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W tym numerze:

Nadchodzące Święta
Bożego Narodzenia
niosą ze sobą wiele radości,
refleksji oraz planów 
na Nowy Rok.
W tych wyjątkowych dniach,
wielu radosnych chwil, 
zadowolenia oraz samych 
sukcesów życzy

Wójt Gminy Bierawa
Ryszard Gołębowski
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Wybory 2010

 Chciałbym bardzo serdecznie po-
dziękować za wybór na stanowisko Wójta 
Gminy Bierawa. Przed nami nowe otwar-
cie kolejnej kadencji na lata 2010 - 2014. 
Wiem, że każdy z nas ma swoje marzenia. 
Chciałbym, aby były jak najlepsze wyni-
ki finansowe gminy, przez co wzrastają 
kwoty na zadania inwestycyjne. Mamy 
jako gmina szerokie możliwości pozyska-
nia nowych inwestorów, promując tereny 
przygotowane pod inwestycje np: obiek-

Szanowni mieszkańcy
ty handlowo - usługowe o powierzchni 
użytkowej 2000m2 oraz tereny pod prze-
mysł i usługi w Brzeźcach, Starym Koźlu  
i w Bierawie.
 Przed nami Święta Bożego Narodze-
nia i Nowy Rok. Życzę Państwu dużo ra-
dości, ciepła rodzinnego, zdrowia i wszel-
kiej pomyślności.

Z poważaniem
Wójt Gminy Bierawa
Ryszard Gołębowski

 Serdecznie zapraszamy na strony
internetowe sołect z naszej gminy:

Sołectwo Dziergowice
http://dkdziergowice.w.interia.pl/

http://www.dziergowice.com
http://www.dziergowice.pl

Sołectwo Goszyce
http://www.goszyce.pl/

Sołectwo Kotlarnia
http://www.kotlarnia.org.pl/

Sołectwo Solarnia
http://www.solarnia.pl/

* * *
 Zapraszamy mieszkańców Gminy
Bierawa do korzystania z Wiosek Inter-
netowych.
OSP Dziergowice:
18:00-20:00 (poniedziałek, środa, czwar-
tek, piątek),
OSP Lubieszów:
16:00-20:00 (wtorek i czwartek),
OSP Goszyce:
16:00-20:00 (wtorek i czwartek),
OSP Bierawa:
16:00-20:00 (od poniedziałku do piątku).
Serdecznie zapraszamy!

* * *
 Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Bierawie, zachęca wszystkie 
osoby zainteresowane, do korzystania 
z magazynu odzieży używanej oraz 
sprzętu gospodarstwa domowego. 
 Magazyn czynny jest w godzinach 
pracy Ośrodka tj. codziennie od godz. 
7.00 do 15.00.
 Jednocześnie informujemy miesz-
kańców gminy Bierawa, że mogą do-
starczać do magazynu zbyteczną odzież, 
szczególnie dla dzieci, sprzęt AGD, itp.

* * *
 Osoby zatrudnione przez Urząd 
Gminy Bierawa w ramach:
- robót publicznych: 37 osób,
- stażu: 2 osoby,
Razem: 39 osób.

* * *
Liczba mieskańców na 01.08.2010
Bierawa ........................................... 1318
Brzeźce ............................................. 576
Dziergowice ................................... 1686
Goszyce ............................................ 157
Grabówka ........................................ 193
Korzonek ......................................... 246
Kotlarnia .......................................... 632
Lubieszów ........................................ 487
Ortowice .......................................... 272
Solarnia ............................................ 507
Stara Kuźnia .................................... 619
Stare Koźle ....................................... 803
Razem ....................................... 7496

Informacje

1. Kudzia Czesław
2. Suchańska Karolina
3. Kubica Renata
4. Musioł Piotr
5. Wiesiołek Sonia
6. Poplucz Bernadeta
7. Lamaczek Rajnold
8. Olejnik Urszula
9. Skupin Ryszard
10. Kucharczyk Józef
11. Sroka Piotr

Nowa Rada Gminy
12. Szewerda Piotr
13. Domagała Iwona
14. Morcinek Joachim 
15. Dziuda Elżbieta

Przewodniczącą Rady Gminy została:
radna Dziuda Elżbieta
Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy 
zostali:
radny Kucharczyk Józef
radny Sroka Piotr

Wybory 2010

 W s z y s t k i m 
m i e s z k a ń c o m 
Gminy Bierawa za 
okazane zaufanie 
w czasie tegorocz-
nych wyborów sa-
morządowych.
 Obiecuję, że 
nie zawiodę Pań-

Serdecznie dziękuję
stwa zaufania, zaś moje obowiązki za-
stępcy wójta będę zawsze wykonywał su-
miennie oraz należycie, mając na uwadze 
przede wszystkim dobro mieszkańców 
naszej gminy.

Z poważaniem
Krzysztof Ficoń

Skład Rady Gminy Bierawa na kadencję 2010-2014

BEREZNIANSKA GMINNA RADA NARODOWA
Rejonu Chmielnickiego  obwodu Winnickiego

Кod ZKPО: 04331583
22052 w. Berezna, ul. I. Boguna, 1A, tel.0038-04338- 36-2-31

08.12.2010 r.    № 947

                                                                                      Szanowny Pan
                                                                                      Ryszard Gołębowski
                                                                                      Wójt Gminy Bierawa

Szanowny Panie Wójcie!

 W imieniu własnym oraz terytorialnej społeczności gminy  Berezna chciałbym 
serdecznie pogratulować Panu sukcesu wyborczego oraz zaufania jakim obdarzyli 
Pana mieszkańcy Gminy Bierawa powierzając po raz kolejny Panu funkcję Wójta.

 Mając na uwadze List intencyjny, dotyczący nawiązania partnerskiej współpra-
cy między naszymi społecznościami terytorialnymi, podpisany 16 maja 2010 roku 
we wsi Berezna, mam szczerą nadzieję, iż nasza współpraca będzie i nadal pogłębia-
na z pożytkiem dla obydwu partnerów.

 Jednocześnie chciałbym życzyć Panu oraz Pana bliskim wszelkiej pomyślności  
w życiu zawodowym i osobistym oraz spełnienia  wszelkich Pana zamierzeń i pla-
nów jako Wójta Gminy Bierawa.

       Z wyrazami szacunku

       Wójt Gminy Berezna
           Jewhen Torochtij

Tłumaczenie z języka ukraińskiego na język polski wykonała: Halina Brylant.

 Uczęszczam do Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących  
w Kędzierzynie-Koźlu. Jestem uczniem 
trzeciej klasy technikum o profilu in-
formatycznym. W Urzędzie Gminy 
Bierawa odbyłem miesięczną praktykę 
zawodową. Wybrałem to miejsce na 
praktykę ponieważ jestem mieszkań-
cem Bierawy.

 W pierszym dniu zgłosiłem się do 
Pana Krzysztofa Ficonia, który udzielił 
mi parę krótkich instrukcji oraz przed-
stawił mojego opiekuna praktyk – Ar-
tura Pawlaczyka. W pierwszym dniu 
przeszedłem szkolenie BHP oraz zosta-
łem poinformowany przez opienkuna  
o zasadach panujących w Urzędzie 
Gminy.

 Praktyka odbywała się w bardzo 
serdecznej i miłej atmosferze. Bardzo 
dobrze współpracowało się z opieku-
nem oraz całym personelem urzędu. 
W każdym dniu starałem się służyć po-
mocą techniczną pracownikom urzędu. 
Miałem okazję poznać mechanizm wy-
borów samorządowych. Nauczyłem się 
wiele nowych zagadnień w dziedzinie 
informatyki. Jestem bardzo zadowolo-
ny z odbytej praktyki.

Sylwester Winiarski

Praktyka

Krohner Wiktoria ........................ 90 lat
Depta Elżbieta ............................. 91 lat
Piszczek Hildegarda ................... 91 lat
Berke Róża .................................. 97 lat

Stępień Barbara i Kazimierz ..... 50 PM
Frank Konrad i Anna ................ 50 PM
Galle Augustyn i Alicja ............. 50 PM
Kaczmarczyk Robert i Krystyna 50PM
Kubicki Waldemar i Emilia ...... 50 PM
Owczarek Henryk i Maria ........ 50 PM
Paszek Alojzy i Teresa ............... 50 PM
Skotarczyk Alojzy i Adelajda .. 50 PM
Warzecha Leonard i Krystyna . 50 PM
Warzecha Maksymilian i Edyta 50 PM
Wieczorek Franciszek i Teresa . 50 PM
Wiercioch Józef i Edeltrauda ... 50 PM
Wydra Rudolf i Teresa .............. 50 PM
Melcz Alojzy i Elżbieta ............. 55 PM
Kubicki Leon i Maria ................ 55 PM
Bartodziej Engelbert i Cecylia .. 55 PM
Melcz Wilhelm i Jadwiga .......... 55 PM
Kubicki Zygfryd i Teresa ........... 55 PM
Szymański Gabryel i Franciszka 55 PM
Chromik Józef i Maria ................ 60 PM
Ruhs Hans i Erika ...................... 60 PM

Nasi Jubilaci

INFORMACJE INFORMACJE
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Oferta dla małych firm dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r.

 W dniu 13 sierpnia 2010 r. weszła 
w życie ustawa o wspieraniu przedsię-
biorców dotkniętych skutkami powodzi 
z 2010 r. Po wydaniu przez Komisję Eu-
ropejską pozytywnej decyzji o zgodno-
ści proponowanej pomocy publicznej  
z rynkiem wewnętrznym, od II połowy 
października 2010 r. wybrane na drodze 
konkursów fundusze pożyczkowe udzie-
lają przedsiębiorcom, którzy zostali po-
szkodowani w czasie powodzi w maju, 
czerwcu lub sierpniu 2010 r. - pożyczek  
w wysokości do 50 tyś. zł. 
 Proponowane przez Ministerstwo 
Gospodarki wsparcie skierowane jest 
do małych firm, które zatrudniają do 50 
pracowników i dostępne w krótkiej per-
spektywie czasu. Fundusze pożyczkowe 
w ciągu 14 dni od dnia złożenia przez 
poszkodowanego przedsiębiorcę kom-
pletnego wniosku o pomoc - zawierają  
z nim umowę o udzieleniu pożyczki. 
Wypłata środków finansowych następuje 
niezwłocznie po zawarciu wspomnianej 
umowy. Pożyczki są umarzalne w 100% 
jeżeli przedsiębiorca był ubezpieczony od 
następstw klęsk żywiołowych oraz w 75%, 
jeśli takiego ubezpieczenia nie posiadał. 
Ministerstwo uzyskało niezbędne środki 
na ten cel, zatem wszyscy poszkodowani 
przedsiębiorcy uzyskają pomoc, jeżeli tyl-

Pożyczki dla przedsiębiorców
ko złożą wniosek w terminie. 
 Zachęcamy wszystkich zainteresowa-
nych, którzy spełniają powyższe wymogi 
zawarte w Ustawie z 12 sierpnia 2010 r. 
o ubieganie się o ww. pożyczki. Dane 
teleadresowe funduszy pożyczkowych, 
które udzielają wsparcia w poszczegól-
nych regionach oraz szczegółowe infor-
macje nt. zasad udzielania pomocy znaj-
dziecie Państwo na stronie intemetowej 
Ministerstwa Gospodarki: http://www.

Rozwój Gminy Bierawa w 2010 roku

Droga gminna do terenów inwesty-
cyjnych w miejscowości Stare Koźle. 
Wartość zadania – 1 898 997 zł, w tym 
dofinansowanie z ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskie-
go na lata 2007-2013 – 1 539 546 zł
Remont poprzez przebudowę ulicy 
Brzozowej w celu poprawy parametrów 
technicznych i zwiększenia bezpieczeń-
stwa ruchu w miejscowości Dziergowi-
ce – 699 486 zł, w tym dofinansowanie 
z Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych – 349 743 zł
Wymiana konstrukcji więźby dachowej 
na budynku Sali Ludowej przy ulicy 
Rybnej w Brzeźcach – 213 000 zł, w tym 
dofinansowanie w ramach działania 
LEADER z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich – 130 902 zł
Budowa rurociągu tranzytowego z Or-
towic do oczyszczalni ścieków w Zakła-

Inwestycje w Gminie
dach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz 
z kanalizacją sanitarną w miejscowości 
Korzonek Wieś – 2 403 000 zł, w tym 
dofinansowanie z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich – 984 606 zł
Budowa sali gimnastycznej przy Ze-
spole Szkół Dwujęzycznych w Solarni 
– 2 247 000 zł, w tym dofinansowa-
nie z Ministerstwa Sportu i Turystyki  
– 500 000 zł
Budowa boiska wielofunkcyjnego 
ogólnodostępnego w Dziergowicach 
– 296 935 zł, w tym dofinansowanie  
z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich – 121 694 zł
Modernizacja lokalnej bazy edukacyj-
nej w Gminie Bierawa – 395 679 zł,  
w tym dofinansowanie z ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Opolskiego na lata 2007-2013  
– 330 339 zł

Budowa oświetlenia skrzyżowania ulic 
Mickiewicza i Gliwickiej w Bierawie  
– 43 000 zł
Remont dachu po pożarze budynku 
mieszkalnego przy ulicy Gliwickiej 41 
w Brzeźcach – 110 000 zł
Monitoring boiska wielofunkcyjnego  
w Dziergowicach – 10 000 zł
Przedłużenie sieci wodociągowej  
w rejonie ul. Granicznej w miejscowo-
ści Dziergowice – 100 000 zł
Przedłużenie rozdzielczej sieci wodo-
ciągowej i sieci kanalizacji sanitarnej  
w miejscowości Stare Koźle, ul. Wierz-
bowa – 351 000 zł
Odprowadzenie ścieków przemysło-
wych z gminnego składowiska od-
padów komunalnych w Grabówce  
– 117 000 zł
Remont remiz OSP – 15 000 zł
Remont po powodzi Szkoły Podsta-
wowej w Starym Koźlu i Starej Kuźni 
– 150 000 zł
Wymiana ciepłociągu w Korzonku  
– 35 000 zł
Remont instalacji c.o. w budynku 
przy ulicy Powstańców w Bierawie  
– 46 000 zł

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Gmina Bierawa zrealizowała projekt pn.: „Wymiana konstrukcji więźby dachowej 
na budynku Sali Ludowej przy ulicy Rybnej w Brzeźcach”

 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 
PROW 2007-2013 w ramach Osi 4 LEADER 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Gmina Bierawa zrealizowała projekt pn.: „Budowa rurociągu tranzytowego do 
oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją 

sanitarną w miejscowości Korzonek Wieś” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Wartość inwestycji: 2.402.438,74 zł
Udział środków UE: 984.606,00 zł 

Wkład beneficjenta: 1.417.832,74 zł 

Europejski Fundusz Rozwoju 
Wsi Polskiej

Warszawa, 15 listopad 2010 r.
 Europejski Fundusz Rozwoju Wsi 
Polskiej rozpoczyna nowy nabór do Pro-
gramu Wspierania Aktywności Lokalnej 
„Razem Możemy Więcej”
 15 listopada br. rusza kolejna edycja 
programu Wspierania Aktywności Lo-
kalnej „Razem Możemy Więcej”. O do-
tacje na realizację lokalnych inicjatyw 
społeczno - kulturalnych mogą ubiegać 
się organizacje pozarządowe, jak i pod-
mioty kolegialne działające na terenach 
wiejskich. 
 Wnioski można składać do 15 stycz-
nia 2011 r.
 Regulamin programu, zasady kwalifi-
kacji oraz formularz wniosku są dostępne 
na stronie www.efrwp.pl w zakładce Do-
tacje.

Nowy nabór

mg.gov.pl/, w zakładce: Powódź - pomoc 
dla przedsiębiorców. Zachęcamy wszyst-
kich poszkodowanych w tegorocznej po-
wodzi przedsiębiorców do ubiegania się  
o ww. pożyczki. 
 Każdy z zainteresowanych, spełniają-
cy warunki opisane powyżej może otrzy-
mać pomoc finansową na odtworzenie 
zniszczonego majątku.

MINISTERSTWO GOSPODARKI
Departament Instrumentów Wsparcia

Warszawa, 9 grudnia 2010 r.

7 listopad 2010r.

Redakcja Głosu Bierawy

 Podczas mojego pobytu w Urzędzie 
Gminy Bierawa w mojej sprawie. Za po-
traktowanie mnie z niezwykłą uprzejmo-
ścią chciałbym serdecznie podziękować 
i wyrazić najwyższe słowa uznania per-
sonelowi. Uważam, że obsługa Urzędu 
Gminy Bierawa to wyjątkowi ludzie, któ-
rzy z prawdziwym powołaniem wykonują 
swój zawód. 
 Zaufanie jest wiarą w określone dzia-
łania obiektu obdarzonego zaufaniem. 
Często oznacza przekonanie w to, że mo-
tywacją strony, której się ufa, jest bycie 
uczciwym i chcącym działać dobrze. Za-
ufaniem obdarujemy osobę, której wie-
rzymy, że będzie doradzać nam dobrze, 
myśląc o nas, a nie o sobie. Dzisiejszy 
świat, ciągłe zmiany, hiperkonkurencja, 
działanie ponad granicami czasu i prze-
strzeni stawiają przed nami ogromne wy-
magania, którym sprostać można dzięki 
wzajemnemu zaufaniu. Znaczenie decy-

Listy do redakcji zji prowadzących do tworzenia kultury 
zaufania jest nie do przecenienia. Dobro 
całego społeczeństwa, rozwój społeczno 
- gospodarczy są zdeterminowane pozio-
mem zaufania, które należy świadomie 
budować. 
 Poza prawem i wspólnymi celami, 
wzajemne zaufanie jest jednym z podsta-
wowych więzów w społeczeństwie. Jed-
nocześnie zaufanie zmniejsza opór wobec 
zmian i pomaga sobie z nimi radzić. Więc 
może, pomimo obaw i uprzedzeń za-
cznijmy bardziej ufać naszym znajomym, 
sąsiadom, naszym radnym, naszym wła-
dzom? 
 Ostatni tydzień roku, głównie Wigilia 
ma w naszym życiu szczególne znaczenie. 
W ten dzień jest w nas więcej wewnętrz-
nej gotowości na pogłębione refleksje nad 
tym jakie było nasze życie w kończącym 
się roku. Staramy się podsumować ile 
dobrego doświadczyliśmy, z jakimi przy-
krościami przyszło się nam zmagać i czy 
sami nie mamy sobie nic do zarzucenia. 
Dzień ten godzi zwaśnionych i niesie po-
kój posiadającym dobrą wole, więc wyba-
czamy tym, którzy nas skrzywdzili i sami 
liczymy na wybaczenie. 
 Dzisiaj w międzyludzkich relacjach 

często dominuje przekonanie, że każdy 
powinien posiadać wroga, ponieważ ry-
walizację i walkę mamy we krwi. A prze-
cież można, a nawet trzeba osiągać cele 
bez zachowań agresywnych i mnożenia 
wokół siebie wrogów. Eskalacja negatyw-
nych postaw może doprowadzić do tego, 
że staniemy się wrogami samych siebie. 
 Czas pokaże, czy dzień wigilijny  
i święta Bożego Narodzenia były czasem 
pojednania, czy zmieniły nas na bardziej 
szczerych, wyrozumiałych i cierpliwych. 
Niech przeświadczenie, że mamy wokół 
siebie ludzi życzliwych oraz przyjaciół, 
którym możemy zaufać i na których się 
nie zawiedziemy, da nam dużo pozytyw-
nej energii w roku, który będziemy witać, 
w roku z którym wiążemy tyle planów  
i nadziei na ich spełnienie. 
 Życzę, żeby wszystkie nieporozumie-
nia między ludźmi wypłynęły łzami, kiedy 
będziemy sobie podawać opłatek, a Nowy 
Rok 2011 niech przyniesie dla wszystkich 
grzeczność i szacunek i same dobre dni.

Konrad Golla
Czytelnik „Głosu Bierawy”

REKLAMA

INFORMACJE INFORMACJE
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Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Gmina Bierawa / Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Bierawie w okresie 
od dnia 01-06-2010r do 31-10-2010r. re-
alizował projekt LEPSZE JUTRO współ-
finansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Priory-
tetu VII. Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Projekt skierowany był do osób zamiesz-
kałych na terenie gm. Bierawa, nie pracu-
jących, w wieku aktywności zawodowej, 
od 18 do 55 roku życia, w szczególności 
bezrobotnych. Do projektu zakwalifiko-
wały się 3 kobiety i 2 mężczyzn.
 W ramach zrealizowanego projektu  
w miesiącu lipcu 2010r zorganizowano 
kurs doradztwo zawodowe – konsultację 
indywidualne. Z początkiem sierpnia od-
było się szkolenie z zakresu zarządzania 
czasem własnym i budżetem gospodar-
stwa domowego. 
 We wrześniu 2010r przeprowadzono 
szkolenie z zakresu tworzenia i pielę-
gnacji małych ogrodów. Uczestnicy po-
znali podstawy upraw drzew i krzewów, 
projektowania, urządzania i pielęgnacji 
terenów zieleni. Kursantom umożliwio-
no praktyczne wykorzystanie zdobytej 
wiedzy i umiejętności poprzez upiększe-
nie terenu zieleni znajdującego się przed 
Urzędem Gminy Bierawa.

 W ostatnim miesiącu projektu uczest-
nicy wzięli udział w szkoleniu z zakresu 
obsługi komputera.
 Szkolenia miały swoją część teore-
tyczną jak i praktyczną. Po zakończeniu 
każdego z nich, uczestnicy otrzymali za-
świadczenia potwierdzające ich ukończe-
nie.

Kolejny Unijny projekt zakończony

Lepsze jutro  W poniedziałek 22 listopada 2010r. 
w Sali Broniewskiego Pałacu Kultury  
i Nauki w Warszawie odbyło się rozdanie 
nagród za wybitne i nowatorskie rozwią-
zania w zakresie pomocy społecznej oraz 
niesienie pomocy poszkodowanym w te-
gorocznej powodzi.
 Uroczystość ta rozpoczęła się od po-
witania zaproszonych gości przez Panią 
Krystynę Wyrwicką Dyrektora Depar-
tamentu Pomocy i Integracji Społecznej  
w MPiPS. Kolejnym punktem programu 
był wygłoszony wykład przez Panią Jo-
annę Staręgę – Piasek. Następnie miało 
miejsce wystąpienie Przewodniczącej 
Rady Pomocy Społecznej – Pani Jolanty 
Ślązak - Chabros, po którym głos zabra-
ła Minister Pracy i Polityki Społecznej 
– Pani Jolanta Fedak, po czym zostały 
wręczone nagrody i listy gratulacyjne 
wyróżnionym Ośrodkom Pomocy Spo-
łecznej. Nagrodę dla Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bierawie odebrały: 
kierownik GOPS - mgr Karina Musioł 
oraz Dorota Jakubczyk. 
 Uroczystość dopełnił koncert ucz-
niów Wydziału Jazzu zespołu Państwo-
wych Szkół Muzycznych im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie.

Teren przed urzędem - przed uporządkowaniem.

Teren przed urzędem - po uporządkowaniu.

Teren przed urzędem - przed uporządkowaniem.

Teren przed urzędem - po uporządkowaniu. Uczestnicy projektu.

Gminy Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Bierawie doceniony

Nagroda
ministra

REKLAMA

INFORMACJE GOPS INFORMACJE GOPS
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INFORMACJE GCKiR INFORMACJE GCKiR

 W sobotę 4 września samorządowcy 
z gminy Bierawa i członkowie Towarzy-
stwa Społeczno-Kulturalnego Niemców 
na Śląsku Opolskim świętowali dwie de-

20 - lecie 
Samorządu Terytorialnego 
i Mniejszości Niemieckiej

Audycje muzyczne
z Filharmonią Opolską
 W dniu 21.09.2010 r. rozpoczęliśmy 
kolejny cykl audycji muzycznych wyko-
nywanych przez artystów z Filharmonii 
Opolskiej. 
 Pierwszy koncert nosił tytuł „Akor-
deon i Kontrabas”. Audycje odbywać się 
będą raz w miesiącu, we wtorki o godz. 
10:45. Audycja bardzo przypadła mło-
dzieży do gustu, usłyszeli m.in. prawdzi-
wego bluesa, utwory rockendrollowe oraz 
wiele innych…

Koło seniorek
 Nowy rok kulturalny rozpoczęły 
również panie z Koła Seniorek przy DK  
w Bierawie. 
 We wrześniu do koła dołączyły dwie 
nowe panie. Jedna z pań - p. Barbara 
Rudnik z Kotlarni ukazała swoje zdolno-
ści artystyczne prezentując na spotkaniu 
swoje dzieła wykonane z papieru. Tej 
techniki nauczyła się podczas pobytu  
w sanatorium. Jej dzieła wywożone są 
przez znajomych m.in. do Kanady, Nie-
miec. Obecnie uczy tej techniki innych 
pań z Koła Seniorek. 
 Wykonane ozdoby panie chcą zapre-
zentować i sprzedawać na Kiermaszu Bo-
żonarodzeniowym 12.12.2010 r. 

Kółka
zainteresowań
 GCKiR zaprasza dzieci i młodzież do 
uczestnictwa w kółku plastycznym i ta-
necznym. 
 Kółko plastyczne działa już od 28 
września (zajęcia we wtorki 15:00 - gr. 
starsza, 16:00 - gr. młodsza), natomiast 
kółko taneczne od 21 października (zaję-
cia w czwartki 15:00 - gr. starsza, 16:00 - 
gr. młodsza). 
 Zapraszamy wszystkich chętnych do 
uczestnictwa w tych zajęciach. Drodzy 
rodzice to od Was zależy „Czym skorupka 
za młodu nasiąknie, tym…..” 
 Uczestnictwo w zajęciach jest bez-
płatne.

Święto
niepodległości
 W dniu 11.11.2010 r. w DK Bierawa 
obchodziliśmy 92 Rocznicę Odzyskania 
Niepodległości. 
 Na obchody zaprosiliśmy artystów 
Śląskiej Operetki Kameralnej. Przygoto-
wali dla nas „Księżniczkę Czardasza” Imre 
Kalmana, a wszystko to z towarzyszeniem 
Maes Trio. Piękna muzyka, zabawne sy-
tuacje i wydarzenia jakim byli poddani 
główni bohaterowie (Sylvia: Gabriela 
de Silva, Stasi: Beata Witkowska-Glik, 
Edwin: Oskar Jasiński, Boni: Arkadiusz 
Dołęga, Feri: Jacek Woleński) rozbawiły 
licznie zgromadzoną publiczność. 
 Po raz drugi gościnnie wystąpiła nasza 
mieszkanka, z Lubieszowa, Dorota Wilk, 
zaśpiewała „Habanerę” z opery Carmen 
G.Bizeta. Dorota zachwyciła wszystkich 
swoim występem. 
 Na koniec Wójt Ryszard Gołębowski 

Dzień 
seniora
 Nasze Koło Emerytów i Rencistów za-
wsze uroczyście obchodzi „Dzień Senio-
ra”, tak było i tym razem. Tradycyjnie wy-
stąpiły przedszkolaki, a gwiazdą wieczoru 
był Zespół Pieśni i Tańca „Komes”, który 
wszystkich zachwycił tańcami i piosenka-
mi. Dodatkową atrakcją były przedszko-
laki grające na fletach, tzw. Flażoletach, 
które przyjechały z Polskiej Cerekwi.

Tydzień regionalny
 25 listopada Publiczne gimnazjum 
zakończyło swój coroczny „Tydzień Regio-
nalny”, którego celem jest podtrzymywa-
nie tradycji, zwyczajów i gwary śląskiej. 
 Tym razem wzięli temat „skubania 
pierza”. Uczniowie swoje przedstawienie 
ubarwiali wicami i piosenkami. Ta im-
preza zachwyciła przedstawiciela Kurato-
rium Oświaty. Już czekamy na następną.

przybliżył wszystkim rys historyczny, 
uwarunkowania, które przyczyniły się 
do odzyskania niepodległości w 1918 
roku przez Polskę. Po tym wydarzeniu 
udaliśmy się do kawiarni na dobre ciasto  
i sałatkę, a wszystko to odbywało się przy 

dźwiękach fortepianu i muzyce F. Chopi-
na. 
 Należy dodać, że uczniowie z naszych 
szkół przygotowali wystawę „F. Chopin 
w plastyce”, dzięki czemu powstało wiele 
ciekawych prac młodych artystów. 

kady swojego istnienia. Świętowanie roz-
poczęło się Mszą Św. w kościele p.w. Trój-
cy Przenajświętszej w Bierawie o godz. 
14:00. 
 Podczas imprezy na bierawskim bo-
isku zaprezentował się m.in. regiment 

wojsk bawarskich von Lattorf z Koźla  
z czasów wojen napoleońskich, Orkie-
stra Dęta Azoty, uczniowie Zespołu Szkół 
Dwujęzycznych w Solarni, para taneczna 
i piosenkarz Georg Wind.
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INFORMACJE PRZEDSZKOLNE INFORMACJE PRZEDSZKOLNE

 Dopiero co rozpoczynaliśmy nowy 
rok szkolny, a już trzy miesiące za nami. 
Dla większości dzieci, to kontynuacja po-
bytu w przedszkolu, która łączy się tylko 
ze zmianą sali. Dla niektórych dzieci to 
początek pobytu tutaj i wiąże się z wiel-
kim przeżyciem.
 Do przedszkola w Dziergowicach na 
dzień dzisiejszy uczęszcza 58 dzieci: gru-
pa „Żabek – 6-latki” liczy 15 dzieci, grupa 
„Biedronek – 5-latki”- 22 dzieci, a grupa 
„Krasnoludków – 3-4 latki”- 21 dzieci.
 W grupie dzieci najmłodszych powi-
taliśmy pierwszy raz w przedszkolu 15 
dzieci, które już dobrze się zaaklimatyzo-
wały i chętnie przebywają w przedszkolu. 
Dzieci znają już swój znaczek i imiona 
kolegów, biorą udział w zajęciach, które 
są bardzo ciekawe. Lepią z plasteliny, ma-
lują farbami i rysują kredkami, śpiewają 
i tańczą. „W przedszkolu jest bardzo we-
soło i lubimy tutaj przychodzić”- mówią 
maluszki.
 Dzieci 5-6-letnie są chłonne wiedzy, 
lubią poznawać nowe tematy, nowe tre-
ści, piosenki i wierszyki. Czeka je z pew-
nością ciekawy rok. Dzieci są świadome, 
samodzielne, zdolne do samooceny i sa-
mokontroli. Wzrastają w nich możliwości 
samodzielnego organizowania zabaw ze-
społowych, w których chętnie wykorzy-
stują posiadane umiejętności i zdolności. 
Duże zadowolenie sprawia też dzieciom 
rozwiązywanie zadań wymagających lo-
gicznego myślenia i praktycznego dzia-
łania. Wiadomości zdobyte w tym roku 
szkolnym z pewnością pozwolą dzieciom 
osiągnąć wymaganą dojrzałość szkolną.
 W przedszkolu odbywają się do-

Przedszkole w Dziergowicach

Minęły już trzy miesiące

 20 października ruszył już po raz 
trzeci kolejny projekt w przedszkolach 
Gminy Bierawa. Projekt ,,Maluchy po-
znają świat” współfinansowany jest 
przez Unię Europejską w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 W ramach realizowanego projektu 
dzieci naszej gminy mają możliwość 
rozwijania swoich zainteresowań i ta-
lentów podczas bezpłatnych zajęć do-
datkowych: rytmiczno – tanecznych, 
plastycznych i teatralnych. Organizo-
wane są również zajęcia z języka angiel-
skiego, na których dzieci poznają pod-
stawowe zwroty i słownictwo w tym 
języku poprzez zabawy, gry i piosenki.

 W celu umożliwienia dzieciom kon-
taktu z dobrami kultury i sztuki zorga-
nizowane będą wycieczki edukacyjne. 
W miesiącu listopadzie dzieci obejrza-
ły przedstawienie ,,Śpiąca królewna”  
w Teatrze Lali i Aktora w Opolu. Dzieci 
naszej gminy odwiedzą również: Gale-
rię Sztuki Współczesnej, Muzeum Wsi 
Opolskiej, Park Jurajski w Krasiejowie.  
W czerwcu odbędzie się wycieczka do 
ZOO w Opolu.

 Wychodząc naprzeciw potrzebom 
rodziców projekt umożliwił wydłużenie 
czasu pracy placówek przedszkolnych  
o jedną godzinę.

 W ramach projektu zostaną zaku-
pione akcesoria do zajęć teatralnych, 
rytmiczno tanecznych oraz do zabaw 
tematycznych i dydaktycznych. Zaku-
pione również będą materiały plastycz-
ne i dydaktyczne do języka angielskiego 
oraz urządzenia wielofunkcyjne i ra-
diomagnetofony. 

 Projekt zakłada również szkolenie 
dla rodziców dzieci nieobjętych wycho-
waniem przedszkolnym oraz rozpro-
pagowanie wśród wszystkich rodziców 
broszurki na temat ,,Rola ojca w rodzi-
nie”.

 Poprzez udział dzieci w zajęciach 
dodatkowych oraz wydłużenie czasu 
pracy przedszkoli, projekt ,,Maluchy 

Maluchy poznają świat

datkowe zajęcia z języka niemieckiego  
i logopedyczne, które prowadzone są we 
wszystkich grupach wiekowych oraz za-
jęcia z religii w grupie dzieci 6-letnich. 
Ponadto z dniem 20 października ruszy-
liśmy z kolejnym już projektem unijnym 
„Maluchy poznają świat”. 
 W związku z tym czas pracy nasze-
go przedszkola wydłużył się o godzinę,  
a w grupach prowadzone są dodatkowe 
zajęcia z plastyki, rytmiki, języka angiel-
skiego i teatralne. Zajęcia te rozpoczyna-
ją się o 12.30, a panie które je prowadzą 
bardzo się starają, aby dzieci wyniosły  
z nich dużo nowych wiadomości, a także 
nowych umiejętności. W ramach pro-
jektu byliśmy już na wycieczce w teatrze 

 04.10.2010r. ruszył projekt współfi-
nansowany przez Unię Europejską w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. pn: ,,Uczymy z pasją klasy I-III”. 
Projekt skierowany jest dla uczniów klas 
I-III czterech Szkół Podstawowych (SP 
Stare Koźle, SP Stara Kuźnia, SP Solar-
nia, SP Dziergowice) z Naszej gminy. 
Wartość dofinansowania projektu na lata 
2010/2011 to: 92 200,00zł
 Celem głównym projektu jest wyrów-
nywanie szans edukacyjnych uczniów 
z Gminy Bierawa poprzez wdrożenie 
kreatywnych zajęć pozalekcyjnych i po-
zaszkolnych. Zajęcia skierowane są dla 
uczniów słabych w nauce, trudno i wol-
niej przyswajających nowe wiadomości 
z zakresu edukacji wczesnoszkolnej oraz 
dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
 W ramach projektu zaplanowano na-
stępujące dodatkowe zajęcia:

Uczymy z pasją klasy I-III
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trud-

nościami w czytaniu i pisaniu, w tym 
także zagrożonych ryzykiem dysleksji 

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdo-
bywaniu umiejętności matematycznych 

- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zabu-
rzeniami rozwoju mowy  

- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wa-
dami postawy 

- zajęcia rozwijające zainteresowania 
uczniów szczególnie uzdolnionych ze 
szczeg. uwzględnieniem nauk matema-
tyczno – przyrodniczych 

- zajęcia rozwijające zainteresowania 
uczniów szczególnie uzdolnionych (ję-
zyk niemiecki, zajęcia plastyczne, zaję-
cia rytmiczne) 

 W ramach projektu zakupiono ak-
cesoria do w/w zajęć. Projektem objęto 
180 uczniów (89 chłopców i 91 dziewczy-
nek). 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

poznają świat” przyczyni się do re-
alizacji celu głównego, a mianowicie 
do zwiększenia dostępu do edukacji 
przedszkolnej dzieci w wieku 3-5 lat z 
terenów Gminy Bierawa.

Opiekun projektu
 Beata Donajska

lalki i aktora w Opolu na pięknym i wi-
dowiskowym przedstawieniu pt „Śpiąca 
królewna”.
 W tym roku szkolnym wprowadzili-
śmy innowację pedagogiczną pt. „Dzier-
gowski roczek”. Dzięki tej innowacji mamy 
możliwość kultywowania i pielęgnowania 
tradycji i obrzędów ludowych naszej wsi. 
W związku z tym obchodziliśmy na tere-
nie przedszkola „Święto pieczonego kar-
tofla” oraz „Andrzejki”. Braliśmy udział  
w dożynkach oraz obchodach związa-
nych ze Św. Marcinem. Dzieci wspólnie  
z paniami kisiły kapustę oraz brały udział 
w wykopkach ziemniaków. Zajęcia te 
dostarczają dzieciom wiele radości i po-
zytywnych emocji, a ponadto kształtują  
w młodym pokoleniu chęć uczestnicze-
nia w życiu społecznym wsi.
 25 listopada w naszym przedszkolu 
obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszo-
wego Misia. Dzieci bardzo chętnie przez 
cały dzień bawiły się razem ze swoimi 
pluszakami, śpiewały, tańczyły i wykony-
wały prace plastyczne, których motywem 
przewodnim był miś – ulubiona zabawka 
dziecięca.
 Obecnie dzieci przygotowują się 
do spotkania ze św. Mikołajem oraz do 
wigilijki przedszkolnej, podczas której 
wszystkie grupy zaprezentują świąteczne 
przedstawienia.
 W związku ze zbliżającymi się Świę-
tami Bożego Narodzenia personel oraz 
wszystkie dzieci składają najserdecz-
niejsze życzenia, zdrowych i spokojnych 
świąt wszystkim mieszkańcom Gminy 
Bierawa.

Rita Olbrych
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INFORMACJE SZKOLNE INFORMACJE SZKOLNE

 Rok szkolny 2010/2011 dla Szkoły 
Podstawowej w Dziergowicach stoi pod 
znakiem powstań śląskich. Dziergowic-
ka podstawówka, jako jedyna szkoła  
w gminie, nosi imię powstańca śląskiego, 
Alfonsa Zgrzebnioka. Placówka włączyła 
się w cykl uroczystości wojewódzkich, 
związanych z obchodami 90. rocznicy 
powstań śląskich organizowanych przez 
Kuratorium Oświaty w Opolu. W związ-
ku z obchodami rocznicy powstań ślą-
skich zaplanowano w szkole m.in.:

Zapoznanie uczniów z historią powstań 
śląskich,
Naukę piosenek powstańczych i udział 
w festiwalu pieśni powstańczych,
Opiekę nad grobami powstańców,
Konkurs fotograficzny, plastyczny,
Wycieczkę na Górę Św. Anny,
Udział w zlocie na Górze Św. Anny,
Uroczysty apel rocznicowy przy Po-
mniku Czynu Powstańczego w Dzier-
gowicach,
Akademię z okazji rocznicy nadania 
szkole imienia Alfonsa Zgrzebnioka.

W tym roku szkolnym SP w Dziergowi-
cach przystąpiła do realizacji projektów 
unijnych:

„Uczymy z pasją klasy I-III”- Projekt 
współfinansowany ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach poddziałania 9.1.2 Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki,
„Inwestujemy w Twoją przyszłość”- 
Program regionalny Narodowa Strate-
gia Spójności, Projekt współfinansowa-
ny przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Opolskiego na lata 2007-2013.  

Szkoła Podstawowa im. A. Zgrzebnioka w Dziergowicach

Rok powstań śląskich
W ramach tego projektu została wy-
posażona w pomoce klasopracownia 
przyrodnicza oraz biblioteka. 

W dalszym ciągu szkoła kontynuuje reali-
zację rozpoczętych programów:

„Szkoła bez przemocy”,
„Przeciwdziałanie wadom postawy  
u dzieci i młodzieży województwa 
opolskiego”,
„Trzymaj formę”.

 Dnia 1 września 2010 roku, próg szko-
ły przekroczyło 21 pierwszaków, których 
powitała z uśmiechem na twarzy p. dy-
rektor mgr E. Dubak, a jednocześnie ich 
wychowawczyni oraz cała społeczność 
uczniowska. Tradycyjnie rodzice przy-
gotowali w tym dniu dla swoich pociech 
„rogi obfitości”. Ważnym wydarzeniem  
w życiu najmłodszych uczniów stał się 
listopadowy dzień, kiedy zostali pasowa-
ni na uczniów. Pierwszakom w tym dniu 
towarzyszyli zaproszeni goście: wicewójt 
gminy K. Ficoń, rodzice, dzieci z przed-
szkola w Dziergowicach oraz koledzy  
i koleżanki ze starszych klas. Program ar-
tystyczny w ich wykonaniu przygotowała 
wychowawczyni, a o oprawę muzyczną 
występu zadbała p. mgr W. Marszałek. 
Mali aktorzy wzbudzili podziw. Po wystę-
pie dzieci zostały pasowane przez dyrek-
tora szkoły symbolicznym ołówkiem na 
uczniów oraz otrzymały wiele prezentów. 
 Uczniowie SP w Dziergowicach chęt-
nie uczestniczą w różnych konkursach  
i zawodach odnosząc liczne sukcesy:

V miejsce - XVIII Jesienny Cross „So-
lidarności”,
II miejsce - Turniej Mini Piłki Nożnej 
Szkół noszących imię Powstańca Ślą-
skiego,

I miejsce - Gminny Turniej Halowej 
Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy 
Bierawa w kategorii dziewcząt,
Natalia Ignacy (ucz. kl. VI) została naj-
lepszą zawodniczką Gminnego Turnie-
ju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta 
Gminy Bierawa w kategorii dziewcząt,
I miejsce - Gminny Turniej Halowej 
Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy 
Bierawa w kategorii chłopców,
II miejsce - Mistrzostwa Powiatu Kę-
dzierzyn - Koźle w Halowej Piłce Noż-
nej dziewcząt szkół podstawowych,
Udział w III Gminnym Konkursie Re-
cytatorskim „Jesienne Bajanie Mistrza 
Brzechwy - Domlex” (W. Marszałek kl. 
III, M. Kupczyk kl. II, Aleksander Ży-
dek kl. IV, Karolina Kawala kl. VI),
Konkurs Biblijny: M. Olszowy, N. Ku-
bicka, M. Drescher,

W listopadzie odbyły się szkolne etapy 
wojewódzkich konkursów przedmioto-
wych. Uczniowie, którzy uzyskali w nich 
powyżej 75% punktów, będą reprezento-
wali szkołę w etapach gminnych konkur-
sów, które odbędą się w styczniu 2011 r. 
Życzymy im powodzenia!
Wszystkim uczestnikom konkursów gra-
tulujemy odniesionego sukcesu!
 Uczniowie wzięli udział w II edycji 
akcji „Puszka dla maluszka” organizowa-
nej przez Redemptoris Missio Fundację 
Pomocy Humanitarnej. 
 Odbyły się już pierwsze wycieczki  
i wyjazdy do teatru:

kl. I - Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki 
w Opolu -”Podgrzybek”,
kl. V - Teatr Ziemi Rybnickiej - „Przy-
gody Tomka Sawyera” (wspólny wyjazd 
z uczniami Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Starym Koźlu),
kl. I-IV - Dom Kultury w Dziergowi-
cach - seria „Legendy polskie- O Lechu, 
Czechu i Rusie”,
kl. II - III -wycieczka do Muzeum Zie-
mi Raciborskiej.

Wiele szkolnych uroczystości odbywa się 
przy udziale i pomocy rodziców, którzy 
przyczyniają się do wzbogacenia fun-
duszu Rady Rodziców. Dzięki rodzicom 
uczniów z klasy II i V oraz Radzie Ro-
dziców odbyła się zabawa andrzejkowa,  
w trakcie której można było zakupić m.in. 
wieńce adwentowe i świąteczne stroiki. 
Miłą niespodziankę był dla dzieci miko-
łajkowy wyjazd do kina. Wszystkim ro-
dzicom serdecznie dziękujemy!
 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Dzier-
gowicach życzą, aby przy świątecznym 
stole nie zabrakło światła i ciepła rodzin-
nej atmosfery, a Nowy Rok niósł ze sobą 
szczęście i pomyślność.

mgr D. Kmieć

 Bieżący rok szkolny rozpoczął się dla 
uczniów naszej szkoły niezwykle przy-
jemnie. Już we wrześniu dzieci z klas IV 
– VI wyjechały na trzydniowe, bezpłatne 
warsztaty ekologiczne do Sławkowa koło 
Katowic. Miały tam okazję poznać florę  
i faunę Jury Krakowsko – Częstochow-
skiej oraz sprawdzić swoją wiedzę z dzie-
dziny ekologii.
 W październiku również wiedzą eko-
logiczną popisali się uczniowie biorący 
udział w Gminnym Konkursie Ekologicz-
nym. Czołowe miejsca zdobyli: Adam 
Rekruciak z kl. III – miejsce I wśród 
uczniów klas młodszych oraz Joanna 
Tkocz z kl. VI – I miejsce i Karolina 
Franczyk z kl. VI – II miejsce. Joanna 
Tkocz i Karolina Franczyk zdobyły tak-
że I wyróżnienie w Gminnym Konkursie 
Recytatorskim „Jesienne bajanie mistrza 
Brzechwy”.
 Uczestniczyliśmy także w konkursie 
matematycznym ALFIK, licznych kon-
kursach plastycznych, literackich, sporto-
wych. Oprócz sukcesów uczniów szkoła 
może poszczycić się nową, doskonale 
wyposażoną salą informatyczną, która 
ma uprzyjemnić naszym podopiecznym 
proces zdobywania wiedzy.
 SP w Starym Koźlu bierze także udział 
w różnego rodzaju programach, takich 
jak „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”, 
czy „Nie pal przy mnie proszę”. W klasach 
I – III trwa również projekt edukacyjny 
„Uczymy z pasją klasy I-III”, który ma na 

Szkoła Podstawowa w Starym Koźlu

Z życia szkoły
celu wyrów-
nywanie szans 
edukacyjnych. 
W ramach 
tego projektu 
odbywają się 
zajęcia ma-
tematyczno-
przyrodnicze  
i plastyczne dla 
uczniów zdol-
nych, zajęcia 
polonistyczne 
dla uczniów  
z trudnościa-
mi w nauce oraz zajęcia z logopedą.
 W naszej ofercie edukacyjnej na bie-
żący rok szkolny uczniowie znajdą też 
szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych. 
Mogą rozwijać swoje zainteresowania na 
kółku gitarowym, szachowym, regional-
nym, matematycznym, czy językowym.
 Jednak nasza szkoła to nie tylko za-
jęcia lekcyjne. Dzieci korzystają z wy-
jazdów w ramach kółka regionalnego  
i innych. Klasy I – III pojechały do teatru 
na przedstawienie „Przygody Koziołka 
Matołka” a klasy IV – VI na „Przygody 
Tomka Sawyera”.
 Zbliżający się czas adwentu i Bożego 
Narodzenia to u nas przede wszystkim 
czas akcji charytatywnych. Szkolne Koło 
PCK zorganizowało zbiórkę żywności 
pod hasłem „Tydzień walki z głodem”. 
Samorząd Uczniowski przeprowadza ak-

cję „Góra Grosza” na rzecz Towarzystwa 
„Nasz Dom” oraz rozprowadza cegiełki, 
z których wpływy zasilą konto Fundacji 
na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełno-
sprawnych. Jak co roku przed świętami 
dzieci zbierają także dary dla swoich ró-
wieśników z domu dziecka. 
 Jesteśmy dumni z postawy naszych 
uczniów i zadowoleni z ich wysokich 
wyników, jednocześnie życzymy im dal-
szego zapału i chęci do pracy. Wszyst-
kim pracownikom szkoły, nauczycielom, 
uczniom, rodzicom oraz czytelnikom 
Głosu Bierawy spokojnych, radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia, a z okazji zbli-
żającego się Nowego Roku samych po-
myślności i spełnienia wszystkich marzeń 
i zamierzeń.

mgr Ewa Stania

 Od listopada odbywają się w Publicz-
nym Dwujęzycznym Gimnazjum w So-
larni zajęcia w ramach projektu pn. Pro-
gramu zajęć dodatkowych wspierających 
rozwój kompetencji kluczowych uczniów 
szkół gimnazjalnych województwa opol-
skiego w roku szkolnym 2010/2011, reali-
zowane w ramach Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki. Projekt finansowany 
jest z funduszy Unii Europejskiej. Czas 
realizacji projektu przewidziany jest na 
okres 2010/2011 roku szkolnego.
 Program ten ma na celu rozwój klu-
czowych kompetencji uczniów szkół 
gimnazjalnych województwa opolskiego 
poprzez udział w dodatkowych zajęciach 
dydaktyczno – wyrównawczych, umoż-
liwiających wyrównywanie dysproporcji 
edukacyjnych. 
 Uczniowie biorący udział w projek-
cie, mogą uczęszczać na wybrane zajęcia 

Publiczne Dwujęzyczne Gimnazjum w Solarni

Program zajęć dodatkowych
dodatkowe: 
- kółko polonistyczne (p. H. Melcz), 
- kółko naukowo – techniczne (p. L. Lis), 
- aerobik (p. A. Mordak)
- zajęcia pedagogiczno – społeczne (p. E. 
Pietrasz). 
 Udział w zajęciach dodatkowych 
stwarza uczniom możliwość uzupełnie-
nia wiadomości, co może mieć pozytyw-
ny wpływ na osiąganie wyników egza-
minów gimnazjalnych, pozwala rozwijać 
zainteresowania, jest ciekawą, sensowną 
i bezpieczną formą spędzania wolnego 
czasu. Zajęcia sportowe są doskonałym 
sposobem rozładowania napięć emocjo-
nalnych, natomiast zajęcia pedagogiczno 
– społeczne mają na celu rozwiązywanie 
problemów oraz przeciwdziałanie nie-
korzystnym zjawiskom wśród młodzieży 
szkolnej.

 W naszym regionie nadal występuje 
utrudniony dostęp do zajęć dodatkowych. 
Problem dojazdu do miejsca organizowa-
nych zajęć w dużej mierze ogranicza do-
stęp do oferty edukacyjnej, a brak moż-
liwości udziału w zajęciach dodatkowych 
powoduje niższe szanse zdobycia wiedzy. 
Dlatego też młodzież Publicznego Dwu-
języcznego Gimnazjum w Solarni, uczest-
nicząc w zajęciach projektowych, stanęła 
przed ogromną szansą uzupełnienia bądź 
rozszerzenia swojej wiedzy.
 Nauczyciele realizują godziny projek-
towe w ramach art. 42 Karty Nauczyciela. 
Tym sposobem fundusze uzyskane z pro-
jektu mogą być w pełni wykorzystane na 
kupno pomocy dydaktycznych, niezbęd-
nych w procesie nauczania. Pomoce te na 
pewno przyczynią się do uatrakcyjnienia 
zajęć dodatkowych, a tym sposobem za-
chęcą również uczniów do udziału w za-
jęciach.

Helena Melcz
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POJEMNIKI
STYCZEŃ LUTY MARZEC

kolor Miejscowość Nazwa ulicy
Brzeźce i Stare Koźle

(poniedziałek)
Stare Koźle 1: Braci Wolnych, Leśna, Polna, Melcza, Ogrodowa,  
1-go Maja, Wolności do skrzyżowania z 1-go Maja

Stare Koźle i Stara 
Kuźnia

(wtorek)

Stare Koźle 2: pozostałe ulice
Stara Kuźnia: wszystkie ulice

Bierawa 1
(środa)

Dworcowa, Wiory, Mickiewicza, Kościuszki, Serżyski, Dębowa,  
3–go Maja, Powstańców, Kościelna, Sienkiewicza, Ottona Steiera,  
Krótka, Wojska Polskiego, Dąbrowskiego, Dąbrowy,

Bierawa 2 
i Lubieszów
(czwartek)

Bierawa 2: Ottona Steiera, Sobieskiego, Dolna, Leśna, Ogrodowa, 
Polna, 22 lipca, J.Jacka, Ogrodowa, Nowe Osiedle

Dziergowice 1 
i Solarnia

(piątek)

Dziergowice 1: Nowa, Krótka, Konopnickiej, Morcinka, Piaskowa, 
Sienkiewicza, Kwiatowa, Kolejowa, Sportowa, Olimpijska

Dziergowice 2
(poniedziałek)

Kozielska, Wąska, Brzozowa, Klasztorna, Ogrodowa, Kościelna,  
Turska, Słoneczna, Dworcowa, Działkowa, Graniczna, Parkowa,  
Raciborska, Odrzańska, Olszowa, Łagodna, Polna, Powstańców, 
Leśna, Wodna

Grabówka, Goszyce, 
Ortowice, Kotlarnia, 
Korzonek (wtorek)

wszystkie ulice

Worki z odpadami wyselekcjonowanymi 
- wystawić przed godz. 6.30

Data Miejscowości
12.01     09.02     16.03 Dziergowice

13.01     10.02     17.03 Lubieszów,      Solarnia

14.01     11.02    18.03 Bierawa

26.01     23.02     30.03 Brzeźce,     Stare Koźle,     Korzonek

27.01     24.02     31.03 Ortowice,   Grabówka,    Kotlarnia,    Stara Kuźnia,  Goszyce
Worki prosimy wystawiać przed ogrodzeniem posesji – pracownicy odbierając

 je przekażą zamiennie puste worki na następny okres zbiórki.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie, 
ul. Wojska Polskiego 2, tel. 077 487 27 43

Harmonogram wywózu odpadów komunalnych
 - I kwartał 2011 r. -

Pn Wt Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24

31
25 26 27

28 29 30

Pn Wt Cz Pt So N
1 2 3 4

7 8 9 10 11
5 6

14 15 16 17 18
12 13

21 22 23 24 25
19 20

28
26 27

Pn Wt Cz Pt So N
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24
31

25 26 27 28 29 30

z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach
(ostatnia zmiana: Dz.U. z 2010 r., Nr 47, 
poz. 278)

Rozdział 3
Obowiązki właścicieli nieruchomości

Art. 5. [Obowiązek zapewnienia utrzy-
mania czystości i porządku przez wła-
ściciela nieruchomości]
1. Właściciele nieruchomości zapewniają 

utrzymanie czystości i porządku przez:
1) wyposażenie nieruchomości w urzą-

dzenia służące do zbierania odpa-
dów komunalnych oraz utrzymywa-
nie tych urządzeń w odpowiednim 
stanie sanitarnym, porządkowym  
i technicznym;

2) przyłączenie nieruchomości do 
istniejącej sieci kanalizacyjnej lub,  
w przypadku gdy budowa sieci kana-
lizacyjnej jest technicznie lub ekono-
micznie nieuzasadniona, wyposaże-
nie nieruchomości w zbiornik bez-
odpływowy nieczystości ciekłych lub  
w przydomową oczyszczalnię ścieków 
bytowych, spełniające wymagania 
określone w przepisach odrębnych; 
przyłączenie nieruchomości do sieci 
kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, 
jeżeli nieruchomość jest wyposażona 
w przydomową oczyszczalnię ście-
ków spełniającą wymagania określo-
ne w przepisach odrębnych;

3) zbieranie powstałych na terenie nie-
ruchomości odpadów komunalnych 
zgodnie z wymaganiami określony-
mi w regulaminie;
3a) gromadzenie nieczystości cie-

kłych w zbiornikach bezodpły-
wowych;

3b) pozbywanie się zebranych na te-

Dziennik Ustaw z 2005 nr 236 poz. 2008

Ustawa renie nieruchomości odpadów 
komunalnych oraz nieczysto-
ści ciekłych w sposób zgodny  
z przepisami ustawy i przepisami 
odrębnymi;

4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu  
i innych zanieczyszczeń z chodników 
położonych wzdłuż nieruchomości, 
przy czym za taki chodnik uznaje się 
wydzieloną część drogi publicznej 
służącą dla ruchu pieszego położoną 
bezpośrednio przy granicy nieru-
chomości; właściciel nieruchomości 
nie jest obowiązany do uprzątnięcia 
chodnika, na którym jest dopuszczo-
ny płatny postój lub parkowanie po-
jazdów samochodowych;

5) realizację innych obowiązków okre-
ślonych w regulaminie.

2. Wykonywanie obowiązków, o których 
mowa w ust. 1, na terenie budowy nale-
ży do wykonawcy robót budowlanych.

3. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, 
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń  
z przystanków komunikacyjnych oraz  
z wydzielonych krawężnikiem lub ozna-
kowaniem poziomym torowisk pojaz-
dów szynowych należy do obowiązków 
przedsiębiorców użytkujących tereny 
służące komunikacji publicznej.

4. Obowiązki utrzymania czystości i po-
rządku na drogach publicznych należą 

do zarządu drogi. Do obowiązków za-
rządu drogi należy także:
1) zbieranie i pozbywanie się odpadów 

zgromadzonych w urządzeniach do 
tego przeznaczonych i utrzyma-
nie tych urządzeń w odpowiednim 
stanie sanitarnym, porządkowym  
i technicznym;

2) pozbycie się błota, śniegu, lodu i in-
nych zanieczyszczeń uprzątniętych  
z chodników przez właścicieli nieru-
chomości przyległych do drogi pu-
blicznej;

3) uprzątnięcie i pozbycie się błota, 
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
z chodników, jeżeli zarząd drogi po-
biera opłaty z tytułu postoju lub par-
kowania pojazdów samochodowych 
na takim chodniku.

5. Obowiązki utrzymania czystości  
i porządku na terenach innych niż wy-
mienione w ust. 1–4 należą do gminy. 
Do obowiązków gminy należy także 
uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, 
lodu i innych zanieczyszczeń z chodni-
ków, jeżeli gmina pobiera opłaty z ty-
tułu postoju lub parkowania pojazdów 
samochodowych na takim chodniku, 
oraz zbieranie i pozbycie się odpadów 
zgromadzonych w urządzeniach do 
tego przeznaczonych umieszczonych 
na tym chodniku i utrzymanie tych 
urządzeń w odpowiednim stanie sani-
tarnym, porządkowym i technicznym.

6. Nadzór nad realizacją obowiązków 
określonych w ust. 1–4 sprawuje wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta.

7. W przypadku stwierdzenia niewyko-
nania obowiązków, o których mowa 
w ust. 1–4, wójt (burmistrz, prezydent 
miasta) wydaje decyzję nakazującą wy-
konanie obowiązku.

8. Ust. 7 nie dotyczy obowiązków, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 3–3b.

9. Wykonywanie decyzji, o której mowa 
w ust. 7, podlega egzekucji w trybie 
przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 
229, poz. 1954).

TUTAJ ZAPŁACISZ ZA WSZYSTKIE RACHUNKI

• TELEFON TP.SA - 1,99zł
• ENERGIA - 1,30zł
• ZUS I URZĄD SKARBOWY - 1,99zł
• ABONAMENT RTV - 0,89zł
• INTERNET „KRUCZNET” - 0,99zł
• POZOSTAŁE/ RATY KREDYTU, UBEZPIECZENIA I WIELE INNYCH - 2.49zł

ZAPRASZAMY OD  9-16 /  TEL.77/4872438
W SPRZEDAŻY TAKŻE ARTYKUŁY SZKOLNE 

Agencja opłat, Bierawa, ul.Dworcowa 6
REKLAMA
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GŁOS BIERAWY - Gminny Biuletyn Informacyjny
Wyd. Rada i Urząd Gminy w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa
Biuletyn ukazuje się nieregularnie, wydanie bezpłatne.
Skład komputerowy: Studio ABIT - tel. 0692 489 773

Redaguje zespół UG
tel. 077/ 487 22 66

e-mail: ug@bierawa.pl
www.bierawa.pl

 Książki do nabycia w sekretariacie Urzędu Gminy w Biera-
wie:
1. Ernst F. Zwirner budowniczy z Kotlarni - 10zł
2. 700 lat wsi Bierawa - 35zł 
3. Lubieszów, nasza wioska na ziemi opolskiej - 10zł
4. Gmina Bierawa zarys monograficzny - 70zł

Gorąco polecamy:

W skrócie:

Święto niepodległości w DK Bierawa - str 8Nagroda ministra - str 7

Tydzień regionalny - str 8Pasowanie gimnazjalistów - str 13

Święto Odzyskania Niepodległości - str 9Informacje szkolne - str 12


