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Z okazji zbliżających się  
Świąt Bożego Narodzenia,
proszę przyjąć życzenia
wewnętrznego spokoju, radości i miłości.
Niech te nadchodzące święta będą czasem
bez pośpiechu, trosk i zmartwień,
a nadchodzący Nowy Rok niósł
ze sobą nadzieję i pomyślność.

Wójt Krzysztof Ficoń
wraz z pracownikami Urzędu Gminy Bierawa

Przewodniczący Rady 
Joachim Morcinek
wraz z Radnymi Gminy Bierawa

Lubieszowskie Mistrzostwa Świata
strona 8

Lubieszowskie Mistrzostwa Świata
strona 8
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Wójt informuje

 Kolejny pracowity rok dobiega koń-
ca. Zrealizowano wszystkie zaplanowane 
inwestycje. Sytuacja finansowa Gminy 
na koniec roku jest dobra. Na zadania in-
westycyjne i remontowe wydano ponad  
7 milionów złotych.
 Niewątpliwe najdroższym i najważ-
niejszym wykonanym zadaniem była bu-
dowa kanalizacji sanitarnej w Lubieszo-
wie. Całkowity koszt to prawie 3 miliony 
złotych. Było to ostatnie nieskanalizowa-
ne sołectwo. Dzięki powstawaniu nowych 
domów mieszkalnych, rozbudowano sieci 
wodno-kanalizacyjne w innych miejsco-
wościach. Zainteresowanie gminą przez 
nowych mieszkańców jest olbrzymie,  
z czego bardzo się cieszymy.
 W zakresie przebudowy i moderni-
zacji dróg gminnych, powiatowych, jak 
i wojewódzkich, zrealizowano wszystkie 
zamierzenia. Obecnie czekamy na ogło-
szenie przetargu na przebudowę kolejne-
go odcinka drogi wojewódzkiej 408 (Bie-
rawa – Korzonek). Powodem do zmar-
twień jest jednak stan nawierzchni drogi 
wojewódzkiej 425, która łączy Solarnię  
z Kuźnią Raciborską. Odcinek ten jest pod 
opieką Zarządu Dróg Wojewódzkich Wo-
jewództwa Śląskiego z siedzibą w Katowi-
cach. Pomimo wcześniejszych pozytyw-
nych zapowiedzi jego remontu, na dzień 
dzisiejszy nie otrzymaliśmy żadnych kon-
kretnych informacji w tej kwestii.
 Nasza infrastruktura sportowa wzbo-
gaciła się o kolejne boisko ze sztuczną na-
wierzchnią, tym razem w Starym Koźlu. 
W przyszłorocznym budżecie zaplanowa-
no powstanie podobnego w Starej Kuźni.
 Miniony rok kolejny raz pokazał za-
sadność funkcjonowania Funduszu Sołec-
kiego. Dzięki wyodrębnionym środkom, 
zostało zamontowanych wiele urządzeń 
rekreacyjnych, dających mieszkańcom 
możliwość aktywnego spędzania wol-
nego czasu. Dzięki połączeniu środków 
budżetu gminy ze środkami sołeckimi, 
wyremontowano plac przed targowiskiem  
w Bierawie oraz zakończono I etap prac 
przy przebudowie parkingu obok bloku 

Szanowni Państwo
nr 15 w Kotlarni (II etap zaplanowano  
w przyszłym roku).
 Bardzo bliska gminie jest także kwe-
stia rozbudowy sieci gazyfikacyjnej.  
W tym roku zostały rozbudowane dwa 
odcinki: jeden w Starym Koźlu (ul. Wol-
ności, 1 Maja i Polna), a drugi w Brzeźcach 
(ul. Nowa). Natomiast w latach 2018-2019 
nitka dotrze do Bierawy, Grabówki aż po 
firmę RINNEN. Z kolei od województwa 
śląskiego (Gmina Sośnicowice) gaz zosta-
nie doprowadzony do Kotlarni i Goszyc. 
Na obydwa zadania są podpisane umowy.
 Ważną informacją dla mieszkańców 
naszej gminy jest fakt podpisania umo-
wy z nowym wykonawcą na dokończenie 
prac przy zbiorniku przeciwpowodzio-
wym Racibórz Dolny. Zadanie zgodnie  
z warunkami umowy, powinno zostać 
wykonane do końca 2019r., czyli w ciągu 
najbliższych dwóch lat.
 W zakresie ochrony przeciwpowo-
dziowej - trwają prace projektowe odcinka 
wału od granicy z województwem śląskim 
(2850 metrów). Dokumentacja na to za-
danie ma być ukończona do października 
2018r. Z kolei Wojewoda Opolski Adrian 
Czubak zapowiedział, że w przyszłym 
roku będzie intensywnie szukał środków 
na zrealizowanie tej inwestycji.
 Warto także wiedzieć, że od przyszłe-
go roku wchodzi w życie Nowe Prawo 
Wodne, które uruchamia Polskie Wody 
- służby, które kompleksowo będą roz-
wiązywały sprawy gospodarki wodami  
i ochrony przeciwpowodziowej. Wierzę, 
że dla naszej gminy będzie to pozytywne 
rozwiązanie.
 Tematem niewątpliwe ważnym  
w ostatnich miesiącach jest reforma 
edukacji. Nasze placówki oświatowe, po 
zmianach wymuszonych nowym pra-
wem, funkcjonują już w przyjętej postaci 
czwarty miesiąc. Pomimo wielu trudno-
ści, myślę, że całość działa poprawnie.  
W tym miejscu chciałbym podziękować 
całej społeczności oświatowej za zrozu-
mienie i pomoc w rozwiązywaniu co-
dziennych problemów.
 Niezmiennie cieszy mobilność na-
szych druhów z poszczególnych jednostek 
OSP. Zostało to chociażby potwierdzone 
w lipcu podczas działań po nawałnicy 
jaka przeszła przez 3 miejscowości naszej 
gminy. Dziękuję Wam w imieniu miesz-
kańców.
 Dziękuję pracownikom GCKiR  
w Bierawie za stworzenie wielokierunko-

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

OGŁOSZENIE
Informuje się, że w dniu 

2 stycznia 2018 roku (wtorek)
Urząd Gminy Bierawa 

będzie nieczynny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
czynny:

Poniedziałek 8:00 - 17:00
Wtorek 7:00 - 15:00
Środa 7:00 - 15:00

Czwartek 7:00 - 15:00
Piątek 7:00 - 14:00

Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej czynny:
Poniedziałek 7:30 - 16:30

Wtorek 7:15 - 15:00
Środa 7:15 - 15:00

Czwartek 7:15 - 15:00
Piątek 7:15 - 15:00

* * *
PUNKT NIEODPŁATNEJ

POMOCY PRAWNEJ
służy pomocą

od poniedziałku do piątku
w godzinach 14 -18

w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Bierawie, 

przy ul. Wojska Polskiego 12

* * *
Nasi Jubilaci:

Buchner Hildegarda ................... 91 lat
Chromik Gertruda .................... 90 lat
Komander Teresa ....................... 91 lat
Krohner Wiktoria ..................... 97 lat
Lazar Hildegarda ........................ 90 lat
Lazar Ingeborga .......................... 91 lat
Pazurek Alojzy ......................... 92 lata
Dorosiewicz Stanisław i Kazimiera 
                                      50 lat PM
Ermisch Augustyn i Elfriede  55 lat PM
Grabon Ernest i Renata ........ 60 lat PM
Henel Ewald i Regina .......... 60 lat PM
Janissek Werner i Eryka ....... 55 lat PM
Kazimierz Rudolf i Teresa ... 50 lat PM
Kleinert Gerard i Dorota .... 50 lat PM
Kulawik Jan i Zofia .............. 50 lat PM
Parusel Rajner i Małgorzata 50 lat PM
Piech Marian i Maria .......... 50 lat PM
Thiel Alwin i Rita ................ 50 lat PM
Waduła Antoni i Regina ..... 55 lat PM

Informacje

(Ciąg dalszy na str 3)
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wej oferty zwiększającej grono odbiorców.
 Kończąc dziękuję radnym gminy, soł-
tysom, pracownikom urzędu, jednostek 
organizacyjnych, jednostek podległych, 
przedstawicielom organizacji działających 
na terenie naszej gminy oraz wszystkim 
osobom, które aktywnie uczestniczyły  
w życiu Gminy Bierawa za dobrą współ-
pracę w roku 2017.
 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia ży-
czę wielu głębokich i radosnych przeżyć, 
wewnętrznego spokoju, ciepła rodzinnej 
atmosfery oraz błogosławieństwa Bożego 
w każdym dniu nadchodzącego Roku.

Wójt Gminy Bierawa
Ficoń Krzysztof

Upiększamy naszą Gminę

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miej-
scowości Lubieszów – wartość zadania 
2 900 000 zł

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

3. Przebudowa drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych Brzeźce – Stare Koźle 
(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 Podstawo-
wej w Starym Koźlu – 320 000 zł

Remonty i inwestycje w 2017 r.
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 podwieszane-
go, docieplenie stropu, remont wej-
ścia 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

25. Remont ulicy Leszczyka w Starym 
Koźlu – 45 000 zł

26. Remont ulicy przy kościele w Dziergo-
wicach – 37 500 zł

27. Remont drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych przy pompowni w Brzeźcach 
– 74 500 zł

28. Modernizacja ulicy Olimpijskiej  
w Dziergowicach – 60 000 zł

29. Remont pomieszczeń handlowo – 
usługowych budynku przy ulicy Gli-
wickiej 41 w Brzeźcach – 111 000 zł

30. Remont oświetlenia ulicznego w Ko-
tlarni ul. Dębowa – 21 700 zł

31. Rozbiórka wolnostojącego komina 
przy ulicy Powstańców Śląskich 12  
w Dziergowicach – 48 500 zł

Referat inwestycji

 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.

* * *
Liczba mieszkańców

Stan na 01.12.2017

Bierawa .......................................... 1351
Brzeźce ............................................. 566
Dziergowice .................................. 1653
Goszyce ............................................ 169
Grabówka ........................................ 188
Korzonek ......................................... 218
Kotlarnia ......................................... 558
Lubieszów ....................................... 536
Ortowice ......................................... 254
Solarnia ........................................... 482
Stara Kuźnia ................................... 646
Stare Koźle ...................................... 848
Razem ...................................... 7469

Informacje

(Ciąg dalszy ze str 2)
 Przypominamy naszym Mieszkań-
com, że Gmina Bierawa zachęca do bycia 
eko poprzez system dotacyjny do urzą-
dzeń grzewczych. Zakupując nowe źró-
dła ciepła typu kocioł gazowy lub pompy 
ciepła, możecie Państwo uzyskać zwrot 
w wysokości do 4 000 zł, dla pozostałych 
rodzajów, z wyjątkiem kolektorów sło-
necznych – do 3 500 zł. Montując kolek-
tory słoneczne do wytwarzania energii dla 
przygotowania ciepłej wody, można starać 
się o dotację w wysokości do 2 500 zł. De-
cydując się na panele fotowoltaiczne do 
wytwarzania energii elektrycznej, dofi-
nansowanie wynosi do 2 000 zł.
 Szczegółowe informacje na stronie: 
http://bierawa.pl/2926/3146/dotacje.html

Ogrzewamy z głową

Dotacje

http://bierawa.pl/2926/3146/dotacje.html
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Basteln und Backen im Adwent, ist das in der Adwentszeit noch aktuell ?

 Drodzy mieszkańcy w ostatnim czasie 
sporo się u nas wydarzyło, bardzo bym 
chciała podziękować tym wszystkim, 
którzy nam pomagają i wspierają nasze 
działania, oraz tym którzy nam doradzają 
wspierają dobrym słowem uwagami.
 Myślę, że zauważacie zmiany w na-
szej wsi i to zapewne na lepsze. Kolejny 
raz udałao nam się pozyskać środki na 
projekt, który zakończyliśmy w niedzie-
lę 10 grudnia stołem wigilijnym. Dzięki 
wsparciu Konsolidierungu współpracy 
Rady Sołeckiej, Zarządowi Mniejszości 
Niemieckiej, działaniom w świetlicy zor-
ganizowaliśmy Stół Wigilijny. Każdy, kto 
tylko chciał mógł kosztować potraw wi-
gilijnych, podziwiać przepiękne ozdoby 
świąteczne, przepyszne potrawy wigilij-
ne oraz pyszne ciasteczka pieczone przez 
dzieci, panie / mamy uczestniczące w za-
jęciach kulinarnych, oraz warsztatach ma-
nualnych, plastycznych i ceramicznych. 
Na stole wigilijnym pojawiły się potrawy 
naszych regionów jak i wschodniej pol-

Lubieszowska tradycja
ski. Zapomniana już siomionka, moczka, 
kutia, makiełki i śledź jak i ryba na wiele 
sposobów, to jedne z wielu pysznych dań, 
które przygotowywali członkowie Rady 
Sołeckiej i Zarządu Mniejszości, oraz pa-
nie - mieszkanki z Lubieszowa. Zachować 
tradycje, pielęgnować kulturę i przekazy-
wać ją kolejnym pokoleniom, to najwięk-
sze bogactwo i największe dziedzictwo. 
 Dziękuję wszystkim tym dla których 
tradycje, kultura, nasze dziedzictwo ma 
tak ogromne znaczenie, tym którzy chcą 
się tym dzielić, przekazywać i zachowy-
wać. Przy okazji zbliżających się świąt Bo-
żego Narodzenia pragnę Wam wszystkim 
złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech 
każdy przeżyty dzień będzie dniem prze-
żytym w spokoju i radości, przepełnionym 
wiarą i siłą w dokonywaniu życiowych 
wyborów, a także nadziei która jest świa-
tłem w wybranej drodze. Niechaj nadcho-
dzący rok przyniesie spokój zadowolenie 
oraz by dopisywało Wam zdrowie.

Bernadeta Poplucz

 Czy może masz w szafie coś zalega-
jącego? (odzież, obuwie, pościel) Coś co 
Tobie się już znudziło lub kilogramów Ci 
ubyło ???
 Teraz tylko to miejsce w szafie zajmuje  
i już tego nikt u Ciebie nie potrzebuje.
 Przynieś to do nas !!! My chętnie to 
przyjmiemy i dalej przekażemy.

 Może Ty coś potrzebujesz???
Wtedy my Ci pomożemy i drogę do na-
szych magicznych szaf wskażemy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12

 Dzięki złożonemu wnioskowi, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Dziergo-
wicach otrzymała grant w wysokości 
3.000,00 zł, pochodzący z Fundacji GÓ-
RAŻDŻE - Aktywni w Regionie. Darowi-
zna została przeznaczona na zadanie pn. 
„Zwiększenie bezpieczeństwa nad wodą 
dla mieszkańców i ratowników (zakup 
sprzętu ratowniczego)”. Dzięki wspar-
ciu zakupiono specjalistyczny sprzęt do 
ratownictwa wodnego, który umożliwi 
skuteczne podjęcie działań ratowniczych 
na obszarach wodnych.

Piotr Garbas

OSP w Dziergowicach

Grant

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Magazyn odzieży 
używanej

Klub Sportowy Zawisza Stara Kuźnia

Biegi Mikołajkowe

 W dniu 09.12.2017r. w Kędzierzynie 
- Koźlu odbył się VI Charytatywny Bieg 
Mikołajkowy w którym wzięli udział za-
wodnicy ZAWISZY Stara Kuźnia. Nasi za-
wodnicy wystąpili w nowych koszulkach 
klubowych z logo i herbem Gminy Biera-
wa. Jako pierwsi wystartowali przedszko-
laki na dystansie 150m. Bieg wygrała Julia 
Czarnecka a Wiera Gumienny była szósta. 
W kategorii rocznik 2007-2008 na dystan-
sie 600  m zwyciężył  Paskal Kansy, Bar-
tosz Runau był czwarty. Wśród dziewczyn 
rocznik 2005-2006 na dystansie 900  m 

drugie miejsce wywalczyła Lena Gumien-
ny, również drugi był Marcel Kansy na dy-
stansie 1200m w kategorii 2002-2004.
 Rozegrano również Biegi Rodzin,  
w których rodzina Kansy zajęła drugie 
miejsce, rodzina Gumienny trzecie a ro-
dzina Czarnecki dziesiąte miejsce.

 W biegu głównym na dystansie 10 km 
wystąpił Andrzej Grzesik w kategorii 
M-50 zajął pierwsze miejsce.

 
Bogdan Ciechomski
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Informacje GCKiR

Kozucha Kłamczucha
 Do GCKiR w Bierawie (DK Biera-
wa, DK Dziergowice, DK Stara Kuźnia) 
przyjechali artyści ze Studia Teatralnego 
Sztuka z przedstawieniem zatytułowa-
nym „Kozucha Kłamczucha”. Ta klasyka 
polskiej literatury dziecięcej oparta na 
podstawie utworu Janiny Porazińskiej 
opowiadała o niesfornej kózce i niosła 
w swej treści cenny morał uczący praw-
domówności, umiejętności wybaczania  
i prawdziwej przyjaźni. Spektakl kiero-
wany był dla przedszkolaków oraz dzieci 
gminy Bierawa.

Jesienne bajanie
 Już po raz dziesiąty w Domu Kultury 
w Dziergowicach 21.10. 2017r. odbył się 
międzygminny konkurs recytatorski „Je-
sienne bajanie Mistrza Brzechwy”. Rywa-
lizacja pokazała, że interpretacja poezji 
to mocna strona naszych uczniów. Ko-
lejny raz uczniowie oraz przedszkolaki 
zaprezentowali się wspaniale. Wszystkim 
serdecznie gratulujemy. Rozwijajcie dalej 
swoje talenty, bo jesteście wspaniali! Jury 
w składzie: Dorota Permus, Cecylia Gnia-
dy, Ewa Szymańska. 
GRAND PRIX: Weronika Ogonowska. 
Kategoria przedszkola: I miejsce: Anna 
Czech, II miejsce: Błażej Michniacki, 
III  miejsce: Robert Szary. Wyróżnienie: 
Gabriel Adamiec, 
Kategoria klasy I-III: I miejsce: Igor Wój-
cik, II miejsce: Helena Kajder, III miejsce: 
Małgorzata Piegza, Wyróżnienie: Domi-
nik Gawinkowski. 

Wydarzenia kulturalne
Kategoria klasy IV-VI: I miejsce: Weroni-
ka Ogonowska, II miejsce: Julia Kapusta, 
III miejsce: Michalina Sitkowska, Anna 
Lis, Wyróżnienie: Oliwia Wróbel. 
Kategoria klasy gimnazjalne VII: I miej-
sce: Jadwiga Pucia, II miejsce: Wiktoria 
Plucik, III miejsce: Julia Siedlicka.

Koncert 11 Listopada
 W sobotni wieczór 11 listopada 2017 
roku w Gminnym Centrum Kultury  
i Rekreacji w Bierawie z okazji Święta 
Niepodległości odbyła się uroczysta Gala 
Międzynarodowa w wykonaniu Koncer-
towej Orkiestry Kameralnej w wykonaniu 

Solistów: Nairy Ayvazyan, Kamila Karol-
czuk oraz Svetlany Kalinichenko. Podczas 
koncertu odbyło się coroczne przemówie-
nie oraz wręczenie nagród Wójta gminy 
Bierawa.

Uniwersyt Trzeciego Wieku
 Od października studenci UTW przy 
GCKiR w Bierawie uczestniczą w kolej-
nych wykładach, ćwiczeniach i wyjazdach 
organizowanych przez nas. W tym roku 
akademickim udało się już zaliczyć mię-
dzy innymi wykład „ Manowce medycy-
ny niekonwencjonalnej - homeopatia”, 
warsztaty dyni (teoria i praktyka), wykład 
- „Góry Kaukazu”, ćwiczenia - „Pierwsza 
pomoc” oraz wyjazd do NOSPR - Naro-
dowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego 
Radia - „Sinfonietta Cracovia wraz z Or-
kiestrą Stołecznego Królewskiego Miasta 
Krakowa”

Warsztaty ceramiczne
 Od końca listopada GCKiR w Biera-
wie (pracownia ceramiczna „zapiecek”) 
odwiedza placówki, sołectwa gminy Bie-
rawa, między innymi: Lubieszów, Stare 
Koźle, Brzeźce, Goszyce. Mieszkańcy mie-
li w tym roku za zadanie stworzyć z gliny 
aniołki, choinki i gwiazdki na świeczki. 
Mamy nadzieję, że zrobione własnoręcz-
nie ozdoby świąteczne będą miłym wspo-
mnieniem podczas Świąt dla uczestników 
spotkań.

Zespół GCKiR
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Poznaj Swoich Dzielnicowych

Rejon nr 15
asp. sztabowy Tyberiusz SKRZYPCZAK
47 - 220 Kędzierzyn - Koźle 
ul. Wojska Polskiego 18; pok. nr 325
tel. 77 472 46 72, 77 472 46 66 (centrala)
tel. kom. 885 680 296
e-mail: dzielnicowy.kedzierzyn-kozle15@
op.policja.gov.pl
Rejon służbowy: 
Dziergowice, Lubieszów, Solarnia.
Działania priorytetowe:
Lubieszów, Dziergowice, Solarnia rejon 
akwenów - przeciwdziałanie kłusownic-
twu wodnemu.

Dzielnicowi Gminy Bierawa

Rejon nr 16
aspirant Piotr CHOMENTOWSKI
47 - 220 Kędzierzyn - Koźle 
ul. Wojska Polskiego 18; pok. nr 327
tel. 77 472 46 68; 77 472 46 66 (centrala)
tel. kom. 571 322 176
e-mail: dzielnicowy.kedzierzyn-kozle16@
op.policja.gov.pl
Rejon służbowy: 
Bierawa, Brzeźce, Stare Koźle.
Działania priorytetowe:
Bierawa, Stare Koźle, Brzeźce - tereny le-
śne - przeciwdziałanie łamaniu przepisów 
zakazu wjazdu do lasów, kradzieży drew-
na; akweny i tereny przywodne - przeciw-
działanie kłusownictwu wodnemu.

Punkt przyjęć interesantów w Bierawie:
47-240 Bierawa ul. Wojska Polskiego 12
(w poniedziałki godz. 16:00 - 17:00 i środy 
godz. 12:00 - 14:00)

Rejon nr 17
aspirant Sylwester DAWIDOWICZ
47 - 220 Kędzierzyn - Koźle 
ul. Wojska Polskiego 18; pok. nr 327
tel. 77 472 46 68; 77 472 46 66 (centrala)
tel. kom. 514 811 237
e-mail: dzielnicowy.kedzierzyn-kozle17@
op.policja.gov.pl
Rejon służbowy:
Grabówka, Korzonek, Goszyce, Ortowice, 
Kotlarnia, Stara Kuźnia.
Działania priorytetowe:
Grabówka ul. Wiejska - przeciwdziała-
nie łamaniu przepisu zakazu wjazdu oraz 
przeciwdziałanie wjazdom do lasu osób 
poruszających się pojazdem silnikowym

Punkt przyjęć interesantów w Bierawie:
47-240 Bierawa ul. Wojska Polskiego 12
(w poniedziałki godz. 16:00 - 17:00 i środy 
godz. 12:00-14:00)

Aplikacja Mobilna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji uruchomiło nową wersję 
aplikacji mobilnej „Moja Komenda”, dzię-
ki której odnajdziemy dzielnicowego, któ-
ry opiekuje się naszym rejonem zamiesz-
kania.
 Aplikacja „Moja Komenda” umożli-
wia wyszukanie każdego dzielnicowego 
w Polsce. Aby to zrobić wystarczy wpisać 
np. własny adres zamieszkania, a aplika-
cja odnajdzie funkcjonariusza, który dba 
o nasz rejon zamieszkania oraz pokaże, 
w której jednostce on pracuje. Dzielni-
cowych możemy wyszukać także po ich 
imieniu lub nazwisku. Aby połączyć się 
z funkcjonariuszem wystarczy jedno 
kliknięcie. Wyszukiwarka dzielnicowych 
działa w trybie offline. Użytkownik nie 
musi mieć dostępu do Internetu, aby od-
naleźć swojego dzielnicowego.

„Moja Komenda”
 Aplikacja „Moja komenda” zawiera 
także bazę teleadresową wszystkich ko-
mend i komisariatów w Polsce. Dodano 
do niej dodatkowe jednostki, m.in. rewiry 
dzielnicowych oraz posterunki. Aplikacja 
została wyposażona w dwa tryby wyszuki-
wania informacji. Po włączeniu usług lo-
kalizacyjnych w telefonie sama odnajdzie 
najbliższe policyjne obiekty. Po przejściu 
w tryb online wystarczy jedno kliknięcie, 
by wskazała trasę do najbliższej komendy 
lub komisariatu. Równie sprawnie połą-
czy nas z dyżurnymi policjantami z wy-
branej jednostki. Dodatkowo „Moja ko-
menda” umożliwia wyszukanie po nazwie 
jednostki, ulicy lub kodzie pocztowym.

 „Moja Komenda” już dziś dostępna 
jest na telefony z Androidem i na iOS. 
Usługa jest bezpłatna.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.altconnect.android.mk&hl=pl
https://itunes.apple.com/nz/app/moja-komenda/id919504159?mt=8
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Krajowa Mapa
Zagrożeń

Bezpieczeństwa

Chcesz wiedzieć, czy w Twojej okolicy
jest bezpiecznie?

   Możesz mieć na to wpływ!

   Podziel się swoimispostrzeżeniami!

Reaguj
na zagrożenia!

    Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa
www.opolska.policja.gov.pl

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, ul. Korfantego 2, 45-077 Opole

Nowy projekt informatyczny Policji

 Dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń, każ-
dy może mieć wpływ na bezpieczeństwo  
w swoim otoczeniu. Reagujmy na zagroże-
nia i dzielmy się swoimi spostrzeżeniami 
z Policją! Umożliwi nam to strona inter-
netowa z Krajową Mapą Zagrożeń Bez-
pieczeństwa, która jest łatwą w obsłudze 
aplikacją internetową służącą do wymiany 
informacji między 
Policją, a społeczeń-
stwem.
 Mapy zosta-
ły opracowane  
w oparciu o in-
formacje własne 
Policji, czyli m.in. 
statystyki policyj-
ne, a także na pod-
stawie informacji 
przekazanych przez 
podmioty biorące 
udział w konsulta-
cjach społecznych 
oraz w oparciu  
o wyniki badań opi-
nii publicznej oraz 
informacje różnych 
instytucji.
 Na mapie znaj-
dują się informacje 
m.in. o przestęp-
stwach najbardziej 
uciążliwych spo-
łecznie: kradzież 
cudzej rzeczy, kra-
dzież z włamaniem, 
rozbój, uszkodzenie 
rzeczy, wymusze-
nie, bójka, pobi-
cie, uszczerbek na 
zdrowiu, oszustwo 
na wnuczka i na po-
licjanta oraz prze-
stępstwa na tle sek-
sualnym, przestęp-
stwa narkotykowe 
związane z posia-
daniem i udziela-
niem innej osobie 
środków odurzają-
cych lub substancji 
psychotropowych, 
przestępczość nie-
letnich, uwzględ-
nione zostały także 
wybrane kategorie 
przestępstw gospo-
darczych, informa-
cje o zagrożeniach 

Krajowa Mapa Zagrożeń i Bezpieczeństwa
w ruchu drogowym i wypadkach drogo-
wych.
 Warto podkreślić, że teraz także Ty, 
możesz mieć możliwość aktualizacji in-
formacji na mapie. Za pomocą interak-
tywnej strony można przekazywać in-
formacje o zagrożeniach występujących  
w Twojej okolicy. Następnie Policja będzie 

te sygnały weryfikować. Jeśli informa-
cje się potwierdzą, Policja wprowadzi je 
wprost na mapy. Dzięki temu rozwiąza-
niu na mapach znajdą się bardziej szcze-
gółowe informacje, dotyczące również 
niższych szczebli podziału terytorialnego,  
w tym dzielnic, osiedli.
 Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa pozwoli na podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa w miejscach wskazanych 
przez mieszkańców regionu.
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World Championships ICF 2018

 Rok 2018 w całej naszej gminie,  
a szczególnie w Lubieszowie to, za sprawą 
naszych czworonożnych przyjaciół, rok 
wielkiego wydarzenia World Champion-
ships ICF 2018 w dniach 5-7 października 
2018r. czyli I Mistrzostwa Świata federa-
cji ICF Canicross, Bikejoring i Scooter.  
W pierwszy weekend października przy-
szłego roku, nasze rodziny, zawodnicy, ki-
bice oraz wszyscy miłośnicy psów, spędzą 
piękne sportowe chwile w uroczej scenerii 
lasów i nadodrzańskich terenów. 
 Skrót ICF, jak i same nazwy konku-
rencji niewiele nam mówią. Spróbujemy 
przybliżyć nieco tę dyscyplinę sportu. 
Pasjonująca jest sama historia wyścigów 
psich zaprzęgów. Sięga czasów, „gorączki 
złota” na Alasce. Głównym miastem, do 
którego ściągali poszukiwacze złota, było 
miasto Nome. Ze względu na panujące 
zimowe warunki atmosferyczne, często 
pozostawało ono odcięte od świata. Do 
transportu ludzi oraz towarów wykorzy-
stywano wówczas pracę psich zaprzęgów. 
Naturalnie i bardzo szybko zrodził się 
pomysł, aby psie zaprzęgi, na co dzień 
pracujące przy przewożeniu towarów, za-
częły się ścigać. Tym sposobem członko-
wie zawiązanego w Nome klubu, w 1908 
roku zorganizowali pierwsze wyścigi 
psich zaprzęgów. Jednak najsłynniejszy 
do dziś, wyścig psich zaprzęgów, odbył się 
o życie - w styczniu 1925 roku. Wtedy to  
w Nome wybuchła epidemia błonicy, 
która szczególnie zagraża życiu dzieci. 
Jedynym lekiem była surowica dostępna 
w mieście oddalonym o prawie 1100 km. 
Życie dzieci zawierzono 20 wybranym 
mężczyznom - maszerom prowadzącym 
psie zaprzęgi. Nie zważając na szalejącą 
wokół burzę i siarczysty mróz dochodzą-
cy do -50 stopni, w niecałe 128 godzin 
pokonali dystans bagatela 1084 km! Na 
pamiątkę wydarzeń, corocznie jest roz-
grywany wyścig Iditarod – uznawany za 
najbardziej prestiżowy na świecie. O psie, 
który wtedy uratował całą społeczność 
Nome przed śmiercią można przeczytać 
tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Balto, 
a pomnik na jego cześć postawiono w no-
wojorskim Central Parku. 
 W Polsce podobne wyścigi zorga-

Będzie o nas głośno! 
nizowano po raz pierwszy w 1991 roku  
w Szczypiornie koło Pomiechówka. 
Wówczas wzięło w nich udział dziewię-
ciu zawodników. Od lutego 2005 roku 
funkcjonuje Polski Związek Sportu Psich 
Zaprzęgów (PZSPZ). W dniu dzisiejszym 
skupia 28 organizacji lokalnych i sekcji 
klubowych.
 Międzynarodowa Federacji Canicross 
(dziś w skrócie ICF) powierzyła Polskie-
mu Związkowi Sportu Psich Zaprzęgów 
organizację Mistrzostw Europy w paź-
dzierniku 2011 roku na Górze Św. Anny, 
gdzie w dyscyplinach canicross (biegacz 
przełajowy z psem) oraz bikejoering (ko-
larz na rowerze z psem) rywalizowało 
wtedy ok. 300 zawodników z 15 krajów. 
 Przyszłoroczne konkurencje to mię-
dzy innymi Bikejoering, gdzie w rolach 
głównych występują kolarz górski i pies, 
połączeni elastyczną linką. Dobry pies 
sportowy potrafi dodać 20-30% „mocy” 
kolarzowi. Czym trudniejszy jest teren, 
tym większa pomoc ze strony czworono-
ga. Maksymalna prędkość to Uwaga! ok. 
50 km/h. Bardziej znaną konkurencją jest 
Canicross. Pies wtedy wspomaga wytraw-
nego biegacza i potrafi niewiarygodnie 
zwiększyć jego tempo biegu. Nowością 
jest Scooter, czyli konkurencja, w której 
zawodnicy ścigają się na specjalnych wóz-

kach-hulajnogach z jednym psem. Połą-
czeni są elastyczną liną z amortyzatorem. 
 Lubieszów to miejsce znane i szcze-
gólne w historii zawodów zaprzęgowych, 
gdyż zawody takie odbywają się tam już 
od kilku lat. Mistrzostwa Świata ICF 2018, 
o charakterze międzynarodowym, zapo-
wiadają się wspaniałą imprezą rodzinną 
i sportową. Szacuje się udział ok. 700 za-
wodników i obecność blisko 3 tysięcy wi-
dzów. 
 Gmina Bierawa, przy nieodzownym 
wsparciu Sekcji Sportów Psich Zaprzęgów 
CZE – MI, działającej przy LZS „Odrzan-
ka” Dziergowice, ma zaszczyt współorga-
nizacji tych zawodów. 
 Oficjalną nominację wraz z flagą or-
ganizacji ICF (International Canicros & 
Bike-Joering Federation) odebrała polska 
delegacja z Panem Wójtem Krzysztodem 
Ficoniem na czele, podczas tegorocznej 
edycji tej imprezy w Santa Maria Maggio-
re w weekend 13 – 15 października.
 Więcej informacji o sporcie zaprzęgo-
wym w Polsce można znaleźć na stronie 
PZSPZ: www.mushing.pl. Z nowym ro-
kiem planowane jest również uruchomie-
nie domeny www.icf2018.pl, która będzie 
oficjalną stroną internetową Mistrzostw. 
Do tej pory serdecznie zapraszamy na 
www.bierawa.pl oraz na profil społecz-
nościowy na Facebooku sekcji CZE-MI 
www.cze-mi.eu 

Katarzyna Kostka

fot. Małgorzata Kita

https://pl.wikipedia.org/wiki/Balto
http://www.mushing.pl
http://www.icf2018.pl/
http://www.bierawa.pl
http://www.cze-mi.eu/
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Przedszkole w Dziergowicach

„Powiedz mi, a zapomnę, 
pokaż - a zapamiętam, 
pozwól mi działać, a zrozumiem!”

Konfucjusz

 Powszechnie wiadomo, iż dzieci 
przedszkolne charakteryzuje naturalna 
ciekawość tego co je otacza. Najlepszym 
sposobem zaspokojenia naturalnej cie-
kawości dziecka są zabawy badawcze  
i eksperymenty o charakterze badawczym. 
Tak też w tym roku przedszkolnym pod 
hasłem „Mali odkrywcy - wielcy badacze” 
prowadzimy zajęcia zwracając szczególną 
uwagę na zabawy rozwijające umiejętność 
krytycznego myślenia, myślenia przy-
czynowo - skutkowego, porównywania  
i uogólniania przyczyniającego się do roz-
szerzenia horyzontów myślowych przed-
szkolaków. Zorganizowaliśmy w salach 
kąciki badawcze, w których dzieci mogą 
podejmować zabawy i samodzielnie do-
świadczać.

Z życia przedszkola
 Jak co roku dzieci uczestniczyły w or-
ganizowanym przez Urząd Gminy Biera-
wa już VI memoriale im. Haliny Brylant 
i Jewhena Torochtija. Podczas zawodów 
w kategorii przedszkole pierwsze miejsce 
otrzymał Patryk Gawinkowski, a w kate-
gori dziewczyn wyróżniono Zofię Jakub-
czyk i Kamilę Wrona. 
 W naszym przedszkolu już od wielu 
wielu lat pielęgnujemy zwyczaj zbierania 
ziemniaków - Dzień Pieczonego Kartofla. 
We współpracy z przedszkolem nr 6 z Kę-
dzierzyna-Koźla spędziliśmy piękny dzień 
na polu ziemniaczanym u państwa To-
mala. Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji 
m.in. zabawy sportowe, słodki poczęstu-
nek, pieczony ziemniaczek. Panująca at-
mosfera i radość maluchów była nie do 
opisania. W zamian tego nasze dzieciaki 
otrzymały zaproszenie na zabawy i wróż-
by andrzejkowe do Kędzierzyna.
 W październiku przedszkolaki uczest-
niczyły w konkursie recytatorskim „Je-
sienne Bajanie Mistrza Brzechwy”- wyróż-
nienie otrzymał Gabriel Adamiec.
 Listopad był pełen emocji. Ciekawe 
doznania towarzyszyły dzieciom podczas 
wyjazdów do teatru i obcowania ze sztuką 
teatralną. Przedszkolaki oglądały musi-
cal pt. „Nowe szaty króla” w Azotach oraz  
w ramach projektu unijnego „Szansa dla 
Przedszkolaka” jechaliśmy do Teatru lalek 
w Opolu gdzie oprócz oglądania spekta-
klu mieliśmy okazję uczestniczyć w lekcji 
z zajęć teatralnych prowadzonych przez 

aktorów. 
 Nasi milusińscy podjeli się akcji ha-
rytatywnej „Bliżej Pieska”, podczas której 
prężnie zbierali karmę dla bezdomnych 
piesków z Kędzierzyna-Koźla. 
 We współpracy z Domem Kultury  
w Dziergowicach zorganizowaliśmy 
Dzień Pluszowego Misia. Zaprosili-
śmy dzieci z przedszkola w Bierawie. Na 
wszystkich przedszkolaków czekało wiele 
atrakcji. Na początku pomysłodawczyni 
spotkania pani Katarzyna Olbrych wraz 
z nauczycielkami przedszkola przedsta-
wiły teatrzyk pt. „Złotowłosa i trzy misie”. 
Zabawie towarzyszył najważniejszy gość- 
Kubuś, który przygotował słodką niespo-
dziankę - ciasteczka i pyszny soczek mar-
chewkowy. Dzieciaki świetnie bawiły się 
przy piosenkach o misiach, rozwiązywały 
zagadki i rozwijały zdolności plastyczne. 
 Pląsy i tańce codziennie towarzyszą  
w życiu przedszkolaków, tak też przyszedł 
czas gdy nasze starszaki „Żabki” miały 
okazję zaprezentować swoje umiejętności 
oraz piękne ślaskie stroje podczas przę-
glądu tańców regionalnych w Zalesiu Ślą-
skim.
 Wraz z nowym miesiącem grudniem 
przygotowujemy się do odwiedzin Świę-
tego Mikołaja oraz nadchodzacych świąt: 
dekoracje świąteczne, pieczenie ciasteczek 
oraz przygotowanie spotkań jasełkowych 
z rodzicami.
 Na zbliżające się Świeta życzymy: Na-
strojowych i pachnących choinką świąt 
Bożego Narodzenia, a także samych po-
godnych dni w Nowym, nadchodzącym 
2018 roku.

Katarzyna Olbrych

Publiczne Przedszkole w Bierawie z odziałami zamiejscowymi

 „Naturalnym środowiskiem dziecka jest 
rodzina. To ona kształtuje w dziecku poczu-
cie bezpieczeństwa i pewności. Przedszkole 
jest instytucją, która uzupełnia rodzinę, ma 
ono pomóc dziecku w tym, by poradziło so-
bie w życiu, poza ramami rodziny….”
 Publiczne Przedszkole w Bierawie  
z oddziałami zamiejscowymi ma na celu 
wspomaganie ukierunkowanie rozwoju 
dziecka zgodnie z jego wrodzonym po-
tencjałem i możliwościami rozwojowymi 
w relacjach ze środowiskiem społeczno-
-kulturowym i przyrodniczym. Zadaniem 
przedszkola jest także między innymi 
wspieranie wielokierunkowej aktywności 
dziecka poprzez organizację warunków 
sprzyjających nabywaniu doświadczeń  
w fizycznym, emocjonalnym, społecznym 
i poznawczym obszarze jego rozwoju. 

Zajęcia pełne atrakcji
 Z rozpoczęciem nowego roku szkol-
nego 2017/2018 z wigorem i nową energią 
zaczęliśmy naszą pracę z dziećmi, które  
z chęcią wróciły po wakacjach do naszego 
przedszkola. Nowi podopieczni szybko za-
adoptowali się w naszym przedszkolu, co 
nas bardzo cieszy. Od września kontynu-
owany jest w dalszym ciągu projekt unijny 
- „szansa dla przedszkolaka”; obejmuje on 
zajęcia z języka angielskiego, logopedycz-
ne, rytmiczno-taneczne, teatralne oraz 
plastyczne. Dzieci chętnie uczestniczą w 
ów programie, co też pozytywnie wpływa 
na ich rozwój pasji czy talentów. 
 W każdym z oddziałów odbyło się 
uroczyste pasowanie na przedszkolaka, 
w czasie którego pani dyrektor Monika 
Bagińska przyjęła nowe dzieci do grona 
przedszkolnego. 

 Podczas realizowanego planu rocz-
nego „W zdrowym ciele, zdrowy duch” 
dzieciaki wraz z rodzicami stworzyły ga-
lerię zdjęć, na których przedstawiają, jak 
aktywnie spędzają wolny czas ze swoimi 
pociechami na świeżym powietrzu. Na-
sze przedszkolaki wzięły także udział  
w przeglądzie literackim „Jesienne Baja-
nie” organizowane przez GCKiR w Dzier-
gowicach. W jedną z jesiennych z niedziel, 
przedszkolaki z Bierawy brały udział  
w obchodach św. Marcina. W kościele pa-
rafialnym zaprezentowały piosenkę w ję-
zyku niemieckim oraz wiersz o Marcinie; 
w przygotowaniach dzieci pomogły pani 
Anna Fajęska i pani Kinga Przybyła. 
 Czas szybko mija, a my malutkimi 
kroczkami zbliżamy się do ugoszczenia  
w naszym przedszkolu św. Mikołaja - dzie-
ciaki już uczą się piosenek i wierszy oraz 
z niecierpliwością wyczekujemy Świąt Bo-
żego Narodzenia.

Kinga Przybyła
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Szkoła Podstawowa w Dziergowicach

 Minęło już kilka miesięcy od roz-
poczęcia roku szkolnego. W tym czasie 
wiele się wydarzyło w życiu naszej szkoły. 
Tradycyjnie 4 września „tytami” zostały 
powitane pierwszaki. Odbyły się apele: 
Dzień Edukacji Narodowej, Pasowanie 
na ucznia, Dzień Papieski, Wszystkich 

Szkolne wieści

Świętych, Święto Niepodległości oraz 
Dzień Pluszowego Misia. Prężnie działa 
samorząd i klub wolontariatu. Odbyła się 
zbiórka: karmy dla schroniska w Kędzie-
rzynie -Koźlu, nakrętek dla Jakuba Jatcza-
ka oraz Góra Grosza. Przyłączyliśmy się 
do SZLACHETNEJ PACZKI.

 Uczniowie pojechali do: Bochni, 
Palmiarni w Gliwicach, Domu Chleba  
w Radzionkowie, do Wrocławia na jar-
mark bożonarodzeniowy oraz do Manu-
faktury Słodyczy „Słodkie Czary Mary”. 
Od października realizujemy projekt 
„Szkoła eksperymentów i doświadczeń”. 
Wszystkie działania można śledzić na na-
szej stronie facebookowej: https://www.
facebook.com/Szkola-Podstawowa-im-Al-
fonsa-Zgrzebnioka-1012768865456831/
 Wspaniałym wydarzeniem były MI-
KOŁAJKI. 5 grudnia odbył się turniej  
w dwa ognie. Święty Mikołaj zrobił nam 
ogromną niespodziankę i 6 grudnia przy-
jechał do nas. Uczniowie otrzymali upo-
minki. Wszystkie te atrakcje zawdzię-
czamy nieocenionej Radzie Rodziców.  
W Domu Kultury w Dziergowicach od-
było się tradycyjne SPOTKANIE PRZY 
WIGILIJNYM STOLE, które wprowadzi-
ło wszystkich w cudowną świąteczną at-
mosferę. 
 Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pra-
cownicy oraz uczniowie SP Dziergowice 
życzą wszystkim czytelnikom zdrowych 
i spokojnych świąt Bożego Narodzenia 
oraz do siego roku 2018! 

mgr A.Marek, mgr K.Wenerska

Szkoła Podstawowa w Starej Kuźni

 Obecny rok szkolny obfitował w wiele 
wartych wspomnienia wydarzeń takich 
jak imprezy szkolne, konkursy czy wy-
cieczki.
 Uczniowie naszej szkoły mieli oka-
zję uczestniczenia w dwóch wycieczkach 
krajoznawczych. Klasy I-III wybrały się 
do Krakowa, gdzie zapoznały się z histo-
rią miasta oraz stanęły twarzą w twarz ze 
smokiem wawelskim. 
 Jak co roku chętni uczniowie z klas 
IV-VII uczestniczyli w obozie szkolenio-
wym Euroweek, podczas którego próbo-
wali przełamać swoją barierę językową. 
Tegoroczny wyjazd poprzedzony był 
wycieczką do Kłodzka, gdzie zwiedzili 
Twierdzę Kłodzką. Była to wspaniała lek-
cja historii.
 Jednak szkoła to nie tylko rozryw-
ka. W październiku odbyły się konkur-
sy przedmiotowe na etapie szkolnym. 
Uczniowie wykazali się niemałą wiedzą 
dostając się do etapu gminnego a są to: 
J. Ryszkiewicz (j. polski, j. niemiecki, j. an-
gielski, historia), V. Ryszkiewicz (j. polski, 
j. angielski) B. Łuczak (j. polski, j. angiel-
ski, historia, matematyka), P. Pucia (j. pol-
ski, matematyka). Poza tym uczestniczy-
liśmy w Gminnym Konkursie Ekologicz-

Szkolne sprawy
nym plasując się jako szkoła na I miejscu,  
P.  Pucia zajął indywidualnie II miejsce  
a B.  Łuczak III miejsce. Uczeń P.  Pucia 
dodatkowo został wyróżniony w powia-
towym konkursie „O mojej wsi piórem” 
uzyskując II miejsce i tytuł laureata.
 Kolejna sfera warta uznania to sport. 
Właśnie w tej dziedzinie uczennica L. Gu-
mienny zajęła I miejsce w mistrzostwach 
powiatowych w indywidualnych biegach 
przełajowych, tym samym kwalifikując się 
do etapu wojewódzkiego, gdzie uzyskała 
XVII lokatę.
 Wielu uczniów brało 
udział w Memoriale Pamię-
ci Haliny Brylant i Jewhena 
Torochtija, podczas którego 
E. Sobczyk zajęła I miejsce 
w swojej kategorii. Wszyst-
kim serdecznie gratuluje-
my.
 Na uwagę zasługują 
również uroczystości we-
wnątrzszkolne. 19 paź-
dziernika, podczas uroczy-
stej akademii z okazji Dnia 
Edukacji, uczniowie klasy I 
zostali przyjęci do grona 
społeczności szkolnej po-

przez pasowanie na ucznia. Odbyły się 
również imprezy z okazji Dnia Chłopca, 
klasowe andrzejki, Dzień Pluszowego Mi-
sia, Dzień Czarnego Kota oraz rozmaite 
akcje: „Pełna miska dla schroniska”, „Góra 
grosza”, „Daj coś kolorowego”, „I ty mo-
żesz zostać świętym Mikołajem.
 Szkoła przystąpiła również do projek-
tów takich jak „Pomyśl zanim spróbujesz” 
oraz „Trzymaj formę”, które będą realizo-
wane przez cały rok szkolny.
 Z okazji nadchodzących Świąt Boże-
go Narodzenia wszystkim czytelnikom 
życzymy, aby ten czas spędzili w zdrowiu, 
radości oraz przyjaznej atmosferze z bli-
skimi.

Małgorzata Daroń

https://www.facebook.com/Szkola-Podstawowa-im-Alfonsa-Zgrzebnioka-1012768865456831/
https://www.facebook.com/Szkola-Podstawowa-im-Alfonsa-Zgrzebnioka-1012768865456831/
https://www.facebook.com/Szkola-Podstawowa-im-Alfonsa-Zgrzebnioka-1012768865456831/
https://www.facebook.com/Szkola-Podstawowa-im-Alfonsa-Zgrzebnioka-1012768865456831/
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Szkoła Podstawowa w Solarni

 Gratulujemy wszystkim dzieciom na-
szej szkoły, które z sukcesami startowały 
w biegach VI Memoriału Jewhena To-
rochtija i Haliny Brylant. 
 Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i ich 
rodzice uczestniczyli w Dożynkach, które 
odbyły się w Dziergowicach. 
 29 września Rada Rodziców wraz  
z gronem pedagogicznym Szkoły Podsta-
wowej w Solarni zorganizowała Oktober-
fest - Festyn Rodzinny. 
 12 października kilkoro naszych 
uczniów brało udział w Konkursie Eko-
logicznym, w którym drużynowo Szkoła 
zajęła 2 miejsce. Indywidualnie w katego-
rii klas 1-3 I miejsce zajęła Roxanna Golla,  
a w kategorii klas 4-7 I miejsce zajęła Ker-
stin Golla. 
 Wspaniałą przygodę w podróży po 
Europie z pięknymi krajobrazami i cu-
downymi chwilami, wzbogaceni o nowe 
doświadczenia przeżyli uczniowie i na-
uczyciele biorący udział w wymianie 
uczniowskiej ze szkołą z Saragossy. 
 Sukcesem zakończył się udział dru-

Z życia szkoły
żyny szachowej, która zajęła II miejsce  
w Mistrzostwach Powiatu. 
 Klasy 6 i 7 wraz z wychowawczyniami 
p. Sabiną Komander i p. Lidią Lis uczest-
niczyły w żywej lekcji własnej historii  
i kultury w Łubowicach. Uczniowie brali 
udział w grze terenowej wokół ruin pała-
cu Eichendorffów, zwiedzili Izbę Pamięci 

poety oraz Izbę Regionalną, wykazali się 
wiedzą na temat życia i twórczości patro-
na szkoły. 
 Gratulujemy sukcesu dziewczynom 
szkoły podstawowej, które w listopadzie 
wygrały Półfinał Wojewódzki Halowej 
Piłki Nożnej Dziewcząt i będą reprezen-
towały powiat kędzierzyńsko - kozielski 
na zawodach Finałowych Województwa 
Opolskiego.

Marek Hanzel

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Koźlu

 Rok szkolny po reformie oświaty 
przyniósł Szkole Podstawowej w Starym 
Koźlu pewne zmiany. Obecnie nasze za-
plecze to budynek szkoły podstawowej  
i byłego gimnazjum w Bierawie. Wzro-
sła liczba uczniów, nauczycieli i nastąpiła 
zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. 
Od 1 września funkcję tę sprawuje P. mgr 
Jolanta Wierzba. Nowością jest też dostęp 
rodziców do e-dziennika, który z pewno-
ścią poprawi przepływ informacji.
 Czas biegnie dość szybko, a w szkole 

Zmiany po reformie

jak zawsze dzieje się sporo. W konkur-
sie recytatorskim Mistrz Brzechwa oka-
zał się łaskawy dla Małgosi Piegzy, która 
zajęła III miejsce w kategorii klas młod-
szych, uczennice: Jadwiga Pucia – I miej-
sce (następnie I miejsce w Powiatowym 
Konkursie Recytatorskim w Kędzierzynie 
Koźlu), Wiktoria Plucik – II, a III miej-
sce przypadło Julii Siedlickiej z klasy VII. 
W konkursie form dziennikarskich „Pi-
sać każdy może” Sonia Maciejska kl. IIIa 
gimnazjum, zajęła II miejsce w kategorii 

felieton, a Laura Cokot III miejsce, ka-
tegoria recenzja i II m. artykuł prasowy. 
Cieszy nas również I miejsce uczniów 
kl.  V w konkursie piosenki anglojęzycz-
nej You can sing. Złoto wyśpiewali: Maria 
Sokołowska, Maja Mazurkiewicz, Paulina 
Piegza oraz Filip Szostak. W Gminnym 
Konkursie Ekologicznym III miejsce na-
leżało do Oktawiana Bajera Kozłowskiego 
z III klasy. Z kolei w mistrzostwach gmin-
nych Halowej Piłki Nożnej dziewczęta  
i chłopcy wywalczyli w swoich katego-
riach II miejsca. Uczniowie gimnazjum 
zdobyli III miejsce w powiatowych bie-
gach przełajowych w sztafecie dziewcząt 
i chłopców. W biegach przełajowych To-
biasz Kowaś, Vanessa Rus i Oliwia Siwek 
zdobyli awans do etapu wojewódzkiego, 
który ukończyli z dobrymi wynikami. 
Uczniowie II i III klasy gimnazjum Katrin 
Kubicka i Mateusz Jureczko zakwalifiko-
wali się do etapu rejonowego w Diecezjal-
nym Konkursie Wiedzy Religijnej.
 Pozyskaliśmy środki z projektu fun-
dacji Cemex i w listopadzie na podwórku 
szkolnym stanęła „Klasa pod chmurką”. 
W planach udział w kolejnym projekcie 
unijnym ODKRYWCY SEKRETÓW NA-
UKI. Zapraszam do odwiedzania szkolnej 
strony internetowej www.spstarekozle.pl

mgr Edyta Ficoń

http://www.spstarekozle.pl
http://www.spstarekozle.pl
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CEMEX Polska proponuje

 Żwirownia Bierawa stała się miejscem 
edukacji ekologicznej. Niezwykłe walory 
przyrodnicze tego miejsca mamy szan-
sę poznać dzięki nowo otwartej ścieżce 
edukacyjnej, przygotowanej przez CE-
MEX Polska – właściciela Żwirowni – we 
współpracy z Akademią im. Jana Długo-
sza w Częstochowie i stowarzyszeniem 

Ekolekcje w Żwirowni

Ruch Inicjatyw Społeczno - Ekologicz-
nych Przytulia.
 Ścieżka „Bierawa – kopalnia przywró-
cona naturze”, została oficjalnie otwarta 
we wrześniu. Składa się na nią 10 tablic, 
rozmieszczonych wokół zbiorników po-
eksploatacyjnych. 
 Poszczególne tablice są poświęcone 

m.in. występującym w żwirowni ptakom, 
ssakom i płazom, charakterystycznym ro-
ślinom czy też śladom i tropom, na które 
można się natknąć podczas spacerów po 
okolicy. Nietypową atrakcją są „czarne 
dęby” – drewno kopalne wydobyte ze zło-
ża. 
 W związku z otwarciem ścieżki na-
uczyciele z lokalnych szkół otrzymali ma-
teriały dydaktyczne. Zawierają one zestaw 
zadań z zakresu biologii i geografii, umoż-
liwiający prowadzenie lekcji na łonie na-
tury.
– Chcemy, by ścieżka służyła przede 
wszystkim lokalnej społeczności. – mówi 
Monika Wosik, Dyrektor ds. Ochrony 
Środowiska w CEMEX Polska. – To do-
skonałe miejsce do podziwiania świata 
przyrody i uczenia się szacunku do na-
tury. Tym cenniejsze będzie dla młodych 
ludzi i ich wychowawców – zapewnia.
 Ścieżka jest dostępna nieodpłatnie 
wyłącznie dla grup zorganizowanych.  
Z uwagi na prowadzone w jej sąsiedztwie 
wydobycie kruszywa zwiedzanie ścieżki 
wymaga uprzedniego zgłoszenia. 

Urząd Gminy Bierawa przypomina

 W związku z trwającym okresem 
grzewczym Urząd Gminy Bierawa przy-
pomina wszystkim mieszkańcom, iż obo-
wiązuje ustawowy bezwzględny zakaz 
spalania odpadów w piecach domowych.
Jest to związane nie tylko z regulacja-
mi prawnymi i ochroną środowiska, ale 
przede wszystkim z troską o zdrowie 
mieszkańców naszej Gminy.
 Odpady, po wcześniejszej segregacji, 
powinny trafiać do właściwych pojemni-
ków – worków. Domowe piece i kotłownie 
nie są przystosowane do spalania odpa-
dów, gdyż posiadają zbyt niską tempera-

Zakaz spalania odpadów

turę i w efekcie wytwarzają trujące sub-
stancje gazowe, m.in. tlenek węgla, który 
uszkadza płuca, tlenek azotu – drażniący 
drogi oddechowe, jak również inne rako-
twórcze związki zwane dioksynami i fura-
nami.
 Powodują one wzrost zachorowań na 
choroby układu oddechowego, alergie  
i nowotwory. Spalanie śmieci w piecach 
domowych powoduje również osadzanie 
się trudno usuwanej sadzy w przewodach 
kominowych, której nadmiar może do-
prowadzić do zapalenia się i popękania 
komina, co jest bardzo często przyczyną 

zaczadzenia i pożarów w domach.
 W związku z czym informuje się, że 
zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 grud-
nia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1987 ze zm), termiczne przekształ-
canie odpadów może być prowadzone 
wyłącznie w spalarniach odpadów lub we 
współspalarniach odpadów.
 Kto, wbrew przepisowi art. 155, ter-
micznie przekształca odpady poza spa-
larnią odpadów lub współspalarnią odpa-
dów podlega karze aresztu albo grzywny. 
Za spalanie niedozwolonych śmieci grozi 
mandat do 500 zł lub gdy sprawa trafi do 
Sądu, grzywna w wysokości do 5 000 zł.

 Oznacza to, że spalanie śmieci w pie-
cach i kotłowniach domowych jest za-
bronione i karalne. 

 W piecach domowych nie wolno 
spalać, między innymi:
• odpadów plastikowych i butelek po na-

pojach,
• zużytych opon,
• odpadów z tworzyw sztucznych,
• elementów drewnianych pokrytych la-

kierem,
• sztucznej skóry,
• opakowań po rozpuszczalnikach  

i środkach ochrony roślin oraz po far-
bach i lakierach,

• plastikowych toreb z polietylenu,
• papieru bielonego związkami chloru  

z nadrukiem farb kolorowych,
• zmieszanych odpadów komunalnych.
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UWAGA!!!
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa, 

w okresie od listopada do marca,  

Mieszkańcy segregujący odpady, zobowiązani są
wykorzystywać brązowy pojemnik do gromadzenia popiołu.

Nadmiar, który nie mieści się w pojemniku bio,
może być warunkowo gromadzony w czarnym pojemniku.

POJEMNIKI
PAPIER ODPADY SUROWCOWE 

„SUCHE”
ODPADY 

BIODEGRADOWALNE
SZKŁO BEZBARWNE

I KOLOROWE

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

• Puste butelki plastikowe po 
różnych napojach

• Puszki metalowe i alumi-
niowe

• Puste opakowania po żyw-
ności 

• Puste butelki plastikowe po 
kosmetykach i środkach 
czystości - tzw. chemie go-
spodarczą (np. opakowania 
po szamponach, płynach)

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

• Drobny złom żelazny metali 
kolorowych

• Czystą folię i torebki 

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

i doniczkowe
• Odpady kuchenne

• Puste opakowania ze szkła 
bezbarwnego i kolorowego 
(np. słoiki, butelki)

• Puste opakowania po ko-
smetykach

NIE WRZUCAMY !!!
• Opakowań z zawartością 

np. żywnością, worków po 
wapnie, cemencie

• Papierowych wkładów wo-
doodpornych

• Tapet
• Kalek technicznych i papie-

ru kopiowego
• Zabrudzonego lub tłustego 

papieru np. po maśle, karto-
nów po mleku i napojów 

• Pieluch jednorazowych, 
podpasek i artykułów higie-
nicznych

• Opakowań po medykamen-
tach

• Tworzyw piankowych, sty-
ropianu i naczyń jednora-
zowych

• 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 owadobójczych

• Sprzętu AGD 
• Pojemników po aerozolach
• Gumy
• Pieluch jednorazowych
• Wkładów zniczy
• Sztucznych kwiatków

• Kości
• Odpadów zwierzęcych
• Mięsa i ryb

• Szkła okiennego, zbrojone-
go, luster, szyb samochodo-
wych 

• Ceramiki, fajansu, porce-
lany

• Żarówek, świetlówek, ter-
mometrów 

• Opakowań po lekach
• Kineskopów
• Wyrobów ze szkła żarood-

pornego,
• Kapsli, zatyczek i zakrętek

Selektywna zbiórka odpadów
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Stare Koźle - Modernizacja drogi 408. Wyremontowana droga 425 w Dziergowicach.

Budowa kanalizacji w Lubieszowie. Nowootwarty sklep Lewiatan w Brzeźcach.

DK Dziegowice - Sala po remoncie. Ścieżka rowerowa Stare Koźle - Azoty.

Ścieżka rowerowa, Bierawa, ul. Nowe Osiedle. Budowa oświetlenia, Stare Koźle, ul. Wierzbowa.

W skrócie:
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Wyremontowany plac na targowisku w Bierawie. Urządzenia do ćwiczeń w Dziergowicach.

Przebudowa ulicy Parkowej w Starej Kuźni. Umocnienie wału w Dziergowicach.

Ortowice - urządzenia wielofunkcyjne na placu zabaw. Boisko przy szkole w Starym Koźlu.

Bierawa, otwarcie ścieżki edukacyjnej. Wiata na skwerze w Solarni.
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GCKiR „Jesienne bajanie”

GCKiR Koncert 11 listopada

GCKiR Biesiada Marcińska w DK Stara Kuźnia

GCKiR Warsztaty ceramiczne w Kotlarni

 Święta Bożego Narodzenia to właściwy 
moment, aby w braterskiej radości spotkać się  
jako rodzina, przyjaciele, ludzie i przeżywać 
bliskość Boga w małej Dziecinie.
 To czas szczególnego wyrazu pamięci, 
wzajemnej miłości i wdzięczności.
 Pragnę obdarować Was świątecznymi 
życzeniami;
 Niech Chrystus, którego pamiątkę narodzin 
wspominamy, stanie się Waszą Drogą, po której 
będziecie kroczyć, Światłem, które rozproszy 
wszelkie ciemności utrudniające wędrówkę.
 Niech w Waszych sercach zagości Pokój,  
jaki miała Święta Rodzina w Betlejem.
 Niech Dzieciątko Jezus zstąpi do Waszego  
serca i wypełni całe swoją Bożą Miłością.

 Niech Boża Dziecina sprzyja Wam w życiu 
osobistym, rodzinnym i w relacjach z bliźnim,  
by nigdy nie zabrakło uśmiechu, ciepłego słowa  
i kochającego serca.

Ks. Jarosław Krężel

W skrócie:


