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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 15.03.2021
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Dziergowice .................................. 1663
Goszyce ............................................ 185
Grabówka ........................................ 181
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Informacje Wójt informuje

 21 grudnia 2020 roku został uchwalo-
ny budżet gminy Bierawa na bieżący rok. 
Niestety sytuacja finansowa samorządów 
jest trudna i uchwalony budżet to od-
zwierciedla. Wprawdzie cyfry są impo-
nujące, ponieważ wpływy do budżetu zo-
stały określone na poziomie 39 milionów 
(rekord w historii samorządu), a wydatki 
około 38,5 milionów złotych, to nie napa-
wa on optymizmem.

 Budżet zapewni nam realizację bie-
żących zadań gminy oraz funkcjonowa-
nie wszystkich gminnych jednostek or-
ganizacyjnych. Środki są przeznaczone 
głównie na bieżące utrzymanie, w tym 
na utrzymanie gotowości bojowej Jed-
nostek Ochotniczych Straży Pożarnych, 
na działalność sportową prowadzoną 
przez Ludowe Zespoły Sportowe, a także 
działalność Gminnego Centrum Kultury  
i Rekreacji w Bierawie. Na inwestycje  
i remonty przeznaczono niecałe 5 mln 
złotych.

Najważniejsze realizowane zadania to:
1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego 

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425  
w Bierawie przy ulicy Dworco-
wej – I etap (wartość zadania około 
1,3 mln zł);

2. Dokończenie przebudowy ulicy Polnej 
i Leśnej w Starym Koźlu – dofinanso-
wanie ze środków unijnych;

3. Wymiana źródeł ciepła oraz stolarki 
okiennej w Szkole Podstawowej w So-
larni;

4. Montaż paneli fotowoltaicznych na 
Domu Kultury w Dziergowicach;

5. Wymiana źródeł ciepła w gospodar-
stwach indywidualnych w ramach 
programu Niskoemisyjna Gmina – 
poprawa efektywności energetycznej  
i ograniczenie niskiej emisji na terenie 
Gminy Bierawa.

 Tradycyjnie wiele zadań będzie reali-
zowanych w ramach środków funduszu 
sołeckiego.

Szanowni Państwo
 Z końcem stycznia tego roku zostało 
wydane pozwolenie na realizację inwesty-
cji przeciwpowodziowej - budowę wału  
w Dziergowicach o długości 2850 m, któ-
rej projekt sfinansowała Gmina Bierawa  
w kwocie 225 tys. złotych. W tym roku 
powinny nastąpić wykupy gruntów od 
właścicieli. Mam nadzieję, że inwesty-
cja ta, o wartości ponad 20 mln zł, ruszy  
w roku 2022. Bardzo pozytywnie wyglą-
da też sprawa zbiornika Kotlarnia, który 
zgodnie z zapisem w Planie Zarządzania 
Ryzykiem Powodziowym miałby być bu-
dowany już w 2023 r. Obecnie trwają roz-
mowy w zakresie aktualizacji dokumenta-
cji projektowo – budowlanej.

 Na terenie gminy Bierawa trwa dalsza 
rozbudowa sieci gazowniczej. Prowadzo-
na inwestycja w miejscowości Kotlarnia, 
powinna zostać zakończona latem tego 
roku. Do końca 2023 roku nitka z gazem 
zostanie doprowadzona do sołectwa Ko-
rzonek. Robię też wszystko, aby ruszyły 
prace w zakresie rozbudowy sieci gazow-
niczej w kierunku Dziergowic. Jeżeli bę-
dzie to konieczne, to Gmina będzie par-
tycypować w kosztach realizacji tej inwe-
stycji. Decyzja ma zapaść w najbliższych 
tygodniach.

 W zakresie gospodarki odpadami, jak 
Państwo wiecie, zostały poczynione dzia-
łania, które miały spowodować zwiększe-
nie konkurencyjności. Tak też się stało, 
w ostatnim przetargu uczestniczyły aż  
3 firmy, dzięki czemu udało się zahamo-
wać wzrost cen, co najmniej na jakiś czas. 
Obecne ceny za odbiór odpadów obowią-
zują do końca listopada tego roku.

 Chciałbym także poinformować, 
że w ostatnich miesiącach wiele pracy 
pochłonęła gospodarka wodna, a kon-
kretnie związana z dostarczaniem wody 
do mieszkańców sołectw Stare Koźle  
i Brzeźce. Udało się wyremontować jedną 
ze studni w Starym Koźlu. Została rów-
nież wybudowana nowa studnia, która 
obecnie jest w fazie odbiorów. Oznacza to, 
że za parę miesięcy na Stacji Wodociągo-
wej w Starym Koźlu znowu będą pracowa-
ły praktycznie dwie nowe studnie. Gmina 
zamierza ponadto wybudować rurociąg 
wodny łączący Bierawę ze Starym Koź-
lem, który głównie będzie wykorzystywa-
ny w przypadku awarii wodociągowych 
zarówno w Starym Koźlu jak i w Bierawie. 

(Ciąg dalszy na str 3)

Projektowana jest również budowa nowej 
studni w sołectwie Dziergowice, której 
odwiert chcielibyśmy dokonać w przy-
szłym roku.

 W ostatnich dniach w mediach oraz 
kolportowanych ulotkach ukazała się nie-
zgodna ze stanem faktycznym informacja 
jakoby radni Gminy Bierawa zgodzili się 
na bezpowrotną wycinkę około 144,10 
ha lasów na potrzeby dwóch kopalni 
funkcjonujących na terenie naszej gminy.  
O tej sprawie pisałem w odrębnym arty-
kule.Mogę tylko w tym miejscu powie-
dzieć, że głoszenie informacji, które nie 
mają pokrycia w prawdzie są nie na miej-
scu i na pewno nie służą naszej społecz-
ności. Zarówno Wójt, jak i Radni Gminy 
Bierawa, jesteśmy odpowiedzialni za na-
szą Gminę. Podejmując kolejne decyzje 
będziemy dalej dbali o zrównoważony 
rozwój uwzględniając potrzeby mieszkań-
ców, a zarazem planując przyszłość.
 Od lat dbamy o to, aby firmy działa-
jące na naszym terenie miały stworzone 
warunki dla rozwoju. Jesteśmy też Gminą 
atrakcyjną do zamieszkania, co potwier-
dza największa od wielu lat chęć zamiesz-
kania nowych mieszkańców na terenie 
naszej gminy. Oferujemy dobrą infra-
strukturę szkolno – przedszkolną, wod-
no – kanalizacyjną, rozbudowujemy stale 
sieć gazowniczą. Mamy dobrze rozbudo-
waną infrastrukturę sportową, oferujemy 
dostęp do kultury, itd. Wyróżniamy się  
w tym zakresie pośród innych gmin wiej-
skich.

 Jak wiemy w wielu aspektach mamy 
do czynienia z czasem wyjątkowym, trud-
nym i nieprzewidywalnym. Pomimo tego 
udało nam się zachować miejsca pracy we 
wszystkich naszych jednostkach poprzez 
podjęcie wielu przemyślanych i trafnych 
decyzji. (Gmina Bierawa licząc wszystkie 
jednostki zatrudnia około 250 osób) .
 Wierzę, że sytuacja z pandemią po 
przeprowadzonych szczepieniach się 
ustabilizuje i już w kolejnych miesiącach 
będziemy mogli wrócić do normalnego 
życia bez ograniczeń. 

 Kończąc życzę zdrowych, błogosławio-
nych i pełnych miłości Świąt Zmartwych-
wstania Jezusa Chrystusa. Niech Święta 
Wielkiej Nocy będą wzorem duchowego 
wzbogacenia i umocnienia dającego ra-
dość, pokój i nadzieję.

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Bierawa

Krzysztof Ficoń

(Ciąg dalszy ze str 2) APEL

 Apel do nowych mieszkańców, którzy 
zamieszkują na terenie Gminy Bierawa,  
a nie zgłosili tego faktu w Urzędzie Skar-
bowym !!!
 Zwracam się do Państwa z gorącą 
prośbą o zgłoszenie w Urzędzie Skar-
bowym swojego miejsca zamieszkania  
w Gminie Bierawa. Zgłoszenie to nie 
wiąże się z żadnymi niedogodnościami. 
Zmiany tej dokonuje się bezpłatnie bez 
konieczności wymiany dokumentów, 
zmiany miejsca zameldowania czy zała-
twienia innych spraw urzędowych.
 Jest to bardzo ważne zagadnienie, po-
nieważ wielkość udziału gmin we wpły-
wach z podatku dochodowego od osób fi-
zycznych (PIT) powraca do gminy według 
miejsca zamieszkania – (środki finansowe 
przekazywane są z budżetu państwa do 
budżetu gminy).

