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składamy serdeczne życzenia
radości płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego;
Życzymy pogodnych, pełnych nadziei i pokoju Świąt
oraz wiosennego nastroju
i miłych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.
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Nasi Jubilaci
Ryszard Frank ............................... 90 lat
Ryszard Janas ................................. 91 lat
Marta Lis ........................................ 93 lat
Berta Szmandra ............................. 96 lat
Goldman Helmut i Helena ... 50 lat PM
Lach Ignacy i Alma ............... 50 lat PM
Pasternak Józef i Elfryda ...... 50 lat PM
Schary Gerhard i Margot ..... 50 lat PM
Stopa Rajner i Hildegarda .... 50 lat PM
Johna Joachim i Helena ........ 55 lat PM
Szmidt Jan i Katarzyna ......... 55 lat PM
Gach Stefan i Władysława .... 65 lat PM
***
Liczba mieskańców na 01.03.2011
Bierawa ........................................... 1316
Brzeźce ............................................. 582
Dziergowice ................................... 1686
Goszyce ............................................ 157
Grabówka ........................................ 192
Korzonek ......................................... 242
Kotlarnia .......................................... 632
Lubieszów ........................................ 490
Ortowice .......................................... 269
Solarnia ............................................ 510
Stara Kuźnia .................................... 620
Stare Koźle ....................................... 813
Razem ....................................... 7509

Plan zagospodarowania przestrzennego

Szanowni Państwo

Oddajemy Państwu nową edycję
„Głosu Bierawy”. Ciekawą informacją jest
nowe opracowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Województwa
Opolskiego. Z naszych postulatów uznanie znalazł wniosek dotyczący uwzględnienia budowy obwodnicy drogi 425 t.j.
wsi Bierawa, Lubieszów, Dziergowice
i Solarnia skierowany do Zarządu Województwa w 2007 roku.
Pozostałe kierunki rozwoju gminy
jak przebudowa linii kolejowej K-Koźle
– Granica Państwa, budowa linii ener-

getycznej 400 kV z Blachowni na Śląsk,
obwodnica Kotlarni spowodują poprawę
bezpieczeństwa drogowego, kolejowego
i energetycznego naszego regionu.
Teren Kopalni Piasku „Kotlarnia” został wyznaczony jako polder i zbiornik
retencyjny. Wyznaczona została także
budowa nowych – wyższych obwałowań
prawostronnego brzegu Odry. Te wszystkie działania będą przyczyniały się do
dalszego rozwoju naszej gminy.
Wójt Gminy Bierawa
Ryszard Gołębowski

List Marszałka Województwa
Opole 16 marca 2011 r.
W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji w sprawie realizacji inwestycji
drogowych w ciągu dróg wojewódzkich
na terenie Gminy Bierawa, pragnę podziękować za przesłaną propozycję współfinansowania tych zadań i zrozumienie
trudnej sytuacji finansowej Województwa
Opolskiego. Znaczne obniżenie dochodów
budżetu nie pozwala obecnie na realizację
wszystkich założonych inwestycji drogowych, dlatego też w załączeniu przekazuję propozycję umowy dotyczącej budowy
stanowiska do ważenia pojazdów w ciągu
drogi wojewódzkiej Nr 425 w miejscowości Lubieszów. Propozycja ta zakłada wykonanie przedmiotowego przedsięwzięcia
w roku bieżącym przy sfinansowaniu realizacji tego zadania przez Gminę Bierawa do kwoty nie większej niż 400 000 zł.
Jednocześnie deklaruję, że przebudowa
drogi wojewódzkiej Nr 425 w miejscowo-
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ści Bierawa zostanie zrealizowana w cyklu
dwuletnim w latach 2012-2013 ze środków Województwa Opolskiego i Gminy
Bierawa. Ponieważ szacunkowy koszt tej
inwestycji wynosi 2 500 000 zł celowym
byłoby, aby wszystkie oszczędności do
kwoty 400 000 zł jakie pozostaną z budowy stanowiska do ważenia pojazdów (wraz
z wcześniejszą deklaracją pomocy finansowej w wysokości 200 000 zł) zostały przeznaczone na przedsięwzięcie w miejscowości Bierawa.Umowa dla zadania w Bierawie
zostanie przesłana na przełomie 2011/2012
po uchwaleniu budżetu na 2012 roku.
Reasumując zwracam się o podpisanie wszystkich 4 egz. umowy dotyczącej
budowy stanowiska do ważenia pojazdów
i odesłanie na adres Departamentu Infrastruktury i Gospodarki. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
Marszałek Województwa
Józef Sebesta
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Zagospodarowanie przestrzenne województwa opolskiego

Informacje

Elementami struktury przestrzennej
województwa opolskiego o charakterze
ponadlokalnym - do uwzględnienia w
dokumentach planistycznych Gminy
Bierawa - wynikających z uwarunkowań
przestrzennych i kierunków zagospodarowania ustalonych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa
opolskiego, są:

25 czerwca (sobota) na boisku LZS
Odrzanka Dziergowice odbędą się zawody piłkarskie o Puchar Wójta Gminy
Bierawa. Uczestniczyć będą następujące zespoły:
LZS Odrzanka Dziergowice
LZS Stare Koźle
LZS Odra Bierawa
LZS Kotlarnia
LZS Zawisza Stara Kuźnia.
Rozpoczęcie zawodów o godzinie 12.
Zapraszamy wszystkich kibiców i sympatyków piłki nożnej .

Wnioski z Planu

Serdecznie zapraszamy na strony
internetowe sołect z naszej gminy:
Sołectwo Dziergowice
http://dkdziergowice.w.interia.pl/
http://www.dziergowice.com
http://www.dziergowice.pl
Sołectwo Goszyce
http://www.goszyce.pl/
Sołectwo Kotlarnia
http://www.kotlarnia.org.pl/
Sołectwo Solarnia
http://www.solarnia.pl/
***
Zapraszamy mieszkańców Gminy
Bierawa do korzystania z Wiosek Internetowych.
OSP Dziergowice:
18:00-20:00 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek),
OSP Lubieszów:
16:00-20:00 (wtorek i czwartek),
OSP Goszyce:
16:00-20:00 (wtorek i czwartek),
OSP Bierawa:
16:00-20:00 (od poniedziałku do piątku).
Serdecznie zapraszamy!
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l. w zakresie komunikacji:
1) droga wojewódzka nr 408 relacji Kędzierzyn-Koźle - Gliwice, planowana do
modernizacji do pełnych parametrów
klasy G, wraz z budową obwodnicy miejscowości Kotlarnia;
2) droga wojewódzka nr 410 relacji Reńska Wieś - Brzeźce, planowana do modernizacji do pełnych parametrów klasy
Z;
3) droga wojewódzka nr 422 relacji Błażejowice - Dziergowice, planowana do
modernizacji do pełnych parametrów
klasy Z, wraz z budową obiektu mostowego na rzece Odrze; Wnioski z Planu
zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego
4) droga wojewódzka nr 425 relacji Bierawa - Rudy, planowana do modernizacji do pełnych parametrów klasy Z, wraz
z budową obwodnic miejscowości: Bierawa, Lubieszów, Dziergowice, Solarnia;
5) budowa obiektu mostowego pomiędzy miejscowościami Cisek - Bierawa,
w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O;
6) magistralna linia kolejowa nr 151 relacji Kędzierzyn-Koźle - Chałupki na
odcinku Kędzierzyn-Koźle - Dziergowice, będąca fragmentem międzynarodowych tras kolejowych C-E 59;
7) linia kolejowa znaczenia miejscowego
nr 890 relacji Bierawa - Zakłady Azotowe Kędzierzyn-Koźle KKB 12;
8) budowa kanału Odra - Dunaj (wariantowo);
2. w zakresie infrastruktury technicznej:
1) jednotorowe linie energetyczne wysokiego napięcia 220 kV, planowane do
przebudowy na linię 400 kV, względnie
na linie wielonapięciowe i wielotorowe:
a) Kędzierzyn-Wielopole,
b) Blachownia-Wielopole;
2) jednotorowa linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV relacji Kędzierzyn
- Kuźnia Raciborska, planowana do modernizacji;
3) dwutorowa linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV relacji Kędzierzyn
- Sośnica;

4) stacja GPZ Kotlarnia/Goszyce;
5) gazociąg wysokiego ciśnienia relacji
Sobiszowice - Blachownia - Zdzieszowice o nominalnym ciśnieniu 1,6 MPa
i przekroju 500 DN, planowany do modernizacji;
6) gazociąg wysokiego ciśnienia relacji
Tworóg - Z. Azotowe Kędzierzyn o nominalnym ciśnieniu 6,3 MPa i przekroju
400 DN; Wnioski z Planu zagospodarowania przestrzennego województwa
opolskiego
3. w zakresie ochrony i wykorzystania
zasobów środowiska przyrodniczego:
1) projektowany Obszar Chronionego
Krajobrazu „Bory Kędzierzyńsko-Kozielskie” (północna część gminy);
2) korytarz ekologiczny rzeki Odry
(o znaczeniu międzynarodowym);
3) złoża piasków ze żwirem:
a) „Bierawa”,
b) „Kotlarnia pole płn”,
c) „Lubieszów”,
d) „Dziergowice”;
4) złoża piasków podsadzkowych:
a) „Kotlarnia Solarnia”,
b) „Kotlarnia pole płn”;
5. w zakresie ochrony przeciwpowodziowej:
1) obszary zagrożenia powodzią rzeki
Odra i Bierawka o p=l%;
2) obszary zalewu podczas powodzi
w 1997 r. rzeki:
a) Odra,
b) Bierawka;
3) budowa wałów wzdłuż rzeki Odra na
odcinku Dziergowice - Lubieszów;
4) budowa wałów wzdłuż rzeki Odra
w rejonie Bierawy i Bierawa - Brzeźce;
5) modernizacja istniejących wałów
przeciwpowodziowych;
6. w zakresie gospodarki wodnej:
l) główny zbiornik wód podziemnych
ONO (wymagający najwyższej ochrony
zasobów wodnych): GZWP 332 („Subniecka
Kędzierzyńsko-Głubczycka”);
Wnioski z Planu zagospodarowania
przestrzennego województwa opolskiego
2) główny zbiornik wód podziemnych
OWO (wymagający wysokiej ochrony
zasobów wodnych): GZWP 332 („Subniecka Kędzierzyńsko-Głubczycka”);
3) czwartorzędowe, kopalne struktury
wodonośne: „Dolina Kopalna Jaśkowice-Przylesie”.
www.bierawa.pl

***
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie, zachęca wszystkie
osoby zainteresowane, do korzystania
z: magazynu odzieży używanej oraz
sprzętu gospodarstwa domowego.
Magazyn czynny jest w godzinach
pracy Ośrodka tj.codziennie od godzi.7.00 do 15.00.
Jednocześnie informujemy mieszkańców gminy Bierawa, że mogą dostarczać do magazynu zbyteczną odzież
szczególnie dla dzieci, sprzęt AGD, itp.
***
Informuje się, iż Zarządzeniem
nr 25/2011 Wójta Gminy Bierawa
z dnia 14 lutego 2011 r. została powołana gminna komisja rozwiązywania
problemów alkoholowych, działajaca
na terenie Gminy Bierawa, w następującym składzie: Krzysztof Ficoń - przewodniczący komisji, Karina Musioł
- zastępca przewodniczącego komisji,
Alicja Goździk - Żelazny - członek komisji, Klaudia Janas - członek komisji.
***
Gmina
otrzymała
promesę
w wysokości 1,8 mln zł z Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji
na remont łącznika ulic Turskiej i Odrzańskiej w Dziergowicach oraz remont
ulicy Sienkiewicza w Bierawie.
***
Podpisano umowę na realizację
robót budowlanych na zadanie pn. Termomodernizacja budynku i modernizacja instalacji grzewczej w Domu Kultury w Bierawie.
Wartość zadania 1 161 169 zł. Zadanie dofinansowane jest w 50 % przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO na lata 20072013.
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Funkcje pełnione przez radnych w kadencji 2010 – 2014

Nowa kadencja 2010 – 2014

Komisja Rewizyjna:
1. Szewerda Piotr - Przewodniczący Komisji
2. Suchańska Karolina - v-ce przewodniczący
3. Domagała Iwona - członek
4. Skupin Ryszard - członek
5. Wiesiołek Sonia - członek
Komisja ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego:
1. Suchańska Karolina - Przewodnicząca Komisji
2. Sroka Piotr - v-ce przewodniczący
3. Lamaczek Rajnold - członek
4. Kubica Renata - członek
5. Morcinek Joachim - członek
Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Wychowania Fizycznego i Sportu:
1. Olejnik Urszula - Przewodnicząca Komisji
2. Sroka Piotr - v-ce przewodniczący
3. Wiesiołek Sonia - członek
4. Lamaczek Rajnold - członek
5. Kudzia Czesław - członek
Komisja ds. Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
1. Musioł Piotr - Przewodniczący Komisji
2. Morcinek Joachim - v-ce przewodniczący
3. Poplucz Bernadeta - członek
4. Kudzia Czesław - członek
5. Olejnik Urszula - członek
Przewodnicząca Rady Gminy: Elżbieta Dziuda
Wiceprzewodniczący Rady Gminy:
1. Kucharczyk Józef
2. Sroka Piotr

W nowej kadencji 2010 – 2014 zostały powołane, zgodnie ze statutem Gminy,
cztery komisje: Komisja Rewizyjna, Komisja ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Komisja ds. Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
KOMISJA REWIZYJNA
Zadaniem komisji jest kontrola działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy
pod względem: legalności, gospodarności,
rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych
podmiotów, w tym wykonanie budżetu
Gminy.
Od początku kadencji Komisja Rewizyjna obradowała na sześciu posiedzeniach.
Omawiano między innymi skargi mieszkańców gminy na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w sprawie wypłat zasiłków po
powodzi, oraz podjęła interwencję w sprawie zawyżonych odczytów z wodomierzy,
jak również rozpatrywała bieżące sprawy
zgłaszane przez naszych mieszkańców.
Ze względu na wielość postulowanych
przez mieszkańców spraw do sprawdzenia,
jak również wniosków o zmianę postępowania niektórych jednostek gminnych
w opracowanym planie pracy Komisji
uwzględniono czasowo tematy kontroli jakimi zamierza się zająć Komisja Rewizyjna w bieżącym roku. Komisja postulowała
powołanie zespołu redakcyjnego biuletynu „Głos Bierawy” oraz ustalono wspólnie
z wójtem sposób umieszczania informacji w
biuletynie. Ustaliła również zmianę wyglądu harmonogramu wywozu nieczystości.
Obecnie trwa kontrola wydatków budżetu
ZGKIM za 2010 rok.
KOMISJA ds. BUDŻETU I ROZWOJU
GOSPODARCZEGO
Komisja czuwa nad prawidłowym wykonywaniem zadań z zakresu: budżetu,
finansów, planowania i rozwoju gospodarczego, gospodarki komunalnej, komunikacji, handlu i usług, od początku kadencji
obradowała na czterech posiedzeniach. Na
spotkaniach omawiane były projekty 21
uchwał związanych z wydatkowaniem funduszy gminnych.
KOMISJA ds. OŚWIATY, KULTURY,
ZDROWIA, WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
Celem komisji jest podniesienie rangi
i znaczenia nauki, kultury i sportu w środowisku gminnym. W celu diagnozy aktualnej

Skład Rady Gminy Bierawa

Sprawozdania o ilości zebranych odpadów opakowaniowych w 2010 r.
W związku z pismem Prezesa Zarządu WFOSiGW, skierowanym do
urzędów gmin woj. opolskiego, informujemy, że ZGKiM w Bierawie zebrał
i przekazał do odzysku i recyklingu
w 2010 r. następujące ilości odpadów
opakowaniowych:
1. Opakowania z papieru i tektury
		
– 20,03 ton
2. Opakowania ze szkła – 105,12 ton
3. Opakowania z tworzyw sztucznych
		
– 20,10 ton
Dyrektor zakładu
inż. Marek Bobiński
***
Subwencja oświatowa
Lata				kwota
2003 .................................... 3 921 039 zł
2004 .................................... 3 789 459 zł
2005 .................................... 3 896 071 zł
2006 .................................... 4 285 558 zł
2007 .................................... 4 142 246 zł
2008 .................................... 4 291 016 zł
2009 .................................... 5 124 109 zł
2010 .................................... 5 417 132 zł
2011 .................................... 6 555 486 zł
***
Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie - Koźlu informuje, że wniosek
został rozpatrzony negatywnie. Z uwagi
na ogólny brak środków finansowych,
w Planie Finansowym Funduszu Pracy
na rok 2011 nie przewiduje się środków
na organizację robót publicznych.
Niemniej jednak Powiatowy Urząd
Pracy w Kędzierzynie-Koźlu czynić
będzie starania o pozyskanie dodatkowych środków finansowych. Z chwilą
ich przyznania poinformujemy o możliwości współpracy w wymienionych
formach.
DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
Maria Labus
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Analiza wpłat z tytułu podatków w latach 2006-2010 w zł

Nasze podatki
OSOBY PRAWNE
Rodzaje podaku
Od nieruchomości
Rolny
Leśny
Od środków
transportu
Od czynności
cywilnoprawnych
RAZEM
OSOBY FIZYCZNE
Rodzaje podaku
Od nieruchomości
Rolny
Leśny
Od środków
transportu
Od czynności
cywilnoprawnych
Od spadków
i darowizn
RAZEM
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2006
4 751 130
4 143
55 546

2007
5 546 797
5 749
61 579

2008
5 253 039
5 657
66 867

2009
4 330 102
5 800
69 355

2010
4 009 356
6 775
57 297

46 873

82 041

140 541

155 911

162 438

923 090

34 523

1 312

14 660

51 825

5 780 792

5 730 689

5 467 236

4 575 828

4 287 691

2006
647 584
109 757
3 354

2007
693 873
125 603
3 409

2008
738 692
167 709
3 926

2009
765 987
151 611
3 883

2010
781 318
99 292
3 320

59 270

111 854

70 647

75 446

61 368

70 537

78 784

119 667

144 524

195 483

22 166

22 982

22 629

54 078

15 893

912 668

1 036 505

1 123 270

1 195 529

1 156 674

www.bierawa.pl

Komisje Rady Gminy Bierawa
sytuacji odbyły się dwa spotkania komisji
oświatowej:
1) z dyrektorami szkół i przedszkoli w Urzędzie Gminy w Bierawie
2) z dyrektorem Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie oraz kierownikami Domów Kultury w Dziergowicach
i Starej Kuźni.
W obu spotkaniach uczestniczyła Przewodnicząca Rady Gminy Bierawa. Ponadto, komisja na posiedzeniach opiniowała projekty
uchwał dotyczące oświaty, kultury i sportu.
KOMISJA ds. PORZĄDKU PUBLICZNEGO, BEZPIECZEŃSTWA, ROLNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA
W minionym kwartale Komisja Ładu

Głos Bierawy

i Porządku pracowała nad zmianami w
planie wywozu oraz segregacji śmieci oraz
wprowadzeniem dopłat do pieców ekologicznych oraz solarów. Komisji Ładu
i Porządku zależy na bezpieczeńswtie, estetyce gminy i sołectw oraz na rozwiązywaniu
problemów popowodziowych. W miesiącu
marcu odbyła się komisja wyjazdowa, odnośnie zaplanowanych prac związanych
z czyszczeniem rowów, odnowieniami
dróg, chodników, a także czyszczeniem
dróg, podkrzesywaniem drzew, oraz usuwaniem nieczystości i naprawą mostków po
powodzi.
Łącznie Komisje Rady Gminy Bierawa
obradowały na 19 posiedzeniach, z czego
w 17 posiedzeniach brała udział Przewodnicząca Rady Gminy.
Karolina Suchańska
Warszawa, dnia 17lutego 2011 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTERSTWO
SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI
SEKRETARZ STANU
Tomasz SIEMONIAK
BUSKŻ-I-5901-9/11
							Pan
							Ryszard Gołębowski
							Wójt Gminy Bierawa
							Województwo Opolskie
PROMESA
Uprzejmie informuję, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych, przewiduje się dofinansowanie w 2011 roku zadania/zadań:
1. Odbudowa drogi gminnej nr 1081620 (ul. Turska w Dziergowicach)
2. Odbudowa drogi gminnej nr 1081560 (ul. Sienkiewicza w Bierawie).
Wysokość dotacji wynosić będzie 1.800.000 zł, nie więcej jednak niż:
• wartość zadania po udzieleniu zamówienia publicznego, w przypadku zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi mających miejsce w 2010 roku, jeżeli gmina została ujęta w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2011r.
w sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania
żywiołu, a także szczególne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady i tryb nabywania nieruchomości, w związku z osunięciem ziemi (Dz. U. Nr 5, póz. 14);
• 80 % wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego, w pozostałych przypadkach.
Dotacja ta zostanie udzielona na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego po przekazaniu przez nią, do dnia 27 maja 2011 roku, dokumentów
wskazanych w załączniku nr l do Wytycznych, zamieszczonych na stronie internetowej
Ministerstwa, w zakładce Bezpieczeństwo.
Nieprzekazanie powyższych dokumentów w ww. terminie będzie oznaczało rezygnację z przyznanego wstępnie dofinansowania.
Dokumentację należy przekazać na adres właściwego terytorialnie wojewody.
SEKRETARZ STANU
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Tomasz Siemoniak
www.bierawa.pl
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Zadania z zakresu usuwania azbestu

Regulamin udzielania dotacji
Załącznik do Uchwały Zarządu WFOŚiGW w Opolu Nr 12/11 z dnia 17 stycznia 2011 r.
Regulamin dotyczy dofinansowania
realizacji przedsięwzięć polegających
na usuwaniu azbestu na terenie województwa opolskiego.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
dofinansowuje zadania z zakresu usuwania azbestu pod warunkiem prowadzenia prac zgodnie z wymogami prawa, tj.
przez firmę posiadającą pozwolenie na
wytwarzanie i gospodarowanie odpadami zawierającymi azbest.
1. Pouczenie:
Właściciel nieruchomości lub podmiot dysponujący nieruchomością na
cele budowlane zobowiązany jest:
a) zgłosić właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej zamiar wykonania prac. Zgłoszenie winno
być zgodne z art. 30 Prawa budowlanego;
b) w przypadku, gdy podczas rozbiórki
elementów budowlanych zawierających
azbest nastąpiłaby zmiana lub wymiana
elementów konstrukcyjnych (np. konstrukcji dachu) właściciel powinien dysponować prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę;
c) zapewnić, by demontaż i wywóz odpadów azbestowych wykonała(-y) firma(-y)
posiadająca(-e) stosowne zezwolenie(-a) lub decyzję zatwierdzającą program
gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
a za wykonaną usługę wystawiła(-y) fakturę(-y) VAT właścicielowi, zarządcy lub
użytkownikowi nieruchomości.
2. Koszty kwalifikowane:
Do kosztów kwalifikowanych są zaliczane koszty:
demontażu pokrycia lub wyrobów zawierających azbest;
transportu odpadu niebezpiecznego
z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia poprzez składowanie;
unieszkodliwienia poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.
3. Wysokość i warunki dofinansowania:
a) dotacja może być udzielona na zadania
związane z usuwaniem azbestu niezależnie od charakteru i przeznaczenia obiektu, jak i bez względu na formę prawną
wnioskodawcy;
b) dotacją mogą być objęte obiekty, dla
których właściciel, zarządca lub użytkow-

nik sporządził i złożył wojewodzie lub
odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub
prezydentowi miasta „Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich
wykorzystania” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13
grudnia 2010 roku w sprawie wymagań
w zakresie wykorzystywania wyrobów
zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń,
w których był lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 Nr
8, poz. 31);
c) podstawą obliczenia należnej dotacji
jest:
masa wyrobów zawierających azbest
wynikająca z rzeczywistej powierzchni połaci dachowych lub powierzchni
ścian, z których dokonano ich demontażu. Przyjmuje się, (zgodnie z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjętym przez Radę
Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej
w dniu 14 maja 2002 r.), że średnia
masa 1m2 płyt azbestowo-cementowych wynosi 0,011 Mg (11 kg). Dla
celów obliczeniowych przyjmuje się,
że 1m2 powierzchni połaci lub ściany
pokrytej płytami azbestowymi waży
0,0135 Mg (13,5 kg);
masa odpadów zdemontowanych
i przejętych prze podmiot dokonujący
demontażu, wykazana w „Karcie przekazania odpadu”;
d) dotacja może wynosić do 60% kosztów kwalifikowanych netto określonych
w punkcie 2, jednak nie więcej niż 1 000
zł/Mg (tonę) mniejszej z mas, o których
mowa w ust. c);
PRZYKŁAD:
Wnioskodawca usunął 140 m2 płyt azbestowo-cementowych, a koszty netto określone w punkcie 2 wyniosły 3 200 zł.
Obliczenie kwoty dotacji:
masa odpadu wynikająca z powierzchni połaci dachowych:
140 m2 x 0,0135 Mg = 1,890 Mg
masa odpadu wynikająca z karty przekazania odpadu:
2,100 Mg
dotacja wg masy odpadów
1,890 Mg*1 000 zł/Mg = 1 890 zł
dotacja wg poniesionych kosztów
3 200 zł x 60 % = 1 920 zł
Należna dotacja: 1 890 zł
Współczynniki przeliczeniowe dla innych rodzajów wyrobów zawierających
azbest zawiera ”Wojewódzka Baza wyro-
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bów zawierających azbest” dostępna na
stronie www.bazaazbestowa.pl
e) dotacja do jednego obiektu budowlanego (rozumianego jako obiekt wolnostojący) nie może być wyższa niż 5 500 zł;
f) dotacją mogą być objęte obiekty z których, po wykorzystaniu dotacji, zostanie
usunięte całe pokrycie i wszystkie wyroby
zawierające azbest;
g) dotacją objęte mogą być również wyroby zawierające azbest wcześniej zdemontowane. W takim przypadku do kosztów
kwalifikowanych zalicza się koszty określone w pkt. 2, za wyjątkiem kosztów demontażu;
h) podstawą wypłaty dotacji jest Umowa
dotacji, faktura(-y) VAT wystawiona(-e)
przez firmę(-y) posiadającą(-e) stosowne
zezwolenie(-a) lub decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, oświadczenie wykonawcy
o prawidłowym wykonaniu prac oraz
o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów
technicznych i sanitarnych oraz „Karta
przekazania odpadu” wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 5 do Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia
2010 r. w sprawie wzorów dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. nr 249, poz. 1673 z 2010 r.)
i) Fundusz ma prawo sprawdzenia, czy
firma(-y) dokonująca(-e) usunięcia
i unieszkodliwienia azbestu posiada(-ją)
wymagane przepisami prawa zezwolenia
lub decyzje na wytwarzanie i gospodarowanie odpadami zawierającymi azbest.
W przypadku, gdy firma nie posiada ww.
zezwoleń lub decyzji Fundusz odmówi
wypłaty dotacji;
j) dotacje będą udzielane do czasu wyczerpania środków przewidzianych
w rocznym „Planie działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”.
4. Warunki dodatkowe:
a) w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosowane będą
„Zasady udzielania i umarzania pożyczek
oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania
dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu” obowiązujące w dniu
przyznania dotacji;
b) z wnioskiem o udzielenie dotacji należy wystąpić przed rozpoczęciem prac.
Nie finansuje się zadań, jeżeli złożenie
wniosku o dotację nastąpiło później niż
2 miesiące od daty zakończenia zadania.
Dla niniejszych celów za datę zakończenia zadania przyjmuje się datę wystawienia faktury.
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Zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych

Firmy odbierające odpady
Wykaz firm posiadających zezwolenia
na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gm. Bierawa w tym odpady z remontów budynków mieszkalnych:

Remondis Opole sp.z o.o.
Al. Przyjaźni 9,
45-573 Opole
tel. 77-4540194

Remondis Gliwice sp. z o.o
ul. Kaszubska 2
44-100 Gliwice
tel. 32-2310858

Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta
Waldemar Strach
ul. Spółdzielcza 1/1,
42-274 Konopiska
tel. 34-3299229,
34-3282005

SJ Bracia Strach – Zakład Oczyszczania
i Wywozu Nieczystości
ul. Bór 137
42-200 Częstochowa
tel. 34-36591-17
Zakład Oczyszczania Miasta
Zbigniew Strach
Korzonek 98, 42-274 Konopiska
tel. 32-3668984
Wywóz Nieczystości oraz Przewóz
Ładunków - Wiesław Strach
ul. Bór 137
42-200 Częstochowa
tel. 34-3659117

Wykaz firm posiadających zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych
z terenu Gm. Bierawa z wyłączeniem
zbiórki odpadów z remontu budynków
mieszkalnych
Samorządowy Zakład Budżetowy
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie
ul. Wojska Polskiego 12
tel.774872804,
fax 774872821

Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV

Bezpłatne szczepienia
W roku 2011 Gmina Bierawa postanowiła dołączyć do rosnącej liczby samorządów, które aktywnie wspierają profilaktykę nowotworową w Polsce. W dniu
31 stycznia 2011r. przyjęty został przez
Radę Gminy Bierawa „Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy
– na lata 2011 – 2013”.
Wirus HPV odpowiada za różne
przednowotworowe i nowotworowe
zmiany na błonach śluzowych narządów
płciowych i innych okolic ciała. W skali
całego świata rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości, rakiem, który dotyka kobiety. W Polsce zapada na ten typ
nowotworu ponad 3600 kobiet rocznie,
z czego umiera, co roku około 2000.
Jest to jeden z najwyższych wskaźników
umieralności w Europie.
Program będzie realizowany ze środków własnych Gminy Bierawa, przy

uwzględnieniu ok. 10 % dofinansowania
przez rodziców dziecka objętego szczepieniem.
Program szczepień będzie obejmował
w każdym roku dziewczęta 12 letnie zamieszkałe na terenie Gminy Bierawa, posiadające zameldowanie na pobyt stały.
Do szczepień zostaną zaproszone
dziewczęta :
- w roku 2011 – z rocznika 1999
- w roku 2012 – z rocznika 2000
- w roku 2013 – z rocznika 2001
Realizatorem szczepień w roku 2011 będzie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDIS Irena Pass – Szczepańska.
Rodzice dziewcząt z rocznika 1999,
którzy wyrażają chęć zaszczepienia swojego dziecka, a do tej pory nie złożyły
takiej deklaracji, proszeni są o kontakt
z Urzędem Gminy w terminie do 29
kwietnia 2011r.

Statystyka – Gmina Bierawa

Lata
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mieszkańcy 8251 8185 8086 7975 7969 7936 7691 7605 7546 7485 7493
Urodzenia
67
59
67
57
55
51
64
58
70
65
63
Zgony
77
67
71
68
67
68
71
73
62
87
85
www.bierawa.pl
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Wykaz firm posiadających zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
z terenu Gminy Bierawa
Remondis Gliwice sp. z o.o
ul. Kaszubska 2
44-100 Gliwice
tel. 032-2310858
Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji
ul. Klasztorna 45 w Kuźni Raciborskiej
47-420 Kuźnia Raciborska
tel. 032-4147238
TOI TOI Polska sp. zo.o.
ul. Płochocińska 29
03-044 Warszawa
tel. 22-6145979
WC SERWIS
Bańska-Kucharski Spółka Jawna
ul. Pod Borem 10
41-808 Zabrze
tel. 032 2784531

Bezpłatne badania

Zdrowa Gmina
Gmina Bierawa przystąpiła do profilaktycznego programu pod nazwą „Zdrowa Gmina” organizowanego na terenie
województwa opolskiego przez Polską
Unię Onkologii. Badania sponsorowane
są przez: Narodowy Fundusz Zdrowia
(NFZ) i Narodowy Program Zwalczania
Chorób Nowotworowych (NPZChN).
Celem programu jest zwiększenie
liczby osób zgłaszających się na badania
profilaktyczne: wczesne wykrywanie raka
szyjki macicy, raka piersi oraz jelita grubego.
Apelujemy do wszystkich mieszkańców gminy Bierawa, aby skorzystali
z możliwości wykonania bezpłatnych badań profilaktycznych: cytologii, mammografii oraz kolonoskopii.
W czasie trwania konkursu „Zdrowa
Gmina” w zakładach opieki zdrowotnej,
które podpisały z NFZ umowę na realizację programu, powyższe badania wykonywane będą bezpłatnie. Wystarczy zgłosić się osobiście lub umówić na wizytę
telefonicznie.
Kierownik GOPS
Karina Musioł
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Uchwała Rady Gminy Bierawa

Dotacja ekologiczna
31 stycznia 2011 roku została przyjęta
Uchwała Rady Gminy Bierawa w sprawie
zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Bierawa na zastosowanie indywidualnego ekologicznego
źródła ciepła.

W miesiącu kwietniu powyższe przepisy zostaną opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego
i po 14 dniach od publikacji nabiorą
mocy prawnej.

Śmiertelne zagrożenie

Zakaz palenia podkładami
Polak potrafi wszystko lub prawie
wszystko. Nawet swoje życie i zdrowie narazić na niebezpieczeństwo, żeby tylko mieć
ogródek ładniejszy niż sąsiad. Tylko czy
warto?
Podkłady kolejowe z rozbiórki torów
używane są do budowy ścieżek, schodków,
donic, umacniania skarp oraz utwardzania
nawierzchni w ogrodach. Niektórzy wykorzystują je również jako materiał opałowy
(o zgrozo!). Zaletą podkładów jest ich cena,
ale czy warto ryzykować zdrowie dla pieniędzy?
Po pierwsze podkłady kolejowe śmierdzą na odległość, szczególnie w upalne
dni, a jak śmierdzą, to znaczy, że ulatniają
się z nich toksyczne opary. I jak w tej sytuacji mówić o odpoczynku wśród kwiatów
i zieleni? W czym więc leży problem ich
szkodliwości? Otóż drewniane podkłady
kolejowe były przez wiele lat ciśnieniowo
nasączane olejem kreozotowym. Proces impregnacji przy użyciu tej substancji opatentował John Bethell w 1838 roku. Dzięki niemu nasączone drewno staje się bardzo odporne na działanie warunków atmosferycznych i szkodników. Opary są szkodliwe dla
zdrowia. Najnowsze badania ujawniają, że

jest to substancja toksyczna i rakotwórcza.
Według danych literaturowych z zakresu
toksykologii kontakt z olejem kreozotowym
lub jego oparami może powodować podrażnienia skóry. „Skóra ulega zaczerwienieniu,
pojawia się wysypka lub nawet pęcherze.
Wzrasta wrażliwość na promieniowanie
UV, podatność na oparzenia słoneczne,
zwłaszcza na twarzy i rękach... Opary lub
bezpośredni kontakt z nimi może powodować silne stany zapalne błon śluzowych
oczu i dróg oddechowych” – czytamy
w publikacji National Health and Medical
Research Council. Ponadto badania wykazały, że olej kreozotowy może być absorbowany przez skórę, zaś jego opary mogą
wykazywać działanie rakotwórcze. Informacje te zostały opublikowane w 1981 roku
w Nowym Jorku. Mimo tych informacji olej
ten był jeszcze stosowany w Polsce w 2001
roku, jak podaje w Technicznym Biuletynie
Informacyjnym dr inż. Bartłomiej Mazela
z Instytutu Chemicznej Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu. Obecnie Unia Europejska zakazuje używania
kreozotu do impregnacji drewna.
Źródło: http://www.gospodarz-samorzadowy.pl/maj-2009/z-torow-nie-do-ogrodow

Inwestujemy w Twoją przyszłość
Gmina Bierawa realizuje projekt:

Termomodernizacja budynku i modernizacja instalacji
grzewczej w Domu Kultury w Bierawie
w ramach działania RPOP.04.03.00
Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
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Zgodnie z zapisami uchwały dotacja
będzie przyznawana w przypadku instalacji ekologicznego systemu grzewczego służącego do ogrzewania budynku
w wysokości do 3000 zł oraz w przypadku
zastosowania kolektorów słonecznych do
podgrzewania wody użytkowej w wysokości do 2000 zł.
Dotacja będzie realizowana do wysokości środków zabezpieczonych na ten
cel w budżecie na dany rok budżetowy.
W przypadku wyczerpania środków
finansowych przeznaczonych na ten cel
w danym roku, wnioski nie rozpatrzone
podlegać będą załatwieniu w pierwszej
kolejności w następnym roku budżetowym, pod warunkiem zabezpieczenia
środków finansowych na ten cel.
Dotacji podlega również modernizacja systemu grzewczego lub jego budowa
oraz instalacja alternatywnych źródeł
energii, wykonane przed dniem wejścia
w życie niniejszej uchwały, jednak nie
wcześniej niż w roku 2010.
Dotacja będzie realizowana zgodnie
z zawartą umową pomiędzy Gminą Bierawa, a wnioskodawcą, po zaakceptowaniu przez Wójta dokumentów niezbędnych do rozliczenia zadania.
Szczegóły dostępne na stronie internetowej oraz w referacie inwestycji Urzędu Gminy Bierawa.
Zastępca Wójta Gminy Bierawa
Ficoń Krzysztof
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Informacje Ochotniczych Straży Pożarnych

Turniej wiedzy pożarniczej
Pierwszy Kwartał roku 2011 r. w życiu
Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy
Bierawa był bardzo intensywny ponieważ
odbyły się zebrania sprawozdawczo wyborcze we wszystkich 9 jednostkach Naszych Straży. Był to czas podsumowania
5 letniej działalności Naszych jednostek.
W kilku jednostkach doszło do zmian
składu zarządu. Podsumowując 5-cio letnią działalność można odnotować coraz
większe zaangażowanie w działalność
ratowniczo – gaśniczą oraz kulturalno-społeczną Naszych druhen i druhów. Należy również zauważyć znaczną poprawę
w wyglądzie zewnętrznym i wewnętrznym
Naszych remiz jak również w wyposażeniu
w sprzęt ratowniczo gaśniczy oraz informatyczno szkoleniowy – centra internetowe.
Na dzień 6 maja 2011 r. o godzinie 16 tej
w remizie OSP Goszyce został zaplanowany termin zjazdu Zarządu Oddziału
Gminnego na którym to z pośród przedstawicieli poszczególnych jednostek zostaną wybrane nowe władze Zarządu Oddziału Gminnego w Bierawie z którego to
w kolejnym wydaniu gazety przedstawię
obszerne sprawozdanie.
Jak co roku w szkołach Naszej Gminy
odbywają się eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy pożarniczej pod
hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.
Dnia 7 marca 2011r w Urzędzie Gmi-

ny Bierawa przeprowadzono eliminacje
szczebla gminnego. W konkursie wzięli
najlepsi uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjum Naszej Gminy, a także
uczniowie szkół średnich wytypowani
przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Wśród biorących udział najlepszymi
w Gminie okazali się:
W grupie szkół podstawowych:
I miejsce - Natalia Ignacy SP Dziergowice, II miejsce - Piotr Wróbel SP Solarnia,
III miejsce - Kamil Krzysik SP Dziergowice
W grupie szkół gimnazjalnych:
I miejsce - Agnieszka Rygiel Gimnazjum
Solarnia, II miejsce - Mateusz Hanisz
Gimnazjum Bierawa, III miejsce - Joanna
Szram Gimnazjum Solarnia
W grupie szkół średnich:
I miejsce - Sebastian Kwoczała OSP Dziergowice, II miejsce - Kerstin Proksza OSP
Dziergowice
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody
oraz dyplomy ufundowane przez sponsorów: Nadleśnictwo Kędzierzyn – Koźle,
Nadleśnictwo Rudy, TUW Opole i Urząd
Gminy Bierawa. W/w osoby zakwalifikowały się do eliminacji szczebla Powiatowego, które odbyły się w dniu 7 kwietnia
2011r. w Domu Kultury w Bierawie. Serdecznie wszystkim uczestnikom gratulujemy.
16 marca 2011 r. podsumowano rów-

Współpraca z Ostfildern

Rewir Dzielnicowych Policji w Bierawie INFORMUJE

Już w maju z wizytą roboczą do Ostfildern wybierają się dyrektorzy placówek
oświatowych Gminy Bierawa. Tematami
wiodącymi będzie proces przygotowania
do zawodu nauczyciela oraz zapobieganie
agresji w szkole.
Natomiast w dniach 7-10 października na zaproszenie Nadburmistrza
Christofa Bolaya przedstawiciele Gminy
Bierawa odwiedzą miasto partnerskie
Ostfildern. Tematem przewodnim będzie
wielopłaszczyznowe zaangażowanie społeczne młodzieży w Europie. W związku
z tym delegacja w głównej mierze będzie
składała się z młodych ludzi w wieku 1416 lat pracujących społecznie na rzecz
mieszkańców Gminy Bierawa. W wyjeździe uczestniczyć będą także przedstawiciele Urzędu Gminy Bierawa z Wójtem
Ryszardem Gołębowskim na czele, Rady
Gminy Bierawa, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Policji.
Z-ca Wójta Gminy Bierawa
Ficoń Krzysztof

Z uwagi na odnotowane włamania do
zbiorników pojazdów ciężarowych i kradzieże paliwa, funkcjonariusze tut. rewiru
zalecają:
właściwe zabezpieczanie pojazdów pozostawianych na parkingach i w rejonie
prywatnych posesji
pozostawianie pojazdów na parkingach,
które objęte są monitoringiem lub zabez-

pieczeniem osobowym
prawidłowe zabezpieczenie prywatnych
posesji, na których zaparkowane są takie
pojazdy
okresowe kontrole pojazdów pozostawianych na wymienionych parkingach
montowanie sygnalizacji alarmowych
i monitorujących
Jednocześnie prosimy o informacje mogące

aspirant sztabowy Krzysztof ŚLUSARCZYK
Kierownik Rewiru

młodszy aspirant Mariusz SZYMAŃSKI
Rejon służbowy: Grabówka, Korzonek, Goszyce, Ortowice, Kotlarnia, Stara Kuźnia,
Bierawa, Stare Koźle, Brzeźce

Wizyty robocze

Kradzieże paliwa

www.bierawa.pl
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nież eliminacje gminne turnieju plastycznego pod hasłem „Powódź, pożar, dniem
i nocą – straż przychodzi ci z pomocą” do
którego nadesłane zostały prace uczniów
szkół z terenu Naszej gminy. Łącznie zostało złożonych 41 prac. W wyniku oceny
w dniu 16 marca 2010r wyłoniono następujące prace, które zostały skierowane do
eliminacji powiatowych:
I grupa – grupa młodsza 6-8 lat – szkoła
podstawowa:
I miejsce - Rafał Kubina - SP Dziergowice,
II miejsce - Karina Pyrlik - SP Stare Koźle, III miejsce - Artur Smykała – SP Stare
Koźle
II grupa średnia – 9-12 lat – szkoła podstawowa:
I miejsce - Wiktoria Marszałek – SP Dziergowice, II miejsce - Agnieszka Miemiec –
SP Dziergowice, III miejsce - Natalia Ignacy – SP Dziergowice
III grupa gimnazjum:
I miejsce - Zuzanna Szymańska – PG Bierawa, II miejsce - Oliwia Marszałek – PG
Bierawa, III miejsce - Justyna Jura – PG
Bierawa
Rozpoczęła się wiosna i niestety jak co
roku odnotowujemy większą ilość pożarów
spowodowanych brakiem rozwagi wśród
ludzi. Pozwolę sobie zaapelować o rozwagę
i zachowanie bezpieczeństwa podczas prac
polowych.
Prezes ZOGm
Michał Klimek
przyczynić się do ustalenia sprawców
tych zdarzeń. Informacje można przekazywać całodobowo pod numerem 997.
Kierownik Rewiru
ASP. sztab. Krzysztof Ślusarczyk
Rewir Dzielnicowych Nr III
Komendy Powiatowej Policji
w Kędzierzynie - Koźlu
ul. Dworcowa 43, 47-240 Bierawa
tel./ fax 77 487 21 97;
77 472 46 66 (centrala)

młodszy aspirant Krzysztof ŚLĄZAK
Rejon służbowy: Lubieszów, Dziergowice,
Solarnia
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Sołectwo Stare Koźle

Stowarzyszenie „Wszystkie drogi i myśli prowadzą do Dziergowic’’

Szanowni Państwo
W tym roku rozpoczęła się kolejna
kadencja rad sołeckich oraz sołtysów.
W Starym Koźlu zebranie sprawozdawczo - wyborcze odbyło się 08.02.
W wyniku głosowania wybrano nowego
sołtysa, także skład Rady Sołeckiej uległ
zmianie, spośród podanych kandydatów
nową Radę tworzą: Mariola Ciechanowicz, Iwona Janysek, Rafał Suchański,
Robert Szymański, Zbigniew Judycki,
Sebastian Czogała i Piotr Gogolin.
Już na pierwszym spotkaniu, które
odbyło się 14.02.2011 członkowie rady
podjęli decyzję o zorganizowaniu spotkania z udziałem liderów organizacji
działających w naszej miejscowości.
Spotkanie odbyło się 28.03.2011, tematem głównym było omówienie i zachęcenie do daleko idącej współpracy. Było
to dobre posunięcie ponieważ większość
zadeklarowała przystąpienie do wspólnego działania.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Starego Koźla rada
sołecka ustaliła dyżury, których celem
jest zaangażowanie mieszkańców w życie naszej społeczności poprzez składanie wniosków, spostrzeżeń, uwag oraz
własnych pomysłów. Spotkania odbywać
się będą dwa razy w miesiącu przez 2 godziny.
W imieniu Rady i swoim chciałam
serdecznie podziękować panu Zygfrydowi Zorembie za naprawienie i konserwację huśtawek na placu zabaw przy
ulicy Leśnej. Każdemu z nas leży na sercu dobro naszej wioski, aby była czysta
i schludna, dlatego apeluję do wszystkich
osób, które tworzą na obrzeżach wioski
„dzikie wysypisko śmieci” by nie psuli
wizerunku mieszkańców Starego Koźla.

Miniony 2010 rok był bardzo bogaty
w wydarzenia mające miejsce w Dziergowicach. Stowarzyszenie - ‘’Wszystkie
drogi i myśli prowadzą do Dziergowic’’,
które działa od 18.06.2007r. zrzesza
wprawdzie liczebnie mało, bo jedynie
15 członków, ale jest bardzo prężne i posiada duże ambicje dotyczące jego dalszej
działalności. Kierownictwo Stowarzyszenia stanowi zespół w składzie: Prezes
Zarządu - Marian Wesołowski, sekretarz
–Urszula Olejnik, członek – Karina Musioł oraz księgowa – Ruta Figura.
Podobnie, jak w latach ubiegłych,
członkowie Stowarzyszenia działali nieodpłatnie współorganizując z innymi
organizacjami imprezy kulturalne dla
mieszkańców naszej wsi, a także, pomimo skromnych zasobów finansowych
Stowarzyszenie współfinansowało niektóre przedsięwzięcia. Wzorem lat ubiegłych, dofinansowano ‘’Stół Wielkanocny’’ organizowany przez Koło Gospodyń
Wiejskich, zakupiono również puchary
dla zwycięzców spartakiady przedszkolaków oraz dofinansowano Biesiadę Bożonarodzeniową.
Członkowie Stowarzyszenia bezpłatnie pomagali także w innych imprezach
kulturalnych, gdyż nasi członkowie są

Nowe zadania

Sołectwo Brzeźce

Wspólne sprzątanie
Świetną inicjatywę podjęła Rada Sołecka wsi Brzeźce. 26 marca 2011 zmobilizowała mieszkańców wsi do wspólnego
sprzątania swojego środowiska. Mieszkańcy nie zawiedli, zebrali ok.40 worków
śmieci zalegających trasy spacerowe, pla-

ce zabaw i pobliskie strumyki.
Na zdjęciu tylko część uczestników tego
przedsięwzięcia przy ognisku zorganizowanym na zakończenie pracy.
Marek Permus

Sołectwo Lubieszów

Stawiamy na młodych
Jako nowo wybrana Rada Sołecka
oraz nowy Zarząd Mniejszości Niemieckiej rozpoczęliśmy rok od wspólnego zebrania i zaplanowania imprez i prac związanych z naszym sołectwem. W Radzie
Sołeckiej mam młodych ludzi, co bardzo
mnie cieszy i napawa optymizmem, że
pojawiają się osoby, którym zależy na poprawie rozwoju naszej wioski, jej estetyce
a także współpracy międzypokoleniowej.
Mają pomysły chęci do działania, a my
z pewnym doświadczeniem pracy społecznej, samorządowej powinniśmy im
pomóc i wspólnie pracować. To nasza
przyszłość.

Rozpoczęliśmy tradycyjnym Wodzeniem Niedźwiedzia 08 marca w którym
uczestniczyło 13 osób. Tradycja ta trwa
od wielu pokoleń, od kilku lat jesteśmy
zapraszani przez koło emerytów do Bierawy, a także odwiedzamy Urząd Gminy,
życząc owocnej pracy i dobrej współpracy z mieszkańcami i nie tylko. Odwiedzając posesje naszych mieszkańców ich
gospodarzy, życzymy obfitości, zdrowia
i urodzajów w polu, sadzie i ogrodzie. Taniec z niedźwiedziem jest konieczny, by
te wszystkie zamierzenia się spełniły
Bernadeta Poplucz

Życzę wszystkim mieszkańcom
Zdrowych i Wesołych Świąt
Sołtys Lidia Nikel

wraz z Sołtysem ustaliła, iż celem priorytetowym będzie jednoczenie wioski oraz
dbanie o porządek.
Naszym zamiarem jest efektowne zagospodarowanie stawku w centrum wsi.
9 kwietnia wraz z Animatorami Domu
Kultury z Dziergowic mamy zamiar zrobić „Przedświąteczne sprzątanie Dziergowic”. W kwietniu wspólnymi siłami

chcemy wyremontować obejście wokół
Pomnika Powstańców Śląskich. Latem
Rada Sołecka wraz z innymi dziergowickimi organizacjami pragnie zorganizować Festyn Odpustowy. Chcemy również,
aby rzeźby powstałe podczas Pleneru
Rzeźbiarskiego zostały odpowiednio wyróżnione. Mamy nadzieję, że będziemy
wychodzić na przeciw myślom i poglądom naszych mieszkańców i spełniać ich
bieżące potrzeby.
Ilona Kaźmierczak

Sołectwo Dziergowice

Wiosenne porządki
3 lutego 2011 roku w Dziergowicach
został wybrany nowy Sołtys wraz z Radą
Sołecką. Sołtysem została 24-letnia Ilona Kaźmierczak. W skład Rady Sołeckiej wchodzą: Walter Chrząszcz, Celina
Grzesik, Anita Heim, Katarzyna Komander, Adam Kowalczyk, Adam Lis, Artur
Skupin, Agnieszka Sławik oraz Monika
Wanglorz. Po pierwszym zebraniu Rada
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Dziergowice dążą ku lepszemu

zarazem członkami innych organizacji
działających w Dziergowicach, co pozwala na szybkie zorganizowanie się, a także
na integrację ze wszystkimi organizacjami działającymi w naszej wsi.
Oprócz działalności statutowej, Stowarzyszenie było w 2010r. beneficjentem
dwóch projektów, a mianowicie projektu
‘’Od edukacji do integracji”, w ramach
którego 30 osób z Dziergowic i Solarni
uczestniczyło w kursie komputerowym
na poziomie podstawowym i zaawansowanym, jak również 10 osób nabyło nowe
umiejętności na zawodowym kursie spawacza, zaś w drugim projekcie ‘’Z Edukacją na Ty’’, który zakończy się w 2011r
15 osób bierze udział w kursie florystyki,
a 30 osób w kursie obsługi wózków widłowych.
Projekty są realizowane w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
w partnerstwie z Gminą Bierawa. Autorem wszystkich projektów jest obecna Przewodnicząca Rady Gminy, nasza
mieszkanka, Pani Elżbieta Dziuda, która
jednocześnie jest kierownikiem obydwu
projektów. Wspólnie z Marianem Wesołowskim i Rutą Figura aktywnie dbają
o należytą, zgodną z założeniami projektu, ich realizację.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stare Koźle

Stare Koźle stawia na rozwój
Miniony 2010 rok pod względem wydarzeń był szczególny. W maju zorganizowano majówkę dla mieszkańców, z której
dochód został przeznaczony na remont
dachu kaplicy cmentarnej. Ze względu
na warunki pogodowe frekwencja nie
była wysoka, nie mniej impreza się udała. Przygrywał zespół Bernarda Musioła,
który swoją gażę również przeznaczył na
remont dachu kaplicy, za co bardzo serdecznie dziękujemy. W sumie na ten cel
uzbierano 5 tysięcy zł. (2009-2010r).
W zeszłym roku zrealizowano projekt
„Pomocna Dłoń”, obejmujący kursy: komputerowy i brukarstwa. Trwałym rezultatem tego projektu jest parking przy kościele, służący wszystkim mieszkańcom.
W listopadzie zorganizowano biesiadę z piosenką ludową, na której pokazano część filmu autorstwa Leona Daniela
o Starym Koźlu. W grudniu przygotowano kiermasz wigilijny, na którym furorę
zrobiły swoim występem dzieci z naszego
przedszkola, pod kierunkiem P. Joanny
Zioło.
W lutym bieżącego roku zakończony

został projekt – „Szkoła Aktywnej Integracji” - obejmujący kursy: florystyki bukieciarstwa oraz wózków widłowych.
Obecnie w trakcie realizacji jest projekt
– „Edukacja Kluczem Sukcesu” - kursy:
komputerowy i języka angielskiego. Projekty są realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie z Urzędem Gminy Bierawa. Autorem wszystkich
projektów jest obecna Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Elżbieta Dziuda.
W imieniu mieszkańców, a w szczególności uczestników projektów
bardzo serdecznie dziękuję za
ogrom
pracy
włożony w realizację tych przedsięwzięć.
Bardzo serdecznie pragnę
podziękować
członkom Stowarzyszenia
Rozwoju
Wsi
www.bierawa.pl
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Dziękujemy wszystkim paniom, które
pracowały na rzecz Stowarzyszenia, jak
również na rzecz społeczności lokalnej przy organizacji wszelkiego rodzaju
imprez kulturalnych, a trzeba dodać iż
Dziergowice słynie już z mnogości dobrze zorganizowanych imprez.
Bardzo
serdecznie
dziękujemy
wszystkim członkom Stowarzyszenia, za
godną podziwu pracę na rzecz naszej wsi.
Dziękuję Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Dziergowicach za udostępnienie pracowni komputerowej dla uczestników
kursów komputerowych, Dyrektorowi
GCKiR w Bierawie, jak również kierownikowi i personelowi Domu Kultury
w Dziergowicach za udostępnienie sal,
kuchni i niezbędną pomoc przy realizacji
projektów, a przede wszystkim serdecznie
dziękujemy Wójtowi Gminy za partnerstwo w projektach. Mieszkańcom naszej
wsi dziękujemy za pomoc, przychylność
i uznanie dla naszych wysiłków włożonych w rozwój Dziergowic.
Mamy nadzieję, że w 2011r. podobnie
jak poprzednio, nadal wspierać będziemy
wszelkie przedsięwzięcia kulturalne, czy
to pracą czy też w miarę możliwości dofinansowaniem, gdyż celem naszego Stowarzyszenia jest praca dla naszej wsi i jej
mieszkańców.
Zarząd Stowarzyszenia
Marian Wesołowski
Stare Koźle, a w szczególności członkom
zarządu i ich rodzinom za niesamowitą
i godną podziwu pracę na rzecz Starego
Koźla. Władzom Gminy z Wójtem Ryszardem Gołębowskim na czele, dyrektorowi Mirosławowi Wierzbie, Pani Dyr.
Szkoły Edycie Ficoń, Pani Joannie Zioło
ze starokozielskiego przedszkola, Zarządowi i członkom Mniejszości Niemieckiej, Sołtysowi i Radzie Sołeckiej za wszelką pomoc i zaangażowanie w działalność
naszej organizacji. Mieszkańcom za pomoc, przychylność i uznanie dla naszych
wysiłków włożonych w rozwój naszej
miejscowości.
Jan Kurzok
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korowód złożony z przebierańców, wśród
których znaleźli się m.in.: cyganka, młoda para, myśliwy, strażak, indianka oraz
najważniejszy niedźwiedź. Korowód
ożywił grajek mieszkaniec Starej Kuźni,
który umilał marsz grając na akordeonie.
Grupa przebierańców chodziła z domu
do domu, każda gospodyni domu powinna zatańczyć z niedźwiedziem, bo to
wróży szczęście na cały rok. Gospodarz
w ramach podziękowań za odwiedziny
częstuje najczęściej wolnymi datkami lub
słodyczami. Gospodarze biorą od niedźwiedzia kawałek słomy w ramach za to
otrzymują grosz na szczęście. Tradycję w
Starej Kuźni podtrzymuje młodzież działająca przy Domu Kultury.

BABSKI COMBER

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji

Ferie i imprezy folklorystyczne
FERIE ZIMOWE W GCKIR

Działania podejmowane przez Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie podczas Ferii Zimowych 2011
prowadzone były w ramach zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Bierawa. Dzieci uczęszczające na zajęcia miały zapewnioną opiekę,
w ciekawy sposób zorganizowany wolny
czas oraz miały możliwość uczestniczyć
w atrakcyjnych zajęciach rozwijających
ich zainteresowania.
Zajęcia prowadzone były we wszystkich placówkach GCKiR:
- Dom Kultury w Bierawie
- Dom Kultury w Dziergowicach
- Dom Kultury w Starej Kuźni
- Kluby w Korzonku, Brzeźcach, Starym
Koźlu oraz w Kotlarni
Organizowanie czasu wolnego proponowaliśmy poprzez realizację:
• wycieczek autokarowych do Multikina
i Cinema City w Rybniku, na lodowisko w Pszowie, do Aquaparku w Tarnowskich Górach oraz do Teatru Lalek
w Opolu
• wycieczki krajoznawczej po Beskidzie
Żywieckim i Śląskim dla stałych wolontariuszy działających przy domach
kultury
• konkursy plastyczne na temat zdrowej
żywności + pogadanki o zdrowym stylu życia
• rozgrywki w gry planszowe
• turnieje tenisa stołowego
• zajęcia kulinarne z nauką gotowania
i nakrywania do stołu (umiejętność
przygotowania zdrowych posiłków)

• zajęcia typu „rusz głową”, czyli krzyżówki, rebusy, zagadki itp.
• zajęcia sportowo – rekreacyjne
• bale przebierańców
Oprócz tego dzieci i młodzież miały
codziennie do dyspozycji kawiarenkę
internetową, piłkarzyki, cymbergaj, stół
do tenisa.
Średnio we wszystkich placówkach
GCKiR podczas ferii zimowych przebywało codziennie ok. 180 dzieci, co w ciągu 2 tygodni daje razem 1800 dzieci

WODZENIE NIEDŹWIEDZIA

Dom Kultury w Starej Kuźni od lat
kultywuje tradycję wodzenia niedźwiedzia. W dniu 05.03.2011 w godzinach
przedpołudniowych wyruszył barwny
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Dom Kultury po raz kolejny w ostatnią sobotę karnawału zorganizował BABSKI COMBER (karnawałowe kobiece
zabawy, przeniesione na ziemie polskie
prawdopodobnie z Niemiec. Obecnie
babskie harce odbywają się w świetlicach, domach Kultury czy restauracjach.
Choć na spotkania przychodzą zwykle
kobiety, czasem zjawiają się całe rodziny.
Na współczesnych Babskich Combrach,
uczestnicy przede wszystkim dobrze się
bawią). Zabawa rozpoczęła się o godz.
19.00. Biletem wstępu na zabawę było zabawne przebranie.
Przy dźwiękach muzyki zespołu
SELEX uczestnicy zabawy zapomnieli
o codziennych troskach. W przerwach
między szaleństwem na parkiecie, uczestnicy balu brali udział w różnych. O godz.
21.00 odbył się konkurs na najciekawsze
przebranie, pomysłowość uczestników
był ogromna co sprawiło, że jury miało
dylemat komu przyznać nagrodę za najciekawszy strój. Na balu zjawili się: Mandaryna, Super Odlot, Piraci, Arab, Rum-
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cajs, Pszczółka, Pielęgniarka, itd. Ostatecznie jury zdecydowało, że nagrodę za
najoryginalniejszy strój otrzymał „SUPER ODLOT”. Po wyłonieniu zwycięzcy
uczestnicy oddali się dalszym szaleństwom na parkiecie. Impreza zakończyła
się o godz. 3.00 z powodzeniem o czym
świadczy wysoka frekwencja.

MASKARADA

W dn. 06.03.2011 w DK w Bierawie
miała miejsce MASKARADA. Z powodu
zbliżającego się Dnia Kobiet impreza odbyła się pod hasłem: „Wszyscy jesteśmy
kobietami” (i wielu nas o tym przekonało
...) Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał śląski orszak weselny. Najważniejszym momentem Maskarady był wybór
najciekawszego przebrania. Jury miało
trudne zadanie, ponieważ przebierańców
było wielu i w ciekawych strojach. Wśród
przebierańców byli: kontenery na śmieci,
piratki, Obeliks, Paris Hilton, Femmme
Fatale, więzień, mysz, anioł, kowboj, diabeł i wiele innych...

POGRZEBANIE BASA

08.03.2011 jak co roku w DK w Dziergowicach odbył się Pogrzeb Basa. Rozpoczął się tradycyjnym przemarszem spod
pawilonu meblowego ulicami Dziergowic
przy akompaniamencie orkiestry dętej.
Ostatni karnawałowy wieczór uczestnikom umilał zespół Dance. Podczas zabawy tradycyjnie została wybrana rodzina
królewska, czyli osoby w najciekawszych
przebraniach. Podczas zabawy tradycyjnie została wybrana rodzina królewska,
czyli osoby w najlepszych przebraniach.
W tym roku tego zaszczytu dostąpili
Mariusz Duksa jako Blondyna; Sylwia
Chrząszcz jako Pipi; Oliver Chrząszcz
jako clown oraz Magdalena Dreszer jako
clown. W tym roku wybrano parę, która
została określona mianem cesarskiej wysokości, czyli pani Imgarda Dubiel oraz
pan Henryk Wydra. Przed północą specjalny popis dały dziewczęta z zespołu
tanecznego prezentując dwa tzw. tańce
ulicy. Po nich rozpoczął się w stylu hawajskim obrzęd Pogrzebania Basa.

i kostiumami, przez co przenosił widza w
baśniową atmosferę. Dzieci występowały
na scenie razem z wykonawcami i świetnie się bawiły. Wesołe piosenki, barwne
stroje sprawiły, że dzieci oglądające spektakl nie miały czasu na nudę.
Co miesiąc realizowane są również audycje muzyczne przy współpracy Filharmonii Opolskiej w Opolu. Uczniowie uczestniczą w żywej muzyce, poznają różne ciekawostki ze świata muzyki, mają możliwość posłuchania prawdziwych artystów
a także wysłuchania ciekawej konferansjerki. Audycje te odbierane są z wielkim
zainteresowaniem przez gimnazjalistów.

Głos Bierawy

ZAPROSZENIA

• Majówka 30.04.11 godz. 16:30 - park
przy domu kultury w Starej Kuźni
(szczegóły w późniejszym terminie na
plakatach)
• II Okręgowy Turniej Strzelecki o Puchar Wójta 03.05.11 godz. 15:00, strzelnica w Solarni (szczegóły w późniejszym terminie na plakatach)
Wszelkie informacje na temat działalności GCKiR wraz z filiami znajdują się na
stronie internetowej www.bierawa.pl (zakładka kultura i rekreacja).
Dyrektor GCKiR
Mirosław Wierzba

Informacje Rady Sołeckiej

Maskarada 2011
06 marca 2011 roku w Domu Kultury
w Bierawie odbyła się impreza folklorystyczna Maskarada 2011. Do organizacji
zabawy dołączyła się Rada Sołecka przygotowując loterie fantową z atrakcyjnymi
nagrodami i fundując specjalną nagrodę
za najefektywniejsze i ciekawe przebranie. Rada Sołecka przyznała swoją nagrodę dla osób, które promowały czystość naszej gminy. Kilka osób z wielkim
poczuciem humoru „przebrało” się za
pojemniki do segregacji szkła, plastyku
i papieru. Nagrodę otrzymali Państwo
Wanda i Andrzej Cyran oraz Państwo
Teresa i Jan Ślęzak. W czasie zabawy odbyła się loteria fantowa, na której można
było wylosować atrakcyjne nagrody. Między innymi: kolację w restauracji, strzyżenie lub modelowanie włosów, zakupy
w sklepach znajdujących się w Bierawie.

Fundatorami nagród byli: firma Solidaris
w Bierawie, pizzeria Palermo w Bierawie,
restauracja Złoty Bażant w Goszycach,
zakład fryzjerski Pani Iwony Byczkowskiej, zakład fryzjerski Pani Katarzyny
Szymańskiej, sklep wielobranżowy Pani
Violetty Winiarskiej, sklep Świat bielizny
Pani Anny Kiedas, kwiaciarnia Pani Jolanty Muskała, sklep odzieżowy Pani Barbary Jakubowskiej, sklep spożywczy Pani
Emilii Milanowskiej oraz Ciastkarnia w
Bierawie Pana Czesława Jadwiszczok. Do
grona sponsorów należy również Pani
Renata Kubica, która przekazała fanty na
loterię. Wszystkim sponsorom Rada Sołecka składa serdeczne podziękowanie za
zaangażowanie się i wsparcie finansowe
przy organizacji loterii fantowej.
Danuta Szczygieł

SPEKTAKL DLA DZIECI

Dnia 28.03.2011r. w DK w Dziergowicach oraz w DK w Starej Kuźni odbyło się
kolejne przedstawienie pt. „Kot w butach”
na podstawie bajki Charles’a Perrault’a.
Spektakl kierowany był do dzieci klas
I-IV i przedszkoli w ramach cyklu „Jesień
z baśnią polską, wiosna z baśnią światową”. Spektakl przygotowany był przez aktorów Studia Małych Form Teatralnych
„ART-RE”. Przedstawienie przeplatane
było muzyką z wyjątkową scenografią
www.bierawa.pl

www.bierawa.pl
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Program edukacyjny realizowany w Przedszkolu w Dziergowicach

Czyste powietrze wokół nas
„Lekarz leczy, natura uzdrawia” – Hipokrates.
Mając na uwadze zdrowie naszych
przedszkolaków, w styczniu br. przystąpiliśmy do realizacji programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste
powietrze wokół nas”. Program rekomendowany przez Instytut Matki i Dziecka
w Warszawie ma charakter profilaktyczny
oraz dostosowany jest do możliwości rozwojowych i intelektualnych dzieci.
Jednym z głównych celów Narodowego Programu Zdrowia jest zmniejszanie rozpowszechniania palenia tytoniu.
Szczególny nacisk położony jest na zapobieganie palenia wśród dzieci i młodzieży.
Tak, więc edukacja antytytoniowa staje
się niezbędnym elementem wychowania
zdrowotnego, socjalizacją od podstaw od
najmłodszych lat, zważywszy na szczególnie niekorzystne zjawisko biernego
palenia. Powyższe przesłanki skłoniły nas
do wzbogacenia naszych działań w zakresie edukacji zdrowotnej ze szczególnym
uwzględnieniem realizacji wychowania
antytytoniowego.
W realizacji programu uczestniczą
dzieci 6 letnie oraz rodzice i wychowawcy.
Głównym jego celem jest ochrona dzieci
przed szkodliwym wpływem biernego palenia, zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego i wykształcenie świadomej umiejętności radzenia sobie
w sytuacjach, w których inne osoby palą
przy nich papierosy, a także podniesienie
kompetencji rodziców w zakresie ochrony
dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy,
zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów, także biernego.
Wszystkie zajęcia realizowane w formie zabawowej, skoncentrowane były
na pobudzeniu oraz stymulacji różnych
form aktywności dziecka sześcioletniego:
zabawy twórczej, tematycznej, grupowej.
Zabawowa forma zajęć z uwzględnieniem
ciekawych metod aktywizujących dostarczyła dzieciom najwięcej okazji do uczenia się przez doświadczenie.
Na uwagę zasługują również wycieczki po najbliższej okolicy, które ukierunkowały uwagę dzieci na źródła i rodzaje
dymów wydostających się z dymiących
kominów, palących ognisk i dymiących
samochodów. Ciekawym i zachęcającym
dzieci do aktywnego działania były również zajęcia plastyczne, dzięki którym
dzieci wyrażały swoje spostrzeżenia i obserwacje dotyczące zagrożeń dla środowiska przyrodniczego.
Z innych proponowanych dzieciom
form zabawowych prowadzonych w ra-

mach realizacji programu były zabawy
w teatr, zabawy oddechowe oraz zabawy ruchowe przy akompaniamencie
piosenki o dinozaurze Dinku, który jest
maskotką programu. Ostatnim ważnym
wydarzeniem dostarczającym dzieciom
niezapomnianych wrażeń był wiosenny
przemarsz ulicami naszej wsi po hasłem:
„Chcemy oddychać czystym powietrzem”,
który zachęcał mieszkańców Dziergowic
do unikania sytuacji zagrażających środowisku przyrodniczemu.
Końcowym etapem w realizacji programu będą zaplanowane w najbliższej
przyszłości konkursy: plastyczny i ekologiczny, pod hasłem: „Czyste powietrze
wokół nas”, które będą podsumowaniem
zdobytej przez dzieci wiedzy, umiejętności, postaw i wartości moralnych.
Już dzisiaj z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, iż realizacja programu, prowadzona w ścisłej współpracy
z rodzicami, przyniosła nieocenione korzyści zarówno dla dzieci, rodziców jak
również wychowawców. Dzieciom bowiem dała szansę aktywnego i twórczego
działania, współdziałania w zespole oraz
wdrażała do asertywności w niektórych

sytuacjach. Dla wychowawców i rodziców
zaś była okazją do odnalezienia się w roli
wspierającej działania dziecka, mające na
celu wykształcenie świadomej postawy
ochrony własnego zdrowia. Tym miły
i zdrowym akcentem zachęcam wszystkich do podejmowania wszelkich działań
promujących zdrowy styl życia.
W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi personel oraz wszystkie dzieci składają życzenia zdrowia,
szczęścia, humoru dobrego, a przy tym
wszystkim stołu bogatego, mokrego dyngusa, smacznego jajka i niech te święta
będą jak bajka dla wszystkich mieszkańców i pracowników Gminy Bierawa.
mgr Beata Nieckarz
Nauczycielka Publicznego Przedszkola
w Dziergowicach

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Maluchy poznają świat
Projekt unijny „Maluchy poznają
świat” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ruszył pełna parą
i jest realizowany w przedszkolach
Gminy Bierawa.
W ramach projektu dzieci aktywnie
uczestniczą w dodatkowych zajęciach
takich jak zajęcia ruchowo-taneczne,
teatralne, plastyczne oraz z języka angielskiego. Obecnie przedszkola wzbogacają swoją bazę o dodatkowe materiały i pomoce konieczne do realizacji
zadań projektu: elementy strojów do
zajęć rytmiczno-tanecznych, materiały
plastyczne, akcesoria do zajęć teatralnych, materiały dydaktyczne do zajęć
z języka angielskiego oraz akcesoria do
zabaw tematycznych i dydaktycznych.
Zakupione zostały również urządzenia
wielofunkcyjne dla każdej placówki
oraz radiomagnetofony dla każdego
oddziału.
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W miesiącu styczniu odbyła się
edukacyjna wycieczka do Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Przedszkolaki miały możliwość uczestniczenia
w prawdziwych warsztatach plastycznych prowadzonych przez profesjonalistów jak również obejrzały wystawę
prac znanych artystów współczesnych.
W marcu miały również miejsce
szkolenia dla rodziców z psychologiem. Szkolenia dotyczyły tematu ,,Rola
przedszkola w wychowaniu małego
dziecka”.
Została również zredagowana broszurka na temat ,,Rola ojca w rodzinie”,
która zostanie rozprowadzona wśród
rodziców, w celu aktywizacji mężczyzn
w wypełnianiu obowiązków rodzinnych, co sprzyjać ma przełamywaniu
stereotypów dotyczących płci.
Beata Donajska

Podsumowanie I kwartału 2011r. w ZSD w Solarni

Oby do wiosny…
Początek nowego roku kalendarzowego w Zespole Szkół Dwujęzycznych
w Solarni to zwykle bardzo gorący czas.
Nie inaczej było i w tym roku. Ledwie
podsumowaliśmy I semestr roku szkolnego 2010/2011, a już pojawiły się kolejne
wyzwania.
W styczniu i lutym, zarówno Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa jak i Publiczne Dwujęzyczne Gimnazjum, żyły przygotowaniami do konkursów przedmiotowych, w których nasi uczniowie zawsze
bardzo chętnie biorą udział. Największe
osiągnięcie konkursowe bieżącego roku
szkolnego to III miejsce Oskara Bryndala
(kl. IIIg) w finale Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Mniejszości Niemieckiej,
w którym zmagało się aż 25 szkół gimnazjalnych. Nasi uczniowie potwierdzili
także doskonałą znajomość języka niemieckiego, uczestnicząc w finałach konkursów z języka niemieckiego szczebla
wojewódzkiego. W Opolu szkołę podstawową reprezentowała Laura Kasperek (kl.VI), a gimnazjum Oskar Bryndal
(kl. IIIg). W marcu cieszyliśmy się także
z sukcesów w VIII edycji konkursu recytatorskiego poezji niemieckojęzycznej
pt. „Umhüllt von Liebe”, w którym Kamil
Reichel (kl. IIIg) zajął I miejsce, Justyna
Krybus (kl. IIIg) i Julia Klimanek (kl. Ig)
– ex aequo II miejsce, a Agata Wiesiołek
(kl. Ig) otrzymała wyróżnienie. Agnieszka Rygiel (kl. IIg), zdobywając I miejsce
w konkursie pożarniczym, udowodniła
z kolei, że wiedza uczniów ZSD w Solarni wykracza poza oficjalne programy nauczania. Nasi uczniowie osiągali sukcesy
także na poziomie gminnym. Ze względu

na ograniczoną objętość artykułu wymienię jedynie osoby, które znalazły się w
czołówkach konkursów gminnych, zajmując miejsca od pierwszego do trzeciego: Magdalena Jelonek (kl. VI), Julia Kolasa (kl. VI), Piotr Wróbel (kl. VI), Szymon Arent (kl. VI), Patryk Melcz (kl.IIIg)
Kamil Reichel (kl. III g), Justyna Krybus
(kl.III g), Joanna Szram (kl. IIg), Łukasz
Donder (kl. IIIg), Dominika Pawlak (kl.
IIg), Sandra Bartoń (kl. IIIg).
Zespół Szkół Dwujęzycznych znany
jest także z tego, że dba o wszechstron-
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ny rozwój swoich wychowanków, proponując im także możliwość samorealizacji
w wielu innych obszarach. Tuż po feriach
zimowych grupa miłośników nart spędziła tydzień w górach, szlifując swoje
umiejętności sportowe. Wśród naszych
uczniów są także zwolennicy spokojniejszych dyscyplin sportowych. Dla nich
w naszej szkole od dwóch lat odbywa
się kółko szachowe, którego uczestnicy
sprawdzają swoje umiejętności w rozgrywkach Ligi Szachowej w Kędzierzynie–Koźlu, rywalizując z innymi szkołami naszego powiatu. 15 marca w szkole
odbył się także II Szkolny Turniej Szachowy, którego zwycięzcami okazali się:
w szkole podstawowej – Szymon Arent,
a w gimnazjum – Sebastian Przybyła.
W lutym nasi uczniowie zorganizowali bal karnawałowy, a w marcu przegonili zimę, organizując Pierwszy Dzień
Wiosny, połączony z prezentacją sałatek wiosennych, przygotowanych przez
uczniów, pokazem strojów ekologicznych
wykonanych przez poszczególne klasy
oraz rozgrywkami sportowymi .
Po karnawałowym rozprężeniu i efektownym powitaniu wiosny przed nami
znowu czas wytężonego wysiłku umysłowego. Już w kwietniu bowiem uczniów
szkoły podstawowej czeka sprawdzian
po szóstej klasie, a gimnazjalistów - egzaminy gimnazjalne, a w Zespole Szkól
Dwujęzycznych w Solarni wszyscy znamy
starą łacińską maksymę: „Finis coronat
opus” („Koniec wieńczy dzieło”).
Marek Marcol

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uczymy z pasją klasy I-III
W miesiącu październiku 2010r.
w Gminie Bierawa ruszył projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod hasłem „Uczymy z pasją klasy I- III”. Projekt ten obejmuje
uczniów klas I-III na szczeblu podstawowym. W projekcie biorą udział szkoły:
w Dziergowicach, w Starej Kuźni, w Starym Koźlu oraz w Solarni.
W Publicznej Szkole Podstawowej
w Starej Kuźni w ramach projektu realizowane są następujące zajęcia:
- Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi
trudnościami w czytaniu i pisaniu.
www.bierawa.pl

- Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
- Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
- Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.
Nasi uczniowie bardzo chętnie biorą
udział w zajęciach, ponieważ stały się one
bardziej atrakcyjne poprzez zakupione
w ramach projektu różnorodne pomoce
dydaktyczne i sprzęt sportowy. Uczniowie pokonują swoje trudności oraz doskonale się bawią wykorzystując zgromadzone materiały.
Katarzyna Krzysik
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Szkoła Podstawowa w Dziergowicach

Z życia szkoły
Nowy Rok 2011 przyniósł uczniom
SP Dziergowice wiele atrakcji. W styczniu
odbył się bal przebierańców połączony
z zapisem do klasy I. Uczniowie świetnie
się bawili, a stroje wzbudzały zachwyt.
Rodzice również mieli okazję do tańca na
zabawie karnawałowej, zorganizowanej
przez Radę Rodziców.
W święto Trzech Króli kolędnicy tradycyjnie odwiedzali domy mieszkańców
Dziergowic i Solarni składając noworocz-

ne życzenia. W nagrodę za kolędowanie
pojechali do kina.
Uczniowie klasy II i III oraz chórzyści zaprezentowali się na występie jasełek
w Domu Kultury w Dziergowicach
w trakcie charytatywnej akcji Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Nasi podopieczni
wystąpili również w Przeglądzie Jasełek
w DK w Bierawie.
W styczniu odbyły się gminne konkursy przedmiotowe, w których nasi
uczniowie zdobyli wysokie lokaty:
• Paulina Gacka - I miejsce- matematyka, II miejsce- j. angielski
• Karolina Kawala –I miejsce – j. polski
• Kamil Krzysik – III miejsce – przyroda
Sportowcy z klas III i IV zdobyli I miejsce
w Gminnym Turnieju w Dwa Ognie.
W turnieju w Mini Piłce Nożnej
Dziewcząt na etapie gminnym, nasze
piłkarki zdobyły I miejsce i awansowały
do zawodów powiatowych. Magdalena

Z życia Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu

Oby do wiosny…
W dniach 17 XII 2010 - 11 II 2011
w naszej szkole miała miejsce akcja UNICEF – pomoc humanitarna na świecie
„Dostrzec innych”. Celem akcji było przybliżenie uczniom pojęcia pomocy humanitarnej oraz w jakich krajach jest potrzebna i jak pomagać ludziom w obliczu
klęsk żywiołowych.
Z końcem stycznia ruszył projekt
edukacyjny pod hasłem „Bezpieczne ferie”, w ramach którego odbył się konkurs
plastyczny, spotkanie z policjantem, prezentacje nt. udzielania pierwszej pomocy.
Podsumowanie projektu w dniu 4 lutego
br. zakończone zostało scenkami uczniów
promującymi bezpieczne zabawy zimowe
i rozdaniem nagród.
Bieżąca akcja to zbiórka plastikowych
korków z butelek na wózek inwalidzki dla
chorej Sabinki. Idzie nam świetnie!
Nasi uczniowie z powodzeniem brali
udział w licznych konkursach:
24.11 2010 – Alfik Matematyczny: I miejsce w szkole (55 m. w województwie)
zdobył Adam Rekruciak z kl. III, II miejsce Krystian Walosek z kl. III, III miejsce Anna Rutkowska z kl. IV, IV miejsce
Paweł Baśnik z kl. V i V miejsce Joanna
Tkocz z kl. VI.
5 I 2011 w Wojewódzkim Konkursie
J. Niemieckiego Paulina Ligocka z kl. V
zajęła II miejsce w gminie.
7 II 2011 – odbył się I Szkolny Turniej

Szachowy. Zwyciężyła Paulina Ligocka
z kl. V. Uczniowie klas IV – VI biorą
udział w rozgrywkach Ligi Szachowej
w Kędzierzynie – Koźlu.
W Gminnym Konkursie Strażackim
na najładniejszy plakat II i III miejsca
zdobyli uczniowie z klasy I: Karina Pyrlik
i Artur Smykała
W ramach kółka przyrodniczego
ochotnicy z klas 4-6 brali udział w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych „Świetlik”. Uczniowie m.in. mieli
za zadanie przeprowadzenie zestawu prostych eksperymentów z użyciem przyrządów i przedmiotów domowego użytku.
Zajęcia były bardzo pasjonujące. Uczestnicy konkursu swą wiedzę mogli sprawdzić pisząc 22 marca br. test sprawdzający ich wiedzę z zakresu fizyki, astronomii,
biologii, techniki, chemii, geografii i ekologii.
Mamy też za sobą kilka imprez
szkolnych. Przed feriami świątecznymi uczniowie klasy III wystawili przepiękne jasełka. W styczniu odbyły się
bale karnawałowe dla dzieci młodszych
i starszych, a uczniowie klas V i VI mieli
okazję wyjechać do Teatru w Raciborzu
na spektakl „Ten obcy” oraz zwiedzić raciborskie muzeum.
Dzień Otwarty w naszej szkole miał
miejsce 11 marca. W naszych szkolnych
murach gościliśmy przyszłych pierwszo-
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Chromik – uczennica klasy V została wybrana najlepszą zawodniczką turnieju.
Dziewczyny z klas IV – VI „wyśpiewały” I miejsce w Powiatowym Konkursie Piosenek Powstańczo-Patriotycznych
w Kędzierzynie – Koźlu oraz zaprezentowały się podczas Wojewódzkiego Konkursu w Opolu.
Nasi uczniowie również brali udział
w gminnym Konkursie Pożarniczym.
Natalia Ignacy zajęła I miejsce a Kamil
Krzysik miejsce III i zakwalifikowali się
do etapu powiatowego.
Uczniowie klasy VI zaprezentują
swoje umiejętności aktorskie na I Powiatowym Przeglądzie Teatralnym Debiut
w Kędzierzynie –Koźlu, który odbędzie
się 1 .04.2011
Cieszymy się z sukcesów naszych
uczniów i gratulujemy im osiągnięć.
Z okazji nadchodzącej Wielkanocy
życzymy zdrowia, spokoju i radosnych
chwil spędzonych w gronie rodziny.
mgr Małgorzata Pajonczek
klasistów z rodzicami. Pierwszy dzień
wiosny obchodziliśmy bardzo hucznie:
odbył się prawdziwy „Sąd nad zimą” –
spektakl przygotowany przez naszych
uczniów, a następnie konkurs „Mam talent”. Była też kawiarenka zorganizowana
przez SU oraz „topienie marzanny”.
Pierwszego kwietnia br. nasi uczniowie z kl. V (M. Tiszbierek, L. Ficoń,
S. Pyrlik, E. Franczyk, Z. Banaś) i z kl.
VI (J. Tkocz, J. Olbrych i S. Pałac) wzięli udział w Powiatowym Przeglądzie Teatrów Szkolnych w Kędzierzynie – Koźlu
(sala kina „Chemik”). Przedstawią parodię „Czerwonego Kapturka” – spektakl przygotowany pod kierunkiem
p. B. Szarf. Zajęli III miejsce wśród 11
startujących szkół w powiecie.
Ponadto z okazji Dnia Dziecka wszyscy uczniowie naszej szkoły wyjadą na
wycieczkę do Krasiejowa w dniach 26
i 27 maja sponosorowaną przez Radę
Rodziców. W czerwcu organizujemy tradycyjnie już festyn szkolno – parafialny
połączony z obchodami Dnia Dziecka.
Również w czerwcu uczniowie klas II, III
i IV wyjadą na „zieloną szkołę” do Dusznik Zdroju.
Składamy serdeczne podziękowania
Państwu Karolinie i Rafałowi Suchańskim za pomoc okazaną naszej placówce
przy budowie skoczni do skoków w dal.
Grono Pedagogiczne i Uczniowie!
mgr Joanna Krzempek
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Szkoła Podstawowa w Starej Kuźni

„Uczniaki” ze Starej Kuźni
Jak ten czas szybko płynie. Niedawno
rozpoczął się rok szkolny, a tu już koniec
marca. Ale ile wydarzyło się przez ten
czas w naszej szkole.
Rok szkolny rozpoczął się bardzo
intensywnie bowiem już od pierwszego
miesiąca pełni energii uczniowie brali
udział w wielu akcjach. Jak co roku dzieci
sprzątały okolicę w ramach akcji „Sprzątanie Świata” oraz prężnie przyczyniły się

do corocznych już akcji zbierania puszek,
plastikowych nakrętek, ubrań i karmy dla
zwierząt.
Uczniowie naszej szkoły dumnie reprezentowali się w wielu zawodach sportowych, konkursach recytatorskim i ekologicznym oraz w konkursach przedmiotowych. Wielu uczniów może pochwalić
się zdobytymi nagrodami, pucharami
i dyplomami.

Wiadomości z Bierawskiego Gimnazjum

Dzieje się wiele
Toczy się szkolne życie w naszym
gimnazjum… Realizujemy zadania i cele
przyjęte w Programie wychowawczym na
ten rok szkolny. Spośród uroczystości na
podkreślenie zasługuje Tydzień Regionalny. Jest to cykliczna impreza, w tym
roku pod hasłem Szkubanie pierza.
W listopadowy wieczór w Domu
Kultury było wielu gości, w tym przedstawiciel Kuratorium Oświaty. Pani Aurelia Stępień wyraziła słowa uznania dla
uczniów - aktorów, nauczycieli – reżyserów i rodziców pielęgnujących tradycje
regionalne, w tym gwarę. Spektakl mogli
również zobaczyć emeryci na styczniowym spotkaniu.
Ważne miejsce w gimnazjum zajmuje sport. Grupa uczniów uczestniczyła
w powiatowych biegach przełajowych.
Awans na zawody wojewódzkie uzyskali:
Małgorzata Grala IIa, Joanna Ciechanowicz IIIb, Łukasz Brym IIIb.
W gimnazjum prowadzone jest w ramach innowacji pedagogicznej wychowanie zdrowotne. Uczniowie w atrakcyjny
sposób poznają zasady zdrowego stylu
życia.

Zorganizowano dla uczniów świąteczno – noworoczny turniej siatkarski,
wygrany przez klasę IIIa.
Prowadzone są różnorodne działania w ramach akcji Szkoła bez przemocy.
Wiele miejsca poświęca się uświadamianiu uczniom zagrożeń związanych z Internetem. Odbył się Dzień bezpiecznego
Internetu oraz konkurs plastyczny na plakat związany z tą problematyką.
W ramach projektu Szkoły pełne
optymizmu prowadzone są dla uczniów
dodatkowe zajęcia. Jak co roku, styczeń
upływa pod znakiem konkursów przedmiotowych. Nasi uczniowie starają się
uczestniczyć we wszystkich konkursach
organizowanych na szczeblu szkolnym
i gminnym. Wielu z nich zajęło czołowe
miejsca: język polski - 1. miejsce Sonia
Zawadzka IIIb, 2. miejsce Anna Bojczuk
IIIb; historia - 1. miejsce Sonia Zawadzka IIIb, 2. miejsce Natalia Milowska IIb,
3. miejsce Aleksander Biliński IIIb; matematyka – 1. miejsce Anna Bojczuk
IIIb, 2. miejsce Aleksander Biliński IIIb;
fizyka – 1. miejsce Anna Bojczuk IIIb,
2. miejsce Aleksander Biliński IIIb; biowww.bierawa.pl

Głos Bierawy

W październiku szkoła przystąpiła do
projektu współfinansowanego przez Unię
Europejską. Projekt nosi nazwę „Uczymy
z pasją klasy I-III”. W ramach projektu realizowane są zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy oraz gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.
Dzieci uczestniczyły również w wycieczkach szkolnych oraz wielu imprezach okolicznościowych. Uczniowie wybrali się do CEWE-COLOR w Kędzierzynie Koźlu gdzie zapoznali się z procesem
wywoływania zdjęć. Każdy został obdarowany miłą niespodzianka w postaci
zdjęcia grupowego. W grudniu uczniowie
wszystkich klas uczestniczyli w wycieczce do Aquaparku w Tarnowskich Górach. Zabawom wodnym nie było końca.
Mimo mroźnej zimy wszyscy zadowoleni
oddali się w wir wodnych zabaw.
W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi życzymy wszystkim
dużo radości, której moc przesłoni troski
codzienności. Miłej atmosfery oraz mokrego dyngusa.
mgr Małgorzata Daroń
nauczycielka PSP w Starej Kuźni
logia – 1. miejsce Natalia Milowska IIb,
Klaudia Gwóźdź IIIc (ex equo), 3. miejsce Aleksander Biliński IIIb; chemia
- 1. miejsce Aleksander Biliński IIIb, 3.
miejsce Sonia Zawadzka IIIb; geografia – 2. miejsce Aleksander Bliliński IIIb,
3. miejsce Norbet Kaczmarczyk IIa. Niewątpliwie naszym największym sukcesem
jest udział Rafała Kwoczały w konkursie
z języka niemieckiego na szczeblu wojewódzkim. Dodać należy, że jest to uczeń
klasy pierwszej. W tym konkursie uczestniczył również Andrzej Mojza IIIc i zajął
3. miejsce na szczeblu gminy.
Gimnazjaliści uczestniczą również
w konkursie wiedzy pożarniczej. Mateusz Hanisz z klasy IIIa zajął 2. miejsce na
szczeblu gminnym i będzie uczestniczył
w konkursie na szczeblu powiatowym.
W ramach działalności PCK uczniowie brali udział w konkursie promocji
zdrowego stylu życia.
Również w styczniu odbył się przegląd kolęd i jasełek w Domu Kultury
z udziałem gimnazjalistów. Nasz chór zaprezentował się również w II Młodzieżowym wieczorze kolęd, który miał miejsce
w Zespole Szkół nr 3 Sławęcicach. Przed
nami długo oczekiwana wiosna i… przygotowania do egzaminu.
Ilona Matuszek
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Informacje Ludowego Zespołu Sportowego

60 lat LZS w Starym Koźlu
W lipcu tegoż roku Ludowy Zespół
Sportowy w Starym Koźlu będzie obchodził swoje 60-cio lecie działalności sportowej. Natomiast pan Rajnard Stefanides
będzie obchodził 34 rocznicę działalności
jako prezes LZS-u.

Na dzień 30 i 31 lipiec przewidziany
jest festyn sportowy z uroczystymi obchodami jubileuszu. Jako klub sportowy
prowadzimy sekcję piłki nożnej, sekcję
tenisa stołowego oraz skata sportowego.
Posiadamy drużynę młodzików, tramp-

Biegi przełajowe

Szkolne wieści sportowe
W sobotę 26.03.2011 w pięknym parku
miejskim w Głogówku na trudnych trasach
biegowych oraz przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych - deszcz, wiatr i
chwilami śnieg odbyły się Mistrzostwa Woj
Klubowe w biegach przełajowych.
Na tych samych trasach odbywały się
także Mistrzostwa Woj zrzeszenia LZS
w biegach przełajowych.
Zarówno w jednych jak i w drugich
zawodach gminę Bierawa reprezentowały
zaledwie, lub jak kto woli aż 2 zawodniczki.
Były to Natalia Ciechomska ze Starej Kuźni SP Stara Kuźnia oraz Małgorzata Grala
ze Starego Koźla - PG Bierawa.
W trudnych warunkach obie dziewczyny zaprezentowały się bardzo udanie i tak:
Natalia Ciechomska w klubowych Mistrzostwach Woj dziewcząt rocznik 1998
i młodsze na dystansie 1000m zajęła
4 miejsce, zaś w Mistrzostwach LZS na tym

samym dystansie zajęła 2 miejsce, zaś Małgorzata Grala w klubowych Mistrzostwach
Woj. dziewcząt rocznik 1996 -97 na dystansie 1000m zajęła 2 miejsce, oraz 1 miejsce
na tym samym dystansie w Mistrzostwach
LZS.
Należy pochwalić obie nasze zawodniczki za hart ducha i za wyniki. To świadczy o dobrze przepracowanej zimie i o wielości przebiegniętych kilometrach w okresie przygotowawczym.
Zarówno Natalia Ciechomska jak
i Małgorzata Grala biegają już kilka lat
i nie posiadają ani sponsora ani trenera.Wszelkie koszty związane z zakupem
sprzętu oraz wyjazdów na jakiekolwiek zawody ponoszą rodzice. A szkoda bo nie są
to jednorazowe wyniki tych dziewcząt.
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karzy, II ligę juniorów oraz „B” klasę seniorów.
Pragniemy poinformować, że nasz
zawodnik Kacper Tyburski, na co dzień
mieszkaniec Korzonka, został powołany
do kadry województwa opolskiego młodzików rocznika 1998. Zawodnik ten
przeszedł szereg konsultacji na szczeblu
powiatu, i dzięki swojemu wielkiemu talentowi i pracy trenera Bogdana Czekaja
dostał się do kadry województwa.
Sekcja tenisa stołowego odnosiła dotychczas wiele sukcesów sportowych na
szczeblu powiatu, miedzy innymi zdobyła mistrzostwo ligi miedzy powiatowej
w latach 2009, 2010. W sezonie 2010/2011
drużyna prowadzi rozgrywki na szczeblu
województwa rywalizując z drużynami
występującymi w V lidze wojewódzkiej.
W tym miejscu pragniemy podziękować firmie Lewiatan za ufundowanie
strojów sportowych, w których rozgrywamy mecze.
Nasze drużyny znajdują się w czołówce tabel piłkarskich, z wyjątkiem
juniorów, którzy walczą o utrzymanie
w II lidze juniorów. Mamy nadzieję, że
po dobrze przepracowanym okresie przygotowawczym do rundy wiosennej pod
okiem naszych trenerów będziemy nadal
osiągać dobre wyniki sportowe, a co za
tym idzie zrealizujemy cele postawione
przed rozpoczęciem rozgrywek.

Informacje przekazał:
Czesław Kudzia

Sebastian Czogała

Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12, 47-420 Bierawa, tel. 77 487 28 04

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2011 r.
ODBIÓR Z POJEMNIKÓW

Miejscowości

Nazwa ulicy

IV
4
18

Brzeźce + Stare
Koźle I

Brzeźce: wszystkie ulice
Stare Koźle: Braci Wolnych, Leśna, Polna, Mleczna, Ogrodowa,
1-go Maja, Wolności do skrzyżowania z 1-go Maja

Stare Koźle II +
Stara Kuźnia

Stare Koźle: pozostałe ulice
Stara Kuźnia: wszystkie ulice

5
19

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

6
20

V
2
16
30
4
17
31
5
18

7
21

6
19

VI
13
27

Miesiąc i dzień odbioru
VII
VIII
IX
11
8
5
25
22
19

14
28

12
26

9
23

6
20

X
3
17
31
4
18

13
27

10
24

7
21

5
19

14
28

11
25

8
22

6
20

2
15
29
3
16
30
4
17

12
26

9
23

7
21

5
18

1
16
29
2
17
30

12
26

10
24

7
21

1
15
30
2
16
31
5
19

13
27

11
25

8
22

6
20

X
12
13
14
26
27

XI
9
10
12
23
24

XII
7
8
9
21
22

Dziergowice I +
Solarnia

Dziergowice: Nowa, Krótka, Konopnickiej, Morcinka, Piaskowa,
Sienkiewicza, Kwiatowa, Kolejowa, Sportowa, Olimpijska
Solarnia: wszystkie ulice

8
22

7
20

1
15
29
2
16
30
3
17

Dziergowice II

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

11
26

9
23

6
20

1
15
29
4
18

12
27

10
24

7
21

5
19

Bierawa I

Bierawa II + Lubie- Bierawa: Ottona Steiera, Sobieskiego. Dolna, Leśna, Ogrodowa,
Polna, 22 lipca, J. Jacka, Ogrodowa, Nowe Osiedle
szów
Lubieszów: wszystkie ulice

Grabówka, Goszyce, wszystkie ulice
Ortowice, Kotlarnia, Korzonek

XI
14
28

XII
12
27
13
28

Dziergowice
Lubieszów, Solarnia
Bierawa
Brzeźce, Stare Koźle, Korzonek
Ortowice, Grabówka, Kotlarnia, Stara Kuźnia, Goszyce
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V
11
12
13
25
26

VI
8
9
10
20
21

Miesiąc i dzień odbioru
VII
VIII
IX
6
3
1
7
4
2
8
5
3
20
18
14
21
19
15

Święta Wielkiej Nocy

Triduum Paschalne...
Po czterdziestodniowym poście przyszedł czas Wielkiego Triduum Paschalnego. Nazywamy te dni po kolei Wielkim
Czwartkiem, Wielkim Piątkiem, Wielką Sobotą i Wielką Nocą, nocą w której
Zmartwychwstał Jezus. Ale zanim przyszło
zmartwychwstanie musiał być Wielki Piątek, czas cierpienia, łez, bólu ale nie tylko.
To też czas przebaczenia, czas zmazania naszych win. Każdy z nas został kiedyś zraniony przez swoich bliskich. Patrząc na około
wciąż widzimy wiele łez i cierpienia zadawanego sobie nawzajem przez ludzi. Każdy

z nas zna uczucie żalu, który jest w nas, gdy
wspominamy chwile kiedy zawiedliśmy
się na drugiej osobie. Warto może, żeby
w takim razie Wielki Piątek nie był tylko
wspomnieniem Męki Pańskiej. Kiedy będziemy czytać o ukrzyżowaniu Chrystusa
pewnie wielu z nas spyta: Po co to wszystko
się stało? Czy Ty Boże naprawdę musiałeś
tyle wycierpieć, czy musiałeś to wszystko
znosić? I wtedy zdamy sobie sprawę, że
krzyż to nie tylko symbol, że każdy z nas
ma swój krzyż. Połączmy więc w tym dniu
nasze krzyże z Jego, nasze cierpienia z Jego

Listy czytelników

Droga redakcjo Głosu Bierawy

Pragnę pokazać szydełkowane wzory
w kolorach nałożone na jajka wraz z szydełkowanym koszyczkiem. To piękno
wykonała pani z miejscowości k.Rud.
Mam to piękno w posiadaniu i sfotografowałem to, by przedstawić drogim czytelnikom „Głosu Bierawa”.
Życzę wszystkim pracownikom Gminy Bierawa i mieszkańcom miejscowości

14
29

ODBIÓR WORKÓW Z ODPADAMI PO SEGREGACJI - wystawiane przed godz. 6.30
Miejscowości
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Krasić, szydełkować, oklejać czy rysować ?

Wielkanocne jajka
Najstarsze pisanki w Polsce odkryto
podczas wykopalisk w Opolu, Podradzą z
X wieku. Sposób, w jaki zostało ozdobione jajko wielkanocne, nadal ma określoną
nazwę: pisanka (rysowana gorącym woskiem), kraszanka, oklejanka, skrobanka,
rysowanka. Jajka pomalowane na jeden
kolor noszą nazwę kraszanek, malowanek,
byczków, ałunek. Natomiast jajka w jednym kolorze z wyskrobanym motywem to
rysowanki. Technika zdobienia jajek przez
naklejanie na nie wyciętych wcześniej ma-

łych elementów tworzących jakiś wzór,
jest typową łowicką techniką.
Do kolorowania jajek używano naturalnych barwników. Kolory żółte uzyskiwano z liści brzozy, olchy, kory jabłoni,
kwiatów rumianku i łusek cebuli. Pomarańczowy kolor dawała marchew i dynia.
Na zielono jajka barwił wywar z pokrzywy, barwnik z kwiatów jemioły i bratka,
zaś barwę fioletową uzyskiwano z kwiatów
ciemnej malwy. Niebieskie odcienie uzyskiwano z owoców tarniny. Szczególnym
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Męką, powierzmy nasze łzy, nasze bóle.
Oddajmy Mu całe zło którego już w sobie
mieć nie chcemy. Dopiero wtedy będzie
mogła przyjść ulga i radość. Po pewnym
czasie, jeśli będziemy tego chcieli, przyjdzie
coś jeszcze. Przyjdzie przebaczenie. Przebaczenie to nie udawanie, że wszystko jest
w porządku, że nic się nie stało. To zobaczenie w drugim człowieku całej prawdy o
nim, czyli nie tylko tego co w nim złe, ale
też tego co dobre. To przewartościowanie
pewnych spraw. Dostrzeżenie tego co naprawdę ważne czyli wspaniałości tego świata, który stworzył dla nas Bóg i wspaniałości ludzi których Bóg wokół nas postawił.
Będziemy umieli tak jak Chrystus zobaczyć
w łotrze dobrego, wartościowego człowieka. Zobaczymy w ludziach otaczających
nas (mimo, że popełniają rzeczy których
nie pochwalamy) zagubionych i nieszczęśliwych ludzi. Tak, ten sposób myślenia
wydaje się bardzo nierealny, tak daleki od
naszej rzeczywistości. Lecz właśnie o to jest
Wielki Piątek. Triduum Paschalne to czas
po którym ma całkowicie zmienić się nasze życie. To czas odrzucenia tego co było
(tego złego oczywiście) i zaczęcia nowego
życia. Dopiero w tym życiu będzie miejsce
na Zmartwychwstałego Boga i Człowieka.
Kiedy w niedzielę rano zabiją dzwony to
my mamy zmartwychwstać wraz z Nim do
nowego lepszego życia. Tego właśnie Wam
życzę na te Wielkie Dni.
Małgorzata Rzytki
Dziergowice, Brzeźce, Goszyce, Solarnia,
Stare Koźle, Lubieszów, Korzonek, Stara
Kuźnia, Grabówka, Bierawa, Ortowice,
Kotlarnia:
Aby Święta Wielkiej Nocy były pełne
wiary i miłości.
Aby był to czas serdecznych spotkań
w gronie rodziny i przyjaciół pełnych
nadziei na nadchodzące wiosenne dni.
Konrad Golla z Kotlarni
Czytelnik „ Głosu Bierawy ”
kolorem był kolor czerwony uzyskiwany
z kory kruszyny i dębu, krokusów i suszonych jagód. Barwa czerwona symbolizowała krew Chrystusa przelaną za grzechy
człowieka. Z tym kolorem związana jest
legenda, według której Maria Magdalena
jako pierwsza zobaczyła zmartwychwstałego Chrystusa i pobiegła z tą nowiną do
domu. Wówczas zobaczyła, że wszystkie jajka w gospodarstwie zabarwiły się
na czerwono. Z radością zabrała je i wyszła, aby podzielić się nimi z Apostołami.
Oznajmiła im, iż Jezusa nie ma w grobie.
Stąd kolor czerwony jest symbolem zwycięstwa i radości.
Konrad Golla
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W skrócie

II Szkolny Turniej Szachowy w ZSD w Solarni

GCKiR - Maskarada.

DK w Starej Kuźni - Babski comber.

Czyste powietrze wokół nas - Przedszkole w Dziergowicach

DK w Starej Kuźni - przdstawienie dla dzieci.

Szkoła Podstawowa w Starym Koźlu - I dzień wiosny.

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

GŁOS BIERAWY - Gminny Biuletyn Informacyjny

Wyd. Rada i Urząd Gminy w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa
Biuletyn ukazuje się nieregularnie, wydanie bezpłatne.
Skład komputerowy: Studio ABIT - tel. 0692 489 773
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