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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

* * *

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 01.12.2022
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Informacje Wójt informuje

 Szanowni mieszkańcy, kiedy dokony-
wałem podsumowania pracy samorządu 
za rok 2020 i za rok 2021, napisałem wów-
czas, że „za nami trudny czas”. 
 A jakiego określenia można użyć przy 
podsumowaniu roku 2022?
Przecież przez prawie cały mijający rok, 
bo od 24 lutego br. mieliśmy do czynie-
nia z czasem wyjątkowo niebezpiecznym 
i nieprzewidywalnym, spowodowanym 
napaścią Rosji na suwerenną Ukrainę, co 
ma bezpośredni wpływ na nasze codzien-
ne życie. Z tak trudną sytuacją gospodar-
czo-ekonomiczną jak obecnie, nie miałem 
dotąd jako samorządowiec do czynienia. 
Gwałtownie wzrosły ceny wielu towarów  
i usług, w tym między innymi węgla, gazu, 
ropy naftowej, a przede wszystkim energii 
elektrycznej.
 Dużym problemem jest również wy-
soka inflacja na poziomie około 18 %, 
która powoduje, że z miesiąca na miesiąc 
możemy realnie mniej kupić za tę samą 
sumę pieniędzy. Wszystko to sprawia, że 
ceny materiałów, usług i żywności szybko 
rosną, a my jako społeczeństwo ubożeje-
my. Niestety wkraczamy w fazę silnego 
spowolnienia gospodarczego, co będzie 
bardzo odczuwalne w przyszłym roku. 
 Podwyżka ceny energii elektrycznej  
i przesyłu dla naszej gminy, pomimo ceny 
gwarantowanej przez państwo, od stycz-
nia przyszłego roku będzie znaczna, bo 
o ponad 100 %. Jest to jeden z powodów 
przez który musiałem podjąć trudną de-
cyzję o wyłączaniu oświetlenia ulicznego 
w porze nocnej. Kolejny powód to ustawa 
o szczególnych rozwiązaniach służących 
ochronie odbiorców energii elektrycznej 
w 2023 roku, która zobowiązała władze 
samorządowe do zmniejszenia zużycia 
energii począwszy od grudnia tego roku 
o 10 proc. Nocne wyłączenia oświetlenia 
ulicznego potrwają do wiosny przyszłego 
roku, a konkretnie mówiąc do momen-
tu wymiany oświetlenia na ledowe. Jak 
wszystko pójdzie zgodnie z planem to 

Szanowni Mieszkańcy
od marca 2023 roku rozpoczną się prace  
i potrwają około 4 miesiące, tj. do czerwca 
2023 roku. 
 Zdaję sobie sprawę z tego, że ta sytu-
acja powoduje bardzo duże uciążliwości. 
Dlatego też apeluję o czujność i solidar-
ność między sąsiedzką. Musimy wspólnie 
przetrwać ten trudny czas. 
 Gmina Bierawa, chcąc pomóc swoim 
mieszkańcom przystąpiła do realizacji 
programu dystrybucji węgla dla miesz-
kańców. Szkoda, że przepisy tej ustawy 
weszły w życie tak późno. Dopiero w dniu 
7 grudnia br. Gmina otrzymała pierwszy 
transport ekogroszku, który został już 
rozdysponowany. Realizacja następuje 
według kolejności złożonych wniosków. 
 Sukcesywnie wypłacane są uprawnio-
nym mieszkańcom dodatki, mające na 
celu zrekompensowanie wysokich cen za-
kupu opału, bądź energii elektrycznej. 
 Przy tej okazji chciałem podzięko-
wać wszystkim pracownikom urzędu za 
sprawną realizację działań, jakie prowa-
dzimy w imieniu Państwa.

 Pomimo wielu trudności, mamy także 
powody do zadowolenia, ponieważ udało 
się zrealizować wszystkie zadania zapla-
nowane w tegorocznym budżecie. Do naj-
ważniejszych należały:
• wymiana źródła ciepła na ekologicz-

ne w Szkole Podstawowej w Dziergo-
wicach za kwotę około 2 mln złotych, 
przy dofinansowaniu około 600 tysięcy 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska. Od stycznia 2023 roku na-
stąpi proces wyburzania starej sali gim-
nastycznej i budowa nowej sali za około 
7,6 mln złotych. Przewidywany termin 
zakończenia tej inwestycji to koniec 
przyszłego roku,

• przedłużenie sieci wodociągowej i sieci 
kanalizacji sanitarnej do terenów inwe-
stycyjnych w Starym Koźlu, przy ulicy 
Serżyski w Bierawie, przy ulicy Gliwic-
kiej w Kotlarni, czy sieci kanalizacji 
sanitarnej przy ulicy Polnej w Starym 
Koźlu,

• wymiana odcinka sieci wodociągowej 
(z rur azbestowych) w Ortowicach,

• uzbrojenie drugiej studni na Stacji 
Uzdatniania Wody w Starym Koźlu,

• wykonanie nowego odwiertu studni na 
Stacji Wodociągowej w Dziergowicach,

• wyremontowanie jednego zbiornika 
wody na Stacji Wodociągowej w Ko-
rzonku,

(Ciąg dalszy na str 3)

• przebudowa ulicy Stawowej w Dzier-
gowicach i części odcinka ulicy Leśnej  
w Lubieszowie.

• zakup lekkiego samochodu pożarnicze-
go dla OSP za kwotę ponad 300 tys. zł  
z dofinansowaniem z budżetu gminy 
Bierawa w kwocie 150 tys. zł.

 W roku bieżącym Gmina Bierawa 
przekazała ze swojego budżetu 10 tys. zł 
na doraźny remont odcinka drogi po-
wiatowej w Grabówce w kierunku drogi 
408. Zostało także zrealizowanych wiele 
cennych inicjatyw sołeckich, część zadań 
także połączonych z budżetem podstawo-
wym Gminy Bierawa. Wkrótce ogłoszony 
zostanie przetarg na przebudowę dróg 
gminnych ulicy Ogrodowej i Serżyski  
w Bierawie, ulicy Dworcowej w Dziergo-
wicach oraz ulicy Okrężnej w Starej Kuź-
ni. Planowana realizacja w roku 2023.
 Trwa przebudowa drogi wojewódz-
kiej 408 w Ortowicach. Planowany termin 
zakończenia to maj przyszłego roku. Cze-
kamy też na dobre informacje ze strony 
Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie 
Koźlu w zakresie przebudowy odcinka 
drogi powiatowej relacji Ortowice - Stara 
Kuźnia (dokumentacja projektowa została 
już przygotowana). 
 Poza tym warta podkreślenia jest 
współpraca Gminy Bierawa z miastem 
Chmielnik na Ukrainie. W bieżącym roku 
wysłaliśmy obok żywności, ubrań, środ-
ków higieny osobistej, także w sumie oko-
ło 80 łóżek szpitalnych wraz z osprzętem, 
które pozyskaliśmy z partnerskiej Gminy 
Ostfildern. Druhom strażakom z Ukrainy 
został przekazany przez Jednostkę Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Bierawie samo-
chód pożarniczy. W zamian ta Jednostka 
otrzymała nowszy samochód przekazany 
przez Gminę Ostfildern.
 Podczas obchodów Dnia Niepodle-
głości w dniu 11 listopada została podpi-
sana umowa partnerska pomiędzy Gminą 
Bierawa i miastem Chmielnik. Poprzez 
nasze partnerstwo chcemy pomagać, 
współpracować, a także solidaryzować się 
z Ukrainą w tym ciężkim dla niej okresie.
Przy tej okazji pragnę jeszcze raz podzię-
kować wszystkim organizacjom oraz oso-
bom za okazaną wszelaką pomoc na rzecz 
osób potrzebujących z Ukrainy. 
 W ostatnim czasie została podpisana 
umowa na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów od mieszkańców na rok 2023. 
Zgodnie z przewidywaniami opłaty dla 
mieszkańców od stycznia wzrosną. Staw-
ka podstawowa wynosi 31 zł od osoby. 
Natomiast dla osób, które nie będą odda-
wać odpadów zielonych - 28 złotych. Trzy 

firmy przystąpiły do przetargu, najko-
rzystniejszą ofertę złożyła firma Remon-
dis.
 Pomimo wielu trudności jestem opty-
mistą. Pozyskaliśmy pierwszego inwesto-
ra na terenach inwestycyjnych w Starym 
Koźlu, który z nowym rokiem rozpocznie 
inwestycję na 2 ha działce. Mam nadzieję, 
że wojna szybko się zakończy i najpóźniej 
od 2024 roku gospodarka naszego kraju 
będzie lepiej się rozwijała.

 Szkoda, że w tak trudnym czasie Rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej nie porozumiał 
się z Komisją Europejską i nie otrzymali-
śmy w ramach Krajowego Planu Odbudo-
wy 158,5 mld zł. Z czego 106,9 mld zł to 
środki bezzwrotne. Także z wielkim opóź-
nieniem pojawią się pierwsze pieniądze  
z budżetu unijnego na lata 2021-2027, do-
piero w roku 2024. Na środki europejskie 

czekają samorządy, firmy, których kondy-
cja finansowa jest zła. Liczymy na rozsą-
dek.
 Za Państwa wsparcie jestem wdzięcz-
ny. Dziękuję radnym i sołtysom za dobrą 
współpracę. Dziękuję pracownikom urzę-
du i podległych jednostek, stowarzysze-
niom, przedstawicielom organizacji dzia-
łających na terenie gminy, jednostkom 
OSP za codzienną, systematyczną pracę 
na rzecz Gminy Bierawa.
 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
życzę wszystkim mieszkańcom wielu głę-
bokich i radosnych przeżyć, wewnętrz-
nego spokoju, wytrwałości i radości oraz 
błogosławieństwa Bożego w każdym dniu 
nadchodzącego roku.

Wójt Gminy Bierawa
Krzysztof Ficoń

(Ciąg dalszy ze str 2)

Wójt informuje

Wyłączenia oświetlenia ulicznego
 Informuję, że począwszy od miesiąca 
grudnia na terenie naszej gminy będą do-
konywane wyłączenia oświetlenia ulicz-
nego w godzinach nocnych tj. od 00.30 do 
4.30 we wszystkich naszych miejscowo-
ściach. Ta trudna decyzja została podjęta 
z powodu dużego kryzysu energetycznego 
spowodowanego agresją Rosji na Ukrainę 
i z tym związanym obowiązkiem zaosz-
czędzenia począwszy od miesiąca grudnia 
minimum 10% energii elektrycznej przez 
samorządy. Cel ten narzuca na nas ustawa 
z dnia 7 października 2022 roku o szcze-
gólnych rozwiązaniach służących ochro-
nie odbiorców energii elektrycznej w 2023 
roku. Także pomimo ceny gwarantowa-

nej, zakup energii elektrycznej od stycznia 
2023 roku wzrośnie o ponad 100%.
 W celu otrzymania bardziej szczegó-
łowych informacji w tej sprawie zapra-
szam do kontaktu z Urzędem Gminy Bie-
rawa.
 Jednocześnie prosimy mieszkańców, 
że w przypadku konieczności poruszania 
się w godzinach, w których wyłączane są 
latarnie oświetlenia ulicznego zaopatrzyć 
się w źródła światła tj. latarki i zachowanie 
ostrożności przemieszczając się w terenie.

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Bierawa

Krzysztof Ficoń

Podpisanie umowy Polsko - Ukraińskiej
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Informacje Nowy inwestor w gminie Bierawa

Produkcja ruszy w Starym Koźlu
 Firma produkująca elementy wy-
korzystywane w branży spożywczej już  
w przyszłym roku ma uruchomić swój za-
kład na terenach inwestycyjnych w gmi-
nie Bierawa. Prace budowlane mają ru-
szyć jeszcze w tym miesiącu.
 Władze firmy Agersol przyznają, 
że głównym czynnikiem decydującym  
o ulokowaniu produkcji w tym miejscu 
była właśnie lokalizacja, w pobliżu lotnisk  
i ważnych autostrad. Przedsiębiorstwo 
stawia na rozwiązania ekologiczne, nieza-
grażające środowisku i mieszkańcom. 
- Wreszcie na terenach inwestycyjnych 

w Starym Koźlu będzie budowała się 
pierwsza firma. W roku 2010 została 
wybudowana droga, potem systema-
tycznie obszar był uzbrajany - mówi 
wójt Krzysztof Ficoń.

- Nie emitujemy zanieczyszczeń na ze-
wnątrz. Nasza produkcja nie pobiera 
dużej ilości energii, a nawet tą energię, 
którą będziemy pobierać, chcemy w 

przyszłości pobierać z paneli fotowol-
taicznych. Sama gmina Bierawa i loka-
lizacja tutaj też jest stosunkowo blisko 
miasta, co powoduje, że mamy łatwy 
dostęp do pracowników, sami pracow-
nicy mają łatwy dostęp komunikacyj-
ny z przyszłym zakładem - tłumaczy 
Tomasz Wcisło, prezes zarządu firmy 
Agersol. 

- Chcieliśmy zostać tutaj też w okolicach 
Kędzierzyna, bo w tej chwili mamy za-
kład na Blachowni. Też na pewno duże 
znaczenie miało przyjazne nastawienie 
gminy Bierawa do inwestora - mówi 
Adriana Muszyńska, dyrektor operacyj-
ny Agersol.

Inwestor wybuduje budynek o powierzch-
ni ok. 4 tys. m2. Koszt inwestycji to ok. 20 
mln zł. 

Źródło: https://radiopark.fm/nowy-
inwestor-w-gminie-bierawa--produkcja-
ruszy-w-starym-kozlu,49,19345.html

W tych gminach żyje się najlepiej!

Gmina Dobra 
do Życia
 Opublikowano ranking „Gmina 
Dobra do Życia”.
 W kraju najlepszy okazał się Klesz-
czów z woj. łódzkiego, ale opolskie 
gminy również znalazły się na wyso-
kich miejscach.
Gmina Bierawa
Miejsce na Opolszczyźnie: 10
Miejsce w Polsce: 101

Źródło:
https://nto.pl/oto-20-opolskich-samo-
rzadow-w-ktorych-zyje-sie-najlepiej-
wyniki-rankingu-gmina-dobra-dla-
zycia/ga/c1-17117711/zd/63307423

 W dniu 11.12.2022r odbyły się wy-
bory uzupełniające do Rady Gminy 
Bierawa.
 Nową Radną Gminy Bierawa zo-
stała pani Sabina Komander. 

Serdecznie gratulujemy!

Apel do nowych mieszkańców

Rozliczenie podatkowe
 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 wią-
że 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, ponieważ 
wielkość udziału gmin we wpływach z po-
datku dochodowego od osób fizycznych 
(PIT) powraca do gminy według miejsca 
zamieszkania – (środki finansowe przeka-
zywane 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.

Jak to zrobić: 
 Mieszkańców gminy Bierawa obsłu-
guje Urząd Skarbowy w Kędzierzynie-
-Koźlu mający swoją siedzibę przy ul. Pio-
tra Skargi 19, 47-224 Kędzierzyn-Koźle.
 Jeżeli rozliczają się Państwo samodziel-
nie z podatku dochodowego jako osoby 
fizyczne (nie prowadzące działalności go-
spodarczej i nie zarejestrowane jako podat-
nicy VAT) to na formularzu PIT wystar-
czy wpisać w części A - Urząd Skarbowy  
w Kędzierzynie-Koźlu, w części B - adres 
zamieszkania na terenie Gminy Bierawa. 
Jeżeli zmieniłeś miejsce zamieszkania, mo-
żesz wypełnić formularz ZAP-3 i złożyć go 
we właściwym Urzędzie Skarbowym, zgod-
nym z obecnym miejscem zamieszkania.
 Ważne: pamiętaj aby o zmianie swojego 
Urzędu Skarbowego poinformować swo-
jego pracodawcę lub księgową. Pozostali 
podatnicy (prowadzący działalność gospo-
darczą) mają obowiązek poinformować  
o zmienia adresu zamieszkania w ramach 
aktualizacji zgłoszenia identyfikacyjnego. 
To zaś wymaga złożenia (w zależności od 
ich statusu ewidencyjnego) formularza CE-
DIG -1 lub NIP-7.
 Gorącą prośbą zachęcam Państwa do 
rozliczenia swoich dochodów według miej-
sca zamieszkania.

Wójt Gminy Bierawa
Krzysztof Ficoń

Wójt informuje

Inwestycje i remonty
1. Wymiana stropów w budynku wieloro-

dzinnym komunalnym mieszkaniowym 
w miejscowości Brzeźce – 754 000,00 zł. 
Zadanie dofinansowane z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych - pozy-
skane środki 550 800zł; wkład własny: 
203 200zł.

2. Budowa sali sportowej ogólnodostęp-
nej przy Szkole Podstawowej w Dzier-
gowicach - 7 564 500 zł, dofinansowa-
nie Polski Ład 4 555 000 zł – realizacja 
w 2023 roku

3. Wymiana źródeł ciepła oraz instalacji 
centralnego ogrzewania w budynku 
Szkoły Podstawowej w Dziergowicach 
– 2 089 000,00 zł

4. Przebudowa elewacji i wymiana okien 
w sali gimnastycznej w budynku szko-
ły w Bierawie – 259 530,00 zł

5. Przebudowa drogi gminnej ulicy Sta-
wowej w miejscowości Dziergowice 
– 536  336,44  zł, zadanie dofinanso-
wane ze środków PROW w kwocie 
299 939 zł

6. Przebudowa drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w obrębie Bierawa 
dz. nr 346 – 195 589,47 zł, zadanie do-
finansowane ze środków Wojewódz-
twa Opolskiego w kwocie 60 300 zł

7. Czyszczenie i konserwacja zbiornika 
na Stacji Uzdatniania Wody w Ko-
rzonku – 148 000 zł

8. Przedłużenie sieci wodociągowej  
i kanalizacji sanitarnej do terenów 
inwestycyjnych w Starym Koźlu – 
360 000 zł

9. Przedłużenie sieci kanalizacji sani-
tarnej w Starym Koźlu ul. Polna – 
155 000 zł

10. Budowa odcinka sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej w Bierawie ul. 
Serżyski – 100 000 zł

11. Budowa odcinka sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej w Kotlarni ul. 
Gliwicka – 108 000 zł

12. Wymiana odcinka sieci wodociągowej 
(z rur azbestowych) w Ortowicach – 
150 000 zł

13. Budowa odcinka sieci wodociągowej  
i kanalizacji sanitarnej w Brzeźcach ul. 
Sosnowa – dokumentacja projektowa 
– 24 000 zł

14. Przebudowa odcinka drogi gmin-
nej ulicy Leśnej w Lubieszowie – 
107 000 zł

15. Uzbrojenie studni głębinowej nr 2a na 
ujęciu w Starym Koźlu – 149 000 zł

16. Odwiert nowej studni głębinowej na 
Stacji Uzdatnia Wody w Dziergowi-
cach – 312 000 zł

17. Remont dachu sali gimnastycznej, re-
mont kuchni, malowanie klas szkoła  
w Bierawie – 70 000 zł

18. Montaż paneli fotowoltaicznych na 
obiekcie Urzędu Gminy Bierawa 
– 123  000  zł, dofinansowanie 50%  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Opolu

19. Remont dachu świetlicy w Korzonku – 
termomodernizacja – 50 000 zł

20. Remont drogi przy świetlicy w Kotlar-
ni – 59 000 zł

21. Budowa trybuny stałe niezadaszone 
posadowione na płycie fundamento-
wej oraz dwóch kabin dla zawodników 
boisko LZS Stara Kuźnia – 80 000 zł

22. Remont chodnika przy ulicy Wolności 
w Starym Koźlu – 69 000 zł

23. Remont budynku świetlicy w Ortowi-
cach – 35 500 zł

24. Wykonanie instalacji gazowej wraz 
kotłem gazowym w mieszkaniu przy 
ulicy Wolności 30/2 w Starym Koźlu 
– 21 600 zł

25. Remont mieszkania w Korzonku,  
ul. Nowa 6/4 – 26 000 zł

26. Remont pokrycia dachowego na bu-
dynku szatni boiska sportowego w Lu-
bieszowie – 35 000 zł

27. Remont dróg gminnych – 300 000 zł
Referat Inwestycji

Wybory
Uzupełniające

Ochrona środowiska

AZBEST
 Gmina Bierawa złożyła do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
w Opolu wniosek o udzielenie pomocy 
finansowej w formie dotacji na przedsię-

Źródła finansowania
Wartość całkowita zada-

nia netto lub brutto*
[zł]

Udział procen-
towy w koszcie 

zadania
a) środki własne Gminy 6 156,00 60%
b) dotacja NFOŚiGW 2 052,00 20%
c) dotacja WFOŚiGW 2 052,00 20%
d) inne źródła finansowania (np. benefi-

cjenci końcowi) 0 0%

R A Z E M 10 260,00 100%

wzięcie zgodne z  programami usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest  
z terenu Gminy Bierawa – w roku 2022.
 Wniosek został poprzedzony nabo-

rem wniosków osób fizycznych z terenu 
gminy Bierawa chcących usunąć azbest ze 
swojej nieruchomości.
Ogółem zostały złożone 3 podania.
 W dniu 27 września 2022r zosta-
ła podpisana umowa na dotację Nr 
452/2022/G-04/OZ-ZOA/D z Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Opolu.
 W wyniku realizacji zadania uzyskano 
efekt rzeczowy i ekologiczny polegający 
na unieszkodliwieniu 8,6 Mg odpadów 
zawierających azbest (tj. 8 Mg demontaż, 
transport i utylizacja, oraz 0,6 Mg trans-
port i utylizacja).

Ortowice - zakończenie prac dociepleniowych



Głos Bierawy                               NR 3/2022 GRUDZIEŃ

6               www.bierawa.pl

NR 3/2022 GRUDZIEŃ             Głos Bierawy

www.bierawa.pl                                                                                                           7

Dofinansowanie

Program Klub
 W celu wspierania przedsięwzięć  
z zakresu upowszechniania sportu dzieci  
i młodzieży Ludowy Zespół Sportowy 
„Kotlarnia” przystąpił do realizacji za-
dania publicznego pn. „Program Klub – 
edycja 2022” i z tego tytułu otrzymał dofi-
nansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej nadzorowanego przez Minister-
stwo Sportu i Turystyki.
Kwota dofinansowania: 10 000,00 PLN. 
Całkowita wartość przedsięwzięcia: 
11 200,00 PLN.
 Zarząd Klubu dziękuje za zaangażo-
wanie i wsparcie. 

OSP Bierawa

Nowy samochód
 Od momentu zmiany zarządu w jed-
nostce OSP dążyliśmy do sprzedaży sta-
rych samochodów Technicznego Mer-
cedesa oraz Żuka. Dzięki temu można 
było obniżyć koszty utrzymania. Słysząc 
pozytywne opinie na ten temat wśród 
wszystkich druhów dążyliśmy do tego 
aby cel został zrealizowany. Nie udało by 
się to gdyby nie pozytywne opinie od-
powiednich instytucji. Posiadając lekki 
samochód możemy aktualnie zwiększyć 
mobilność wyjazdową jednostki nawet 
w ciągu dnia gdyż wystarczy prawo jazdy 
kat. B z wkładką na pojazdy uprzywilejo-

wane, którą będzie łatwiej uzyskać. 
 Widząc zadowolenie wśród strażaków, 
gdy 2 grudnia auto przyjechało, wiem, że 
było warto się starać o to. Teraz będzie-
my dążyć jeszcze aby uzyskać fundusze 
na doposażenie samochodu. Renault 
Master 4x2, olej napędowy 2299 cm3, rok 
produkcji 2022, 6 osobowy, wyposażony  
w agregat wysokociśnieniowy AWP 
50/40, zbiornik wody 290l/ 25l zbiornik 
piany,  pneumatyczny maszt MTO, skryt-
ki zabudowane zgodnie z wytycznymi.

Małgorzata Małkusz

 Goszyce, Grabówka, Korzonek, So-
larnia – to Sołectwa, które wzięły udział  
w Marszałkowskiej Inicjatywie Sołeckiej 
w 2022 roku.
 Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 
na lata 2020-2022 to przyznawane dofi-
nansowanie na realizację zadań własnych 
gminy na małe projekty lokalne realizo-
wane na terenach wiejskich. Łączna kwo-
ta w dofinansowaniu wynosi 5,4 mln zł 
dla wszystkich Sołectw w Województwie 
Opolskim. 
 Każde z Sołectw otrzymuje po 5 000 zł 
z budżetu Województwa Opolskiego.  
W roku 2022 z naszej gminy są to Sołec-

twa: Goszyce, Grabówka, Korzonek oraz 
Solarnia.
 W Sołectwie Goszyce dofinansowanie 
przeznaczone było na renowację sikawki 
konnej.
 W Sołectwie Grabówka zbudowane 
zostało pomieszczenie gospodarcze.
 Sołectwo Korzonek miało za zadanie 
ułożyć kostkę brukową.
 Sołectwo Solarnia zakupiło namiot 
oraz drewutnię. 
 Gmina Bierawa otrzymała łącznie 
20 000 zł dofinansowania z Marszałkow-
skiej Inicjatywy Sołeckiej w 2022 roku na 
wymienione zadania. 

Małe projekty lokalne

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

Województwa Opolskiego

Program rządowy

Pod biało-czerwoną
 Gmina Bierawa w 2022 roku pozy-
skała środki od Wojewody Opolskiego na 
realizację zadania pn. „Pod biało-czerwo-
ną”. 
 Projekt „Pod biało-czerwoną” zakła-
dał sfinansowanie przez Rząd Rzeczypo-
spolitej Polskiej zakupu masztów i flag  
w każdej z gmin w Polsce, której miesz-
kańcy dołączą do projektu.  
 W ramach projektu pod Urzędem 
Gminy w Bierawie został postawiony 
masz z flagą Polski. 

 Dnia 11 listopada 2022r. odbyło się 
uroczyste podniesienie flagi na maszt 
przy udziale strażaków z OSP Bierawa 
oraz strażaków z Ukrainy. 



Głos Bierawy                               NR 3/2022 GRUDZIEŃ

8               www.bierawa.pl

NR 3/2022 GRUDZIEŃ             Głos Bierawy

www.bierawa.pl                                                                                                           9

Informacje GCKiR

Kólka i warsztaty
 Od Października w Domach Kultury 
GCKiR w Bierawie ruszyły zajęcia kultu-
ralne. Dorośli oraz dzieci chętnie uczęsz-
czają na wybrane przez siebie spotkania. 
Każdy znajdzie coś dla siebie. Oprócz 
stałych kół zainteresowań wpisanych od 
lat w nasze plany jak plastyka, ceramika, 
wokal czy majsterkowanie odbywają się 
również spotkania dla dorosłych jak cy-
kliczne warsztaty szydełkowania czy spo-
tkania dla seniorów oraz prężnie działają-
ce UTW przy GCKiR w Bierawie. Warto 
wspomnieć również że w każdym z Do-
mów Kultury kilka razy w miesiącu mają 
miejsce zajęcia biblioteczne, które rów-
nież cieszą się dużym zainteresowaniem 
dzieci. 
 Mamy nadzieję, że inne zewnętrzne 
czynniki, które dotykają w dzisiejszych 
czasach każdego z nas nie spowodują 
zmniejszeniem się waszej aktywności. Już 
dziś zapraszamy do śledzenia kolejnych 
planowanych spotkań w Nowym roku. 
Zapraszamy!

Jesienne Bajanie Mistrza 
Brzechwy
 21.10.2022 odbyło się „XIV Je-
sienne Bajanie Mistrza Brzechwy” w 
Domu Kultury w Dziergowicach or-
ganizowany corocznie przez GCKiR  
w Bierawie, Dom Kultury Dziergowice. 
Konkurs odbył się w trzech kategoriach 

Wydarzenia kulturalne
(kategoria I - przedszkola, klasy I; kate-
goria II - uczniowie klas II-IV; kategoria 
III - uczniowie klas V-VIII). W tym roku 
zapoznaliśmy się z utworami Gustawa 
Morcinka.
 Walkę o GRAND PRIX rozpoczęło 25 
uczestników z gmin Kuźnia Raciborska 
oraz Bierawa. Tegoroczne GRAND PRIX 
zdobyła Martyna Czech ze Szkoły Podsta-
wowej w Solarni. Serdecznie gratulujemy 
wszystkim zwycięzcom oraz wszystkim 
biorącym udział w konkursie. Dziękuje-
my także nauczycielom oraz rodzicom za 
ogrom pracy włożony w przygotowanie 
dzieci do występu. Przedszkolaków oraz 
uczniów szkół podstawowych oceniało 
wyjątkowe jury w składzie: Pani Sandra 
Langer - recenentka książek, prowadząca 
blog #ZdrowoBookknięte oraz tłumaczka 
książek, Pani Magdalena Palica - biblio-
tekarz w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Nędzy oraz Piotr Zdanowicz - dzien-
nikarz, publicysta, poeta oraz autor ar-
tykułów, książek oraz filmów o tematyce 
śląskiej. 
 Piątkowy wieczór nie tylko uświetni-
ła śląska poezja i proza zaprezentowana 
przez dzieci i młodzież, ale także można 
było zobaczyć wystawę obrazów malarki 
Teresy Prządkiewicz. Podczas imprezy 
można było zakupić dobrą śląską literatu-
rę wydawnictwa Silesia Progress.

Warsztaty jesienno 
- zimowe
 W listopadzie 2022 roku GCKiR  

w Bierawie organizował warsztaty - od-
wiedziliśmy świetlice i kluby w Gminie 
Bierawa. Tym razem zaproponowałyśmy 
stroiki Bożonarodzeniowe wraz ze skar-
petowymi skrzatami;) 
 Team Kasia (Kierownik DK Stara 
Kuźnia) oraz Basia (instruktor GCKiR) 
zrealizowały warsztaty w Lubieszowie, 
Kotlarni, Brzeźcach, Ortowicach i Go-
szycach. Dziękujemy Wam za wspólnie 
spędzony czas, mamy nadzieję, ze wasze 
stroiki będą miłym wspomnieniem na-
szych zajęć.

Festyn Parafialny
w Starej Kuźni
 Duża frekwencja, uśmiechnięte twa-
rze, cenne nagrody, zabawy i konkursy 
dla dzieci, występy orkiestr dętych, doro-
bek kulturalny z GCKiR Bierawa DK Sta-
ra Kuźnia, występ kabaretowo - biesiadny 
„Mateusz Troll i Przyjaciele”, zabawa pod 
chmurką, stoiska, dmuchańce, przepysz-
ne smakołyki i wiele, wiele innych atrak-
cji czekało na uczestników 16 Festynu 
Parafialnego.

Konert z okazji Święta 
Niepodległości
 11 listopada 2022 roku w Domu 
Kultury w Bierawie z Okazji Święta Nie-
podległości odbył się piękny koncert  
w wykonaniu teatru „Orpheum” i ślą-
skich filharmoników. Podczas koncertu 
odbyło się również coroczne przemówie-
nie Wójta Gminy Bierawa oraz wręczenie 
nagrody Wójta w dziedzinie kultury, któ-

rą otrzymały ”Dziergowianki” śpiewające 
od lat w Domu kultury Dziergowice. 
 Ponadto została podpisana umo-
wa Polsko - Ukraińska. Dużo się działo  
a wszystko to przeplatało się piękną mu-
zyką, wzruszeniem oraz dobrym humo-
rem. Po koncercie można było podziwiać 
wystawę obrazów wykonanych przez Pa-
nią Teresę Prządkiewicz. Serdecznie dzię-
kujemy za wspólne piękne świętowanie 
tego dnia.

Forum Ludzi Kultury
 19.11.2022roku odbyło się VI Fo-
rum Ludzi Kultury i Edukacji w Opolu 
zgromadziło przedstawicieli organiza-
cji kultury z całego województwa w tym 
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury  
i Rekreacji w Bierawie - Mirosława Wierz-
ba. 
 Forum składało się z prezentacji wy-
konanych projektów, wykładów i rozmów 
o kulturze. Forum odbywa się co roku  
w ramach projektu Opolskie EDUKO  
w ramach którego GCKiR wielokrotnie 
realizowało swoje projekty za co i tym 
razem zostało docenione - razem budżet 
projektów to: 45 443,20 zł (w tym do-
finansowanie: 37 530 zł, wkład własny 
7 913,20 zł).

Biesiada Marcińska
 20.11.2022 roku w Domu Kultury Sta-
ra Kuźnia odbyła się Biesiada Marcińska. 
Organizatorami wydarzenia byli: GCKiR 
w Bierawie Dom Kultury Stara Kuźnia, 
zespół Caritas, Rada Sołecka. 
 Tradycyjny korowód ze św. Marcinem 
przeszedł przez Starą Kuźnię. Było to in-
tegracyjne spotkanie mieszkańców. Pod-
czas biesiady odbyło się przedstawienie 
o „Tadku” przygotowane przez młodzież 
działająca w DK oraz występy wokalne 
młodych solistów z kółka wokalnego. Bie-
siada zgromadziła dużo osób w różnym 
wieku, jedna rzecz połączyła wszystkich-
-możliwość spotkania, rozmowy oraz 
wspólnego biesiadowania, zabawy i roz-
grywki. Biesiadę poprowadził „Teddy ze 
Bytkowa”. Nie zabrakło tradycyjnych ro-
gali Marcińskich przygotowanych przez 
panie z Caritasu. Na sali można było po-
dziwiać również obrazy malarki Teresy 
Prządkiewicz. 
 Dziękujemy wszystkim za liczny 
udział, za współpracę, a akustykowi za na-
głośnienie. 

Pracownicy GCKiR w Bierawie

Warsztaty jesienno-zimowe w Brzeźcach

Warsztaty szydełkowania

Biesiada MarcińskaKoncert z okazji Święta 11-go listopada
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Przedszkole w Bierawie

Strażnicy przyrody
 Uczymy dzieci miłości do przyrody, 
uczymy spostrzegać jej piękno, cieszyć się 
nim, podziwiać je, a jednocześnie prze-
strzegajmy dzieci, by tego piękna nie nisz-
czyły. 

H. Zdzitowiecka

 Przedszkole w Bierawie rozpoczęło 
rok szkolny pod hasłem „Strażnicy przy-
rody”. Obserwowaliśmy i poznawaliśmy 
przyrodę w jesiennej odsłonie. 
 Zorganizowaliśmy konkurs plastycz-
ny „Obrazy malowane darami natury”, 

który cieszył dużym zainteresowaniem  
i ogromnym wachlarzem pomysłów. 
 Kolejne pory roku pozwolą nam zdo-
bywać nową wiedzę i doświadczenia. Jak 
żyć zgodnie z naturą podpowiada nam 
kolejna edycja programu edukacyjnego 
„Kubusiowi Przyjaciele Natury”, w któ-
rym bierzemy udział. 
 Staramy się, aby każdy dzień w przed-
szkolu był ciekawy. Dzieci wzięły udział  
w Memoriale imienia H.Brylant i J. To-
rochtija. Uroczyście powitaliśmy Jesień, 
obchodziliśmy Dzień Drzewa, Święto 
Ziemniaka.
 Przyłączyliśmy się do akcji „Szkoła 
pamięta”, „Szkoła do hymnu”.
 Uroczyście obchodziliśmy Dzień 
Chłopca, Dzień Przedszkolaka, Dzień 
Edukacji Narodowej, Pasowanie na 
Przedszkolaka Święto Pluszowego Misia  
i Andrzejki.
 Przed nami świąteczne przygotowa-
nia: spotkanie z Mikołajem, kiermasz 
świąteczny oraz wigilijka i jasełka. 
 Wszystkim życzymy spokojnych, ro-
dzinnych i radosnych Świąt Bożego Naro-
dzenia i szczęścia w Nowym Roku.

mgr Joanna Zioło

Publiczne Przedszkole w Dziergowicach 

Z otoczeniem za pan brat
 Tematyką planu rocznego Publiczne-
go Przedszkola w Dziergowicach w roku 
szkolnym 2022/23 jest ,,Z otoczeniem za 
pan brat”. Głównym założeniem planu 
jest wykorzystanie środowiska lokalnego 
we wszechstronnym rozwoju dzieci po-
przez współpracę z lokalnymi placówka-
mi oświatowymi, organizacjami i instytu-
cjami. W ramach zadań planu rocznego 
przedszkolaki mają okazję poznawać róż-
ne miejsca i ludzi środowiska lokalnego, 
integrować się z nim, jak również rozwijać 
swoje zainteresowania i umiejętności. 
 I tak już we wrześniu dzieci uczestni-
czyły w biegach przełajowych X Memo-
riału, zdobywając miejsca na podium. Re-
prezentacja naszego przedszkola uczest-
niczyła również w dożynkach gminnych, 
podczas których zaprezentowali się  
w pięknych strojach śląskich. W ramach 
planu rocznego cyklicznie w salach po-
wstają okazjonalne kąciki zainteresowań 
związane z poznawanym otoczeniem jak 
również z zawodami charakterystycznymi 
dla danego miejsca. We wrześniu dzieci 
bliżej poznawały zawód rolnika. Dzięki 
uprzejmości państwa Olbrych przedszko-
laki ze starszych grup wiekowych uczest-
niczyły w wykopkach na prawdziwym 
polu kartoflanym, natomiast pozostałe 
dzieci uczestniczyły w święcie pieczonego 
kartofla na terenie ogrodu przedszkolne-
go. 
 W kolejnym miesiącu podejmowali-
śmy nowe wyzwania. Dzień Edukacji Na-
rodowej skłonił nas do poznania bliżej za-
wodów pracowników oświaty, jak również 
do podziękowania im za całe serce, które 
nam na co dzień okazują. Z tej okazji 

odbyła się uroczysta akademia, podczas 
której montaż słowno – muzyczny przy-
gotowała grupa Żabek. Drugą uroczysto-
ścią było ,,Pasowanie na Przedszkolaka”, 
gdzie wszystkie dzieci, które rozpoczęły 
edukację przedszkolną udowodniły, że są 
już prawdziwymi przedszkolakami. 
 W ramach projektu „Mała książka 
wielki człowiek” i współpracy z bibliote-
ką, dzieci uczestniczyły w zajęciach gło-
śnego czytania w przedszkolu, jak również  
w zajęciach zorganizowanych na terenie 
biblioteki w Domu Kultury w Dziergowi-
cach. Tam też odbył się XIV konkurs re-
cytatorski „Jesienne bajanie mistrza Brze-
chwy”, w którym dzielnie się spisali Borys 
Pielok i Michał Olbrych recytując wiersze 
w gwarze śląskiej. 
 Listopad, to dla naszych przedszko-

laków miesiąc pełen wrażeń i okazji do 
świętowania. W tym miesiącu zorgani-
zowaliśmy Dzień Marchewki, odwiedzi-
ła nas również pani stomatolog. Były to 
okazje do promowania zdrowego stylu 
życia. Dzieci miały również okazję do ob-
cowania z kulturą. Odwiedził nas bowiem 
teatrzyk Blaszany Bębenek i przedstawił 
bajkę „Czarnoksiężnik z krainy Oz”. Nie 
zabrakło również dobrej zabawy na uro-
dzinach Pluszowego Misia oraz na zaba-
wie Andrzejkowej. 
 Przed nami bardzo wyczekiwany mie-
siąc grudzień, który już mamy zaplanowa-
ny w szczegółach. Najpierw poznamy za-
wód górnika. Potem długo wyczekiwana 
przez dzieci wizyta Mikołaja. Tym razem 
spotkanie odbędzie się w Domu Kultu-
ry w Dziergowicach. Mamy nadzieję, że 
przyniesie dla wszystkich wymarzone 
prezenty. Nasz Mikołaj pamięta również 
o dzieciach z Domu Dziecka w Kędzie-
rzynie -Koźlu, dla których zorganizowali-
śmy zbiórkę świątecznych niespodzianek. 
Pamiętamy również o zwierzętach – im 
również dostarczymy zebrane dary do 
schroniska dla bezdomnych zwierząt. Za 
wszystkie te prezenty serdecznie dziękuje-
my rodzicom. 
 Tuż przed Świętami Bożego Naro-
dzenia odbędą się w naszym przedszkolu 
spotkania jasełkowe z rodzicami. Wszy-
scy bardzo się cieszymy i z niecierpliwo-
ścią ich oczekujemy. Z tej okazji pieczemy 
i ozdabiamy pierniczki oraz szykujemy 
wiele niespodzianek. 
 Wraz ze zbliżającymi się Świętami 
Bożego Narodzenia życzymy wszystkim 
mieszkańcom gminy radosnych i miłych 
chwil w gronie rodzinnego ciepła i życzli-
wości.

Beata Nieckarz

Przedszkole w Kotlarnii 

Z życia przedszkolaka
 Każdy rok szkolny stawia przed dzieć-
mi jak i nauczycielami nowe wyzwania, 
stwarza okazję do wszechstronnego roz-
woju na wielu płaszczyznach. Wraz z jego 
rozpoczęciem w Przedszkolu w Kotlarni, 
z zapałem i zaangażowaniem zabraliśmy 
się wspólnie do pracy wychowawczo-dy-
daktycznej. 
 Już we wrześniu kilkoro dzieci z na-
szej placówki uczestniczyło po raz kolejny 
w X jubileuszowym biegu o nazwie: „Me-
moriał imienia Haliny Brylant i Jewhena 
Torochtija”. Poprzez aktywności fizycz-
ne promujemy ruch i zdrowe odżywia-
nie wśród dzieci. Udało nam się również 
pojechać na wycieczkę do gospodarstwa 
agroturystycznego w Staniszcze Małe; 
gdzie dzieci mogły same wyrobić ciasto 
na chleb czy bułki i wydoić krowę. 
 Kontynuujemy również projekt edu-
kacyjny „Mały miś w świecie literatury” 
jak i nowy projekt pt. „Z kotem Amade-
uszem przez świat wartości”. 
 W naszym przedszkolu nie braku-
je okazji do świętowania; tak też został 
zorganizowany „Dzień Kropki”, „Dzień 
Chłopaka”, „Dzień Edukacji Narodowej”, 
„Przywitanie Jesieni” czy też „Uroczyste 
Pasowanie na Przedszkolaka”. 

 Do naszej placówki zapraszani są go-
ście, którzy prezentują dzieciom swoje za-
wody. W „Dniu Muzyki”, pan Mariusz po-
dzielił się wiedzą na temat instrumentów 
muzycznych. Dzieciaki były zachwycone 
zajęciami; ponieważ z muzyką obcują na 
co dzień. Odwiedzili nas również rodzice 
Leo, którzy przybliżyli nam kulturę Arabii 
Saudyjskiej. 
 Kolejnym ważnym wydarzeniem były 
obchody „Dnia Niepodległości”, podczas 
których odśpie-
waliśmy hymn 
oraz wirtualnie 
braliśmy udział 
w akcji „Szkoła 
do hymnu”. 
 Swoich pod-
opiecznych uczy-
my empatii tak-
że i dla naszych 
czworonożnych 
przyjaciół. Tak 
też zorganizo-
waliśmy zbiórkę 
karmy dla schro-
niska w Kędzie-
r z y n i e - Ko ź lu . 
Dzieci wiedzą, że 

warto pomagać, bo dobro wraca! 
 W listopadzie odwiedziła nas Miś 
Krzyś, z okazji Dnia Pluszowego Mi-
sia. Razem z dziećmi bawił się i tańczył,  
a później wybrał się na spacer, aby zwie-
dzić naszą piękną miejscowość - Kotlar-
nię. 
 Wiele dzieje się u nas w przedszko-
lu; powoli szykujemy się do spotkania ze 
Świętym Mikołajem i do Świąt Bożego 
Narodzenia; już zaczęliśmy piec piernicz-
ki! Z tej okazji życzymy wszystkim spo-
kojnych, rodzinnych i radosnych świąt!

mgr Kinga Przybyła
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Szkoła Podstawowa w Solarni

W szkole nie musi być nudno
 Szkoła jest miejscem, w którym 
uczniowie, oprócz zdobywania wiedzy, 
mają możliwość przeżycia niezapomnia-
nych chwil w gronie kolegów. Aby uroz-
maicić szkolną rutynę, organizowane są 
różnorakie imprezy. 
 Rozpoczynając od września, uczest-
niczyliśmy w Memoriale H.Brylant  
i J.Torochtija, reprezentowaliśmy szkołę 
i gminę na Festiwalu Kultury Mniejszo-
ści Niemieckiej we Wrocławiu, braliśmy 
udział w Gminnych Dożynkach, a zespół 
wokalny „Solaris” uczestniczył w Piel-
grzymce Narodów do Sanktuarium MB  
w Zlatych Horach. 

 Na zajęciach rozwijających uzdol-
nienia, uczniowie przygotowywali zdro-
we potrawy, utrwalając słownictwo  
w j. niemieckim. Wielkim zainteresowa-
niem cieszy się też kółko szachowe. Nasi 
uczniowie reprezentowali szkołę na do-
żynkach w Lubieszowie, obchodzili Świa-
towy Dzień Jabłka i Dzień Chłopca. 
 W tym roku szkolnym uczestniczymy 
w programie Świetliczaki na tropie … ko-
lorów świata. 
 W październiku odbył się Festyn ro-
dzinny pod hasłem Familienfest im Okto-
ber, a także rozpoczęliśmy cykl wyjazdo-
wych warsztatów chemicznych. Odbył się 

też coroczny, Światowy Dzień Tabliczki 
Mnożenia, Dzień bez skarpetek, Przerwa 
na czytanie i udział w projekcie „Być jak 
Ignacy” - to następne propozycje dla na-
szych uczniów, by się nie nudzić w szkole. 
 Jesteśmy dumni z naszej uczennicy 
Martyny Czech, która zdobyła Grand Prix 
- Najwyższą nagrodę konkursu recytator-
skiego „Jesienne bajanie” i naszych chłop-
ców, którzy będą reprezentować gminę 
i powiat na półfinałach wojewódzkich  
w piłce nożnej w Prudniku! 
 W listopadzie odbyły się warsztaty 
świąteczne i kiermasz bożonarodzeniowy 
z występami artystycznymi uczniów i na-
uczycieli oraz spotkanie ze św. Mikołajem.

Ewa Pietrasz

Szkoła Podstawowa w Dziergowicach

Szkoła pełna atrakcji
 Po wakacyjnym odpoczynku, z uśmie-
chem na twarzy, wróciliśmy do szkoły. 
Powitaliśmy pierwszoklasistów, którzy 
oficjalnie zostali pasowani na uczniów na-
szej szkoły. 
 We wrześniu nasi uczniowie wzięli 
udział w X Memoriale H. Brylant i J. To-
rochtija, gdzie dumnie reprezentowali na-
szą szkołę oraz zajęli miejsca na podium. 
II miejsce w biegu na 300m chłopców 
zajął Michał Ziegler. W biegu na 450m 
chłopców, II miejsce zajął Dawid Ziegler, 
a w biegu dziewcząt na tym samym dy-
stansie, miejsce II zajęła Oliwia Gediga. 
W biegu dziewcząt na 600m, miejsce III 
zajęła Hanna Olbrych. 
 Obchodziliśmy także ,,Międzynaro-
dowy Dzień Kropki”- święto kreatywno-
ści oraz pomysłowości. Uczniowie klas 
IV-VIII pojechali na Zieloną Szkołę do 
malowniczej Sidziny, gdzie oprócz wielu 
przygód wśród malowniczych gór, czeka-
ło na nich mnóstwo atrakcji oraz okazji 
do wzajemnej integracji. Wszyscy wrócili 
w radosnych nastrojach oraz z bagażem 
nowych doświadczeń. 
 Również we wrześniu, reprezentant-
ki naszej szkoły zdobyły pierwsze miej-
sce w gminnych zawodach piłki halowej, 
zaś jedna z zawodniczek, Emilia Gaszi 
otrzymała tytuł ,,Najlepszej zawodnicz-
ki”. Świętowaliśmy też ,,Dzień chłopaka”. 
Z tej okazji Samorząd Uczniowski ogłosił 
ten dzień ,,Dniem krawata i spódniczki”  
i zorganizował konkurs na najciekawsze-
go wąsa. Ależ było wesoło! Dziewczynki 
zaś przygotowały upominki dla swoich 
szkolnych kolegów. 
 Jeszcze we wrześniu, klasa ósma do-
łączyła do akcji ,,Sprzątamy dla Polski”, 
przez co pokazała, jak ważne jest dbanie  

o czystość naszego środowiska. 
 W październiku uczniowie klas 1-3 
pojechali na wycieczkę do Funzeum  
w Gliwicach, gdzie mieli okazję do świet-
nej zabawy. 
 Obchodziliśmy też Dzień Edukacji 
Narodowej. Samorząd Uczniowski przy-
gotował przedstawienie dla wszystkich 
pracowników naszej szkoły. Podczas tej 
uroczystości zostały wręczone nagrody 
dyrektora pracownikom pedagogicznym 
za szczególne osiągnięcia w pracy dydak-
tyczno-wychowawczej, oraz pracowni-
kom niepedagogicznym, za wzorową pra-
cę w zakresie administracyjno-gospodar-
czym. Jedna z naszych nauczycielek – mgr 
Dominika Czerny otrzymała Nagrodę 
Wójta Gminy Bierawa. 
 Korzystając z pięknej październiko-
wej pogody, uczniowie klas IV i VII po-
jechali do Opola, gdzie odwiedzili Zoo 
oraz popłynęli statkiem po Odrze. Oprócz 
tego, uczniowie klas IV-VIII uczestniczyli  
w ciekawych zajęciach edukacyjnych 
na terenie szkółki leśnej w Nędzy, gdzie 
oprócz wysłuchania ciekawostek o życiu 
zwierząt, mogli wspólnie ogrzać się przy 
ognisku. 
 Nasi uczniowie wzięli też udział  
w XIV konkursie recytatorskim ,,Jesien-
ne bajanie”, w którym zdobyli zaszczytne 
miejsca. W kategorii klas II-IV, wyróżnie-
nie otrzymał Jakub Kretek, zaś miejsce III- 
Lijana Garbas. W kategorii klas V – VIII, 
miejsce II zajęła Natalia Weinert. Podczas 
Gminnego Konkursu Ekologicznego, 
również zdobyliśmy miejsca na podium. 
Stanisław Krzywniak zajął I miejsce w ka-
tegorii klas VII-VIII, zaś Szymon Bownik 
zajął miejsce III, w kategorii klas IV-VI. 
 Samorząd Uczniowski zorganizował 

w naszej szkole obchody Dnia Dyni. Prze-
prowadzony został międzyklasowy kon-
kurs na najciekawiej pomalowaną dynię. 
Kreatywność uczniów przerosła nasze 
oczekiwania, a fundatorem nagród dla 
dzieci była rada rodziców. Kolejną inicja-
tywą naszego Samorządu Uczniowskiego 
jest włączenie się w akcję pomocy Hospi-
cjum św. Anny w Kędzierzynie -Koźlu. To 
piękny gest świadczący o empatii i chęci 
pomocy innym. 
 W listopadzie, uczniowie klas I – III 
pojechali na wycieczkę do Rud, gdzie cze-
kała na nich przejażdżka kolejką wąskoto-
rową. 
 Uczciliśmy też Święto Odzyskania 
Niepodległości. Podczas uroczystego ape-
lu upamiętniliśmy bohaterów walczących 
o wolność naszej ojczyzny. Patriotycznym 
gestem uczniów był także udział w zorga-
nizowanym w szkole Biegu Niepodległo-
ści. Przyłączyliśmy się również do akcji 
,,Szkoła do hymnu”, za co otrzymaliśmy 
dyplom Ministra Edukacji Narodowej. 
 W tym roku nasza szkoła bierze udział 
w projekcie „Deutsch AG”, który organi-
zowany jest przez Związek Niemieckich 
Stowarzyszeń Społeczno - Kulturalnych 
w Polsce, w którym udział biorą ucznio-
wie klasy ósmej. Na zajęciach rozwijamy 
umiejętności językowe oraz wzbogacamy 
wiedzę o informacje z zakresu kultury  
i historii obszarów niemieckojęzycznych. 
 23 listopada w naszej szkole odbył się 
Kiermasz świąteczny oraz dyskoteka an-
drzejkowa dla uczniów. Na rodziców oraz 
dzieci czekało mnóstwo atrakcji. Każdy 
znalazł coś dla siebie. Można było zakupić 
ozdoby świąteczne, napić się kawy oraz 
spróbować ciast w kawiarence, zjeść go-
fra i tosta. Na wszystkich czekał też kącik 
wróżb i magii, przygotowany przez Samo-
rząd Uczniowski oraz jego opiekunów. Był 
to wyjątkowy czas i okazja do wzajemnej 
integracji. Zorganizowaliśmy też kiermasz 
książki, gdzie mogliśmy zakupić interesu-
jącą literaturę. 
 6 grudnia naszą szkołę odwiedził 
Święty Mikołaj. Niezawodna rada rodzi-
ców ufundowała z tej okazji występ magi-
ka i słodki upominek. 20 grudnia ucznio-
wie naszej szkoły przedstawili Jasełka. 
Serdecznie dziękujemy dyrektorowi DK  
w Dziergowicach – panu Bernardowi Ko-
wol za udostępnienie sali na ten występ. 
 Nadchodzą Święta Bożego Narodze-
nia. Z tej okazji pragniemy życzyć wszyst-
kim, aby ten wyjątkowy czas był wypeł-
niony radością, spokojem i nadzieją na 
lepsze jutro, a Nowy Rok niech przyniesie 
zdrowie oraz szczęście. 

Małgorzata Rassek

Zespól Szkolno-Przedszkolny w Starym Koźlu

Szkolne wieści
 W bieżącym roku szkolnym wróci-
liśmy do pracy stacjonarnej. Spragnieni, 
poza nauką w ławach szkolnych, przede 
wszystkim wyjazdów, wspólnych spotkań, 
konkursów, imprez szkolnych i atrak-
cyjnych zajęć. Uczniowie uczestniczyli 
już w euroweeku, wyjeździe do Warsza-
wy, Funzeum – muzeum światła i koloru  
w Gliwicach, muzeum i Strefie Odkry-
wania, Wyobraźni i Aktywności w Raci-
borzu, obejrzeliśmy musical Dzwonnik  
z Notre Damme, a przed nami wyjazd na 
białą szkołę. 
 22 listopada w GCKiR w Bierawie od-
było się spotkanie w ramach obchodów 
Tygodnia Regionalnego. Tym razem był 
to Koncert Winszów. Zebrana licznie wi-
downia pokładała się ze śmiechu, słucha-
jąc zabawnych tekstów w gwarze śląskiej, 
pięknych tradycyjnych tańców w barw-
nych śląskich strojach. Autorzy tekstów 
zadbali, aby tak jak w życiu, kultura śląska 
przeplatała się z polską, a co zabawnego 

z tego związku wyszło, dowiedzieli się ci, 
którzy odpowiedzieli na nasze zaprosze-
nie. Smaczny poczęstunek - kafej, kołocz  
i chleb z fetem, no i kartoffelsalat, to dzie-
ło Rady Rodziców, dziękujemy im także 
za zorganizowanie bardzo udanej Zabawy 
Andrzejkowej. Rodzice wsparli nas także 
w akcji Szkoły Pełne talentów. Za zebrane 
Talenciaki, szkoła otrzymała nagłośnie-
nie. 
 W ramach Tygodnia Regionalnego 
dzieci z grupy Elfy wybrały się do bibliote-
ki. Dzięki uprzejmości Pani Ewy Szymań-
skiej miały okazję poznać ważne budynki 
Starego Koźla, historię ukrytą w Kronice 
prowadzonej od 1949 roku przez OSP  
w Starym Koźlu. Stare Koźle jest najstar-
sze w gminie i za rok będziemy świętować 
800 lat miejscowości. Dzieci poznały herb 
Starego Koźla i zaprojektowały go według 
swojego pomysłu. 
 Jako Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Starym Koźlu część zadań realizujemy 

wspólnie. Propagujemy 
działania na rzecz zdro-
wia, biorąc udział w pro-
jekcie „Szkoła Promują-
ca Zdrowie”. Wzięliśmy 
udział w konkursie recy-
tatorskim „Jesienne Ba-
janie Mistrza Brzechwy” 
w DK Dziergowice. 
Przedszkole reprezento-
wała Natalia Bazan, któ-
ra stanęła najwyższym 
podium i zdobyła I miej-
sce, Laura Komander  
z klasy drugiej zajęła 
II, a III przypadło Hani 

Miemiec z kl V. 
 Jak co roku, wzięliśmy udział w kon-
kursie „Potyczki z techniką” w ZSTiO  
w Kędzierzynie - Koźlu, drużynowo zdo-
byliśmy II miejsce (Małgorzata Piegza, Ja-
cek Wystrach i Łukasz Kusz), a Małgosia 
zdobyła również II miejsce indywidualnie. 
Wielkie gratulacje! Klasy 1b, 2a i 3 miały 
możliwość uczestniczenia w warsztatach 
szycia na maszynie, przeprowadzonych 
przez Klub Młodego Technika z Kędzie-
rzyna - Koźla. Dzieci uszyły świąteczne 
poduszki w formie prezentu. 
 W ramach współpracy między przed-
szkolami na terenie gminy, wzięliśmy 
udział w konkursie plastycznym „Jesien-
ne Drzewo z Recyklingu”. Świętowaliśmy 
Dzień Drzewa, który pozwolił zrozumieć, 
jak ogromne znaczenie ma las dla zdrowia 
człowieka. Była to okazja, aby wspólnie 
posadzić drzewa przy placu zabaw.
 Dzieci dołączyły do akcji bicia rekor-
du śpiewania Hymnu Polski o godzinie 
11.11. Była to lekcja patriotyzmu dla na-
szych podopiecznych. 
 Imprezy, które lubią zarówno przed-
szkolaki, jak i dzieci szkolne, to: Dzień 
Pluszowego Misia, Andrzejki i oczywiście 
wizytę św. Mikołaja. Niech nadchodzące 
Święta Bożego Narodzenia, niosą ze sobą 
wiele radości, refleksji oraz planów na 
Nowy Rok. 
 W tych wyjątkowych dniach, wielu 
radosnych chwil, zadowolenia oraz sukce-
sów z podjętych wyzwań życzy Dyrekcja, 
Grono Pedagogiczne, Pracownicy oraz 
Uczniowie i Przedszkolaki ZSP w Starym 
Koźlu. 
 Zapraszamy do odwiedzenia naszej 
strony internetowej zspstarekozle.szkolna-
strona.pl

Mgr Edyta Ficoń
Mgr Joanna Bałwas-Mucha
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Kotlarnia - wybrukowanie przystanku Bierawa - OSP - wymiana źródła ciepła

Brzeźce - wymiana stropówBierawa - serduszko na nakrętki przy OSP

Dziergowice - nowe źródło ciepła w szkole Lubieszów - ul. Leśna - modernizacja nawierzchni

Stare Koźle - uzbrojenie nowej studniDziergowice - nowy odwiert studni

W skrócie:Złote gody

Nasi jubilaci
 W Urzędzie Gminy Bierawa obcho-
dziliśmy uroczystości pięćdziesięciolecia 
Pożycia Małżeńskiego. 
 Wójt Gminy Bierawa wręczył medale 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przy-
znane przez Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej następującym parom: 
Elżbieta Jan BOGULAK
Dorota Jan  GEDIGA
Krystyna i Józef GEDIGA
Renata i Józef HEINRICH
Anna i Werner ŁOWICCY
Janina i Mieczysław SOPALA

 Jubileusz pięćdziesięciolecia Pożycia 
Małżeńskiego obchodziły również nastę-
pujące pary:
Brigitte Kott-Kornek Franciszek KORNEK
Wiesława i Aleksander ŻOŁNOWSCY
Zofia i Ireneusz KURPIEWSCY
Jadwiga i Józef DRAB
Barbara i Marian WĘGRZYN
Lidia i Ludwik WOJEWÓDKO
Lidia i Edward NIKEL
Krystyna i Julian FIKUS
Irena i Józef PIECHULA

 Wszystkim parom, serdecznie gratu-
lujemy i życzymy dużo zdrowia i miłości 
na kolejne wspólne lata

Okresowa kontrola źródeł ogrzewania

Informacja
 Centralna Ewidencja Emisyjności Bu-
dynków jako baza źródeł ciepła i spalania 
paliw działa od  1 lipca 2021 r. W dekla-
racjach składanych do CEEB znajdują się 
informacje o liczbie i rodzaju eksploato-
wanych źródeł ciepła lub źródeł spalania 
paliw oraz o ich przeznaczeniu i stosowa-
nych w nich paliwach.
 Właściciele i zarządcy budynków/lo-
kali mieszkalnych i niemieszkalnych po-
winni złożyć taką deklarację do 30 czerw-
ca 2022 roku. Zdecydowana większość 
obywateli wywiązała się z tego obowiązku 
w terminie.
Co więcej na właścicielach i zarządcach 
obiektów budowlanych spoczywa rów-
nież ustawowy obowiązek zapewnienia 
co najmniej jednej w roku kontroli sta-
nu technicznego użytkowanego obiektu 
budowlanego. Dotyczy to także stanu 
technicznego przewodów kominowych: 
dymowych, spalinowych i wentylacyjnych 
oraz instalacji gazowych.  
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Dożynki Gminne Dożynki Gminne

Dziergowice, ul. Stawowa - nowa nawierzchniaDożynki Gminne

W skrócie:

X Memoriał imienia Haliny Brylant i Jewhena Torochtija Goszyce - remont Kaplicy św. Magdaleny

X Memoriał imienia Haliny Brylant i Jewhena TorochtijaX Memoriał imienia Haliny Brylant i Jewhena Torochtija


