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UWAGA !  Ważna informacja

Serdecznie zapraszamy na strony
internetowe sołect z naszej gminy:

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

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

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

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

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

http://www.starekozle.pl/

* * *

Urząd Gminy Bierawa czynny:
Poniedziałek 8:00 - 17:00

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

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
czynny:

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

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

* * *

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 01.04.2019

Bierawa .......................................... 1341
Brzeźce ............................................. 560
Dziergowice .................................. 1657
Goszyce ............................................ 177
Grabówka ........................................ 178
Korzonek ......................................... 213
Kotlarnia ......................................... 554
Lubieszów ....................................... 523
Ortowice ......................................... 244
Solarnia ........................................... 476
Stara Kuźnia ................................... 633
Stare Koźle ...................................... 863
Razem ...................................... 7419

Informacje Wójt informuje

 17 grudnia 2018 r. został uchwalony 
budżet na bieżący rok. To budżet rozwo-
jowy, ale i trudny. Musimy się zmierzyć 
z wysokimi cenami towarów i usług,  
a także z dużymi wzrostami cen energii 
eklektycznej. Planowane wpływy, jak i wy-
datki, ukształtowały się na poziomie oko-
ło 31 mln złotych (w tym na inwestycje  
i remonty przeznaczono około 3 mln zł).
 Modernizowanie, przebudowa dróg 
oraz rozbudowa sieci gazowniczej – to 
najważniejsze cele na ten rok. Już w maju 
rozpocznie się przebudowa kolejnego od-
cinka drogi wojewódzkiej nr 408 Bierawa-
-Korzonek. Koszt zadania to blisko 14 mln 
złotych. Jego zakończenie planowane jest 
na koniec tego roku. Pozostając w tema-
tyce dróg kategorii wojewódzkiej - gotowa 
jest dokumentacja na budowę chodnika 
w ciągu drogi nr 425, ulica Dworcowa  
w Bierawie, którą sfinansowano ze środ-
ków budżetu gminy Bierawa. Najbliższe 
miesiące dadzą odpowiedź, kiedy przed-
miotowe zadanie może się rozpocząć. 
Istnieje szansa, że już w przyszłym roku.  
W budżecie posiadamy zarezerwowa-
ne także środki na modernizację części 
chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
425 w Lubieszowie. 
 Mam nadzieję, że uda się także coś 
poprawić w infrastrukturze dróg powia-
towych. Gmina wykonała dokumentację 
na kolejny odcinek ścieżki rowerowej  
w kierunku Grabówki.
 Pozostając w obrębie dróg gminnych 
- przebudowana zostanie ulica Sosnowa  
w miejscowości Dziergowice oraz część 
ulicy Wiejskiej w Grabówce. Tradycyjnie 
w miesiącach letnich, będziemy wykony-
wali doraźne remonty, zgodnie ze wskaza-
niem inspektora drogowego.
 Jak można zaobserwować w ostatnich 
tygodniach, na terenie gminy realizowana 
jest ważna inwestycja, polegająca na roz-
budowie sieci gazowniczej w kierunku 
Bierawy i Grabówki, aż po firmę RIN-
NEN. Przed kolejnym okresem grzew-
czym do nitki gazowej zostanie podłączo-
ny budynek Urzędu Gminy oraz szkoła  

Szanowni Mieszkańcy
z przedszkolem w Bierawie. W najbliż-
szych miesiącach powinna rozpocząć się 
także rozbudowa sieci gazowniczej w kie-
runku Goszyc i Kotlarni, z uwzględnie-
niem firm tam działających.
 Podjęto pierwsze rozmowy w celu 
kolejnej rozbudowy sieci w kierunku Lu-
bieszowa, Dziergowic i Solarni. Najbliższe 
miesiące dadzą odpowiedź, kiedy dalsze 
inwestycje w tym zakresie będą możliwe.
 Warto nadmienić, że jako gmina 
nieustannie dbamy o bezpieczeństwo 
Mieszkańców i nie tylko, dlatego w tym 
roku planujemy zakupić samochód dla 
jednostki OSP Stara Kuźnia. Kwota za-
rezerwowana w budżecie to 300 tysięcy 
złotych. Jednostka w tym roku obchodzi 
swój wielki jubileusz 100-lecia powstania. 
Już teraz wszystkim druhom serdecznie 
gratuluję tego pięknego wydarzenia.
 Na ten rok zaplanowano również za-
dania z zakresu wodno-kanalizacyjnego. 
Wybudowana zostanie nowa sieć przy uli-
cy Nepomucena w Solarni – głównie pod 
planowaną inwestycję domu spokojnej 
starości oraz pozostałych terenów z prze-
znaczeniem pod budownictwo jednoro-
dzinne. 
 W pozostałych miejscowościach na-
stąpią kolejne rozbudowy istniejących już 
sieci, zgodnie z przyjętym harmonogra-
mem i potrzebami.
 Kwiecień i maj to miesiące, w których 
zostaną rozpoczęte prace przy zadaniu 
polegającym na zagospodarowaniu placu 
przy Domu Kultury w Bierawie. Inwesty-
cja bardzo potrzebna z punktu widzenia 
funkcjonowania GCKiR oraz poprawy 
estetyki miejscowości Bierawa. W najbliż-
szym czasie zostanie ogłoszony przetarg 
na wyposażenie techniczne Domu Kultu-
ry w Dziergowicach, które zwiększy bo-
gactwo oferty kulturalnej. Na te zadania 
pozyskano dofinansowanie ze środków 
unijnych, w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.
 Zgodnie z założonym harmonogra-
mem, od 1 września dwa oddziały przed-
szkolne w Starym Koźlu, zostaną przenie-
sione do budynku szkoły w Starym Koźlu. 
Ostatnie tygodnie w oświacie są bardzo 
napięte z powodu strajku i związanymi  
z tym uciążliwościami dla dzieci i rodzi-
ców. Wspólnie z dyrektorami, w miarę na-
szych możliwości, staraliśmy się zapewnić 
opiekę naszym uczniom. 
 Niestety, w bieżącym roku wzrosły 
stawki podatkowe od nieruchomości,  

(Ciąg dalszy na str 3)

 W związku z rozbieżnością interpretacji przepisów prawa dotyczącą zasad 
udzielania dofinansowania do wymiany / budowy ekologicznych źródeł ciepła  
w budynkach mieszkalnych, Urząd Gminy Bierawa informuje, że do czasu rozstrzy-
gnięcia prawnego zaistniałej sytuacji, wstrzymuje się nabór wniosków. 
 Urząd Gminy Bierawa poinformuje mieszkańców o przywróceniu możliwości 
i terminie składania wniosków o dotacje.

Dział inwestycji

a także ceny za odpady z 12,50 na 14 
złotych. W przypadku cen za odpady, to 
najprawdopodobniej jeszcze pod koniec 
tego roku będzie miała miejsce kolejna 
podwyżka. Samorząd nie może zarabiać 
na odpadach, ale także nie powinien do 
nich dopłacać. W związku z tym, że ostat-
nia oferta cenowa była wyższa, aniżeli 
obecna stawka 14 złotowa, będę zmuszo-
ny rekomendować Radzie Gminy kolejną 
podwyżkę. W całym kraju ceny odpadów 
drastycznie wzrastają i jeżeli nie nastąpi 
reforma prawa, to najbliższe lata mogą 
doprowadzić do kolejnych zbyt wysokich 
podwyżek. Mam nadzieję, że do tego nie 
dojdzie.
 Pozytywne informacje w zakresie 
bezpieczeństwa powodziowego - w stycz-
niu 2020 roku będzie oddany do użytku 
zbiornik Racibórz, który z pewnością 
zmniejszy nasze obawy przed zagroże-
niem związanym z powodzią. Poza tym 
dobiegają końca prace projektowe pierw-
szego odcinka wału od strony wojewódz-
twa śląskiego o długości 2850 metrów. 
Kiedy pierwszy odcinek będzie budo-
wany, tego jeszcze nie wiadomo. Między 
innymi w tej sprawie uczestniczyłem  
w posiedzeniu Parlamentarnego Zespo-
łu Przyjaciół Odry 3 kwietnia w sejmie.  
O dalszych działaniach w tym zakresie 
będę na bieżąco informował. 
 W chwili obecnej największym zagro-
żeniem dla rozwoju naszych małych oj-
czyzn są galopujące w górę ceny towarów 
i usług, a w ostatnim okresie także wzrost 
cen energii elektrycznej. W naszym przy-
padku to zwiększone koszty oświetlenia 
ulic, budynków świetlicowych, domów 
kultury, szkół, budynków OSP, budynków 
LZS itd. Nikt nas nie pyta, skąd samorząd 
ma znaleźć na to środki i komu ma za-
brać. Sytuacja finansowa w samorządach 
staje się trudna także z powodu zrzuca-
nia kolejnych zadań na nasze barki przy 
jednoczesnym braku dofinansowań tych 
działań. Jeżeli ta tendencja się utrzyma, to 
coraz mniej środków będzie wystarczało 
na inwestycje i modernizacje. Jestem jed-
nak dobrej myśli i patrzę z optymizmem 
w przyszłość.

 Z okazji nadchodzących Świąt Wiel-
kanocnych życzę obfitości łask Bożych, 
zdrowia, radości, wytrwałości w codzien-
nym zmaganiu się z przeciwieństwami, 
poczucia siły, pokoju oraz nieustającej 
wiary i nadziei.

Z poważaniem,
Wójt Gminy Bierawa

Krzysztof Ficoń

Informacje gospodarcze

Zrealizowano następujące zadania:
1. Remont szatni na boisku LZS w Starej 
Kuźni – 26 500 zł.
2. Remont pomieszczenia kuchennego  
w świetlicy w Kotlarni – 15 000 zł.
3. Remont ulicy Jana Pawła II w Bierawie 
oraz ulicy Stawowej w Dziergowicach – 
16 000 zł.

Remonty i inwestycje

Podpisano umowy na realizację następu-
jących zadań:
1. Budowa Letniej Bazy Kultury przy 
Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji  
w Bierawie – 412 000 zł
2. Remont dachu po nawałnicy nad świe-
tlicą w Ortowicach – 26 000 zł

Dział inwestycji

(Ciąg dalszy ze str 2)
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Ruszył serwis www.gminabierawa.gminazenergia.pl

 Pomimo iż tegoroczny sezon grzewczy 
powoli dobiega końca, temat niskiej emisji 
i smogu nie powinien zostać zepchnięty 
na drugi plan. Fatalna jakość powietrza 
w Polsce to poważny problem, który sam 
się nie rozwiąże. Pod adresem www.gmi-
nabierawa.gminazenergia.pl oddajemy 
do Państwa dyspozycji serwis „Gmina z 
energią”, gdzie przez cały rok zapewnimy 

Walczymy ze smogiem
Państwu informacje na temat efektywnych 
technik grzewczych, odnawialnych źródeł 
energii czy budownictwa energooszczęd-
nego. „Gmina z energią” to także informa-
cje o dostępnych źródłach finansowania, 
takich jak dotacje, pożyczki preferencyjne 
czy kredyty. Oczywiście, w serwisie nie za-
braknie materiałów na temat niskiej emisji 
i szkodliwości tego zjawiska.

 
www.gminabierawa.gminazenergia.pl to 
jednak nie tylko informacje – na stronie 
znajdziecie Państwo kalkulator efektyw-
ności energetycznej, poradnik budow-
nictwa, a także wiele materiałów eduka-
cyjnych, z  których będą mogli korzystać 
nauczyciele czy organizacje pozarządowe.
Zapraszamy do regularnego odwiedzania 
strony!

www.gminabierawa.gminazenergia.pl

Skuteczna walka ze smogiem w Twojej gminie!

Gmina z energią
Kompleksowy gminny serwis informacyjno-edukacyjny

Finansowanie inwestycji
- dostępne źródła finansowania

Fotowoltaika
Powietrze w Twojej gminie

- dane z czujników jakości powietrza

Kalkulator efektywności
energetycznej

Regularnie aktualizowane
artykuły

Poradnik budownictwaMateriały edukacyjne

SMOG
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Zmniejszanie kosztów ogrzewania

 Co prawda każdy z nas myśli już  
o wiośnie i słońcu, ale może to dobry czas, 
żeby zastanowić się, jak przygotować się 
na kolejny sezon grzewczy i jakie źródło 
ciepła wybrać!
 Przybliżamy Państwu porównanie 
kosztów ogrzewania dla różnych typów 

Termomodernizacja się opłaca
ogrzewania. Na potrzeby niniejszego tek-
stu przyjęliśmy nowy dom jednorodzinny, 
z powierzchnią ogrzewania 160 m2, w któ-
rym mieszkają 4 osoby.
 Obliczenia zostały wykonane na pod-
stawie przykładowego kalkulatora, który 
może Państwu posłużyć do sprecyzowania 
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Grzejniki akumulacyjne

Pompa ciepła - powietrzna

Pompa ciepła - gruntowa

Kocioł na pelet

Kocioł na drewno - buk

Z podajnikiem, „ekogroszek”

Kocioł miałowy + grzałka elektryczna

Kocioł kondensacyjny

Kocioł tradycyjny

Kocioł starego typu
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Kocioł kondensacyjny
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Paliwo / energia Koszt paliwa 
(całkowity, brutto)

Wartość 
opałowa

Energia 
elektryczna

Grzejniki akumulacyjne 0,37 [zł/kWh] 1,00 [-]

Pompa ciepła – powietrzna 0,55 [zł/kWh] 1,00 [-]

Pompa ciepła – gruntowa 0,45 [zł/kWh] 1,00 [-]

Drewno
Kocioł na pelet 900 [zł/tona] 5,28 [kWh/kg]

Kocioł na drewno – buk 200 [zł/m.p.] 3,80 [kWh/kg]

Węgiel
Z podajnikiem, „ekogroszek” 900 [zł/tona] 7,22 [kWh/kg]

Kocioł miałowy + grzałka elektryczna 500 [zł/tona] 6,38 [kWh/kg]

Olej opałowy
kocioł kondensacyjny 3,60 [zł/litr] 10,22 [kWh/litr]

kocioł tradycyjny 3,60 [zł/litr] 10,22 [kWh/litr]

LPG kocioł kondensacyjny 2,30 [zł/litr] 6,66 [kWh/litr]

Gaz ziemny

kocioł kondensacyjny 2,30 [zł/m3] 9,86 [kWh/m3]

kocioł tradycyjny 2,27 [zł/m3] 9,86 [kWh/m3]

kocioł starego typu 2,24 [zł/m3] 9,86 [kWh/m3]

danych w odniesieniu do konkretnego bu-
dynku. (http://kotly.pl/kalkulatory/)

Ważne! Koszt ogrzewania domu zależy od 
stopnia termomodernizacji budynku oraz 
zastosowanych źródeł ciepła.

Źródło: http://kotly.pl/kalkulator-kosz-
tow-ogrzewania/

Sprawność
(SCOP)

Koszt ogrzewania 
[zł brutto / rok]

Koszt 1 kWh 
[zł brutto/kWh] Zużycie paliwa / energii

1 [-] 7 312.- 0,37 19 762 [kWh/rok]

3,1 [-] 3 506.- 0,18 6 375 [kWh/rok]

4,0 [-] 2 223.- 0,11 4 941 [kWh/rok]

85 [%] 3 963.- 0,20 4,40 [ton/rok]

80 [%] 2 740.- 0,14 13,70 [m.p./rok]

70 [%] 3 519.- 0,18 3,91 [ton/rok]

60 [%] 3 301.- 0,13 5,16 [ton/rok]

100 [%] 6 961.- 0,35 1 934 [litr/rok]

88 [%] 7 910.- 0,40 2 197 [litr/rok]

103 [%] 6 626.- 0,34 2 881 [litr/rok]

104 [%] 4 432.- 0,22 1 927 [m3/rok]

85 [%] 5 349.- 0,27 2 358 [m3/rok]

70 [%] 6 424.- 0,33 2 863 [m3/rok]

Koszty ogrzewania
[zł brutto / rok]

aktualizacja cen paliw i energii elektrycznej 11.2018r.

Urząd informuje

 Zachęca się wszystkich mieszkańców 
Gminy Bierawa do skorzystania z możli-
wości pozbycia się ze swoich gospodarstw 
objętych zbiórką zbędnych odpadów wiel-
kogabarytowych. Korzystając z tej okazji 
zadbamy o czystość naszych gospodarstw, 
wsi i całej Gminy, o nasze środowisko,  
a przy tym unikniemy kłopotów związa-
nych z wywozem tych odpadów w innym 
okresie.
 Przedmioty przeznaczone do wywozu 
powinny być przygotowane z zachowa-
niem ogólnych warunków sanitarnych  
i bezpieczeństwa jak również nie powinny 
stwarzać zagrożenia dla ruchu drogowe-
go.
 Zbiórka przedmiotów wielkogabary-
towych, urządzeń elektronicznych, elek-
trycznych, sprzętu AGD i RTV zostanie 
zorganizowana w następujących dniach:

27 maja - Dziergowice
29 maja - Bierawa
1 czerwca - Solarnia
2 lipca - Brzeźce i Stare Koźle

 W pozostałych sołectwa - Lubieszów, 
Grabówka, Korzonek, Ortowice, Kotlar-
nia, Stara Kuźnia i Goszyce zbiórka od-
będzie się w sierpniu lub wrześniu. Data 
zostanie ustalona i podana w terminie 
późniejszym.

Odpady wielkogabarytowe
Zbiórce podlegają:
• Meble oraz ich elementy, 
• dywany, wykładziny podłogowe, 
• armatura sanitarno-łazienkowa, 
• ramy okienne bez szyb, 
• opony o średnicy do 120 cm max 4 szt. 

z posesji, 
• lodówki, zamrażarki, 
• duży i mały sprzęt AGD, 
• monitory i telewizory, 
• sprzęt komputerowy i telekomunikacyj-

ny, 
• narzędzia elektryczne i elektroniczne.

 Zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny nie może być poddany wcześniej 
demontażowi.
 Odpady należy wystawić do godziny 
6.00 przed swoją posesją.
 Zabrania się wystawiania odpadów in-
nych niż wyżej wymienione ponieważ nie 
będą zabrane.

Zbiórka dla potrzebujących

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Bierawie organizuje zbiórkę mebli 
(w tym mebli kuchennych), lodówek, 

pralek automatycznych, pościeli,  
koców, firan i ręczników w stanie po-

zwalającym na ich dalsze użytkowanie. 
Prosimy o przyłączenie się do akcji.

Osoby zainteresowane prosimy  
o kontakt z Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Bierawie:  
tel. (77) 48 72 181

* * *

Regionalny System Ostrzegania

Bieżące komunikaty znajdują na stro-
nie internetowej:
www.bierawa.pl

w zakładce: Informacje \ Regionalny 
System Ostrzegania

https://bierawa.pl/4829/4293/
regionalny-system-ostrzegania.html

Jest to rozwiązanie mające na celu 
informować mieszkańców o zagroże-

niach. Ostrzeżenia pochodzą  
z wojewódzkich centrów zarządzania 

kryzysowego.
Więcej informacji: https://www.opole.
uw.gov.pl/regionalny-system-ostrzega-

nia--rso

Informacje
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GCKiR. Ferie zimowe z GCKiR w Bierawie. GCKiR. Finał WOŚP.

GCKiR. Zajęcia plastyczne w DK Dziergowice.GCKiR. Pogrzeb Basa.

Informacje GCKiR

WOŚP w Gminie Bierawa
 Dnia 13.01.2019 roku kolejny raz 
Gminne Centrum Kultury i Rekreacji 
w Bierawie (Dom Kultury Dziergowice 
oraz Dom Kultury w Starej Kuźni) orga-
nizowali XXVII Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Tego roku 26 wo-
lontariuszy zbierało pieniążki dla dzieci 
małych i bez FOCHA! Na zakup sprzętów 
specjalistycznych szpitali dziecięcych. 
 Z dumą informujemy, że 27 Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  
w gminie Bierawa zakończył się zbiórką 
około 18,500 zł! Sztab nr: 000/603 pod 
kierownictwem szefa sztabu Bernarda 
Kowola serdecznie dziękuje wolontariu-
szom oraz wszystkim licytującym gadżety. 
 A w Domu Kultury w Dziergowicach 
oraz w Starej Kuźni wiele się działo, odby-
wały się licytacje WOŚPowych przedmio-
tów, prezentacje przedszkoli oraz szkół, 
występy dzieci działających przy DK, 
dziękujemy zespołom: „Libido”, „Esther”. 
Dzieci wykonywały różne serduszkowe 
zadania;). Tradycyjnie również wspierało 
nas OSP. 
 Dziękujemy wolontariuszom i lu-
dziom dobrego serca za zaangażowanie  
i wspólna zabawę!!!

Ferie z GCKiR
 Od 28.01.2019 do 8.02.2019 w pla-
cówkach GCKiR w Bierawie podczas ferii 
zimowych odbywały się spotkania, warsz-

Wydarzenia kulturalne
taty, gry, zabawy i wyjazdy. W tym roku 
dzieciakom proponowaliśmy różnego ro-
dzaju warsztaty, jak: tworzenie mydełek, 
zabawa przy bębnach afrykańskich, czy 
spotkanie z przedstawicielami grupy „Za-
ksa”. Ponadto dzieci mogły pojechać na 
wycieczkę do kina oraz na lodowisko do 
Pszowa. Nie zabrakło również zajęć mu-
zycznych, kulinarnych, plastycznych czy 
ceramicznych. 
 Mamy nadzieję, że przygotowane 
przez nas propozycje wam się spodobały!

Zabawa Karnawałowa
 2 marca 2019 r. zakończyliśmy karna-

wał zabawą kostiumową w Starej Kuźni. 
Dziękujemy wszystkim za udział w zaba-
wie i zachęcamy do podtrzymania tradycji 
przebierańców.

Babski Comber
 Po raz trzeci sala Domu Kultury  
w Starej Kuźni wypełniona była samymi 
kobitkami z okazji Babskiego Combru. 
„Oj chopy, chopy zobaczcie jak Wasze 
babki się bawiły... :)? Co roku Babski Com-
ber jest wyjątkowy. W tym roku tematem 
przewodnim był styl kowbojsko - góralski. 
Wszystkie panie przyszły przebrane jed-
nak wszystkim towarzyszył dobry humor 
i świetna zabawa, a uwierzcie że żadnej nie 
trzeba było namawiać do tańca jak też do 
udziału w konkursach. 
 Dziękujemy wszystkim sponsorom 
za nagrody, panie w tym dniu poczuły się 
wyjątkowo. A My już zapraszamy za rok.

Pogrzeb Basa
 W Domu Kultury Dziergowice jak 
co roku odbyło się pożegnanie karnawa-
łu- „Pogrzebanie Basa”. Podczas imprezy 
można było również wystąpić w konkur-
sie „Twoja twarz brzmi znajomo” na sce-
nie zaprezentowały się między innymi: 
Przedszkolaki w znanych utworach, Ze-
nek Martyniuk, zespół Abba, Maryla Ro-
dowicz, Marta Gałuszewska, Spice Girls  
a nawet Sławomir! Dziękujemy wszystkim 
przybyłym za wspólną zabawę! Impreza 
zakończyła się „Pogrzebem basa” i wypę-
dzeniem wszystkich z sali przez śmierć.

Pracownicy GCKiR w Bierawie

GCKiR w obiektywie:

Koło Gospodyń Wiejskich

 Z inicjatywy kilku pań w Kotlarni  
w listopadzie ubiegłego roku zawiązało się 
Koło Gospodyń Wiejskich KOTLARNIA, 
które w grudniu zostało oficjalnie zareje-
strowane. W styczniu zostało zorganizo-
wane spotkanie z policjantem dotyczą-
ce bezpieczeństwa, ochrony ludzi przed 
oszustami i wyłudzeniami. 
 Promując zdrowy tryb życia zaproszo-
no mieszkanki Kotlarni na wykład o zdro-
wym odżywianiu, który przeprowadziły 

W Kotlarni zaczyna się dziać...
panie z sąsiednich miejscowości. 
 Koło Gospodyń Wiejskich zorganizo-
wało wyjazd do Teatru Miejskiego w Gli-
wicach i do kina do Kędzierzyna-Koźla. 
Zarówno spektakl jak i film okazały się 
udanymi wyjazdami. W lutym paniom  
z KGW udało się zorganizować spotkanie 
karnawałowe, a następnie we współpracy 
z panią sołtys wspólną biesiadę na Dzień 
Kobiet. Przy zaangażowaniu pań z koła 
oraz pani radnej został zorganizowany  

Spotkanie informacyjne
Szanowni Mieszkańcy sołectw
BIERAWA i GRABÓWKA,

W dniu 06 maja 2019 r. (poniedziałek) 
o godzinie 18.00 w Domu Kultury  
w Bierawie (I piętro), odbędzie się
SPOTKANIE INFORMACYJNE
dla wszystkich zainteresowanych 

Mieszkańców Bierawy i Grabówki  
w sprawie trwającej rozbudowy sieci 

gazociągu.
Zaproszeni goście postarają się odpo-

wiedzieć na wszystkie Państwa pytania.

Informacje

i prowadzony jest bezpłatny kurs kompu-
terowy dla osób 50+. 
 KGW za cel postawiło sobie wspie-
ranie rozwoju wsi, promowanie kultury 
ludowej, lokalnej, rozwijanie działalności 
społecznej, a przede wszystkim integrowa-
nie lokalnej społeczności. Obecnie KGW 
liczy już ponad 30 członków. Koło utrzy-
muje się z własnych składek, ale również 
skorzystało z dofinansowania państwa 
oraz dotacji z kilku firm z terenu naszej 
gminy. Założony profil na facebook’u po-
zwala śledzić aktualne wiadomości o kole.
 Zapraszamy wszystkich chętnych do 
uczestnictwa w naszej organizacji.
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Spacerem po pograniczu
 To tytuł kolejnego projektu realizo-
wanego przez Gminę Bierawa w ramach 
Funduszu Mikroprojektów w Euroregio-
nie Pradziad. Głównym jego celem jest 
podniesienie poziomu wiedzy na temat 
wartości kulturowych oraz walorów tu-
rystycznych gmin partnerskich poprzez 
stworzenie innowacyjnego narzędzia 
marketingowego. 
 W najbliższych miesiącach wszystkie 
obiekty atrakcyjne turystycznie, warto-

ściowe kulturowo oraz pełniące funkcję 
jednostek użyteczności publicznej, zarów-
no na terenie Gminy Bierawa jak i na tere-
nie partnerskiej Gminy Markvartovice – 
zostaną odwiedzone z kamerą i aparatem. 
W międzyczasie tworzone będą opisy  
w trzech językach – polskim, czeskim  
i niemieckim. 
 Całość prac udostępniona będzie za 
pomocą wirtualnego spaceru – platfor-
mie dostępnej online, za pomocą której 

Projekt Spacerem po pograniczu jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice.

odwiedzisz każdy zakątek gmin! 
 Wartość projektu wynosi 21  100,00 
euro, w tym przyznane dofinansowanie  
w kwocie 17  935,00 euro stanowi Euro-
pejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 
1  055,00 euro budżet państwa. Wkład 
własny gminy to 2 110,00 euro.

Przedszkole w Bierawie

 Zima to okres, kiedy czas mija wol-
niej, ale nie w naszym przedszkolu! Dzie-
ci z Przedszkola w Bierawie z oddziałami 
zamiejscowymi świetnie o tym wiedzą: 
tanecznym krokiem weszliśmy w Nowy 
Rok, rozpoczynając karnawał od ba-
lów przebierańców oraz od uroczystego 
świętowania Dnia Babci i Dziadka, gdzie 
przedszkolaki wyraziły swoją miłość po-
przez wierszyki, tańce i piosenki. 
 Cały rok dzieci poznają sposoby zdro-
wego odżywiania, a przy tym świetnie się 
bawią, np. poprzez wspólne z rodzicami 
przygotowywanie sałatki owocowej albo 
degustowanie owoców egzotycznych, na 
chwile zapomnienia dzieci pozwoliły so-

Ciekawie przez cały rok
bie obchodząc „Tłusty czwartek” - sami 
piekliśmy pyszne pączki, chrusty i fawor-
ki. Dzieci w domu propagują zdrowy styl 
życia, dowodem na to są zdjęcia i przepisy 
przepysznych dań, które dzieci przynoszą 
do przedszkola do wspólnej książki ku-
charskiej. 
 Świętując Walentynki wyrażaliśmy 
ciepłe uczucia i szacunek wobec siebie. 
Zimową porą odwiedził nas pan policjant, 
który przypomniał najważniejsze zasady 
bezpiecznego zachowania. Po warszta-
tach pierwszej pomocy dzieci wiedzą jak 
się należy zachować podczas konieczności 
udzielenia takiej pomocy. 
 W miesiącu marcu przeprowadza-

Przedszkole w Dziergowicach

 Po grudniowych, świątecznych spo-
tkaniach z rodzicami nastał czas spotka-
nia z babciami i dziadkami. 
 W styczniu przedszkolaki wraz ze 
swoimi paniami przygotowały piękne 
przedstawienia dla swoich ukochanych 
babć i dziadków z okazji ich święta. Było 
mnóstwo uścisków, całusów oraz piękne 
niespodzianki przygotowane przez na-
szych milusińskich. 
 Karnawał był w tym roku wyjątkowo 
długi, dlatego nasze przedszkolaki uczest-
niczyły w wielu balach i zabawach. Pod-
czas balu karnawałowego nie brakowało 
policjantów, piratów, księżniczek i wie-
lu innych bajkowych postaci. Kolorowe 
przebrania wirowały również podczas fe-
rii na balu „mały basik” w Domu Kultury  
w Dziergowicach, gdzie co roku, we współ-
pracy z Domem Kultury w Dziergowicach 

Wieści z przedszkola

organizowany jest bal przebierańców dla 
dzieci z Dziergowic i okolic. Przedszko-
laki wraz z rodzicami uczestniczyły rów-
nież w corocznej imprezie kultywującej 
tradycje śląskie - „Bass Begraben” w Domu 
Kultury w Dziergowicach, podczas której 
oficjalnie karnawał został pożegnany. 
 A przed ostatkami oczywiście święto-
waliśmy w przedszkolu tradycję ,,Tłustego 
czwartku”. Panie przygotowały dla przed-
szkolaków przedstawienie, które wprowa-
dziło nas w tradycję pieczenia pączków 
w ostatni czwartek karnawału. Następnie 
dzieci poznały proces wypieku pączków, 
a nawet miały okazję same spróbować jak 
się je robi. Oczywiście najmilszym mo-
mentem dla dzieci była degustacja swoj-
skich pączków. 
 W okresie ferii zimowych, żadnemu 
przedszkolakowi nie groźna była zima,  

a największą frajdą były zabawy na białym 
puchu, lepienie bałwana oraz śnieżne za-
przęgi.
 Od marca dzieciaki z niecierpliwością 
oczekują nadejścia wiosny. Dowodem na 
to są prace porządkowe w kącikach przy-
rody- zakładanie w nich hodowli nowa-
lijek oraz prowadzenie obserwacji zmian 
zachodzących w przyrodzie. Z wielką ra-
dością przyjmujemy każdy promyk słońca 
i wesoło bawimy się w naszym pięknym 
kolorowym ogrodzie. Ponadto każda gru-
pa wiekowa przygotowuje akcent na po-
witanie wiosny (symbol zimy - Marzanna, 
symbol wiosny - Gaik, montaż słowno-
-muzyczny). Również w marcu rozpo-
częły się zapisy dzieci do przedszkola, do 
którego serdecznie zapraszamy. Ponad-
to w najbliższych miesiącach czeka nas 
jeszcze wiele pracy m.in. przygotowania 
do Świąt Wielkanocnych, udział w „Prze-
glądzie małych form teatralnych w Biera-
wie”, przeglądzie piosenki niemieckiej 
w Łanach, warsztatach Wielkanocnych, 
organizacji „Festynu Rodzinnego”, „XVI 
Śląskiej Biesiady Przedszkolaków”, zakoń-
czenia starszaków. Pojedziemy jeszcze na 
kilka wycieczek m.in. do Nadleśnictwa  
w Starej Kuźni, na basen, do Galerii Sztuki 
oraz teatru.
 Dziękujemy za zaangażowanie ro-
dzicom z naszego przedszkola za pomoc 
podczas wielu uroczystości przedszkol-
nych. Bez Was nie udałoby się zrealizować 
naszych planów.
 Korzystając z okazji nadchodzących 
Świąt Wielkanocnych przedszkolaki i per-
sonel Publicznego Przedszkola w Dzier-
gowicach życzą wszystkim mieszkańcom 
gminy radosnych, zdrowych i pogodnych 
chwil spędzonych w gronie rodzinnym.

 Katarzyna Olbrych

na jest rekrutacja dzieci na rok szkolny 
2019/2020 we wszystkich oddziałach na-
szego przedszkola, a przyszli przedszko-
lacy mogą zagościć w poszczególnych 
oddziałach podczas „Dni Otwartych”.  
W każdej grupie naszych oddziałów od-
bywają się „zajęcia otwarte”, na których 
rodzice mają okazję obserwować pracę 
swoich pociech.
 Bardzo wielkimi krokami zbliżamy 
się do wiosny. Do ważnego wydarzenia 
przygotowują się dzieci oraz pracownicy 
oddziału w Starym Koźlu, w maju przed-
szkole będzie obchodziło jubileusz 50-le-
cia placówki.
 Z okazji nadchodzących Świąt Wiel-
kanocnych wszystkim czytelnikom „Głosu 
Bierawy” życzymy zdrowych, spokojnych 
chwil spędzonych w gronie najbliższych.

mgr Jolanta Malajka

Klub ZAWISZA Stara Kuźnia Sekcja LA

 30.03.2019 r. w Korfantowie odbyły 
się Mistrzostwa Województwa Opolskie-
go w Biegach Przełajowych. W zawodach 
uczestniczyła szóstka zawodników ZAWI-
SZY, trójka stanęła na podium. 
 Na dystansie 500 m: Wojciech Bachryj 
w kategorii 2009 r. zajął drugie miejsce, 
Ewelina Sobczyk w kategorii 2007 r. rów-
nież była druga. Marcel Kansy na dystan-
sie 3000 m. w kat. U-16 był trzeci. Pozosta-
li zawodnicy również zajęli bardzo dobre 
miejsca. Paskal Kansy i Bartosz Runau 
startowali na 500 m. Paskal w kat. 2008 r. 
zajął piąte miejsce a Bartek w kat. 2007r. 
był dziewiąty. Kamil Łuczak w kat. U-16 
wywalczył ósme miejsce.
 Dzień później 31.03.2019 r. zawodni-
cy ZAWISZY wystąpili w Rudzie Śląskiej, 
gdzie odbyły się 48 Masowe Biegi Przeła-
jowe o Paterę ,,DZIENNIKA ZACHOD-

Podium w Mistrzostwach Województwa

NIEGO” i Śląskiego TKKF. W zawodach 
wystartowało dwanaścioro naszych naj-

młodszych zawodników: Nel Sobczyk, Jan 
Stańczyk, Julian Bachryj, Julia Czarnecka, 
Zuzanna Cybulska, Wojciech Bachryj, Pa-
skal Kansy, Bartosz Runau, Ewelina Sob-
czyk, Małgorzata Pawletko, Marcel Kansy, 
Kamil Łuczak oraz osiemnastu zawod-
ników pełnoletnich. Wszyscy zawodnicy 
biegali w swoich kategoriach wiekowych 
oraz na różnych dystansach. Drużynowo 
zajęliśmy czwarte miejsce na 27 startują-
cych drużyn.
 06.04.2019 r. ponownie wystartowali 
nasi najmłodsi zawodnicy w Rydułtowach 
w VIII CROSSIE RYDUŁTOWSKIM. 
Wszyscy zawodnicy startowali na dy-
stansie 1000 m. Kansy Paskal w kat. 2009 
- 2008 zwyciężył, Bachryj Wojciech był 
drugi, Runau Bartosz w kat. 2007 - 2006 
był trzeci, Łuczak Kamil w kat. 2004 - 2002 
również był trzeci a Kansy Marcel w tej sa-
mej kat. był czwarty.
 Gratulacje dla wszystkich zawodni-
ków.

Bogdan Ciechomski
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Szkoła Podstawowa w Starej Kuźni

 Nowy rok w naszej szkole rozpoczął 
się sportowo. W styczniu uczniowie wzię-
li udział w ,,Białej Szkole”. Tradycyjnie  
w DWD w Sidzinie doskonalili swoje 
umiejętności narciarskie. Byli również 
tacy, którzy po raz pierwszy rozpoczęli 
swoją przygodę z nartami na stoku. 
 Po sportowych zmaganiach, przyszedł 
czas na intelektualny wysiłek. W styczniu 
rozpoczęły się gminne etapy konkursów 
przedmiotowych. Nasi uczniowie wzię-
li udział w konkursie: polonistycznym, 
matematycznym, historycznym i języka 
angielskiego. Efekty pracy to: I  miejsce 
(Vanessa Ryszkiewicz) i III miejsce (Julia 
Ryszkiewicz) w konkursie polonistycz-
nym, I  miejsce (Błażej Łuczak) w kon-
kursie matematycznym, II  miejsce (Julia 
Ryszkiewicz) w konkursie historycznym, 
II miejsce (Vanessa Ryszkiewicz) w kon-
kursie języka angielskiego. Uczniom i na-
uczycielom bardzo serdecznie gratuluje-
my, gdyż wiemy, ile pracy i wysiłku trzeba 
włożyć w konkursowe przygotowania. 
 Wzięliśmy również udział w gmin-
nym konkursie recytatorskim w języku 
niemieckim. Wynikiem tych zmagań trzy 

Z życia szkoły
uczennice: Ewelina Sobczyk, Alicja Do-
whań i Zuzanna Czerwińska będą nas re-
prezentowały w konkursie powiatowym. 
 Miłym podsumowaniem I semestru 
było wręczenie przez Dyrektora Szkoły 
stypendiów naukowych uczniom wyróż-
niającym się w nauce i zachowaniu. Są to: 
V. Ryszkiewicz, J. Ryszkiewicz, B. Łuczak, 
L. Burska, K. Łuczak, M. Ślusarska.
 Zanim rozstaliśmy się na upragnione 
ferie odwiedzili nas policjanci i strażacy. 
Policjanci udzielili wskazówek jak bez-
piecznie spędzić wolny czas. Z kolei stra-
żacy z OSP ze Starej Kuźni przypomnie-
li zasady udzielania pierwszej pomocy  
w sytuacjach zagrożenia życia. Obydwa 
spotkania były bardzo pouczające.
 Przez cały rok szkolny uczniowie 
naszej szkoły realizują różne akcje i pro-
jekty: m. in. ,,Trzymaj formę’’ i ,,Zacho-
waj trzeźwy umysł”. W związku z tym 
zorganizowaliśmy imprezę pod hasłem 
,,Mam talent”. Młodzi i zdolni wykonaw-
cy na forum szkoły zaprezentowali swoje 
uzdolnienia w różnych dziedzinach: wo-
kalnych, instrumentalnych, magii i kaba-
retu. Profesjonalne jury oceniało występy,  

a publiczność świetnie wszystkim dopin-
gowała. 
 Ważna dla naszej szkoły jest integra-
cja z osobami chorymi na mukowiscydo-
zę. Kolejny raz włączyliśmy się w ogólno-
polską akcję „Tydzień mukowiscydozy”, 
dzięki której uczniowie poszerzyli swoją 
wiedzę na temat tej nieuleczalnej choroby. 
 W ramach tygodnia zawodowego 
uczniowie klasy VIII odwiedzili w Kę-
dzierzynie-Koźlu dwie szkoły ponadpod-
stawowe, które od września mogą stać się 
miejscem ich dalszej nauki. 
 Tradycyjnie odbyły się zabawy karna-
wałowe dla klas I-III i IV-VIII, a ponie-
waż było to w ,,Tłusty czwartek” oczywi-
ście słodkim poczęstunkiem były pączki. 
Wszyscy dobrze się bawili tańcząc, śpie-
wając i angażując się w różnorodne kon-
kursy.
 Cieszymy się z nowopowstałego na 
terenie szkoły wielofunkcyjnego boiska. 
Pierwsze promienie słoneczne zachęciły 
nas do korzystania z tego obiektu. Dzię-
kujemy za zrealizowanie tego przedsię-
wzięcia miejscowej OSP i UG w Bierawie. 
Na pewno będzie on dobrze wykorzystany 
przez uczniów i mieszkańców Starej Kuź-
ni.

Aleksandra Kordek

Szkoła Podstawowa w Dziergowicach

 W dziergowickiej podstawówce jak 
zwykle wiele się dzieje. Rada Rodziców, 
na którą zawsze możemy liczyć, działa 
prężnie. 14 stycznia zorganizowała dla 
uczniów bal karnawałowy, a 26 stycznia 
zabawę karnawałową dla rodziców, która 
cieszyła się wielkim zainteresowaniem. 

Jak zwykle wiele się dzieje

Pamiętała również o nas w Tłusty Czwar-
tek. 
 17 stycznia nasi uczniowie mieli 
okazję uczestniczyć w rekonstrukcji hi-
storycznej „Ku Niepodległej”. Klasy 4 i 5 
brały udział w warsztatach: „Kompeten-
cje obywatelskie. Wolontariat” w ramach 

projektu Odkrywcy Sekretów Nauki.  
W ramach tego samego projektu odbyły 
się zajęcia w Parku Nauki i Ewolucji Czło-
wieka w Krasiejowie dla uczniów kl. 5 i 6. 
 Dbamy nie tylko o naszych uczniów, 
pamiętamy również o rodzicach i dla-
tego została przeprowadzona prelekcja 
profilaktyczna o tematyce narkomanii  
i dopalaczy, którą przeprowadził sierżant 
sztabowy Paweł Szymkowiak z KPP Kę-
dzierzyn -Koźle. 
 Kolejny raz 25 uczniów naszej szko-
ły pojechało na Białą Szkołę do Sidziny. 
Najmłodsi uczniowie brali udział w pre-
lekcji „Odblaskowe szaleństwo, to Twoje 
bezpieczeństwo.” Uczniowie z zaangażo-
waniem i sukcesem reprezentowali szko-
łę w licznych konkursach i zawodach.  
W marcu z inicjatywy SU powstał w na-
szej szkole Kącik Relaksu. 
 Wszystkim czytelnikom Głosu Biera-
wy składamy najserdeczniejsze życzenia 
na zbliżające się święta Wielkiej Nocy. 
Dużo zdrowia, radości, pogody ducha 
i smacznej święconki życzą: Dyrekcja, 
Grono Pedagogiczne, Pracownicy oraz 
uczniowie SP Dziergowice.

mgr Alina Marek
mgr Danuta Kmieć

Szkoła Podstawowa w Solarni

 Okres po Nowym Roku to, w szkole 
w Solarni, gorący czas. Zaczęło się gmin-
nymi konkursami z historii i języka pol-
skiego. Oto wyniki: historia – F. Jarzyna - 
I miejsce, K. Golla i J. Szukalska - III miej-
sce, język polski – K.  Golla - II  miejsce, 
J. Szukalska - III miejsce. 
 Zaraz potem uczniowie pojechali na 
„Białą szkołę”, gdzie doskonalili swoje 
umiejętności narciarskie. 
 W styczniu odbył się też gminny etap 
Wojewódzkiego Konkursu z Języka Nie-
mieckiego dla uczniów gimnazjów. Miej-
sce I zajął L.  Zembok, II - O.  Zembok,  
III - A. Dulba. Dwa pierwsze miejsca za-
kwalifikowały się do kolejnego etapu.
 Następnym konkursem był etap gmin-
ny Wojewódzkiego Konkursu z Języka 
Polskiego dla uczniów gimnazjów. Pierw-
sze miejsce zajęła uczennica – M. Melcz 
 W kolejnych dniach odbył się kura-
toryjny konkurs przedmiotowy z fizyki 
dla uczniów gimnazjum, na którym S. Lis  
z kl.  IIIg zajął 1miejsce, M.  Halamoda 
z IIIg- 3 miejsce. 

Szkolne sprawy
 Przed feriami miało miejsce wiele im-
prez np. zajęcia w Parku Nauki i Ewolucji 
Człowieka w Krasiejowie, które zorgani-
zowano w ramach projektu „Odkrywcy 
Sekretów Nauki”. Kolejnymi wydarzenia-
mi były bale karnawałowe w klasach 1-3 
oraz 4-8. Uczniowie klas 1-3 spotkali się 
też z policjantami, którzy przypomnieli 
przepisy ruchu drogowego i zasady bez-
pieczeństwa podczas ferii zimowych.
 Po feriach uczniowie: K. Tomala, J. To-
miczek, M.  Pietrowski  
i K.  Golla reprezen-
towali gminę Bierawa  
w Wojewódzkim Kon-
kursie Języka Niemiec-
kiego. Zaraz potem 
odbył się gminny etap 
XXV edycji konkursu 
recytatorskiego „Ju-
gend trägt Gedichte 
vor”. Do etapu rejono-
wego zakwalifikowało 
się 6 osób. W kategorii 
- IV-VI - E.  Smykal-

Szkoła Podstawowa w Starym Koźlu

 Na przełomie roku 2018 i 2019 w 
szkole wiele się działo. Uczniowie pod 
kierunkiem nauczycieli zdobywali wie-
dzę, przygotowywali imprezy, brali udział 
konkursach, osiągając sukcesy. 
 W Konkursie Recytatorskim Jesien-
ne Bajanie Mistrza Brzechwy „Moja nie-
podległa” Julia Siedlicka zajęła 1. miejsce, 
2. miejsce Paulina Tkocz, a Dominik Ko-
mander i Szymon Radzioch zdobyli wy-

Szkoła sukcesów

różnienia. W Gminnym Konkursie Recy-
tatorskim w Języku Niemieckim „Jugend 
tragt Gedichte vor” Julia Siedlicka i Wikto-
ria Plucik awansowały do kolejnego etapu. 
Mateusz Piechaczek zajął indywidualnie 
2.  miejsce w konkursie technicznym Po-
tyczki z techniką w ZSTiO w Kędzierzy-
nie -Koźlu. Tu również odbył się Przegląd 
Kolęd i Pastorałek, gdzie 1. miejsce zajął 
Dominik Komander, 2.  Bartosz Daroń,  

a 3. miejsce przypadło zespołowi wokalno 
- instrumentalnemu w składzie: Wiktoria 
Janysek, Wiktoria Dowhań, Jadwiga Pu-
cia. Najmłodsi też brali udział w konkur-
sach. Alicja Stanek zdobyła wyróżnienie 
w Konkursie Najpiękniejszej Wymowy 
Języka Polskiego w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu. 
 Początek roku upływa pod znakiem 
konkursów przedmiotowych. Najwięk-
szy sukces odnotował Mateusz Jureczko, 
został finalistą Diecezjalnego Konkursu 
Wiedzy Religijnej. 
 Uczniowie zachęcani są do aktywno-
ści fizycznej poprzez udział w turniejach. 
W Gminnych Rozgrywkach Halowych  
w Piłce Nożnej Chłopców nasz zespół 
zajął 3.  miejsce. 1.  miejsce zajęli ucznio-
wie w Gminnych Rozgrywkach w Piłce 
Nożnej Chłopców. W Gminnym Turnie-
ju siatkówki mieszanej uczniowie zdobyli 
2. miejsce. A w Szkolnych Mistrzostwach 
Gminy w piłce nożnej chłopców klas 
starszych zajęliśmy II  miejsce. Uczeń kl. 
V, Szymon Radzioch, dobrze spisał się 
podczas XIX Międzynarodowego Turnie-
ju Szachowego. Pokonując liczną konku-
rencję, zdobył V kategorię szachową. To 
pierwszy krok w drodze po tytuł arcymi-
strzowski. Gratulujemy! 
 Pod okiem nauczycieli uczniowie bio-
rą udział w projektach unijnych realizo-
wanych w naszej szkole. W ramach pro-
jektu Odkrywcy Sekretów Nauki odbył się 
wyjazd do Krasiejowa i Muzeum Śląska 
Opolskiego. Trwają warsztaty matema-
tyczno - informatyczne, zajęcia szachowe 
oraz robotyka. Zaliczyliśmy wyjazd na 
Białą Szkołę do Sidziny, wyjazd na lodo-
wisko w Gliwicach. 
 Co przed nami? Wiosna, Wielkanoc, 
egzaminy. Trzymamy kciuki.

mgr Ilona Matuszek

la, K.  Tomala i Ł.  Komander. Natomiast  
w kategorii: VII, VIII, III GIM – L.  Ze-
mbok, J. Szukalska, A. Dulba. 

Opracowała mgr D. Kula



Głos Bierawy                                NR 1/2019 KWIECIEŃ

14               www.bierawa.pl

NR 1/2019 KWIECIEŃ             Głos Bierawy

www.bierawa.pl                                                                                                           15

Fotoreportaż:

 270 startów, zawodnicy z całej Polski, Czech i Słowacji. 
Wspierała nas jak zawsze Gmina Bierawa, Sołectwo Lubieszów.
Miejsce zawodów dzięki: Nadleśnictwo Rudy Raciborskie
Sponsorzy: TropiDog, REMONDIS
Opieka weterynaryjna: Przychodnia Weterynaryjna ARA
Wszystko rozegrało się według regulaminów Polskiego Związku 
Sportu Psich Zaprzęgów

XVIII Lubieszowski CROSS  
i 18 lat Cze-Mi
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XVIII Lubieszowski CROSS. fot. Małgorzata Kita XVIII Lubieszowski CROSS. fot. Malwina Siejak
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GCKiR. Zajęcia ceramiczne. GCKiR. Pogrzeb Basa.

GCKiR. Ferie zimowe z GCKiR w Bierawie.Inwestycje. Stara Kuźnia - remont szatni na boisku.

GŁOS BIERAWY - Gminny Biuletyn Informacyjny
Wyd. Rada i Urząd Gminy w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa
Biuletyn ukazuje się nieregularnie, wydanie bezpłatne.
Skład komputerowy: Studio ABIT - tel. 692 489 773

Redaguje zespół UG
tel. 77 487 22 66

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

 Żyjemy w czasach, w których nawet wielu 
pobożnych katolików nie zaprząta sobie 
głowy myślami o śmierci, niebie, piekle czy 
zmartwychwstaniu. Tymczasem prawda o rzeczach 
ostatecznych jest potrzebna dla naszego zbawienia. 
Warto sobie uświadomić, że nasze wybory, decyzje, 
czyny, słowa zawsze zmierzają ku dobru albo ku 
złu i mają wpływ na naszą wieczność!!!

 Życzę, aby czas świąt Zmartwychwstania Jezusa 
pozwolił nam popatrzeć w naszą przyszłość, która 
wykracza poza nasz wzrok, nasze myśli i wiedzę. 
Aby Chrystus dał nam łaskę żywej wiary, która 
będzie prowadziła nas przez życie ziemskie  
w kierunku życia wiecznego. Niech pusty grób 
stanie się naszą nadzieją i radością z wypełnienia 
najważniejszego życiowego zadania jakim jest 
NIEBO !!!

Błogosławionych Świąt!!!
Ks. Jarosław Krężel

W skrócie:


