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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 2021r. (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 01.12.2021
Bierawa .......................................... 1386
Brzeźce ............................................. 552
Dziergowice .................................. 1656
Goszyce ............................................ 186
Grabówka ........................................ 177
Korzonek ......................................... 195
Kotlarnia ......................................... 521
Lubieszów ....................................... 518
Ortowice ......................................... 245
Solarnia ........................................... 482
Stara Kuźnia ................................... 652
Stare Koźle ...................................... 849
Razem ...................................... 7419

Informacje Wójt informuje

 Kolejny trudny rok dobiega końca. 
Jest to efekt trwającej pandemii koronawi-
rusa i związanych z tym ograniczeniami  
w życiu codziennym każdego z nas. Sy-
tuacja ta przełożyła się na coraz większe 
trudności gospodarcze powodowane bra-
kiem surowców i materiałów potrzebnych 
zarówno dla przedsiębiorców, jak i gospo-
darstw indywidulanych. 
 Musimy mierzyć się z coraz więk-
szymi kosztami pracy oraz galopującymi 
wzrostami cen, co wpływa na utratę war-
tości naszej waluty. Obecna inflacja jest 
na poziomie 8%, która jest najwyższa od 
kilkunastu lat. Ale są również towary, któ-
rych cena wzrosła o kilkadziesiąt procent.
 Wspominam o tym dlatego, ponieważ 
to wszystko przekłada się na trudną sytu-
ację finansową samorządów. 
 Niestety przyszły rok też nie za-
powiada się optymalnie. Ceny energii 
elektrycznej mają wzrosnąć aż o 40%  
(w roku 2021 było to 30%). Oznacza to, że 
koszty oświetlenia ulic, energii elektrycz-
nej we wszystkich placówkach oświato-
wych (szkołach i przedszkolach), domach 
kultury, urzędzie gminy i innych jed-
nostkach, wzrosną znacząco. Oczywiście 
wzrosną również ceny gazu, oleju opało-
wego, czy benzyny. 
 Rosnące koszty i wydatki z tym zwią-
zane, nie będą niestety w żaden sposób 
rekompensowane przez przyszłoroczne 
wpływy budżetowe. Wskutek wprowa-
dzenia ustawowych ulg w podatku do-
chodowym od osób fizycznych, czy cał-
kowitego zwolnienia z tego podatku osób 
do 26 roku życia, wpływy samorządów 
będą nadal uszczuplane. Wzrastać będą 
za to koszty pracy. Gmina Bierawa, licząc 
wszystkie jednostki, zatrudnia około 250 
osób. Zwiększone koszty osobowe będą 
miały duży wpływ na wydatki poszcze-
gólnych jednostek. Jednakże pomimo tej 
trudnej sytuacji, udaje nam się zachować 
miejsca pracy we wszystkich gminnych 
jednostkach.

Szanowni Mieszkańcy
 Tych parę przykładów pokazuje z jaki-
mi trudnościami borykają się samorządy, 
realizując swoje zadania przy coraz więk-
szych wydatkach i malejących wpływach.
 Pomimo tych trudności mamy tak-
że powody do zadowolenia. W 2021 
roku udało się pozyskać wiele środków 
zewnętrznych, zarówno krajowych jak  
i unijnych, tj. 
1. z Rządowego Programu Rozbudowy 

Dróg otrzymaliśmy dofinansowanie 
na:
• przebudowę dwóch dróg - drugiego 

etapu ul. Wierzbowej w Starym Koź-
lu oraz ul. Wiejskiej w Goszycach,

• budowę sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej w Dziergowi-
cach,

2. z rezerwy na usuwanie skutków powo-
dzi - na modernizację części drogi ul. 
Polnej w Bierawie,

3. z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich - na przebudowę ulicy Stawowej 
w Dziergowicach.

Poza tym ze środków unijnych jak  
i z budżetu Gminy Bierawa realizowane 
są programy związane z wymianą źródeł 
ciepła na ekologiczne. W ostatnich dwóch 
latach z programu skorzystało kilkadzie-
siąt gospodarstw domowych w skali całej 
gminy.
 Cieszy fakt, że udało się wykonać ko-
lejny ważny krok w zakresie gospodarki 
wodnej poprzez wybudowanie rurociągu 
łączącego Bierawę ze Starym Koźlem, któ-
rego zadaniem jest zabezpieczenie ciągło-
ści dostawy wody do mieszkańców kilku 
miejscowości naszej gminy, w przypadku 
wystąpienia awarii na stacji wodociągo-
wej.
 W ostatnich miesiącach wykonano 
również wiele zadań z zakresu dróg, tj.:
• ukończono pierwszy etap ciągu pieszo 

– rowerowego wzdłuż drogi wojewódz-
kiej nr 425 w Bierawie (wartość zadania 
1,3 mln zł, w tym 600 tys. zł z budżetu 
Gminy Bierawa),

• wykonano dwa nowe odcinki w ciągu 
dróg powiatowych w Starej Kuźni, ul. 
Szkolna oraz w Bierawie ul. Nowe Osie-
dle w kierunku Grabówki ,

• wykonano pierwszy etap ścieżki rowe-
rowej przy ulicy Mickiewicza w Biera-
wie,

• zakończono przebudowę ulicy Polnej, 
Leśnej w Starym Koźlu (wartość dofi-
nansowania z Unii Europejskiej ponad 
800 tysięcy złotych),

(Ciąg dalszy na str 3)

• wykonano dywanik asfaltowy na ulicy 
Sosnowej w Lubieszowie. 

 Wśród innych zadań, które zostały 
zrealizowane, można wymienić:
• zakończenie kolejnego etapu gazyfikacji 

- w miejscowości Goszyce oraz Kotlar-
nia,

• wymianę źródła ciepła, montaż paneli 
fotowoltaicznych oraz wymianę stolarki 
okiennej w Szkole Podstawowej w So-
larni,

• montaż paneli fotowoltaicznych na 
Domu Kultury w Dziergowicach,

• zadania wykonane ze środków Fundu-
szu Sołeckiego.

 Myślę, że pomimo wielu trudności,  
o których wspomniałem na wstępie, udało 
nam się wiele ważnych i potrzebnych za-
dań w minionym roku wykonać.
 Za Państwa wsparcie w wielu działa-
niach i inicjatywach jestem wdzięczny. 
Dziękuję radnym i sołtysom za dobrą 
współpracę w mijającym 2021 roku. Dzię-
kuję pracownikom urzędu i podległych 
jednostek, stowarzyszeniom, przedstawi-
cielom organizacji działającym na terenie 
gminy, jednostkom OSP za codzienną, 
mozolną pracę na rzecz Gminy Bierawa.

 Z okazji Świąt Bożego narodzenia ży-
czę wielu głębokich i radosnych przeżyć, 
wewnętrznego spokoju, ciepła rodzinnej 
atmosfery oraz Błogosławieństwa Bożego 
w każdym dniu nadchodzącego Nowego 
Roku 2022.

Wójt Gminy Bierawa
Ficoń Krzysztof

(Ciąg dalszy ze str 2) Upiększamy naszą Gminę

1. Wymiana źródeł ciepła (pompy ciepła) 
oraz stolarki okiennej w Szkole Pod-
stawowej w Solarni – 935  377,36  zł. 
Zadanie dofinansowane z RPO WO  
w kwocie 646 398,99 zł

2. Remont dachu na budynku Szkoły 
Podstawowej w Solarni – 167 000 zł

3. 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

4. Odbudowa drogi gminnej ulicy Po-
lnej w Bierawie, w km 0+000- 0+550, 
uszkodzonej w wyniku powodzi,  
w październiku 2020 – 185  000  zł, 
dofinansowanie ze środków MSWiA 
147 705,05 zł

5. Budowa sieci wodociągowej i kanaliza-
cji sanitarnej w Starym Koźlu, ul. Polna 
– 540 000 zł

6. Budowa sieci wodociągowej Bierawa – 
Stare Koźle – 294 000 zł

7. Budowa odcinka sieci wodociągowej  
i kanalizacji sanitarnej w Grabówce,  
ul. Wiejska – 55 000 zł

8. Budowa odcinka sieci wodociągowej  
i kanalizacji sanitarnej w Lubieszowie, 
ul. Okrężna – 130 000 zł

9. Budowa odcinka sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej w Dziergowi-
cach, ul. Krótka – 55 000 zł

10. Przebudowa Domu Ludowego  
w Brzeźcach – utworzenie Klubu Se-
nior+ – 315 000 zł. Zadanie dofinanso-

Inwestycje i remonty:
wane z Programu Rządowego Senior+ 
w kwocie 200 000 zł

11. Budowa trybuny na boisku w Dzier-
gowicach – 166 000 zł dofinansowano  
z Funduszu Inwestycji Lokalnej w kwo-
cie 60 000 zł

12. Montaż paneli fotowoltaicznych na 
obiekcie Domu Kultury w Dziergo-
wicach – 149  000  zł w tym dotacja  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Opolu – 74 500 zł

13. Montaż i wymiana armatury Kotłow-
ni oraz remont dachu w Domu Kultury 
w Dziergowicach – 28 000 zł

14. Przebudowa ulicy Sosnowej w Lubie-
szowie – 140 000 zł

15. Budowa i remont chodnika przy blo-
ku nr 15 w Kotlarni – 37 000 zł

16. Remont Przedszkola w Dziergowicach 
– 75 000 zł

17. Remont świetlicy w Ortowicach do-
cieplenie – 19 000 zł

18. Malowanie i uporządkowanie terenu 
strzelnicy w Solarni – 7 000 zł

19. Remont dróg gminnych – 290 000 zł

 Podpisano umowy na realizację zadań  
w 2022 r.:
a) Przebudowa drogi gminnej ul. Wierz-

bowej w miejscowości Stare Koźle II – 
325 421,10 zł 

b) Remont drogi gminnej ul. Wiejskiej  
w Goszycach etap II – 733 080 zł.

Zadania dofinansowane w 50% z Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg.

Referat inwestycji

 Bierawa, Brzeźce, Lubieszów, Ortowice 
– to Sołectwa, które wzięły udział w Mar-
szałkowskiej Inicjatywie Sołeckiej w 2021 
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  000  zł  
z budżetu Województwa Opolskiego. 

 W roku 2021 z naszej gminy są to So-
łectwa: Bierawa, Brzeźce, Lubieszów oraz 
Ortowice.
 W Sołectwie Bierawa w ramach dofi-
nansowanie przeznaczone było na dopo-
sażenie placu zabaw, w Sołectwie Brzeźce 
– również doposażenie placu zabaw, So-
łectwo Lubieszów – poprawiło wizerunek 
miejsca znaczącego w sołectwie poprzez 
nasadzenie drzew, postawienie tabliczek 
ich opisujących oraz zatrawienie terenu, 
natomiast Sołectwo Ortowice wyremon-
towało elewację budynku świetlicy. 

Małe projekty lokalne

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

Województwa Opolskiego
 Gmina Bierawa otrzymała łącznie 
20 000 zł dofinansowania z Marszałkow-
skiej Inicjatywy Sołeckiej w 2021 roku na 
wymienione zadania.
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WAŻNA INFORMACJA !!!

Apelujemy o czujność
 W związku z wpływającymi infor-
macjami od mieszkańców, dotyczących 
firm oferujących instalacje fotowolta-
iczne informujemy, że Gmina Bierawa 
nie współpracuje oraz nie rekomenduje 
żadnej konkretnej firmy oferującej mon-
taż paneli fotowoltaicznych oraz kotłów.
 Prosimy o dokładne sprawdzenie 
ofert oraz wnikliwą analizę dokumen-
tów przed ich podpisaniem.
 Proszę pamiętać, że oszustwa nie 
zawsze dotyczą wyłudzenia pieniędzy, 
równie wartościowe dla przestępców 
mogą okazać się Państwa dane osobo-
we.

Gmina Bierawa zajęła 1 miejsce

Rosnąca odporność
 Gmina Bierawa zajęła 1 miejsce w kon-
kursie „Rosnąca odporność” i otrzymała 
1 000 000 złotych. 
 Wzrost osób w pełni zaszczepionych  
w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 paź-
dziernika 2021 r. wyniósł Gminie Bierawa 
5,421 p.p.

 Konkurs „Rosnąca Odporność” doty-
czył wszystkich gmin w Polsce i nagradzał 
gminy, które pomiędzy 1 sierpnia a 31 
października 2021 roku osiągnęły najwyż-
szy wzrost poziomu zaszczepienia miesz-
kańców przeciw COVID -19.

 Informujemy mieszkańców sołectwa 
Stara Kuźnia, że w Urzędzie Gminy oraz 
na stronie internetowej www.bierawa.
pl znajduje się wniosek o wstępnej de-
klaracji dla osób wyrażających chęć na 
przyłączenie się do sieci gazowej po jej 
wybudowaniu.
 Deklarację należy wypełnić i złożyć 
w Urzędzie Gminy w Bierawie do dnia 
31.01.2022

Aktywna tablica
 Gmina Bierawa otrzymała w 2021 
roku wsparcie finansowe zadania pu-
blicznego w ramach realizacji Rządo-
wego programu rozwijania szkolnej in-
frastruktury oraz kompetencji uczniów 
i nauczycieli w zakresie technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych na lata 
2020-2024 „Aktywna Tablica”. Wsparcie 
udało pozyskać się dla Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Starej Kuźni. 
 W ramach programu zostały zaku-
pione pomoce dydaktyczne oraz narzę-
dzie do terapii do placówki. Uzyskana 
kwota wparcia finansowego wyniosła 
35  000  zł, natomiast wkład własny or-
ganu prowadzącego wyniósł 8 750 zł, co 
łącznie dało kwotę 43 750 zł.

Liczba zaszczepionych - powiat kędzierzyńsko-kozielski

Gmina Liczba zaszczepio-
nych min. 1 dawką

Liczba w pełni 
zaszczepionych

Procent w pełni 
zaszczepionych

Kędzierzyn-Koźle 
(m)

31 986 30 938 51,5%

Polska Cerekiew (w) 1 779 1 737 43,9%

Bierawa (w) 3 305 3 196 40,4%

Reńska Wieś (w) 3 452 3 319 39,9%

Pawłowiczki (w) 2 973 2 857 39,2%

Cisek (w) 2 196 2 099 37,7%

  (w) gmina wiejska / (m) gmina miejska / (m-w) gmina miejsko-wiejska

ZGKiM informuje

Zagospodarowanie wód opadowych
 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 
r. w sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, w przypadku budynków ni-
skich lub budynków, dla których nie ma 
możliwości przyłączenia do sieci kanali-
zacji deszczowej, dopuszcza się odprowa-
dzenie wód opadowych na własny teren 
nieutwardzony, do dołów chłonnych lub 
do zbiorników retencyjnych. Zabronione 
jest kierowanie wód opadowych na teren 
sąsiedniej nieruchomości.

 W związku z powyższym przypomina 
się mieszkańcom jak należy postępować z 
wodami opadowymi i roztopowymi po-
wstającymi na posesjach. Zarządcy dróg 
i właściciele sąsiednich działek, mogą do-
chodzić roszczeń od właścicieli nierucho-
mości niestosujących się do powyższych 
przepisów. Wody opadowe nie mogą być 
kierowane do kanalizacji sanitarnej, gdyż 
jest to zabronione prawem i powodowa-
ło by wzrost ilości oddawanych ścieków 
w oczyszczalni, co z kolei rzutuje na cenę 
ścieków komunalnych.

Twój wybór

Czyste powietrze
 W Gminie Bierawa działa Punkt Kon-
sultacyjny Programu Czyste Powietrze.
Zakres działania punktu konsultacyjne-
go:
1. Informowanie mieszkańców o możli-

wości indywidualnego pozyskania do-
finansowania z rządowego programu 
„Czyste Powietrze” w zakresie wymiany 
źródła ciepła, termomodernizacji, foto-
woltaiki;

2. Udzielanie wsparcia merytorycznego 
w zakresie prawidłowego wypełnienia 
elektronicznego formularza Wniosku  
o dofinansowanie;

3. Pomoc Wnioskodawcy przy rozliczeniu 
przyznanego dofinansowania.

Podstawowe informacje o programie:
 Program Czyste Powietrze jest progra-
mem rządowym obsługiwanym przez Wo-
jewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Beneficjentami 
Programu są osoby fizyczne, będące wła-
ścicielami / współwłaścicielami budyn-
ków mieszkalnych jednorodzinnych lub 
wydzielonych w budynkach jednorodzin-
nych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną 
księgą wieczystą. Zakres dofinansowania: 
wymiana starych i nieefektywnych źró-

deł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne 
źródła ciepła oraz prace termomoderni-
zacyjne budynku. Dotacja może wynosić 
do 30 000 zł dla podstawowego poziomu 
dofinansowania i 37 000 zł dla podwyż-
szonego poziomu dofinansowania.
ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINAN-
SOWANIE
 Wnioski można złożyć w Punk-
cie Konsultacyjnym w Urzędzie Gminy  
w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12, 47-
240 Bierawa w pokoju nr 44,
lub bezpośrednio w Wojewódzkim Fun-
duszu Ochrony Środowiska w Opolu,  
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole.
 Więcej informacji o programie można 
uzyskać na stronach:

https://czystepowietrze.gov.pl/
https://www.wfosigw.opole.pl/program-
-czyste-powietrze

 Telefon kontaktowy do punktu kon-
sultacyjnego: 77 4872 266 wew. 106.
 Osoby, które chcą złożyć wniosek ko-
rzystając ze stanowiska udostępnionego  
w ramach Punktu Konsultacyjnego  
w Urzędzie Gminy powinny pobrać for-

Nowe stawki od 1 stycznia

Odbiór odpadów
 Rozstrzygnięto przetarg na odbiór i za-
gospodarowanie odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości zamieszka-
łych na terenie Gminy Bierawa w 2022 r. 
Do przetargu przystąpiły dwie firmy,  
a bardziej korzystną ofertę złożyła firma  
Remondis Gliwice Sp. z o.o. która będzie 
kontynuować wywóz odpadów.
 W związku z rosnącymi kosztami od-
bioru i zagospodarowania odpadów ko-
munalnych Rada Gminy Bierawa w dniu 
27 października 2021 r. podjęła Uchwałę 
Nr XXXIX/285/2021w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi oraz ustale-
nia stawki takiej opłaty. Opłata stanowi 
iloczyn liczby mieszkańców zamieszku-
jących daną nieruchomość oraz stawki 
opłaty ustalonej według kryteriów:

• 28,50 zł miesięcznie od osoby zamiesz-
kującej daną nieruchomość, jeżeli od-
pady komunalne są zbierane i odbiera-
ne w sposób selektywny,

• 57 zł miesięcznie od osoby zamieszkują-
cej daną nieruchomość, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiąz-
ku zbierania odpadów komunalnych  
w sposób selektywny.

• 25,50 zł miesiecznie dla właścicie-
li nieruchomości zabudowanych bu-
dynkami mieszkalnymi jednorodzin-
nymi położonymi na terenie gminy 
Bierawa kompostujących bioodpa-
dy stanowiące odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym, 
przy jednoczesnym segregowaniu  
i oddawaniu odpadów komunalnych  
w sposób selektywny.

 Ustawa o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach nie pozwala na wpro-
wadzanie innych ulg dla gospodarstw do-
mowych nie wytwarzających niektórych 
frakcji odpadów np. popiołu.
 Stawki będą obowiązywały od  
1 stycznia 2022 r., mieszkańcy nie mają 
obowiązku składania nowych deklaracji.

mularz, wypełnić go w całości oraz przy-
nieść go ze sobą do Urzędu Gminy.

 Formularz dostępny jest również  
w Urzędzie Gminy w wersji papierowej.
 Formularz nie jest równoznaczny ze 
złożeniem wniosku.

Pomoc Żywnościowa

OGŁOSZENIE
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Bierawie informuje, że przyjmu-
je skierowania do otrzymania pomocy 
żywnościowej w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 współfinansowanego z Eu-
ropejskiego Funduszu Pomocy Najbar-
dziej Potrzebujących (FEAD) w Podpro-
gramie 2021.

 Pomoc mogą otrzymać osoby/ro-
dziny znajdujące się w trudnej sytuacji 
życiowej i uzyskujące dochód nieprze-
kraczający:
• 1  542,20 zł w przypadku osoby sa-

motnie gospodarującej, czyli dochód 
nieprzekraczający 220% kryterium 
dochodowego uprawniającego do 
korzystania z pomocy społecznej (tj. 
701 zł).

• 1 161,60 zł w przypadku osoby w ro-
dzinie, czyli dochód nieprzekracza-
jący 220% kryterium dochodowego 
uprawniającego do korzystania z po-
mocy społecznej (tj. 528 zł).

 Od 01.01.2022r. będzie obowiązy-
wać nowe kryterium dochodowe:
• 1  707,20 zł w przypadku osoby sa-

motnie gospodarującej
• 1 320,00 zł w przypadku osoby w ro-

dzinie.

 Więcej informacji można uzyskać  
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Bierawie ul. Wojska 
Polskiego 12, 47-240 Bierawa lub telefo-
nicznie pod numerem tel. 77 4872 181.
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Akt wandalizmu
 W listopadzie oraz grudniu 2021 roku 
niestety doszło do zniszczeń nowych 
urządzeń na placu zabaw w Bierawie przy 
ul. Ottona Steiera. Zniszczeniu uległa al-
tana oraz 3 lampy solarne. 

 Wszystkie te urządzenia zostały zaku-
pione w ramach otrzymanych dofinanso-
wań. 

 Ktokolwiek był świadkiem tych aktów 
wandalizmu, być może widział spraw-
ców lub wie cokolwiek na ten temat, jest 
proszony o kontakt z Urzędem Gminy  
w Bierawie - tel. 77 4872 266 lub Komendą 
Powiatową Policji - tel. 997. 

 Nieodpłatnie udostępniane dla miesz-
kańców Gminy Bierawa, według poniż-
szego planu:

STARE KOŹLE    
środa   17:30 - 19:30
 
BIERAWA
środa   16:00 - 17:30 dzieci
środa   17:30 - 19:00 dorośli

Sale Gimnastyczne DZIERGOWICE
piątek   16:30 - 18:00
 
STARA KUŹNIA
wtorek   16:00 - 17:30
 
SOLARNIA 
poniedziałek   16:30 - 18:00
środa   16:30 - 18:00
piątek   16:30 - 18:00
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Informacje GCKiR

WARSZTATY TWORZENIA 
OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH
 W grudniu zostały zorganizowa-
ne przez GCKiR w Bierawie warsztaty 
tworzenia ozdób świątecznych metodą 
wire wrapping, czyli technika polegają-
ca na owijaniu jednego drucika, drugim 
cieńszym, jak również najstarsza techni-
ka tworzenia biżuterii. Spotkanie miało 
miejsce w klubach i świetlicach i cieszyło 
się wielkim zainteresowaniem.

ZAJĘCIA MAJSTERKO-
WANIA
 Zajęcia majsterkowania rozpoczęły się 
w nowym roku kulturalnym 2021/2022. 
Zajęcia prowadzone są w Domu Kultury 
w Dziergowicach i od października 2021 
w Domu Kultury w Bierawie. Powsta-
nie pracowni majsterkowicza wiązało się  
z przygotowaniem stałego pomieszczenia 
i wyposażenia go w niezbędne narzędzia. 
Podczas zajęć powstają przepiękne prace 
m.in. uczestnicy zajęć stworzyli samoloty 
z butelki, choinki. Tworzą m.in. ekolo-
giczne karmniki dla ptaków, jesienny las 
z drewna i drewniane choinki. Uczestnicy 
tych zajęć nabędą umiejętności manual-
nych w obsłudze podstawowych narzę-
dzi domowych takich jak: strug, pilnik, 
wiertarka, piła do drewna. Nabędą wiedzę  
o tych narzędziach i mamy nadzieję, że 
nie raz jeszcze zaskoczą swoich rodziców 
naprawiając zepsute rzeczy w domu. Cie-
kawostką jest to, że dziewczęta na równi 
z chłopakami, a może i bardziej angażują 
się w te zajęcia. 
 Kolejnym przedsięwzięciem są karm-
niki dla ptaków. Celem tego działania jest 
uświadomienie młodemu pokoleniu, że 
przyrodę trzeba wspierać a nie tylko z niej 
korzystać.

KONCERT
 W tym roku pomimo obostrzeń pan-
demicznych udało się zorganizować kon-
cert z okazji „Dnia Niepodległości”. Wójt 
Krzysztof Ficoń wygłosił przemówienie 
okolicznościowe, jak zwykle na koncer-
cie pojawił się Paweł Myśliwiec starosta 
Martvartowic z małżonką. Całe spotkanie 
okrasił swoimi występami zespół Komes 
oraz Brass Solidaris.

Pracownicy GCKiR w Bierawie

Wydarzenia kulturalne
Pozyskane nowe granty

Strzał w dziesiątkę
 Ochotnicza Straż Pożarna w Starej 
Kuźni w 2021 roku uzyskała pomoc na 
realizację grantu pn.: „Doposażenie pla-
cu zabaw w Bierawie”.
 W ramach grantu zostały zakupione 
i zamontowane urządzenia zabawowe, 
takie jak: karuzela tarczowa, domek wie-
lofunkcyjny, rower wolnostojący, podno-
siciel rąk, bujak osiołki, ławki oraz kosze 
na śmieci. Zakupiono także tablicę infor-
macyjna oraz lampy solarne. 
 Pozytywnie został również rozpa-
trzony wniosek o przyznanie grantu 
pn.: „Wykonanie remontu i wyposażenie 

strzelnicy w Solarni – „Strzał w dziesiąt-
kę”. 
 W ramach otrzymanego grantu został 
przeprowadzony remont strzelnicy w So-
larni oraz zakupione zostało wyposaże-
nie takie jak: np. chusta animacyjna, piłki 
do siatkówki, wiatrówki, łuki oraz strzały. 
 W ramach projektu zostały również 
zorganizowane: Turniej strzelecki o tar-
czę Wójta Gminy Bierawa, Konstytucji 
3 maja i tarczę św. Floriana, Turniej Siat-
kówki Plażowej oraz Turniej strzelecki  
o tarczę żniwną. 

Inicjatywa edukacyjna realizowana przez MEN

Laboratoria Przyszłości
 W 2021 roku zostały pozyskane środ-
ki z programu „Laboratoria Przyszłości”. 
Laboratoria Przyszłości to inicjatywa 
edukacyjna realizowana przez Minister-
stwo Edukacji i Nauki we współpracy  
z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów. 
 Celem inicjatywy jest wsparcie 
wszystkich szkół podstawowych w budo-
waniu wśród uczniów kompetencji przy-
szłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, 
technologia, inżynieria, sztuka oraz ma-
tematyka). 

 Środki zostały pozyskane dla wszyst-
kich szkół działających na terenie Gminy 
Bierawa, tj. Szkoły Podstawowej w Solar-
ni, Szkoły Podstawowej w Dziergowicach, 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Starej 
Kuźni oraz Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Starym Koźlu. 
 W ramach otrzymanego wsparcia fi-
nansowego zakupione zostało wyposaże-
nie z zakresu m.in.: narzędzi, robotyki, 
audio-wideo, bhp.

WAŻNA INFORMACJA !!!

AZBEST
 Gmina Bierawa złożyła do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska w Opolu wniosek o udzielenie 
pomocy finansowej w formie dotacji na 
przedsięwzięcie zgodne z programami 
usuwania azbestu i wyrobów zawiera-
jących azbest z terenu Gminy Bierawa  
– w roku 2021.
 Wniosek został poprzedzony nabo-
rem wniosków osób fizycznych z terenu 
gminy Bierawa chcących usunąć azbest 
ze swojej nieruchomości.
 Ogółem zostało złożonych 11 po-
dań. W dniu 25 października 2021r zo-
stała podpisana umowa na dotację Nr 
482/2021/G-04/OZ-ZOA/D z Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Opolu.
 W wyniku realizacji zadania uzyska-
no efekt rzeczowy i ekologiczny polega-
jący na unieszkodliwieniu 31,04  Mg od-
padów zawierających azbest (tj. 12,3 Mg 
demontaż, transport i utylizacja oraz 
18,74 Mg transport i utylizacja)

Źródła  
finansowania

Wartość całkowita 
zadania brutto [zł]

a) środki własne 
Gminy Bierawa 18 500,32 zł

b) dotacja  
NFOŚiGW 6 667,84 zł

c) dotacja  
WFOŚiGW 4 667,49 zł

RAZEM 29 835,65 zł

Koło seniorek skupiające się wokół Gminnej Biblioteki Publicznej w Bierawie intensywnie 
spędza czas w DK w Bierawie. Tym razem wykonały skrzaty. Zobaczcie czyż nie są  
sympatyczne? Podobne działania mają miejsca w pozostałych bibliotekach. 
Śledźcie nas na facebooku.
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Publiczne Przedszkole w Kotlarni

Ciekawy świat przedszkolaka
 „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie- 
naucz, jeśli nie wie- wytłumacz, jeśli nie 
może- pomóż” (Janusz Korczak)

 Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 
2021/2022 w Publicznym Przedszkolu  
w Kotlarni, z zapałem i zaangażowaniem 
zabraliśmy się wspólnie do pracy wycho-
wawczo-dydaktycznej. W dalszym ciągu 
realizujemy projekt unijny „Ciekawy Świat 
Przedszkolaka” z zajęciami dodatkowymi 
z języka angielskiego, rytmiki, plastyki czy 
logopedii. Przywitaliśmy również nowych 
przedszkolaków, którym staraliśmy się 
umilić w jak najlepszy sposób okres ada-
ptacyjny w naszym przedszkolu. 
 W miesiącu wrześniu dzieci z naszego 
przedszkola wzięły udział w „Memoriale 
imienia Haliny Brylant i Jewhena Torochti-
ja”, w którym jeden z naszych przedszko-
laków zdobył pierwsze miejsce w biegu  
w swojej kategorii wiekowej. 
 W tym roku szkolnym kładziemy duży 
nacisk na zdrowe odżywianie wśród dzie-

ci oraz ruch; także kontynuujemy projekt 
„Mały miś w świecie wielkiej literatury”. 
 W naszym przedszkolu nie brakuje 
okazji do świętowania; tak też został zor-
ganizowany „Dzień Kropki”, „Dzień Chło-
paka”, „Przywitanie Jesieni” czy też „Dzień 
Muzyki”. Gościliśmy stróżów prawa - po-
licjantów, którzy przybliżyli nam temat 
bezpiecznego poruszania się na jezdni. 
Wzruszającą akademią uczciliśmy rów-
nież „Dzień Edukacji Narodowej”, w któ-
rej nasi podopieczni wyśpiewali piosenki, 
wytańczyli skoczne tańce i wyrecytowali 
piękne wiersze. Nasze grono pedagogicz-
ne oraz pracownicy naszej placówki byli 
pod ogromnym wrażeniem i gromkim 
brawom nie było końca. 
 Zorganizowano uroczyste „Pasowanie 
na przedszkolaka”. Dla nowoprzyjętych 
dzieci było to ogromne przeżycie emo-
cjonalne. Również i nasze przedszko-
le dało popis recytatorski biorąc udział  
w przeglądzie „Jesienne bajanie Gustawa 
Morcinka”, w którym jeden z naszych 

przedszkolaków zdobył pierwsze miejsce, 
a drugi wyróżnienie. 
 Kolejnym ważnym wydarzeniem były 
obchody „Dnia Niepodległości”, podczas 
których zaśpiewaliśmy hymn „Dla Nie-
podległej”. 
 W miesiącu listopadzie nasze przed-
szkole odwiedziły „Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich”- w ramach dziedzictwa kultu-
ralnego. Podczas warsztatów przekazały 
dzieciom wiedzę na temat wypieków cia-
steczek, w których nasze przedszkolaki 
oczywiście chętnie uczestniczyły. 
 Wszystkie dzieci miały okazję uczcić 
„Dzień Pluszowego Misia” podczas wspól-
nych zabaw tanecznych i plastycznych. 
Obecnie przygotowujemy się do spotka-
nia z Górnikiem i Mikołajem. 
 Wraz ze zbliżającymi się świętami  
w naszej placówce organizowany jest kier-
masz Bożonarodzeniowy; tym samym 
wprowadza on nas w nastrój oczekiwania 
na przyjście Dzieciątka. 
 Wszystkim życzymy zatem spokoj-
nych, rodzinnych i radosnych Świąt Boże-
go Narodzenia.

mgr Kinga Przybyła

Przedszkole w Bierawie

Wieści z przedszkola

 Każdy Rok Szkolny stawia przed dzieć-
mi jak i nauczycielami nowe wyzwania, 
stwarza okazję do wszechstronnego roz-
woju na wielu płaszczyznach, jak i pozwa-
la na rozpoczęcie szeregu interesujących 
przedsięwzięć. Do takowych z pewnością 
można zaliczyć udział dzieci z Publiczne-

go Przedszkola w Bierawie w projektach 
współfinansowanych ze środków unij-
nych. 
 Są to programy „Ciekawy Świat Przed-
szkolaka” oraz „Dwujęzyczna Opolsz-
czyzna”, które oferują dzieciom wiele 
wartościowych zajęć, wycieczek, a także 

pomocy naukowych. W tym roku w dal-
szym ciągu kontynuujemy także przygodę 
z „Kubusiowymi Przyjaciółmi Natury”, 
skąd czerpiemy wiele cennych informa-
cji na temat kultury zdrowia fizycznego  
i dbałości o otaczającą nas przyrodę.
 Tematyka zdrowia jest tym bliższa 
przedszkolakom, ponieważ w Roku Szkol-
nym 2021/2022, w szczególny sposób sku-
piamy uwagę na propagowaniu zdrowe-
go stylu życia, odżywiania się i dbałości  
o rozbudzanie zainteresowania dzieci ru-
chem w różnorakich jego formach.
 Starając się działać na wielu płaszczy-
znach, w duchu troski o zdrowie, warzy-
wa pojawiają się nie tylko podczas posił-
ków, ale także jako element wyjątkowych 
dni w naszym Przedszkolu, gdzie wśród 
zabawy celebrujemy dary natury. Dla-
tego też dzieci miały okazję świętować 
Dzień Dyni oraz Marchewki, jak i trady-
cyjnie, poszukiwać ziemniaków podczas 
Święta Pieczonego Ziemniaka. Do tego 
należy dodać Dzień Chłopca, Dzień Edu-
kacji Narodowej, oraz uroczyste Pasowa-
nie na Przedszkolaka. A tak wiele jeszcze 
przed nami.

 Na nadchodzące Święta Bożego Na-
rodzenia życzymy Państwu rodzinnego 
ciepła, radości, miłości i pokoju przy wi-
gilijnym stole. Wesołych Świąt!

Mgr Paulina Siwoń

Przedszkole w Dziergowicach

W naszym przedszkolu dzieje się ...
 „Ruch i zabawa to ważna sprawa” pod 
takim hasłem realizujemy plan roczny 
przedszkola. Człowiek potrzebuje aktyw-
ności fizycznej, tak jak pożywienia i po-
wietrza. Jest to szczególnie ważne u dzieci 
w wieku przedszkolnym znajdujących się 
w fazie rośnięcia. Ruch jest podstawowym 
bodźcem rozwojowym, jest jednym ze 
wskaźników rozwoju i zdrowia dziecka. 
Zaspakajanie potrzeby ruchu u dzieci sta-
ło się jednym z ważniejszych priorytetów 
pracy przedszkoli. 
 Nasi milusińscy zrealizowali już część 
założonych celów planu rocznego. Dzie-
ci uczestniczyły w biegach przełajowych 
w Gminnym Memoriale, gdzie medale 
zdobyli Nadia Kostka (I miejsce), So-
phie Kirchniawy (II miejsce) Filip Białas 
(III miejsce) oraz dyplom Marek Matu-
szek (IV miejsce). Uczestniczyły również  
w spotkaniu z panią instruktor jazdy kon-
nej, podczas wycieczki do stadniny koni 
„Kasida” w Dziergowicach. Tam mogły 
obserwować konie na wybiegach, ich 
stajnie, poznać produkty spożywcze tych 
pięknych zwierząt oraz zobaczyć strój 
jeźdźca oraz jazdę na koniu. Dzięki zaan-
gażowaniu rodziców, dzieci przygotowały 
pyszny prezent dla zwierząt były to mar-
chewki, jabłka a nawet cukier w kostkach. 
Dzieci były bardzo zadowolone z pobytu 
na ranczu. Przed nami jeszcze wyjazd na 
basen, spotkanie z ZAKSĄ Kędzierzyn  
i drużyną piłkarską LZS Odrzanka.
 We wrześniu dzieci tradycyjnie brały 
udział w Święcie Pieczonego Kartofla – 
były wykopki, zabawy oraz ognisko i pie-
czone ziemniaki. Uczestniczyły również  
w Dożynkach Parafialnych, dziękując rol-
nikom za ich pracę i trud.

 W październiku odbyła się Jesienna 
Olimpiada Sportowa Przedszkolaków 
podczas, której dzieci wysłuchały hymnu 
olimpijskiego, obserwowały panią dyrek-
tor podczas zapalania znicza olimpijskie-
go i przecinania wstęgi na rozpoczęcie 
olimpiady. Przedszkolaki uczestniczyły  
w konkurencjach przygotowanych w ogro-
dzie przedszkolny. Zabawy polegały m.in. 
na przejściu przez równoważnię, rzutach 
do celu materiałami przyrodniczymi, 
przeskokach z konikami na patyku, sko-
kach po ustalonym torze do gawry niedź-
wiedzia oraz na biegu z liściem do mety. 
Wszystkie dzieci chętnie uczestniczyły  
z zabawach i zdobyły 1 miejsce na naszym 
podium. W nagrodę każde dziecko otrzy-
mało złoty jesienny medal i pyszne jabłko.
 W listopadzie, wybrane dzieci z grupy 
„Żabek”, uczestniczyły w konkursie re-

cytatorskim organizowanym przez Dom 
Kultury w Dziergowicach pt. „Bajanie 
Mistrza Gustawa Morcinka”. Dzieci pięk-
nie wyrecytowały wiersze „Samochwała”, 
„Skarżypyta” i „Psie smutki” w gwarze 
śląskiej. Możemy być dumni, gdyż nasza 
podopieczna Franciszka Langer zajęła  
w tym konkursie II miejsce. 
 Podczas tych kilku miesięcy pracy 
naszego przedszkola dzieci uczestniczyły 
w wyjeździe do kina, na ulubioną przez 
wszystkich bajkę „Psi patrol” w ramach 
realizacji projektu unijnego „Ciekawy 
Świat Przedszkolaka”, pielęgnowały tra-
dycje ludowe podczas „Kiszenia kapusty”, 
świętowały Dzień Przedszkolaka i Dzień 
Chłopca, pięknie recytowały wiersze pod-
czas akademii z okazji Dnia Nauczyciela, 
odwiedziły bibliotekę w Domu Kultury 
w Dziergowicach, świętowały urodziny 
Pluszowego Misia i pamiętały o zmarłych 
poprzez zapalanie zniczy pod pomnikami 
powstańców i na grobach żołnierzy. Od-
były się także czarodziejskie zabawy An-
drzejkowe.
 Obecnie przygotowujemy się do na-
dejścia ukochanego Mikołaja oraz pięk-
nych Świąt Bożego Narodzenia. W przed-
szkolu trwają przygotowania do „Kierma-
szu świątecznego”. Dzieci pod okiem wy-
chowawców i dzięki ofiarności rodziców, 
wykonują przeróżne ozdoby świąteczne  
i pieką pyszne pierniczki.
 Z okazji nadchodzących Świąt Bożego 
Narodzenia w imieniu dyrekcji, nauczy-
cieli, pracowników i dzieci pragniemy 
przesłać najserdeczniejsze życzenia. Ży-
czymy, aby odbyły się w spokoju i radości, 
wśród rodziny i przyjaciół, a nadchodzący 
Nowy Rok 2022 przyniósł dużo zdrowia  
i szczęścia.

Katarzyna Olbrych
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Szkoła Podstawowa w Dziergowicach

W szkole dużo się dzieje
 Po dwóch miesiącach wakacji, mimo iż 
w reżimie sanitarnym, oficjalnie i w rado-
snych nastrojach rozpoczęliśmy nowy rok 
szkolny. Przywitaliśmy również uczniów 
klasy pierwszej, którzy z uśmiechami na 
twarzach przekroczyli mury naszej szkoły. 
 Jeszcze we wrześniu nasi uczniowie 
uczcili Międzynarodowy Dzień Kropki, 
kiedy to mogli wykazać się swoją kreatyw-
nością oraz pomysłowością. Również we 
wrześniu obchodziliśmy Dzień Języków 
Obcych, który był jednocześnie począt-
kiem obchodzonego w naszej szkole Ty-
godnia Języków. Promowaliśmy także czy-
telnictwo poprzez obchody Dnia Głośnego 
Czytania oraz przez zorganizowanie, cie-
szącego się dużą popularnością kiermaszu 
książki, na którym uczniowie, nauczyciele 
oraz pozostali pracownicy szkoły mogli 
zakupić interesującą literaturę. Z okazji 
Dnia Chłopaka, dziewczynki obdarowa-
ły swoich kolegów upominkami, a dzięki 
współpracy z radą rodziców, mogliśmy 
delektować się pysznym popcornem. 
 W październiku pojechaliśmy na wy-
cieczki: do Parku Trampolin, do Raciborza 
oraz w Góry Opawskie. Nasi uczniowie 
wzięli udział w Gminnym Konkursie Eko-
logicznym, gdzie zajęli zaszczytne miejsca 

na podium: w kategorii klas 7-8 miejsce 
pierwsze zajął Stanisław Krzywniak, nato-
miast w kategorii klas 4-6, miejsce pierw-
sze zajął Bartosz Niechwiadowicz, a miej-
sce trzecie- Filip Jakubczyk. W gminnych 
zawodach piłki halowej, drużyna dziew-
czyn z klasy 8 zdobyła drugie miejsce. 
 W Dniu Edukacji Narodowej, wszyscy 
uczniowie pamiętali o swoich nauczycie-
lach oraz pozostałych pracownikach szko-
ły. Z tej okazji zorganizowali przedstawie-
nie dedykowane kadrze nauczycielskiej 
oraz pracownikom niepedagogicznym. 
Również w październiku, nasi uczniowie 
uczestniczyli w Code Week - Tygodniu 
Kodowania, podczas którego prócz roz-
wijania kreatywności oraz współpracy, 
mieli możliwość ćwiczenia programowa-
nia. W listopadzie, z okazji Święta Odzy-
skania Niepodległości uczniowie przygo-
towali uroczysty apel, który upamiętnił 
wszystkim to niezwykle ważne wyda-
rzenie. Dzięki pomysłowości samorządu 
uczniowskiego oraz rady rodziców ob-
chodziliśmy w naszej szkole Dzień Kolo-
rów oraz Święto Dyni, gdzie kreatywność 
uczniów nie miała końca, zaś zwycięska 
klasa otrzymała ufundowany przez radę 
rodziców zdrowy kosz obfitości. W ra-

mach realizowanego przez naszą szkołę 
projektu Trzymaj formę, uczniowie mogli 
delektować się pysznymi i zdrowymi na-
pojami, które sami przygotowali. Działa-
my również charytatywnie. Wraz z samo-
rządem uczniowskim zorganizowaliśmy 
zbiórkę karmy dla zwierząt z pobliskiego 
schroniska. W naszej szkole obchodzi-
liśmy andrzejki. Samorząd uczniowski 
przygotował kącik wróżb i magii, gdzie 
uczniowie mogli dowiedzieć si ę, co czeka 
ich w przyszłości. O uczniach nie zapo-
mniał również Święty Mikołaj, który przy 
współpracy z rada rodziców obdarował 
dzieci słodkimi prezentami. 
 W klasie pierwszej jest realizowana 
innowacja pedagogiczna ,,śMIGAMY na 
angielskim”, w której uczniowie poznają 
nowe słownictwo, ucząc się odpowied-
ników w języku migowym. Budują tym 
samym otwartość na świat osób niesły-
szących oraz przełamują bariery komuni-
kacyjne. Natomiast w klasie drugiej oraz 
trzeciej jest realizowana innowacja peda-
gogiczna ,,Aktywny angielski”- angielski 
na lekcjach w-f oraz w-f na angielskim. 
 Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. 
Z tej okazji chcielibyśmy życzyć wszyst-
kim, aby ten szczególny czas przyniósł 
radość i spokój, zaś Nowy Rok obfitował 
w szczęście, zdrowie oraz wszelką pomyśl-
ność.

Małgorzata Rassek

Szkoła Podstawowa w Solarni

Szkolne wieści
 Rok szkolny 2020/2021 w Szkole Pod-
stawowej w Solarni rozpoczęliśmy od pa-
sowania pierwszoklasistów na uczniów 
naszej szkoły. 
 We wrześniu uczniowie klas I-VIII 
wzięli udział w IX Memoriale Haliny Bry-
lant i Jewhena Torochtija reprezentując 
naszą szkołę i zdobywając w prawie każdej 
kategorii podium. Oprócz nauki w szkole 
uczniowie klasy VIII brali udział w wy-
cieczce rowerowej po Parku Cysterskich 
Kompozycji Krajobrazowych, klasy 7 i 8 
były na wycieczce w Kotlinie Kłodzkiej, 
Złoty Stok odwiedziły klasy IV-VI, a klasy 
I-III uczestniczyły w zajęciach w szkółce 
leśnej w Nędzy. W wielu imprezach szkol-
nych np. Dzień Chłopaka, Szkolny Okto-
berfest mogliśmy liczyć na pomoc i zaan-
gażowanie rodziców.
 W okresie od września do grudnia 
wzięliśmy udział w wielu projektach  
i zorganizowaliśmy kilka uroczystości. 
Uroczyście obchodziliśmy: 
• XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, 

przygotowany przez p. Lidii Lis 

• Dzień Edukacji Narodowej przygoto-
wany przez p. D. Kulę, p. M. Oleaczek 
i p. K. Kupczyk wraz z klasami II i III, 

• Dzień Niepodległości, gdzie p. M. Mar-
col zorganizował Turniej Szachowy  
a p. A. Mordak Bieg Niepodległości. 

• Dzień Papieski, gdzie mogła wykazać 
się klasa 7a, przy pomocy p. E. Pietrasz, 
p. K. Kupczyk, p. V. Klimanek. 

 Wzięliśmy udział w XII Konkursie 
Ekologicznym, gdzie zajęliśmy III miej-
sce, a Olaf Goździewicz uzyskał nagrodę 
indywidualną, w konkursie recytatorskim 
„Jesienne Bajanie” oraz w XXX Przeglą-
dzie Zespołów Dziecięcych, gdzie zespół 
Solaris zdobył I miejsce. 
 Sukcesem szkoły było zdobycie III 
miejsca w Województwie w Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej w Halowej Piłce 
Nożnej Dziewcząt 2007-2008 oraz awans 
chłopców do Zawodów Powiatowych  
w Halowej Piłce Nożnej.

 Mordak Anna

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starym Koźlu

Z życia szkoły…
 W bieżącym roku szkolnym przed-
szkolaki i uczniowie naszego zespołu 
przystąpili do czteroletniego projektu 
„Szkoła Promująca Zdrowie”. Koordyna-
torem działań w szkole jest p. mgr Maria 
Stępień. Tworzymy warunki i podejmu-
jemy działania sprzyjające dobremu sa-
mopoczuciu, prawidłowemu rozwojowi 
psychofizycznemu społeczności szkolnej 
oraz podejmujemy działania na rzecz pro-
pagowania zdrowia. Działamy w takich 
obszarach, jak: aktywność ruchowa, bez-
pieczeństwo w szkole i środowisku, pra-
widłowe odżywianie, zdrowie psychiczne, 
profilaktyka, higiena osobista oraz nauki  
i pracy. 
 Wszystkie klasy w listopadzie przy-
gotowały zdrowe śniadania, różne sma-
kołyki w postaci kanapek, sałatek i szasz-
łyków. W roli głównej oczywiście owoce  
i warzywa. W ramach projektu realizu-
jemy „Aktywne przerwy”, czyli ruch, ta-
niec i ćwiczenia przy muzyce. Również 
prowadzone są dodatkowe zajęcia „WF  
z AWF”. Bierzemy udział w zawodach 
sportowych: „Memoriał im. Haliny Bry-
lant i Jewhena Torochtija”. I miejsce  
w biegu w Lubieszowie zdobyła Paulina 
Janysek, a II Kamila Grech z kl. VII. Mag-
dalena Plis z kl. VI także zdobyła II miej-
sce w kategorii dziewcząt 2009/10. Wśród 
chłopców I miejsce zdobył Jan Dorosie-
wicz, II m. Jan Kaczmarczyk, a III - Pa-
weł Tobolewski. Miejsce II zdobył - Paweł 
Pabisz - kategoria 2013/12, a III miejsce 
w biegu na 300 m. uzyskała uczennica  
kl. Ia –Milena Zembrzuska.
 Zofia Popiel, uczennica kl VI została 
finalistką w wojewódzkim konkursie lite-
rackim w ramach projektu „Opolskie dla 
podstawówek” - zdalne nauczanie zbliża”. 
Jej praca w formie opowiadania na temat 
doświadczenia ze zdalnej nauki zosta-
ła doceniona wśród wielu nadesłanych 
do Opola. Organizatorem konkursu był 
Urząd Marszałkowski w Opolu.
 Dominik Komander uczeń klasy VII 
szkoły podstawowej w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Starym Koźlu w dniu 
28 października 2021r. odebrał Nagrodę 
PRYMUSA OPOLSZCZYZNY w katego-
rii Sztuka.
 Dominik jest bardzo utalentowanym 
młodym artystą. Do jego licznych osią-
gnięć zaliczamy między innymi dorobek 
artystyczny o  zasięgu międzynarodo-
wym, ogólnopolskim i wojewódzkim: 
LAUREAT MIĘDZYNARODOWEGO 
FESTIWALU PIOSENKI DOLNOŚLĄ-

SKA NUTKA, ZDOBYŁ WYRÓŻNIENIE  
W FINALE 27 MIĘDZYNARODOWEGO 
FESTIWALU KOLĘD I PASTORAŁEK 
IM. KS. K. SZWARLIKA W BĘDZINIE,  
I MIEJSCE W XI Ogólnopolskim Festiwalu 
Piosenki Anny Jantar i Jarosława Kukul-
skiego „Wciąż blisko nas” Komprachcice 
2021, JEST LAUREATEM OGÓLNO-
POLSKIEGO KONKURSU DO HYMNU 
#ZOSTAŃWDOMU, ZAJĄŁ I MIEJSCE 
W KONKURSIE PIOSENKI „PEREŁKI 
OPOLSZCZYZNY” W KATEGORII EU-
RO-COUNTRY ŁĄCZY POKOLENIA.
 Nagroda została wręczona przez Mar-
szałka Województwa Opolskiego podczas 
Regionalnego Święta Edukacji w Teatrze 
im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Na-
leży nadmienić, iż 29 października 2021r. 
uczeń wziął udział w międzygminnym 
konkursie recytatorskim „XIII Jesienne 

bajanie Mistrza Gustawa Morcinka” zor-
ganizowanym przez GCKir w Bierawie 
oraz DK Dziergowice. Dominik Koman-
der zdobył najwyższe trofeum Grand Prix 
Konkursu recytując w gwarze śląskiej 
wiersz „Lokomotywa” Juliana Tuwima  
w przekładzie Marka Szołtyska pt.”Damf-
maszyna”. 
 W corocznym gminnym Konkursie 
Ekologicznym w kategorii szkół zdoby-
liśmy II miejsce, a indywidualnie nasi 
uczniowie nie mieli sobie równych, kl. 
I-III, I miejsce zdobyła Julia Rzytki, II 
miejsce trafiło do Martyny Szostak, a III 
zajął Mateusz Stania. W kategorii kl. VII-
-VIII Marcin Papuziński zajął II miejsce.
 Po raz pierwszy uczniowie klas I-III 
wzięli udział w wydarzeniu Tydzień ko-
dowania #CodeWeek2021 i na pewno nie 
ostatni :) Zdobyli certyfikat dla szkoły. 
Uczniowie wykonywali prace plastyczne, 
a także pracowali z programem kompute-
rowym Scratch.

Przedszkolne nowinki
 Przedszkolaki, grupa Truskaweczek  
i Jabłuszek bardzo poważnie wzięły się do 
pracy od samego początku i co rusz przy-
gotowują się do różnych uroczystości, 
świąt i rocznic. 
 22.11.2021r. w naszym przedszko-
lu odbyła się uroczystość Pasowania na 
przedszkolaka, następnie Dzień postaci  
z bajek, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień 
Chłopaka, Powitanie Jesieni, Dzień Przed-
szkolaka. Dzieciom udało się wyjechać do 
kina w ramach projektu „Ciekawy świat 
przedszkolaka”. 30 listopada w przed-
szkolu zapanowała magiczna atmosfera, 
ponieważ świętowane były Andrzejki. 
Według dawnych wierzeń ta noc miała 
magiczną moc, uchylającą wrota do nie-

znanej przyszłości. 
 Dnia 25.11.2021r. w grupach panował 
radosny nastrój, gdyż na sali pojawiła się 
spora gromadka misiów, które zaprosiły 
dzieci do wspólnej zabawy. 
 W przeddzień Święta Niepodległości 
dzieci dołączyły do akcji bicia rekordu 
śpiewania Hymnu Polski o godzinie 11.11. 
Odświętnie ubrane odśpiewały „Mazurka 
Dąbrowskiego”. Na tę okoliczność wyko-
nały kotyliony, serca biało -czerwone do 
zabawy z piosenką „Serce dla Polski”.
 Te i inne ciekawostki można śledzić na 
naszej stronie zspstarekozle.szkolnastro-
na.pl serdecznie zapraszamy do jej odwie-
dzenia.

mgr Edyta Ficoń
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Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - wręczenie tabliczek informacyjnych Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Lubieszów - nasadzenie drzew

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Ortowice - remont elewacji świetlicyMarszałkowska Inicjatywa Sołecka - Brzeźce - doposażenie placu zabaw

Przedszkole w Bierawie ZSP w Starym Koźlu - Dzień marchewki

GCKiR - Koncert z okazji „Dnia Niepodległości”ZSP w Starym Koźlu - Dominik Komander - Prymus opolszczyzny 

W skrócie:
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Stara Kuźnia, ul. Szkolna - nowa nawierzchniaBrzeźce - Remont Świetlicy

W skrócie:

Listy czytelników

Szanowni Czytelnicy Głosu Bierawy
 Przed Bożym Narodzeniem podróżuję 
autobusem do Kędzierzyna-Koźla i z za-
interesowaniem spoglądam przez okno. 
Podziwiam pięknie wystrojone miejsco-
wości, widać, że to Święta Bożego Naro-
dzenia. Przy obejściach domów stoją cho-
inki, wyjątkowe porządki, szyby w oknach 
błyszczą, żeby widzieć białe firany zdobio-
ne w różne wzory. Ten wielki kunszt to 
wielka radość widzieć, podziwiać i doce-
niać. W oknach również są ozdoby przy-
pominające święta. Listonosze będą się 
uwijać aby przynieść paczkę z prezentami 
i trzeba od rana wypatrywać czy kurier 
nie nadjechał. 
 Chciałem przypomnieć, jak pójdziecie 
na Pasterkę to żeby się nie spóźnić, gdyż 
będziecie podziwiać przepiękne wystrojo-
ne miejscowości gminy. 
 Osobiście składam wszystkim podzię-
kowania za Wasz trud podtrzymywania 
tradycji, gdyż jest to gościnność. Daru-
jecie w ten sposób każdego z nas, a my 

powinniśmy za to odwzajemnić życzenia 
wysyłając kartkę czy zatelefonować. To 
będzie nasza grzeczność, żeby słabszym  
i obcym zanieść pożywienie przypomi-
nające o Świętach Bożego Narodzenia. 
Takie dary 
to wzru-
szenie, ra-
dość. To 
ważniejsze 
niż ocze-
kujące pu-
ste krzesło 
przy stole 
wieczerzy 
Wigilijnej.

Mieszkań-
com miej-
scowości: 
Ortowice, 
S olarnia , 

Brzeźce, Korzonek, Lubieszów, Dzier-
gowice, Grabówka, Goszyce, Korzonek 
Wieś, Stare Koźle, Brzeźce, Bierawa, Sta-
ra Kuźnia, Kotlarnia oraz zatrudnionym  
w Urzędzie Gminy Bierawa - Pogodnych 
Świąt i Dosiego Roku składa czytelnik 
Głosu Bierawy z Kotlarni - Konrad Jan 
Golla.


