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5 września ( piątek )
16.00 Msza Św. w kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej w Bierawie 
17.00 ,,Bierawskie Spotkanie Pokoleń‘’ ( dom Kultury Bierawa ) 
 

6 września ( sobota )
15.00 Seminarium poświęcone historii wsi Bierawa 
        ( dom kultury Bierawa )
18.00 Program artystyczny w wykonaniu zespołów gminnych 
       ( boisko sportowe Bierawa )
20.30 Zabawa taneczna w namiocie 
 

7 września ( niedziela )
12.30 Zbiórka korowodu dożynkowego ( ul. Kościelna Bierawa )
13.00 Msza Św. w kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej w Bierawie
14.30 Przemarsz korowodu na plac dożynkowy 
       ( boisko  sportowe w Bierawie )
15.00 Powitanie gości i starostów dożynkowych – przemówienia 
  okolicznościowe
15.30 Koncert miejskiej orkiestry dętej ,,Azoty’’
16.30 Licytacja srebrnej monety okolicznościowej z okazji 700-lecia 
  wsi Bierawa

 Gwiazdy Wieczoru 
17.00 Zespół Univers 
19.00 Kabaret Rak  

20.30 Zabawa taneczna – Dj arturo 
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 Dożynki to nie tylko radosny obrzęd 
zakończenia żniw, ale również wielka po-
trzeba dziękowania za dar chleba Bogu, 
jak również Wam wszystkim, którzy swą 
pracą, wiedzą i zaangażowaniem przyczy-
niliście się do jego powstania.
 Tegoroczne dożynki obchodzimy po 
udanych zbiorach. Jestem przekonany, że 
wszelkie plony, jak również dobra sytu-
acja na rynku zbóż są powodem do zado-
wolenia i satysfakcji za Wasz całoroczny 
trud. Dlatego niech ten dzień będzie dla 
Was radosną okazją do wypoczynku i za-
bawy w gronie Rodziny i Najbliższych. 
 Pragnę również złożyć Wam życze-
nia zdrowia i sił potrzebnych do dalszej 
pracy, wytrwałości w pokonywaniu prze-

Drodzy Rolnicy 
Szanowni Mieszkańcy

szkód oraz satysfakcji z efektu osiągnięte-
go w roku rolniczym.
 Z wielka radością włączam się w pięk-
ne świętowanie uroczystości podziękowa-
nia za żniwa, a przede wszystkim wspólne 
dzieło Boga, natury i człowieka.
 Szczególne życzenia z okazji 700-lecia 
kieruję w stronę Bierawian. Życzę Wam 
pomyślności w realizowaniu własnych 
celów, jeszcze piękniejszej wsi, posesji, 
współpracy sąsiedzkiej a także wspania-
łych spotkań, które wieńczą Wasz Jubile-
usz.

   Z wyrazami szacunku 
    Wójt Gminy Bierawa
    Ryszard Gołębowski 

 Gmina Bierawa uzyskała dotację na 
budowę Sali gimnastycznej w Starym 
Koźlu przy Szkole Podstawowej im. M. 
Konopnickiej ze środków Ministerstwa 
Sportu na kwotę 490 tys. PLN
 Dnia 6 sierpnia 2008r. Gmina Bie-
rawa podpisała umowę z Bankiem Go-
spodarstwa Krajowego umowę na reali-
zację w/w zadania .
 Na rok 2008 kwotę I transzy wyno-
si 290tys. PLN, pozostała kwota 200tys 
PLN jest do wykorzystania w 2009 roku 
do zakończenia cyklu budowy.

* * *

 Zgodnie z decyzją pełnomocników 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w Opolu  
z dnia 11 lipca 2008 r. przyznano Gmi-
nie Bierawa środki finansowe w kwocie 
89.500 zł na zakup fabrycznie nowego 
mikrobusu do przewozu uczniów nie-
pełnosprawnych, w tym co najmniej 
jedno miejsce dostosowane dla osoby 
niepełnosprawnej poruszającej się na 
wózku inwalidzkim.
 Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie  
z planem to już na początku paździer-
nika mikrobus będzie do dyspozycji 
uczniów niepełnosprawnych.

* * *

 Z inicjatywy Rad Sołeckich Starego 
Koźla i Brzeziec zbierano datki pienięż-
ne na rzecz pomocy dla osób poszko-
dowanych przez huragan w Gminie 
Ujazd

* * *

Ludność Gminy
stan na dzień 25.08.2008:

Dziergowice ..................................... 1 670
Bierawa ............................................. 1 322
Brzeźce ............................................... 565
Solarnia .............................................. 516
Stare Koźle ......................................... 822
Stara Kuźnia ...................................... 621
Lubieszów .......................................... 491
Goszyce .............................................. 144
Grabówka .......................................... 194
Korzonek ........................................... 261
Kotlarnia ............................................ 665
Ortowice ............................................ 282
Razem ......................................... 7 553

W skrócie:

Przedłużenie sieci wodociągowej przy •	
ul. 22 Lipca w Bierawie wartość zada-
nia 32.640,00 
Budowa sieci niskiego napięcia w Starej •	
Kuźni - wartość zadania 19.466,81 zł
Modernizacja oczyszczalni ścieków  •	
w Kotlarni - zakup zestawu natlenia-
cza strumieniowego - koszt zakupu 
10.149,18 zł.
Przedłużenie sieci wodociągowej  •	
w Bierawie Nowe Osiedle - wartość za-
dania 10.000 zł
Przedłużenie sieci kanalizacyjnej  •	
w Bierawie ul. 3 Maja – wartość zadania 
5000 zł.
Budowa oświetlenia ul. Gliwickiej  •	
w Ortowicach - wartość zadania 12.156 
zł
Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej •	
w Starym Koźlu - wartość zadania 
7.447,80 zł
Budowa oświetlenia ul. Olszowej  •	
w Dziergowicach - wartość zadania 
30.557,68 zł. 
Malowanie Gimnazjum w Bierawie - •	
wartość robót 19.998 zł
Remont strzelnicy w Solarni - wartość •	
robót 35.000 zł
Remont budynku po pożarze przy ul. •	
Łąkowej w Brzeźcach - wartość robót 
82.000 zł  
Remont szatni na boisku Dziergowi-•	
cach - wartość robót 10.000,00 zł.
Remont placu w Ortowicach - wartość •	
robót 28.608,59 zł
Wymiana ciepłociągu w Korzonku - •	
wartość robót 28.791,16

Inwestycje
Informacje o wykonaniu ważniejszych zadań inwesty-
cyjnych w I półroczu 2008r.

Remont przedszkola w Lubieszowie, •	
wymiana pokrycia dachowego, remont 
sanitariatów, wymiana stolarki okien-
nej, wartość robót 118.000 zł
Budowa drogi w Starym Koźlu dz. 296 •	
– wartość robót 79207,57 zł
Remont przedszkola w Dziergowicach •	
/wykonanie wentylacji, ułożenie płytek 
terakotowych w piwnicy i na schodach/ 
- wartość robót 19.775,03 zł
Malowanie Szkoły Podstawowej w Sta-•	
rym Koźlu - wartość robót 33.141,87
Uporządkowanie gospodarki wodno-•	
ściekowej na terenie Gminy Bierawa  
/Projekt tranzytu kanalizacyjnego Or-
towic -  oczyszczalnia ZAK,/ - ponie-
sione koszty 77.206,30 
Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole •	
Podstawowej w Starym Koźlu - ponie-
sione koszty 413.959,33 zł
Budowa letniej bazy kultury przy Domu •	
Kultury w Bierawie - poniesione koszty 
19.317,01 zł
Budowa chodnika przy ul. Ks. O. Steie-•	
ra w Bierawie - poniesione koszty 6100 
zł

W dniu 06 sierpnia 2008 r. w Warszawie 
została podpisana umowa pomiędzy Ban-
kiem Gospodarstwa Krajowego w War-
szawie a Gminą Bierawa na dofinanso-
wanie przedsięwzięcia pn.; „Budowa Sali 
gimnastycznej z zapleczem przy Szkole 
Podstawowej w Starym Koźlu” Całkowita 
wartość inwestycji 1.680.100,00 zł., wyso-
kość dofinansowania 490.000,00 zł 

 W Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Opolskiego zakończyła się dru-
ga edycja autorskiego projektu „Gmina 
atrakcyjna dla inwestora”. Wzięło w nim 
udział 14 gmin, w tym Gmina Bierawa. 
Dziewięć z nich zdobyło certyfikat „Gmi-
ny Atrakcyjnej dla Inwestora” oraz dzie-
więciu pracowników samorządowych 
uczestniczących w projekcie i reprezen-
tujących gminy zdobyło certyfikat „Me-
nadżer ds. inwestycji”. Menadżerem ds. 
Inwestycji w Naszej Gminie został Pan 
Artur Pawlaczyk. 
 Projekt adresowany był do pracowni-
ków samorządów gminnych, którzy zaj-
mują się promocją, obsługą inwestorów, 
marketingiem terytorialnym, szeroko 
pojętym rozwojem gospodarczym gminy. 
Jego zadaniem było przygotowanie kadry 
samorządowej do profesjonalnej obsługi 
inwestorów, a także zdobycie umiejęt-
ności opracowania atrakcyjnej oferty in-
westycyjnej gminy, która zachęci poten-
cjalnych inwestorów do lokowania się na 
terenie naszego regionu. 
 Samorządowcy uczyli się sztuki nego-
cjacji, technik przygotowania materiałów 

Autorski projekt
Gmina atrakcyjna dla inwestora

promocyjnych i obsługi inwestora. Oce-
niając menadżerów eksperci brali pod 
uwagę ich wiedzę i kompetencje, styl pra-
cy, znajomość mechanizmów gospodar-
czych i marketingowych, a także poziom 
przygotowanej oferty inwestycyjnej. Efek-
tem tej oceny są przyznane certyfikaty. 
 W realizacji projektu pomogła Polska 
Agencja Informacji i Inwestycji Zagra-
nicznych, która wysoko oceniła pomysł 
opolskiego szkolenia i rekomendowała 
go do wykorzystania innym wojewódz-
twom. Samorządowców szkoliła firma 
Jarpol Enterprise.Gminy mogą w nagro-
dę przez rok wykorzystywać nazwę i logo 
projektu. 
 Gratulując menadżerom i gospoda-
rzom gmin zdobytych certyfikatów, wi-
cemarszałek Józef Kotyś życzył im pozy-
skania atrakcyjnych inwestorów i zawo-
dowego spełniania się. – Jesteście grupą 
profesjonalnie wykształconych osób, któ-
rych działanie wpływać będzie na rozwój 
naszej gospodarki. 
Więcej informacji na: www.umwo.opole.
pl

Ryszard Gołębowski

Numery bezpośrednie:
Sekretariat ....................... 077 4872 266
Fax ................................... 077 4872 262
Urząd Stanu Cywilnego .... 077 4872 158
Meldunki .......................... 077 4872 158
Rolnictwo ......................... 077 4872 250
Podatki ............................. 077 4872 140
Opieka Społeczna ............. 077 4872 181
ZGKiM .............................. 077 4872 804

Numery wewnętrzne:
Należy wybrać numer: 077 4872 266 
   + dodatkowo wew:

Numer Referat          Numer
pokoju   wewnętrzny
[5]  USC .................................... 113
[5]  Meldunki ............................. 113
[8]  Rolnictwo ........................... 112
[19] Skarbnik Gminy .................. 115
[21] Informatyk .......................... 106
[18] Kasa .................................... 116
[16] Księgowość ........................ 121
[16] Podatki ................................ 117
[45] Biuro Rady Gminy ............... 104
[42] Kadry .................................. 105
[42] Płace .................................. 105
[40] Oświata .............................. 108
[27] Opieka Społ - kierownik ...... 127
[12] Opieka Społ - biuro ............. 120
[15] Opieka Społ. - księgowość . 118
[37] Inwestycje .......................... 124
   109
   123
[44] ZGKiM ................................. 140
   142
   132
   137
   138
   139
[45] Komisja „Przeciwdziałania 
  Alkoholizmowi” ................... 114

Wykaz telefonów
w Urzędzie Gminy Bierawa 

 Gmina Bierawa / Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Bierawie realizuje 
projekt „KOBIETA AKTYWNA”. Projekt 
skierowany jest do kobiet zamieszkałych 
na terenie gminy Bierawa, które nie pra-
cują i są w wieku aktywności zawodowej 
(od 18-55 roku życia), a w szczególności 
długotrwale bezrobotne o niskim wy-
kształceniu (podstawowym, zawodowym 
lub średnim bez zawodu, korzystające  
z pomocy społecznej). Kwota całego pro-
jektu wynosi 45.748.00zł.
 W ramach projektu organizowane 
będą szkolenia z zakresu:
Szkolenie z psychologiem. Szkolenie bę-
dzie prowadzone przez 10 dni po 5 godzin 
(50 godzin) będzie obejmować wsparcie 

Kobieta aktywna
Projekt dla kobiet, które nie pracują

indywidualne jak i grupowe 5 osób
Kurs komputerowy. Kurs będzie prowa-
dzony przez 10 dni po 6 godzin (60 go-
dzin) 
Kurs obsługi kasy fiskalnej. Szkolenie  
z zakresu obsługi kasy fiskalnej w całości 
zostanie zlecone instytucji szkolącej
Kurs z zakresu poradnictwa zawodowe-
go. Poradnictwo zawodowe obejmować 
będzie poradnictwo grupowe oraz indy-
widualne 5 uczestników projektu 
(6 dni x 7 godzin / 42 godziny)
 Celem ogólnym projektu jest rozwija-
nie aktywnych form integracji społecznej 
i umożliwienie dostępu do nich osobom 
zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cele szczegółowe: 
-  rozwój zawodowy poprzez podniesienie 

poziomu przygotowania zawodowego, 
podniesienie kwalifikacji zwiększają-
cych szansę na zatrudnienie,

- rozwój osobisty poprzez wzmocnienie 
mobilności i elastyczności zawodowej, 
zwiększanie zdolności komunikacyj-
nych,

- rozwój personalny w zakresie umiejęt-
ności, zwiększenie motywacji do dzia-
łania i zaufania we własne siły,

- rozwój aspiracji edukacyjnych i zawo-
dowych, pobudzanie aktywności zawo-
dowej. 
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 Początek minionego kwartału w dzia-
łalności Naszego związku należy do bar-
dzo przyjemnych ponieważ jest to czas  
w którym obchodzi się święto Nasze-
go Patrona Św. Floriana – (4 maja).  
W tym czasie w kościołach parafialnych 
wszystkich jednostek odprawia się uro-
czyste msze św. w intencji strażaków  
i ich rodzin. Należy tu wspomnieć, że  
w tym roku uroczystość 35-lecia istnie-
nia jednostki obchodziła OSP Kotlarnia,  
a 85-lecie OSP Lubieszów. W Kotlarni 
odbyła się uroczysta Msza św., a następ-
nie odprawa na której zostali wyróżnieni  
i odznaczeni najbardziej zasłużeni druho-
wie, a całość zakończono wspaniałym fe-
stynem na którym zostały zorganizowane 
miedzy innymi zawody sikawek konnych.  
W OSP Lubieszów odbyło się nabożeń-
stwo Majowe przy kaplicy nieopodal 
remizy a następnie przed samą remizą 
poświęcono kaplicę Św. Floriana ufun-
dowana przez mieszkańców i strażaków 
sołectwa Lubieszów. Młodzież przygoto-
wała krótkie przedstawienie, zostały rów-
nież wręczone stosowne odznaczenia dla 
druhów i druhen jednostki, uroczystość 

Nowa remiza i sztandar
Z życia Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Bierawa

uświetnili zaproszeni goście. 
 W dniach 7-8 czerwca dwudniowymi 
uroczystościami strażacy z Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Goszyc rozpoczęli ofi-
cjalną działalność w nowym obiekcie  
i pod nowym sztandarem. Pierwszy dzień 
7 czerwca w sobotę odbyło się uroczyste  
nadanie sztandaru jednostce - Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Goszycach, któ-
re nastąpiło po odprawieniu uroczystej 
mszy świętej polowej, koncelebrowanej   
przez trzech księży: z parafii Bierawa, 
Stara Kuźnia i Rachowice. Następnie za-
proszeni goście dokonali uroczystego 
przecięcia wstęgi symbolizujące otwar-
cie nowego obiektu remizy. Jako pierw-
si próg nowej remizy przestąpili księża  
i szczodrze poświęcili nowy obiekt. Re-
miza będzie spełniała dwojaką rolę, bo 
tuż obok dobudowana została sala spo-
tkań służąca mieszkańcom jako świetlica 
oraz sanitariaty i kuchnia. Całość kosz-
towała budżet gminy około 500 tys. zł. 
Mieszkańcy w iście ekspresowym tempie 
wykorzystali możliwość dofinansowania 
– prace trwały od jesieni ubiegłego roku 
do wiosny obecnego. W kolejnej części 

uroczystości nadano druhom z Goszyc 
odznaczenia. Odznaczona również zo-
stała sama jednostka srebrnym medalem 
za zasługi dla pożarnictwa Całość uro-
czystości uświetniła miejska orkiestra 
dęta Azoty, która przeszła pod kuratelę 
gminy Bierawa. Uroczystość uświetni-
li wójtowie i radni gminy Bierawa oraz 
sąsiednich gmin, władze samorządowe  
z powiatu i województwa, a także władze 
związku na czele z Druhną Teresą Ti-
szbirek - Vice-prezes Zarządu Głównego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczpospolitej Polskiej. Drugi dzień ob-
chodów upłynął pod znakiem Zawodów 
Gminnych o Puchar Wójta Gminy Biera-
wa. W zawodach udział wzięło 21 drużyn 
w poszczególnych kategoriach. Zwycię-
ską drużyną w klasyfikacji seniorów męż-
czyzn okazały się zespoły z Dziergowic, 
Goszyc oraz Kotlarni. Wygrały seniorki  
z Dziergowic, Bierawy, a trzecia była ko-
lejna drużyna z Dziergowic. W drużynach 
młodzieżowych kobiet najlepsze były pa-
nie z Dziergowic i Lubieszowa. Z kolei  
w męskich drużynach młodzieżowych 
górą byli panowie z Lubieszowa i Biera-
wy. Bez konkurencji startowało pięć dzie-
cięcych drużyn Smerfów, w tym jedna  
z Goszyc.

GK

U C H W A Ł A  nr IX/ 66/ 2007

Rady Gminy Bierawa z dnia  21 maja 
2007r. w sprawie:  Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie 
Gminy Bierawa

Rozdział VII
Obowiązki osób utrzymujących zwie-
rzęta domowe, mające na celu ochronę 
przed zagrożeniem lub uciążliwością 
dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 
terenów przeznaczonych do wspólnego 
użytku

§ 15
1. Obowiązkiem osób utrzymujących 
zwierzęta domowe jest takie ich utrzy-
manie, które zapewnia ochronę przed 
wszelkimi zagrożeniami lub uciążliwo-
ściami dla ludzi oraz zapobieganie zanie-
czyszczaniu terenów wspólnego użytku, 
a w szczególności:
1) zapewnienie zwierzętom takich wa-

runków bytowania, które nie po-
wodują uciążliwości dla otoczenia,  
w szczególności poprzez zanieczysz-
czanie otoczenia;

2) dbanie o stan zdrowia zwierząt i za-
pewnienie im odpowiedniej opieki 
weterynaryjnej, zapobiegając w ten 
sposób rozprzestrzenianiu się cho-
rób;

3) niepozostawianie zwierząt bez opieki 
w miejscach, gdzie istnieje prawdo-
podobieństwo spowodowania zagro-
żenia bezpieczeństwa lub uciążliwości 
dla ludzi;

4) przestrzeganie środków ostrożności 
przy przewożeniu zwierząt,

5) systematyczne szczepienie przeciw-
ko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 
2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  
o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwie-
rząt (Dz. U. z 2004 r., Nr 69, poz. 
625),  

6) uzyskanie zezwolenia wójta na utrzy-
mywanie psa rasy uznawanej za agre-
sywną zgodnie z treścią Rozporządze-
nia Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 28 kwietnia 
2003 roku w sprawie wykazu ras psów 
uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 
77, poz. 687),

7) nie wprowadzanie zwierząt domo-
wych na tereny placów gier i zabaw, 
piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk 
oraz terenów objętych zakazem na 
podstawie odrębnych uchwał rady 
gminy

8) natychmiastowe usuwanie zanie-
czyszczeń spowodowanych przez 
zwierzęta w pomieszczeniach słu-
żących do wspólnego użytku, w po-
mieszczeniach budynków służących 
do użytku publicznego, a także na te-
renach użytku publicznego takich jak 
- ulice, chodniki, parki, skwery, place, 
zieleńce itp. poprzez zebranie zanie-
czyszczeń do szczelnych, nieulegają-
cych szybkiemu rozkładowi, worków 
i wyrzucenie ich do pojemnika lub 
kosza na odpady;

9) zachowanie należytych środków 
ostrożności przez prowadzenie psa 
wyłącznie na smyczy, a psa rasy 
uznawanej za agresywną, zgodnie 
ze stosownym rozporządzeniem mi-
nistra właściwego do spraw admini-
stracji publicznej w sprawie wykazu 
tych ras, również w kagańcu. Zwol-
nienie psa ze smyczy jest dozwolone 
tylko w miejscach mało uczęszcza-
nych przez ludzi i pod warunkiem, 
że pies ma kaganiec, a właściciel 
(posiadacz) ma możliwość sprawo-
wania bezpośredniej kontroli nad 
jego zachowaniem;

10) należyte zabezpieczenie psa trzyma-
nego na terenie nieruchomości przed 
wydostaniem się na zewnątrz lub 
stworzeniem jakiegokolwiek zagro-
żenia oraz oznaczenie nieruchomo-
ści tabliczką ostrzegawczą z napisem 
„Uwaga! Zły pies!” lub tabliczką z ry-
sunkiem psa w widocznym miejscu.

2. Utrzymujący zwierzęta takie jak gady, 
płazy, ptaki, owady itp. w lokalach miesz-
kalnych lub użytkowych zobowiązani są 
zabezpieczyć je przed wydostaniem się  
z pomieszczenia.

§ 16
1. Zabrania się:
1) wypuszczania psów i innych zwierząt 

domowych bez dozoru;
2) pozostawiania psów i innych zwie-

rząt domowych bez dozoru, jeżeli 
zwierzę nie jest należycie uwiązane 
lub nie znajduje się w pomieszczeniu 
zamkniętym albo na terenie ogrodzo-
nym w sposób uniemożliwiający wy-
dostanie się na zewnątrz;

3) wprowadzania psów i innych zwie-
rząt na tereny (np. cmentarze), do 
pomieszczeń i obiektów, których wła-
ściciele czy też podmioty zarządzające 
wprowadziły ten zakaz;

4) wprowadzania zwierząt do obiektów 
użyteczności publicznej, z wyłącze-

Uwaga właściciele zwierząt domowych! 

niem obiektów przeznaczonych dla 
zwierząt, takich jak lecznice, wysta-
wy itp.; postanowienie to nie dotyczy 
osób niewidomych, korzystających z 
pomocy psów - przewodników.

2. W budynkach wielorodzinnych za-
brania się utrzymywania zwierząt do-
mowych w mieszkaniach w ilościach 
stwarzających uciążliwości dla zamiesz-
kujących w nich ludzi, a w szczególności 
prowadzenia hodowli psów lub kotów.

3. W budynkach wielorodzinnych za-
brania się utrzymywania zwierząt  
w pomieszczeniach wspólnego użytku,  
w szczególności prowadzenia hodowli 
psów lub kotów, chyba że właściciel nie-
ruchomości postanowił inaczej.

§ 17
Posiadacze psów zobowiązani są do ich 
rejestracji w terminie 30 dni od daty na-
bycia oraz do wyrejestrowania zwierzę-
cia w terminie 14 dni od daty jego sprze-
daży, zaginięcia lub śmierci.

§ 18
Po wprowadzeniu systemu znakowania 
przez Gminę, posiadacze psów zamiesz-
kujący na jej  terenie, zobowiązani są do 
poddania ich trwałemu oznakowaniu we 
wskazanych terminach i miejscach. UCHWAŁA nr XXV / 172 /08

Rady Gminy Bierawa z dnia 18 sierpnia  
2008r.
W sprawie: udzielenia pomocy finanso-
wej Gminie Ujazd

 Na podstawie art. 10 ust. 2  i art. 18 
ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  Nr 
142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 
80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 
167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 
i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 
128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 
48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 
poz. 1218) oraz  art. 167 ust. 2 pkt. 5 i art. 
175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 
2104, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, 
poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, 
Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 
oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 
587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) 
w związku z uchwałą nr XVII/ 110/2007 
Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 

Pomoc dla Gminy Ujazd
2007r. w sprawie uchwalenia budżetu 
gminy na rok 2008, Rada Gminy Bierawa 
uchwala co następuje:

§ 1.
 Udziela się z budżetu gminy Bierawa  
pomocy finansowej Gminie Ujazd z prze-
znaczeniem na wypłatę zasiłków celo-
wych osobom poszkodowanym w wyniku 
kataklizmu spowodowanego przez trąbę 
powietrzną w dniu 15 sierpnia 2008r.

§ 2.
 Pomoc finansowa, o której mowa  
w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji 
celowej ze środków budżetu gminy roku 
2008 w wysokości 50.000 zł (słownie: 
pięćdziesiąt tysięcy złotych)

§ 3.
 Przeznaczenie pomocy finansowej  
i zasady rozliczenia środków określone 
zostaną w umowie pomiędzy Gminą Bie-
rawa a Gminą Ujazd. 
Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta 
Gminy.

§ 4.
 Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Bierawa.

§ 5.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

Kwiecień 
Kusz Lucie Agnes – 91 lat
Urbanczyk Helmut i Helena – 50 lat PM 
Pluta Alojzy i Róża – 50 lat PM
Pleszka Jadwiga – 93 lat
Niemann Paul i Teresa – 50 lat PM
Kubitzki Teodor – 96 lat
Stolorz Józef i Gertruda – 50 lat PM
Scharff Józef i Stanisława – 50lat PM
Janas Jan i Maria – 50 lat PM 
Dziendzioł Hubert i Zuzanna – 50 lat PM
Maj
Odrzygóżdź Zofia – 91 lat 
Zawadzki Jerzy i Jadwiga – 50 lat PM
Martin Manfred i Eryka – 50 lat PM
Wiencek Amand i Dorota – 55 lat PM
Ryborz Adolf i Maria – 50 lat PM
Szewerda Max i Franciszka – 50 lat PM 
Czerwiec
Pabelicka Paulina – 99 lat
Lipiec 
Tłuczykont Franciszek i Agnieszka 
        – 50 lat PM 
Langer Janina – 91 lat 
Ermer Ignacy – 95 lat 
Sierpień
Janas Klara – 90 lat 

Serdecznie gratulujemy !

Nasi Jubilaci

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samo-
chodowej w Raciborzu Sp. z o.o. infor-
muje iż z dniem 1 września 2008 r. uru-
chomione zostaną regularne połączenia 
na trasie Racibórz – Bierawa. Rozkład 
jazdy będzie obejmował trzy połączenia 
w następujących godzinach:

Racibórz – Bierawa – odjazdy z Racibo-•	
rza o godz. 5:45, 14:20, 15:50
Bierawa – Racibórz – odjazdy z Biera-•	
wy o godz. 6:40, 15:15, 16:45

Informacja
Nowe możliwości 
w komunikacji publicznej
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Tajemnica dobrego ogrodnika - rodzaje 
kompostu.
 W procesie kompostowania odpadów 
wyróżnia się trzy etapy i trzy odpowiada-
jące im rodzaje kompostu:
1. biostabilizacja (higienizacja) - kompost 

szybki
w wyniku masowego rozwoju mikroor-
ganizmów rozłożone zostają „miękkie” 
części odpadów. Temperatura może 
wzrosnąć do 70 °C (kompostownik),  
a masa kompostowa staje się podob-
na do obornika. Czas trwania tej fazy 
wynosi do 60 dni, w zależności od wa-
runków kompostowania. Ten kompost 
stosuje się jak obornik.

2. mineralizacja - kompost świeży
w masie pozostają mikroorganizmy 
mineralizujące związki organiczne 
uwolnione w pierwszym etapie. Tem-
peratura wynosi około 35 °C (kompo-
stownik), masa kompostowa przerasta 
grzybami i uzyskuje miałką strukturę. 
Czas trwania tej fazy wynosi kolejno do 
60 dni. Ten kompost stosuje się wiosną 
i w lecie. Zasila rośliny związkami na-
wozowymi, zatrzymuje wilgoć i rozkła-
da się nadal w glebie.

3 dojrzewanie - kompost dojrzały 
w masie kompostowej zanikają grzy-
by, powstaje próchnica, a struktura 
masy staje się próchniczo -ziemista. 
Czas trwania: następnych 6-8 miesięcy. 
Ten kompost można stosować zawsze, 
gdy chcemy uzupełnić ilość próchnicy  
w glebie.

Doświadczony ogrodnik wie, jak i kiedy 
stosować różne rodzaje kompostu.
 Aby proces rozkładu materii organicz-
nej przyspieszyć, kompost należy zraszać 
okresowo specjalnymi szczepionkami 
bakteryjnymi, zawierającymi szczepy 
bakterii tleno-
wych.
 Kompost jest 
wartościowym 
środkiem użyź-
niania ziemi  
w ogrodzie. Ko-
rzyści wysokiej 
jakości kom-
postu dla gleby 
zostały potwier-
dzone naukowo 
- w odróżnieniu 
od prostego na-
wożenia mine-
ralnego, kom-
post konserwuje 
i większa żyzność 
gleby. Dodatko-
wym atutem jest 
fakt, że produko-
wanie kompostu 
może zmniejszyć 

ilość odpadów domowych nawet o 30%. 
Kompostowanie to również aktywny 
wkład w ochronę środowiska.
 Kompostowanie - to układanie odpa-
dów organicznych w warstwach w taki 
sposób, aby uległy rozkładowi. Rozkład 
taki można osiągnąć dzięki działaniu 
mikroorganizmów z tlenem. Końcowym 
produktem tych procesów jest kompost.
 Odpowiednie usytuowanie kompo-
stownika: Kompostownik należy usta-
wić bezpośrednio na glebie, co umożli-
wi dostęp mikroorganizmów do środka.  
W celu ochrony przed gryzoniami nale-
ży użyć ogrodzenia gruntowego lub pły-
ty dolnej. Ustawienie kompostownika  
w dobrze nasłonecznionym miejscu spra-
wi, że zachodzący w nim proces rozkładu 
będzie bardziej skuteczny. Kompostownik 
potrzebuje ciepła słonecznego, żeby wy-
parować z niego wilgoć, jednak nie powi-
nien być całkiem suchy. Kompostownik 
należy ustawić w miejscu chronionym 
od wiatru, ale nie całkowicie bezwietrz-
nym, ponieważ cyrkulacja powietrza jest 
ważna dla właściwego rozkładu odpadów 
organicznych.
 Kilka przydatnych wskazówek, jak 
uzyskać idealny kompost: Napełniając 
kompostownik po raz pierwszy należy 
użyć jako spodnią warstwę masywnego 
materiału organicznego, np. pociętych 
konarów. Dzięki temu powietrze będzie 
miało łatwiejszy dostęp do kompostu, 
a woda będzie efektywniej odsączana. 
Spodnia warstwa powinna być przykry-
ta warstwami wymieszanych odpadów 
organicznych z ogrodu i kuchni. Im 
bardziej wymieszane są odpady, tym ła-
twiej i szybciej będą ulegały rozkładowi. 
Na początku nie powinno się napełniać 
kompostownika po brzegi, lecz wyłącznie 

codziennymi odpadami organicznymi. 
Odpady kuchenne mają wysoka zawar-
tość wody. Ważna jest ciągła wentylacja, 
należy, więc zadbać o dostateczny dostęp 
tlenu. Mokre składniki należy wymieszać 
z suchymi, a duże z małymi. Przestrze-
ganie tych kilku wskazówek sprawi, że 
uzyskają Państwo idealny kompost do 
ogrodu, a przy tym będą Państwo chronić 
nasze środowisko!
Co wkładać do kompostownika?
 Części owoców i warzyw, fusy po ka-
wie i herbacie, pokruszone skorupki jaj, 
rośliny doniczkowe, pocięte kwiaty, uży-
wana ziemia doniczkowa (prawie wszyst-
kie odpadki organiczne jak na rysunku)
Czego nie należy wkładać do kompo-
stownika?
 Mięsa i produktów mięsnych, ryb, 
chleba, skórki sera, kości, części chorych 
roślin, popiołu węglowego i węgla z gril-
la, papierosów, wkładek do odkurzacza, 
śmieci.
Właściwości dobrego kompostu
 W pełni dojrzały kompost ma jedno-
rodną konsystencję, ciemną barwę i za-
pach przypominający woń ściółki leśnej, 
po wzięciu do ręki nie brudzi palców. Do-
brze przygotowany kompost ma odczyn 
zbliżony do obojętnego (pH 6,5 - 7,0), 
nie występują w nim dżdżownice. Masa 
dojrzałego kompostu jest raczej jednoli-
ta, trudno w niej odróżnić szczątki roślin, 
z których powstała. Dojrzały kompost, 
który powstał w dobrych warunkach tle-
nowych, nie zawiera siarczków. Świeży 
kompost zawiera azot amonowy, a doj-
rzały kompost zawiera azot azotanowy.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej, 47-240 Bierawa, ul. Wojska 
Polskiego 12, tel.077 487 2743

 Zgodnie z art. 16a ustawy o odpa-
dach (tekst jednolity Dz.U. z 2007r Nr.39, 
poz.251, z póź.zm.) do obowiązkowych 
zadań własnych gminy w zakresie go-
spodarki odpadami komunalnymi należy 
m.in. zapewnienie warunków funkcjono-
wania systemu selektywnego zbierania  
i odbierania odpadów, aby było możli-
we ograniczenie składowania odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji 
oraz zapewnienie warunków ogranicze-
nia masy odpadów komunalnych ule-
gających biodegradacji kierowanych do 
składowania. Pierwszy próg do osiągnię-
cia w zakresie ograniczania bioodpadów 
kierowanych do składowania ustanowio-
no na 31 grudnia 2010 r. - do składowa-
nia kierowanych może być nie więcej niż 
75% wagowo całkowitej masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji 
w stosunku do masy tych odpadów wy-
tworzonych w 1995 r.
 Obowiązek ograniczania ilości od-
padów ulegających biodegradacji kiero-
wanych do składowania należy zgodnie  
z art. 10 ustawy o odpadach do podmio-
tów prowadzących działalność w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych.
 Realizując zadanie stworzenia warun-
ków ograniczenia masy odpadów ulega-
jących biodegradacji w odpadach składo-
wanych, Gmina Bierawa zapisała:
1. w regulaminie utrzymania czystości  

i porządku o konieczności:
- prowadzenia przez mieszkańców se-

lektywnego zbierania odpadów, w 
tym odpadów komunalnych ulegają-
cych biodegradacji,

- prowadzenia kompostowania odpa-
dów zielonych w urządzeniach przy-
domowych,

2. w wymaganiach dla przedsiębiorców 
prowadzących odbiór odpadów komu-
nalnych obowiązek posiadania:
- planu wdrożenia i realizacji selektyw-

nej zbiórki, z którego wynikać będzie 
stopień ograniczenia składowania 
odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji,

- dostępu do instalacji odzysku i uniesz-
kodliwiania odpadów komunalnych.

 Działania organizacyjne mające na 
celu wprowadzenie kompostowania przy-
domowego prowadzi w gminie Bierawa 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej i w ich zakresie zakupił kom-
postowniki, które zostaną przekazane do 
szkół na terenie gminy, a także niektórym 
mieszkańcom z którymi spisane zostaną 
stosowne umowy.

Kompostowanie
Informacje dla mieszkańców Gminy Bierawa

 ZGKiM w Bierawie prowadzi akcje in-
formacyjną wśród mieszkańców mającą 
na celu promowanie zagospodarowania 
domowych odpadów kuchennych i zie-
lonych w indywidualnych urządzeniach 
przydomowych.
 Obecnie brak jest w gminie danych 
ilościowych dotyczących wprowadzania 
dotychczas kompostowania przydomo-
wego wśród naszych mieszkańców.

 Kompostowanie odpadów jest bar-
dzo ważne w ochronie środowiska, gdyż 
umożliwia:
- eliminację zagrożeń sanitarnych zwią-

zanych z usuwaniem odpadów,
- eliminację uciążliwych odorów wydzie-

lanych przez łatwo rozkładające się 
substancje organiczne,

- znaczne zmniejszanie masy i objętości 
odpadów

- ograniczenie powierzchni wysypiska,
- poprawę struktury gleb, wzrost plonów, 

zmniejszenie zużycia nawozów mine-
ralnych i organicznych oraz zmniejsze-
nie ich wymywania z gleb.

Materiał do kompostowania
 Do kompostowania nadają się wszel-
kie odpady organiczne z ogrodu, sadu, 
działki: wyplewione chwasty usunięte 
najpóźniej w fazie kwitnienia, skoszona 
trawa, pocięte na kawałki drobne gałązki 
o średnicy nie większej niż 2 cm, liście, 

resztki po sprzęcie warzyw, likwidowa-
ne truskawki, słoma, siano itp. Chwasty  
z wykształconymi nasionami oraz chwa-
sty rozłogowe takie jak perz po uprzed-
nim wysuszeniu na słońcu należy odkła-
dać na osobną pryzmę, gdyż do ich roz-
kładu potrzeba znacznie więcej czasu.
 Nie należy kompostować resztek ro-
ślinnych porażonych groźnymi choroba-
mi, takimi jak kiła kapusty, wirusy czy 
zaraza ziemniaka. Materiał taki należy 

niezwłocznie zakopać głęboko, np. w sa-
downiczej części działki.
 Do kompostowania przeznaczyć nale-
ży także resztki kuchenne z gospodarstw 
domowych: obierki z ziemniaków, owo-
ców i warzyw, fusy z kawy i herbaty, nie-
zjedzone i zepsute potrawy, potłuczone 
skorupki jaj, drobno pocięty papier (nie-
kolorowany) i tekturę, a także odchody 
zwierzęce, sierść, pióra, krew, itp. Ocenia 
się, że przeciętnie 3/4 odpadów z gospo-
darstw domowych można z powodze-
niem przerobić na kompost.
 Doskonałym dodatkiem organicznym 
w procesie kompostowania będzie krowi 
obornik lub kurzeniec.
 Nawozy organiczne można zastąpić 
biomasą roślin motylkowatych bogatych 
w azot (fasola, groch, łubin).
 Aby proces rozkładu materii organicz-
nej przebiegał prawidłowo, oprócz dostę-
pu powietrza, zapewnienia optymalnej 
wilgotności (40-50%), w zgromadzonej 
masie organicznej powinien być odpo-
wiedni stosunek ilościowy węgla (C)  
i azotu (N). Za idealny uważa się stosu-
nek C : N w materiale wyjściowym jak 17 
- 30 : 1. Najmniej azotu zawierają opadłe 
liście, siano, słoma, trociny, najwięcej od-
pady pochodzenia zwierzęcego. Odpo-
wiedni stosunek węgla do azotu wystę-
puje w świeżo skoszonej trawie, roślinach 
uprawianych na zielony nawóz ściętych 
przed kwitnieniem.
 Nadmiar węgla zwalnia rozkład mate-
rii organicznej. Jeżeli więc brakuje azotu 
musi być dodany do kompostu. Najlep-
sze do tego celu są takie produkty, jak 

obornik, kurzeniec, gnojówka lub 
mączka kostna. Dodatek azoto-
wych nawozów mineralnych jest 
mniej korzystny, bo jako związki 
rozpuszczalne w wodzie są szybko 
wymywane w głąb gleby. Z kolei 
nadmiar azotu prowadzi również 
do strat składników pokarmo-
wych, ponieważ ulatnia się wtedy 
amoniak. Utrzymanie odpowied-
niego odczynu w masie kompo-
stowej (pH - 6,5 - 7,5) zapewnia 
właściwe warunki do rozwoju 
mikroorganizmów i chroni przed 
znacznymi stratami azotu.
 W kompostowaniu zachodzą 

równoległe dwa procesy biochemiczne:
•	Mineralizacji	(utlenienie	substancji	or-

ganicznej do dwutlenku węgla, wody, 
azotanów, siarczanów, fosforanów i in-
nych składników w najwyższym stopniu 
utlenienia. Są to reakcje egzotermiczne, 
które wywołują proces samozagrzewa-
nia się),

•	 Humifikacje	 (syntezy	 składników	 roz-
kładu w wielocząsteczkowe substancje 
próchniczne),
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 Minione półrocze roku szkolnego 
2007/2008 obfitowało w wiele wydarzeń 
w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. No-
blistów Polskich w Bierawie. Uczestni-
czyliśmy w ogólnopolskiej zbiórce pie-
niędzy pod hasłem: „Jeden grosz znaczy 
niewiele, ale góra grosza jest największa 
na świecie. Każda drobna moneta może 
pomóc Twojemu koledze lub koleżance”. 
Co miesiąc uczniowie słuchali koncertów 
muzycznych przygotowanych przez mu-
zyków z Filharmonii Opolskiej. W kwiet-
niu 2008r. gimnazjaliści wzięli udział  
w Olimpiadzie PCK, która odbyła się  
w Sławęcicach. Naszą szkołę reprezento-
wały uczennice z kl. II a: Agata Komander 
i Dominika Szarf. Agata zajęła III miejsce 
i zakwalifikowała się do konkursu woje-
wódzkiego. Dominika zajęła IV miejsce. 
 Jak co roku uczniowie naszego gim-
nazjum brali udział w kolejnym Między-
gimnazjalnym Konkursie Ortograficz-
nym pod hasłem: „I Ty możesz zostać 
Mistrzem Ortografii”. Finał odbył się  
w Pawłowiczkach. Nasza uczennica, Ju-
styna Wierzba, wywalczyła w wielkim fi-
nale III zaszczytne miejsce, które zostało 
uhonorowane dyplomem i nagrodą rze-
czową (mp4). 
 W maju obchodziliśmy w naszym gim-
nazjum kolejną rocznicę nadania szkole 
imienia Noblistów Polskich. W tym dniu 
w sposób szczególny przybliżyliśmy życie 
i twórczość Czesława Miłosza. Pod koniec 
maja gimnazjaliści wzięli udział w I Woje-
wódzkim Konkursie Udzielania Pierwszej 
Pomocy Przedmedycznej, który odbył się 
w Opolu. Naszą szkołę reprezentowały 
uczennice z klasy III a: Barbara Wolny, 
Alicja Wszołek i Agnieszka Stępień oraz 
Marzena Jakubczyk z kl. III c.
 W dniach od 27 V – 3 VI 2008r. grupa 
dwunastu uczniów oraz dwóch nauczy-
cieli z naszego gimnazjum udała się z wi-
zytą do zaprzyjaźnionej szkoły Realschule  

Kolejny rok szkolny za nami
Publiczne Gimnazjum Nr 1

w Nellingen. Program wymiany mię-
dzyszkolnej miał na celu udział w za-
jęciach szkolnych, poznanie walorów 
turystycznych Niemiec, poznanie co-
dziennego życia rodzin niemieckich oraz 
nawiązanie kontaktów i przyjaźni. Nasi 
uczniowie mieli możliwość aktywnego 
uczestnictwa oraz rozwijania umiejętno-
ści językowych na lekcjach różnych przed-
miotów. Młodzież gimnazjalna wraz z ich 
niemieckimi przyjaciółmi wzięła udział 
w zajęciach rekreacyjnych i sportowych. 
Hitem programu stała się wycieczka do 
szkoły wspinaczki w „Hochseilgarten”  
w Wernau. Pobyt młodzieży wzbogacony 
został również licznymi wycieczkami fa-
kultatywnymi i krajoznawczymi. Wyjazd 
dofinansowała Fundacja Polsko – Nie-
mieckiej Współpracy Młodzieży z siedzi-
bą w Warszawie.
 Wielkim wydarzeniem w naszej szkole 
był „Szkolny Dzień Bez Przemocy”. Nasze 
gimnazjum wzięło udział w ogólnopol-
skim programie, któremu patronował 
prezydent Polski. Celem akcji było zwal-
czanie przemocy w szkołach. W ramach 
wielu spotkań w klasach, na zajęciach 
warsztatowych, podczas sesji czatowych 
młodzież znajdowała sposoby rozwiązy-
wania sytuacji trudnych. Obowiązkowym 
kolorem w tym dniu był czerwony, jako 
znak walki z zachowaniami agresywnymi. 
Impreza odbyła się w sali gimnastycznej. 
Mogliśmy podziwiać talenty aktorskie na-
szej młodzieży, która prezentowała sceny 
wzięte z życia szkoły.
 W czerwcu 2008r. gimnazjaliści uczest-
niczyli w warsztatach teatralnych w Dłu-
gomiłowicach, które prowadził pan Wal-
demar Lankauf. Uczniowie przekonali 
się, jak miło można spędzić czas, pracując 
zespołowo i pokazując swoje pomysły.
 W II semestrze w naszym gimnazjum 
odbył się I etap ogólnopolskiej olimpiady 
wiedzy o Internecie. Uczniowie zakwali-

fikowali się do II etapu i półfinału w Czę-
stochowie.
 Wzorem lat ubiegłych, uczniowie na-
szej szkoły wzięli udział w cieszącym się 
dużym zainteresowaniem „Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej”. Uczeń naszego gimna-
zjum z kl. I a Sebastian Kwoczała zajął  
I miejsce na szczeblu szkoły, gminy i po-
wiatu.
 Dziewczęta z koła tanecznego „Sekret” 
uczestniczyły w wojewódzkim przeglą-
dzie zespołów tanecznych „Fantan”.
 Jak co roku gimnazjaliści uczestniczyli 
w atrakcyjnych wycieczkach. Odwiedzi-
li „Lubieszowską Izbę” w Lubieszowie  
i zachwycali się widokami Zakopanego  
i Warszawy. Uczniowie z Kółka Europej-
skiego udali się na wycieczkę do Opo-
la i wzięli udział w zajęciach na temat 
wielokulturowości na Śląsku Opolskim  
w Domu Europejskim.
 Miniony rok należy uznać za bardzo 
udany i życzyć sobie, by ten nadchodzący 
był równie ciekawy, atrakcyjny i bogaty  
w różnorodne wydarzenia.

Ilona Matuszek
Maria Stępień

 Rok szkolny 2007/2008 upływa w Ze-
spole Szkół Dwujęzycznych pod szalą 
sukcesów okupionych ciężką pracą za-
równo ze strony uczniów, jak i pedago-
gów. 
 Grupa teatralna pod opieką pani Mi-
rosławy Oleaczek zdobyła III miejsce  
w województwie w konkursie organizo-
wanym przez Dom Europejski pod tytu-
łem „Różnorodność jest wartością”.
 9.11.2007 oraz 20.11.2007 odbył się 
konkurs przedmiotowy z języka niemiec-
kiego dla szkół podstawowych i gimna-
zjum. Aby przejść do etapu gminnego, 
należało zdobyć minimum 85% wszyst-
kich punktów. Kryteria te spełniły nastę-
pujące osoby:
- w szkole podstawowej – Patryk Dzie-

dzioch,
- w gimnazjum – Joanna Kubica (I miej-

sce), Gabriele Kulozik (II miejsce),
uczennice te znalazły się w gronie 15 osób 
zakwalifikowanych do eliminacji woje-
wódzkich z języka niemieckiego i zdoby-
ły tytuł finalistów.
 W Wojewódzkim Konkursie Poloni-
stycznym dla Gimnazjów wzięło udział 8 
osób z gminy. Miejsca na podium przed-
stawiały się następująco:
Celina Cyran - ZSD Solarnia 
Martyna Skrobek - ZSD Solarnia 

Owoce ciężkiej pracy. 
Zespół Szkół Dwujęzycznych w Solarni

Paulina Parusel - ZSD Solarnia 
 Jesteśmy także mile zaskoczeni fak-
tem, że uczennica klasy I gimnazjum Ga-
briela Kulozik zajęła I miejsce w Polsce  
w konkursie DEUTSCHFREUND, uzy-
skując 100% punktów. Tym samym zdo-
była główną nagrodę – tygodniowy pobyt 
na letnim obozie. Inni uczniowie także 
zdobyli imponującą ilość punktów, ok. 
90% - Partryk Dziedzioch, Joanna Kubi-
ca, Tomasz Biela oraz Christoph Kulozik.
 Marzec Publicznego Dwujęzycznego 
Gimnazjum, w dniach 03.03 – 07.03.2008 
upłynął w atmosferze wymiany uczniow-
skiej z gośćmi ze Speyer. Powitanie nastą-
piło w hotelu Jantar w Kuźni Raciborskiej. 
We wtorek (tj. 4 marca) wszyscy biorący 
udział w wymianie pojechali na wyciecz-
kę do Krakowa. W kolejnych dniach or-
ganizowany był przez p. D. Buczek piknik 
dla uczniów i rodziców, a także prace nad 
wspólnym projektem Święta Wielkanoc-
ne, przy którym pomocną dłoń okazała p. 
E. Mikołajec, za co serdecznie dziękujemy. 
Dofinansowanie do wymiany uczniow-
skiej otrzymaliśmy z fundacji Polsko – 
Niemieckiej Wymiany Młodzieży w War-
szawie. Nasi uczniowie odwiedzili Speyer 
na początku czerwca. Zwiedzili Parlament 
Europejski w Strasburgu oraz parlament 
landu Nadrenia - Palatynat w Maisz.

 6 marca 2008 odbył się konkurs orto-
graficzny dla uczniów klas III szkół pod-
stawowych naszej gminy. Z przyjemno-
ścią informujemy, że bezkonkurencyjnym 
(100% prawidłowych odpowiedzi) okazał 
się uczeń naszej szkoły, Piotr Wróbel.  
2 kwietnia reprezentował on naszą gminę 
w Opolu. 
 W czerwcu 2008 roku dzieci z klas 
I–V mieli możliwość wyjazdu na ”Zie-
loną Szkołę” do miejscowości Głaz. 
Wyjazd obejmował termin 13.06.2008 - 
18.06.2008.
 A teraz trochę o tle naszej młodzieży, 
czyli o nauczycielach. W grudniu 2007 
roku pięcioro nauczycieli ukończyło stu-
dia podyplomowe, uzyskując tym samym 
kwalifikacje do nauczania drugiego bądź 
trzeciego przedmiotu, natomiast w roku 
szkolnym 2007/2008 kolejnych czterech 
nauczycieli poszerzało swoje kwalifikacje, 
biorąc udział w studiach podyplomowych 
SPN. Celem studiów SPN jest umoż-
liwienie nauczycielom zatrudnionym  
w szkołach lub placówkach woj. opol-
skiego uzyskania kwalifikacji do naucza-
nia drugiego przedmiotu, z naciskiem 
na przygotowanie do posługiwania się 
technologią informacyjną i jej wykorzy-
stywania w nauczaniu oraz podniesienie 
znajomości języka obcego. Projekt ten 
współfinansowany jest ze środków Unii 
Europejskiej: Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz budżetu państwa.

Helena Melcz

 W styczniu bieżącego roku w dziergo-
wickim przedszkolu został otwarty trzeci 
oddział, dzięki czemu mogliśmy przyjąć 
dzieci z listy oczekujących i nieco zmniej-
szyć liczbę dzieci w poszczególnych gru-
pach. Ogółem do przedszkola uczęszcza-
ło 57 dzieci.
 Zgodnie z założeniami planu roczne-
go dzieci poznawały obyczaje i kulturę 
państw sąsiadujących z Polską. Lepiliśmy 
pierogi ruskie i knedle czeskie, smako-
waliśmy barszcz ukraiński i bliny. Dzieci 
uczyły się tańczyć polkę i kazaczoka. Mie-
liśmy okazję poznać bohaterów bajek na-
szych sąsiadów: Rumcajs, Kogucik Złoty 
Grzebyczek, Czerwony Kapturek.
 W okresie Świąt Wielkanocnch wzię-
liśmy udział w konkursie na najpiękniej-
szą ozdobę wielkanocną organizowanym 
przez GCKiR w Bierawie i w międzyg-
minnym konkursie organizowanym przez 
przedszkole w Cisku - ,,Pisanki, pisanki, 
jajka malowane” Prezentowaliśmy także 
scenkę wielkanocną na imprezie zorga-
nizowanej przez Koło Gospodyń i DK  

Przedszkolaki się bawią!
Publiczne Przedszkole w Dziergowicach

w Dziergowicach - Stół Wielkanocny. 
 Nasza współpraca z Kołem Gospodyń 
Wiejskich wpisała się już na stałe w życie 
przedszkola. Panie z tej organizacji często 
goszczą u nas w czasie różnych przed-
szkolnych uroczystości. Wspierają dzieci 
swoim doświadczeniem podczas piecze-
nia pierników na święta, skubania pierza, 
formowania pączków w Tłusty Czwartek. 
W ramach tej współpracy panie z Koła 
Gospodyń upiekły tradycyjnie kołacz na 
organizowaną już po raz piąty Biesiadę 
Śląską Przedszkolaków. Na imprezę tę za-
prosiliśmy przedszkolaków z Polskiej Ce-
rekwi, Lubieszowa, Zalesia Śląskiego, Ci-
sek i Kobylic. Ogółem w imprezie wzięło 
udział około 90 dzieci.
 W minionym półroczu dzieci miały 
okazję zwiedzić i zabawić się w Indiań-
skiej Wiosce oraz zobaczyć ciekawe eks-
ponaty w Izbie Regionalnej w Lubieszo-
wie.
 Przedszkolaki brały również czynny  
udział w sportowych imprezach, takich 
jak: międzygminne zawody sportowych 

w Cisku i Wiosenny CROSS w Komor-
nie.
 Dzieci, które zostały przyjęte pierw-
szy raz do przedszkola na rok szkol-
ny 2008/09, miały okazję uczestniczyć  
w Dniu Otwartym. Przedszkolaki zapre-
zentowały gościom dorobek artystyczny 
z całego roku pracy. Dzień ten był okazją 
do wspólnej zabawy i opieki dzieci star-
szych nad młodszymi.
 W maju tradycyjnie odbył się festyn 
rodzinny „Mama, tata i ja” na którym 
dzieci zaprezentowały swoje umiejętności 
wokalno - taneczne.
 W czerwcu podczas uroczystej akade-
mii z udziałem rodziców oficjalnie rozsta-
liśmy się z grupą dzieci 6-letnich. Ostatnią 
wspólną imprezą była pożegnalna Zielo-
na Noc. Dzieci wraz ze swoimi paniami, 
podążając wyznaczonym szlakiem do 
skarbu, dotarły do miejsca, gdzie czeka-
ło ognisko, kiełbaski, przejażdżka końmi, 
muzyka i zabawy. Niespodziankę tę przy-
gotowali rodzice naszych milusińskich.
 Żegnając naszych absolwentów życzy-
my im wielu sukcesów w szkole. Jedno-
cześnie serdecznie zapraszamy wszystkie 
przyjęte dzieci do przedszkola we wrze-
śniu.

 Gmina Bierawa realizuje projekt „Będę 
Przedszkolakiem”. Projekt jest skiero-
wany dla dzieci w wieku przedszkolnym 
i ma na celu wyrównanie szans eduka-
cyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych świadczonych w sys-
temie oświaty. Budżet projektu wynosi  
146.060,00 zł.
 Celem ogólnym projektu będzie wspar-
cie istniejących przedszkoli przyczyniają-
ce się do zwiększenia uczestnictwa dzieci 

w wychowaniu przedszkolnym. 
Celami szczegółowymi będą:
- Wzmocnienie atrakcyjności i podnie-

sienie ofert edukacyjnych w przedszko-
lach,

- Wydłużenie godzin pracy w przedszko-
lach,

- Uruchomienie dodatkowego naboru 
dzieci

Cel ten jest zgodny z PO KL: ”Upowszech-
nienie edukacji społeczeństwa na każdym 

etapie kształcenia przy równoczesnym 
zwiększeniu jakości usług edukacyjnych  
i ich silniejszym powiązaniu z potrzeba-
mi gospodarki opartej na wiedzy”

 W ramach projektu zostaną przepro-
wadzone dodatkowe zajęcia w przedszko-
lach na terenie naszej Gminy: Zajęcia 
plastyczne, zajęcia rytmiczno - taneczne 
i zajęcia z języka angielskiego.

Będę Przedszkolakiem
Projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym

Z okazji 700 lecia wsi Bierawa Rada So-
łecka ustaliła wzorzec herbu wsi, oto on.

Herb wsi Bierawa
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 Rok 2008 Gminne Centrum Kultury 
i Rekreacji w Bierawie rozpoczęło trady-
cyjnie „Popołudniem z jasełkami i ko-
lędą”, czyli koncertem o tematyce bożo-
narodzeniowej. Występowały wszystkie 
przedszkola i szkoły z całej Gminy Biera-
wa, wykonawców było ok. 170.
 Począwszy od stycznia co miesiąc  
w Domu Kultury gościli artyści z Filhar-
monii Opolskiej ze swoim programem 
artystycznym.
 Następnie żegnając okres karnawało-
wy placówki GCKiR przygotowały nastę-
pujące imprezy: 
02.02.2008 w Starej Kuźni odbył się Bab-
ski Comber połączony z „Wodzeniem 
Niedźwiedzia”
03.02.2008 w Bierawie miała miejsce Ma-
skarada podczas której wybrano najcie-
kawszy strój w trzech kategoriach (kobie-
ty, mężczyźni, dzieci)

05.02.2008 w Dziergowicach zorganizo-
wano „Pogrzeb basa”, który odbywa się 
już od 10 lat.
 W tegoroczne ferie zorganizowano 
wiele ciekawych zajęć oraz wyjazdów aby 
dzieciom nie nudziło się w domu. Zorga-
nizowano trzy wyjazdy autokarowe: do 
kina na „Asterix na Olimpiadzie”, do Fi-
glolandu w Chorzowie oraz do Aquapar-
ku w Tarnowskich Górach. Oprócz tego 
dzieci miały do dyspozycji kawiarenkę 
internetową, stół do tenisa, gry planszo-
we, piłkarzyki i cymbergaj. Podczas fe-
rii dzieci miały okazję sprawdzić swoje 
umiejętności kulinarne przygotowując 
smaczne posiłki.
 Dnia 03.03.2008 chór Harmonia dzia-
łający przy DK w Bierawie obchodził swój 
jubileusz 10 – lecia istnienia.
 Z okazji Świąt Wielkanocnych GCKiR 
przygotowało tradycyjnie imprezy zwią-
zane z tematyką świąt: 

Imprezy kulturalne
Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie

15.03.08 w DK  
w Bierawie odbył 
się konkurs na zdo-
bienie jaja wielka-
nocnego, w którym 
brali udział wszyscy 
mieszkańcy z Gmi-
ny Bierawa
16.03.08 mogliśmy 
spróbować pysz-
nych wypieków 
oraz dań wielka-
nocnych w DK  
w Dziergowicach
 Jak co roku po 
świętach miał miej-
sce Gminny Prze-
gląd Twórczości Przedszkolnej i Szkolnej. 
Dnia 13.04.08 do DK w Bierawie przyje-
chały przedszkolaki oraz uczniowie aby 
zaprezentować się od strony artystycznej. 

Zaprezentowa-
no różne formy 
sceniczne (pan-
tomima, taniec, 
piosenka, małe 
formy teatral-
ne).
 W kwietniu 
DK Dzier-
gowice zor-
g a n i z o w a ł o 
casting „Zo-
stań gwiazdą” 
dla chętnych, 
którzy chcieli 
sprawdzić swo-
je umiejętności  
w śpiewaniu. 

Dla laureatów przygotowano atrakcyjne 
nagrody i opiekę instruktorską.
 Początek maja świętowaliśmy na „Ma-
jówkach” w poszczególnych miejscowo-
ściach:
01.05.08 w Korzonku przy kaplicy bawił 
uczestników Piotr Szefer
03.05.08 w Kotlarni z okazji 35 – lecia 
istnienia tamtejszej OSP, gdzie jedną  
z atrakcji był zespół Karpowicz Family
04.05.08 bawiliśmy się w Starej Kuźni 
przy programie dla dzieci „Ciotka Klotka 
i czary – mary”
 W maju przygotowaliśmy jeszcze jeden 
festyn w Bierawie z okazji odpustu i 700 – 
lecia Bierawy. 18.05.08 mieliśmy okazję 
posłuchać Młodzieżowej Orkiestry Dę-
tej Żeglugi Śródlądowej oraz potańczyć 
przy muzyce zespołu BOSS. Głównym 
punktem imprezy było odsłonięcie figury 
rycerza Bartłomieja de Berawa oraz od-
słonięcie obelisku z herbem Bierawy.

 28.05.08 nasi Emeryci i Renciści świę-
towali Dzień Matki i Ojca.
 Z okazji Dnia Dziecka 01.06.08 w Sta-
rym Koźlu dla wszystkich dzieci przy-

gotowano wiele atrakcji. Dzieci mogły 
skorzystać z gratisowych urządzeń rekre-
acyjnych, pomalować twarz oraz postrze-
lać rekreacyjnie. Największą atrakcją jed-
nak była wspaniała musztra artystyczna 
wykonana przez Młodzieżową Orkiestrę 
Dętą Żeglugi Śródlądowej.
 W czerwcu (14 – 15.06.08) miała miej-
sce jedna z większych imprez w naszym 
regionie - „Pływadła”. Spływ odbył się już 
poraz dziewiąty. W tym roku mieszkańcy 
gmin Cisek i Bierawa bawili się po dru-
giej stronie Odry, w Przewozie. Wójto-
wie wręczyli dyplomy, pamiątki, puchary 
uczestnikom spływu. Wielką gwiazdą im-
prezy była Gabi Gold.
 Dzień po imprezie bawliśmy się pod 
DK w Dziergowicach na „Nocy Utopca”, 
podczas której odbył się kiermasz książek. 
Na zakończenie imprezy mogliśmy zoba-
czyć przedstawienie światło – dźwięk pt. 
„Utopiec na straży zasad śląskiej rodzi-
ny”.
 W dniu 21.06.08 zorganizowano Fe-
styn Firm w piłce nożnej połączony  
z „Nocą świętojańską” w Starej Kuźni. 
Uczestników festynu bawił m.in. „Wesoły 
masorz i przyjaciele”.
 Podczas wakacji wszystkie placówki 
GCKiR zapewniły dzieciom z całej gminy 
ciekawe i miłe spędzenie czasu wolnego. 
Dzieci miały okazję pojechać na trzy wy-
cieczki autokarowe: do Wrocławia, Kra-
kowa i Wadowic. We Wrocławiu płynęły 
statkiem po Odrze oraz odwiedziły ogród 
botaniczny a także zwiedziły Rynek wro-
cławski. 
 W Tyńcu zwiedziły opactwo benedyk-
tynów – najstarszego zakonu w Europie,  
a później pojechały do Aquaparku w Kra-
kowie.
 W Inwałdzie dzieci miały okazję zo-
baczyć miniatury słynnych budowli ze 
świata a także z Polski oraz pojeździć na 

 W miesiącu maju zorganizowaliśmy  
sobie piknik na boisku w Lubieszowie, 
połączony ze zwiedzaniem mini-skanse-
nu w Lubieszowie. Oprowadzała nas p. 
sołtys z Lubieszowa w pięknym ludowym 
stroju. Jesteśmy pod ogromnym wraże-
niem, wyeksponowane tam przedmioty 
wzbudziły w nas mnóstwo sentymental-
nych wspomnień - była to wspaniała lek-
cja historii.
 Następnie zostaliśmy zaproszeni do 
„Pasieki u Kubiny”, gdzie poczęstowano 
nas pitnym miodem, piwem miodowym, 
pyłkami i cukierkami miodowymi. Obej-
rzeliśmy też sporą kolekcję dyplomów, 
wyróżnień i nagród, które zgromadził 
właściciel pasieki. Zaraz też ułożyliśmy 
piosenkę, oto fragment:
 Pijemy sobie pitny miód 
  w pasiece „U Kubiny”,
 to podniebienia istny cud,
  dziś stąd się nie ruszymy…….

 Co roku organizujemy sobie jedno-
dniową wycieczkę, w tym roku pojechali-
śmy wraz z chórem z Solarni do Istebnej, 
Koniakowa oraz do miejscowości Stodoły 
koło Rybnika, gdzie znajduje się tablica 
pamiątkowa przed domem, w którym 
przed wojną mieszkała ciocia naszego pa-
pieża Jana Pawła II.

Co u nas słychać ?
Chór Harmonia

 Wzięliśmy udział w IV Wojewódzkim  
Przeglądzie Piosenki w Łosiowie, gdzie 
wyśpiewaliśmy sobie III miejsce w kate-
gorii piosenki regionalnej i otrzymaliśmy 
wartościowe nagrody.
 2 sierpnia br śpiewaliśmy piosenkę  
„Ojcowski dom” w kościółku w Lubie-
szowie na mszy świętej z okazji spotkania 
rodzinnego rodziny FLEGEL.

 Od 18 sierpnia br wznowiliśmy po let-
niej przerwie, regularne próby, by przy-
gotować się do obchodów 700-lecia Bie-
rawy. Przytoczę fragment ułożonej na tę 
okoliczność piosenki:
 … bo dzisiaj u nas w Bierawie 
 wielka  radość trwa,
 bo nasza kochana wioska 
 700 lat już ma…
którą zaśpiewamy po raz pierwszy w pią-
tek 5 września na rozpoczęciu 3-dnio-
wych uroczystości.

Leonia Abramek

karuzelach. Następnie pojechaliśmy do 
Wadowic, gdzie odwiedziliśmy dom ro-
dzinny papieża Jana Pawła II oraz spró-
bowaliśmy „wadowickich kremówek”.
 W wakacje zorganizowano dzieciom 
również dzień sportu, dzień kulinarny 
oraz projektowanie strojów z różnych 
materiałów. Podobnie jak podczas ferii 
można było skorzystać z kawiarenki in-
ternetowej, cymbergaja, stołu do tenisa 
oraz różnych gier planszowych.
 Jak co roku w wakacje zorganizowano 

wycieczkę rowerową do Nadleśnictwa 
Kędzierzyn oraz na „Kozie Ławy”, gdzie 
można było sobie upiec kiełbaskę na 
ognisku.
 W DK w Dziergowicach dzieci mogły 
uczestniczyć w tzw. półkoloniach, które 
zakończono wyjazdem do jednostki woj-
skowej w Brzegu.
 13.07.08 w Starym Koźlu zorgani-
zowano festyn sportowo – rekreacyjny,  
w którym rozegrano mecze piłki nożnej 
oraz inne konkursy sportowe.

 Pod koniec lipca (26.07) miały miejsce 
dwa festyny parafialne: w Dziergowicach 
i w Starej Kuźni. W Dziergowicach zor-
ganizowano parafialny turniej rodzin 
Dziergowice kontra Solarnia oraz mogli-
śmy posłuchać koncertu Miejskiej Orkie-
stry Dętej „Azoty” oraz kabaretu „Bruno”. 
Natomiast w Starej Kuźni wystąpiła Or-
kiestra Dęta Stara Kuźnia – Rachowice 
oraz Piekarskie Trio.

GCKiR

Wakacje - wycieczka do WrocławiaGminny przegląd twórczości przedszkolnej i szkolnej
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