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„Przeciwności wyrabiają wytrwałość, a wytrwałość siłę charakteru. 
Siła charakteru nadzieję,  a nadzieja nie zawodzi” 

Biblia Tysiąclecia Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu

Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego  
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia przeżywania Wielkanocy 
w zdrowiu, radości i wzajemnej życzliwości. Pomimo trudnego czasu 
jaki przeżywamy, niech te wyjątkowe dni napełnią nas wszystkich  
wiarą, nadzieją oraz dadzą siłę w pokonywaniu trudności i pozwolą  
z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Wójt Krzysztof Ficoń
wraz z pracownikami Urzędu Gminy Bierawa

Przewodniczący Rady Joachim Morcinek
wraz z Radnymi Gminy Bierawa

Ogranicz ryzyko zarażenia KORONAWIRUSEM!

GORĄCZKA
KASZEL
DUSZNOŚCI
BÓLE MIĘŚNI
ZMĘCZENIE

Wszystkie aktualne informacje dotyczące 
koronawirusa można śledzić pod linkiem 

wsseopole.pis.gov.pl
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W związku z bieżącą sytuacją  
sanitarno-epidemiologiczną w kraju  

informuje się, że od poniedziałku  
16 marca 2020 r. do odwołania - 
Urząd Gminy Bierawa nie będzie 

przyjmował petentów.

W sprawach pilnych, w szczególności 
zgonów, należy kontaktować się  

telefonicznie celem ustalenia  
sposobu załatwienia danej sprawy, 

na numery telefonów: 
77 4872 266  lub  77 4872 158

Wnioski, podania należy kierować 
drogą mailową na adres:

ug@bierawa.pl
wraz z podaniem numeru telefonu 

do kontaktu lub wrzucać do  
przygotowanej przed Urzędem  

Gminy skrzynki pocztowej. 
Można również korzystać ze skrytki 

e-PUAP Urzędu Gminy Bierawa: 
/792mxfq6mg/SkrytkaESP

Z chwilą wpłynięcia wniosku do 
Urzędu Gminy pracownicy będą 

telefonicznie informowali  
wnioskodawców o terminie  

i sposobie załatwienia. 

Płatności na rzecz gminy prosimy 
dokonywać za pośrednictwem  
bankowości elektronicznej lub  

w placówkach bankowych  
na numer konta:

25 1240 1659 1111 0000 2591 9936

Opłaty za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów osoby indywidualne  
proszone są wpłacać na konto  

o numerze: 
14 8882 1016 2002 0009 9987 0024

* * *

Liczba mieszkańców
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Informacje Wójt informuje

 Mamy nowy rok, a wraz z nim nowe 
plany i zadania do realizacji. W dniu 
17 grudnia 2019 r. został uchwalony bu-
dżet gminy na bieżący rok. Śmiem twier-
dzić, że jest to budżet najtrudniejszy, jaki 
przyszło mi realizować w mojej kilkulet-
niej pracy na stanowisku Wójta Gminy 
na rzecz mieszkańców gminy Bierawa.  
O powodach tego stanu rzeczy pisałem  
w poprzednim grudniowym numerze 
oraz informowałem na zebraniach wiej-
skich.
 Wpływy do budżetu zostały określo-
ne na poziomie 36,5  mln  zł, a wydatki 
ok. 36 mln zł. Budżet ten powinien nam 
zapewnić realizację bieżących zadań 
gminy oraz funkcjonowanie wszystkich 
gminnych jednostek organizacyjnych,  
w szczególności szkół i przedszkoli. Środki 
budżetowe zostaną przeznaczone również 
na utrzymanie w gotowości bojowej Jed-
nostek Ochotniczych Straży Pożarnych, 
na działalność sportową prowadzoną 
przez Ludowe Zespoły Sportowe, a także 
na realizację oferty kulturalnej Gminnego 
Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie. 
 Na inwestycje i remonty przeznaczono 
niecałe 3 mln zł, co jednak nie pozwoli na 
zrealizowanie wszystkich potrzeb miesz-
kańców. W roku bieżącym zostaną wy-
konane zadania niezbędne, potrzebne dla 
dalszego rozwoju, takie jak:
1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnych w Sta-

rej Kuźni, w Starym Koźlu i w Bierawie,
2. Poprawa parametrów technicznych uli-

cy Leśnej w Lubieszowie i ulicy Cichej 
w Bierawie,

3. Utwardzenie nawierzchni ulicy Nepo-
mucena w Solarni oraz ulicy Jodłowej  
w Starej Kuźni,

4. Przebudowa ulicy Polnej i Leśnej w Sta-
rym Koźlu – ze środków unijnych.

 Ponadto wiele zadań będzie realizo-
wanych w ramach środków funduszu 
sołeckiego, od drobnych remontów, po 
inwestycje związane z doposażeniem pla-
ców zabaw. Z budżetu gminy wygospoda-
rowano też kolejne środki w formie dota-

Szanowni Mieszkańcy
cji celowej na dokończenie dokumentacji 
projektowej dotyczącej budowy prawego 
wału rzeki Odry. Łącznie na to zadanie 
(przygotowanie dokumentacji) wydano 
z budżetu naszej gminy 225  tys.  zł. Przy 
tej okazji warto wspomnieć o zbiorniku 
Racibórz, który osiągnął już swoją funk-
cjonalność i w przypadku powodzi będzie 
retencjonował około 185  mln  m3 wody, 
co w sposób znaczący przyczyni się do 
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców 
Gminy Bierawa.
 W związku z rozbudową sieci gazowni-
czej w Bierawie, w pierwszych tygodniach 
nowego roku udało się już podłączyć do 
tej sieci budynek Szkoły Podstawowej  
w Bierawie oraz Urzędu Gminy. W okre-
sie wakacyjnym do tej sieci zostanie pod-
łączony budynek przedszkola w Bierawie. 
Aktualnie trwają też prace przy rozbu-
dowie sieci gazowniczej w miejscowości 
Goszyce i Kotlarnia. Tak zwaną opłacal-
ność zyskała także koncepcja rozbudowy 
sieci gazowniczej w kierunku Dziergowic.  
W związku z czym w najbliższych mie-
siącach powinien zostać ogłoszony prze-
targ na to zadanie, w trybie „zaprojektuj  
i wybuduj”. Jeżeli wszystkie działania pój-
dą zgodnie z planem to jest szansa, aby 
nitka z gazem pojawiła się w Dziergowi-
cach do końca 2022 roku. O kolejnych 
krokach w tej sprawie będę Państwa in-
formował na bieżąco.

 Niestety od 1 marca 2020 r.  nastą-
pi podwyżka opłat za odbiór i zagospo-
darowanie odpadów komunalnych do 
wysokości 25 zł od osoby. Decyzja w tej 
sprawie nie była łatwa i niestety koniecz-
na. Zgodnie bowiem z art. 6r ust. 2 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, z pobra-
nych opłat za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych Gmina jest zobo-
wiązana pokryć wszystkie koszty funkcjo-
nowania systemu gospodarowania odpa-
dami komunalnymi, a są nimi:
1. Odbieranie, transport, zbieranie, od-

zysk i unieszkodliwianie odpadów ko-
munalnych,

2. Tworzenie i utrzymanie punktów selek-
tywnego zbierania odpadów komunal-
nych;

3. Obsługa administracyjna tego systemu;
4. Edukacja ekologiczna w zakresie pra-

widłowego postępowania z odpadami 
komunalnymi.

(Ciąg dalszy na str 3)

 Gmina nie może na odpadach zara-
biać, ale nie może również do tego systemu 
dokładać. Od stycznia Gmina zmuszona 
była wyodrębnić rachunek bankowy słu-
żący wyłącznie do gromadzenia wpłat za 
odbiór odpadów oraz regulowania kosz-
tów z tym związanych. Główne powody, 
które miały wpływ na zmianę stawki opła-
ty za odpady to:
1. Wzrost opłaty za składowanie odpadów 

na składowisku, w tym opłaty środowi-
skowej,

2. Wzrost kosztów osobowych, między in-
nymi wzrost płacy minimalnej,

3. Rosnąca ilość odpadów wielkogabary-
towych,

4. Konieczność odbierania dodatkowych 
frakcji odpadów komunalnych,

5. Rosnące koszty stałe funkcjonowania 
Regionalnej Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych.

6. Znaczący wzrost kosztów energii elek-
trycznej.

Zasadnicze przyczyny podwyżki opłat 
są niezależne od gminy. Trudno bowiem 
obarczać ją odpowiedzialnością za wzrost 
cen za składowanie odpadów. Zgodnie  
z obowiązującymi przepisami Gmina jest 

obowiązana do zorganizowania odbiera-
nia odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy. Gmina organizuje przetarg 
na wybór firmy odbierającej odpady i jest 
zdana na warunki przez nie narzucane. 
Niestety można wnioskować, że rynek od-
padów od dawna jest podzielony i firmy 
odbierające odpady nie robią sobie kon-
kurencji, co niestety jest również jednym 
z powodów wysokich cen.
 Obecnie prowadzone są prace nad no-
wym regulaminem utrzymania czystości  
i porządku na terenie gminy, który zacznie 
obowiązywać od września bieżącego roku. 
Nowe regulacje pozwolą na rezygnację  
z oddawania odpadów zielonych i zago-
spodarowania ich na własnej posesji, co 
przełoży się na obniżkę kosztów odbioru 
odpadów. Już teraz zachęcam mieszkań-
ców budynków jednorodzinnych do wy-
posażenia swoich posesji w kompostow-
niki.
 Nowym problemem jaki się pojawił 
w Polsce i od paru miesięcy na świecie to 
pandemia koronawirusa, który rozprze-
strzenia się bardzo szybko i wywołuje 
wiele niekorzystnych skutków. Sytuacja 
ta zmusiła Rząd Polski do podjęcia rady-

kalnych działań. Funkcjonujemy w nowej 
rzeczywistości. Zostało wprowadzonych 
wiele ograniczeń, w tym od 12 marca 
zamknięto szkoły, przedszkola, uczelnie 
wyższe, kina, teatry itp. Nowym wspól-
nym obowiązkiem to ograniczanie kon-
taktów z innymi ludźmi do minimum. 
Wskutek takiego działania chronimy 
siebie i innych ludzi. Niestety, ale sytu-
acja spowodowana koronawirusem może 
przyczynić się do pogorszenia sytuacji 
gospodarczej naszego państwa, co będzie 
miało również bezpośrednie przełożenie 
na funkcjonowanie samorządów, które 
i tak są już w trudnej sytuacji. Wszystko 
zależy od tego jak długo będziemy musieli 
ograniczyć funkcjonowanie firm oraz ży-
cie publiczne. Jednak musimy być dobrej 
myśli.
 Z okazji nadchodzących Świąt Wiel-
kanocnych życzę, aby były oraz radosne, 
spokojne i pogodne, pełne wiary, nadziei 
i rodzinnego ciepła. Życzę obfitości łask 
i błogosławieństwa od Chrystusa Zmar-
twychwstałego.

Wójt Gminy Bierawa
Krzysztof Ficoń

(Ciąg dalszy ze str 2)

 W dniu 31.01.2020 r. na terenie 
Gminy Bierawa zatrzymany został 
sprawca kradzieży biżuterii.
 Do chwili obecnej nie ustalono 
wszystkich pokrzywdzonych.
 Osoby, które stwierdziły by, że 
zostały okradzione prosimy o kon-
takt z Komendą Powiatową Policji  
w Kędzierzynie – Koźlu pod numerem  
tel.: 77 472 46 66 lub z dzielnicowym 
tel.: 885 680 297.

UWAGA! KOMUNIKAT!

Małe projekty lokalne

 Dziergowice, Stare Koźle, Stara Kuźnia 
i Kotlarnia – to Sołectwa biorące udział 
w Marszałkowskiej Inicjatywie Sołeckiej  
w 2020 roku.
 Marszałkowska Inicjatywa Sołecka na 
lata 2020-2022 to przyznawane dofinanso-
wanie na realizację zadań własnych gminy 
na małe projekty lokalne realizowane na te-
renach wiejskich. Łączna kwota w dofinan-
sowaniu wynosi 5,4 mln zł dla wszystkich 
Sołectw w Województwie Opolskim. Każde 
z Sołectwa otrzymuje po 5 000zł z budżetu 
Województwa Opolskiego. W roku 2020  
z naszej gminy są to Sołectwa: Dziergowice, 
Stare Koźle, Stara Kuźnia oraz Kotlarnia. 
 W Sołectwie Dziergowice w ramach 
programu dofinansowanie przeznaczo-
ne będzie na wyposażenie pomieszczeń 
przystosowanych na publiczny sanitariat, 
w Sołectwie Stare Koźle – doposażenie 
boiska/orlika o ławki wandaloodporne, 
Sołectwo Stara Kuźnia – oświetli boisko, 
natomiast Sołectwo Kotlarnia zakupi  
i zamontuje urządzenie wielofunkcyjne 
na placu zabaw. 

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka
 Gmina Bierawa otrzyma łącznie 
20  000zł dofinansowania z Marszałkow-
skiej Inicjatywy Sołeckiej w 2020 roku na 
wymienione zadania, a z budżetu gminy 
wkład własny wyniesie 4 000zł.

Województwa Opolskiego

1. Przedłużenie sieci wodocią-
gowej i kanalizacji sanitarnej  
w Bierawie ul. Kościelna – 86 000 zł

2. Budowa wewnętrznej instalacji gazo-
wej dla istniejącej kotłowni i kuch-
ni w budynku Szkoły Podstawowej  
w Bierawie – 63 000 zł

3. Poprawa parametrów technicznych 
oraz warunków bezpieczeństwa po-
przez przebudowę dróg gminnych 
do terenów inwestycyjnych w Starym 
Koźlu (w systemie zaprojektuj i wy-
buduj) – 1 604 000 zł. Zadanie dofi-
nansowane z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opol-
skiego.

Inwestycje

4. Budowa wewnętrznej instalacji gazo-
wej oraz przebudowa istniejącej ko-
tłowni w urzędzie gminy - 50 000zł
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Informacje GCKiR

WOŚP w Gminie Bierawa
 SIEMA! SIEMA! SIEMA! GCKiR 
w Bierawie już po raz 20 grał razem  
z WOŚP. W Domu Kultury Stara Kuźnia 
12.01.2020 odbył się kolejny finał Orkie-
stry. Było naprawdę gorąco, wiele atrak-
cji; orkiestra dęta, zespół rockowy, zespół 
Latika, działania plastyczne, pokaz OSP, 
wiele licytacji.
 Z pomocą naszych wspaniałych wo-
lontariuszy- 25 osób z Gminy Bierawa - 
pobiliśmy nasz rekord: 20 700,00 zł. Dzię-
kujemy wszystkim serdecznie za wspólną 
zabawę!

Popołudnie z jasełkami
 Piękne występy kolęd, jasełek oraz 
tańca. W tym roku Szkoły Gminy Bierawa 
wystąpiły na scenie GCKiR w Bierawie.
 W niedzielne popołudnie 12 stycz-
nia w Domu Kultury w Bierawie kolejno 
przedstawiały się; Szkoła w Starej Kuźni, 
Zespół Szkolno - przedszkolny w Sta-
rym Koźlu, Szkoła w Solarni oraz Szkoła  
w Dziergowicach. Serdeczne podzięko-
wania kierujemy do Nauczycieli przygo-
towujących dzieci do pięknych artystycz-
nych widowisk.

Ferie z GCKiR
 W dniach 10-21.02.2020 r. we wszyst-
kich placówkach GCKiR odbywały się 

Wydarzenia kulturalne
zajęcia i wyjazdy dla dzieci i młodzieży. 
Jak co roku chcieliśmy w ciekawy sposób 
zagospodarować wolny czas dzieciakom 
naszej gminy. W czasie ferii organizowa-
ne były wyjazdy między innymi  na lodo-
wisko, do Krasiejowa. Oprócz wyjazdów 
dzieci uczestniczyły w zajęciach stacjo-
narnych: kulinarne, plastyczne, sportowe 
i inne. Tegoroczne wyjazdy i ciekawe za-
jęcia przyczyniły się do licznego udziału 
dzieciaków w naszej akcji. 
 Dziękujemy uczestnikom i ich rodzi-
com za zaangażowanie i miło wspólnie 
spędzony czas!

Festiwal w Tułowicach
 14 lutego nasza wokalna ekipa re-
prezentująca GCKiR w Bierawie brała 

udział w XIX Festiwalu „Piosenki z Ser-
duszkiem” w Tułowicach. Jurorzy byli dla 
nas „bardzo mili” przyznając następujące 
nagrody i wyróżnienia w poszczególnych 
kategoriach wiekowych: Paulina Dzi-
wińska - I miejsce, Dominik Komander  
- I miejsce, Kamila Til - I miejsce, Amelia 
Komander - II miejsce, Karolina Olbrych 
- wyróżnienie. 
 To było prawie jak black friday!!! Gra-
tulki dla całej ekipy :)

Babski Comber
 Tradycyjnie GCKiR w Bierawie wraz  
z DK w Starej Kuźni zorganizowało Bab-
ski Comber. Nie zabrakło przysięgi oraz 
poloneza, imprezę otworzyliśmy przeci-
nając krawat - to taka Nasza tradycja. 
 Tematem przewodnim była postać  
z bajki a kobitki spisały się na medal. 
Dziękujemy za liczny udział, dobrą zaba-
wę i udział w niełatwych konkursach. Już 
dziś czekamy na propozycje ubioru za rok. 
Do zobaczenia!

Pogrzeb Basa
 25 lutego w Domu Kultury w Dziergo-
wicach tradycyjnie pożegnaliśmy karna-
wał. W tym roku to większa grupa dzieci 
bawiła się na parkiecie, dlatego też balik 
dla dzieci na pewno w przyszłym roku 
zostanie powtórzony. Obserwując jednak 
ostatnie lata tej wieloletniej tradycyjnej 
imprezy „Pożegnania Basa” oraz zmie-
niające się czasy będziemy myśleć w przy-
szłym roku o alternatywie zakończenia 
karnawału i dla dorosłych, liczymy rów-
nież na propozycje z Państwa strony! ;)

Pracownicy GCKiR w Bierawie

Zajęcia plastyczne w GCKiR w Bierawie Konwent DK Dziergowice

Ferie DK BierawaFerie DK Bierawa

GCKiR w obiektywie:

Zbiórka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Pogrzeb basa w DK Dziergowice

Jaselka w DK BierawaOrszak Trzech Króli
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Przedszkole w Bierawie

 Po krótkim wypoczynku jakim były 
Święta Bożego Narodzenia, pełni energii 
rozpoczęliśmy Nowy Rok 2020. Nie ukry-
wamy, iż razem z nim pojawiły się nowe 
wyzwania...
 Już w styczniu każda z grup przygo-
towała uroczystość z okazji Dnia Babci  
i Dziadka. 
 Z początkiem lutego zorganizowany zo-
stał przedszkolny bal karnawałowy, podczas 
którego dzieciaki bawiły się znakomicie.  
W tym miesiącu obchodziliśmy również 
Walentynki - jako dzień miłości i przyjaźni. 
Byliśmy także uczestnikami wycieczki do 
kina „Chemik” w Kędzierzynie -Koźlu, zor-

Aktywne Przedszkolaki...
ganizowanej w ramach trwającego projektu 
unijnego „Ciekawy świat przedszkolaka”. 
 W dalszym ciągu realizujemy projekt 
„Mały miś w świecie wielkiej literatury”. 
Trzy misie - Felek, Białek i Marek - wybra-
ni i nazwani przez każdą z grup, wędrują 
po domach dzieci, gdzie zdobywają nowe 
czytelnicze doświadczenia i przygody,  
a co najważniejsze, wraz z nimi wszystko 
mogą przeżywać przedszkolaki. Najwspa-
nialsza i niezawoda metoda – nauka po-
przez zabawę. 
 W marcu przeprowadzana jest rekru-
tacja dzieci na rok szkolny 2020/2021. 
Obchodziliśmy również Dzień Kobiet,  

Przedszkole w Dziergowicach

 Dwa pierwsze miesiące nowego roku 
obfitowały w wiele wydarzeń w Publicz-
nym Przedszkolu w Dziergowicach. Sty-
czeń poświęcony był babciom i dziadkom. 
Dzieci wspominały swoich dziadków  
w rozmowach, robiły dla nich własnoręcz-
nie laurki i wytrwale przygotowywały się 
do występu na dużej scenie. Dzień Babci  
i Dziadka obchodzony był w Domu Kul-
tury w Dziergowicach dnia 21 stycznia. 
Dziadkowie licznie zgromadzili się na 
widowni, a na scenie wystąpiły dzieci  
z wszystkich grup wiekowych. Następnie 
odbyło się wspólne spotkanie przy poczę-
stunku. 
 W lutym odbył się Bal Karnawałowy. 
W tym dniu dzieci mogły zamienić się 
w swoją ulubioną bajkową postać, pląsać 
i bawić się przy wesołej muzyce, a także 
prezentować swoje umiejętności w wielu 
konkursach i konkurencjach. 
 W lutym odbyły się także tradycyjne 
obchodzone w przedszkolu „Szkubki”, 
czyli darcie pierza. Przedszkolaki miały 
okazję poznać dawną tradycję słuchając 
opowieści pani Danuty z Koła Gospodyń 
Wiejskich, która demonstrowała darcie 
pierza i zapraszała do wspólnej zabawy. 
 Wiele atrakcji i radości przysporzył 
także dzieciom Tłusty Czwartek, gdy mia-
ły okazję własnoręcznie zrobić pączki, zo-
baczyć jak się smażą i na co czekały naj-
bardziej – skosztować swoich wyrobów. 
 Publiczne Przedszkole w Dziergo-
wicach uczestniczy także w projekcie 
unijnym „Ciekawy świat przedszkolaka”, 
dzięki któremu dzieci maja okazję uczest-
niczyć w dodatkowych zajęciach z ryt-
miki, plastyki, angielskiego oraz terapii 

Wieści z przedszkola
logopedycznej, a także korzystać z wielu 
pomocy dydaktycznych zakupionych ze 

środków pozyskanych z projektu. Do-
datkową atrakcją zorganizowaną dzięki 
niemu, było wyjście do kina i restaura-
cji, z którego skorzystać mogły wszystkie 
przedszkolaki.

Agnieszka Żemełka

w tym dniu to chłopcy przygotowali 
niespodziankę dla wszystkich pań oraz 
dziewczynek. Możemy się już pochwalić, 
iż od tego miesiąca również wstąpiliśmy 
w nowy projekt „Dwujęzyczna Opolsz-
czyzna – program wychowania do dwuję-
zyczności skierowany do przedszkoli poza 
Aglomeracją Opolską”. Niebawem czeka 
nas także Przegąd Małych Form Teatral-
nych „W zaczarowanym świecie wierszy 
Juliana Tuwima”.
 I tak....aktywni... i zapracowani... zbli-
żamy się do Świąt Wielkanocnych. Z tej 
okazji życzmy w imieniu całego personelu 
Publicznego Przedszkola w Bierawie, dużo 
radości każdego dnia, zajączka w koszycz-
ku oraz miłych spotkań w gronie rodzin-
nym.

Agnieszka Mentel

Ranking samorządów Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA

 W jednym z najbardziej prestiżo-
wych w kraju czasopiśmie samorządo-
wym „Wspólnota”, adresowanym do 
wszystkich osób związanych z pracą  
w jednostkach samorządu lokalnego, za-
prezentowano ranking miejsc sprzyjają-
cych edukacji w Polsce. Jest to ranking, 
który wskazuje samorządy, gdzie edukacja 
jest na najwyższym poziomie i gdzie sa-
morząd lokalny dokłada wszelkich starań, 
żeby uczniowie od najmłodszych lat mo-
gli korzystać z najwyższej jakości kształce-
nia - informuje redakcja Wspólnoty.
 Autorzy rankingu mówią jak mądry 
samorząd może wspierać i rozwijać oświa-
tę na swoim terenie, dbając o uczniów, ale 
też o swoją przyszłość. Od jakości szkolnej 
edukacji zależy bowiem jakie dalsze moż-
liwości edukacyjne i na rynku pracy będą 
mieli młodzi mieszkańcy gmin, a także to 
jak będzie wyglądał rozwój gospodarczy  
i społeczny gminy w przyszłości.
 Gmina Bierawa znalazła się na 77 
miejscu na 2 473 gmin w Polsce. Zajęła 

Sukces Gminy Bierawa!
IV miejsce w województwie opolskim, 
za gminami Chrząstowice, Zębów i Ra-
dłów, a co najważniejsze I miejsce (!)  
w powiecie Kędzierzyńsko- Kozielskim.
 Założeniem rankingu jest przekona-
nie, że edukacja na najlepszym poziomie 
nie zawsze oznacza najwyższe wyniki na 
egzaminach zewnętrznych, bowiem szko-
ły i samorządy pracują z uczniami o róż-
nym potencjale i borykają się z odmien-
nymi wyzwaniami. Dzięki zastosowanej 
metodologii możemy wskazać miejsca  
o wysokiej jakości nauczania. Miejsca 
gdzie wysiłek szkół, nauczycieli i samo-
rządów jest większy i przynosi lepsze efek-
ty. Są to instytucje, które znalazły klucz 
do tego, żeby współpracować dla dobra 
uczniów, oraz ich rodziców tworząc nową 
jakość.
 - Sporządzony przez nasz ranking wy-
różnia się tym, że opiera się o obiektyw-
ne dane dotyczące warunków i efektów 
nauczania, a także tym, że wykorzystuje 
ogólnodostępne dane a jego metodolo-

gia jest precyzyjnie opisana. Nasze wy-
niki można łatwo sprawdzić sięgając 
do danych źródłowych a naszym celem 
jest pełna przejrzystość rankingu. Dane,  
z których korzystamy, są szeroko wyko-
rzystywane do oceny jakości edukacji, 
jednak rzadko analizowane są łącznie  
i w sposób biorący pod uwagę znaczne 
różnice w warunkach panujących w gmi-
nach. Nie budzi wątpliwości, że dostęp-
ność edukacji przedszkolnej, dobre i wy-
równane wyniki z egzaminów zewnętrz-
nych, a także jakość pracy szkół mierzona 
edukacyjną wartością dodaną, to wszystko 
wskaźniki, które oddają jakość edukacji  
w gminach - zastrzega redakcja.
 Ranking dostępny jest na stronie cza-
sopisma: wspolnota.org.pl w zakładce 
Rankingi
 Myślę, że mamy prawdziwy powód do 
dumy.

Przewodnicząca Komisji 
ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, 

Wychowania Fizycznego i Sportu
Violetta Klimanek

Publiczne Przedszkole w Kotlarnii

 Celem naszego planu rocznego jest: 
prawidłowy rozwój społeczno – emocjo-
nalny dziecka w przedszkolu. My, jako 
nauczyciele, wyrabiamy u dziecka wraż-
liwość na potrzeby drugiego człowieka 
poprzez życzliwość i odpowiedzialność 
za siebie, uwrażliwiamy na piękno i este-
tykę otaczającego świata, uczymy współ-
odpowiedzialności za innych, współpracy, 
empatii, pomagania sobie, tolerancji i sza-
cunku.
 Dzieci z naszego przedszkola w stycz-
niu obchodziły „Dzień Kubusia Puchatka”, 
podczas wspólnych zabaw uczyły się życz-
liwości, tolerancji, dobroci, bycia miłym  
i dobrym.
 Drugim ważnym wydarzeniem w tym 
miesiącu był „Uroczysty Dzień Babci  
i Dziadka”, który obchodzony był w Domu 
Kultury w Starej Kuźni. Dzieci przedsta-
wiły ciekawy program artystyczny (wier-
sze, piosnki, tańce). Wszyscy goście za-
proszeni byli pod ogromnym wrażeniem  
i gromkim brawom nie było końca.
  „Bal Karnawałowy” to ważne wyda-
rzenie dla wszystkich dzieci. Dzieci w tym 
dniu zaprezentowały różne ciekawe stroje 
karnawałowe. Wspólnie z wodzirejem ba-
wiły się i tańczyły. Dzień ten sprawił im 
wiele radości i zadowolenia.

Dziecko w świecie wartości
 Przed feriami zimowymi odbyło się  
w naszym przedszkolu spotkanie ze stra-
żakami z PSP z Kędzierzyna – Koźla. Stra-
żacy rozmawiali z dziećmi o zachowaniu 
bezpieczeństwa w czasie ferii. Omówili 
również sposoby udzielania pierwszej po-
mocy przedmedycznej poszkodowanym. 
Dzieci miały możliwość ćwiczenia na fan-
tomie. Uczyły się odpowiedzialności za 
drugiego człowieka, niesienia mu pomocy 
w potrzebie.
 W lutym nasze dzieci obchodziły 
„Dzień Przyjaźni i Uprzejmości” - „Wa-
lentynki”. W tym dniu przedszkolaki były 
dla siebie miłe, życzliwe, tolerancyjne, 
uprzejme i do-
bre.
 28 lute-
go odbyła się 
wycieczka do 
kina w Kędzie-
rzynie - Koźlu 
w ramach pro-
jektu unijnego. 
Dzieci oglą-
dały bajkę pt. 
„Bayala i ostat-
ni smok”, na-
stępnie udały 
się na smaczny 

obiadek po którym zadowolone i wesołe 
wróciły do przedszkola.
 Kolejnym ważnym wydarzeniem  
z życia naszego przedszkola był „Dzień 
Kobiet”. Dzieci zaprezentowały się jak 
najlepiej potrafiły – recytowały wiersze, 
tańczyły i śpiewały piosenki. Obdarowały 
panie symbolicznym tulipanem i laurką. 
Wszystkie panie były bardzo zadowolone.
 Od marca trwa rekrutacja dzieci do na-
szego przedszkola na nowy rok 2020/2021.  
W związku z tym odbył się „Dzień otwar-
ty” na który przyszły dzieci nie uczęsz-
czają do przedszkola. W tym dniu dzieci 
wspólnie oglądały spektakl „Kłamstwa 
kozy”. Nasze dzieci pełniąc rolę gospoda-
rza bawiły się wspólnie z przybyłymi go-
śćmi. 

Krystyna Scholz
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Szkoła Podstawowa w Starej Kuźni

 Nowy rok szkolny 2019/2020 zaczął 
się chyba najprzyjemniej dla naszych 
najmłodszych uczniów, bowiem jeszcze 
we wrześniu pojechali na wycieczkę do 
kopalni soli w Bochni. Taka podziemna 
wycieczka nie tylko pogłębiła ich wiedzę, 
ale dostarczyła też mnóstwa pozytywnych 
wrażeń i emocji. Tak, któż nie chciałby za-
grać w ping ponga pod ziemią? 
 Wrzesień minął bardzo szybko i na-
stał październik, a z nim kolejne emocje. 
Najpierw wszyscy uczciliśmy na wesoło 
Dzień Nauczyciela, by później już nie na 
żarty wziąć udział w gminnym konkursie 
ekologicznym, organizowanym co roku 
przez Nadleśnictwo Kędzierzyn Koźle. 
Wysiłek fizyczny i intelektualny naszych 
uczniów sprawił, że zajęliśmy II miejsce, 
a Piotr Pucia z klasy 8 wywalczył III miej-
sce.
 Klasa pierwsza uczestniczyła w paso-
waniu na czytelnika. Uczniowie przyrze-
kali, że będą jej godnymi czytelnikami. Na 
zakończenie dostali drobne upominki.
 Nasi uczniowie są aktywni i empa-
tyczni. Oddają zabawki dla potrzebują-
cych dzieci, prowadzą zbiórkę pienię-

Co słychać w naszej szkole?
dzy. Zbierają karmę i potrzebne rzeczy 
do schroniska dla bezdomnych zwierząt  
w Kędzierzynie Koźlu.
 Chętnie też biorą udział w konkur-
sach recytatorskich, gotują, smażą pączki, 
robią galaretki, serwują sałatki owocowe. 
Mniam! Można powiedzieć, że w naszej 
szkole jest po prostu przepysznie!
 W grudniu odbyła się wycieczka kla-
sy V i VI do Muzeum Polskiej Piosenki. 
Uczniowie nagrywali piosenki, mogli 
wirtualnie poprzymierzać stroje znanych 
muzyków, oglądali teledyski, nagrywali 
video. 
 Styczeń to językowy 
zawrót głowy w czasie wy-
jazdu na Euroweek. Jak co 
roku uczniowie mieli oka-
zję zmierzyć się z żywym 
językiem i kolejną szansę 
na przełamanie bariery 
językowej. Uczestniczyli 
w atrakcyjnych zajęciach 
i poznali kulturę krajów 
Ameryki Południowej. 
 Na uwagę zasługuje 
tu jeszcze ważna uroczy-

stość, którą świętowaliśmy 31.01.2020 r. 
Było to 135-lecie naszej szkoły. Program 
artystyczny, który został zaprezentowany 
był rzeczywiście przekrojem historycz-
nym dziejów naszej szkoły. Chyba pierw-
szy raz zdarzyło się, że uczniowie podczas 
akademii z takim zainteresowaniem ob-
serwowali występy. Największe wrażenie 
wywarł taniec uczniów klasy VII z białym 
i czerwonymi szarfami.
 Już na zakończenie pragnę tylko do-
dać ,że nie sposób opisać wszystkiego co 
się w naszej szkole dzieje, bo wtedy trzeba 
by było wydać książkę i na jednym tomie 
by się nie skończyła…

Urszula Szmidt-Pazurek

Szkoła Podstawowa w Dziergowicach

 Początek roku w Szkole Podstawo-
wej w Dziergowicach obfitował w wiele 
atrakcji. Uczniowie klas IV-VIII pojechali 
pociągiem do kina Helios, w ramach pre-
zentu, jaki znaleźli pod szkolną choinką. 
Odwiedziliśmy dziergowickie Betlejem, 
które w tym czasie jest wizytówką miej-
scowości. W styczniu wyruszyliśmy na 
Białą Szkołę do Sidziny, gdzie doskona-
liliśmy jazdę na nartach w Spytkowicach 

Jak zwykle wiele się dzieje

oraz odwiedziliśmy największe w Polsce 
termy w Chochołowie. 
 Karnawał uczciliśmy balem prze-
bierańców w młodszych klasach, a w 
starszych dyskoteką. Obie imprezy po-
prowadził DJ. Bawili się także rodzice na 
corocznej zabawie karnawałowej, z której 
dochód Rada Rodziców przeznaczy na 
kolejne atrakcje dla uczniów.
 Energia i sportowy entuzjazm nie 

opuściły uczniów wraz z końcem starego 
roku. Wzięli oni udział w wielu konkur-
sach. 3 lutego zdobyli I miejsce w Gmin-
nym Turnieju Mini Piłki Siatkowej Dru-
żyn Mieszanych.
 Z nowym rokiem kontynuowaliśmy 
zadania w ramach programu Trzymaj 
Formę. Omawialiśmy jak zdrowo się od-
żywiać, przygotowując pyszne, dietetycz-
ne dania. Obliczaliśmy swoje BMI. Zor-
ganizowaliśmy akcję zdrowych warzyw-
no-owocowych ciast przy okazji Dnia 
Kobiet.
 Zadbaliśmy także o bezpieczeństwo 
uczniów w sieci. Wzięliśmy udział w ob-
chodach Dnia Bezpiecznego Internetu. 
Przeprowadziliśmy zajęcia, przygotowali-
śmy wystawę prac, gazetkę z informacja-
mi na temat hejtu oraz konkurs plastycz-
ny.
 Ciekawym wydarzeniem były odwie-
dziny przyszłych pierwszoklasistów. Ucie-
szyło nas, że byli zachwyceni szkołą. Nie-
którzy nie chcieli wracać do domu. Czeka-
my na nich w nowym roku szkolnym.
 Z okazji zbliżających się Świąt Wiel-
kiej Nocy życzymy wszystkim czasu,  
w którym obdarujemy się tym co najcen-
niejsze - miłością.

mgr Dominika Czerny
mgr Elżbieta Walas

Szkoła Podstawowa w Solarni

 Nowy rok w naszej szkole rozpoczął 
się od intelektualnego wysiłku. W styczniu 
odbyły się gminne etapy Wojewódzkich 
Konkursów Przedmiotowych: konkursu 
polonistycznego, w którym III miejsce 
zajęła J. Szukalska, konkursu matematycz-
nego - II miejsce J. Szukalska, konkursu 
historycznego - I miejsce F. Jarzyna oraz 
III miejsce J. Szukalska, konkursu geogra-
ficznego - II miejsce F. Jarzyna. 
 Po raz kolejny nasi uczniowie nie za-
wiedli w Wojewódzkim Konkursie Języ-
ka Niemieckiego zdobywając aż siedem 
pierwszych miejsc. Pierwsze miejsce 
wywalczył Krzysztof Tomala, II miejsce -  
J. Szukalska, III miejsce - R. Leja oraz ko-
lejno: R. Golla, J. Tomiczek, F. Jarzyna,  
A. Proske. W wojewódzkim etapie Krzysz-
tof Tomala zdobył tytuł LAUREATA.
 Uczniowie kl.VII i VIII brali zdoby-
li III miejsce w Gminnym Turnieju Piłki 

Szkolne wieści
Siatkowej. Miłym podsumowaniem był 
udział uczniów klas VI – VIII w lekcji 
teatralnej i sztuce pt. „ZEMSTA” Naro-
dowego Teatru Edukacji we Wrocławiu. 
Swoje umiejętności na lodzie ucznio-
wie klas IV – VIII mogli zaprezentować  
w czasie pobytu na lodowisku w Pszowie.
 Tradycją szkoły stały się już wyjazdy 
na „Białą Szkołę”. Również w tym roku 
grupa uczniów mogła doskonalić jazdę na 
nartach w Sidzinie.
 W lutym w naszej szkole obchodzili-
śmy Dzień Bezpiecznego Internetu DBI 
2020. Odbył się apel z pokazem filmów 
edukacyjnych o tematyce uzależnień od 
Internetu i gier komputerowych. Ucznio-
wie klasy 6 i 7 wykonali plakaty pt. BEZ-
PIECZNY INTERNET. Po apelu ucznio-
wie mieli możliwość obejrzenia filmów 
edukacyjnych o tematyce Cyberprzemocy 
oraz uzależnień od multimediów. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starym Koźlu

 Uczniowie Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Starym Koźlu zakwalifikowali 
się do ogólnopolskiego konkursu dla szkół 
podstawowych „Do hymnu” organizowa-
nego przez Narodowe Centrum Kultury 
z okazji 102 rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości w ramach Progra-
mu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 
2017-2022 finansowanego przez Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Z około 500 szkół zakwalifikowało się 300 
- w tym nasza szkoła.
 Pierwszy etap to odśpiewanie reper-
tuaru konkursowego: „Mazurka Dąbrow-
skiego” oraz dwóch pieśni hymnicznych: 
„Roty” i „Gaude Mater Polonia”- „na 
żywo” i „z pamięci” a capella. W konkursie 

Z tego jesteśmy dumni !

wezmą udział klasy od II-VIII. W organi-
zację przedsięwzięcia włączyła się cała spo-
łeczność szkoły. W trakcie przesłuchania 
konkursowego w szkole zostanie dokonana 
ocena występów, rejestracja przez Komisję 
zewnętrzną dźwięku i obrazu. 
 Drugi etap polega na przesłuchaniu 
przez Jury centralne w Warszawie nagrań 
występów wyłonionych w pierwszym eta-
pie. Następnie zostaną ogłoszeni Laureaci 
ogólnopolscy i wojewódzcy. Nazwa każdej 
Szkoły uczestniczącej w Konkursie znaj-
dzie się na stronie Narodowego Centrum 
Kultury. Życzymy powodzenia naszym wy-
konawcom! Termin konkursu wyznaczony 
pierwotnie na 12 marca 2020 został prze-
sunięty z powodu panującej epidemii.

A co słychać u naszych przedszkolaków?
 22.01.2020 r zorganizowana została 
uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka 
Były wiersze, piosenki i tańce oraz niespo-
dzianki dla ukochanych dziadków, którzy 
przybyli bardzo licznie. 
 07.02 odbył się bal karnawałowy, na 
którym wszyscy, włącznie z paniami, byli 
poprzebierani. Atrakcją balu był klown 
Dyzia, która zabrała dzieci w wir zabawy 
przy muzyce. 
 14.02 obchodziliśmy jako dzień przy-
jaźni i tych dużych i tych małych, gdyż 
przedszkolaki przygotowywali sobie na-
wzajem piękne serduszka własnoręcznie 
ozdobione. Z okazji Tłustego Czwartku, 
poznając przy tym tradycje i zwyczaje 
związane z tym dniem, wszyscy dzielnie 
pomagali Pani Oli w przygotowywaniu 
słodkiego podwieczorku - pączków i fa-
worków. 
 W ramach projektu unijnego „Cieka-
wy Świat Przedszkolaka” wybraliśmy się 
na wycieczkę do kina Chemik w Kędzie-
rzynie-Koźlu na film pt. „Bayala i ostatni 
smok”. Wspaniałą wyprawę do krainy ma-
gii, pełną elfów i smoków, animacja prze-
niosła nas prosto do świata kultowych za-
bawek Schleich, w którym nie sposób się 
nudzić. Dzieci wykazały się dużym zainte-
resowaniem w trakcie projekcji filmu oraz 
kulturą i samodzielnością w restauracji. 
Brawo dla dzielnych przedszkolaków. 
 Zapraszamy wszystkich zainteresowa-
nych na stronę internetową naszej placów-
ki: www.spstarekozle.pl

Wicedyrektor ZSP mgr E. Ficoń

 Zanim rozeszliśmy się na ferie, tra-
dycyjnie odbyły się bale karnawałowe dla 
klas I-III i IV-VIII. Wszyscy świetnie się 
bawili, tańcząc i biorąc udział w licznych 
konkursach. Odbył się Mini Playback 
Show i wybrano najciekawsze przebrania 
dzieci. Rada Rodziców działająca przy 
naszej szkole, jak co roku zorganizowa-
ła zabawę karnawałową dla rodziców, 
słodki poczęstunek dla uczniów naszych 
uczniów, pokaz filmu 3D „Wspaniały oce-
an”.
 Przez cały rok szkolny uczniowie na-
szej szkoły realizują różne akcje i projekty 
m.in. „Trzymaj formę”, „Bieg po zdrowie”, 
zajęcia szachowe i robotyczne, szkoła 
przystąpiła również do projektu OSE –
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
 Na zbliżające się święta Wielkiej Nocy 
prosimy przyjąć życzenia: zdrowia, ra-
dości, pogody ducha od Dyrekcji, Gro-
na Pedagogicznego, Pracowników oraz 
uczniów SP w Solarni.

mgr inż. Lidia Lis



Głos Bierawy                                NR 1/2020 KWIECIEŃ

10               www.bierawa.pl

NR 1/2020 KWIECIEŃ             Głos Bierawy

www.bierawa.pl                                                                                                           11

ZGKiM w Bierawie informuje

 Ostatnia zmiana Ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach 
wprowadziła szereg zmian, które mają 
wpływ na wysokość opłat jakie muszą 
ponosić mieszkańcy. Rada Gminy musi 
dostosować regulamin utrzymania czy-
stości do nowych wytycznych. Pojawi-
ła się możliwość zwolnienia w części  
z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości 
jednorodzinnych kompostujących biood-
pady w przydomowym kompostowniku, 
proporcjonalnie do zmniejszenia kosz-

Segregacja odpadów
tów gospodarowania odpadami komu-
nalnymi. Od września osoby posiadające 
kompostowniki i kompostujące odpady 
biodegradowalne we własnym zakresie 
po złożeniu nowej deklaracji będzie obję-
ta niższą stawką opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi. Regulamin 
musi uwzględnić  odbieranie odpadów 
biodegradowalnych przez cały rok z róż-
nymi częstotliwościami, w związku z tym 
popiół zbierany selektywnie też będzie 
musiał znajdować się w innym pojemni-
ku. Ustawa zobowiązała Gminę do gro-

madzenia środków pochodzących z opłat 
za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi na wyodrębnionym rachunku ban-
kowym,  z którego trzeba pokryć całkowi-
ty koszt zagospodarowania odpadów.
 Jako mieszkańcy mamy wpływ na 
ograniczenie oddawania odpadów biode-
gradowalnych oraz dokładną segregację 
odpadów zbieranych selektywnie. Odpa-
dy źle posegregowane są odbierane jako 
odpady zmieszane, a to powoduje wyższe 
koszty. 
 Dla przypomnienia i utrwalenia zasad 
segregacji obok przedstawiamy tabelę. 

Piotr Walkiewicz

Kolor pojemnika WRZUCAMY NIE WRZUCAMY
 - puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe
 - plastikowe opakowania (np. po jogurtach, ser-

kach, margarynach)
 - torebki, worki foliowe i reklamówki
 - kartony po mleku i sokach
 - drobne opakowania metalowe i aluminiowe 

po żywności (kapsle, pokrywki, puszki, folie 
aluminiowe)

 - opakowania po środkach czystości i kosmety-
kach

 - opakowań po olejach spożywczych czy silniko-
wych, smarach 

 - butelek z jakąkolwiek zawartością
 - styropianu, gumy, folii budowlanej
 - opakowań po farbach, chemikaliach i aerozolach
 - zużytych baterii i akumulatory
 - części samochodowych
 - plastikowych zabawek
 - opakowań po lekach i środkach chwastobójczych

 - butelki po napojach i żywności
 - słoiki
 - szklane opakowania po napojach alkoholowych
 - szklane opakowania po kosmetykach

 - szkła okiennego
 - porcelany, ceramiki, fajansu
 - żarówek, świetlówek i reflektorów
 - termometrów
 - opakowań po lekach
 - szkła żaroodpornego
 - ekranów i lamp telewizyjnych
 - luster, szyb samochodowych, luksferów

 - opakowania z papieru i tektury
 - gazety, czasopisma, książki, katalogi, broszury, 

ulotki, zeszyty, prospekty
 - papierowe torby,
 - papier szkolny, biurowy, koperty

 - odpadów higienicznych (np. ręczniki papierowe, 
zużyte chusteczki, waciki, podpaski, pieluchy)

 - opakowań z zawartością np. żywnością, worków 
po wapnie, cemencie 

 - kartonów, które pokryte są folią aluminiową np. 
po mleku, napojach

 - papieru lakierowanego i powleczonego folią
 - tłustego i zabrudzonego papieru
 - wodoodpornego papieru opakowaniowego

 - skoszoną trawę
 - liście, chwasty
 - drobne gałązki
 - zwiędnięte kwiaty cięte i doniczkowe
 - odpady kuchenne warzywne i owocowe

 - ziemi i kamieni
 - kości
 - odchodów zwierzęcych
 - odpadów zwierzęcych
 - mięsa i ryb

 - wszystkie te rzeczy, które nie nadają się do 
segregacji

 - opakowań po lekach i chemikaliach 
 - zużytego sprzętu RTV i AGD
 - zużytych baterii i akumulatorów
 - mebli i innych odpadów wielkogabarytowych
 - odpadów budowlanych i rozbiórkowych
 - zużytych opon

 - popiół  - gorącego popiołu
 - odpadów innych niż popiół

Zajęcia w Szkole Podstawowej w Solarnii Wodzenie niedźwiedzia

Konwent w DK DziergowiceBabski comber w DK Stara Kuźnia

W skrócie:

SP Stara Kuźnia - 135-lecie Kółko plastyczne w GCKiR w Bierawie
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SP Dziergowice - wyjazd na „Białą Szkołę” SP Solarnia - wyjazd na „Białą Szkołę”

Spotkanie organizatorów Orszaku Trzech Kroli z Parą PrezydenckąSP Solarnia - obchody Dnia Bezpiecznego Internetu

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

W skrócie:

 „Najmądrzejszą postawą wobec bólu jest zrozumieć, 
że każdy ból kiedyś się skończy. To nie cierpienie i krzyż 
są sensem naszego życia, ale triumf Boga nad śmiercią. 
Spraw wszechmogący Boże, aby wiara w Twoje 
zwycięstwo dodawała nam sił w chwilach największych 
zwątpień – w momentach strachu i niepewności. Pomóż 
nam, byśmy jako Kościół stanowili czytelny znak Twego 
zwycięstwa dla całego świata. Jesteśmy synami życia, 
powołani do życia wiecznego. Życie jest światłością 
ludzi!”.

Kardynał Stefan Wyszyński 
/Rozważania do XIII stacji Drogi Krzyżowej/

 Życzę, aby Święta Zmartwychwstania Pańskiego 
obudziły w nas na nowo radość, nadzieję i sens życia. 
Żyjąc dzisiaj żyjemy też jutrem! 
 Wiara w zmartwychwstanie niech będzie naszą siłą, 
motorem do czynienia wszystkiego w imię Boże, a żywy 
Jezus niech prowadzi nas ścieżkami naszego życia.

Jezus żyje! Alleluja!!!
Ks. Jarosław Krężel


