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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

Informujemy, iż od 02.01.2019 r.  
obowiązywać będzie przerwa 

śniadaniowa w godzinach 10:00-10:15.

Uprzejmie informujemy, że dzień  
24 grudnia 2018 roku (poniedziałek) 

jest dniem wolnym od pracy  
w Urzędzie Gminy Bierawa.

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

* * *
Liczba mieszkańców

Stan na 01.12.2018

Bierawa .......................................... 1352
Brzeźce ............................................. 560
Dziergowice .................................. 1655
Goszyce ............................................ 172
Grabówka ........................................ 178
Korzonek ......................................... 214
Kotlarnia ......................................... 547
Lubieszów ....................................... 523
Ortowice ......................................... 246
Solarnia ........................................... 480
Stara Kuźnia ................................... 635
Stare Koźle ...................................... 861
Razem ...................................... 7423

Informacje Wójt informuje

 Szanowni Mieszkańcy Gminy Bierawa, 
w minionych wyborach po raz kolejny obda-
rzyliście mnie Państwo zaufaniem. Dziękuję 
serdecznie wszystkim tym, którzy 21 paź-
dziernika oddali na mnie głos. 
 Podsumowując - rok 2018 możemy za-
liczyć do udanych. Zrealizowano większość 
zaplanowanych zadań, co z kolei wymaga-
ło wiele wysiłku ze strony całego zespołu. 
Świadczy o tym kwota, którą przeznaczono 
na inwestycje i remonty – około 7 milionów 
złotych.
 Analizując wykonanie budżetu na ko-
niec mijającego roku, sytuację finansową 
oceniam jako dobrą. Gmina Bierawa rozwija 
się w sposób zrównoważony. Niewątpliwie 
największym wyzwaniem były wysokie ceny 
materiałów i usług, powodowane brakiem 
potencjalnych pracowników, a także wyso-
kimi cenami paliwa i energii elektrycznej. 
Większość wykonywanych zadań nie mie-
ściło się w swoich pierwotnych założeniach 
finansowych, co wymagało zwiększenia 
środków na dane zadanie w ramach budżetu 
gminy.
 Pomimo pewnych trudności, dobiegła 
końca budowa chodnika w Dziergowicach  
w ciągu drogi wojewódzkiej 425 przy ul. Ko-
zielskiej. Mamy także gotowy projekt chodnika 
przy ul. Dworcowej w Bierawie, biegnącego aż 
do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 408.  
W ostatnich tygodniach zmodernizowano 
ulice: Kwiatową w Brzeźcach, odnogę ulicy 
Wiejskiej w Ortowicach, odnogę ulicy Parko-
wej w Starej Kuźni, odnogę ulicy Raciborskiej 
w Solarni oraz ulicę Sosnową w Lubieszowie.
 Jeszcze w  grudniu tego roku powinien 
być ogłoszony ponownie przetarg na przebu-
dowę kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej 
408 Bierawa – Korzonek Osiedle. Przypo-
mnę, iż pierwszy przetarg został unieważnio-
ny z powodu wysokiej ceny złożonych ofert.
 Warto nadmienić, iż Gmina nieustannie 

Szanowni Mieszkańcy
cieszy się dużym 
zainteresowa-
niem nowych 
mieszkańców, 
co ma bezpo-
średni związek  
z dalszą roz-
budową sieci 
wodno – kana-
lizacyjnej. Tym 
razem reali-
zowane są ko-
lejne odcinki:  
w Bierawie przy 
ul. Dębowej,  
w Dziergowi-

cach przy ul. Stawowej, w Starym Koźlu przy 
ul. Polnej oraz część brakujących w Lubieszo-
wie.
 Dobra infrastruktura to podstawa dal-
szego rozwoju naszej Gminy, dlatego też 
już w najbliższych tygodniach zostanie roz-
budowana sieci gazowa w kierunku Biera-
wy, Grabówki aż po firmę Rinnen. Także  
w przyszłym roku, może parę miesięcy póź-
niej, nitka z gazem pojawi się w Goszycach 
i Kotlarni. 
 Rozbudowa sieci gazowej ma nie tylko 
znaczenie dla naszych mieszkańców, ale tak-
że dla firm już działających na terenie Gminy 
Bierawa. Fakt ten powinien wzbudzać zain-
teresowane wśród podmiotów chcących pro-
wadzić działalność u nas w przyszłości.
 Cieszy fakt, że zostało wybudowane ko-
lejne boisko ze sztuczną nawierzchnią, tym 
razem w Starej Kuźni przy tamtejszej Szko-
le Podstawowej. Środki na ten cel zostały 
pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Rozbudowa bazy sportowej wraz 
z infrastrukturą rekreacyjną budowaną ze 
środków Funduszu Sołeckiego, to kolejny 
krok w podnoszeniu standardu życia w na-
szej pięknej gminie.
 Niestety, istniejącym sporym problemem 
jest ten polegający na braku bezpieczeństwa, 
w związku z tematem zabezpieczenia powo-
dziowego. To zaniedbania nie wójtów rzą-
dzących w gminie po 1990  r., nie radnych 
poszczególnych kadencji, a państwa Polskie-
go, które nie równo przez ostatnie lata trak-
towało swoich mieszkańców, poprzez ochro-
nę jednych kosztem drugich. Wydaje się, że 
problem został dostrzeżony i coś się zmienia. 
Należy jednak uczciwie powiedzieć, że na 
„pełne” bezpieczeństwo musimy poczekać 
latami, ponieważ cały proces wymaga czasu, 
aby przygotować pełne dokumentacje bu-
dowalne. W konsekwencji potrzeba bardzo 
dużych nakładów finansowych. Szacuje się, 
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że dla terenu Gminy Bierawa, to kwota rzędu 
70-80 mln złotych. W tym zakresie dostrze-
gamy także pozytywne informacje, chociażby 
związane z faktem, że za rok będzie już go-
towy zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz 
Dolny, a w pierwszej połowie przyszłego roku 
będzie ostatecznie gotowa dokumentacja bu-
dowlana dla odcinka wału przeciwpowodzio-
wego od granicy z województwem Śląskim 
(paromiesięczny poślizg – pierwotnie doku-
mentacja miała być gotowa do końca tego 
roku). Należy wspomnieć, że rząd polski,  
a także jego reprezentant Wojewoda Opol-
ski Adrian Czubak potwierdzają, że zbiornik 
Kotlarnia będzie realizowany. Jesteśmy czujni  
i gotowi do współpracy z każdym tak, aby-
śmy doczekali dnia, w którym jako miesz-
kańcy poczujemy się bardziej bezpieczni.
 Zarówno w tym, jak i przyszłym roku, da-
lej będziemy się zmagali z galopującymi cena-
mi. Szczególnie odczuwalne jest to w zakresie 

gospodarki odpadami. Na każdym kroku sły-
szymy o podwyżkach odpadów w sąsiednich 
gminach. Niestety - podwyżki nie ominą 
także nas. Od przyszłego roku cena za odbiór 
odpadów segregowanych wzrośnie z 12,50 do  
14 złotych na osobę.
 Chcąc sprostać wyzwaniom, jakie przed 
nami stoją, byliśmy także zmuszeni do pod-
wyższenia stawek podatkowych uwzględnia-
jąc głównie wskaźnik inflacyjny, jak i dra-
stycznie rosnące ceny energii elektrycznej. 
Przy decyzjach o podwyżkach staramy się, 
aby nie były zbyt radykalne i mam nadzieję, 
że zyskamy zrozumienie naszych mieszkań-
ców. 
 Duży potencjał gminy niejednokrot-
nie zmusza do podejmowania trudnych 
decyzji, które jednak owocują wraz z upły-
wem czasu. Nie możemy zapominać o na-
szych placówkach oświatowo – kultural-
nych, którym należy zapewnić ciągłość  

w funkcjonowaniu, tj, przedszkola, szkoły, 
domy kultury, jednostki OSP, kluby spor-
towe, stacja Caritas itd. Niestety często  
w wielu kwestiach, jako samorząd, jesteśmy 
pozostawieni sami sobie, więc musimy go-
spodarować rozsądnie, ale także nie bać się 
trudnych decyzji. 
 Mamy to szczęście, że żyjemy w pięknej 
i rozwojowej gminie. Za Państwa wsparcie 
wielu działań i inicjatyw dziękuję. To mobi-
lizuje do podejmowania kolejnych wyzwań. 
Dziękuję wszystkim pracownikom urzędu, 
jednostkom podległym, stowarzyszeniom, 
przedstawicielom organizacji działających na 
terenie naszej gminy, jednostkom OSP, pra-
cownikom GCKiR - za codzienną, mozolną 
pracę na rzecz naszej małej Ojczyzny.
 Dziękuję Radnym i Sołtysom Gminy Bie-
rawa za owocną współpracę.
 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, skła-
dam wszystkim Mieszkańcom najserdecz-
niejsze życzenia zdrowia, spokoju i radości 
oraz wielu sukcesów w Nowym Roku 2019

Wójt Gminy Bierawa
Krzysztof Ficoń

 Szanowni Mieszkańcy Gminy Bie-
rawa, w minionych wyborach po raz 
kolejny obdarzyliście mnie Państwo za-
ufaniem. Dziękuję serdecznie wszyst-
kim tym, którzy 21 października oddali 
na mnie głos. 
 Osiągnięty wynik to ogromny man-
dat zaufania. Obiecuję tego zaufania 
nie zawieść. Wszystkim nam zależy 
na tym, żeby gmina stale się rozwijała. 
Przy wsparciu Rady dołożę wszelkich 
starań, by Gmina Bierawa z dumą no-
siła miano Gminy z perspektywą. Zdaję 
sobie sprawę, że aby tak się stało, czeka 
nas dużo sumiennej i rzetelnej pracy.
 Raz jeszcze, bardzo dziękuję za po-
parcie!

Wójt Gminy Bierawa
Krzysztof Ficoń

Podziękowanie

Podsumowanie roku

1. Budowa chodnika przy ulicy Ko-
zielskiej w Dziergowicach etap II – 
472 000 zł.

2. Przebudowa drogi do bloku nr 15 
w miejscowości Kotlarnia – 138 000 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej ulicy Wiej-
skiej w Goszycach etap I – 250 000 zł.

4. Remont czterech dróg w miejscowości 
Lubieszów Powódź – kwiecień 2017 – 
1 957 000 zł w tym dofinasowanie ze 
środków MSWiA 1 565 488 zł

5. Przebudowa drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w Dziergowicach – 
140  000  zł w tym dofinansowanie ze 
środków Województwa Opolskiego 
(Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) 
70 000 zł

6. Przebudowa dróg gminnych: ul. Wiej-
ska w Ortowicach, odnoga ul. Parko-
wej w Starej Kuźni, odnoga ul. Raci-
borskiej w Solarni, ul. Polna w Starym 
Koźlu, ul. Kwiatowa w Brzeźcach, ul. 
Sosnowa w Lubieszowie – 600 000 zł

7. Utwardzenie placu przy bloku nr 15 
w Kotlarni – 75 000 zł

8. Rozbudowa systemu kanalizacji sani-
tarnej na terenie Gminy Bierawa:
a) w miejscowościach Dziergowice ul. 

Stawowa oraz w Lubieszowie robo-
ty uzupełniające – 720 000 zł

b) w miejscowościach Stare Koźle ul. 
Polna oraz w Bierawie ul. Dębowa 
– 580 000 zł

c) w miejscowości Stara Kuźnia ul. 
Sosnowa – 25 000 zł

9. Przebudowa sieci kanalizacji sani-
tarnej w miejscowości Korzonek – 

Remonty i inwestycje
79 000 zł

10. Rozbudowa sieci wodociągowej:
a) w miejscowości Bierawa, ul. Dębo-

wa – 18 000 zł
b) w miejscowości Stara Kuźnia, ul. 

Sosnowa – 25 000 zł
11. Budowa oświetlenia ulica Turska 

w Dziergowicach, ulica Cicha w Biera-
wie, ulica Wiejska w Grabówce, przy 
bloku nr 15 w Kotlarni, ulica Powstań-
ców w Solarni – 120 000 zł

12. Przebudowa Domu Ludowego 
w Brzeźcach etap I – 150 000 zł

13. Remont łazienek w Domu Kultury 
w Dziergowicach – 72 000 zł

14. Remont łazienki w Klubie w Starym 
Koźlu – 10 000 zł

15. Remont świetlicy DFK przy Domu 
Kultury w Dziergowicach – 14 000 zł

16. Remont pokrycia dachowego budyn-
ku szatni na boisku w Starym Koźlu 
– 23 000 zł

17. Remont dachu na budynku szatni na 
boisku w Lubieszowie – 14 000 zł

18. Montaż instalacji fotowoltaicznej oraz 
budowa oświetlenia na boisku LZS 
w Dziergowicach – 17 000 zł

19. Wykonanie wewnętrznej instalacji ga-
zowej i grzewczej w klubie w Starym 
Koźlu – 28 000 zł

20. Opracowanie dokumentacji projek-
towej Przebudowa i zmiana sposoby 
użytkowania części budynku Szkoły 
Podstawowej w Starym Koźlu na dwa 
oddziały przedszkolne – 36 000 zł

Referat inwestycji
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 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 kolektory słoneczne do 
wytwarzania energii dla przygotowania 
ciepłej wody, można starać się o dotację  
w wysokości do 2 500  zł. Decydując się 
na panele fotowoltaiczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, dofinansowanie wy-
nosi do 2 000 zł.

 Szczegółowe informacje na stronie: 
http://bierawa.pl/2926/3146/dotacje.html

Ogrzewamy z głową

Dotacje

 Szanowni mieszkańcy Gminy Bie-
rawa, bardzo dziękuję za zaufanie i od-
danie na mnie głosu w tegorocznych 
wyborach samorządowych do Rady 
Powiatu.
 Obiecuje nadal godnie Was repre-
zentować i w miarę możliwości speł-
niać Wasze oczekiwania.

Z poważaniem
Danuta Wróbel

Podziękowanie
Skład Rady Gminy Bierawa na kadencję 

2018 – 2023:
Cyran Wanda
Garbas Ewa
Klimanek Violetta
Kudzia Czesław
Matuszek Mariusz
Morcinek Joachim
Musioł Hubert
Palińska Anna
Pankala Jan
Permus  Marek
Plutta Waldemar
Połulich Mirosław
Szczygieł Danuta
Szewerda Piotr
Szymańska Ewa

Przewodniczący Rady Gminy:
Joachim Morcinek

Wiceprzewodniczący Rady Gminy:
Kudzia Czesław
Matuszek Mariusz

Komisje Rady Gminy Bierawa 
w kadencji 2018-2023

Komisja Rewizyjna:
Szewerda Piotr
Cyran Wanda
Permus Marek
Pankala Jan
Musioł Hubert

Komisja ds. budżetu i  rozwoju gospo-
darczego:
Szczygieł Danuta
Matuszek Mariusz
Połulich Mirosław
Klimanek Violetta
Palińska Anna

Komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, 
wychowania fizycznego  i sportu:
Szczygieł Danuta
Garbas Ewa
Kudzia Czesław
Klimanek Violetta
Pankala Jan

Komisja ds. porządku publicznego, bez-
pieczeństwa, rolnictwa i ochrony środo-
wiska:
Połulich Mirosław
Musioł Hubert
Cyran Wanda
Plutta Waldemar
Szymańska Ewa

Komisja ds. petycji, skarg i wniosków:
Szymańska Ewa
Permus Marek
Pankala Jan
Palińska Anna
Kudzia Czesław

Wybory Samorządowe 2018

Rada Gminy Bierawa

Rząd pierwszy: Garbas Ewa, Klimanek Violetta, Morcinek Joachim, Szczygieł Danuta 
Rząd drugi: Matuszek Mariusz, Musioł Hubert, Palińska Anna, Szymańska Ewa, Połu-
lich Mirosław, Pankala Jan, Kudzia Czesław, Cyran Wanda, Permus Marek, Szewerda 
Piotr, Plutta Waldemar
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 Szanowni Mieszkańcy Gminy 
Bierawa, niniejszym składam serdecz-
ne podziękowania moim Wyborcom, 
którzy docenili moje doświadczenie 
samorządowe oraz dotychczasowe 
działania i zaufali mi – oddając na 
mnie swój głos poparcia w tegorocz-
nych wyborach samorządowych do 
Rady Powiatu. 
 Pragnę również podziękować 
wszystkim tym, którzy udzielili mi po-
mocy i wsparcia w kampanii wybor-
czej.
 To wielki zaszczyt, a jednocze-
śnie ogromna odpowiedzialność móc 
reprezentować  Państwa w Radzie Po-
wiatu i realizować Nasze wspólne za-
dania i cele ukierunkowane na dalszy 
rozwój Naszego Powiatu.

Z poważaniem
Henryk Chromik

Radny Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Podziękowanie

 Gmina Bierawa w roku 2018 uzyskała 
dofinansowanie na zadanie pn: „Uniesz-
kodliwienie wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Bierawa – IX na-
bór” w wysokości 4 536,00 zł z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Opolu, natomiast 
1 134,00 zł to środki własne Gminy.
 Zdemontowano 873 m2 azbestu co 
dało 9 Mg. 
 Z dofinansowania skorzystało 5 go-
spodarstw domowych z terenu Gminy.

Referat inwestycji

Informacja o utylizacji

Azbest

Kolejny rok zbliża się do końca

 Minione Światowe Zawody Psich 
Zaprzęgów, jakie miały u nas miejsce, 
kolejny raz pokazały, jak wspaniale po-
trafimy współpracować, zawsze zrobimy 
wszystko, by inni czuli się u nas jak naj-
lepiej. Dziękuję wszystkim, za pomoc, za 
zaangażowanie, za wkład, za współpra-
cę. Obecnie kończymy kolejne projekty 
finansowane z VDG realizowane przez 
Koło Mniejszości i Radę Sołecką.
 Projekt Lubieszów 100 lat temu  
a dziś, to zbiór fotografii ukazujących nie 
tylko wydarzenia, ale i naszych przod-
ków oraz zdjęcia z naszych czasów,  
z okresu naszej działalności. To nie tylko 
ukazanie różnic, tego jak było dawniej  
a dziś, ale to przede wszystkim przywoła-
nie wspomnień, to uchwycenie i zatrzy-
maniu wielu wydarzeń, a przede wszyst-
kim zachowaniu w pamięci dla kolejnych 
pokoleń, tych, których już nie ma wśród 
nas. Wystawa zdjęć, kronik odbyła się 
09.12.2018 r. w sali na boisku, tam też od-
był się coroczny Stół Wigilijny. 
 Kolejny projekt sfinansowany przez 
VDG Czy Adwent jest wciąż aktualny. 
Ten projekt realizowany jest od 6 lat -  
wspaniały projekt podzielony na trzy eta-
py - wpierw prace plastyczne, techniczne 
- ozdoby świąteczne, drugi, to pieczenie,  
a trzeci, to gotowanie i przygotowanie sto-
łu wigilijnego. To degustacja potraw świą-
tecznych, w scenerii świąt, śpiewu kolęd  
i wspomnień, jak było dawniej.
 Obydwa projekty, to łączenie poko-
leń, to współpraca najstarszych i dzieci, to 

Informacje z Lubieszowa
przekazywanie naszych wartości, naszego 
bogactwa, którym jest nasza historia, kul-
tura, tradycje i nasza współpraca, to zosta-
wiamy pokoleniom. Dziękuję członkom 
Rady Sołeckiej, Zarządowi Koła Mniej-
szości, Strażakom, Paniom z Caritasu 
oraz wszystkim tym mieszkańcom, którzy 
włączają się w nasze działania, pomagają 
i pracują na rzecz naszego sołectwa. Tyl-
ko łącząc swoje pasje możemy tak wiele 
osiągnąć. Ten rok kolejny raz ukazał jak 
potrafimy wspaniale współpracować, jak 
ważne jest dla nas nasze sołectwo. 

 Za to wszystko chcę Wam bardzo ser-
decznie podziękować oraz z Okazji Świąt 
Bożego Narodzenia życzę Wam spoko-
ju duszy, radości w sercu, pogodnych 
dni, wspaniałych chwil przepełnionych 
ciepłem, radością, spokojem oraz Bożą 
opieką oraz dobrego zdrowia. W nad-
chodzącym Nowym Roku odważnych 
decyzji, dobrych wyborów i spełnienia 
marzeń, niech każdy dzień przynosi ra-
dość i miłość oraz szczęście rodzinne.  
A w sołectwie dalszej tak wspaniałej 
współpracy, tak wspaniałych i oddanych 
ludzi, wsparcia. Niech każde działania 
będą przemyślane razem, niech zmieniają 
nasze sołectwo wciąż na lepsze, piękniej-
sze i bezpieczniejsze.

Sołtys 
Bernadeta Poplucz

 Od 07 stycznia 2019 roku do 31 mar-
ca 2019 roku, będą nieodpłatnie udostęp-
niane dla mieszkańców Gminy Bierawa 
przyszkolne sale gimnastyczne, według 
poniższego planu:

Sale Gimnastyczne

Miejscowość Dzień Godziny Opiekun sali

Stare Koźle czwartek 17:30 - 19:30 K. Golasz

Bierawa środa
16:00 - 18:00
18:00 - 20:00

R. Radłowski

Dziergowice wtorek 16:00 - 18:00 T. Dubiel

Stara Kuźnia poniedziałek 16:00 - 18:00 A. Kordek

Solarnia
poniedziałek

piątek
16:30 – 18:30
17:00 - 19:00

T. Dubiel 
R. Musioł
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Informacje GCKiR

20-lecie Domu Kultury 
Dziergowice
 30 września 2018 r. w Domu Kultu-
ry Dziergowice świętowaliśmy Dożynki 
Parafialne oraz 20-lecie Domu Kultury 
Dziergowice. Po przywitaniu Gości przez 
Kierownika DK oraz Sołtysów Dziergo-
wic i Solarni na scenie zaprezentowali się 
kolejno Przedszkolaki, Dzieci i Młodzież 
z koła wokalnego oraz gwiazdy progra-
mu: Inga Papkała, która rozśmieszała 
publiczność swoim wdziękiem i pięknym 
śpiewem oraz nasi można by rzec „wy-
chowankowie” ;-) którzy od wielu lat re-
prezentują deski DK: Grzegorz Pierskała 
i Katarzyna Pluta. Nie zabrakło również 
podziękowań dla wielu udzielających się  
i przyjaciół Domu Kultury Dziergowice.
 Za ciepłą atmosferę, wyjątkowy śpiew 
i wzruszające chwile dziękujemy serdecz-
nie wszystkim wykonawcom wczorajsze-
go wieczoru oraz jeszcze raz wszystkim 
pracownikom i ludziom dobrego za po-
moc i pracę w ciągu tych 20 lat!

Uniwersyt Trzeciego Wieku
 5 października w Domu Kultury  
w Bierawie odbyła się Inauguracja roku 
Akademickiego 2018-2019, uczestnicy 
rozpoczęli kolejny rok wykładem popro-
wadzonym przez Wojciecha Gdesz. Ten 
rok zapowiada się obfity w ciekawe wy-
kłady, ćwiczenia i wycieczki. 
 Przypominamy uczestnikom o odwie-
dzaniu naszej strony internetowej www.
gckirbierawa.pl, gdzie jest umieszczona 

Wydarzenia kulturalne
dla nich specjalna zakładka UTW przy 
GCKiR w Bierawie, tam znajdują się in-
formacje o kolejnych spotkaniach.

Projekt „EDUKO”
 Gminne Centrum Kultury i Rekreacji 
w Bierawie wraz z Szkołą Podstawową  
w Starym Koźlu realizowali wspólnie pro-
jekt:„Edukacja kulturowa Opolszczyzny - 
EDUKO 2016-2018” o tematyce „Sacrum 
śląskie - utopce nadodrzańskie”. 
 Podsumowanie wszystkich podjętych 
działań to przedstawiane przez młodzież 
scenki teatralne dotyczące „Sacrum Ślą-
skiego” oraz scen o wierzeniach ludowych 
- wszystko to odbywało się 25 październi-
ka 2018 roku na scenie GCKiR w Biera-
wie. 

 Szczegóły na stronie internetowej 
www.gckirbierawa.pl.

Warsztaty jesienno - 
zimowe
 Od początku listopada w gminie Bie-
rawa odbywały się warsztaty jesienno 
- zimowe, między innymi udało nam się 
dotrzeć do Lubieszowa, Starego Koźla, 
Goszyc, Kotlarni i Brzeziec. 
 Instruktorki GCKiR tym razem za-
proponowały świąteczne ozdoby: deco-
upage na świecach, flower - boxy oraz 
szycie choineczek. Dziękujemy za mile 
spędzony czas i świetne przygotowanie  
z waszej strony!

Koncert 11 Listopada
 11.11.2018r. w Domu Kultury w Bie-
rawie odbył się koncert z okazji 100-lecia 
odzyskania niepodległości. Od godziny 
16:00 na scenie odbywał się występ Ba-
ayon Duo: Paweł Motyczyński, Dorota 
Motyczyńska oraz gościnnie: Tomasz  
W. - baryton, Dorota Wilk- sopran.
 W programie pojawiło się również 
tradycyjne wystąpienie władz Gminy 
Bierawa oraz coroczne wręczenie nagród 
Wójta Gminy Bierawa w dziedzinie kultu-
ry.

Konkurs na stroik 
Bożonarodzeniowy
 W dniu 15 grudnia zatał rozstrzygnię-
ty konkurs na stroik Bożonarodzeniowy.
 Komisja w składzie: Krzysztof Ficoń, 
Danuta Szczygieł, Marzena Pawletko  
i Barbara Porwoł ogłosiła wyniki w po-
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szczególnych kategoriach:
Przedszkola: Bierawa, Stare Koźle, Lubie-
szów, Kotlarnia, Dziergowice;
Klasy I-III: I  miejsce - Oliwia Zawiło, 
II  miejsce - Lena Janeczek, Paulina Dzi-
wińska, III  miejsce - Karolina Olbrych, 
Natalia Strużyna;
Klasy IV-VI: I miejsce - Kacper Bajek, 
II  miejsce - Emilia Strużyna, III  miejsce  
- Olivia Pavletko
klasy VII, VIII, gimnazjum i do 18 roku 
życia: I miejsce - Oliwia Gaida, II miejsce 
- Sandra Marek, III miejsce - Malwina Ba-
jek, Martyna Pendzich, IV miejsce - Oli-
wia Pasternak
Dorośli: I miejsce - Barbara Strużyna, 
II  miejsce - Zofia Wiercioch, Michalina 
Krupa, III  miejsce - Wanda Cyran, Ma-
riola Mnich, Karolina Kosmalska
 Zwyciężcom serdecznie gratulujemy!

Zespół GCKiR
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Publiczne Przedszkole w Bierawie z odziałami zamiejscowymi

Zajęcia pełne atrakcji
 „Dobry wychowawca, który nie wtłacza 
a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugnia-
ta a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda 
a zapytuje - przeżyje wraz z dziećmi wiele 
natchnionych chwil.”

Janusz Korczak

 Z rozpoczęciem nowego roku szkolne-
go 2018/2019 w Przedszkolu Publicznym 
w Bierawie z oddziałami zamiejscowymi 
z zapałem i z pełnym zaangażowaniem 
zabraliśmy się wspólnie do pracy wy-
chowawczo - dydaktycznej. Tym samym 
przywitaliśmy nowych przedszkolaków, 
którym staraliśmy się umilić w jak najlep-
szy sposób okres adaptacyjny w naszych 
placówkach. 
 Dzieci z naszych przedszkoli wzięły 
udział w dożynkach gminnych oraz Me-
moriale imieniem Haliny Brylant i Jewhe-
na Torochtija. 
 W nowym roku szkolnym szczególny 
nacisk kładziemy na zdrowe odżywianie 
wśród dzieci „zdrowo jemy gdy rośnie-

Sekcja Lekkiej Atletyki 
ZAWISZA Stara Kuźnia

 Sekcja Lekkiej Atletyki ZAWISZA Sta-
ra Kuźnia liczy 52 zawodników w tym 27 
dzieci i młodzieży. Rok 2018 możemy zali-
czyć do udanego. 

 Nasza drużyna zwyciężyła w rywaliza-
cji 70 zespołów o: ”Paterę Dziennika Za-
chodniego i Śląskiego TKKF”. Cykl biegów 
trwał cały rok w sześciu miastach Śląska 
(Rudzie Śląskiej - II miejsce, Czeladzi - 
II miejsce, Będzinie - I miejsce, Piekarach 
Śląskich - I miejsce, Katowicach - II miej-
sce i Chorzowie - I miejsce.

 W 2018 roku wystąpiliśmy w ponad 
40 zawodach, między innymi:
• Mistrzostwach Polski w Biegach Gór-

skich - Ludwikowice Kłodzkie i Mię-
dzygórze;

• Mistrzostwach Województwa w Bie-
gach Przełajowych - Korfantów;

• Mistrzostwa Powiatu K-Koźle;
• Tropem Wilczym - Tychy;
• Bieg Uliczny - Krapkowice;
• Bieg Zajączkowski - Zajączki Drugie;
• Cross EXTREME MASTERS KILLER 

21 km - Kotlarnia;
• Bieg Niepodległości - Brzeg;
• Maraton Odrzański – Sztafety - Kędzie-

rzyn-Koźle.

Bogdan Ciechomski

To był nasz rok
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Przedszkole w Dziergowicach

 Tematyką planu rocznego Publiczne-
go Przedszkola w Dziergowicach w roku 
szkolnym 2018/19 jest „Twórczy przed-
szkolak”. Głównym założeniem tej tematy-
ki jest kształtowanie wyobraźni artystycz-
nej i twórczej poprzez plastykę i sztukę 
oraz tworzenie warunków do rozwijania 
aktywności dzieci w działalności teatralnej 
i plastycznej. W ramach zadań planu rocz-
nego przedszkolaki poznają różnorodne 
techniki plastyczne, mają możliwość roz-
wijania inwencji i aktywności własnej. 
 W salach powstały kąciki teatralne  
z rekwizytami oraz kąciki plastyczne z róż-

„Twórczy przedszkolak”

norodnymi materiałami, z których dzieci 
mogą korzystać w każdej wolnej chwili. 
Każda grupa zorganizowała w swojej sali 
skrzynię skarbów, której zawartość zachę-
ca dzieci do zabawy twórczej. Piękne eks-
pozycje prac dzieci zagościły w salach i na 
korytarzach.
 W ramach kontaktu ze sztuką przed-
szkolaki miały okazję gościć teatrzyk  
z Krakowa, uczestnicząc w przedstawie-
niu ,,Trzy świnki”. Odbył się również wy-
jazd na musical pt. ,,Co w trawie piszczy”, 
podczas którego dzieci mogły podziwiać 
profesjonalnych artystów, oryginalną de-

korację oraz wspaniałą muzykę. 
 Również i nasze przedszkolaki dały 
popis recytatorski biorąc udział w przeglą-
dzie ,,Jesienne bajanie mistrza Brzechwy”, 
gdzie Amelka Komander zajęła I miejsce,  
a Zosia Pazurek II w kategorii przedszkoli.
 Do realizacji zadań naszego planu 
rocznego zaangażowaliśmy również ro-
dziców, którzy wraz z babciami i dziećmi 
uczestniczyli w warsztatach plastycznych, 
które poprowadziły panie z GCKiR w Bie-
rawie: pani Kasia i Basia. Efektem wspól-
nej pracy były przepiękne stroiki bożona-
rodzeniowe i wieńce adwentowe.
 Równocześnie z założeniami planu 
rocznego realizujemy innowację peda-
gogiczną dotyczącą poznawania zwycza-
jów i tradycji śląska opolskiego. Dzieci 
uczestniczyły w dożynkach gminnych  
i parafialnych. Wraz z przedszkolakami  
z Kędzierzyna brały udział w wykopkach 
i ,,Święcie pieczonego kartofla”. Uczestni-
czyły również w przemarszu św. Martina 
oraz brały aktywny udział w zwyczaju je-
siennego kiszenia kapusty. Miały również 
okazję ,,poznać swoją przyszłość” podczas 
tradycyjnych Andrzejek przedszkolnych. 
 Jako, że obchodzimy 100 – lecie odzy-
skania niepodległości, również przedszko-
laki zaangażowały się w uroczystości z tej 
okazji. Braliśmy udział w biciu rekordu 
,,Dla Niepodległej” – wspólne odśpiewa-
nie hymnu Polski, poznaliśmy krótką hi-
storię odzyskania niepodległości podczas 
inscenizacji na uroczystym apelu, uczest-
niczyliśmy w marszu przedszkolaków oraz 
w biegu dla Niepodległej organizowanym 
przez Szkołę Podstawową w Dziergowi-
cach.
 W miesiącu październiku odbyły się 
również dwie ważne uroczystości: Dzień 
Edukacji Narodowej, podczas którego 
montaż słowno – muzyczny przygotowała 
grupa Żabek oraz uroczystość ,,Pasowa-
nia na Przedszkolaka”, gdzie Krasnoludki 
udowodniły, że są już prawdziwymi przed-
szkolakami. 
 W miesiącu listopadzie wszystkie 
dzieci miały okazję uczcić ,,Dzień Pluszo-
wego Misia” podczas wspólnych zabaw ta-
necznych i plastycznych. Natomiast dzieci 
z grupy Żabek miały okazję zaprezentować 
się na przeglądzie ,,Tańców regionalnych” 
w Zalesiu Śląskim.
 Obecnie przygotowujemy się do spo-
tkania z Mikołajem i jesteśmy pewni, że 
wszystkie przedszkolaki zasłużyły na pacz-
kę. 
 Z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia życzymy wszystkim miesz-
kańcom gminy radosnych i miłych chwil 
w gronie rodzinnym.

Beata Donajska

my”- w taki sposób chcemy promować po-
przez plan roczny, świadomość w zakresie 
zdrowego stylu życia. 
 Już we wrześniu w każdym z od-
działów, ogłoszony został konkurs „Ma-
sterchef junior”, w którym rodzice wraz  
z dziećmi przygotowują przepisy różnych 
dań do naszej książki kucharskiej. Na-
stępnym wydarzeniem było zorganizowa-
nie „Dnia marchewki”, „Dnia buraczka”, 
„Święto pieczonego ziemniaka” czy „Dnia 
dyni”. Poprzez wspólne przygotowywanie 
zdrowych przekąsek, dzieci mogły same 
skosztować i przekonać do spożywania 
warzyw i owoców. 
 Pani dyrektor - Monika Bagińska 
oraz pani wicedyrektor - Joanna Zioło 
uczestniczyły w uroczystym pasowaniu na 
przedszkolaka. Dla nowoprzyjętych dzieci 
było to ogromne przeżycie emocjonalne. 
 Kolejnym ważnym wydarzeniem  
z życia naszego przedszkola była uroczysta 
akademia z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej. Dzieci zaprezentowały się jak najlepiej 

potrafiły - recytowały wiersze, tańczyły  
i śpiewały piosenki; goście zaproszeni byli 
pod ogromnym wrażeniem i gromkim 
brawom nie było końca. 
 Dzieciaki z grupy starszej z oddziału  
w Bierawie uczestniczyły także w obcho-
dach Św. Marcina, w których mogły za-
prezentować się w piosenkach i wierszach  
w języku niemieckim. 
 Z racji setnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę Niepodległości, w naszym 
przedszkolu odbyły się uroczyste akade-
mie wraz z odśpiewaniem naszego hymnu 
Polski oraz wzięły udział w akcji: „Rekord 
dla Niepodległej - 100 rocznica Niepodle-
głości”.
 Wraz ze zbliżającymi się świętami  
w palcówkach organizowane są kiermasze 
Bożonarodzeniowe; tym samym wprowa-
dzają nas w cudowny nastrój oczekiwania 
na przyjście Dzieciątka.

mgr Olimpia Daniel
mgr Kinga Przybyła
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Szkoła Podstawowa w Starej Kuźni

 Trzy miesiące minęło, a u nas tyle 
wrażeń. Poza nauką w szkolnych ławkach, 
był też czas aby się realizować w inny spo-
sób.
 Od września szkoła ma nowego patro-
na: Orła Białego oraz pozyskała sztandar. 
W związku z tym w październiku odby-

Nowy patron
ła się uroczy-
stość nadania 
imienia. Swoją 
o b e c n o ś c i ą 
zaszczycili nas 
p r z e d s t a w i -
ciele Kurato-
rium Oświaty  
w Opolu, wła-
dze Gminy 
Bierawa, obec-
ny i były pro-
boszcz parafii 
w Starej Kuź-
ni, dyrektorzy 
szkół i przed-
szkoli naszej 
gminy, spon-

sorzy, rodzice oraz pracownicy naszej 
szkoły oraz nasi uczniowie. W tym dniu 
miała miejsce przepiękna akademia, która 
była poprzedzona mszą świętą oraz po-
święceniem tablicy pamiątkowej i sztan-
daru. Wszyscy obecni po oficjalnej części 
zostali zaproszeni na poczęstunek.

 Tydzień później chętni uczniowie klas 
IV-VIII wzięli udział w warsztatach ję-
zykowych Euroweek. Jak co roku wybra-
liśmy się do Kotliny Kłodzkiej, aby móc 
szlifować znajomość języka angielskiego 
i próbować przełamać barierę językową. 
Emocji było wiele, nawiązały się nowe 
znajomości, które pewnie na długo pozo-
staną w pamięci. 
 W tym samym czasie uczniowie klas 
młodszych wybrali się na wycieczkę do 
opolskiego ZOO. Oprócz podziwiania 
zwierząt mieli okazję na przejazd pocią-
giem czego niektórzy doświadczyli po raz 
pierwszy. 
 Uczniowie klas VI – VIII wzięli udział 
w warsztatach fotograficznych „Moja 
gmina w obiektywie”. Niektórzy z nich, po 
zdobyciu nowego doświadczenia, przy-
stąpili do konkursu fotograficznego. Tym 
razem również nie obyło się bez sukcesów, 
gdyż dwojgu udało się zdobyć zaszczytne 
II i III miejsce, otrzymując wartościowe 
nagrody.
 Od października prowadzone są zaję-
cia w ramach projektu „Programowanie 
sposobem na integrację”, podczas których 
uczniowie przekonują się, iż programo-
wanie wcale nie jest takie straszne. Umie-

Szkoła Podstawowa w Dziergowicach

 1 września, pełni energii i wakacyjnej 
świeżości wyruszyliśmy w podróż do wie-
dzy, pełną wydarzeń, atrakcji i sukcesów. 
 W ramach projektu „Szkoła ekspe-
rymentów i doświadczeń”, uczniowie 
uczestniczą w licznych zajęciach, a 28.XI 
odbyli podróż w komos w Mobilnym Pla-
netarium. Uczniowie kl. 4-6 mają zajęcia 
z robotyki w projekcie „Programowanie 
sposobem na integrację”. Ponadto, nasza 

Pociąg do wiedzy

szkoła bierze udział w licznych progra-
mach profilaktycznych, a nasi uczniowie 
odnoszą wiele sukcesów: I miejsce R. Sim-
mert i M. Wałdoch, III miejsce K. Wolf  
w Gminnych Zawodach w biegach prze-
łajowych, IV miejsce (oraz awans do wo-
jewództwa) R. Simmert w Mistrzostwach 
Powiatu K-K w biegach przełajowych.  
W Gminnym Turnieju Halowej Piłki Noż-
nej chłopcy kl. 7-8 wywalczyli II miejsce,  

a dziewczęta I miejsce oraz tytuł najlep-
szej zawodniczki dla A. Strzały. W tym 
samym turnieju chłopcy kl. 5-6 zdobyli  
I miejsce, najlepszym zawodnikiem został 
R. Simmert, natomiast dziewczęta wy-
walczyły III miejsce. Również III miejsce 
chłopcy kl. 5-6 zdobyli w Mistrzostwach 
Powiatu w Halowej Piłce Nożnej w Cisku. 
 W październiku odbył się XI Konkurs 
Recytatorski Jesienne Bajanie Mistrza 
Brzechwy. W kategorii kl.1-3, I miejsce 
zajęła M. Rassek, III miejsce K. Olbrych; 
w kategorii kl. 7-8 i gimn.: III miejsce za-
jęła A. Strzała. 
 W trakcie Akademii z okazji 100 rocz-
nicy Niepodległej Polski, o godz. 11:11 
uczniowie i pracownicy przystąpili do 
akcji „Rekord dla Niepodległej”- wspól-
nie zaśpiewali 4-zwrotkowy hymn. Zor-
ganizowana została wystawa poświęcona 
Polce, konkurs „Kartka dla Polski”, turniej 
piłki nożnej oraz „Bieg Niepodległości”,  
w którym udział wzięły również Przed-
szkolaki z Dziergowic, a wszystko to  
w barwach biało-czerwonych. 
 Z okazji Mikołajek, nasza prężnie 
działająca RR, ufundowała wszystkim 
uczniom wyjazd na lodowisko, za co bar-
dzo dziękujemy! 
 Przed nami Święta – z tej okazji życzy-
my Wesołych Świąt!

mgr Anna Kostka
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Szkoła Podstawowa w Solarni

 Po wakacyjnym wypoczynku ucznio-
wie szkoły rozpoczęli pierwszy semestr 
roku szkolnego 2018/2019. Oto przegląd 
kilku z pośród wielu wydarzeń jakie od-
były się w naszej placówce.
 Z początkiem roku szkolnego odbył 
się już jak co roku festyn rodzinny orga-
nizowany przez radę rodziców oraz grono 
pedagogiczne.
 Szkoła uczestniczy w licznych projek-
tach takich, jak: „Programowanie sposo-
bem na integrację” czy „Szkoła ekspery-
mentów i doświadczeń.” W ramach pro-
jektu „Moja gmina w obiektywie” uczen-
nica Wiktoria Wojszwiłło zajęła I miejsce 
w konkursie fotograficznym.
 W październiku uczniowie naszej 
szkoły brali udział w Gminnym Konkur-
sie Ekologicznym organizowanym m.in. 
przez UG Bierawa.
 W kategorii klas 4-7 Mateusz Szram 
zajął I miejsce, Kamil Jureczko zajął  
II miejsce, w klasach 1-3 Piotr Podwysoc-
ki zajął III miejsce.
 W zmaganiach sportowych mamy 

Z życia szkoły
liczne osiągnięcia. W Turnieju Gminnym 
w piłce nożnej halowej dziewcząt klas 4-6 
zawodniczki ukończyły Turniej na I miej-
scu i awansowały do Turnieju Powiatowe-
go.
 W listopadzie grupa uczniów z klas 
5-7 uczestniczyła przez 5 dni w warszta-
tach językowych w Bystrzycy Kłodzkiej 
z projektu Euroweek. Uczniowie poznali 
inne kultury, uczyli się języka angielskiego 
w formie ciekawych zajęć i zabaw.
 W piątek, 9 listopada 2018r. o godzinie 
11:11, w ramach świętowania 100 rocz-
nicy odzyskania przez Polskę niepodle-
głości, odśpiewaliśmy wspólnie 4-zwrot-
kowy hymn narodowy w ramach akcji 
MEN „Rekord dla Niepodległej”. Podczas 
uroczystego apelu, zostały rozstrzygnię-
te konkursy: multimedialny, plastyczny  
i strojenia klas w wystroju wylosowanego 
miasta polski.
 Życzymy sobie aby kolejny semestr 
był równie udany.

mgr K. Foltys

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Koźlu

 W bieżącym roku szkolnym zaplano-
wano bogaty harmonogram działań i licz-
nych uroczystości. 
 W ramach projektu Opolskie Edu-
ko 2018 SACRUM ŚLĄSKIE - UTOP-
CE NADODRZAŃSKIE zorganizowano  
w szkole przedstawienie na temat powsta-
nia świata, stworzenia pierwszych Śląza-
ków, Śląska, jego historii oraz wierzeń. 
Utopce, wodne stwory zamieszkujące 
Odrę i okolice, które straszyły, wciąga-
ły pod wodę, były czołowymi postacia-
mi, które poznała licznie zgromadzona 
publika w Gminnym Centrum Kultury  
w Bierawie na podsumowaniu Tygodnia 
Regionalnego. Autorem scenariusza był 
mgr Arkadiusz Barteczko. W programie 
nie zabrakło znanych przyśpiewek ślą-
skich w wykonaniu chóru szkolnego. Kla-
sy młodsze zaśpiewały „Karolinkę” i pięk-
nie zatańczyły, zdobywając gromkie bra-
wa. Goście mieli okazję próbować trady-
cyjnych potraw od żurku po ciasta, torty, 
kartofel salat i wiele innych przysmaków.
 W ramach projektu powstały liczne 
inicjatywy. Konkurs na plakaty ilustrujące 
utopki, konkurs gwary śląskiej dla ucz. kl. 
IV-VIII i gimnazjum. Cenne dla uczest-
ników okazały się warsztaty ceramiczne, 

„Utopce nadodrzańskie”
podczas których uczniowie z gliny two-
rzyli naczynia z podobizną legendarnych 
straszydeł wodnych, a także zajęcia ku-
linarne, kiedy spod rąk uczniów prawie 
same wychodziły kluski śląskie, rolady 
i modro kapusta, na końcu zaś kołocz  
z posypką. Uczniowie wraz z rodzicami 
stanęli na wysokości zdania przygoto-
wując piękne charakteryzacje na dzień 
występu. Również Radzie Rodziców na-
leżą się podziękowania za przygotowanie 
smacznego poczęstunku.
 Następnie uczniowie wzięli udział  
w I Powiatowym Festiwalu Piosenki „Na 

ludowo, na folkowo”, który odbył się w SP 
15 w Kędzierzynie - Koźlu. Nasi repre-
zentanci świetnie się spisali i zdobyli za-
szczytne miejsca.
 Uczniowie z okazji 100 rocznicy Od-
zyskania Niepodległości włączyli się do 
akcji Rekord dla Niepodległej śpiewając 
hymn polski o 11.11 wraz z uczniami  
z całej Polski. Zorganizowano konkursy 
Pieśni Patriotycznej, Recytatorski, Pla-
styczny, Wiedzy Historycznej. Wszystko 
po to, by uzmysłowić uczniom wagę świę-
ta narodowego.
 Po szczegóły z życia naszej szkoły od-
syłam na stronę internetową www.spsta-
rekozle.pl i na szkolnego facebooka. 

E. Ficoń

jętności te zdobywają poprzez zabawę  
z robotami Dash i Dot, układaniem i pro-
gramowanie klocków Lego WeDo 2.0 oraz 
nauką kodowania przy pomocy gry edu-
kacyjnej Scottie Go.
 Wielu uczniów przystąpiło do przed-
miotowych konkursów wojewódzkich na 
szczeblu szkolnym. Tym którzy zakwalifi-
kowali się do etapu gminnego serdecznie 
gratulujemy. Są też uczniowie, którzy brali 
udział w różnorakich zawodach sporto-
wych, niejednokrotnie plasując się na po-
dium czego równie serdecznie gratuluje-
my. Kolejny konkurs w którym braliśmy 
udział to „Gminny Konkurs Ekologiczny”.
 21 listopada dołączyliśmy się do ogól-
nopolskiej akcji „Dzień Wiatraczka”, która 
pomaga szerzyć wiedzę o „rzadkiej cho-
robie” mukowiscydoza. Z tej okazji każda 
klasa wykonała wiatraczki, które symboli-
zują oddech.
 W związku ze zbliżającymi się świę-
tami Bożego Narodzenia dyrektor szko-
ły, nauczyciele oraz pracownicy szkoły 
pragną życzyć niezwykłych wrażeń, nie-
zapomnianych i cudownych chwil oraz 
nowych, wspaniałych możliwości w nad-
chodzącym roku. 

Małgorzata Daroń
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XX-lecie działalności Chóru „HARMONIA”

Dwadzieścia lat już razem śpiewamy ...
 Są to słowa piosenki, którą śpiewali-
śmy z okazji jubileuszu XX-lecia istnie-
nia i działalności Chóru „HARMONIA”  
z Bierawy.
 To już minęło 20 lat, gdy na hasło 
„Dom Kultury tworzy chór…” zebrali-
śmy się i rozpoczęły się regularne próby. 
Przedstawiono nam Artura Niciejew-
skiego (nauczyciela Szkoły Muzycznej  
z Koźla), który został naszym nauczycie-
lem i dyrygentem. 
 Początki nie były łatwe, p. Artur był 
bardzo wymagającym i ambitnym pro-
wadzącym, czasami jeden utwór ćwiczy-
liśmy kilkanaście razy ale efekt końcowy 
był warty tych zmagań. 
 Chór liczył w owym czasie ok. 26 
osób. Zaczęły się wyjazdy na przeglądy 
festiwale, uroczystości kościelne, im-
prezy okolicznościowe w naszej gminie  
i w sąsiednich gminach. Gościliśmy też  
w zaprzyjaźnionej gminie Ostfildern, 
gdzie śpiewaliśmy piosenki w dwóch języ-
kach. Od samego początku utrzymujemy 
przyjacielskie kontakty z Grupą Śpiewa-
czą z Solarni z którą nieraz wspólnie wy-
stępujemy. 
 Teraz chór liczy 13 osób, średnia wie-
ku to ponad 70 lat, śpiewamy na 2 głosy, 
gdyż brakuje nam basów, ale zapału nam 
nie brakuje, przygrywa nam na akorde-
onie Walter Larysz ze Starego Koźla.

Piękny jubileusz
 I tak śpiewamy już 20 lat……!
W dniu 18 kwietnia br. mszą świętą dzięk-
czynną (za żyjących i zmarłych członków 
chóru) rozpoczęliśmy skromne obchody 
naszego jubileuszu. Było oczywiście dużo 
śpiewu, dużo muzyki, przepiękny popis 
swoich umiejętności gry na akordeonie 
zaprezentował nam Artur Niciejewski 
nasz były dyrygent (była to prawdziwa 
„uczta” dla ucha).
 11 listopada na koncercie z okazji 
100-lecia Odzyskania Niepodległości 
Polski w miejscowym Domu Kultury  

w Bierawie zostaliśmy nagrodzeni za na-
szą 20-letnią działalność - nagrodą Wójta 
Gminy.
 Dziękujemy za to miłe wyróżnienie, 
które sprawia nam wiele radości i zachęca 
do dalszych spotkań i wspólnego śpiewu.
 Pragniemy przy tej okazji podzięko-
wać także wszystkim tym, którzy w ciągu 
całego okresu działalności chóru „HAR-
MONIA” byli jego członkami a sytuacje 
zdrowotne lub rodzinne zmusiły ich do 
odejścia. Wy także przyczyniliście się do 
rozwoju naszego chóru.
 Życzymy wszystkim Parafianom i go-
ściom spokojnych, radosnych Świąt Naro-
dzenia Pańskiego!

Leonia Abramek

Ze Starego Koźla do Wrocławia

 Zbudowany na przełomie XV i XVI 
w. w Starym Koźlu, przeniesiony na po-
czątku XIX w. do Kędzierzyna, ostatecz-
nie został przewieziony do Wrocławia na 
Wystawę Stulecia w 1913 r. 
 Zmontowany pod okiem architekta 
Theodora Effenbergera przepiękny mo-
drzewiowy kościółek stał się perełką za-
bytkowego wrocławskiego parku Szczyt-
nickiego. Przy wejściu ustawiono średnio-
wieczny krzyż pokutny. 
 Po renowacji stał się miejscem działal-
ności kulturalnej.

Fot. Bogusław Grodecki

Źródło: Tygodnik ANGORA Nr 44 
(1481) 04.11.2018r.

Historia drewnianego kościoła
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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.

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.

 Ochotnicza Straż Pożarna w Dzier-
gowicach dzięki złożonemu wnioskowi, 
otrzymała grant pochodzący z Fundacji 
CEMEX “Budujemy Przyszłość“. Darowi-
zna została przeznaczona na zadanie pn. 
„Nie boimy się ratować”.

 Dzięki wsparciu zakupiono specjali-
styczny sprzęt szkoleniowy do ratownic-
twa medycznego oraz przeprowadzono 
cykl szkoleń dla dzieci, młodzieży i senio-
rów na temat pierwszej pomocy.

OSP Dziegowice

Wsparcie z fundacji CEMEX

Nowe nabytki OSP Dziergowice
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Fotoreportaż:
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 Jest jeden szczególny wieczór w roku, 
gdy gromadzimy się przy wspólnym stole, 
a dla tych nieobecnych zostawiamy 
puste krzesło i nakrycie, jakby zaraz mieli 
do nas dołączyć.
 Jest taki wieczór, gdy gasną wszelkie 
spory, gdy łamiemy się opłatkiem, 
składając sobie najlepsze życzenia.
 To noc Bożego Narodzenia!!!
 Dzieląc się radością płynącą z 
Tajemnicy Narodzenia Chrystusa składam 
Wam życzenia:

 Niech Miłość, która narodziła się  
w Betlejem, na zawsze zamieszka  
w nas i pośród nas. Niech cud Bożego 
Narodzenia stanie się naszym udziałem 
każdego dnia Nowego 2019 Roku., a pełnia 
darów Świętej Nocy towarzyszy na 
codziennych drogach życia osobistego  
i zawodowego!!!

Ks. Jarosław Krężel

Stara Kuźnia - budowa boiska przy szkole. Lubieszów - utwardzenie nawierzchni.

Brzeźce - przebudowa drogi.Solarnia - przebudowa drogi.

W skrócie:


