rolne oparte na tra-
dycyjnych wartościach, na powierzchni 
45 ha. Zajmują się uprawą zbóż i kuku-
rydzy. Do niedawna można było jeszcze 
skosztować naturalnie robionej śmietany 
i masła. Po dziś dzień Pani Marysia ofe-
ruje świeże mleko prosto od krowy. Go-
spodarstwo ciągle ewaluuje, dostosowu-
jąc się do obecnych wymogów. Państwo 
Skupin nie korzystają z dotacji unijnych, 
wszystko starają się osiągnąć własnymi 
siłami. Będąc wiernymi tradycji, dożyn-
ki traktują jako jedną z najważniejszych 
uroczystości. 
 Dobrze jest wiedzieć, że w otaczają-
cym nas świecie pełnych zmian i zawrot-
nego tempa, potrafimy wyłuskać to, co 
kultywowane jest od wieków, a co za tym 
idzie – podtrzymujemy wartości kulturo-
we. Między innymi dzięki takim gospo-
darstwom jak to Państwa Skupin.

Katarzyna Kostka

Rozliczenie projektu

 Zastanawialiście się kiedyś, jak wy-
gląda nasza gmina z lotu ptaka? Bo my 
tak! Dlatego mamy przyjemność oddać  
w Państwa ręce najnowsze trzy filmiki 
promocyjne Gminy Bierawa i partner-
skiej Gminy Markvartovice. Całość zosta-
ła zrealizowana przez Gminne Centrum 
Kultury i Rekreacji w Bierawie w ramach 
projektu Z lotu ptaka współfinansowane-
go ze środków Europejskiego Funduszu 

Z lotu ptaka
Rozwoju Regionalnego oraz ze środków 
budżetu państwa. Przekraczamy granice.
 W ramach projektu zakupiono mię-
dzy innymi drona, który posłużył do 
przeprowadzenia warsztatów z jego ob-
sługi i dokumentowania najważniejszych 
i najciekawszych wydarzeń w naszej gmi-
nie! Serdecznie zapraszamy do zapozna-
nia się z pięknem zarówno naszej gminy, 
jak i partnerskiej. Filmy znajdziecie na 
naszej stronie oraz fanpage facebook. Płyt 
wypatrujcie na imprezach odbywających 
się na terenie Gminy! 

Katarzyna Kostka

Wiosna - lato 2017

 Sezon letni rozpoczęliśmy 30 kwiet-
nia 2017 od stawiania moika. Ten zwyczaj 
kultywowany jest w naszej miejscowości 
od czasów przedwojennych z przerwą  
w latach 90. Po postawieniu drzewa ma-
jowego udaliśmy się traktorem, na furze 
przez las do Solarni, gdzie z okazji moika 
właśnie odbywał się coroczny festyn. 
 Wiosenne czyny społeczne wypadły  
w tym roku 21 kwietnia i 13 maja. Pierw-
szy dotyczył wiosennego sprzątania świe-
tlicy i jej otoczenia. Drugi miał na celu 
montaż siłowni zewnętrznej oraz gumo-
wej kostki na palcu zabaw zakupionych 
ze środków funduszu. Przygotowaliśmy 
również drewno na ogniska wiejskie, 
zakupione ze środków Stowarzyszenia 
Przyjaciół Goszyc.
 W niedzielę 4 czerwca z okazji dnia 
matki, dziecka, ojca i innych członków 
rodziny zorganizowaliśmy festyn rodzin-
ny w  powstającym właśnie parku nad 
stawem za świetlicą. Festyn sfinansowany 
został ze środków rady sołeckiej i koła 
DFK w Goszycach. Założenie było takie, 
żeby dzieci wzięły udział w tradycyjnych 
dawnych zabawach. Było więc skakanie 
w workach, bieg z jajkiem na łyżce, ska-
kanie przez linę, która wcześniej była 
przeciągana. Zawody zostały rozegrane 
w ekspresowym tempie, bo nadciągnęła 
nad Goszyce ulewa, co zresztą też jest tra-
dycją jeśli chodzi o nasze wiejskie festy-
ny. Wszyscy uczestnicy w czasie deszczu 
integrowali się więc pod dachem altany 
biesiadnej. Po deszczu chłopcy z OSP 
rozstawili między drzewami hydronetkę 
i atrapę małego budynku, w którym na-
leżało ugasić ogień trafiając w okna. Była 
to chyba największa atrakcja dla naszych 
najmłodszych.
 W sobotę 8 lipca zorganizowaliśmy 
sobie VI wiejski spływ kajakowy Gosz-
czanie i Przyjaciele do Wioseł. Oprócz 
mieszkańców wsi, udział wzięli, jak sama 
nazwa spływu wskazuje nasi znajomi  
i przyjaciele. W sumie było nas 67 osób. 
Spływ miał miejsce w tym roku na Ma-
łej Panwi. Zazwyczaj spływamy tą rzeką, 
ponieważ najłatwiej zorganizować tam 
spływ dla tak dużej ilości ludzi. Rzeka 
jest szeroka ale jednocześnie płytka i bez-
pieczna. Natomiast mieliśmy już okazję 
spływać Rudą od Rybnika do Rud. Nie-
śmiało zaczynamy również penetrować 
Bierawkę. W zeszłym roku spłynęliśmy, 
mała grupą próbnie od granicy z woje-
wództwem śląskim do Ortowic. Odcinek 
na wysokości Goszyc jest bardzo ma-
lowniczy. Rzeka meandruje a na brze-
gach rosną stare potężne drzewa. Widać 

Co w Goszyckiej trawie piszczy
ślady dawnego przemysłu hutniczego 
oraz resztki zapór i kanałów młyńskich. 
Odcinek między Kotlarnią a Ortowica-
mi jest jednak ciężki do przepłynięcia ze 
względu na zwalone drzewa i płycizny. 
W sobotę 12 sierpnia 2017 roku podję-
liśmy kolejną próbę spływu Bierawką. 
Tym razem wystartowaliśmy w Tworogu 
Małym. Odcinek równie malowniczy co 
nasz goszycki, jednak po drodze jest kilka 
progów wodnych i duża zapora co znacz-
nie utrudnia swobodny spływ. Ale wielbi-
cielom kajakarstwa rozmiłowanym w na-
szych okolicach jak najbardziej polecamy.
 W sobotę 22 lipca bawiliśmy się na fe-
stynie wiejskim. Oczywiście nad stawem. 
Parkiet mieliśmy w altanie biesiadnej do 
której z namiotów przechodziło się obok 
ogniska przez mostek. Było przytulnie  
i malowniczo. Jak przed laty posilaliśmy 
się wellfleischem, czyli głowizną. Takie 
nawiązanie do tradycji świniobicia. Po-
trawa być może coraz bardziej kontro-
wersyjna, ale dla prawdziwych smakoszy 
wielka atrakcja. Nasze dziewczyny upie-
kły za to ciasta. Przepyszne ciasta. 
 W niedzielę po festynie, na Magda-
lence, czyli kaplicy św. Marii Magdaleny 
w lesie w Goszycach jak co roku miał 
miejsce odpust. To wydarzenie ściąga  
w nasze strony tłumy pielgrzymów i tury-
stów. Przy okazji zapraszamy już na mszę 
z okazji 25 rocznicy ugaszenia pożaru we 
wrześniu. Goszyce a konkretnie Mag-
dalenka jest już na Śląsko Morawskiej 
Drodze Świętego Jakuba. W tym roku, 
we współpracy z Górnośląskim Klubem 
Przyjaciół Camino, oznakowaliśmy odci-
nek od Sośnicowic do kaplicy. Na szlaku 
pojawiają się już pierwsi pielgrzymi.
 Staramy się również podtrzymywać 
tradycję wiejskich ognisk. Kiedyś mło-

dzież spędzała przy nich więcej czasu. 
Teraz każdy ma samochód i prostą drogę 
na imprezy w wielkich miastach. A jeśli 
już to zamiast śpiewu przy gitarze na wsi 
rozlega się bas z głośników samochodo-
wych. Dlatego ogniska w lecie są dla nas 
bardzo ważne, staramy się zorganizować 
przynajmniej jedno większe. W tym roku 
nad stawem zagrały znów gitary.
 Poza tym nad stawem twa budowa 
parku sfinansowana z „Konkursu na naj-
ciekawszą koncepcję zagospodarowania 
terenów zielonych wsi” Urzędu Marszał-
kowskiego. Powstało już molo i punkt 
widokowy, oczko wodne w części ogro-
dowej oraz wrzosowisko. W najbliższym 
czasie prace powinny zostać zakończone. 
Został również uregulowany fragment 
potoku. Udało się przy tym zachować 
część drzew oraz wykończyć koryto  
z użyciem naturalnych materiałów, z po-
minięciem betonu.
 W te wakacje czeka nas jeszcze rajd 
rowerowy do muzeum „Szpargoły Omy 
Getrud” w Barłówce, sfinansowany ze 
środków DFK Goszyce i VDG.

Marek Stańczyk
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15 lat na ten sam cel! Czyli na rzecz parafii

 A więc, gościliśmy Was na 15 Festynie 
Parafialnym w Starej Kuźni. W progra-
mie jak co roku wspierała nas Orkiestra 
Dęta Stara Kuźnia - Rachowice, występ 
talentów z GCKiR w Bierawie Domu 
Kultury Stara Kuźnia, plenerowe zabawy 
dla dzieci i dorosłych, program kabare-
towo wokalny pt.:”przeżyjmy to jeszcze 
raz, czyli duża dawka humoru PRL na 
wesoło z Krzysztofem Wierzchowskim, 
Ingą Papkałą, Romualdem Ardanow-
skim oraz Mariuszem Garbaczem oraz 
„Dofus Kabaret” czyli rodzinne potyczki 
przygotowany przez Radę Parafialną wraz  

Festyn Parafialny w Starej Kuźni
z księdzem proboszczem. Nie zabrakło 
atrakcji festynu: dmuchańce, strzelanie  
z broni, lody, napoje, grill, malowanie 
buziek i inne. Tradycyjne losy i cegiełki,  
w których był do wygrania rower. Odbyło 
się tradycyjne cięcie drzewa na którym 
wygrali jedną sekundą nie do zdarcia  
P. Staszek. Festyn zakończył się zabawą 
taneczną z zespołem Contex do późnych 
godzin nocnych. 
 Dziękujemy wszystkim sponsorom 
oraz społeczności za pomoc. Zapraszamy 
już za rok!

Zespół GCKiR

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji informuje

 Akcję „Lato” rozpoczęliśmy w tym roku 
pierwszego dnia wakacji, aby nasi najmłod-
si mieszkańcy nie rozleniwili się za bardzo 
:) Część zajęć odbyło się na terenie naszej 
gminy w ośrodkach kultury: Bierawa, 
Dziergowice, Stara Kuźnia oraz w klubach  
i bibliotekach. Jak co roku nie zabrakło za-
jęć kulinarnych, gdzie rządziły gofry, sałatki 
owocowe oraz smakołyki wszelkiej maści. 
Zajęcia muzyczne dały każdemu uczestni-
kowi możliwość sprawdzenia poczucia ryt-
mu oraz nauki gry podstawowych rytmów 
na perkusji akustycznej. Plener plastyczny, 
warsztaty ceramiczne oraz warsztaty filco-
wo-mydlane zgromadziły wielu chętnych, 
którzy oprócz dobrej zabawy mogli stwo-
rzyć własne dzieła sztuki. Zostały także 
zorganizowane wycieczki do Gliwic na 
ściankę wspinaczkową; do Brennej, gdzie 
uczestnicy brali udział w produkcji koziego 
sera; do Izby Lubieszowskiej, gdzie dzie-
ci oraz młodzież dowiedzieli się jak żyli  
i pracowali ich przodkowie oraz spływ ka-
jakowy rzeką Odrą.
 Podsumowaniem tegorocznej „Akcji 

Wakacje z GCKiR

Lato” był biwak na boisku w Starej Kuźni. 
Załamanie pogody zmusiło nas do prze-
prowadzki do Domu Kultury w Starej Kuź-
ni, gdzie przy świecach z powodu braku 
prądu „dobiegliśmy” szczęśliwie do finału 
wakacyjnych zajęć z GCKiR w Bierawie. 
 W całej akcji wzięło udział około 1500 
uczestników z całej gminy. Mimo afry-
kańskich upałów bawiliśmy się świetnie  
i każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
 Dziękujemy za wspólnie spędzony czas.

Zespół GCKiR

45 jubileuszowe spotkania MDP

 Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 
Dziergowice reprezentowała Polskę pod-
czas 45 jubileuszowego spotkania MDP 
z Austrii i zaproszonych krajów Europy. 
Spotkanie odbyło się w dniach 6 – 9 lip-
ca w austriackim Neuhofen an der Ybbs 
i było połączone z zawodami sportowo 
– pożarniczymi. Całość miała miejsce 
na przedpolach miejscowości w przygo-
towanym specjalnie obozie, gdzie każdy 
z uczestników przygotował sobie obozo-
wisko wraz z namiotem i wyposażeniem. 
Program spotkania był wypełniony zaba-

MDP Dziergowice w Austrii

wami integracyjnymi w obozie, wyciecz-
kami po okolicy, różnymi zadaniami, 
mini zawodami niekonwencjonalnymi, 
czasem wolnym, ćwiczeniami, a wszystko 
przeplatało się zawodami pożarniczymi. 
Łącznie w spotkaniu udział wzięło 5 580 
osób z całej Austrii i Europy, czyli około 
300 drużyn wystawionych w zawodach.
 Nasz kraj reprezentowało 20 osób 
z MDP Dziergowice, gdzie wśród dru-
żyn zagranicznych zajęliśmy 4 miejsce, 
zaś w ogólnej klasyfikacji miejsce 20, co 
jest ogromnym sukcesem młodzieżówki  

z Dziergowic. 
 Polska wyróżniała sie na tle innych 
krajów swoimi żywymi kolorami umun-
durowania oraz umiejętnością porusza-
nia się w szyku, co budziło podziw wśród 
innych. 
 Wspaniała atmosfera zabawy i in-
tegracji podczas pobytu w Austrii do-
starczyła wielu niezapomnianych chwil 
i wrażeń. Organizatorzy zadbali o to by 
uatrakcyjnić spotkanie różnymi rzeczami 
oraz pokazami. Można było wymienić się 
doświadczeniami, porozmawiać, poznać 
nowych ludzi, a także zwiedzić wspaniała 
okolicę.  
 Wycieczka, jak i zawody oraz cały 
pobyt był dla wszystkich ogromnym za-
szczytem i nagrodą za działalność oraz 
motywuje do dalszych działań. Reprezen-
towanie kraju dodatkowo podniosło ran-
gę wyjazdu. 
 Wszyscy jesteśmy bardzo szczęśliwi  
i zadowoleni z wyjazdu. Była to prawdzi-
wa przygoda życia, którą zapamiętamy na 
długo. Dziękujemy ZOSP RP za to wyróż-
nienie i możliwość wyjazdu a wszystkim 
sponsorom, którzy pomogli w realizacji 
tego wyjazdu gorąco i serdecznie Dzięku-
jemy !!!
 Uśmiech nie schodzi z twarzy dzieci 
– a to dla nas Opiekunów jest najważniej-
sze.

Sebastian Kwoczała

Młodzi lekkoatleci ze Starej Kuźni

 Mimo, że mieli wakacje, nasi biegacze 
swój wolny czas spędzali na solidnych 
treningach, bo dzięki ciężkiej pracy mogą 
potem pochwalić się wspaniałymi wystę-
pami na zawodach.
 Już 01.07.2017r. czwórka naszych 
zawodników brała udział w VII Biegu 
na Stożek w Wiśle. Wiera Gumienny 
[2013r.], Paskal Kansy [2008r], Lena Gu-
mienny [2005r.], Marcel Kansy [2004r] 
udowodnili, że sukcesy odnoszą nie 
tylko w biegach ulicznych, ale również  
w górach, ponieważ wszyscy wywalczyli 
1 - miejsca .
 22.07.2017r. Zawiszacy pojechali do 
Dobrodzienia na XII Ogólnopolski Bieg 
Uliczny „Dobrodzieńska Dycha” gdzie 
zajęli następujące miejsca: Jan Stańczyk 
[2015r] 18  miejsce, Urszula Stańczyk 
[2012r] 6  miejsce, Szymon Cybulski 
[2012r] 12  miejsce, Zuzanna Cybul-
ska [2010r] 3  miejsce, Wiera Gumien-
ny [2013r] 8  miejsce, Lena Gumienny 
[2005r] 2  miejsce, Paskal Kansy [2008r] 
3  miejsce, Wojciech Bachryj [2009r] 
6 miejsce.

Wakacyjne występy
 19.08.2017r. Wzięliśmy udział  
w IV Biegu Niezłomnych - Poświęco-
ny Żołnierzom Wyklętym. Kolejny start  
w biegach górskich przyniósł nam nowe 
sukcesy Zuzia Cybulska była piąta, Szy-
mon Cybulski ósmy, Wojtek Bachryj trze-
ci, Paskal Kansy pierwszy, Marcel Kansy 
piąty.
 Szczęśliwym dniem dla naszych mło-
dych lekkoatletów okazał się 27.08.2017r. 
kiedy to brali udział w XXV Ogólnopol-
skim Biegu Ulicz-
nym w Rydułtowach. 
Młodzi nie zrazili 
się dużą frekwencją 
startujących, poka-
zali jak zacięcie po-
trafią walczyć do sa-
mego końca. Paskal 
Kansy [2008r] przez 
drobną budowę ciała 
nie był brany przez 
sędziów za jakąkol-
wiek konkurencje 
dla faworyta biegu - 
błędnie. W wielkim 

stylu i po wspaniałym finiszu Paskal da-
leko w tyle zostawił mistrza woj. Śląskie-
go, przy okazji uzyskując wynik 3.01 na 
800 m. Wojciech Bachryj również może 
pochwalić się wspaniałym występem  
w zawodach, gdzie z dużą przewagą wy-
grał swój bieg na 400 m. Aleksandra 
Czyrny w kat. 2011 i młodsi, po zaciętej 
walce na 200 m. wywalczyła 3 miejsce. 
Miejsca pozostałych naszych zawodni-
ków: Julia Czarnecka [2011r.] ósma, Ju-
lian Bachryj [2013r] 23, Marcel Kansy 10, 
Paweł Ciechomski [2000r] w kat. M-16 
na dystansie 5000 m. piąty.

Bogdan Ciechomski

Innowacyjny projekt

 „O mojej wsi piórem” to innowacyjny 
projekt, którego realizację zaplanowano 
w szkołach podstawowych Gminy Bie-
rawa. Jego celem jest podniesienie świa-
domości rangi zagadnień związanych  
z bezpiecznym i ekologicznym rolnic-
twem, a także koniecznością kultywowa-
nia tradycji właściwych dla danego regio-
nu.
 Projekt zostanie zrealizowany w ra-
mach Planu Działania Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
- Plan Operacyjny na lata 2016-2017. 
Beneficjent, Lokalna Sp. z o.o., wraz  
z partnerami, zobowiązała się do prze-
prowadzenia warsztatów dziennikarskich 
wśród młodzieży klas IV-VII oraz do wy-
dania publikacji z nagrodzonymi w kon-
kursie pracami. Gmina Bierawa ma przy-
jemność być partnerem przy realizacji tej 
operacji.
 Ogłoszono konkurs, który ma wyło-
nić najciekawsze opowiadania o treściach 
związanych z rolnictwem i tradycjami.
 Zachęcamy do zapoznania się z Regu-
laminem na www.bierawa.pl oraz lokal-
na24.pl/omojejwsipiorem/
 Każdy może zostać partnerem KSOW. 
Szczegółowe informacje dotyczące Krajo-
wej Sieci Obszarów Wiejskich i możliwość 
zarejestrowania się jako partner znajdzie-
cie w portalu internetowym http://ksow.pl

O mojej wsi piórem

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 –  
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków 
Unii Europejskiej 

w ramach Krajowej Sieci  
Obszarów Wiejskich 

Programu Rozwoju Obszarów  
Wiejskich na lata 2014-2020
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Program KLUB w naszej gminie

 Dwa prężnie działające kluby sporto-
we na terenie Gminy Bierawa otrzymały 
dotację na realizację zadania publicznego 
dofinansowanego ze środków finanso-
wych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycz-
nej polegającego na rozwijaniu sportu 
dzieci i młodzieży w ramach realizacji 
programu KLUB. Mowa o Ludowym Ze-
spole Sportowym „Odrzanka” Dziergo-

Dofinansowanie

Realizacja zadania publicznego dofinansowana ze środków finansowych 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej polegającego na rozwijaniu sportu dzieci i młodzieży

wice oraz Ludowym Zespole Sportowym 
„Kotlarnia” Goszyce. 
 Oba kluby otrzymały dotację w wyso-
kości 10.000,00 zł. W połączeniu z wkła-
dem własnym Gminy Bierawa, kluby do-
posażone zostaną w sprzęt sportowy nie-
zbędny do prowadzenia zajęć oraz zor-
ganizowane zostaną dodatkowe treningi 
dla dzieci do 18. roku życia w dyscyplinie 
piłka nożna.

Katarzyna Kostka

BIERAWA

Projekt Gimnazjum innowacji

 Tak właśnie uczęszczali na zajęcia 
uczniowie dwóch szkół w Gminie Bie-
rawa, w których realizowany jest pro-

Z uśmiechem na twarzy!

jekt Gimnazjum innowacji, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Opolskiego na lata 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka 
jakość edukacji, poddziałanie 9.1.1, 
współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
 Ponad 100 Uczestników skorzystało 
do tej pory z kilku rodzajów zajęć, jakie 
im zaproponowano. Tematyka związana 
jest głównie z przedmiotami matema-
tyczno – przyrodniczymi i językowymi. 
Wiedzę zdobytą na zajęciach uzupełnia-
no wycieczkami połączonymi z warsz-
tatami, np. do Zaczarowanego Świata  
w Opolu czy do Muzeum Przyrodnicze-
go we Wrocławiu. W pierwszym roku 
szkolnym udało się zrealizować 770 go-
dzin zajęć, szkolenie dla nauczyciela, 
wycieczki, udział w targach edukacyj-
nych, a co najważniejsze – szkoły zyskały 
nowoczesne wyposażenie, ukierunko-
wane na technologię TIK. Uatrakcyjnia 
ona zajęcia i pozwala podejść do tematu  
w sposób innowacyjny, eksperymental-
ny. Młodzież koryguje również swoje 
postawy na zajęciach korekcyjnych orga-
nizowanych na krytej pływalni. 
 Projekt potrwa do końca czerwca 
2018 roku. Szczegółowa relacja z prze-
biegu dostępna pod adresem www.bie-
rawa.pl. Całkowita wartość projektu to 
599 747,50 zł, z czego wartość dofinan-
sowania stanowi kwota 569 760,13 zł.

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

 Gmina Bierawa rozpoczęła realiza-
cję projektu pn.: Szkoła eksperymentów  
i doświadczeń w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Opolskiego na lata 2014-2020, oś 
priorytetowa IX Wysoka jakość edu-
kacji, poddziałanie 9.1.1, współfinan-
sowanego ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
 Działaniami zostanie objętych około 
220 uczniów i 30 nauczycieli ze Szkoły 
Podstawowej im. Alfonsa Zgrzebnioka 
w Dziergowicach, Szkoły Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Starym Koź-
lu oraz Zespołu Szkół z nauczaniem 
języka mniejszości narodowej – języ-
ka niemieckiego – Szkoła podstawowa 
im. Josepha Freiherra von Eichendorffa  
w Solarni. 
 Głównym celem projektu jest pod-

Szkoła eksperymentów i doświadczeń
niesienie efektywności uczenia się  
w zakresie dziedzin objętych projektem 
poprzez przeprowadzenie dodatkowych 
zajęć pozalekcyjnych opartych na meto-
dzie eksperymentu, rozwijających uzdol-
nienia uczniów, podnoszących ich kom-

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. petencje kluczowe niezbędne na rynku 
pracy a także niwelujących dysfunk-
cje oraz wyrównujących dysproporcje  
w nauce. W ramach projektu, szkoły zo-
staną doposażone w innowacyjne pomo-
ce dydaktyczne, technologie informacyj-
no – komunikacyjne, a także materiały 
wyrażające artystyczność i ekspresję. 
 Z oferty będą mogli skorzystać rów-
nież nauczyciele poprzez udział w szko-
leniach i warsztatach podnoszących 
ich kompetencje. Całkowita wartość 
projektu to 713 676,25 zł, z czego war-
tość dofinansowania stanowi kwota 
677 992,43 zł.

Kolejny projekt w ramach RPO WO na lata 2014-2020

 Szansa dla Przedszkolaka. Pod ta-
kim tytułem Gmina Bierawa realizuje 
kolejny projekt w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020, oś priory-
tetowa IX Wysoka jakość edukacji, dzia-
łania 9.1 Rozwój edukacji, poddziałanie 
9.1.3 wsparcie edukacji przedszkolnej 
współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Tym razem dla 
wszystkich oddziałów przedszkolnych 
w naszej Gminie. 
 Zadania skierowane są do wszyst-
kich placówek przedszkolnych z terenu 
Gminy Bierawa, a ich celem jest wsparcie 

Szansa dla Przedszkolaka

edukacji przedszkolnej poprzez ograni-
czenie i zapobieganie przedwczesnemu 
kończeniu nauki szkolnej oraz zapew-
nienie równego dostępu do dobrej jako-
ści wczesnej edukacji elementarnej. 
 Działaniami objętych zostanie co 
najmniej 180 dzieci oraz 25 nauczy-
cieli. Projekt oferuje dodatkowe zajęcia  
z ciekawymi pomocami, pomoc logo-
pedy, naukę języka obcego oraz wydłu-
żenie godzin pracy każdego oddziału 
o godzinę dziennie. Wartość projektu 
to 655  243,75 zł, w tym dofinansowa-
nie z Unii Europejskiej w wysokości 
556 956,68 zł.
Za nami już pół roku świetnej zabawy!

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogrzewamy z głową!

 Nieuchronnie zbliża się czas zimnych 
wieczorów i nieprzyjemnej pogody, a co 
za tym idzie – podjęcia tej właściwej de-
cyzji na temat rodzaju ogrzewania. 
 W związku z powyższym przypomi-
namy naszym Mieszkańcom, że Gmina 
Bierawa zachęca do bycia eko poprzez 
system dotacyjny do urządzeń grzew-
czych. Zakupując nowe źródła ciepła typu 
kocioł gazowy lub pompy ciepła, może-
cie Państwo uzyskać zwrot w wysokości 
do 4.000 zł, dla pozostałych rodzajów,  
z wyjątkiem kolektorów słonecznych –  
do 3.500 zł. 
 Montując kolektory słoneczne do 
wytwarzania energii dla przygotowania 
ciepłej wody, można starać się o dotację  
w wysokości do 2.500 zł. 
 Decydując się na panele fotowoltaicz-
ne do wytwarzania energii elektrycznej, 
dofinansowanie wynosi do 2.000 zł.
 Szczegółowe informacje na stronie 
www.bierawa.pl w zakładce Informacje -> 
Ochrona środowiska -> Dotacje

Katarzyna Kostka

Dotacje w gminie

GOPS informuje

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Bierawie informuje, że przyjmuje już 
wnioski o ustalenie prawa do świadcze-
nia 500 plus oraz o zasiłek rodzinny na 
nowy okres zasiłkowy / świadczeniowy 
2017/2018
 W celu kontynuacji wypłaty świad-
czeń konieczne jest złożenie wniosku na 
kolejny okres.
 Szczegółowych informacji można 
uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bierawie lub pod  
nr tel. 77 4872 181 wew. 129 

www.gops.bierawa.pl

500+ oraz zasiłki
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Dziergowice, plac przy boisku
sportowym

Serdecznie zapraszamy!

Program imprezy:

9 września 2017 ( sobota )

Biegi dla dzieci - od godz. 10.00
Przedszkolaki -  Dz. i Chł
Klasy I i II -  Dz. i Chł
Klasy III i IV -  Dz. i Chł
Klasy V i VI  -  Dz. i Chł
Klasa VII - Gimnazjum -  Dz. i Chł
DEKORACJA zwycięzców przedszkoli; szkół podstawowych 
i gimnazjów.

Bieg otwarty na dystansie 6500m - start godzina: 12:00
M1: rocznik 1987 i młodsi K1: rocznik 1987 i młodsze
M2: rocznik 1986 - 1967 K2: rocznik 1986-1967
M3: rocznik 1966 - 1957 K3: rocznik 1966 i starsze
M4: rocznik 1956 i starsi
OPEN K i M bez kategorii wiekowej
Nordic Walking 1350m - rekreacyjnie. Pierwsze sześć osób na mecie otrzyma medal pamiątkowy.

DEKORACJA pozostałych zwycięzców i zakończenie zawodów.
Start w danej kategorii jest możliwy pod warunkiem udziału w danym biegu co najmniej 3 zawodników.
Zawodnik ma prawo startu tylko w jednej konkurencji. 

VI Memoriał
Haliny Brylant i Jewhena Torochtija

- ofiar tragicznego wypadku na Ukrainie w 2011 roku.

ZGŁOSZENIA
W dniu zawodów biuro czynne w godzinach 8:00-9:00. 
Opłata startowa 10 zł dla uczestników spoza terenu gminy Bierawa. Brak opłaty dla dzieci.
Regulamin zawodów na www.bierawa.pl

BIERAWA
Gmina z perspektywą

Listy czytelników

 Dzień dobry.
Szanowni Czytelnicy Głosu Bierawy piszę 
do Was o Bożym Ciele i Dożynkach.
 W Boże Ciało byłem w Starej Kuźni, 
ładne ołtarze, procesja, orkiestra dęta, 
wiele ludzi świętowało, dawniej w Ko-
tlarni przystrojenie ołtarzy organizował 
ks. proboszcz, uczestnicząca na procesji 
orkiestra przybyła z okolic Dziergowic, 
przydzielono im małą opłatę, a Kopal-
nia Piasku z Kotlarni użyczyła samochód 
Żuk do przewozu i odwozu orkiestry 
bez opłaty. Dawniej procesja szła szosą 
do krzyża przydrożnego, ruch pojazdów 
zatrzymano, podróżni robili zdjęcia i fil-
mowali. Dużo ludzi szło w procesji w od-
stępach za orkiestrą, głośno śpiewali oraz 
modlili się. Boże Ciało to piękne i rado-
sne święto, piszę o tym, gdyż Boże Cia-
ło jest zbliżone z Dożynkami świętością 
w podzięce za plony na życie. Pobliska 
miejscowość Goszyce z pięknymi krajo-
brazami lasu, przyrodą, naturą z rzeką 
Bierawką. Pola tam są zagospodarowane 
z myślą na dobre plony. Z dalszej odle-
głości widać małą budowlę na polu, parę 
lat temu została tam zbudowana. Pewien 
mieszkaniec Goszyc powiedział mi, że 
rolnicy wiedzą jakiej intencji zbudowano 

Boże Ciało i Dożynki
piękną kapliczkę z figurką św. Franciszka 
z Asyżu. Ta piękna kapliczka jest na po-
lach w bliskiej odległości od Goszyc.
 Pewnego dnia jadąc rowerem polną 
drogą uzbierałem kwiaty polne, żeby je 
złożyć przy kaplicy, zastałem tam słoik 
a w nim kwiatki wysuszone. Ale natura i 
urodzaj na polach otaczał kapliczkę. Go-
szyce są zadbaną wsią, podróżnym war-
to się zatrzymać, odpocząć i podziwiać 
naturę, przyrodę, pola uprawne i piękny 
las, jest też restauracja z dobrymi posił-
kami, niezbyt drogimi, życzliwa obsługa 
– restauracja Złoty Bażant z widokiem na 
wszelkie piękno okolicy.
 Dawniej rolnikom było trudniej, 
ciężkie prace wykonywano zaprzęgami 
konnymi, w obecnych czasach używa się  
w rolnictwie przyrządy, maszyny, traktory 
sterowane nawet komputerami, dlatego 
człowiek w rolnictwie nie tak ciężko uży-
wa swoich sił i zdrowia. Zboże kombajn 
skosi, słomę zwiąże i ziarno przesypie. 
Dawniej rolnicy w żniwa przy koszeniu 
zboża posługiwali się kosą, używano tez 
kosiarek ciągniętych przez konie, kosiarki 
z traktorami posiadały większe gospodar-
stwa. Dawniej w czasie żniw trzeba było 
się ciężko napracować, także w całym go-

spodarstwie rolnym. Były też organizo-
wane odpusty dożynkowe, z radosnymi 
przeżyciami, zabawą, smacznym posił-
kiem oraz nabożeństwem dziękczynnym 
za trud pracy w gospodarstwie rolnym, za 
zbiory z pól i łąk, z koronami dożynko-
wymi.
 Osobiście prawie nie korzystam  
z imprez dożynkowych czy festynowych, 
nawet nie bywam na wieczerzach wigi-
lijnych z uwagi na zdrowie. Lepiej jest 
wśród przyrody, natury w krajobrazach 
wiosny, lata, jesieni czy zimy, dlatego tyl-
ko za dnia, przy pogodzie oglądałem uro-
czystości dożynkowe w kościele, pochody 
na boiska w miejscowościach: Bierawa, 
Dziergowice, Stare Koźle, Lubieszów czy 
Stara Kuźnia nawet w miejscowości Ci-
sek. Tam akurat było deszczowo i zimno, 
byłem zaskoczony jak uśmiechnięte pa-
nie z Cisku do stołu zaprosiły i częstowali 
mnie kołaczem, kawą i pysznymi ciastka-
mi. Dziękowałem za piękną życzliwość, 
powiedziałem że pochodzę z gminy Bie-
rawa i nasz Urząd też co roku jak w Cisku 
organizuje piękne dożynki.

 Pracownikom Urzędu Gminy, wszel-
kiej pomyślności i zdrowia za obdarowy-
wanie mieszkańców pięknymi Dożynka-
mi.

Konrad Jan G. z Kotlarni
Czytelnik Głosu Bierawy.

U W A G A !!!
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

W dniu 16 września 2017
w sołectwach: Brzeźce, Lubieszów i Stare Koźle

oraz

w dniu 30 września 2017
w sołectwach: Goszyce, Kotlarnia, Korzonek, Ortowice i Stara Kuźnia

jest organizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego  sprzętu elektrycznego  i elektronicznego
oraz zużytych opon o średnicy nie przekraczającej 56 cm.

Odpady należy wystawić przed posesje najpóźniej do godz. 6:00 w  dniu odbioru
i będzie obejmowała właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Mieszkańcy będą mieli możliwość pozbycia się sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospo-
darstw domowych, m.in. komputery, drukarki, pralki, lodówki, suszarki do włosów, odpady ceramiczne m.in. muszle 

toaletowe, umywalki, wanny a także krzesła, stoły, tapczany, meble, dywany i inne odpady wielkogabarytowe.

NIE WYSTAWIAMY!!!: Odpadów budowlanych, remontowych, odpadów pochodzących 
z prowadzonej działalności gospodarczej, pojemników po farbach, olejach i rozpuszczalnikach, odpadów komunal-

nych zmieszanych.
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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

Redaguje zespół UG
tel. 77 487 22 66

e-mail: ug@bierawa.pl
www.bierawa.pl

Lubieszow - Budowa kanalizacji. Gimnazjum innowacji - zajęcia na basenie.

Gmina Bierawa - Z lotu ptaka - więcej zdjęć na www.bierawa.pl Lekkoatleci ze Starej Kuźni.

Przebudowa chodnika w Dziergowicach. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dziergowice.

Goszyce - Festyn rodzinny, zabawa z OSP. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzezce-Stare Koźle.

W skrócie:


