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Wójt Gminy Bierawa
Ryszard Gołębowski

Przewodnicząca 
Rady Gminy Bierawa
Renata Kubica
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Z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia
wielu głebokich 
i radosnych przeżyć,
wewnętrznego spokoju,
wytrwałości i radości
oraz błogosławieństwa Bożego
w każdym dniu nadchodzącego Roku
     życzą:
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 Urząd Gminy Bierawa informuje 
mieszkańców, iż w roku 2009 ruszą trzy 
programy mające poprawić środowisko 
naturalne w Gminie Bierawa.
 W pierwszym programie będzie moż-
na otrzymać dofinansowanie do 2 000 zł  
z przeznaczeniem na modernizację źró-
deł ciepła opartych o paliwo stałe eksplo-
atowane na terenie Gminy Bierawa, pod 
warunkiem ich fizycznej likwidacji i za-
stąpieniu ich:

systemem zasilanym energią elektrycz-1. 
ną,
kotłem opalanym olejem opałowym 2. 
lub gazem,
systemem pobierającym energię ciepl-3. 
ną z sieci zewnętrznej,
kotłem zgazującym bądź wkładem ko-4. 
minkowym do ciągłego palenia drew-
nem opałowym (z wykluczeniem źró-
deł dopuszczających jako paliwo alter-
natywne inne paliwo stałe - a w szcze-
gólności węgiel, miał lub koks)

systemami opartymi o słomę, energię 5. 
słoneczną lub pompy ciepła.

 W drugim programie będzie moż-
na otrzymać dofinansowanie do 3 000 zł  
z przeznaczeniem na :

demontaż pokrycia lub wyrobów za-1. 
wierających azbest,
transport odpadu niebezpiecznego  2. 
z miejsca rozbiórki do miejsca uniesz-
kodliwienia poprzez składowanie
unieszkodliwianie poprzez składowa-3. 
nie odpadu niebezpiecznego na skła-
dowisku.

 W trzecim programie będzie można 
otrzymać dofinansowanie do 100 zł, jed-
nak nie więcej jak 50% wartości zakupu 
na przydomowy kompostownik.

 Programy ruszą w roku 2009 prze-
znaczone dla osób fizycznych mieszkań-
ców Gminy Bierawa.

Z-ca Wójta
Krzysztof Ficoń

Ochrona środowiska w Gminie

Ruszają nowe programy

Dziwiński Andrzej i Rozalia .... 55 lat PM
Wyspiański Jan i Katarzyna ..... 55 lat PM
Dreszer Konrad i Hildegarda .. 50 lat PM
Dryszczuk Bronisława i Marian . 50 lat PM
Komander Józef i Elzbieta ....... 50 lat PM
Meinert Rudolf i Regina ........... 50 lat PM
Przybyła Paweł i Maria ............. 50 lat PM
Solinger Joachim i Maria .......... 50 lat PM

Komenda Katarzyna ......................... 96 lat
Berker Róża ....................................... 95 lat
Scharf Teodor .................................... 94 lat

Nasi Jubilaci

Bierawa .............................................. 1322
Brzeźce ................................................ 569
Dziergowice ...................................... 1669
Grabówka ........................................... 196
Goszyce ............................................... 150
Korzonek ............................................ 248
Kotlarnia ............................................. 655
Lubieszów ........................................... 491
Ortowice ............................................. 281
Solarnia ............................................... 516
Stara Kuźnia ........................................ 627
Stare Koźle ........................................... 818
Razem .......................................... 7543

Ludność Gminy

 Zarząd Województwa Opolskiego, 
w dniu 31 marca 2008 r. ogłosił konkurs 
pod patronatem Marszałka Wojewódz-
twa na
„NAJLEPSZĄ PRZESTRZEŃ PUBLICZ-
NĄ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO”
 Z naszej Gminy zostao zgłoszone  
i wyróżnione przedsięwsięcie pt: „Park 
Pojednania w Kotlarnii”.
 Wszystkim serdecznie dziekuję za po-
moc przy realizacji „Parku Pojedznania”

Wójt Gminy Ryszard Gołębowski

 Kończy się kolejny rok budżetowy  
V kadencji Samorządu. Nasze priorytety 
dotyczące rozwoju infrastruktury Gminy 
są następujące:
 Gmina przygotowuje dokumenta-
cję techniczną i studium wykonalności 
na zadanie „Kompleksowe rozwiązania 
gospodarki wodno – ściekowej”. Do 30 
grudnia będzie gotowy projekt technicz-
ny na kanalizację w Dziergowicach, a do 
30 lipca 2009r. projekt kanalizacji w Lu-
bieszowie. Gmina złoży wniosek do Fun-
duszu Spójności we wrześniu 2009 roku. 
 W trakcie budowy są dwie sale gim-
nastyczne w Starym Koźlu i w Solarni, 
tak że wszyscy uczniowie gminy będą  
mieli jednakowe warunki jeżeli chodzi  
o kulturę fizyczną. Są to sale najmniejsze 

z możliwych na które można otrzymać 
dofinansowanie z zewnątrz. 
 Rozbudowujemy i uzupełniamy 
oświetlenie uliczne – jest to jeden z ele-
mentów bezpieczeństwa, kolejny to po-
prawa stanu dróg w gminie – remont 
drogi 425 w Solarni i Bierawie. Budowa 
drogi w Starym Koźlu i Dziergowicach 
tzw. Stara Odra. 
 Wspólnie ze starostwem zbudowa-
no chodnik w Brzeźcach przy drodze 
powiatowej, a z województwem wyre-
montowano ostatni odcinek chodnika 
przy ulicy Dworcowej w Dziergowicach.  
W fazie projektów są chodniki w Bierawie 
przy ulicy ks. O. Steiera i ulicy Kozielskiej  
w Dziergowicach. 
 Upiększamy przestrzeń publiczną: 

Wójt Gminy Bierawa informuje 

Szanowni Państwo

budujemy targowisko w Bierawie, upięk-
szamy okolice Kościoła w Dziergowicach 
i świetlicy w Ortowicach. Przeprowadzo-
no remont drogi za torami w Dziergowi-
cach wspólnie z kopalnią. Wyremonto-
wano przedszkole w Lubieszowie, klub 
w Brzeźcach. Po 10 latach wymalowano 
wnetrze szkoły w Starym Koźlu. 
 Zapoczątkowano obchody 700 lecia 
wsi Bierawa zakończone 11 listopada. 
Ze środków PFRON i Gminy zakupiono 
nowego busa, który będzie służył do do-
wozu dzieci niepełnosprawnych i celów 
służbowych Gminy.
 W zamierzeniach na rok 2009 chce-
my poprawić bezpieczeństwo na drogach 
Gminy. Wspólnie ze starostwem złożono 
wniosek do Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych na przebudo-
wę drogi powiatowej w Grabówce oraz 
z Gminy na przebudowę ulicy Wolności 
w Starym Koźlu gdzie dotacja rządowa 
wynosi 50% wartości zadania. Będą re-
alizowane chodniki wspólnie z Zarządem 
Dróg Wojewódzkich przy drodze 425  
i 408 ze względu na wzmożony ruch 
wszelkich pojazdów.

Wójt Gminy Bierawa
Ryszard Gołębowski

 Urząd Gminy Bierawa informuje, 
że koniecznym jest przyłączenie się 
do sieci kanalizacyjnej właścicieli po-
sesji.
 Powyższe warunki wynikają z ustawy 
o utrzymaniu i czystości w gminach z dn. 
13.09.1996r. Dz. U. 05 N 236 poz. 2009  
z późniejszymi zmianami art.5 któ-
ry mówi, że gmina stwarza warunki,  
a właściciel jest zobowiązany do przyłą-
czenia się do sieci kanalizacyjnej.

Wójt Gminy Bierawa
Ryszard Gołębowski

UWAGA !

Informacja

Przedłużenie sieci wodociągowej:1. 
do działek rekreacyjnych w Dzier-•	
gowicach – 53 000 zł
w Bierawie ul. 22 Lipca – 32 500 zł•	
Lubieszów (projekt) – 13 000 zł•	

Przełożenie sieci wodociągowej w Or-2. 
towicach – 6 000 zł
Budowa drogi transportu rolnego 3. 
„Stara Odra” w Dziergowicach – 
109 000 zł
Budowa drogi gminnej w Starym 4. 
Koźlu /odcinek ul. Braci Wolnych/ - 
79 000 zł
Remont drogi do żwirowni w Dzier-5. 
gowicach – 90 000 zł
Remont cząstkowy dróg gminnych – 6. 
28 000 zł
Budowa oświetlenia ulicznego:7. 

ul. Olszowa, Dziergowice – 30 500 zł•	
ul. Brzozowa, Stara Kuźnia - 27 700 zł•	
ul. Gliwicka, Ortowice – 12 000 zł•	
ul. Ogrodowa, Stare Koźle – 7 500 zł•	

Wykonanie zatoki autobusowej w 8. 
Dziergowicach – 65 000 zł
Przedłużenie sieci kanalizacyjnej w 9. 
Bierawie (ul. 3 Maja, Nowe Osiedle, 
Dąbrowy) - 21 500 zł
Remont nawierzchni placu targowego 10. 
w Bierawie - 62 000 zł
Remont placu koło kościoła w Dzier-11. 
gowicach – 60 000 zł
Remont placu w Ortowicach przy 12. 

świetlicy wiejskiej – 28 500 zł
Remont chodnika przy ulicy Dworco-13. 
wej w Dziergowicach – 27 000 zł
Remont przedszkola w Lubieszowie 14. 
(wymiana pokrycia dachowego, wy-
miana okien, remont sanitariatów, 
malowanie pomieszczeń) – 130 000 
zł
Remont przedszkola w Dziergowi-15. 
cach (wykonanie wentylacji, ułożenie 
płytek terakotowych w piwnicy i na 
schodach) – 20 000 zł
Remont świetlicy w Brzeźcach przy 16. 
ulicy Łąkowej – 29 000 zł 
Remont budynku po pożarze w Brzeź-17. 
cach przy ulicy Łąkowej – 82 000 zł
Remont pomieszczeń Szkoły Podsta-18. 
wowej w Starym Koźlu (malowanie) 
– 40 500 zł
Malowanie korytarzy na parterze w 19. 
Publicznym Gimnazjum w Bierawie 
– 20 000 zł
Remont szatni na boisku w Dziergo-20. 
wicach – 10 000 zł
Remont strzelnicy w Solarni, skarpo-21. 
wanie wałów – 35 000 zł
Wymiana odcinka ciepłociągu w Ko-22. 
rzonku – 29 000 zł
Projekt budowy rurociągu tranzyto-23. 
wego z Ortowic do oczyszczalni ście-
ków w ZAK – 110 000 zł
Budowa sali gimnastycznej przy Szko-24. 

le Podstawowej w Starym Koźlu – po-
niesione koszty 830 000 zł
Zakup samochodu do przewozu osób 25. 
niepełnosprawnych – 114 400 zł w 
tym dofinansowanie z PFRON 89 500 
zł
Zakup i montaż lamp oświetlenia 26. 
ulicznego – 25 000 zł
Zatoczka przy SP w Dzergowicach  27. 
- 65 000 zł

We wrześniu podpisano umowę z  wyko-
nawcą na budowę sali gimnastycznej przy 
Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni. 
Wartość zadania wynosi 2.193.950,55 zł. 
Termin zakończenia robót 30.06.2010r.

Zadania zrealizowane w 2008 roku

Wykaz inwestycji i remontów

* * *
 Gmina Bierawa otrzymała 72 tyś 
zł z programu „Razem Bezpieczniej”  
w ramach środków MSWiA na poprawę 
stanu bezpieczeństwa w centrum Biera-
wy i Dziergowic. Będą kamery i ciągły 
monitoring zdarzeń w zasięgu kamer  
w 2009 roku. Centrum Bierawy i Dzier-
gowic to miejsca publiczne gdzie są Ko-
ścioły, Szkoły i Domy Kultury. Gmina 
dołoży z własnego budżetu do tego sys-
temu 11 tyś. zł.

* * *

 Dzięki wsparciu Pani Elfrudy Mi-
kołajec w Zeulenroda (land Turyngia 
RFN) stacja Caritas w Bierawie otrzy-
mała dary w postaci urządzeń dla 
osób niepełnosprawnych. Dary dotarły 
21.11.2008r. 

    Dziękujemy

W skrócie ...
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 Gmina Bierawa / Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Bierawie od dnia 
01-08-2008r realizuje projekt ‘KOBIE-
TA AKTYWNA” współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Priorytetu VII. Dzia-
łanie 71., Poddziałanie 7.1.1 Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt 
skierowany jest do kobiet zamieszkałych 
na terenie gminy Bierawa, długotrwale 
bezrobotnych, korzystających z pomocy 
społecznej, o niskim wykształceniu za-
wodowym/podstawowym, zawodowym 
lub średnim bez zawodu w wieku od 18 
do 55 roku życia.
 W ramach realizowanego projektu do 
końca października 2008r zorganizowa-
no kursy z zakresu psychologii, obsługi 
kasy fiskalnej oraz obsługi komputera.  
W miesiącu listopadzie 2008r odbędzie 
się szkolenie z zakresu poradnictwa za-
wodowego. Szkolenia miały swoją część 
teoretyczną jak i praktyczną. Po zakoń-
czeniu każdego z nich, uczestniczki 
otrzymały zaświadczenie potwierdzające 
ich ukończenie.
 Kurs z zakresu obsługi komputera 
odbył się w miesiącu październiku 2008r.
Szkolenie pozwoliło uczestniczkom zdo-
być podstawowe umiejętności korzysta-
nia z nowoczesnych technik informatycz-
nych. Kurs był prowadzony przez 10 dni 
po 6 godzin dziennie.
 Szkolenie z zakresu obsługi kasy fi-
skalnej odbyło się w miesiącu wrześniu 
2008r w ilości 60 godzin dydaktycznych. 
Panie nabyły praktyczne umiejętności 
obsługi kasy fiskalnej.
 Kurs z zakresu psychologii odbył się 

w miesiącu sierpniu 2008r w ilości 50 go-
dzin.
 Projekt „Kobieta Aktywna” ma na celu 

rozwój zawodowy osób uczestniczących 
w projekcie, poprzez podniesienie pozio-
mu przygotowania zawodowego, podnie-
sienie kwalifikacji zwiększających szanse 
na zatrudnienie, rozwój osobisty poprzez 
wzmocnienie mobilności i elastyczno-
ści zawodowej, zwiększenie zdolności 
komunikacyjnych, rozwój personalny  
w zakresie umiejętności, zwiększenie mo-
tywacji do działania i zaufania we własne 
siły, rozwój aspiracjo edukacyjnych i za-
wodowych oraz pobudzanie aktywności 
zawodowej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie

„Kobieta aktywna”
 Jednym z problemów gminy Biera-
wa jest zbyt mała aktywność zawodowa 
kobiet. W Powiatowym Urzędzie Pracy  
w Kedzierzynie Kożlu, wśród ogółu zareje-
strowanych bezrobotnych z terenu Naszej 
Gminy, aż 69% stanowią kobiety. Mimo 
spadku bezrobocia, bezrobocie wśród 
kobiet nadal usyskuje wysoki wskaźnik 

procentowy. Stąd projekt „Kobieta Ak-
tywna” skierowany jest dla kobiet. W cy-
klu szkoleń zawartych w projekcie bierze 
udział 5 osób. Dobór osób do projektu 
głównie polegał na analizie dokumentów 
znajdujących się w GOPS, a w szczegól-
ności wywiadów środowiskowych. Dzia-
łanie to miało na celu przede wszystkim 
objęcie kompleksowym wsparciem osób 
najbardziej zagrożonych wykluczeniem 
społecznym korzystajacych ze świadczeń 
pomocy społecznej. Uwagę zwracano 
szczególnie na osoby wyrażające chęć ak-
tywnego uczestnictwa w cyklach szkoleń. 
Bowiem ich aktywny udział gwarantuje 
prawidłowy przebieg i realizację działań 
zawartych w projekcie a także osiągnięcie 
rezulatatów projektu. 
 Na początku realizacji pierwszego 
szkolenia Panie nastawione były nieuf-
nie. Pochodziły z różnych sołectw nie 
znając się wcześniej. Jednak już w trakcie 
pierwszego szkolenia grupa doskonale 
się zintegrowała, nawiązały się stosun-
ki koleżeńskie między uczestniczkami 
projektu.To również przyczyniło się do 
efektywności przeprowadzonych szkoleń.  
W ramach zawartych kontraktów so-
cjalnych wspierano uczestniczki projek-
tu zasiłkami celowymi przeznaczonymi 
głównie na pokrycie kosztów związanych 
z udziałem w projekcie „Kobieta Aktyw-
na”.

 Dnia 4.X.2008r. mieszkańcy Bierawy  
i nie tylko, mogli uczestniczyć w projek-
cie JFM Dialog międzypokoleniowy or-
ganizowany przez wolontariuszkę Joannę 
Kubica oraz Zarząd Mniejszości Niemiec-
kiej w Bierawie przy współpracy z GCKiR  
w udziale chóru „Harmonia”. 
 W projekcie wzięło udział 105 uczest-
ników w różnym przedziale wiekowym. 
Atrakcja było zwiedzanie Lubieszowskiej 

Izby, Pasieki Państwa Kubina oraz gospo-
darstwa rolnego Pani Agnieszki Jaskółka 
– Czogała. 

 W trakcie spotkania odbyły się kon-
kursy, gry i zabawy. Mimo jesiennych 
warunków atmosfery wszyscy uczestnicy 
wracali do domów bardzo zadowoleni  
z uczestnictwa w projekcie.

J.K. 

Projekt JFM Dialog międzypokoleniowy

„Przez historie i zabawę”

 Pracownice GOPS w Bierawie przygo-
towały 100 paczek Mikołajkowych, które 
otrzymały dzieci rodzin korzystających z 
pomocy społecznej.

Kierownik GOPS 
Karina Musioł

Paczki
Mikołajkowe

 Mikrobus do przewozu uczniów 
niepełnosprawnych zaczął od 1 grudnia 
regularnie kursować na trasie Bierawa - 
Kłodnica. Wyjazd codziennie od ponie-
działku do piątku o godz. 7.30 - parking 

przy Urzędzie Gminy Bierawa. Ucznio-
wie niepełnosprawni pobierający naukę 
w szkole w Kłodnicy proszeni są o kon-
takt z Urzędem Gminy.

Z-ca Wójta Krzysztof Ficoń

Nowy mikrobus

 Mijający kwartał w działalności 
Ochotniczych Straży Pożarnych Gmi-
ny Bierawa to czas owocujący w wiele 
wydarzeń. Podjęto działania związane  
z zgłoszeniem 3 jednostek do Projektu pt.  
,,Wioska internetowa - kształcenie na od-
ległość na terenach wiejskich”. Projekt ten 
jest realizowany przy współfinansowaniu 
Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Na uwagę 
zasługuje fakt że wszystkie trzy wnioski 
które złożyliśmy zostały pozytywnie roz-
patrzone. Projekt ten jest już w trakcie 
realizacji. W ramach projektu w świe-
tlicach Ochotniczych Straży Pożarnych  

w Goszycach, Lubieszowie i Dziergowi-
cach zostaną wykonane w pełni wyposa-
żone świetlice internetowe.
 Koszt wykonania jednej świetlicy 
opiewa na kwotę około 67 tyś. złotych 
a co za tym idzie łączny koszt realizacji 
projektu wyniesie ponad 200 tyś złotych. 
Istotne jest również to że Urząd Gminy 
jak i same jednostki nie ponoszą z tego 
tytułu żadnych kosztów. O szczegółach 
projektu oraz funkcjonowaniu świetlic 
będziemy informować w kolejnych wy-
daniach Naszego Biuletynu.

Prezes ZOG ZOSP RP 
Michał Klimek

Projekt realizowany w jednostkach OSP

Wioska Internetowa
 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
 Europejskiego Funduszu Społecznego

* * *

 W ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych Gmina 
Bierawa uzyskała dotacje ok. 200 tyś zł 
na przebudowę ul. Wolności w Starym 
Koźlu. Natomiast droga powiatowa  
w Grabówce wskazana przez Starostwo 
powiatowe uzyskała dotacje ok. 670 tyś 
zł oraz 200 tyś zł ze środków budżetu 
Gminy Bierawa.

* * *

Reklama

Badania
termowizyjne

Nowoczesne
systemy
osuszania 
budynków

47-223 Brzeźce, ul. Odrzańska 18
tel.  0 77 481 40 35, kom. 0 698 106 108
e-mail: water-bud@wp.pl
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 Z okazji 11 listopada gościliśmy Żeń-
ską Orkiestrę Salonową Katowickiego 
Holdingu Węglowego S.A. KWK Sta-
szic na czele z dyrygentem Grzegorzem 
Mierzwińskim. 
 Po koncercie z okazji Dnia Niepod-
ległości zorganizowano wystawę pokon-
kursową pt. „Życie codzienne wsi Biera-
wa / Bierawa nocą” oraz zaprezentowa-
no zdjęcia mieszkańca Gminy Bierawa  
z Goszyc – Michała Neugebauera pt. „Po-
dróże Michała Neugebauera”. Oglądający 
wystawę mogli poczęstować się pysznym 
ciastem i kawą. 
 Sołtys Elżbieta Strużyna wręczyła 
dyplomy za najlepsze pracę w konkur-
sie fotograficznym. Wystawa cieszyła się 
wielkim zainteresowaniem, w tle - Michał 
Neugebauer (autor zdjęć)

Kultura 

DK Bierawa

 W tym roku postanowiliśmy oswoić 
coraz bardziej popularny w naszym kraju 
Halloween i w jego miejsce wprowadzić 
swojski Dzień Bani. 
 Samo drążenie dyń i wykonywanie la-
tarń może być naprawdę świetną zabawą 
i nie musi być kojarzone tylko i wyłącznie 
z kontrowersyjną amerykańską tradycją. 
Już przecież nasze prababcie, żeby ucie-
szyć, a może i trochę przestraszyć dzieci 
wycinały takie latarnie z bań i stawiały na 
płocie. 
 Nasz pierwszy Dzień Bani, w którym 
wzięło udział ponad dwadzieścioro dzieci, 
rozpoczął się w świetlicy od komisyjnego 
otwarcia bań przez opiekunów, a potem 
już sprawy potoczyły się lawinowo. Było 

dyń patroszenie, dziubanie, wycinanie, 
piłowanie i co tam jeszcze. W efekcie po-
wstały niepowtarzalne latarnie, każda na 
swój sposób interesująca. Następnie po-
szliśmy na wspólny spacer i rozstawiliśmy 
je na terenie całej wsi.
 Korzystając z ostatnich ciepłych, je-
siennych dni wyremontowano i częścio-
wo przebudowano most nad potokiem 
w okolicach kościoła. Dziękujemy wło-
darzom gminy za wkład finansowy i tym 
wszystkim mieszkańcom, którzy poświę-
cili swój wolny czas i wzięli udział w pra-
cach. Szczególne podziękowania kieruje-
my do Pana Henryka Witka, który już od 
kilkudziesięciu lat wspiera nas swoim za-
wodowym doświadczeniem uczestnicząc 

Nowa tradycja w Goszycach

Helloween czyli Dzień Bani

chyba we wszystkich społecznie wykony-
wanych pracach murarskich.
 Niebo z dnia na dzień jest coraz bar-
dziej czerwone, a to oczywisty znak, że 
piece w niebiańskiej fabryce pierników  
Świętego Mikołaja idą pełną parą. W Go-
szycach wszyscy już na Niego czekamy. 
Wiemy już, że przybędzie do nas jak co 
roku na saniach ciągnionych przez konie 
w towarzystwie Aniołka. Mamy nadzieję 
że Święty odwiedzi każde dziecko w na-
szej Gminie, a z okazji zbliżających się 
Świąt, życzymy wszystkim mieszkańcom 
Gminy aby to, co niosą w sobie Święta 
Bożego Narodzenia, czyli spokój, nadzieja  
i ciepło ludzkich serc, towarzyszyło nam 
wszystkim nie tylko w okresie świątecz-
nym ale również przez cały Nowy Rok.

Marek Stańczyk

* * *

Książka „700 lat wsi Bierawa”
Autor: Herbert Probe
do kupienia w Urzędzie Gminy w Biera-
wie, Sekretariat I piętro, pok. 31, 
cena: 40 zł

* * *

Monety okolicznościowe wydane na 
700 lat wsi Bierawa
do kupienia w Kasie Urzędzu Gminy  
w Bierawie
cena: 7zł

* * *

Pocztówka z sołectwa Bierawa 
do kupienia w Kasie Urzędzu Gminy  
w Bierawie
cena: 1zł

 W pierwszym tygodniu września 
obchodziliśmy dożynki gminne połą-
czone z obchodami 700-lecia wsi Biera-
wa. Wszystkie spotkania odbywały się  
w sprzyjającej aurze, było bardzo ciepło  
i jeszcze wakacyjnie. 
 W piątek, 5 września księża probosz-
czowie: Krystian Ziaja, Jerzy Chybicki, 
Bernard Plucik, Norbert Matuszek, An-
drzej Przybyła i o. Wiesław Zielonka, 
odprawili Msze Świętą za Bierawian. 
Spośród osób duchownych uczestniczyła 
również siostra Lucjana. W uroczysto-
ściach wzięły udział wszystkie sztandary 
oraz wiele osób z zagranicy. Po mszy cze-
kał nas słodki poczęstunek przy kościele. 
 Następnie przy obelisku 700 - lecia 
wszyscy zrobiliśmy sobie zdjęcie grupo-
we, na pamiątkę tego spotkania. Wieczor-
ne spotkanie pokoleń przebiegało w bar-

dzo miłej atmosferze, były przemówienia 
okolicznościowe Pana Wójta Gołębow-
skiego, Pani Sołtys Elżbiety Strużyna  
i Pani Przewodniczącej Rady Gmi-
ny Renaty Kubica. Pan Wójt wrę-
czył najstarszym mieszkańcom 
Bierawy pamiątkowe medale,  
a otrzymali je: Pani Katarzyna Komenda, 
której śpiewaliśmy oczywiście 200lat, 200 
lat niech żyje.. oraz Pan Ignacy Ermer (nie 
mógł osobiście odebrać medalu). Wymie-
nione osoby są najstarszymi mieszkańca-
mi Bierawy. Szkoły Solarnia i Gimnazjum 
w Bierawie przygotowały program ar-
tystyczny. Cały wieczór bawiły nas chór 
Harmonia, który śpiewał wielokrotnie 
piosenkę na okoliczność 700-lecia, Ka-
pela Bierawa, która przygrywała nam do 
wyświetlanych tekstów piosenek, a także 
reaktywowana na czas obchodów kapela 

Obchody 700 lecia wsi Bierawa

Dożynkowy maraton
Bierawianie wraz z solistkami tej kapeli 
- Basią i Elą, a wszystko pod kierunkiem 
muzycznym Pana Sklebisa. Losowaliśmy 
kartki pocztowe i monety okolicznościo-
we wśród uczestników. 
 Obok, w sali mogliśmy obejrzeć 
wystawę „Historia Szkoły w Bierawie” 
przygotowaną przez Publiczne Gimna-
zjum w Bierawie oraz „Bierawa Dawniej 
i Dziś” przygotowaną przez pracowników 
GCKiR. Dobrze się bawiliśmy do późnych 
godzin wieczornych. Kto nie był to niech 
żałuje, bo następny raz takie spotkanie za 
700 lat. 
 Sobota stała pod znakiem promo-
cji książki wydanej przez UG Bierawa 
pt „700 lat wsi Bierawa”, której głównym 
autorem jest Pan Herbert Probe. Już pod-
czas sesji historycznej można było nabyć 
książkę (z podpisem autora), okoliczno-
ściowe kartki oraz monety. Wśród prele-
gentów tego spotkania byli: ks. Norbert 
Matuszek, Wójt Ryszard Gołębowski  
i Herbert Probe. Osoby, które uczestni-
czyły w spotkaniu usłyszały niewątpliwie 
wiele nowych informacji o Bierawie, jed-
nak szkoda, że najmniej zainteresowania 
spotkaniem wykazali sami Bierawianie. 
Zaproszenie było kierowane do wszyst-
kich, nieliczni skorzystali.
 Niedziela, to głownie uroczystości 
dożynkowe. Msza św. o godz.13:00. Sta-
rostami tegorocznego Święta Plonów 
było małżeństwo Barbara i Bernard Stru-
żynowie z Bierawy, którzy na ręce Wójta 
Gołębowskiego przekazali bochen chleba 
upieczony z tegorocznych zbiorów. Tym 
razem było dużo gości zaproszonych  
i każdy z chęcią zabrał głos w części ofi-
cjalnej na boisku. 
 Wzdłuż trasy korowodu widzieliśmy 
pięknie ustrojone zagrody, a także scen-
ki rodzajowe. Najwieksze uznanie wsród 
dużych scenek rodzajowych uzyskali 
Państwo Renata i Rajmund Chromikowie 
(krówki łaciate obok przystanku autobu-
sowego), Ewa i Konrad Muskałowie, Hel-
ga i Józef Maksymiak. Również rozstrzy-
gnięto konkurs w kategorii małych scen 
rodzajowych. Rada Sołecka postanowiła 
uhonorować: I miejsce - J.Foltys, II miej-
sce - M.Juretzka, III miejsce - M.Piecha-
czek i równorzędne - K. Karkosz. 
 Po części oficjalnej zasiedliśmy wy-
godnie w namiocie i wysłuchaliśmy kon-
certu Miejskiej Orkiestry Dętej, obejrzeli-
śmy scenkę przekazania immunitetu wła-
sności Bierawy braciom Bartłomiejowi  
i Piotrowi de Berawa, w nastrój melan-
cholijny wprowadził nas zespół Universe,  
a z niego wyprowadził kabaret RAK. Jed-
nym słowem pogoda i publiczność dopi-
sały.

Dyrektor GCKiR
Mirosław Wierzba
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 W dniach 08 – 09 listopada na bo-
isku sportowym w Lubieszowie spotkali 
się miłośnicy psich zaprzęgów z całego 
kraju, nawet z tak odległych miejscowo-
ści jak Szczecin, Suwałki czy Sopot. Byli  
z nami również koledzy z Czech. Spor-
towa rywalizacja odbywała się w ramach  
VI Jesiennego Crossu, zawodów Pucharu 
Polski Polskiego Związku Sportu Psich 
Zaprzęgów oraz Pucharu Europy ES-
DRA. 
 Jak się okazało po zakończeniu se-
zonu dryland (konkurencje bezśnieżne), 
lubieszowskie wyścigi były największą  
w tym roku imprezą w Polsce. Startowała 
rekordowa liczba zaprzęgów bo aż 163. 
W pierwszym Jesiennym Crossie było 
ich 45, w tamtym roku przekroczyliśmy 
barierę 100 startujących, a to co się stało  
w tej edycji przeszło oczekiwania organi-
zatorów. Odbieramy to jako wyraz zaufa-
nia zawodników z rozmaitych zakątków 
w Polsce, którzy przyjeżdżają coraz chęt-
niej do Lubieszowa.
 Nasze sukcesy:
Najlepiej z ekipy Cze-Mi wypadł Roman 

Radłowski, który w klasie D2 (scooter  
z dwoma psami alaskan malamute i pies 
grenlandzki) zdobył pierwsze miejsce 
wśród juniorów i seniorów osiągając 
znakomitą średnią prędkość przejazdu. 
Nie zawiódł nasz „eksportowy” w tym 
sezonie canicrosser (biegacz z przypię-
tym do pasa psem) Robert Mrózek, który 
uległ tylko koledze z reprezentacji Polski 
Bartoszowi Gadziomskiemu z Warszawy. 
Również druga w canicrossie kobiet była 
Dagmara Dobrzyń. Miłą niespodziankę 
sprawił Krzysztof Grala, który w klasie 
D1 (scooter z dwoma psami syberian hu-
sky) zajął trzecie miejsce.
 Szczególne podziękowania pragnie-
my wyrazić pod adresem Wójta Gminy 
Bierawa Pana Ryszarda Gołębowskiego, 
dzięki któremu dostaliśmy finansowe 
wsparcie, bez którego organizacja tak 
wielkiego sportowego przedsięwzięcia 
byłaby niemożliwa.

Tomasz Radłowski 
LZS „Odrzanka” Dziergowice

sekcja sportów psich zaprzęgów „Cze-Mi”

Puchar Europy w Lubieszowie

VI Jesienny Cross

UWAGA !

Informacja
 Wychodząc naprzeciw potrze-
bom mieszkańców Gminy Bierawa od 
1.X.2008 do 31.III.2009 czynne będą raz 
w tygodniu sale sportowe:

Sala przy Gimnazjum w Bierawie
zajęcia co wtorek w godz. 17:00-19:00
opiekun: Tomasz Radłowski

Sala przy Szkole Podstawowej w Starej 
Kuźni
zajęcia co czwartek w godz. 15:30-17:30
opiekun: Aleksandra Kordek

Sala przy Szkole Podstawowej w Dzier-
gowicach
zajęcia co wtorek w godz. 16:00-18:00
opiekun: Dariusz Giet

Dyrektorzy Szkół

* * *

Klub sportowy MUKS Kędzierzyn-
Koźle informuje iż na terenie Gminy 
Bierawa organizuje zajęcia sportowe 
pozalekcyjne dla młodzieży szkół: Pod-
stawowych, Gimnazjalnych i Liceum.
Zajęcia prowadzone będą w sali gimna-
stycznej przy Gimnazjum w Bierawie.

 Więcej informacji w sekretariacie  
w Gimnazjum w Bierawie

Serdecznie zapraszam !
Czesław Kudzia

 W dniu 28.09.08 w Starej Kuźni miał 
miejsce Oktoberfest zorganizowany przez 
GCKiR wspólnie z Mniejszością Niemiec-
ką Gminy Bierawa.
 Impreza rozpoczęła się o godzinie 
15:00. W programie festynu m.in. można 

było posłuchać: występu orkiestry dętej  
z Pokrzywnicy, występu chóru TSKN 
Solarnia i Dziergowice, występu piosen-
karza Georga Winda. O godzinie 20:00 
rozpoczęła się zabawa taneczna, która 
trwała do godziny 23:00. Oczywiście nie 

Dom Kultury w Starej Kuźni

Oktoberfest i Halloween
zabrakło takich potraw jak: golonko, kieł-
baski, itp.
 31.10.08 w Domu Kultury w Starej 
Kuźni miało miejsce Halloween, które 
odbyło się w godzinach wieczornych. 
Upiorne gry, mroczne makijaże, wróż-
by, dyniowe głowy, wydrążone dynie ze 
światełkiem w środku - tak wyglądał Hal-
loween w Starej Kuźni. Odbyły się liczne 
konkursy. Jeden z konkursów polegał na 
stworzeniu mumii - jedna osoba stoi nie-
ruchomo, druga zamienia ją w mumię 
obwijając papierem. Wygrywa zespół, 
który szybciej stworzy mumię dokładnie 
zakrywając papierem ubranie obwijane-
go zawodnika, drugi konkurs to w rytm 
muzyki dzieci przekazywały sobie miotłę. 
W pewnym momencie muzyka jest na-
gle ściszana. Dziecko, które miało w tym 
momencie miotłę w ręku odpadało. Zwy-
cięski maluch przebrany za stracha został 
królem czarnoksiężników, odbyło się 
również wiele innych konkursów. Odbył 
się również konkurs na najlepsze prze-
branie, w konkursie zwyciężyło dziecko 
przebrane za mumię.
 Nie zabrakło nagród i słodyczy, dzieci 
chętnie uczestniczyły we wszystkich kon-
kursach. Na Halloween bawiło się ok. 80 
osób.

 14 listopada w Domu Kultury  
w Dziergowicach odbył się I Gminny 
Konkurs Recytatorski „Jesienne Bajanie 
Mistrza Brzechwy”. W konkursie wzię-
ło udział 45 przedszkolaków i uczniów 
szkół podstawowych w 3 kategoriach 
oraz 20 uczestników warsztatów teatral-
no - recytatorskich. Na spotkanie przy-
było równie duże grono pedagogiczne 
i rodzice. Zainteresowanie konkursem 
przeszło oczekiwania organizatorów. 
 W trakcie konkursu organizatorzy 
zapewnili zdrowy ekologiczny poczę-
stunek dla uczestników przygotowany 
przez Kolo Gospodyń Wiejskich Dzier-

gowice, happening malar-
ski „Drzewo Mistrza Jana” 
oraz warsztaty z aktorami 
scen śląskich Paniami Ur-
szulą Kamysz i Bogusławą 
Zarembską - Wazyl.
 Jury w składzie przew. 
Anna Stępień oraz Rozwi-
ta Sroka i Teresa Dowhań 
wydało werdykt. Jury nie zdecydowało 
się przyznać Grand Prix, ale 3 pierwsze 
miejsca i wyróżnienia dla:
W kategorii przedszkoli: dla przedszkola 
Dziergowice za scenkę z wiersza „Zuk” 
dla Magdaleny Kupczyk, Zofii Wróbel, 

Tomasza Czogała, Mate-
usza Zachłud;
Wyróżnienie dla Przed-
szkola w Bierawie za wiersz 
„Jesień i jej synowie” dla Ju-
lii Stępień, Tobiasza Kowaś, 
Michała Pendzich i Patryka 
Pawłowskiego;
W kategorii klas I-III: 
Szkoła podstawowa Dzier-
gowice za wiersz „Żuraw  
i czapla” - „piknie” wyko-

I Gminny Konkurs Recytatorski 

Jesienne Bajanie

nany przez Olka Żydek i wyróżnienie  
„O królowej w żabę zamienionej” dla 
szkoły dwujęzycznej w Solarni dla Ka-
rolina Rygiel, Michała Pyszczek, Soni 
Burgfeld, Dominika Kansy, Juli Przybyły 
i Agaty Singer;
W kategorii klas IV –VI: bez konkuren-
cyjnym zwycięzcą została szkoła w Sta-
rym Koźlu. „Ptasie radio” w wykonaniu 
Joasi Tkocz i Justyny Olbrych było wy-
konane z iście aktorskim kunsztem oraz 
wyróżnienie dla Sylwii Szary za wiersz 
„Pani Twardowska”
 Serdecznie dziękujemy uczestnikom 
za przygotowanie do konkursu, nauczy-
cielom i rodzicom za przybycie, Jury za 
trafny i sprawiedliwy werdykt, paniom  
z KGW Dziergowice za pyszne racuchy.
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 Przedszkole w Bierawie z oddziałami 
zamiejscowymi w Kotlarni, Lubieszowie 
i w Starym Koźlu liczy łącznie siedem 
oddziałów, do których uczęszcza 125 wy-
chowanków. Każdy z oddziałów posiada 
osobne sale zabaw dla każdej grupy wie-
kowej. Są one dobrze wyposażone w po-
moce dydaktyczne i zabawki.
 W przedszkolu zatrudniona jest wy-
kwalifikowana kadra pedagogiczna, która 
wciąż poszerza swoją wiedzę (studia po-
dyplomowe, warsztaty doskonalące, kur-
sy). Nauczycielki są kreatywne i otwarte 
na nowości pedagogiczne, stosują cieka-
we metody i formy pracy z dziećmi. Swo-
ją postawą tworzą atmosferę przyjazną 
dziecku, dbają o uśmiech 
i zadowolenie dziecka oraz 
troszczą się o jego prawi-
dłowy rozwój.
 Przedszkole w Biera-
wie z oddziałami zamiej-
scowymi w roku szkolnym 
2008/09 realizuje projekt 
„Będę Przedszkolakiem” 
w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki, 
współfinansowany ze środ-
ków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Ogólnym 
celem projektu jest wspar-
cie istniejących przedszko-
li przyczyniające się do 
zwiększonego uczestnictwa 
dzieci w wychowaniu przedszkolnym. 
Dzieci mają możliwość skorzystania z 
dodatkowej oferty edukacyjnej, w ramach 
krórej odbywają się bezpłatne zajęcia: na-
uka języka angielskiego, zajęcia plastycz-
ne, zajęcia rytmiczno-taneczne. Dzięki 
uczestnictwu w dodatkowych zajęciach 
dzieci mają możliwość: zwiększenia umie-
jętności twórczego działania, wyrobienia 
poczucia estetyki, rozwinięcia sprawno-
ści manualnych, poznania nowych tech-
nik plastycznych, wyrobienia wrażliwości 
muzyczno - ruchowej oraz poczucia ryt-
mu, doskonalenia koordynacji wzrokowo 
- słuchowo - ruchowej, poznania podsta-
wowego słownictwa w języku angielskim, 
rozwinięcia umiejętności współpracy  
w grupie. Dzieci bardzo chętnie biorą 
udział w tych zajęciach.
 Realizując główne zadania dydak-
tyczno - wychowawcze planu rocznego 
,,Ekologia wokół nas” dzieci wzięły udział 
w różnych imprezach środowiskowych  
i uroczystościach przedszkolnych. 
 07.09.2008r. – odbyły się Gminne 
Dożynki w Bierawie. Dzieci z naszych 

oddziałów aktywnie w nich uczestniczyły 
dzielnie maszerując w kolorowym koro-
wodzie dożynkowym reprezentując za-
równo swoje oddziały, jak i sołectwa. 
 We wrześniu dzieci z oddziału Ko-
tlarnia i Bierawa wzięły udział w akcji 
,,Sprzątanie świata”. Wyposażone w worki 
i rękawice ochronne przyłączyły się do 
akcji „Ziemia czystą planetą”. Dzieci bar-
dzo chętnie i ochoczo sprzątały nieczy-
stości wokół przedszkola.
 Wrzesień to miesiąc, w którym or-
ganizowane jest „Święto pieczonego 
ziemniaka”. Dzieci z oddziału w Bierawie 
uczestniczyły w wykopkach, zaprosiły 
przedszkolaków z Kędzierzyna - Koźla 

z Przedszkola nr 6. Radośnie z pustymi 
wiaderkami i w kaloszach wyruszyły na 
pole, gdzie zbierały ziemniaki a później je 
piekły w ognisku. Również przedszkolaki 
z oddziałów zamiejscowych uroczyście 
obchodziły ,,Święto pieczonego ziemnia-
ka”.
 W październiku we wszystkich od-
działach odbyło się „Pasowanie na Przed-
szkolaka”. Dzieci przedstawiły bogaty 
program artystyczny (wiersze, piosenki, 
tańce), zdały egzamin sprawnościowy, 
wypiły sok z cytryny, po czym złożyły 
przyrzeczenie być dobrym, miłym i we-
sołym przedszkolakiem oraz dbać o do-
bre imię swojej grupy i przedszkola. Na-
stępnie wszystkie dzieci zostały pasowane 
na przedszkolaków przez panią dyrektor. 
Po uroczystym pasowaniu dzieci zostały 
obdarowane dyplomami, maskotkami 
oraz „tytkami” ze słodyczami.
 21 i 24 października przedszkolaki 
ze wszystkich oddziałów wzięły udział  
,,W Dniach Otwartych” organizowanych  
w ramach Europejskiego Tygodnia Leśne-
go. Podczas wycieczki do Stampnicy dzie-

Przedszkole w Bierawie z oddziałami zamiejscowymi

Przedszkolne nowinki
ci obserwowały pracę drwala. Wysłucha-
ły prelekcji na temat ochrony środowiska 
oraz pracy leśniczego w poszczególnych 
porach roku. Największą atrakcją dla 
dzieci była przejażdżka bryczką po lesie  
w trakcie której dzieci podziwiały uroki 
lasu i słuchały opowieści o zwierzynie le-
śnej. Zobaczyły także 300 - letni dąb.
 Podczas wycieczki do Nadleśnictwa 
w Starej Kuźni dzieci obejrzały film przy-
rodniczy o wybranych gatunkach ptaków 
i dowiedziały się kilku ciekawostek o ich 
zwyczajach. Zwiedziły także salę z ekspo-
natami leśnych mieszkańców, tj. dzika, 
sarny, kozła, daniela, jelenia, łani oraz 
ptaków: sowa, myszołów, trzmielołów, 
szpak, sikorka, sójka itp. Podziwiały tak-
że wieżę obserwacyjną oraz poznały jej 
przeznaczenie. Przyglądały się również 
drzewku – dębowi wyhodowanemu z żo-

łędzia poświęconego przez 
Papieża Jana Pawła II. Wy-
cieczka była bardzo ciekawa 
i dostarczyła dzieciom wiele 
wrażeń.
 27.10. - nasze przed-
szkole odwiedziło Multiki-
no. Dzieci obejrzały film pod 
tytułem „Ziemia – nasz eko-
logiczny dom”, którego celem 
było poznanie odnawialnych 
i nieodnawialnych źródeł 
energii oraz uświadomienie 
potrzeby segregacji odpa-
dów i konieczności dbania o 
środowisko naturalne.
 29 października dzieci 
z oddziału  Bierawa i Kotlar-

nia odwiedziły Urząd pocztowy, gdzie 
obserwowały pracę pań pracujących na 
poczcie oraz pani listonosz. Wysłuchały 
prelekcji na temat drogi listu od nadawcy 
do odbiorcy. Główną atrakcją jednak było 
wysyłanie przygotowanych przez dzieci 
listów do rodziców.
 31 października przedszkolaki ze 
wszystkich oddziałów odwiedziły cmen-
tarze w celu zapalenia symbolicznych 
zniczy aby uczcić pamięć ,,Tych którzy 
odeszli’’ .
 W listopadzie dzieci z naszych od-
działów wzięły udział w konkursie recy-
tatorskim, który odbył się w Dziergowi-
cach. Przedszkolaki wykazały się wiel-
kim talentem recytatorskim. Recytowały 
wiersze Jana Brzechwy tj. ,,Na straganie”, 
,,Kaczka Dziwaczka”, ,,Żuk i biedron-
ka”, itp. Zostały nagrodzone dyplomami  
i upominkami.
 Jak widać w naszym przedszkolu cią-
gle coś nowego się dzieje, zawsze jest we-
soło i przyjemnie.

mgr Krystyna Scholz

 W życiu dziecka istnieje wiele sytu-
acji wymagających wysiłku poznawczego 
i mających jednocześnie znaczny wpływ 
na jego funkcjonowanie psychiczne i spo-
łeczne. Wiele momentów przełomowych 
polega na gwałtownej i wieloaspektowej 
zmianie warunków życia dziecka. Jed-
nym z nich, wymagającym dużej mobi-
lizacji zdolności przystosowawczych, jest 
rozpoczęcie nauki w szkole. W zależności 
od wcześniejszych doświadczeń różne 
aspekty szkolnego życia mogą szokować 
obcością i wymagać szczególnej mobili-
zacji sił. Dlatego zadaniem przedszkola 
powinno być nie tylko dążenie do uzy-
skania odpowiedniego poziomu goto-
wości do podjęcia nauki. Równie ważne 
jest wprowadzenie dzieci w środowisko 
szkolne poprzez dostarczenie im wiado-
mości o szkole, pierwszych przeżyciach  
i doświadczeniach z nią związanych.
 Powyższe przesłanki skłoniły mnie 
do opracowania projektu edukacyjnego 
„Witaj szkoło”, który realizuję w pracy 
dydaktyczno - wychowawczej z dziećmi 
6 – letnimi w Publicznym Przedszkolu  
w Dziergowicach.
 Realizacja projektu przebiegająca  
w kilku etapach jest możliwa dzięki ści-
słej współpracy z nauczycielką naucza-
nia zintegrowanego, panią mgr Marią 
Marek, pełniącą rolę wychowawcy klasy 
pierwszej Szkoły Podstawowej w Dzier-
gowicach. Nasze działania wynikają  
z zaspokojenia poczucia bezpieczeństwa 
dzieci podczas adaptacji do szkoły oraz  
z wyeliminowania stresu adaptacyjne-

go w osiągnięciu gotowości do podjęcia 
nauki w szkole. Stosowanie ciekawych 
metod i form w trakcie organizowanych 
spotkań pozwoli dzieciom poznać szko-
łę i obowiązki wynikające z uczęszczania 
do niej. Poznają również rówieśników  

z klasy pierwszej nawiązując z nimi więź 
emocjonalną. Przede wszystkim jednak 
pokonają stres związany z pójściem do 
szkoły oraz z podjęciem nowych szkol-
nych obowiązków.
 Pierwsze wspólne doświadczenie 
mamy już za sobą. Mieliśmy okazję inte-
grować się podczas wspólnych jesiennych 

Publiczne Przedszkole w Dziergowicach

Wkrótce w szkole
zabaw w przedszkolu.
 Miłe wspomnienia pozostały w nas po 
uroczystym pasowaniu na pierwszoklasi-
stów, których z tej okazji obdarowaliśmy 
wykonanymi przez siebie prezentami – 
breloczkami.
 W listopadzie rodzice wraz z dziećmi 
wzięli udział w spotkaniu z wychowaw-
czynią I klasy panią Marią Marek, która 
przedstawiła oczekiwania szkoły wobec 

pierwszoklasistów. 
 Nasze plany sięgają dalej. 6 - latki 
uczestniczyć będą w ciekawych zajęciach 
na terenie szkoły i przedszkola. Będą to 
warsztaty w bibliotece szkolnej, wspólne 
kolędowanie, zajęcia lekcyjne w klasie 
szkolnej, powitanie wiosny. Na koniec 
naszej współpracy sprawdzimy nasze 
umiejętności sportowe podczas letniej 
olimpiady sportowej.

 Projekt jest dobrym pomysłem na 
włączenie rodziców w życie przedszkola. 
Dzięki niemu rodzice mogą wspomagać 
swoje dzieci w przygotowaniu do nowe-
go dla nich środowiska jakim jest szko-
ła. Ścisła współpraca dająca możliwości 
wspólnych działań przynosi wiele różno-
rodnych korzyści nie tylko dzieciom, ro-
dzicom ale również mnie samej. Projekt 
edukacyjny „Witaj szkoło” daje mi ogrom-
ne możliwości do samorealizacji i dlatego 
polecam wszystkim nauczycielom, którzy 
nie ustają w poszukiwaniu radości, sensu 
i satysfakcji we własnej pracy tworzenie 
podobnych projektów.

Beata Nieckarz
Nauczycielka Publicznego Przedszkola 

w Dziergowicach
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 We wrześniu bieżącego roku wieś Bie-
rawa obchodziła 700-lecie swego udoku-
mentowanego istnienia. Było to wydarze-
nie bardzo ważne dla społeczności lokal-
nej. W obchody tego jubileuszu aktywnie 
włączyło się również Publiczne Gimna-
zjum nr 1. Na początku roku szkolnego 
2007/2008 grono pedagogiczne posta-
nowiło przygotować projekt „Poznajemy 
historię naszej szkoły”. Celem tej inicja-
tywy była edukacja regionalna, mająca za 
zadanie przybliżenie mieszkańcom wsi  
i całej społeczności uczniowskiej historii 
bierawskiej placówki oświatowej. Na ko-
ordynatora tego projektu powołany został 
Tomasz Żabski, a jego współpracownika-
mi zastały panie: Grażyna Barteczko i Bo-
żena Radłowska.
 Zespół ten rozpoczął przygotowania 
do pracy, ustalając harmonogram zajęć 
i ich zakres. Postanowiono zaangażować 
całą społeczność uczniowską w realizację 
tego zadania. W tym celu zwrócono się do 
wychowanków o pomoc. Poproszono ich, 

by przynosili pamiątki związane ze szko-
łą, a będące w posiadaniu ich rodziców, 
dziadków lub innych krewnych. Część 
uczniów miała zająć się wyszukiwaniem 
informacji na temat szkoły w opracowa-
niach naukowych. Inna grupa próbowała 
przeprowadzić wywiady z osobami, które 
w odległej przeszłości pobierały tu naukę. 
Dzięki tym działaniom oraz zaangażowa-
niu byłych nauczycieli oraz Urzędu Gmi-
ny w Bierawie zgromadzono materiały, 
które posłużyły do opracowania rysu 
historycznego szkoły w ujęciu chronolo-
gicznym oraz zorganizowania w budynku 
Gminnego Centrum Kultury i Rekre-
acji wystawy. Ekspozycja ta krótkim ry-
sem historycznym wprowadzała widza  
w przeszłość szkoły i ukazywała jej dzi-
siejsze oblicze. Wszystko zostało bogato 
udokumentowane materiałem ikonogra-
ficznym. Można było zobaczyć, jak zmie-
niała się szkoła i jej otoczenie na prze-
strzeni lat. Ukazano dawnych nauczycieli 
i wychowanków oraz tych, którzy obecnie 

Publiczne Gimnazjum w Bierawie

Poznajemy historię
są ich następcami. Przedstawiono także 
różne aspekty życia szkoły, takie jak: aka-
demie, zajęcia lekcyjne, imprezy środo-
wiskowe, aktywność sportowa, wycieczki 
oraz współpracę z partnerską placówką  
w Niemczech. 
 Wystawa eksponowana była w czasie 
głównych obchodów 700-lecia Bierawy,  
a po ich zakończeniu została przeniesio-
na do budynku gimnazjum, gdzie rodzice 
uczniów mogli się również z nią zapo-
znać. Cieszyła się ona dużym zaintereso-
waniem. Odnosimy wrażenie, że spełniła 
ona swoją rolę. Dzięki pracy włożonej 
w jej przygotowanie, a następnie dzięki 
obejrzeniu jej poszerzona została wiedza 
środowiska lokalnego, a przede wszyst-
kim uczniów - co dla nas, nauczycieli, 
szczególnie jest ważne - na temat histo-
rii szkoły. Takie działania pozwalają za-
spokoić głód wiedzy u niektórych ludzi,  
a innych uwrażliwić na znaczenie historii 
lokalnej. Nie do przecenienia jest również 
aspekt integracyjny. Szkoła jest wspól-
nym mianownikiem dla różnych poko-
leń miejscowych Polaków i Niemców,  
a od kiedy powstało gimnazjum - rów-
nież mieszkańców całej gminy.

mgr Tomasz Żabski

 Z dniem 01 września 2008 r. obo-
wiązki nowego dyrektora Szkoły Pod-
stawowej im. Alfonsa Zgrzebnioka  
w Dziergowicach objęła p. mgr Edy-
ta Dubak, która dokonała inauguracji 
nowego roku szkolnego i podziękowa-
ła swej poprzedniczce p. mgr Danucie 
Wróbel za wieloletnią pracę na stanowi-
sku dyrektora szkoły. 
 W tym dniu swój „pierwszy raz”  
w dziergowickiej szkole miało 18 pierw-
szaków, które zostały przywitane i obda-
rowane „rogami obfitości” przez wycho-
wawczynię p. mgr Marię Marek. Przy-
witaliśmy również nową nauczycielkę 
języka angielskiego p. Alinę Marek.
 Od początku września zarówno 
uczniowie, jak i nauczyciele ochoczo 
przystąpili do pracy. Uczestniczyliśmy 
w dożynkach gminnych i parafialnych. 
Dzieci z naszej szkoły śpiewem, tańcem  
i kolorowymi strojami przykuły uwa-
gę publiczności w trakcie dożynko-
wych występów. W tym też miesiącu 
uczniowie klas I - IV z uwagą obejrzeli 
przedstawienie teatralne pt. „Gustliko-
wy skarb”. Jak co roku wzięliśmy udział  
w akcji „Sprzątanie świata” dbając o es-
tetyczny wygląd naszej miejscowości.
 Dnia 13 października p. mgr Urszu-
la Łuczak i p. mgr Wirginia Marszałek 
wraz z całą młodzieżą szkolną przy-
gotowały uroczystą akademię z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. Program 
artystyczny obejmował m.in. wiersze, 
piosenki, taniec. Na uroczystość zosta-
li zaproszeni emerytowani pracownicy 
szkoły, przedstawiciele władz gminy. 
Pani dyrektor przywitała wszystkich go-
ści i złożyła pracownikom szkoły życze-
nia z okazji święta. W tym dniu zostały 

wręczone Nagrody Dyrektora Szkoły 
p. mgr Urszuli Łuczak i p. mgr Małgo-
rzacie Pajonczek. Jedna z naszych kole-
żanek p. mgr Krystyna Pluta otrzymała 
Medal Edukacji Narodowej.
 Pod koniec października w naszej 
szkole miało miejsce bardzo ważne wy-
darzenie – pasowanie pierwszoklasi-
stów na uczniów. Przepiękny program 
artystyczny w wykonaniu najmłod-
szych przygotowała ich wychowawczyni  
p. mgr Maria Marek. Recytacje, śpiewy  
i taniec wzbudziły podziw wśród zapro-
szonych gości – wójta gminy Krzysztofa 
Ficoń, rodziców, dzieci z przedszkola 
w Dziergowicach, Bierawie i Lubieszo-
wie oraz koleżanek i kolegów ze star-
szych klas. Po występie nagrodzonym 
gorącymi brawami dyrektor szkoły 
p. mgr Edyta Dubak symbolicznym 
ołówkiem pasowała dzieci na uczniów,  
a te złożyły swój podpis – odcisk palca  
w Złotej Księdze. Uczniowie klasy I otrzy-
mali upominki od koleżanek i kolegów  
z przedszkola i szkoły.
 W ostatni dzień października od-
był się w szkole apel z okazji Dnia Pa-
pieskiego i zbliżających się Wszystkich 
Świętych przygotowany przez p. mgr 
Ewę Pietrasz. Pełni refleksji i zadumy 
nad przemijającym życiem zapaliliśmy 
znicze i złożyliśmy wieńce na grobach 
osób, których już nie ma wśród nas.
 O latach, w których Polski nie było 
na mapach Europy, walce o wolność na-
rodu polskiego wymownie opowiedzieli 
uczniowie klasy III podczas apelu z okazji 
90 rocznicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości przygotowanym przez p. mgr 
Krystynę Plutę. Recytacje wierszy, frag-
menty odezw Józefa Piłsudskiego zostały 

Szkoła Podstawowa w Dziergowicach

Z życia szkoły
urozmaicone pieśniami patriotycznymi  
w wykonaniu szkolnego chóru prowa-
dzonego przez p. mgr Wirginię Marsza-
łek.
 Młodzież dziergowickiej szkoły 
uczestniczy w rozmaitych konkursach  
i zawodach sportowych. Podczas Mi-
strzostw Powiatu w Biegach Przełajo-
wych III m. zajęła Marzena Komander 
(kl.VI), IV m. Magdalena Giet (kl.V)  
i obie awansowały do zawodów wo-
jewódzkich w Lasocicach. W Halo-
wej Piłce Nożnej w turnieju gminnym  
II m. zajęły dziewczyny, natomiast IV m. 
chłopcy.
 Uczestniczyliśmy w konkursie „Ze 
Śląskiem na Ty”, w którym nasi ucznio-
wie zajęli wysokie miejsca. Oliwia Mar-
szałek zajęła 2 m-ce w kategorii klas 4-6, 
a Kajetan Maciejki otrzymał wyróżnie-
nie w kategorii klas I-III. Uczniowie Ci 
odebrali nagrody na uroczystym wrę-
czeniu, które odbyło się w Łubnianach 
23 listopada 2008r. 
 W I Gminnym Konkursie Recyta-
torskim wzięli udział w grupie młod-
szej: Aleksander Żydek (kl.II) i Magda-
lena Zachłód (kl.III), w grupie starszej 
uczennice klasy V: Oliwia Marszałek  
i Natalia Wydra. Aleksander Żydek zdo-
był I miejsce.
 Dzieci z naszej szkoły chętnie bio-
rą udział w konkursach plastycznych.  
W konkursie zorganizowanym przez  
Okręgową Inspekcję Pracy w Opolu  
I miejsce zajął Kamil Krzysik (kl.IV),  
a w konkursie ogłoszonym przez Sanepid  
I miejsce zdobyła Klaudia Krzysik (kl.V). 
Obecnie uczniowie przygotowują prace 
na konkurs organizowany przez Krajo-
wy Ośrodek Badań i Dokumentacji Za-
bytków w Warszawie na temat „Moje ko-
rzenie. Historia i tradycja w moim domu,  
w moim regionie.”
 Uczniowie klas IV –VI uczestniczą 
w programie WSiP „Dobry sprawdzian 
wiedzy”, którego celem jest ocenianie  
i monitorowanie osiągnięć uczniów.
 W szkole popołudniami p. mgr Da-
riusz Giet prowadzi zajęcia sportowe 
dla dzieci i dorosłych. Uczniowie naszej 
szkoły mają możliwość nauki pływania  
w dwóch grupach.
 Uczestniczymy w akcji „Bezpłatna 
szklanka mleka dla każdego ucznia”, po-
nadto dzieci mogą korzystać z obiadów  
i herbaty. W szkole istnieje sklepik,  
w którym sprzedawana jest zdrowa żyw-
ność.
 Czas w szkole szybko mija, wiele się 
dzieje. Na następne wieści z dziergowic-
kiej szkoły zapraszamy w kolejnym nu-
merze.

Danuta Kmieć

 Minęło już kilka miesięcy od początku 
roku szkolnego. W tym czasie uczniowie 
szkoły zdobywali nową wiedzę z przed-
miotów szkolnych, brali udział w gmin-
nych uroczystościach oraz zawodach 
sportowych, oglądali 
przedstawienia przyjezd-
nych grup teatralnych,  
a także aktywnie uczestni-
czyli w akcjach mających 
na celu pomoc ludziom  
i zwierzętom. 
 6 września br. uczen-
nice klasy III wystąpiły 
na obchodach dożynek 
z okazji 700-lecia gminy 
Bierawa, a pod koniec 
tego miesiąca ucznio-
wie klas III-VI wystąpili 
w programie artystycz-
nym z okazji „Oktober-
fest” w Domu Kultury  
w Starej Kuźni. Przed-
stawienie zaprezentowali  
w czterech językach: pol-
skim, niemieckim, angielskim i śląskim. 
Śpiewali piosenki, recytowali wiersze  
i przedstawiali prozę.
 W szkole były organizowane uroczy-
ste apele z okazji inauguracji roku szkol-

nego 2008/2009, Dnia Komisji Edukacji 
Narodowej, pasowania pierwszoklasi-
stów, Dnia Papieskiego oraz rocznicy od-
zyskania niepodległości. 
 Sportowcy szkolni brali udział w XVI 

Crossie Solidarności w Komornie, w któ-
rym zajęli w klasyfikacji ogólnej piąte 
miejsce. Najlepiej zaprezentowała się Cie-
chomska Natalia, dobiegając do mety na 
drugim miejscu. Kolejnym sportowym 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Kuźni

Kronika szkolna
przedsięwzięciem były biegi przełajowe  
w Kędzierzynie-Koźlu. 
 W życiu kulturalnym szkoły również 
wiele się wydarzyło. Uczniowie obejrzeli 
spektakl pt. „Skarbnikowe Dary”, któ-
ry odbył się na scenie w Domu Kultury  
w Starej Kuźni oraz przedstawienie do-
tyczące „Bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym”, wystawione w szkole.

 Podczas ostatnich mie-
sięcy uczniowie wykazali 
się dużą wrażliwością na 
potrzeby innych osób,  
a także zwierząt. Przyłą-
czyli się do akcji „Wózek 
za zakrętki”, „Sprzątanie 
świata”, „Pełna miska dla 
schroniska” oraz zbiórki 
ubrań dla najuboższych 
rodzin w gminie. 
 W ramach współpracy 
szkoły z Nadleśnictwem 
w Starej Kuźni uczniowie 
wzięli udział w akcjach 
„Święto drzewa”, „Euro-
pejski Tydzień Leśny”, 
„Pomóżmy kasztanow-
com”.

 W trosce o bezpieczeństwo uczniów 
powstało ogrodzenie dookoła szkoły oraz 
nowa bieżnia, z której uczniowie będą 
mogli korzystać już wiosną.
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 Uczniowie SP w Starym Koźlu rozpo-
częli nowy rok szkolny w murach świeżo 
odmalowanej szkoły. Jasne, czyste sale 
lekcyjne i korytarze przywitały wszyst-
kich uczniów i nauczycieli, którzy roz-
poczęli pracę po przerwie wakacyjnej.  
W imieniu całej społeczności szkolnej 
bardzo dziękujemy Panu Wójtowi i Ra-
dzie Gminy Bierawa za sfinansowanie 
dzieła malowania naszej szkoły. 
 30 września wszyscy uczniowie mie-
li możliwość wyjazdu do Filharmonii  
w Opolu. Tam wysłuchali koncertu w wy-
konaniu artysty m. in. Suity z filmu India-
nina Jones. 
 6 i 7 września wystąpiliśmy z progra-
mem artystycznym biorąc udział w ob-
chodach Gminnych Dożynek 2008 r.
 Z okazji Dnia Chłopca S U naszej 
szkoły wraz z opiekunem p. Agnieszką 
Wilner zorganizował dyskotekę. Zorgani-
zowano również zabawę okolicznościową 
z okazji „Andrzejek”. Nie zabrakło trady-
cyjnych wróżb, lania wosku oraz poszuki-
wań ukochanego.
 W październiku odbyło się uroczyste 
pasowanie uczniów na pierwszoklasistów 
połączone ze ślubowaniem. Uroczysto-
ści przygotowała wychowawczyni klasy I  

p. Anna Piechulek przy pomocy p. Beaty 
Boszcz. Licznie zaproszeni rodzice przy-
gotowali poczęstunek i spędzili mile czas 
zachwycając się talentem scenicznym 
swoich pociech.
 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
uczniowie przygotowali odmienioną 
współczesną wersje „Czerwonego Kap-
turka”, która ubawiła do łez obecnych go-
ści, nauczycieli i wszystkich uczniów. 
 Z programem edukacyjnym przyje-
chali do naszej szkoły aktorzy z Krakowa 
przedstawiając program Telekomputerek, 
który ukazał uczniom efekty niekontro-
lowanego korzystania z komputera i te-
lewizji. Była to okazja do zastanowienia 
się jak korzystać z czas wolnego zdrowo 
i rozsądnie.
 Szkolne Koło PCK jak co roku zor-
ganizowało zbiórkę żywności dla najbar-
dziej potrzebujących. Dary zostały prze-
kazane do Zarządu PCK w Kędzierzynie 
Koźlu z okazji zbliżających się Świat Bo-
żego Narodzenia.
 Samorząd Uczniowski naszej szkoły 
zorganizował kiermasz bożonarodzenio-
wy. Starsi uczniowie wraz z nauczycie-
lami wykonali ozdoby świąteczne, stro-
iki, kartki, wieńce. Duże zaangażowanie 

Szkoła Podstawowa w Starym Koźlu

Wieści z życia szkoły
uczniów podyktowane jest szczytnym 
celem, gdyż dochód z kiermaszu zostanie 
przekazany na konto poszkodowanych 
przez trąbę powietrzną mieszkańców 
gminy Ujazd. Różnorodne akcje na rzecz 
potrzebujących będą odbywać się przez 
cały rok szkolny.
 W dniach 01.12 – 07.12 chętni 
uczniowie wyjadą wraz z nauczycielem 
wychowania fizycznego p. Agnieszką 
Wilner na „białą szkołę” do Sidzina, tam 
będą szlifować umiejętności jazdy na 
nartach. Życzymy im śniegu na stokach  
i prawdziwej białej zimy.
 Wielką popularnością wśród uczniów 
cieszył się zorganizowany szkolny etap 
Konkursu Recytatorskiego. W elimina-
cjach zmierzyły się grupy młodsze klas I 
– III i starsze IV – VI, a najlepsi pojechali 
do Domu Kultury w Dziergowicach, aby 
reprezentować szkołę w Konkursie Gmin-
nym. Uczestnikami gminnego etapu były 
Anna Rutkowska - klasa II, Magdalena 
Tiszbierek - klasa III. Justyna Olbrych  
i Joanna Tkocz zdobyły I miejsce w gru-
pie klas IV - VI pięknie recytując wiersz 
Juliana Tuwima „Ptasie radio”. Sylwia 
Szary uczennica klasy VI otrzymała wy-
różnienie za interpretację utworu Adama 
Mickiewicza ”Pani Twardowska”
 Powiedzenie „w zdrowym ciele zdro-
wy duch” jest dewizą niektórych naszych 
uczniów, którzy w tym roku dobrze za-
prezentowali sie w kilku zawodach spor-
towych. Oto ich sukcesy:

Małgorzata Grala I miejsce, Patrycja •	
Morelowska III miejsce w Mistrzo-
stwach Powiatu w Biegach Przełajo-
wych,
Małgorzata Grala I miejsce w Mistrzo-•	
stwach w biegach przełajowych na 
szczeblu wojewódzkim
Małgorzata Grala I miejsce w XVI Je-•	
siennym Crossie w Komornie
Michał Grala I miejsce w XVI Jesien-•	
nym Crossie w Komornie
III miejsce w Gminnym Turnieju Halo-•	
wej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gmin-
ny Bierawa w kategorii chłopców.
I miejsce w Gminnym Turnieju Halo-•	
wej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gmi-
ny Bierawa w kategorii dziewcząt
IV miejsce w Mistrzostwach Powiatu •	
Kędzierzyn Koźle w Halowej Piłce Noż-
nej Dziewcząt Szkół Podstawowych. 
Michał Śliwiński został wybrany naj-•	
lepszym zawodnikiem w Gminnym 
Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Pu-
char Wójta 

 Z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia społeczność Szkoły Podsta-
wowej w Starym Koźlu życzy wszystkim 
Wesołych i Pogodnych Świąt

Edyta Ficoń

 W tym miesiącu rozpoczęto przy-
gotowania terenu pod plac budowy, od 
dawna oczekiwanej sali gimnastycznej 
przy naszej szkole. Prace geodezyjne, 

pierwsze wykopy i … mnóstwo budow-
lańców, to od niedawna ciekawy widok. 
Uczniowie i nauczyciele już się cieszą-
„Jest szansa na prawdziwy w-f !”– mówią 
dzieci.
 13 listopada br., odbyło się w naszej 
szkole uroczyste pasowanie 13 „Pierw-
szaków”. Choć wydawać się może zbieg 

„13-stek” za dziwny, wszystko odbyło 
się z największymi honorami. Pierwszo-
klasiści wyuczeni przez p. Barbarę Ku-
charczyk, przedstawili ciekawy program 

artystyczny i zostali przy-
jęci przez Panią dyr. Ilo-
nę Wochnik - Kukawską 
w poczet uczniów naszej 
szkoły.
 W październiku od-
wiedzili nas olimpijczycy 
z Turyngii wraz z wy-
chowawcami. Młodzież 
gimnazjalna pod kierow-
nictwem p. Doroty Bu-
czek przygotowała lekcję 
pokazową. Po zajęciach 
odbyły się liczne dialogi, 

w których młodzież mogła się posłużyć 
swoimi zdolnościami językowymi.
 We wrześniu br. klasy trzecie nasze-
go gimnazjum, uczestniczyły w bardzo 
ciekawych i kształcących warsztatach  
z chemii prowadzonych przez Uniwersy-
tet Wrocławski.

Violetta Klimanek

Zespół Szkół Dwujęzycznych w Solarni

Prace ruszyły

Klasa C
LZS Stare Koźle 12  31  40-91. 
Fortuna Witosławice 12  31  34-122. 
Orzeł Polska Cerekiew 12  23  38-193. 
Fortuna Ostrożnica 12  22  39-234. 
Ruch Steblów  12  19  26-225. 
LZS Gierałtowice 12  19  35-366. 
Odrzanka Dziergowice 12  14  20-187. 
Naprzód Długomiłowice8.  12  13  24-27
Spartan Grudynia Wielka9.  12  13  19-27
LZS Łąki Kozielskie 12  12  13-4710. 
Odra Bierawa  12  10  19-2811. 
Solo Kobyłkę  12  10  16-3812. 
Rolnik II Urbanowice 12    8  21-3813. 

Klasa A juniorów
Odrzanka Dziergowice 13  30  48-131. 
Chemik K-Koźle 13  28  42-222. 
Rolnik Urbanowice 13  28  40-253. 
LZS Pokrzywnica 13  25  31-124. 
Inter Mechnica 13  25  34-175. 
KTS Kłodnica  13  25  44-356. 
ZS Kotlarnia  13  20  38-287. 
RTS Odra II K-Koźle  13  16  30-378. 
TKKF Blachowianka 13  16  22-349. 
Victoria Łany  13  14  29-3410. 
KS Sławięcice  13  12  33-4211. 
LKS Poborszów 13  12  20-3612. 
KS Cisowa  13    4  26-4613. 
Fortuna Witosławice 13    3    7-63 14. 

Opolska liga juniorów
Odra Opole  15  40  55-101. 
Pomologia Prószków 15  34  39-172. 
MKS Kluczbork 15  33  51-193. 
Polonia Pogórze 15  26  31-184. 
LZS Leśnica  15  25  27-22 5. 
Odra RTS K-KoźIe 15  22  28-236. 
LZS Stare Koźle 15  21  19-267. 
LZS Bugaj Nowy 15  18  27-358. 
Włókniarz Kietrz 15  18  16-259. 
Czarni Otmuchów 15  16  24-2910. 
Start Namysłów 15  16  24-3611. 
OKS Olesno  15  16  27-4012. 
Rodło Opole  15  15  22-2913. 
Koksownik Zdzieszowice14.  15  15  18-27
Polonia Głubczyce 14  13  14-3315. 
Piast Brzeg  14    9  18-5116. 

Tabela PiłkarskaW skrócie:

Bierawa - korowód dożynkowy.

Szkoła Podstawowa w Starym Kożlu - budowa sali gimnastycznej.

Solarnia - nowa nawierzchnia drogi.
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W skrócie:

Szkoła Podstawowa w Dziergowicach - pasowanie na pierwszoklasistę. Dom Kultury Bierawa - obchody święta 11 listopada.

Przedszkole w Bierawie- wycieczka do Nadleśnictwa w Starej Kuźni. DK Stara Kużnia - występ chóru TSKN Solarnia i Dziergowice.

Dom Kultury w Starej Kuźni - zabawa Helloween. Upiększanie przestrzeniu publicznej - okolice kościoła w Dziergowicach