 Gdyby dodatkowe pieniądze, pocho-
dzące od osób obecnie niezameldowa-
nych, a zamieszkujących gminę Bierawa 
wpłynęły do budżetu naszej gminy, moż-
na by wykonać więcej inwestycji, prze-
znaczyć na szkoły, przedszkola, ochronę 
środowiska, kulturę oraz inne wydatki. 
Dlatego też każda złotówka przekazywana 
do budżetu gminy jest bardzo ważna dla 
mieszkańców naszej małej ojczyzny, Gmi-
ny Bierawa. 

Rozliczenie podatkowe
 Jak to zrobić: Mieszkańców gmi-
ny Bierawa obsługuje Urząd Skarbowy  
w Kędzierzynie-Koźlu mający swoją sie-
dzibę przy ul. Piotra Skargi 19, 47-224 
Kędzierzyn-Koźle. Jeżeli rozliczają się 
Państwo samodzielnie z podatku docho-
dowego jako osoby fizyczne (nie prowa-
dzące działalności gospodarczej i nie za-
rejestrowane jako podatnicy VAT) to na 
formularzu PIT wystarczy wpisać w czę-
ści A - Urząd Skarbowy w Kędzierzynie-
-Koźlu, w części B - adres zamieszkania 
na terenie Gminy Bierawa. Jeżeli zmieni-
łeś miejsce zamieszkania, możesz wypeł-
nić formularz ZAP-3 i złożyć go we wła-
ściwym Urzędzie Skarbowym, zgodnym  
z obecnym miejscem zamieszkania. 
 Ważne: pamiętaj aby o zmianie swo-
jego Urzędu Skarbowego poinformować 
swojego pracodawcę lub księgową. Pozo-
stali podatnicy (prowadzący działalność 
gospodarczą) mają obowiązek poinfor-
mować o zmienia adresu zamieszkania 
w ramach aktualizacji zgłoszenia iden-
tyfikacyjnego. To zaś wymaga złożenia  
(w zależności od ich statusu ewidencyjne-
go) formularza CEDIG -1 lub NIP-7. 
 Gorącą prośbą zachęcam Państwa do 
rozliczenia swoich dochodów według 
miejsca zamieszkania.

Wójt Gminy Bierawa
Ficoń Krzysztof

Informacje gospodarcze

1. Wymiana źródeł ciepła (pompy ciepła) 
oraz stolarki okiennej w Szkole Podsta-
wowej w Solarni – 935 377,36 zł. Zada-
nie dofinansowane z RPO WO w kwo-
cie 646 398,99 zł

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

Remonty i inwestycje
3. Remont dróg gminnych – 26 000 zł
4. Budowa sieci wodociągowej i kanaliza-

cji sanitarnej w Starym Koźlu, ul. Polna

Dział inwestycji
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Wójt informuje

 W ostatnich dniach w mediach oraz 
kolportowanych ulotkach pokazała się 
niezgodna ze stanem faktycznym infor-
macja jakoby radni Gminy Bierawa zgo-
dzili się na bezpowrotną wycinkę około 
144,10 ha lasów na potrzeby dwóch ko-
palń funkcjonujących na terenie naszej 
gminy.
 Dlatego też zobowiązany jestem do wy-
jaśnienia Państwu okoliczności tej spra-
wy. Sytuacja przedstawia się następująco: 
W dniu 14 września 2020 r. Rada Gminy 
Bierawa, odpowiadając na wniosek Ko-
palni Surowców Mineralnych Górażdże 
oraz Kopalni Piasku „Kotlarnia”, podjęła 
uchwałę o przystąpieniu do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów położonych  
w granicach udokumentowanych złóż 
kruszyw naturalnych „Kotlarnia – P. Pół-
nocne” i „Kotlarnia – Solarnia”. Obszar 
objęty wnioskiem został wcześniej ujaw-
niony w studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego, 
przyjętym uchwałą nr XXI/155/2016 
Rady Gminy Bierawa w dniu 26 września 
2016 r.
 Rozpatrując zgłoszone wnioski Rada 
Gminy musiała postąpić zgodnie z obo-
wiązującym prawem.
 Zgodnie z treścią art. 14 ust. 3 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym plan miejscowy, w wyniku 
którego następuje zmiana przeznaczenia 

Mieszkańcy Gminy Bierawa
gruntów rolnych i leśnych na cele nierol-
nicze i nieleśne, sporządza się dla całego 
obszaru wyznaczonego w studium.
 Oznacza to, że Rada Gminy nie mogła 
na starcie zająć się tylko pewnym wycin-
kiem obszaru, ale musiała odnieść się do 
całości. Tak też stało się w tym przypadku.
 Podjęta przez Radę Gminy Bierawa 
uchwała o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów położonych 
w granicach udokumentowanych złóż 
kruszyw umożliwia rozpoczęcie działań 
planistycznych. Jest to tzw. uchwała inten-
cyjna. Na tym etapie mieszkańcy nie mają 
realnych instrumentów prawnych, za po-
mocą których mogliby wpływać na to, 
jaki obszar zostanie objęty miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzenne-
go. Uchwała ta, jako akt prawa wewnętrz-
nego, zobowiązuje jedynie Wójta do pod-
jęcia dalszych działań zmierzających do 
uchwalenia planu.
 W wyniku całej procedury planistycz-
nej przewidzianej dla uchwalenia planów 
miejscowych, zostanie przygotowany 
tekst i rysunek planu, który będzie mu-
siał zyskać akceptację szeregu instytucji, 
w tym Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych w Katowicach oraz Ministra 
Środowiska. Na tym etapie postępowa-
nia zakładane przeznaczenie może zostać 
zmodyfikowane przez chociażby organy 
uzgadniające. I nie da się przesądzić jed-

noznacznie o ostatecznym przeznaczeniu 
wskazanego terenu.
 Procedura planistyczna przewiduje 
również etap wyłożenia projektu planu 
miejscowego do publicznego wglądu oraz 
etap składania uwag do tego projektu. 
Całość będzie zakończona dyskusją pu-
bliczną, w której udział będą mogli zabrać 
wszyscy zainteresowani.
 Dopiero po wykonaniu wszystkich 
czynności przewidzianych ustawą o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, Rada Gminy będzie mogła podjąć 
ostateczną decyzję o tym ile terenu będzie 
przeznaczone pod eksploatację, na jakich 
warunkach oraz określić sposób rekulty-
wacji tego terenu.
 Wszystkim członkom Rady Gminy 
Bierawa zależy na podejmowaniu rozważ-
nych decyzji, które z jednej strony ochro-
nią nasze środowisko, ale także zapewnią 
zrównoważony rozwój. Dopilnuję tego, 
aby każdy głos został w tej sprawie wysłu-
chany. Nie mogę jednak pozwolić na to, 
aby w istotnych sprawach dla naszej Gmi-
ny była głoszona półprawda, nieprawdzi-
wa informacja, czy domniemanie.
 Pozostaję do dyspozycji mieszkańców 
i chętnie zainteresowanym osobom już 
teraz odpowiem na nurtujące pytania. 
Proszę osoby, które niepotrzebnie wpro-
wadzają niepokój o zaprzestanie tych 
działań.

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Bierawa

Ficoń Krzysztof

LEGENDA

 złoża

 obszar 144 ha

 obszary górnicze

Obszar o powierzchni ok 144 ha ob-
jęty uchwałą Nr XXV/182/2020 z dn. 
14.09.2020r o przystąpieniu do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego

Wyjaśnienia dotyczące nowych terenów pod wydobycie kruszyw

 Chciałbym wyjaśnić dlaczego więk-
szość Radnych Gminy wyraziła zgodę na 
rozpoczęcie procedury udzielenia pozwo-
lenia na dalsze wydobycie kruszyw. Ta de-
cyzja to zaledwie zielone światło do dal-
szych ustaleń. Na obecnym etapie wbrew 
obawom mieszkańców nic nie jest prze-
sądzone. W szczególności to, na jakim 
obszarze będzie prowadzone wydobycie. 
Na tym terenie, którego dotyczyła decyzja 
są udokumentowane złoża o powierzch-
ni 144 hektarów. Rada Gminy, zgodnie  
z przepisami, nie mogła podjąć decyzji 
dotyczącej tylko części tego obszaru. Moż-
liwości były dwie. Albo zakazać od razu 
dalszego wydobycia i tym samym przy-
czynić się do rychłej likwidacji kopalń 
albo rozpocząć procedurę i dać zielone 
światło do przeznaczenia części tego tere-
nu pod wydobycie. Rada Gminy na tym 
etapie nie decyduje ani o wielkości terenu 
na jakim będzie prowadzone wydobycie, 
ani o tym jaki to będzie miało wpływ na 
środowisko. Decyzję w tym zakresie po-
dejmują Lasy Państwowe oraz Minister-
stwo Środowiska.
 Dopiero w następnym kroku zostanie 
opracowana dokładna koncepcja w której 
określona zostanie wielkość terenu pod 
wydobycie. Ten projekt zostanie przeka-
zany do Wojewódzkiej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska a następnie do Lasów Pań-
stwowych i Ministra Środowiska. Jeżeli 
Lasy Państwowe nie wyrażą zgody na wy-
dobycie to cała sprawa kończy bieg. Jeżeli 
Lasy Państwowe wyrażą zgodę to projekt 

Jak znaleźć złoty środek?
jest przekazywany do konsultacji spo-
łecznych. Każda osoba może złożyć swoje 
uwagi do projektu. Takie konsultacje są 
przewidziane ustawą i z tego powodu nie 
przeprowadzono dodatkowych konsulta-
cji wcześniej.
 Podkreślić należy, że Rada Gminy  
w projekcie narzuci kopalniom w jaki 
sposób mają zrekultywować wyrobisko 
po zakończeniu wydobycia. Może to być 
odtworzenie lasu. Warto przy tym zauwa-
żyć, że las przeznaczony pod ewentualną 
wycinkę to obszar na którym jest prowa-
dzona gospodarka leśna. Nie jest to objęty 
ochroną las naturalny czy rezerwat, tylko 
uprawa leśna. Te drzewa będą i tak wy-
cięte a na ich miejsce zostaną posadzone 
nowe. Powstanie nowych wyrobisk prze-
sunie jedynie ten moment odtworzenia 
lasu w czasie.
 Czym kierowała się Rada Gminy roz-
poczynając procedurę wydania zgody na 
wydobycie kruszyw? Zamknięcie kopalń 
i innych zakładów np. fabryki galanterii 
betonowej oznacza utratę pracy dla oko-
ło 300 osób. Będzie to miało negatywne 
skutki również dla ich rodzin. Wpływy do 
budżetu gminy z tych przedsiębiorstw sta-
nowią około 20% wszystkich dochodów. 
Jest to bardzo istotna kwota. Równa jest 
ona około połowie wpływów z podatków 
od wszystkich mieszkańców. Taki duży 
ubytek wpływów do budżetu może spo-
wodować dużo większe niezadowolenie  
i problemy społeczne w przyszłości. Może 
się okazać niemożliwym utrzymanie 

wszystkich szkół i przedszkoli. Trudniej 
będzie przeprowadzić większe inwestycje, 
np. remonty dróg. Mimo usilnych starań 
od kilku lat Gmina nie jest w stanie przy-
ciągnąć większego inwestora. Niedaleko 
są tereny inwestycyjne położone w dużo 
lepszej lokalizacji. Przykładowo strefa 
ekonomiczna w Gliwicach i Kędzierzy-
nie-Koźlu oraz w Ujeździe i nawet w są-
siednich Sośnicowicach. Nic nie wskazuje 
na to żeby w najbliższych latach sytuacja 
miała się zmienić. Być może spadek wpły-
wów trzeba będzie uzupełnić przez pod-
niesienie podatków mieszkańcom.
 Sytuacja hydrologiczna w Polsce jest 
od wielu lat zła. Zasoby wody gruntowej 
są coraz mniejsze. Na obszarze gminy 
można ją poprawić jedynie przez budowę 
zbiornika wodnego w miejsce wyrobiska 
w Kotlarni. Będzie to miało bardzo po-
zytywny wpływ na kondycję wszystkich 
lasów w okolicy. Gmina Bierawa czyni 
starania o jak najszybsze rozpoczęcie tej 
inwestycji. Wbrew obiegowym opiniom 
dalsze wydobycie w nowych miejscach nie 
będzie kolidowało z budową tego zbiorni-
ka.
 W całej tej sprawie wiele jest dezinfor-
macji, nieznajomości procedur i ogólnego 
szumu informacyjnego który powoduje 
niepotrzebne napięcia. Chcemy podkre-
ślić, że my radni, jesteśmy przedstawicie-
lami mieszkańców i jako tacy staramy się 
znaleźć w tej sprawie złoty środek zgodny 
z jak najlepiej pojmowanym interesem 
wszystkich mieszkańców gminy.

Joachim Morcinek
Przewodniczący Rady Gminy Bierawa
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 Dnia 21 grudnia 2020r. zostało pod-
pisane porozumienie pomiędzy Gminą 
Bierawa, a Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Opolu w ramach programu „Czyste 
Powietrze”. 
 Zakres wsparcia przez program „Czy-
ste Powietrze”: Dofinansowanie wymiany 
starych i nieefektywnych źródeł ciepła na 
paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła 
spełniające najwyższe normy, oraz prze-
prowadzenia niezbędnych prac termo-
modernizacyjnych budynku.
 W ramach porozumienia, mieszkańcy 
kwalifikujący się do podwyższonego po-
ziomu dofinansowania, mogą starać się  
w Gminie o zaświadczenie niezbędne 
jako załącznik do składanego wniosku  
o dofinansowanie. 

Referat promocji

CZYSTE POWIETRZE

Informacje Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Bierawie informuje, że wnioski  
o ustalenie prawa do świadczenia 500 plus 
na nowy okres zasiłkowy / świadczeniowy 
2021 / 2022 będą przyjmowane:

od 1 lutego 2021r. – elektronicznie
od 1 kwietnia 2021r. – w wersji papierowej

 W celu kontynuacji wypłaty świadczeń 
konieczne jest złożenie wniosku na kolej-
ny okres.

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się 
o świadczenie wychowawcze na kolejny 
okres złoży wniosek wraz z wymaganymi 
dokumentami do dnia 30 kwietnia dane-
go roku, ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego oraz wypłata przysłu-
gującego świadczenia następuje do dnia  
30 czerwca tego roku.
 W przypadku gdy osoba ubiegająca się 
o świadczenie wychowawcze na kolejny 
okres złoży wniosek wraz z wymaganymi 
dokumentami w okresie od dnia 1 maja 
do dnia 31 maja danego roku, ustalenie 
prawa do świadczenia wychowawczego 
oraz wypłata przysługującego świadcze-
nia wychowawczego następuje do dnia  
31 lipca tego roku.
 W przypadku gdy osoba ubiegają-
ca się o świadczenie wychowawcze na 

Terminy składania wniosków 500+
dany okres złoży wniosek wraz z wyma-
ganymi dokumentami w okresie od dnia  
1 czerwca do dnia 30 czerwca danego 
roku, ustalenie prawa do świadczenia wy-
chowawczego oraz wypłata przysługują-
cego świadczenia wychowawczego nastę-
puje do dnia 31 sierpnia tego roku.
 W przypadku gdy osoba ubiegająca 
się o świadczenie wychowawcze na dany 
okres złoży wniosek wraz z wymaganymi 
dokumentami w okresie od dnia 1 lipca 
do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie 
prawa do świadczenia wychowawczego 
oraz wypłata przysługującego świadcze-
nia wychowawczego następuje do dnia  
30 września tego roku.
 W przypadku gdy osoba ubiegająca 
się o świadczenie wychowawcze na dany 
okres złoży wniosek wraz z wymaganymi 
dokumentami w okresie od dnia 1 sierp-
nia danego roku do dnia 31 sierpnia dane-
go roku, ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego oraz wypłata przysługu-
jącego świadczenia wychowawczego na-
stępuje do dnia 31 października tego roku. 
 
 Szczegółowych informacji można uzy-
skać w siedzibie Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Bierawie lub pod nr 
tel. 77 4872 181 wew. 129

www.gops.bierawa.pl

Informacje

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Bierawie przyjmuje skierowania 
do otrzymania pomocy żywnościowej 
w ramach Programu Operacyjnego Po-
moc Żywnościowa 2014-2020 współfi-
nansowanego z Europejskiego Fundu-
szu Pomocy Najbardziej Potrzebujących 
(FEAD) w Podprogramie 2020.
 Pomoc mogą otrzymać osoby/rodzi-
ny znajdujące się w trudnej sytuacji ży-
ciowej.
 Od dnia 26 listopada 2020r. obowią-
zuje nowe kryterium dochodowe upraw-
niające do otrzymania w/w pomocy  
w wysokości do 220% kryterium docho-
dowego określonego w ustawie o pomocy 
społecznej.

Do pomocy uprawnia dochód:
 • 1 542,20 zł w przypadku osoby samot-
nie gospodarującej,

 • 1 161,60 zł w przypadku osoby w ro-
dzinie.

GOPS Bierawa

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Ochrona środowiska

 Dnia 12 lutego 2021 roku w Punkcie 
Selektywnego Zbierania Odpadów Ko-
munalnych w Bierawie został przepro-
wadzony odbiór folii rolniczych i innych 
odpadów z działalności rolniczej w ra-
mach programu „Usuwanie folii rolniczych  
i innych odpadów pochodzących z działal-
ności rolniczej” prowadzonym przez Na-

Usuwanie folii rolniczych
rodowy Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej. 
 Odebranych zostało 6 ton odpadów od 
11 rolników z terenu Gminy Bierawa.

Referat promocji

Wspomnienie

 Duszpasterz diecezji gliwickiej miał 
82 lata.
 Gerard Alfons Kusz (ur. 23 paździer-
nika 1939 w Dziergowicach, zm. 15 mar-
ca 2021 w Gliwicach) – polski duchowny 
rzymskokatolicki, doktor teologii, biskup 
pomocniczy opolski w latach 1985–1992, 
biskup pomocniczy gliwicki w latach 
1992–2014, od 2014 biskup pomocniczy 
senior diecezji gliwickiej.
 Urodził się 23 października 1939 
w Dziergowicach. W latach 1953–1957 
kształcił się w Męskiej Szkole Ogólno-
kształcącej im. Jana Kasprowicza w Raci-
borzu, uzyskując świadectwo dojrzałości. 
W latach 1957–1962 odbył studia filo-
zoficzno-teologiczne w Wyższym Semi-
narium Duchownym Śląska Opolskiego  
w Nysie. Święceń prezbiteratu udzielił 
mu 24 czerwca 1962 w katedrze Podwyż-
szenia Krzyża Świętego w Opolu biskup 

Zmarł biskup Gerard Kusz
Franciszek Jop, delegat Prymasa Polski  
z uprawnieniami biskupa rezydencjal-
nego w Opolu. W 1974 rozpoczął studia 
specjalistyczne w zakresie katechetyki 
i pedagogiki w Instytucie Pastoralnym 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 
W 1976 uzyskał magisterium - licencjat,  
a w 1978 doktorat z teologii na podstawie 
dysertacji Koncepcja katechezy biblijnej 
według Bruno Drehera. Specjalizację po-
głębiał w 1978 w Instytucie Katechetycz-
nym w Monachium.
 W latach 1962–1964 pracował jako 
wikariusz w parafii Chrystusa Króla  
w Gliwicach, następnie w latach 1964–
1973 w parafii katedralnej Podwyższe-
nia Krzyża Świętego w Opolu. W latach 
1973–1974 był notariuszem kurii diece-
zjalnej. W latach 1980–1985 pełnił funk-
cję diecezjalnego wizytatora nauki religii, 
a w latach 1980–1990 kościelnego cenzora 
książek religijnych. Od 1982 do 1985 był 
sekretarzem rady kapłańskiej i kolegium 
konsultorów.
 W latach 1973–1974 był prefektem  
i prokuratorem w Wyższym Seminarium 
Duchownym Śląska Opolskiego w Opolu 
(kształcącym kleryków ostatniego roku). 
W 1978 rozpoczął w nim prowadze-
nie wykładów z katechetyki, pedagogiki  
i teologii pastoralnej. W latach 1983–
1985 sprawował urząd jego wicerektora.  
W latach 1978–1987 prowadził wykłady 
zlecone z katechetyki na Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim. Pełnił też funkcje 
członka Rady Naukowej Diecezjalnego 
Instytutu Pastoralnego w Opolu (filia 
KUL) i prezesa wojewódzkiego oddziału 
Towarzystwa Przyjaciół KUL w Opolu.
 8 lipca 1985 został prekonizowany 
biskupem pomocniczym diecezji opol-
skiej ze stolicą tytularną Tagarbala. Świę-

cenia biskupie otrzymał 15 sierpnia 1985  
w katedrze Podwyższenia Krzyża Świę-
tego w Opolu. Udzielił mu ich kardynał 
Józef Glemp, prymas Polski, z towarzysze-
niem kardynała Henryka Gulbinowicza, 
arcybiskupa metropolity wrocławskiego, 
i Alfonsa Nossola, biskupa diecezjalne-
go opolskiego. Jako zawołanie biskupie 
przyjął słowa „Oboedientia et pax” (Po-
słuszeństwo i pokój). W diecezji został 
ustanowiony wikariuszem generalnym. 
Zajmował się sprawami: katechetyczny-
mi, rekolekcyjno-formacyjnymi laikatu, 
wizytacji diecezjalnych, kultury chrześci-
jańskiej, Klubów Inteligencji Katolickiej 
i Towarzystwa Przyjaciół KUL na terenie 
diecezji. Pełnił opiekę nad raciborskim 
rejonem duszpasterskim. W latach 1987–
1992 był członkiem rady kapłańskiej i ko-
legium konsultorów.
 25 marca 1992 został mianowany bi-
skupem pomocniczym nowo ustanowio-
nej diecezji gliwickiej. W diecezji objął 
funkcje wikariusza generalnego i prze-
wodniczącego Wydziału Nauki i Kultury 
Chrześcijańskiej. Został też członkiem 
rady kapłańskiej i kolegium konsultorów. 
15 listopada 2014 papież Franciszek przy-
jął jego rezygnację z obowiązków biskupa 
pomocniczego gliwickiego.
 W ramach Konferencji Episkopatu 
Polski objął funkcję wiceprzewodniczą-
cego Komisji Wychowania Katolickiego. 
Wszedł w skład Komisji ds. Katechetycz-
nych i Komisji ds. Duszpasterstwa Rolni-
ków.
 Zmarł 15 marca 2021 w Gliwicach. 
Msza Święta pogrzebowa odbyła się w so-
botę, 20 marca 2021 roku w kościele p.w. 
Św. Anny w Dziergowicach. Biskup Ge-
rard Kusz spoczął na cmentarzu parafial-
nym.

Źródło: 
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Gerard_
Kusz

Pogodnych Świąt Wielkanocnych
	 Zatrudnionym	w	urzędzie	Gminy	Bierawa	oraz	mieszkańcom	miejsco-
wości:	Goszyce,	Ortowice,	Stare	Koźle,	Korzonek	Osiedle,	Solarnia,	Brzeźce,	
Korzonek	Wieś,	Lubieszów,	Dziergowice,	Grabówka,	Stara	Kuźnia,	Bierawa,	
Brzeźce,	Kotlarnia.
	 Również	uszanowanie	dla	całej	obsługi	Poczty	za	dostarczenie	prezen-
tów	i	kartek	świątecznych	czytelnikom.
	 Pięknych	 kroszonek	 i	 by	 zajączek	 nałożył	 do	 gniazdka	 słodycze	 
i	prezenty.

Życzenia	składa	czytelnik	Głosu	Bierawy
Konrad	Jan	Golla	z	Kotlarni

fot. Henryk Przondziono/GN
gliwice.gosc.pl/doc/1222215.Bp-Gerard-Kusz
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Informacje GCKiR

Ferie online z GCKiR
 Od dnia 7 stycznia do dnia 15 stycznia 
br. w placówkach GCKiR (Dom Kultury 
Bierawa, Dom Kultury Dziergowice, Dom 
Kultury Stara Kuźnia) zostały zorganizo-
wane zajęcia online- zajęcia plastyczne pt. 
„Tworzymy misia pandę oraz bałwanki”, 
oraz „upominek na Dzień Babci i Dziad-
ka”, które można zobaczyć na profilu 
GCKiR. Dla najmłodszych przygotowała 
bajkę oraz kukiełki ze skarpetek Bibliote-
ka w Bierawie wraz z filiami pt. „ZIMO-
WE HECE W BIBLIOTECE”. 

 Najbardziej cieszyły się zaintereso-
waniem zajęcia z majsterkowania. Dzieci 
w każdym Domu Kultury otrzymały ze-
staw „Eko-majster w akcji” do wykonania  
w domu samodzielnie z pomocą rodzica. 
W zestawie znajdowały się deski, gwoź-
dzie oraz farba do zrobienia domku dla 
pszczółek, a także robot solarny - zabaw-
ka edukacyjna. Każde dziecko po wy-
konaniu zadania otrzymało upominek. 
Warunkiem otrzymania nagrody było 
zrobienie zdjęcia z wykonanej pracy. 

 Oprócz zestawu został opublikowany 
filmy z instruktażem, a także dzieci spo-
tkały się na platformie ZOOM z instruk-
torem, który poinstruował jak wykonać 
domek dla pszczółek oraz robota. Poza 
montażem poszczególnych elementów 
był omówiony cel wykorzystania foto-
woltaiki oraz wspomagania pszczół, ich 
ekologiczny oraz historyczny aspekt. 

Wydarzenia kulturalne
 Z okazji Dnia Babci i Dziadka soliści 
GCKiR nagrali piosenki oraz wiersze, któ-
re zostały opublikowane 21 stycznia br. na 
Facebooku oraz Youtube GCKiR.

Konkurs ,,Babciu i Dziad-
ku bądźcie bezpieczni”
 W obecnej dobie 
życia codziennego 
seniorzy są narażeni 
na niebezpieczeń-
stwo ze strony osób 
nieuczciwych. Oszu-
kują, kradną jak rów-
nież o bezpieczeń-
stwo zdrowotne po-
nieważ nadal zdarza-
ją się takie przypadki 
oszustw. Dlatego siła 
dotarcia z informa-
cją dla seniorów za 
pośrednictwem ich 
ukochanych wnucząt 
dla Dziadków jest 
bezcenna.

 GCKiR postano-
wiło zorganizować 
konkurs, w którym 
dzieci miały napisać 
list zwracający uwa-
gę na bezpieczeń-
stwo. Listy te miały 
zawierać porady  
i wskazówki jak moż-

na uniknąć zagrożeń we współczesnym 
świecie, a także sposoby ich unikania.
 W GCKiR w Bierawie, DK Dziergowi-
ce, DK Stara Kuźnia w godzinach otwarcia 
biblioteki czekała specjalna skrzynka na 
listy dla Dziadków od wnucząt. Niestety 
w całej Gminie dotarło do nas zaledwie  
5 listów od dzieci dla Babci i Dziadka. 
 Wybrano 2 listy, które będą stanowiły 
podstawę ulotki informującej o bezpie-
czeństwie.

 „Wsi spokojna, wsi wesoła”, pisze Jan 
Kochanowski wychwalając zalety życia  
z dala od zgiełku i zamętu, które niestety 
są wpisane w nasz człowieczy los. Na ma-
pie naszej Gminy można znaleźć miejsco-
wość, która niczym stokrotka na polanie 
w leśnej gęstwinie uszczknęła nieco z wsi 
spokojnej i wesołej – Stara Kuźnia.

 Można tu usłyszeć kilka ciepłych słów 
o Latice, która bynajmniej nie jest gwiaz-
dą bolywood, ale nazwą zespołu muzycz-
nego działającego w GCKiR w Bierawie 
Dom Kultury Stara Kuźnia. Ostatnie dwa 
sezony były dla zespołu bardzo owocne 
i gdyby nie pandemia z pewnością do-
brych wieści na temat naszej grupy byłoby 
znacznie więcej.
 W pierwszym składzie wokalnie 
udzielała się Patrycja, w drugim Maja  
a obecnie pieczę nad mikrofonem spra-
wuje Kamila. Zgodnie z obowiązującymi 

zasadami epidemicznymi Latika ma pró-
by raz w tygodniu pracując nad nowym 
repertuarem w nadziei, że niebawem uda 
się znowu wyjeżdżać na okoliczne festiwa-
le i przeglądy. Rozpoczęliśmy prace nad 
utworem autorskim, który chcielibyśmy 
w przyszłości nagrać w studio piosenki  
w GCKiR w Bierawie oraz opublikować 
nasz pierwszy teledysk.

Skład zespołu:
Magda - instrumenty klawiszowe.
Nikola - gitara basowa.
Wiktoria - gitara elektryczna.
Kamila - wokal
Stefan – instruktor - perkusja

29. Finał WOŚP
 W tym roku był to jedyny sztab WOŚP 
w gminach wiejskich naszego powiatu.
  Pomimo trudnej sytuacji związanej 
z epidemią koronawirusa udało nam się 
zmobilizować wszystkie środki i włą-
czyć w dzieło pomagania potrzebującym  
W tym roku sztab nr 603 przy GCKiR  
w Bierawie, zebrał około 16 500 zł. W na-
szej Gminie zaangażowało się 19 wolonta-
riuszy. Zebrali 13 000 zł. A rekordzistką, 
mieszkanka Dziergowic zebrała ponad 
1500 zł.
 Po raz pierwszy pomocną dłoń wycią-
gnęli właściciele sklepów funkcjonujących 
w gminie - placówek partnerskich Lewia-
tana, ale i mniejszych lokalnych placówek 
handlowych. Przez niemal miesiąc do 
puszek stacjonarnych w dziewięciu skle-
pach, obejmujących całą gminę, można 
było wrzucać pieniądze. Efekt: uzbierano 
ponad 2 500 zł.
 Nie mogło zabraknąć licytacji w Inter-
necie. Do zdobycia była koszulka ZAKSY 
i gadżety, m.in. wykonane przez miesz-
kanki gminy. Warto wspomnieć o paniach 
z kół gospodyń wiejskich w Kotlarni i So-
larni, które upiekły ciasta dla uczestników 
akcji. Niestety nie mogliśmy się spotkać 
razem ze względu na panującą sytuację, 
dlatego w reżimie sanitarnym przygoto-
waliśmy turniej dla Panów ,,Strongman 
Gminy Bierawa”. Konkurencje odbyły 
się na tarasie Domu Kultury Dziergowi-
ce. Zgłosiło się 4 Panów, którzy walczyli  
o tytuł najlepszego Strongmena. Pierwsze 
miejsce zdobył Sebastian Skupin.

 Dziękujemy wolontariuszom i lu-
dziom dobrego serca za zaangażowanie  
w tak trudnym czasie. 

Pracownicy GCKiR w Bierawie

Zbiórka na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

GCKiR w obiektywie:

List dla Dziadków od Wnucząt

Latika i Kamila
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Przedszkole w Dziergowicach

 Przedszkolaki z Dziergowic uczest-
niczą w projekcie unijnym „Ciekawy 
Świat Przedszkolaka”, który jest współ-
finansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego 2014-2020. Dzieci rozwijają 
swoją kreatywność, zdolności języko-
we, plastyczne i taneczne, podczas ta-
kich zajęć jak: język angielski, rytmika, 
plastyka, logopedia, które dodatkowo 
wzbogacone są o nowe środki dydak-
tyczne.

 Minął już czas karnawału podczas, 
którego nasze przedszkolaki bawiły się 
na zorganizowanym przez wychowaw-
czynie grup balu przebierańców. Dzięki 
kreatywności i pomysłowości rodziców, 
dzieci mogły przez chwilę zamienić się 
w wymarzoną postać z bajki.

Przedszkolne wieści
 W obecnym czasie panującej pande-
mii, obchody bardzo uroczystego Dnia 
Babci i Dziadka tym razem przybrały 

inną postać. Nie mogliśmy zaprosić na-
szych kochanych Dziadków do przed-
szkola, więc zorganizowaliśmy występy 
on-line. Przedszkolaki przygotowały 
piękne wiersze, piosenki i tańce, które 

Publiczne Przedszkole w Kotlarnii

 Drugie półrocze przedszkolaki z Ko-
tlarni rozpoczęli od uroczystych wystę-
pów z okazji Dnia Babci i dziadka. Nie-
stety ze względu na panującą sytuację na 
świecie nie mogliśmy dziadków zaprosić 
do naszego oddziału jednakże dzieci przy-
gotowały niespodziankę w postaci nagra-
nia wideo dla swoich najukochańszych 
babć i dziadków. 
 Kolejnym bardzo ważnym wydarze-
niem z życia przedszkolnego był Bal kar-
nawałowy. Bal karnawałowy dla przed-
szkolaków to dzień niezwykły, często 

Z życia naszego przedszkola

wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest 
atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, do-
starczającą im wielu przeżyć i radości. Tak 
też było dzisiaj w Naszym w Przedszko-
lu. Tego dnia już od rana w przedszkolu 
pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci 
przebrane były za bohaterów znanych ba-
jek. Można było spotkać wróżki, królew-
ny, księżniczki, Elzy, piratów, policjantów, 
Spider-Mana, Batmana... nie sposób zli-
czyć i wymienić tych wszystkich postaci. 
Rozpoznać dzieci było bardzo trudno. 
Wystrój sali wprowadził w radosny na-

strój oraz zachęcał wszystkich do wesołej 
zabawy. W między czasie. 
 Kolejnym ciekawym dniem był Dzień 
Pizzy, przedszkolaki poznały historie 
wspaniałego placka, który jest lubiany 
przez dużych i małych oraz wykonały 
własną pizzę.
 15 lutego nasze przedszkolaki obcho-
dziły Dzień przyjaźni, wykonały laurki dla 
swoich kolegów i koleżanek oraz poznali 
tradycję święta zakochanych. Wiemy bar-
dzo dobrze, iż dzieciaczki uwielbiają zwie-
rzątka i dlatego też obchodziliśmy Dzień 
Kota podczas, którego dzieci wysłuchały 
opowiadania pt. „Jak kotek zwierzątka 
mlekiem częstował” po czym same piły 
mleczko, poznały ciekawostki związane  
z kocimi zwyczajami. Na koniec wspania-
łego dnia wykonały pracę plastyczną pt.  
„Kotek”.
 Dnia 26 luty odbył się Dzień Niedź-
wiedzia polarnego. Dzieci poznały zwy-
czaje niedźwiadków, ciekawostki z ich 
życia, wykonały doświadczenia aby 
sprawdzić czy na pewno tłuszczyk chroni 
niedźwiadki przed zimną wodą. Na ko-
niec zajęć dzieciaczki wykonały zdrowe 
ciasteczka niedźwiadkowe.
 W przedszkolu w Kotlarni rozpoczął 
się okres rekrutacji na nowy rok szkolny. 
Czekamy z niecierpliwością na nowe dzie-
ci, które rozpoczną zabawę oraz edukacje 
w naszym przedszkolu już od września.

Mgr Olimpia Daniel

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starym Koźlu

 Uczniowie klas IV-VIII naszej szkoły, 
już nieco zmęczeni zdalnym nauczaniem, 
dalej mimo niesprzyjających warunków 
starają się iść do przodu. Zdobywają dobre 
wyniki w nauce, biorą udział w konkur-
sach i rozwijają zainteresowania.
 W styczniu odbyły się etapy gminne 
wojewódzkich konkursów przedmioto-
wych, na podium stanęli nasi uczniowie, 
byli to:
Wojewódzki Konkurs Matematyczny:
I miejsce w gminie - Paulina Piegza 
Wojewódzki Konkurs Biologiczny:
I miejsce - Paulina Piegza
Wojewódzki Konkurs Polonistyczny:
I miejsce - Maja Mazurkiewicz, III miejsce 
- Paulina Piegza
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego:
II miejsce - Kinga Milowska
Wojewódzki Konkurs Geograficzny: 
III miejsce - Paulina Piegza
Wojewódzki Konkurs Historyczny na 
etapie gminnym: 
III miejsce - Szymon Radzioch 
 Poza tym, w Diecezjalnym Konkursie 
Wiedzy Religijnej ŻAK 2021 - Szymon 

Z życia szkoły i przedszkola

Radzioch i Wiktoria Adamiec zakwalifiko-
wali się do etapu rejonowego.
 Wyróżnienie w konkursie plastycznym 
„Fauna i flora terenu Euro-Country”, orga-
nizowanego w ramach projektu „Głos mają 
ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego  
i bioróżnorodnościw środowiskach wodnych 
w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska 
Opolskiego” – zdobyła Wiktoria Adamiec. 
 Również wyróżnienie w XXVII Mię-
dzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pasto-
rałek otrzymał Dominik Komander, został 
zauważony w tłumie ok. 1000 uczestników.
 Uczennica Paulina Janysek polubiła 
bieganie i zdobywa coraz lepsze wyniki, 
reprezentuje naszą gminę i szkołę, ostat-
nio Zawody biegowe w Kędzierzynie – 
Koźlu „GAZ–system na piątkę” osiągnę-
ła II  miejsce, a w zawodach biegowych  
w Sławięcicach zorganizowanych przez 
MZK była bezkonkurencyjna i przywiozła 
złoty medal! A w kolekcji ma już ich cał-
kiem sporo…

 Klasy I-III od 18 stycznia pracują sta-
cjonarnie, uczą się, bawią i świętują. 

 Na Dzień Babci i Dziadka uczniowie 
samodzielnie przygotowali upominki, ob-
chodzili Dzień Bezpiecznego Internetu, 
który ma na celu promocję pozytywnego 
wykorzystania Internetu. 
 W Dniu Składanek i Łamigłówek  
w ramach zajęć świetlicowych, mogli 
sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności 
rozwiązując rebusy, krzyżówki i inne łami-
główki. 27 stycznia odbył się bal przebie-
rańców 
 W tym roku uczniowie samodzielnie 
zaprojektowali, a potem wykonali stroje 
karnawałowe. Pomysłów było sporo. Klasa 
wybrała króla i królową najlepszych stro-
jów karnawałowych. 
 Z okazji tłustego czwartku mogli ra-
czyć się pysznymi pączkami, które ufundo-
wała Rada Rodziców. 
 14 lutego był dobrą okazją, by powie-
dzieć komuś, że się go lubi, szanuje, a na-
wet darzy wyjątkową sympatią. Dlatego 
Mały Samorząd Uczniowski wystawił ko-
lorową skrzynkę, do której wszyscy chętni 
wrzucali walentynki. Uczniowie z niecier-
pliwością czekali na korespondencję. Nie-
którzy jeszcze do tej pory zastanawiają się, 
kim był nadawca tajemniczej walentynki.

A co słychać u przedszkolaków?
 Najbardziej ucieszyły się z tego, że 
spadł śnieg i wreszcie zima pozwoliła się 
sobą nacieszyć. Zabawy na świeżym po-
wietrzu, spacery i lepienie bałwanów to 
wielka frajda, z której korzystały każdego 
dnia. Najmłodsi bawili się wspaniale na 
balu karnawałowym, piekli pączki z p. ku-
charką i wykonywali kartki walentynkowe 
dla tych, którym chcieli okazać sympa-
tię. Aby pochwalić się swoimi talentami  
i zrobić przyjemność rodzicom, dziadkom  
i rodzinie, przedszkolaki nagrywają swoje 
występy i udostępniają na stronie interne-
towej placówki. 
Zapraszamy do wirtualnych odwiedzin na:
zspstarekozle.szkolnastrona.pl

mgr Edyta Ficoń

zostały nagrane przez wychowawczynie 
grup i opublikowane na stronie przed-
szkola.
 W naszym przedszkolu tradycją już 
jest kultywowanie zwyczajów naszego 
regionu. Podczas Tłustego Czwartku 
dzieci miały okazję zobaczyć przedsta-
wienie pt. „Pączki i faworki u babci Ho-
norki” oraz dowiedziały się jak robi się 
swojskie pączki, a nawet samodzielnie 
je formowały. Największą atrakcją była 
degustacja własnoręcznie wykonane-
go pączka oraz wybór króla i królowej 
pączków.

 Jak co roku, odbyły się „Szkubki”- 
darcie pierza. Nasi milusińscy w ten 
sposób dowiedzieli się o zwyczajach 
panujących na wsi w dawnych czasach, 
poznały starodawne, użytkowe przed-
mioty, obejrzały teatr cieni oraz prezen-
tację oraz miały okazję samodzielnie 
spróbować wykonać czynności darcia 
pierza. Tradycyjnie nie zabrakło zabaw 
przy śląskich pieśniach i zabawach z 
piórkami. 
 W lutym obchodziliśmy „Walentyn-
ki”. Jest to dzień, gdzie szczególnie mówi 
się o przyjaźni, szacunku, miłości do 
drugiej osoby. Starszaki wykonały „sieć 

przyjaźni” w swojej grupie rówieśniczej, 
wypowiadając kolegom i koleżankom 
miłe słówka.
 Z niecierpliwością oczekujemy na-
dejścia wiosny i coraz cieplejszych dni. 
Już niedługo będziemy przygotowywać 
się na nadchodzące Święta Wielkanoc-
ne. Z tej okazji już dziś, w tym niezwy-
kłym czasie pragniemy życzyć Państwu, 
aby Święta Wielkanocne obudziły w 
Państwu uśpione marzenia, a czas spę-
dzony w gronie najbliższych obfitował w 
wiarę, miłość i nadzieję.

Katarzyna Olbrych

(Ciąg dalszy na str 11)

(Ciąg dalszy ze str 10)
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Szkoła Podstawowa w Dziergowicach

 Po zimowych feriach do szkoły po-
wróciły dzieci z klas I-III. Puste do tej 
pory korytarze i sale szkolne zawrzały! 
W szkole zrobiło się wesoło! Króluje ru-
mor i wrzawa. Dzieci, oprócz nauki w kla-
sach, spędziły dużo czasu na zimowych 
zabawach, dzięki sprzyjającej mroźnej au-
rze. Każda klasa zorganizowała swój wła-
sny bal karnawałowy, a w Tłusty Czwartek 
nie zabrakło pączków!
 Mimo trudnych pandemicznych cza-
sów uczniowie naszej szkoły aktywnie 

Uczniowie na medal!

uczestniczą w konkursach. W styczniu 
odbył się cykl wojewódzkich konkursów 
przedmiotowych na etapie gminnym. 
Nasi uczniowie zdobyli w nich wysokie 
miejsca: z j. polskiego 2. miejsce - K. Wolf, 
z  matematyki 3.  miejsce - O.  Wróbel, 
z biologii 2. miejsce - A. Lniak, 3. miejsce 
N. Olbrych i M. Płaczko. 
 Nasi uzdolnieni plastycznie uczniowie 
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym 
Związku OSP RP na etapie wojewódzkim 
zdobyli: II miejsce - N. Strużyna, III miej-

sce – M. Czerny i P. Kozok. Trwa rywali-
zacja o I miejsce w etapie krajowym. Trzy-
mamy kciuki!!! 
 W Szkolnych Mistrzostwach Opolsz-
czyzny w szachach on-line naszą szkołę 
reprezentowali bracia Czech.
 Ponadto nasi wychowankowie uczest-
niczyli w Europejskim Tygodniu Kodo-
wania - inicjatywie promującej programo-
wanie i umiejętności cyfrowe. W dniach 
13 - 15 października 2020 r. odbywały się 
zajęcia: PROGRAMUJEMY w ramach in-
formatyki i zajęć dodatkowych związane 
z programowaniem, kodowaniem na dy-
wanie oraz z wykorzystaniem programów 
Pix Blocks i Scratch.
 W ramach przygotowania do egzami-
nu ósmoklasiści uczestniczą w konsulta-
cjach z przedmiotów egzaminacyjnych 
oraz w marcu zmierzyli się z próbnym 
sprawdzianem z j. polskiego, matematyki 
i języka obcego.
 Nasi uczniowie mimo trudnej sytuacji 
świetnie sobie radzą!
 Na nadchodzący świąteczny czas ży-
czymy Wszystkim zdrowych, pogodnych 
ŚWIĄT WIELKANOCNYCH, prze-
pełnionych wiarą, nadzieją i miłością. 
Serdecznych spotkań w gronie rodziny  
i przyjaciół oraz Wesołego Alleluja!

Dyrekcja, Pracownicy i Uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Dziergowicach.

Przedszkole w Bierawie

 Nowy Rok - to nowe wyzwania. 
Mimo, iż pandemia koronawirusa nadal 
trwa, przedszkolaki z Bierawy i Lubieszo-
wa nie zapomniały o ważnej uroczystości 
jaką jest Dzień Babci i Dziadka. 
 Już od początku stycznia przygotowy-
waliśmy upominki, tak by mogły w bez-
pieczny sposób trafić na ręce ukochanych 
Dziadków. Poza tym każda z grup dzielnie 
ćwiczyła wiersze, tańce i piosenki, które 
uwieczniliśmy w postaci filmików. Przy-
najmniej w ten sposób mogliśmy osłodzić 
wszystkim Dziadkom i Babciom dzień. 
 Na przełomie stycznia i lutego w na-
szych oddziałach odbył się bajkowy bal 
karnawałowy.
 W lutym odbyły się Walentynki – jako 
dzień miłości i przyjaźni. Jest to też wspa-
niała okazja, by porozmawiać o tolerancji, 
szacunku wobec siebie i innych. 
 Obchodziliśmy także „Tłusty czwar-
tek”–przybliżyliśmy tą tradycję wystawie-
niem teatrzyku „Pączki i faworki u babci 
Honorki”. Następnie dzieci mogły posma-
kować pysznych pączków. 

Nowinki z Przedszkola
 W tym miesiącu przeprowadzana jest 
także rekrutacja dzieci na nowy rok szkol-
ny 2021/2022.
 W dalszym ciągu kontynuujemy 
udział w „Programie Mały Miś w Świe-
cie Wielkiej Literatury”- moduł „Mały 
Miś w świecie emocji.” Skupiamy przede 
wszystkim uwagę na „zdrowie psychicz-
ne” naszych wychowanków. Pragniemy, 
by mimo tych trudnych czasów, dzieci 

czuły się bezpieczne oraz by rozumiały  
i akceptowały uczucia i emocje innych. 
 Uczestniczymy także w Programie 
„Kubusiowi Przyjaciele Natury”, który 
promuje zdrowy i aktywny tryb życia. 
 Miesiąc marzec zaś jest pełen przygo-
towań do nadejścia wiosny, świętowania 
Dnia Kobiet i dziewczynek. Jest to czas 
wyczekiwania Świąt Wielkanocnych. Z tej 
okazji życzymy dużo zdrowia, wesołych  
i pogodnych świąt spędzonych w gronie 
rodziny.

Agnieszka Mentel

Szkoła Podstawowa w Starej Kuźni

 Czas pandemii to wielkie wyzwa-
nie dla szkoły. Zarówno uczniowie, jak  
i nauczyciele musieli szybko dostosować 
się do nowych warunków edukacji. Pla-
cówka stara się zapewnić dobre warunki 
uczniom, aby nauczanie zdalne odniosło 
zamierzony skutek. W tym celu nauczy-
ciele wzięli udział w szkoleniach dotyczą-
cych nauczania on-line, a rodzice uczniów 
mają możliwość wypożyczenia sprzętu 
szkolnego.

 Podczas tego nietypowego nauczania 
udało się przygotować uczniów do udzia-
łu w gminnych konkursach przedmioto-
wych. Uczennica klasy 8 zajęła 2. miejsce 

Szkoła w czasach pandemii
w konkursie z  j.  polskiego i 3.  miejsce  
w konkursie z j. angielskiego.
 Po feriach wrócili do szkoły ucznio-
wie klas 1-3. Dzieci rozpoczęły naukę  
w świeżo wyremontowanych salach. Na 
miejscu mają do dyspozycji wiele punk-
tów do dezynfekcji, a pracownicy szkoły 
czuwają nad bezpiecznym pobytem dzieci  
w szkole. Również ósmoklasiści odwie-
dzają placówkę. Uczniowie mają moż-
liwość uczestniczenia w konsultacjach 
przygotowujących do egzaminu ósmo-
klasisty. Z niecierpliwością czekamy, aby 
uczniowie klas 4-8 mogli wrócić do na-
uczania stacjonarnego. Wiemy, że nic nie 
zastąpi tradycyjnej nauki.

 Szkoła stara się uwrażliwiać dzieci na 
potrzeby osób znajdujących się w trudnej 
sytuacji. Uczniowie biorą udział w akcjach 
charytatywnych. Chętnie uczestniczą  
w zbiórce nakrętek, dzięki temu pomogą 
chorym dzieciom. Nie zapominają także 
o czworonożnych przyjaciołach ze schro-
niska w K-Koźlu, dla których codziennie 
przynoszą karmę i akcesoria.
 Od 22 lutego trwa rekrutacja uczniów 
do klasy pierwszej. Szczegółowe informa-
cje na ten temat znajdują się na stronie 
internetowej szkoły oraz na ogłoszeniach. 
Mamy nadzieję, że przyszli uczniowie 
będą mogli rozpocząć bezpieczną naukę 
w naszej szkole.
 W tych trudnych czasach pandemii 
życzymy wszystkim zdrowia i spokoju!

Agata Witowska

Szkoła Podstawowa w Solarni

 Nauka nigdy nie jest łatwa, a w czasach 
pandemii trudności z nią związane zosta-
ły zwielokrotnione, czego doświadczyli-
śmy w ostatnich miesiącach. Mimo wiru-
sa, który nie chciał ominąć naszej szkoły, 
udało się przezwyciężyć wiele trudności  
i doprowadzić naukę zdalną niemal do 

Zdalni Zdolni w SP w Solarni
perfekcji, chociaż wszystko musiało wy-
glądać nieco inaczej. 
 Początek roku to czas konkursów 
przedmiotowych. Jak co roku, uczniowie 
SP w Solarni osiągali sukcesy na etapie 
gminnym i wojewódzkim, co obrazuje 
poniższa tabela. 

 Tytuł laureata lub finalisty oznacza, że 
znaleźli się oni w elitarnym gronie najlep-
szych w woj. opolskim.
 Szkoła w Solarni zasłynęła już także 
z wysokich wyników sportowych, które 
w ostatnim czasie kontynuowała Blanka 
Ocipinska, odnosząc sukcesy w Młodzie-
żowych Mistrzostwach Polski U16 Futsa-
lu Kobiet oraz Lena Langer, która zajęła 
II miejsce w kategorii taniec solo na ogól-
nopolskim turnieju w Bolesławcu.
 Szkoła to jednak nie tylko nauka  
i sport, o czym świadczy wiele aktywno-
ści podejmowanych przez uczniów i na-
uczycieli. Warto przejrzeć szkolne konto 
na Facebooku, by zobaczyć filmy nagrane 
przez uczniów w związku z Dniem Bez-
piecznego Internetu, przejrzeć zdjęcia  
z przedstawień, czy docenić mistrzostwo 
odtwarzania klasycznych dzieł sztuki 
przez naszych szkolnych artystów.

 Marek Marcol

KONKURS UCZEŃ/UCZEN-
NICA

ETAP GMINNY
(miejsce)

ETAP 
WOJEWÓDZKI

J. niemiecki K. Tomala
R. Golla

E. Smykalla

I
II
III

Laureat
-
-

J. angielski H. Arent I -
Historia F. Jarzyna

A. Proske
I
II

Laureat
-

Matematyka K.Tomala
M. Stęmpniak

II
III

-
-

Geografia F. Jarzyna
K. Tomala

I
II

Finalista
-



Głos Bierawy                                NR 1/2021 KWIECIEŃ

14               www.bierawa.pl

NR 1/2021 KWIECIEŃ             Głos Bierawy

www.bierawa.pl                                                                                                           15

Zbiórka przedmiotów 
wielkogabarytowych, 
sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego
	 Urząd	Gminy	Bierawa	informuje,	że	zgodnie	z	harmonogramem	wywozu	nieczystości	stałych	od	mieszkań-
ców	zostanie	zorganizowana	zbiórka	akcyjna	przedmiotów	wielkogabarytowych	elektrycznych	i	elektronicz-
nych	w	następujących	dniach	i	sołectwach:

13.04.2021 r. - sołectwo BRZEŹCE
15.04.2021 r. - sołectwo STARE KOŹLE
04.05.2021 r. - sołectwo BIERAWA
10.05.2021 r. - sołectwo GRABÓWKA
11.05.2021 r. - sołectwo LUBIESZÓW
16.06.2021 r. - sołectwo SOLARNIA
17.06.2021 r. - sołectwo DZIERGOWICE

W pozostałych miejscowościach zbiórka odbędzie się w II półroczu 2021 r.

Zbiórce podlegają:
• meble	oraz	ich	elementy
• dywany,	wykładziny	podłogowe
• sprzęt	komputerowy	i	telekomunikacyjny
• armatura	sanitarno	-	łazienkowa
• ramy	okienne	bez	szyb
• opony	o	średnicy	do	120	cm	max	4	szt	z	posesji
• narzędzia	elektryczne	i	elektroniczne
• monitory	i	telewizory
• duży	i	mały	sprzęt	AGD

Zużyty	sprzęt	elektryczny	i	elektroniczny	nie	może	być	poddany	wcześniej	demontażowi.
Odpady	należy	wystawić	do	godziny	6:00	przed	swoją	posesją.	
Zabrania	się	wystawienia	odpadów	innych	niż	wyżej	wymienione	ponieważ	nie	zostaną	zabrane.

	 Zachęca	się	wszystkich	mieszkańców	Gminy	Bierawa	do	skorzystania	z	możliwości	pozbycia	się	ze	swo-
ich	gospodarstw	objętych	zbiórką	zbędnych	odpadów	wielkogabarytowych.	Korzystając	z	tej	okazji	zadbamy	 
o	czystość	naszych	gospodarstw,	wsi	i	całej	Gminy,	o	nasze	środowisko,	a	przy	tym	unikniemy	kłopotów	zwią-
zanych	z	wywozem	tych	odpadów	w	innym	okresie.

ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z TEJ WYJĄTKOWEJ OKAZJI.
DBAJMY O NASZE ŚRODOWISKO.

Upowszechnianie kultury polskiej

Śpiewano u nas 100 lat temu  W Dziergowicach od 1921 r. działa-
ło koło śpiewacze pod nazwą ,,Jutrzen-
ka” skupiające polską młodzież z terenu 
wsi, którego organizatorem i opieku-
nem był Juliusz Jacek. Członkami koła 
byli między innymi młodzi Jackowie  
a opiekował się nim Jacek –senior. 
 Koło to na zjeździe polskich chó-
rów w Gliwicach zajęło nawet jedno  
z czołowych miejsc. Anna Jacek (z domu 
Salwiczek) także brała udział w polskim 
ruchu śpiewaczym zorganizowanym na 
terenie wsi. W tym okresie do chóru  
w Cisku pod kierownictwem. dyrygen-
ta Jana Witta należało także sześć osób  
z rodziny Jacek.

 W 2017 roku podczas uroczystego 
koncertu I Polonijnego Festiwal Polskiej 
Piosenki w Opolu na scenie Filharmo-
nii Opolskiej w sobotę 15-07-2017 r. 
nagrodę im. Juliusza Jacka za szczegól-
ne zasługi na rzecz kultury polskiej za 
granicami kraju otrzymał mieszkający  
w niemieckim Essen Leonard Paszek, 
który aktywnie działa w polonijnej tele-
wizji PePe TV.
 „Nie możemy trwać w hermetycznym 
kręgu. Nie róbmy gett narodowościo-
wych. Trzeba otwierać się z naszą kultu-
rą na sąsiadów” - powiedział Paszek po 
otrzymaniu nagrody.

 W 2018 roku podczas Gali II Po-
lonijnego Festiwalu Polskiej Piosenki  
w Opolu w dniu 11 czerwca b.r.  
w Teatrze im. Jana Kochanowskiego  
w Opolu wręczono statuetki nagrody 
honorowej im. Anny i Juliusza Jacków 
za upowszechnianie kultury polskiej na 
obczyźnie, zwłaszcza polskiej piosenki. 
 Nagrodę otrzymali: Piotr Płonka, 
szef Polonijnej Telewizji Internetowej 
PePe TV w Essen w Niemczech oraz 
Krystyna i Ryszard Piotrowscy, wła-
ściciele stacji radiowej Radio Polonia  
w Toronto.
 Nagrody wręczyła Dyrektor Festi-
walu Halina Nabrdalik. W myśl motta 
Wiesławy Szymborskiej: ,,Umarłych 
wieczność dotąd trwa ,dokąd pamięcią 
im się płaci”

 Dyrektor Festiwalu ustanowiła na-
grodę im. Anny i Juliusza Jacków za 
upowszechnianie kultury polskiej na 
obczyźnie. (Powiat Kozielski, Bierawa, 
Dziergowice znajdowały się poza grani-
cami Polski do 1945 roku).

 M. Abramek
Kopia ze stron 69/70 z książki aut. Henryki Wolny pt. ,,Spotkania’’- egz. Instytut Śląski w Opolu.
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Wieść o Zmartwychwstaniu
Chrystusa do dziś obiega świat

i jest źródłem najgłębszych
ludzkich nadziei.

Tryumfujący Pan stargał pęta śmierci,
wyzwolił z niewoli i otworzył nam

bramy nieba.
W Jego pustym grobie

 szukamy i znajdujemy sensu naszego 
życia i przeznaczenia.

Niech wielkanocna nowina pokrzepi nadzieję, 
umocni wiarę i odnowi radość. 

Pan mówi: „Pokój Wam” – niech, zatem to 
Chrystusowe zapewnienie będzie źródłem 

nadziei na ostateczne zwycięstwo dobra  
w życiu świata i każdego z nas z osobna. 

Tego z całego serca życzę!!!
Ks. Jarosław Krężel

W skrócie:

ZSP Stare Kozle - Zdalne lekcje WF-uStare Koźle - budowa nowej studni


