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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

Uprzejmie informujemy, że w dniu 
24 grudnia 2020r. (wigilia)

Urząd Gminy Bierawa będzie  
nieczynny.

* * *
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

czynny:
Poniedziałek 8:00 - 17:00

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

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

* * *
 

Zapraszamy do siedziby ZGKiM  
w godzinach:

w poniedziałki od 8.00 do 16.00
wtorek – piątek od 7.00 do 15.00

Kasa Zakładu czynna w godzinach:
w poniedziałki od 8.15 do 15.30
wtorek – piątek od 7.15 do 13.30

* * *
PUNKT NIEODPŁATNEJ

POMOCY PRAWNEJ
Nieodpłatna pomoc prawna

będzie świadczona 
od poniedziałku do piątku

w godzinach 14 -18
w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Bierawie, 
przy ul. Wojska Polskiego 12

* * *
Liczba mieszkańców

Stan na 01.12.2020
Bierawa .......................................... 1364
Brzeźce ............................................. 563
Dziergowice .................................. 1658
Goszyce ............................................ 188
Grabówka ........................................ 183
Korzonek ......................................... 206
Kotlarnia ......................................... 542
Lubieszów ....................................... 530
Ortowice ......................................... 251
Solarnia ........................................... 485
Stara Kuźnia ................................... 640
Stare Koźle ...................................... 854
Razem ...................................... 7464

Informacje Wójt informuje

 Rok 2020 zapamiętamy na zawsze. 
Mamy do czynienia z czasem wyjątko-
wym, trudnym i nieprzewidywalnym. 
Wiosną stanęła znacząca część światowej 
gospodarki. W kolejnych miesiącach sy-
tuacja trochę została opanowana, jednak-
że obecnie znowu żyjemy w zaostrzonym 
reżimie.

 Pomimo tych napotkanych trudności 
myślę, że Gmina Bierawa wykonała kolej-
ny krok do przodu. Nasze placówki oświa-
towe, dopóki prawo i sytuacja na to po-
zwalały, pracowały stacjonarnie, realizu-
jąc powierzone im zadania. Z ogranicze-
niami nadal funkcjonują gminne ośrodki 
kultury. Swoją działalność prowadziły 
Ludowe Zespoły Sportowe. Utrzymywali-
śmy w gotowości bojowej nasze jednostki 
Ochotniczych Straży Pożarnych.

 W ostatnich miesiącach wykonano 
wiele prac modernizacyjnych na drogach 
gminnych, tj.

1. Pierwszego etapu ulicy Wierzbowej  
w Starym Koźlu;

2. Czterech odcinków dróg w Starej 
Kuźni (dwie odnogi ulicy Parkowej, 
część ulicy Sosnowej oraz odnogę uli-
cy Ogrodowej);

3. Odnogi ulicy Słonecznej w Dziergo-
wicach;

4. Ulicę Okrężną w Lubieszowie;
5. Wykonano również odwodnienie od-

nogi ulicy Leśnej w Lubieszowie.

 Niestety niewiele działo się na dro-
gach powiatowych. Udało się tylko zmo-
dernizować krótki odcinek w kierunku 
Grabówki jadąc od Bierawy. Nadal czeka-
my na większe inwestycje drogowe. Mam 
na myśli dwa odcinki dróg, które powinny 
zostać w trybie natychmiastowym zmo-
dernizowane, tj. Ortowice – Stara Kuźnia 
oraz Bierawa centrum do mostu na Odrze 
w kierunku Cisku.

Szanowni Mieszkańcy
 Jeżeli chodzi o drogi wojewódzkie, 
to została rozbudowana kanalizacja desz-
czowa na ul. Raciborskiej w Dziergowi-
cach oraz wykonano doraźne remonty. 
Czekamy na informację, kiedy ruszą 
dalsze prace na drodze wojewódzkiej 
nr 408. Natomiast wzdłuż drogi nr 425  
w Bierawie (część ulicy Dworcowej) rusza 
budowa pierwszego etapu ścieżki pieszo – 
rowerowej. Szacunkowa wartość zadania 
to 1,2 mln złotych (z czego połowę dofi-
nansuje Gmina Bierawa, tj. około 600 tys. 
zł). Ten etap powinien być wykonany do 
połowy przyszłego roku.
 Na wiosnę powinna zostać zakoń-
czona rozbudowa gazociągu w Goszycach 
i Kotlarni. Obecnie mieszkańcy Goszyc 
zainteresowani podłączeniem do sieci, 
mogą już występować o wydanie warun-
ków przez Spółkę Gazowniczą.
 Jeżeli chodzi o gospodarowanie odpa-
dami, to w ostatnim czasie Gmina zakupi-
ła nowe pojemniki na odpady zmieszane, 
oznaczone logiem Gminy Bierawa wraz  
z numeracją, które w miesiącu listopadzie 
i grudniu rozprowadzono dla wszystkich 
mieszkańców. Obecnie jesteśmy w trak-
cie wyłaniania Firmy odbierającej odpady 
komunalne od mieszkańców w roku 2021. 
Do przetargu zgłosiły się aż trzy firmy,  
z czego się bardzo cieszę. Jest duża szansa, 
że w przyszłym roku ceny odpadów nie 
pójdą w górę.

 Jednym z największych problemów  
w ostatnim czasie, o czym informowałem 
już w poprzednim numerze Głosu Biera-
wy, to poważna awaria Stacji Uzdatnia-
nia Wody w Starym Koźlu. Najgorsze za 
nami, jedna z dwóch studni została wyre-
montowana i obecnie mieszkańcy Starego 
Koźla i Brzeziec są znowu zaopatrywani  
w wodę z tego punktu. Sytuacja ulegnie 
jeszcze poprawie, ponieważ jesteśmy  
w trakcie wykonywania odwiertu nowej 
studni w Starym Koźlu, która w przyszłym 
roku powinna zostać uruchomiona. Nie-
zależnie od tego, docelowo planuje się po-
łączyć na stałe sieć wodociągową Bierawy 
i Starego Koźla, aby móc w trakcie awarii 
szybciej reagować. 
 W bieżącym roku zostało zrealizowa-
nych wiele ciekawych zadań z Funduszu 
Sołeckiego. Ze środków unijnych udało 
się zrealizować pierwszy etap zagospo-
darowania stawu w centrum Dziergowic, 
który został wyczyszczony, a w przyszłym 
roku zostanie wokół zagospodarowany.

(Ciąg dalszy na str 3)

 Bieżący rok to także dwukrotne wy-
lewy Odry, wiosną oraz jesienią. W mie-
siącu październiku sytuacja była bardzo 
poważna, zalanych zostało około 500 
hektarów gruntów. Zniszczeniu uległo 
również parę odcinków dróg transportu 
rolnego. Sytuacja mogła być jeszcze gor-
sza, ale na szczęście został uruchomiony 
zbiornik Racibórz. Niestety na ten czas 
zbiornik Racibórz ma sztywne ramy okre-
ślające, kiedy może być uruchomiony, tj. 
przy przepływie ok. 1210 m3 na sekundę 
przy wysokości na wodowskazie w Raci-
bórzu-Miedoni około 800 cm. Ten stan 
rzeczy jest dla nas nie do przyjęcia, ponie-
waż uruchomianie zbiornika przy takich 
parametrach oznacza praktycznie brak 
ochrony przeciwpowodziowej dla miesz-
kańców gminy Bierawa. We wrześniu roz-
mawialiśmy na ten temat z przedstawicie-
lami Wód Polskich (szczegóły spotkania 
zostały opublikowane), wyrażając naszą 
dezaprobatę. Poza tym wspólnie z Panią 
Prezydent Sabiną Nowosielską, Wójtem 
Gminy Cisek oraz Wójtem Reńskiej Wsi 
wystąpiliśmy do Pana Przemysława Dacy 
Prezesa Wód Polskich o pilną zmianę 
instrukcji gospodarowania wodami, tak 
aby funkcjonowanie zbiornika realnie 
poprawiło bezpieczeństwo mieszkańców 
naszych gmin. Przy tej okazji chciałbym 
wspomnieć, iż projekt dotyczący budo-
wy odcinka 2,85 km prawego wału rzeki 
Odry w Dziergowicach jest zakończony 
i czeka na wydanie decyzji Wojewody 
Opolskiego pozwalającej na realizację 
inwestycji przeciwpowodziowej. Optymi-
stycznie patrząc już pod koniec roku 2021 
inwestycja może zostać rozpoczęta.

 Pomimo pogarszającej się sytuacji 
finansowej samorządów związanej z pan-
demią koronawirusa, myślę, że dzięki do-
brej współpracy udało nam się stanąć na 
wysokości zadania.

 Kończąc dziękuję radnym gminy, 
sołtysom, pracownikom urzędu, jednost-
kom organizacyjnym, stowarzyszeniom, 
przedstawicielom organizacji działających 
na terenie gminy, druhom ochotnikom za 
dobrą współpracę w tym bardzo trudnym 
roku 2020.

 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, 
składam wszystkim mieszkańcom naj-
serdeczniejsze życzenia, zdrowia, spokoju  
i radości oraz lepszego roku 2021. 

Wójt Gminy Bierawa
Ficoń Krzysztof

 Dziergowice, Stare Koźle, Stara Kuź-
nia i Kotlarnia – to Sołectwa, które brały 
udział w Marszałkowskiej Inicjatywie So-
łeckiej 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 
terenach wiejskich. Łączna kwota w dofi-
nansowaniu wynosi 5,4 mln zł dla wszyst-
kich Sołectw w Województwie Opolskim. 
Każde z Sołectwa otrzymuje po 5  000zł  
z budżetu Województwa Opolskiego. 
 W roku 2020 z naszej gminy są to So-
łectwa: Dziergowice, Stare Koźle, Stara 
Kuźnia oraz Kotlarnia. 

 W związku z ukończeniem tegorocz-
nych zadań w Sołectwach, w dniu 2 paź-
dziernika 2020r. odbyło się spotkanie 
Sołtysów, Wójta Gminy Bierawa oraz Wi-
cemarszałka Województwa Opolskiego 
– Pana Romana Kolka, który to wręczył 
pamiątkowe tabliczki. 

Anna Szczygieł

Małe projekty lokalne

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

Województwa Opolskiego

(Ciąg dalszy ze str 2)
Upiększamy naszą Gminę

1. Budowa odcinka sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej w Bierawie ul. 
Kościelna – 86 000 zł

2. Budowa odcinka sieci wodociągowej  
w Starym Koźlu do terenów inwestycyj-
nych – 80 000 zł

3. Budowa odcinka sieci wodociągowej  
i kanalizacji w Starej Kuźni ul. Okrężna 
– 237 000 zł 

4. Budowa odcinka sieci wodociągowej  
w Bierawie, ul. Gliwicka – 132 000 zł

5. Budowa odcinka sieci kanalizacji sani-
tarnej w Lubieszowie, ul. Bierawska – 
71 000 zł

6. Awaryjne ułożenie tymczasowego ru-
rociągu wodociągowego Bierawa–Sta-
re Koźle oraz I etap remontu studni – 
231 000 zł

7. Odwiert otworu studziennego nr 2a dla 
potrzeb ujęcia wody wodociągu grupo-
wego Stare Koźle – 357 000,00 zł

8. Przebudowa drogi gminnej ul. Wierz-
bowej w miejscowości Stare Koźle etap I 
– 315  000 zł. Zadanie dofinansowa-
ne z Funduszu Dróg Samorządowych  
w kwocie 188 998,87 zł.

9. Przebudowa ulicy Okrężnej w Lubie-
szowie – 146 000 zł

10. Utwardzenie nawierzchni ul. Nepomu-
cena w Solarni – 15 000 zł

11. Przebudowa ulicy Cichej w Bierawie – 
57 000 zł

Inwestycje i remonty:
12. Budowa chodnika w Kotlarni przy blo-

ku 36 – 13 500 zł
13. Przebudowa ul. Leśnej w Lubieszowie – 

odwodnienie – 71 000 zł
14. Przebudowa odnóg ul. Parkowej i ul. 

Sosnowej w Starej Kuźni – 174 000 zł
15. Przebudowa odnogi ulicy Słonecznej  

w Dziergowicach – 78 000 zł
16. Opracowanie dokumentacji projekto-

wej budowa ścieżki rowerowej ul. Mic-
kiewicza w Bierawie – 19 000 zł

17. Budowa wewnętrznej instalacji ga-
zowej dla istniejącej kotłowni i kuch-
ni w budynku Szkoły Podstawowej  
w Bierawie – 63 000 zł

18. Budowa wewnętrznej instalacji gazo-
wej dla istniejącej kotłowni i kuchni 
w budynku Przedszkola w Bierawie – 
46 000 zł

19. Poprawa parametrów technicznych 
oraz warunków bezpieczeństwa po-
przez przebudowę dróg gminnych do 
terenów inwestycyjnych w Starym Koź-
lu (w systemie zaprojektuj i wybuduj) 
–  1 604 000 zł. Zadanie dofinansowane  
z RPO WO w kwocie 891 369,18 zł

20. Malowanie Przedszkola w Kotlarni – 
28 000 zł

21. Remont schodów wejściowych do bu-
dynku szkoły w Bierawie – 18 000 zł

22. Remont dróg gminnych – 170 000 zł
Referat inwestycji
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Protokół ze spotkania w sprawie ochrony Gminy Bierawa

Ochrona przeciwpowodziowa
 W dniu 30 września 2020 r. w Urzędzie 
Gminy Bierawa odbyło się spotkanie po-
święcone ochronie przeciwpowodziowej. 
W spotkaniu wzięli udział radni gminy 
Bierawa - Joachim Morcinek, Marek Per-
mus, Violetta Klimanek, Waldemar Plut-
ta, Jan Pankala i Mariusz Matuszek, Wójt 
Gminy Krzysztof Ficoń, pracownicy Urzę-
du Gminy Waldemar Lembowicz i Michał 
Klimek, a także przedstawiciele Regio-
nalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  
w Gliwicach Marcin Jarzyński - Zastępca 
Dyrektora ds. ochrony przed powodzią  
i suszą oraz Marcin Nowak - Zastępca Dy-
rektora Zarządu Zlewni Gliwice.
 Główny temat spotkania dotyczył 
przyjętych zasad uruchamiania zbiornika 
Racibórz i niepokojów z tym związanych. 
Dodatkowo poruszono temat obwałowań 
na terenie gminy Bierawa i planów doty-
czących budowy zbiornika Kotlarnia.
 Na samym wstępie spotkania Wójt 
Gminy podkreślił, iż bezpieczeństwo po-
wodziowe mieszkańców gminy Bierawa 
jest sprawą pierwszorzędną. To bezpie-
czeństwo do dzisiaj nie zostało zagwaran-
towane. W ostatnich latach uległo nawet 
pogorszeniu z uwagi na wybudowanie 
wałów po lewej stronie rzeki Odry. Pod-
czas ostatniej większej powodzi w roku 
2010, gdy poziom wody w Odrze na wo-
dowskazie w Miedoni wynosił 7,23 m, 
gdzie nie były jeszcze do końca zamknięte 
lewostronne wały, w gminie Bierawa do-
szło do zalania wielu gospodarstw domo-
wych. 
 Mieszkańcy przez cały czas pokładali 
nadzieję w budowanym zbiorniku Raci-
bórz. Niestety pozyskana w ostatnim cza-
sie informacja o tym, że polder podejmuje 
prace, gdy przepływ w rzece Odrze osią-
gnie 1210 m3 na sekundę, co przekłada się 
na rzędną wody w przekroju wodowska-
zowym ok. 800 cm, jest bardzo niepokoją-
ca. Jest zaprzeczeniem składanych zapew-
nień, że zbiornik Racibórz przyczyni się 
do poprawy ochrony przeciwpowodzio-
wej. Na oficjalnym otwarciu zbiornika w 
miesiącu styczniu br. Premier Rzeczypo-
spolitej zapewniał, że wreszcie mieszkań-
cy od Raciborza po Wrocław mogą czuć 
się bezpieczniejsi. Jednak tych słów nie 
można odnieść do gminy Bierawa, a jedy-
nie do dużych miast. 
 Nikt nie dowierza w to, że tak dłu-
go oczekiwana inwestycja, wybudowana 
za ogromne pieniądze, nie będzie miała 
większego znaczenia dla gminy Bierawa. 
Przykładem jest tegoroczne wezbranie 

rzeki Odry, gdzie poziom wódy w Miedo-
ni dochodził do 650 cm, a w gminie Bie-
rawa było już zalanych kilkadziesiąt hek-
tarów pól. Zbiornik już przy stosunkowo 
małych wezbraniach, nie ochronił gminy 
Bierawa. Fakty są takie, a nie inne, dlatego 
musimy coś zrobić aby temu stanowi rze-
czy zapobiec. 
 Po to zorganizowano dzisiejsze spotka-
nie, aby wyjaśnić dlaczego przyjęto takie 
założenia dla funkcjonalności zbiornika 
Racibórz, czy ten stan rzeczy można w ja-
kiś sposób zmienić przynajmniej do czasu 
wybudowania wałów po prawej stronie  
i co w tej sytuacji mają zrobić władze gmi-
ny Bierawa? 
 W podjętej dyskusji radni Gminy Bie-
rawa wyrazili bardzo duże niezadowole-
nie na temat zaistniałej sytuacji. Podkre-
ślono, że mieszkańcy Gminy Bierawa od 
wielu lat byli zapewniani, że po wybu-
dowaniu zbiornika w Raciborzu sytuacja 
związana z ochroną przeciwpowodziową 
ulegnie poprawie. Budowany zbiornik za-
wsze był argumentem uspokajającym. Te-
raz, gdy okazało się, że zbiornik Racibórz 
nie ochroni Gminy Bierawa, mieszkańcy 
na każdym zebraniu sołeckim pytają, co 
dalej? Mają pretensje do władz gminy, do 
radnych, że te zapewnienia okazały się 
nieprawdziwe. Przy przepływie 1210 m3, 
jaki przyjęto dla zbiornika Racibórz, po-
wierzchnia zalania będzie dużo większa. 
Sytuacja dla mieszkańców jest bardzo zła. 
Zrobiono w gminie Bierawa polder za-
lewowy. Dlatego należy podjąć wszelkie 
kroki, aby coś w tym zakresie zmienić. 
 Odnosząc się do poruszonych kwestii 
Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni Gli-
wice Marcin Nowak poinformował, że 
Dyrektor RZGW w Gliwicach ma pełną 
świadomość przyjętej wielkości prze-
pływu 1210 m3 na sekundę, przy której 
dopiero zaczyna pracować zbiornik Ra-
cibórz. Uwagi w tej sprawie wpłynęły 
nie tylko od gminy Bierawa, ale również 
z wielu innych gmin. Dlatego Dyrektor 
RZGW powołał Zespół, który zajmuje się 
tym tematem i który będzie robił wszyst-
ko, aby w instrukcji gospodarowania wo-
dami i w pozwoleniu wodno-prawnym 
zmienić zapisy dotyczące tej wartości. 
Obecnie w ocenie sytuacji pomocne mają 
być mapy zagrożenia powodziowego, 
które opracowuje Instytut Meteorologii  
i Gospodarki Wodnej. Mapy te będą poka-
zywać modelowy kształt zalewu wodami 
jednoprocentowymi, z uwzględnieniem 
zamkniętych lewostronnych wałów rzeki 

Odry. Decyzja od kiedy zacznie pracować 
zbiornik Racibórz będzie uzależniona od 
prognoz meteorologicznych. Wartość, do 
której będzie można obniżyć wielkość 
przepływu nie jest jeszcze znana. Zespół 
dopiero nad tym pracuje. Zbiornik został 
zaprojektowany na powódź roku 1997, tak 
żeby ten przepływ poniżej zbiornika był 
nie większy jak 1210 m3.
 Z kolei Zastępca Dyrektora ds. ochro-
ny przed powodzią i suszą Marcin Ja-
rzyński zwrócił uwagę, że pojemność 
retencyjna zbiornika Racibórz wynosi 
180 mln m3 wody. Przed tym zbiornikiem 
jest jeszcze polder Buków o pojemności 
ok. 80 mln m3, który jest podzielony na 
dwie części, część sterowalną i część nie-
sterowalną. Część niesterowalna polderu 
Buków uruchamia się już przy przepły-
wie 600 m3 na sekundę. Przy przepływie 
700-800 m3 można uruchomić część ste-
rowalną i przerzucić tam wodę. Jednakże 
polder Buków nie może być uruchomio-
ny zbyt szybko, ponieważ w przypadku 
drugiej wyższej fali, nie byłoby możliwo-
ści przejęcia wody. Z kolei, jak założono  
w instrukcji, zbiornik Racibórz ma zostać 
uruchomiony przy przepływie 1210  m3 
wody na sekundę. Obecnie trwa aktuali-
zacja planów zarządzania ryzykiem po-
wodziowym, trwa modelowanie w celu 
ustalenia rozkładu fali. Bardzo ważna jest 
instrukcja gospodarowania wodami, któ-
rą Wody Polskie tworzą od nowa. Muszą 
być wzięte pod uwagę aktualne mapy za-
grożenia ryzykiem powodziowym, wnio-
ski mieszkańców oraz doświadczenie.  
I dopiero wówczas będzie można ustalić 
od jakiej wartości będzie można urucho-
mić w pierwszej kolejności polder Buków, 
a następnie zbiornik Racibórz. 
 Na pytanie, jak zbiornik Racibórz 
wpływa na ochronę przeciwpowodzio-
wą, poinformował, że ten zbiornik obniża 
poziom z 2400 m3 na sekundę na wodo-
wskazie w Miedoni na poziomie wody 
jednoprocentowej, do 1180 m3 na sekun-
dę po przejściu przez Racibórz. Następu-
je potężne ścięcie fali. Zapewnił, iż to nie 
jest tak, że z tym nic się nie robi. Nad tym 
się pracuje i z pewnością bezpieczeństwo 
mieszkańców gminy Bierawa nie jest za-
grożone. W sytuacji zagrożenia bezpie-
czeństwa mieszkańców spowodowanego 
wysokim stanem wód, ta decyzja o opusz-
czeniu zasuw zbiornika na pewno zosta-
nie podjęta. Musi to być jednak decyzja 
bardzo przemyślana, ponieważ niewłaści-
wy ruch może wyrządzić tylko szkody. 
 Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni 
Gliwice Marcin Nowak, na jedno z za-
pytań wyjaśnił, że budowany wał w Kę-

dzierzynie nie jest wałem poprzecznym. 
Przebiega on prostopadle do drogi woje-
wódzkiej nr 408, a następnie zakręca. Przy 
przepływie 1210 m3 na sekundę nie doj-
dzie do zalania tego odcinka. Na pewno 
ten wał nie będzie negatywnie wpływał 
na miejscowość Brzeźce. Zapewnił, że po 
zakończeniu projektu na budowę odcinka 
wału w Dziergowicach, będą zapewnione 
środki na kolejne odcinki wału w gminie 
Bierawa, tak aby prawą stronę również za-
bezpieczyć w podobnym kształcie jak po 
stronie lewej. 
 Zastępca Dyrektora ds. ochrony przed 
powodzią i suszą Marcin Jarzyński poin-
formował również, że zbiornik został ofi-
cjalnie oddany, ale cały czas trwają jeszcze 
prace w obrębie tego zbiornika. Jest teraz 
jeszcze tzw. okres zgłaszania wad, czy 
usterek, który dla wykonawcy trwa rok 
(do maja przyszłego roku). Po tym okresie 
RZGW uzyska tzw. ostateczne świadec-
two przejęcia, czyli dokument w którym 
ostatecznie zostanie potwierdzone, że 
zbiornik jest gotowy, oddany do użytku  
i funkcjonuje. Zakłada się, że do tego cza-
su będzie też już opracowana instrukcja, 
będą progi i będą określone wartości. Ze-
spół został powołany właśnie dlatego, po-
nieważ zdano sobie sprawę, że ta wartość 
przepływu 1210 m3, jest za duża. Zbiornik 
był budowany wiele lat. Były zupełnie inne 
uwarunkowania. Teraz informacja o za-
modelowanym dopływie wody do zbior-
nika będzie podstawą do podjęcia decy-
zji przy jakim poziomie należy zamknąć 
zbiornik, czy to będzie 720 cm, mniej, czy 
więcej. Ta informacja będzie opierała się 
na aktualnych prognozach pogodowych  
i będzie już w 90 % pewna. Zbiornik musi 
zostać zamknięty we właściwym momen-
cie, gdy prognozy nie będą przewidywały 
już większej fali. 
 W przypadku powodzi, dyrektor  
z pewnością nie będzie czekać z decyzją 
o uruchomieniu zbiornika, aż Zespół po-
dejmie decyzję dotyczącą rzędnej. Jeżeli 
jest akcja, trwają opady, to centra opera-
cyjne wchodzą w tryb pracy ciągłej. I cały 
czas tą sytuację monitorują. Zbiornik ma 
być funkcjonalny, dlatego te decyzje będą 
podejmowane, ale muszą być bardzo roz-
ważne. Bezpieczeństwo ludzi jest najważ-
niejsze. Odniósł się również do opraco-
wywanej dokumentacji na budowę wału 
w Dziergowicach i wyjaśnił powód wy-
dłużenia czasu opracowania tej dokumen-
tacji. Na dzień dzisiejszy dokumentacja 
jest gotowa. Wykonawca 2 października 
br. zamierza złożyć wniosek o pozwolenie 
na realizację inwestycji do Wojewody. 
 W momencie otrzymania pozwolenia, 

zespół pracowników przystąpi do proce-
dury przetargowej związanej z wycenami 
nieruchomości i wypłatą odszkodowań 
dla mieszkańców. Zadanie to jest wpisane 
do planu, a zatem RZGW będzie wnio-
skować do Krajowego Zarządu i do Mi-
nisterstwa o pieniądze na budowę wału 
w Dziergowicach. Na zapytanie radnego 
Marka Permusa, czy Dyrektor RZGW ma 
dzisiaj możliwość uruchomienia zbior-
nika Racibórz przy przepływie niższym 
niż 1210 m3 wody na sekundę, wyjaśnił, 
że wielkość ta jest zapisana w obowiązu-
jącej instrukcji gospodarowania wodami. 
Wcześniejsze zamknięcie zasuw musi 
mieć swoje podstawy. Ma taką możliwość, 
ale wiąże się to z odpowiedzialnością. Na 
podjęcie takiej decyzji wpływ będzie mia-
ło bardzo wiele czynników. Trudno na to 
pytanie wprost odpowiedzieć. Taką decy-
zję może rozważyć w sytuacji zagrożenia 
życia i zdrowia mieszkańców. 
 Zastępca Dyrektora ds. ochrony przed 
powodzią i suszą poinformował również, 
że budowa wału w Dziergowicach zo-
stała zgłoszona do Planu Planowanych 
Inwestycji (PPI) na rok 2021. To zadanie 
jest drugie w kolejce, po budowie wału  
w Kędzierzynie-Koźlu. Najprawdopodob-
niej ze względu na finanse ta inwestycja 
będzie realizowana etapami. Odniósł się 
również do wypowiedzi radnego Ma-
tuszka, informując, że budowa zbiornika 
Kotlarnia również jest w planach Wód 
Polskich. Budowa ta została wpisana do 
wielu programów, między innymi do Pro-

gramu Planowanych Inwestycji, z 4-let-
nim terminem realizacji od 2023 roku. 
Zbiornik Kotlarnia wpisano również do 
Programu Przeciwdziałania Skutkom Su-
szy (załącznik 1A, poz. 34). Zbiornik ten 
przede wszystkim będzie pełnić funkcję 
retencyjną, a zatem ma szansę na realiza-
cję w ramach tego programu. Problemem 
na chwilę obecną jest własność gruntów 
Lasów Państwowych. Temat ten może za-
łatwić tylko spec ustawa suszowa, której 
na dzień dzisiejszy jeszcze nie ma. Ale jest 
procedowana i trwają w tej sprawie kon-
sultacje. 
 Podsumowując główny temat spotka-
nia Wójt Gminy podkreślił, że najważ-
niejszym tematem na dzisiaj to funkcjo-
nalność zbiornika Racibórz. Uważa, że 
Gmina nie może biernie czekać na jakieś 
zmiany związane z obniżeniem wartości 
przepływu wody w tym zbiorniku. Musi 
być regularnie informowana o pracach 
Zespołu i innych ustaleniach związanych 
z ochroną przeciwpowodziową. Ocze-
kuje pisemnego zapewnienia, że Gmina 
Bierawa w tym procesie uzgodnień doty-
czących zbiornika Racibórz będzie mogła 
uczestniczyć. Zaproponował opracowanie 
harmonogramu współpracy w tym zakre-
sie na kolejne tygodnie i miesiące celem 
wypracowania jak najlepszych rozwiązań 
dla mieszkańców gminy Bierawa. 

Wójt Gminy
Krzysztof Ficoń

Zbiornik Racibórz Dolny. Widok z góry na budowlę przelewowo-spustową. Fot. Wody Polskie(Ciąg dalszy na str 5)

(Ciąg dalszy ze str 4)
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WAŻNA INFORMACJA !!!

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy GCKiR w Bierawie

Inauguracja roku Akademickiego 2020/21
 Po dłuższej przerwie związanej z sytu-
acją epidemiologiczną 5 października br. 
o godzinie 17:00 w Domu Kultury w Bie-
rawie odbyła się Inauguracja roku Akade-
mickiego oraz pierwsze spotkanie autor-
skie z Ewą Kowalczyk-Lecibil pt. ,,Hany-
ska wczoraj i dziś” - Kultowe opowieści  
o Śląsku.
 O autorce „Hanyski” opowiedziała 
pochodząca z Jełowej Ewa Kowalczyk-
-Lecibil, prywatnie siostrzenica Heleny 
Buchner, właścicielka praw autorskich do 
wszystkich książek Heleny Buchner.
 Helena Buchner (1950-2015), pocho-
dząca z Jełowej pisarka i malarka, nie 

 

omijała trudnych tematów, pielęgnowała 
kulturę ludową, śląską tradycję kulturową 
i nade wszystko ceniła swoją małą ojczy-
znę. Jest autorką pięciu książek o Śląsku.  
Z wykształcenia nauczycielka, z zamiło-
wania pisarka i malarka. Od momentu 
przejścia na emeryturę postanowiła zmie-
nić coś w swoim życiu, przeprowadziła 
się ze stolicy do rodzinnej Jełowej i tutaj 
rozpoczęła swoje nowe, artystyczne życie. 
 Początkowo z dużą nutą niepewności, 
pod pseudonimem wydała swoją pierwszą 
powieść – „Hanyska”. Kolejno, nakładem 
wydawnictwa „My Book” wyszły – „Dzie-
ci Hanyski”, „Dziewczęta z Koziej Gór-

ki”, „Opowiastki znad Brynicy” i ostatnia 
„Ciotka Flora”. Ze swoimi książkami do-
cierała, gdzie to tylko możliwe, odwiedza-
ła domy kultury, świetlice wiejskie, dys-
kusyjne kluby książki. Rozmawiała, dys-
kutowała, tłumaczyła. Zawsze szczerze, 
drobiazgowo i cierpliwie tłumaczyła, że 
historia Śląska nie może być traktowana 
jednoznacznie, że trzeba zawsze patrzeć  
z punktu widzenia człowieka i tego, kim 
się czuje w swoim sercu.
 Prelegentka podczas wykładu wspo-
mniała życie ciotki, kulisy powstania ,,Ha-
nyski” i rozterki z tym związane.
 Mamy nadzieję, że niedługo będziemy 
mogli spotkać się na kolejnych wykładach 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Zespół GCKiR w Bierawie 

Drodzy Mieszkańcy!
 Informujemy, że zgodnie z decyzją 
premiera RP z dnia 26.11.2020 r. od  
28 listopada do 27 grudnia br. działal-
ność wszystkich placówek GCKiR jest 
zawieszona (choć nie wiemy jaka będzie 
dalsza decyzja).

 Także zawieszone są zajęcia stacjo-
narne do 27 grudnia br. Czekając na 
lepsze czasy uruchamiamy działalność 
on-line. Zachęcamy do śledzenia naszej 
strony internetowej www.gckirbierawa.
pl oraz profilu facebookowego.

 Od 30 listopada br. Biblioteka Gmin-
nego Centrum Kultury i Rekreacji  
w Bierawie wraz z filiami Dziergowice 
i Stara Kuźnia otwarte dla użytkowni-
ków przy zachowaniu limitu 1 osoby na 
15 m2 powierzchni przeznaczonej do 
udostępniania zbiorów. Zapraszamy do 
wypożyczania książek z zachowaniem 
pełnego reżimu sanitarnego. 

 Poniżej godziny otwarcia naszych bi-
bliotek.

BIBLIOTEKA W BIERAWIE:
poniedziałek - piątek, godz. 10:00-18:00

BIBLIOTEKA W DZIERGOWICACH:
poniedziałek - piątek, godz. 14:00-17:00

BIBLIOTEKA W STAREJ KUŹNI:
wtorek - czwartek, godz. 14:00-17:00

Zespół GCKiR w Bierawie

VI Otwarty Rekreacyjny Turniej Strzelecki

Tarcza Żniwna ustrzelona
 10 października na Strzelnicy w Solar-
ni odbył się VI Otwarty Rekreacyjny Tur-
niej Strzelecki o ,,Tarczę Żniwną włodarzy 
gmin Kuźnia Raciborska i Bierawa”. Pomi-
mo pandemii i obowiązujących nowych 
zasad turniej ten odbył się. 
 Podczas turnieju wszyscy zastosowali 
się do nowych zasad zgodnie z wytyczny-
mi. W turnieju uczestniczyło 13 drużyn. 
W tym roku wyniki były bardzo wysokie 
(na 10 strzałów) i tak się prezentują:
KATEGORIA 
Dzieci i młodzież do lat 16 indywidualnie:
I miejsce: Rafał Peroński 78 pkt.
II miejsce: Łukasz Kurka 77 pkt.
III miejsce: Michał Czech 73 pkt.

KATEGORIA 
Dorośli indywidualnie:
I miejsce: Wojciech Leśniewski 93 pkt.
II miejsce: Roland Warczok 92 pkt.
III miejsce: Krzysztof Jelonek 88 pkt.
KATEGORIA DRUŻYNA:
I miejsce - Tarcza Żniwna: 
 LOK Marcel 257 pkt.
II miejsce: Solarnia 241 pkt.
III miejsce: Kuźniańskie Wilki 232 pkt.
 
 Organizatorami i sponsorami nagród 
byli: Urząd Gminy Kuźnia Raciborska, 
Urząd Gminy Bierawa, Gminne Centrum 
Kultury i Rekreacji w Bierawie.

Zespół GCKiR w Bierawie

www.gckirbierawa.pl
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Publiczne Przedszkole w Bierawie

Nowinki przedszkolne
 W Przedszkolu w Bierawie funkcjo-
nują cztery oddziały: trzy w Bierawie: 
grupa maluszków (3-4 latków), średnia-
ków (5-6 latków) oraz starszaków (6-cio 
latków) a do punktu przedszkolnego  
w Lubieszowie uczęszczają dzieci w wie-
ku 3-6 lat. Stanowisko Dyrektora piastu-
je mgr Monika Bagińska.
 Minęły trzy miesiące od rozpoczęcia 
nowego roku szkolnego 2020/21 i może-
my ogłosić z wielką radością, iż wszyst-
kie nowo przyjęte dzieci zaadaptowały 
się do grup przedszkolnych. 
 Przedszkole realizuje projekt unij-
ny „Ciekawy świat Przedszkolaka” jak 
również „Dwujęzyczna Opolszczyzna”. 
W ramach projektu odbywają się zaję-
cia plastyczne, rytmiczne, języka angiel-
skiego oraz zajęcia logopedyczne. Każdy 
dzień w naszym przedszkolu jest cieka-
wy i pełen wrażeń.

 Jest za nami wiele uroczystości przed-
szkolnych, które ze względu na panują-
cą sytuację odbywają się w poszczegól-
nych grupach m.in. Ogólnopolski Dzień 
Przedszkolaka, Powitanie jesieni, Święto 
Pieczonego Ziemniaka, Dzień chłopca, 
Szkoła pamięta i szkoła dla hymnu, An-
drzejki, Dzień Pluszowego Misia. 
 Obecnie angażujemy się w akcję 
„Góra grosza”.

 Odczuwamy atmosferę nadcho-
dzących Świąt Bożonarodzeniowych.  
W związku ze zbliżającymi się święta-
mi Pracownicy Przedszkola w Bierawie 
życzą wszystkim czytelnikom miłych 
spotkań w gronie rodzinnym, a także 
zdrowych i pogodnych Świąt Bożego 
Narodzenia.

Ewa Rekruciak

Przedszkole w Dziergowicach

Przedszkolne wieści
 Po smutnym i innym niż wszystkie 
drugim półroczu minionego roku szkol-
nego, z pełną energią i zapałem rozpoczę-
liśmy nowy rok szkolny. Tematem wiodą-
cym w w naszym przedszkolu jest w tym 
roku promocja zdrowego stylu życia, pod-
noszenie świadomości dzieci i rodziców  
w zakresie zdrowego żywienia i higieny.
 W przedszkolu realizowany jest rów-
nież projekt unijny ,,Ciekawy świat 
przedszkolaka”, w ramach którego dzieci 
uczestniczą w dodatkowych zajęciach,  
a przedszkole zostało doposażone o wie-
le nowych, atrakcyjnych pomocy dydak-
tycznych.
 W związku z wejściem w życie ob-
ostrzeń epidemiologiczno-sanitarnych 
praca w przedszkolu w tym roku wygląda 
zupełnie inaczej. Wszystkie uroczystości, 
które kiedyś obchodziliśmy wspólnie,  
z udziałem wszystkich przedszkolaków,  
w tym roku odbywają się w poszczegól-
nych grupach. Pomimo tych ograniczeń, 
imprezy te są pełne różnorodnych atrak-
cji, które dają dzieciom wiele wrażeń i ra-
dości.
 We wrześniu dzieci miały okazję tra-
dycyjnie uczestniczyć w Święcie Pieczo-
nego Kartofla. Były zabawy z ziemnia-
kami, ognisko z pieczeniem kartofelków 
oraz prace plastyczne z wykorzystaniem 
ziemniaków. Również we wrześniu uro-
czyście obchodziliśmy Dzień Przedszko-

laka. Były teatrzyki, występy artystyczne 
oraz niespodzianki dla wszystkich dzieci.
 30 września obchodziliśmy Dzień 
Chłopaka. Z tej okazji dziewczynki przy-
gotowały wiele niespodzianek dla swoich 
kolegów z grupy.
 W październiku obchodziliśmy uro-
czyście Dzień Edukacji Narodowej. Dzieci 
przygotowały część artystyczną, życzenia 
oraz prezenty dla swoich pań.
 Listopad również obfitował w wiele 
wydarzeń. W każdej grupie dzieci kisiły 
kapustę, z której panie kucharki zrobiły 
pyszna, pełną witamin surówkę. Święto-
waliśmy również Dzień Pluszowego Mi-
sia. Dzieci poznały wiele bohaterów z ba-

jek o misiach, wykonały pracę plastyczną, 
bawiły się i tańczyły z misiem oraz urzą-
dziły urodziny misia przy wspólnym stole 
z łakociami.
 30 listopada organizowane były an-
drzejki, czyli dzień wróż i zabaw. Dzieci 
ubrane były w przepiękne, kolorowe stro-
je. Był to zaczarowany dzień w przedszko-
lu, pełen radości, uśmiechu oraz wspania-
łych planów na przyszłość. Cieszymy się, 
że pomimo tych trudnych czasów może-
my pracować, uczyć się i bawić w naszym 
przedszkolu, wśród kolegów i koleżanek.
 Obecnie przygotowujemy się do uro-
czystego pasowania na przedszkolaka, no 
i oczywiście do zbliżających się Świąt Bo-
żego Narodzenia, w związku z którymi ży-
czymy wszystkim dużo zdrowia, spokoju  
i radości.

Beata Donajska

Publiczne Przedszkole w Kotlarni

Wieści z naszego przedszkola
 Do Publicznego Przedszkola w Kotlar-
ni uczęszcza 50 dzieci. Grupa 3 - 4 latki 
„Misie” liczy 25 dzieci. Wychowawcą gru-
py jest Pani Olimpia Daniel. Grupa star-
szaki „Sówki” także liczy 25 dzieci. Wy-
chowawcą grupy jest Pani Kinga Przyby-
ła. W obu grupach pracuje również Pani 
Krystyna Scholz. 
 Od września w naszym przedszkolu 
wiele się dzieje. We wrześniu obchodzili-
śmy „Dzień Kropki”, „Święto Wszystkich 
Przedszkolaków”. Odwiedziła nas także 
„Pani Jesień”, która przyniosła dzieciom 
wiele darów jesieni do kącików przyrod-
niczych. Swoje święto w tym miesiącu 
obchodzili „Wszyscy chłopcy”. Tego dnia 
było bardzo wesoło, odbyło się wiele za-
baw i ciekawych konkursów. Każdy chło-
piec otrzymał prezencik.
 W kolejnym miesiącu naszej dzia-
łalności również nie zabrakło atrakcji.  

6 października odbył się „Dzień Mar-
chewki”. Dzieci dowiedziały się o wielu 
wartościach odżywczych tego warzywa. 
Robiły pyszny soczek marchewkowy, su-
róweczkę oraz ciasto marchewkowe.
12 października swoje Święto obchodziły 
Dziewczynki, a 14 w każdej z grup ob-
chodzony był „Uroczysty Dzień Edukacji 
Narodowej”. Dzieci w swoich grupach za-
prezentowały krótki program artystyczny 
i wręczyły upominki wszystkim pracow-
nikom przedszkola. Nie zapomnieliśmy 
także o naszych emerytkach, którym 
przesłaliśmy kartki z życzeniami. 
 Ważnych i ciekawych dni nie zabrakło 
w listopadzie. Już na początku miesiąca -  
5 odbył się „Dzień Postaci z Bajek”. Dzie-
ci w tym dniu przyszły do przedszkola 
przebrane za bajkowe postacie. W każdej  
z grup odbył się bal z udziałem wszyst-
kich postaci. 9 listopada był - „Dzień 

jeża”- dzieci wykonały „Jeżyki” z ziemnia-
ków i wykałaczek. 10 listopada – w każdej 
grupie odbyła się Uroczysta Akademia  
z okazji „11 Listopada – Święta Niepod-
ległości”. 16 listopada to „Dzień Toleran-
cji” a 20 „Dzień Praw Dziecka”. Dzieci 
dowiedziały się co to jest tolerancja oraz 
przypomniały sobie jakie są ich prawa  
i obowiązki. 
 Dużo radości sprawił wszystkim 
przedszkolakom „Dzień Pluszowego Mi-
sia” – 25 listopada. W tym dniu odwie-
dził nas „Miś Coralgol”, który obdarował 
dzieci prezentami. Wiele radości sprawiły 
przedszkolakom zabawy oraz „Fotobudka 
z Misiem”. Ostatnim ciekawym wydarze-
niem były „Andrzejki”, podczas których 
nie zabrakło tradycyjnych wróżb.
 W związku ze zbliżającymi się święta-
mi Dyrekcja z pracownikami przedszkola 
w Kotlarni życzy wszystkim dużo zdrowia 
oraz radosnych, spokojnych Świąt Bożego 
Narodzenia.

Opracowała Krystyna Scholz

Posiłek w szkole i w domu

Dofinansowanie
 Gmina Bierawa otrzymała wsparcie 
finansowe w ramach realizacji modułu 3 
wieloletniego rządowego programu „Po-
siłek w szkole i w domu” dotyczącego 
wspierania w latach 2019-2023 organów 
prowadzących publiczne szkoły pod-
stawowe w zapewnieniu bezpiecznych 
warunków nauki, wychowania i opieki 
przez organizację stołówek i miejsc spo-
żywania posiłków. Środki otrzymane 
będą od Wojewody Opolskiego repre-
zentowanego przez Opolskiego Kuratora 
Oświaty. 

 Wsparcie finansowe udzielone zo-
stało dla szkół: Szkoła Podstawowa  
w Dziergowicach oraz Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w Starym Koźlu. 

 Za otrzymane środki finansowe zo-
stały zakupione sprzęty do kuchni, sto-
łówki oraz pomalowane zostały obie sto-
łówki w szkołach które zakwalifikowały 
się do otrzymania wsparcia. 

 Kwota przyznana w ramach do-
tacji celowej na realizację projektu: 
68 044,80zł
Wkład własny gminy: 17 011,20zł
Kwota całkowita projektu: 85 056,00zł

Anna Szczygieł

SP w Dziergowicach

Wsparcie
 Gmina Bierawa uzyskała środki ze 
zwiększenia części oświatowej subwen-
cji ogólnej z rezerwy tej części subwencji  
w roku 2020 z tytułu dofinansowania wy-
posażenia w pomoce dydaktyczne nie-
zbędne do realizacji podstawy progra-
mowej z przedmiotów przyrodniczych 
w Szkole Podstawowej w Dziergowicach. 

 W ramach uzyskanych środków do-
posażone zostały: klasa geograficzna, 
klasa biologiczna, klasa fizyczna oraz 
klasa chemiczna. Kwota otrzymanego 
dofinansowania: 47 864 zł.

Anna Szczygieł
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starym Koźlu

Szkolne wieści
 W bieżącym roku szkolnym w na-
szych placówce pomimo wielu ograniczeń 
staramy się pracować i jednocześnie ob-
chodzić święta, aby dzieci w przedszkolu  
i uczniowie w szkole, jak najmniej myślały 
o trudnej rzeczywistości dnia codzienne-
go. Rolą nauczycieli w czasie nauki zdal-
nej , która obowiązuje od 26 października 
2020, jest nie tylko przekazywanie treści 
programowych, ale przede wszystkim śle-
dzenie potrzeb, wspomaganie, wspieranie 
i odpowiednia reakcja. Istotne są kontak-
ty zarówno z wychowankami, jak i ich 
rodzicami, przed którymi stanęły nowe, 
nieznane dotąd wyzwania. Muszą być na-
uczycielami, wychowawcami i rodzicami 
jednocześnie. Postawa taka wpływa mobi-
lizująco, uczniowie rozwijają swoje talenty 
i zdobywają trofea.
 Uczeń klasy VI Dominik Komander  
w X Powiatowym Konkursie Recytator-
skim zorganizowanym przez ZS 1 w Kę-
dzierzynie Koźlu zdobył II miejsce. Ten 
sam uczeń Dominik, w VIII Ogólnopol-
skim Konkursie Pieśni Patriotycznej pod 
patronatem Ministra Edukacji Narodowej 
na 286 zgłoszeń i 15 województw, zdo-
był wyróżnienie w kategorii 10-13 lat. 
Na swoim koncie ma także tytuł laureata 
Ogólnopolskiego Konkursu „Zaspiewaj-
my.pl”. Spośród 400 zgłoszeń, został na-
grodzony wyróżnieniem za wykonanie 
utworu Czesława Niemena „Dziwny jest 
ten świat”.
 Ciekawe inicjatywy podejmowane 
przez Samorząd Uczniowski w pierwszym 
semestrze roku szkolnego to m.in uroczy-
ste obchody Dnia Edukacji narodowej, 

akcja MEN #Szkoła pamięta, w której  
w sposób szczególny wspominaliśmy tych, 
którzy oddali życie za Ojczyznę. 5 listopa-
da obchodziliśmy zarówno w przedszko-
lu, jak i w kl. I-III Dzień postaci z bajek, 
Dzień pluszowego misia. W ramach akcji 
#Razem na święta, wychowankowie ZSP 
wykonali kartki świąteczne oraz piernicz-
ki dla sąsiadów i wsparli podopiecznych 
schroniska dla zwierząt poprzez zbiórkę 
karmy.
 Rok w przedszkolu rozpoczęliśmy od 
rozstrzygnięcia konkursu na nazwę grup. 
Wśród propozycji największa liczbę gło-
sów otrzymały Słoneczka i Biedronki. 
Następnie odbyło się Pasowanie na przed-
szkolaka, Dzień Chłopaka, Święto pieczo-
nego ziemniaka. Hasłem Dnia Uśmiechu 
zostało: „Uśmiechnij się i bądź szczęśli-
wy”. Dzieci nosiły opaski – emotki i wy-
szły na spacer w poszukiwaniu słonka. 
Jesienią dzieci kisiły kapustę, robiły prze-
twory z dyni, poznały zabawy hallowe-

nowe. Przed dniem Wszystkich Świętych 
wraz z księdzem proboszczem J. Krężlem 
udały się na cmentarz. Celem wizyty było 
poznanie historii grobów bohaterów po-
ległych w czasie wojny, zapalenie zniczy 
jako symbolu pamięci. Dzieci bardzo 
uważnie słuchały księdza, który ciekawie 
opowiadał również o historii kościoła.  
W przedszkolu nie obyło się także bez wi-
zyty oczekiwanego jak co roku Świętego 
Mikołaja. Hojnie obdarował wszystkich 
słodkościami i zachęcił do bycia grzecz-
nym przez cały rok, oczywiście wszyscy 
obiecali dotrzymać słowa Świętemu.
 Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego 
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i cała spo-
łeczność ZSP w Starym Koźlu życzy czy-
telnikom Głosu Bierawy zdrowia, spoko-
ju, domu wypełnionego zapachem wigilij-
nych potraw i świeżej choinki, a w sercach 
szczęścia, które da energię na przyszły 
2021rok. 
 Zapraszamy wszystkich zaintere-
sowanych do śledzenia naszej strony  
zspstarekozle.szkolnastrona.pl

mgr Edyta Ficoń

Szkoła Podstawowa w Solarni

Z kroniki zdalnego nauczania
 Obecny czas bez wątpienia zapisze się 
na kartach historii jako czas trudny i szcze-
gólny. Epidemia diametralnie zmieniła rze-
czywistość ludzi we wszystkich możliwych 
obszarach. Zmieniła również życie szkoły. 
Czas pandemii to wielkie wyzwanie dla 
środowiska edukacyjnego.
 Ponieważ czasy są nietypowe, artykuł 
ten będzie również inny niż wszystkie. Bę-

dzie zawierał zapiski, wspomnienia, odczu-
cia oraz refleksje tych, którzy na co dzień 
aktywnie uczestniczyli w życiu społecz-
ności szkolnej, a mianowicie DZIECI, bo 
to właśnie one przeżywają to najbardziej. 
Jakże odmienna stała się dla nich sytuacja,  
w której przyszło im zgłębiać wiedzę. Pre-
zentujemy wszystkim Czytelnikom osobi-
ste odczucia uczniów SP w Solarni.

Szkoła Podstawowa w Starej Kuźni

Mimo pandemii - uczymy
 Ostatnie miesiące w naszej szkole to 
przede wszystkim zdalne nauczanie. Naj-
pierw przez e-dziennik, teraz przez plat-
formę edukacyjną. Nauczyciele i ucznio-
wie zostali przeszkoleni jak z niej korzy-
stać. Mamy nadzieję, że wszyscy dają radę. 
Gmina zaopatrzyła nas w laptopy i tablety, 
które wypożyczyliśmy uczniom, aby uła-
twić naukę.
 W szkole podłączony został nowocze-
sny internet w ramach Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej OSE - rządowego pro-
gramu zakładającego utworzenia sieci te-
lekomunikacyjnej.
 Mimo nietypowych czasów wszystko 
działało w miarę normalnie. Zeszłorocz-

ni uczniowie klasy VIII napisali egzamin 
ósmoklasisty z dobrym wynikiem. Jeden 
uczeń napisał matematykę na 100%, język 
polski na 92% i język angielski na 98%. 
Gratulujemy!
 01 września 2020 r. przyjęliśmy do 
braci uczniowskiej 15 nowych uczniów. 
Pasowania dokonał dyrektor szkoły mgr 
Marek Piątek, ślubowanie przyjęła wycho-
wawczyni mgr Małgorzata Przezdzienk. 
Każdy otrzymał swój słodki „róg obfito-
ści”. Życzymy miłej nauki!
 Zdążyliśmy jeszcze, przed wprowadze-
niem zdalnego nauczania, przeprowadzić 
szkolne etapy konkursów przedmioto-
wych. Na bieżąco istnieje możliwość wy-

pożyczania lektur z biblioteki szkolnej po 
wcześniejszym umówieniu się. Zachęca-
my!
 Szkoła prowadzi zbiórkę karmy dla 
zwierząt w ramach akcji szkolnej „Pełna 
miska dla schroniska” oraz zbiórkę kor-
ków dla chorego chłopca z naszego po-
wiatu. W zbiórce korków wyróżniła się 
klasa II. Dziękujemy!
 Oczekujemy od Rady Gminy dobrej 
informacji o podjęciu uchwały o budowie 
parkingu przy szkole w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa dla uczniów.
 W związku ze zbliżającymi się święta-
mi życzymy wszystkim zdrowych, pogod-
nych świąt

mgr Marek Piątek 

Szkoła Podstawowa w Dziergowicach

Szkoła pełna EMOCJI
 Po wielu miesiącach ciszy, spowo-
dowanej zdalną edukacją i wakacjami, 
nadszedł wyczekiwany przez wszystkich 
1 września! Mury szkolne nareszcie za-
pełniły się gwarem i radosnym śmiechem 
uczniów. Ten dzień był również wyjątko-
wy dla dzieci, które po raz pierwszy prze-
kroczyły próg szkoły i uroczyście zostały 
pasowane na uczniów SP w Dziergowi-

cach. To wielkie przeżycie, zostało umilo-
ne pierwszoklasistom słodkim poczęstun-
kiem, przygotowanym przez rodziców.
 W reżimie sanitarnym, rozpoczęliśmy 
kolejny rok szkolny, który niestety szyb-
ko przeniósł nas z powrotem w zdalną 
edukację. Tego roku, klasy 5, 6 i 7, wraz z 
wychowawcami, biorą udział w innowacji 
pedagogicznej ‚Emocja’- jest to między-

narodowy projekt edukacyjny wspierają-
cy rozwój społeczny i emocjonalny dzie-
ci i młodzieży oraz rozwija uczniowską 
kreatywność. W ramach tego projektu, 
uczniowie m.in. tworzyli kąciki emocji, 
uczyli się zwrotów grzecznościowych  
w języku migowym, a w całej szkole zor-
ganizowano Dzień Kropki. Od początku 
roku szkolnego postanowiliśmy, że w Na-
szej szkole, pomimo przeciwności losu, 
będziemy pielęgnować tradycje. 
 Z okazji Dnia Chłopca, dziewczynki 
obdarowały swoich kolegów drobnymi 
upominkami, natomiast RR zakupiła ze 
swoich funduszy maszynę do popcornu 
i przygotowała dla wszystkich smaczną 
przekąskę. 
 W Dniu Edukacji Narodowej, ucznio-
wie pamiętali o swoich nauczycielach,  
a z okazji Święta Niepodległości, choć 
online, uczniowie każdej klasy uroczyście 
odśpiewali hymn państwowy. Z okazji 
Mikołajek, RR nagrała dla uczniów fil-
mik oraz przygotowała drobny upominek. 
Dziękujemy RR oraz wszystkim rodzicom 
za wszelką życzliwość i wsparcie.
  Przed nami święta Bożego Narodze-
nia. Z tej okazji, życzymy wszystkim, aby 
magiczna moc wigilijnego wieczoru przy-
niosła spokój i radość, a Nowy Rok obda-
rował pomyślnością i szczęściem.

mgr Anna Kostka
mgr Agnieszka Stopa

 Stała się rzecz niebywała – uczniowie 
zatęsknili za szkołą! Dzieciom brakuje kon-
taktów rówieśniczych, szkolnego gwaru  
i zwykłej szkolnej codzienności. Chociaż 
tak dobrze odnaleźliśmy się w nowej rze-
czywistości, tęsknimy za tradycyjnym na-
uczaniem. Dziękujemy uczniom za ich za-
pał do nauki, a rodzicom, że ich wspierali 
i motywowali. Wszyscy zasłużyliśmy na 
świąteczny odpoczynek.

nauczyciel języka polskiego
Helena Melcz

Na nauczaniu zdalnym najbardziej fru-
strująca jest samotność. Samej w zamknię-
ciu jest naprawdę nudno. Czasami chcę już 
się z kimś pokłócić. Często na e-lekcjach są 
problemy z internetem i nie oddają takiego 
uroku jak w szkole. Brakuje mi motywacji 
do nauki i rywalizacji klasowej. Tęsknię za 
wspólnym graniem w ping-ponga.

MŚ/MM

tęsknię za bójkami w szkole,
tęsknię też za autobusami,
tęsknię za upomnieniami,
za tym szkolnym zapachem też tęsknię …

OK

Ważne jest to, że nadal się spotykamy i mo-
żemy rozmawiać, ale czy te spotkania mają 
taka sama moc, jak te w szkole? 

PCz

Nigdy nie myślałem ,że to powiem, ale tę-
sknię za szkołą! Za kolegami, koleżankami, 
za nauczycielami. A przede wszystkim za 
dzwonkiem, który ogłaszał początek i ko-
niec lekcji. Na zdalnym nauczaniu też jest 
fajnie, ale to nie to samo, co szkoła.

ŁK

Zdalne nauczanie to ciągłe gadanie, nie 
ma chwili przerwy, tyko pracownie. Szko-
ła była fajna, tęsknię za nią, i za kolegami, 
nauczycielami.

PK

Najbardziej tęsknię za przyjaciółmi i kole-
żankami, za graniem w pingla, rozmowa-
mi. a nawet i za nauczycielami, za atmos-
ferą i za pogaduszkamiz przyjaciółkami. 

WS/NF
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Kotlarnia - Nowy parking Lubieszów - Odwodnienie drogi

Stara Kuźnia - Utwardzenie drogiStara Kuźnia - Nowe przystanki

Stare Koźle - Budowa nowej studni głębinowej Stare Koźle - Montaż lamp na boisku

Urząd Gminy - Miejsce dla osoby niepełnosprawnejStare Koźle - Nowa nawierzchnia

W skrócie:Informacje z ZGKiM

Pojemniki na odpady zmieszane
 Gmina Bierawa wyposażyła właścicieli 
budynków jednorodzinnych zamieszka-
łych w pojemniki na zmieszane odpady 
komunalne. Pojemniki stanowią własność 
Gminy Bierawa, są nowe w pełni sprawne 
i są przekazane mieszkańcom na zasadzie 
użyczenia.
 Rodzina 1-3 osobowa otrzymała je-
den pojemnik 120 l, 4-6 osobowa - dwa 
pojemniki 120 l, a 7-9 osobowa – trzy po-
jemniki 120 l.
 Przekazane pojemniki powinny być 
utrzymywane w odpowiednim stanie sa-
nitarnym, porządkowym i technicznym 
oraz wykorzystywane zgodnie z przezna-
czeniem tzn. do zbierania niesegregowa-
nych odpadów komunalnych.
 W pojemnikach tych nie wolno gro-
madzić śniegu, lodu, gorącego popiołu, 
żużlu, trawy i gałęzi, odpadów z remon-

tów, odpadów wielkogabarytowych, od-
padów niebezpiecznych i odpadów w 
postaci zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, ani innych odpadów 
podlegających segregacji. Pojemników nie 
wolno niszczyć, ani oddawać do używania 
osobom trzecim.

 Reklamacja uszkodzonych pojemni-
ków na odpady zmieszane

 Reklamacje związane z uszkodzeniem 
pojemników na odpady zmieszane będące 
własnością Gminy Bierawa prosimy zgła-
szać do Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Bierawie w formie pi-
semnej bądź mailowo na adres: 
m.marcyniak@zgkimbierawa.pl (zaleca 
się wykonanie dokumentacji zdjęciowej). 
Dalsza procedura reklamacyjna będzie już 

prowadzona pomiędzy ZGKiM w Bierawie,  
a firmą odbierającą odpady.
 Gmina Bierawa jest zobowiązana wy-
mienić pojemnik jedynie w sytuacji, gdy 
uszkodzenie nastąpi podczas odbioru od-
padów z winy pracownika firmy odbiera-
jącej odpady.

 Wymianie podlegać będą pojemniki 
całkowicie uszkodzone, które nie nadają 
się do dalszego użytkowania.

 Informujemy również, że w przypadku 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości osób 
zamieszkujących nieruchomość miesz-
kańcy są zobowiązani skontaktować się  
z ZGKiM w Bierawie w celu ustalenia 
zwrotu bądź dostarczenia dodatkowego 
pojemnika. Zmiany ilości osób zamiesz-
kujących nieruchomość należy jak do-
tychczas zgłosić na deklaracji złożonej  
w ZGKiM w Bierawie.

ZGKiM w Bierawie
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„Nosiłam Go w swoim łonie 
przez 9 miesięcy, aż nastała godzina,  
by dać Go światu. 
Także i wam Jezus nie daje się 
by pozostać w ukryciu serc waszych. 
On pragnie narodzić się z was, 
objawić się przez wasze życie.”

Słowa Matki Bożej 
skierowane do 

ks. Dolindo Ruotolo

Dziergowice - Przebudowa drogi Brzeźce - Zjazd linowy

Solarnia - Rozbudowa placu zabawDziergowice - Czyszczenie stawku

W skrócie:

Chrystus przychodzi na świat w grocie, w ciemności, jednak ta ciemność została rozświecona przez jasność 
betlejemskiej gwiazdy. Boża Dziecina nie pozostawia nas nigdy w ciemności, w mroku, ale zawsze oświeca 
drogę tym, którzy Go przyjmują i szczerze kochają.
Życzę wszystkim, aby otworzyli swoje serce, swój dom, całe życie na Światło z Nieba, na Boże Dziecię, które 
przynosi radość, pokój i życie. Życie bez Życia nie jest życiem!!!
Narodzony Jezu, zajmij się nami, naszą rodziną i całym Nowym Rokiem!!!

Ks. Jarosław Krężel


