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Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia
przeżywania Wielkanocy
w zdrowiu, radości i wzajemnej życzliwości.
Niech magia tych wyjątkowych dni
napełni nas wszystkich wiarą i nadzieją,
da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z optymizmem patrzeć w przyszłość

Wójt Gminy Bierawa
Ryszard Gołębowski

Przewodnicząca Rady Gminy Bierawa
Elżbieta Dziuda

GMINA

BIERAWA

Bezpłatne badania:
- CYTOLOGIA
- MAMOGRAFIA
- KOLONOSKOPIA
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 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/
Sołectwo Stare Koźle

http://www.starekozle.pl/

Piszczek Hildegarda ..................... 90 lat
Lis Marta ....................................... 94 lat
Szmandra Berta ........................... 97 lat

Pankala Anna i Józef ........... 50 lat PM
Biszof Gertruda i Krystian . 50 lat PM
Stolorz Gizela i Bolesław .... 50 lat PM
Szczygieł Elżbieta i Kazimierz 50 lat PM
Vogel Łucja i Herbert .......... 60 lat PM

* * *
Liczba mieskańców na 01.03.2012
Bierawa ........................................... 1326
Brzeźce ............................................. 566
Dziergowice ................................... 1700
Goszyce ............................................ 157
Grabówka ........................................ 191
Korzonek ......................................... 236
Kotlarnia .......................................... 624
Lubieszów ........................................ 503
Ortowice .......................................... 264
Solarnia ............................................ 509
Stara Kuźnia .................................... 616
Stare Koźle ....................................... 806
Razem ....................................... 7498

Udzielanie pomocy psychologicznej
mgr Alicja Goździk-Żelazny
w następujące dni:  5.IV, 19.IV, 10.V, 
24.V, 14.VI, 28.VI, 12.VII, 26.VII, 
9.VIII, 23.VIII, 6.IX, 20.IX, 4.X, 18.X, 
8.XI, 22.XI, 6.XII, 20.XII 2012r. 
w godzinach 8:30-13:30
budynek Urzędu Gminy (wejście od 
Stacji Opieki Caritas)
Zgodnie z zasadami etyki, psycho-
log zobowiązany jest do zachowania 
tajemnicy zawodowej, z której może 
zwolnić jedynie sąd.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Bierawie
ul. Wojska Polskiego 12
tel. 77 4872181 wew.144

Informacje

Nasi Jubilaci

Wójt Gminy Bierawa informuje

Szanowni Państwo
 Pod koniec roku 2011 Rada Gminy 
Bierawa podjęła uchwałę budżetową na 
rok 2012. Po stronie dochodów jest kwo-
ta 21 169 tyś zł. Na rok 2012 pozyskano 
już środki z rezerwy powodziowej MSW 
w kwocie 120 tyś zł; na odbudowę drogi 
transportu rolnego w Brzeźcach od ul. 
Odrzańskiej; na budowę drogi transpor-
tu rolnego w Dziergowicach kwotę 250 
tyś zł z Urzędu Marszałkowskiego. Środki 
Unijne z PROW-u na zakup wyposażenia 
kuchni w Domu Kultury w Bierawie na 
kwotę 24,5 tyś zł. W ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał 
kwotę 61 tyś zł jako projekt indykatyw-
ny skierowany w stronę osób bezrobot-
nych. Staraniem gminy zostanie zatrud-
nionych 8 osób z grona bezrobotnych  
w ramach umowy z Powiatowym Urzę-
dem pracy. Oczywiście gmina na ten cel 
musi wygospodarować  20 tyś zł. Naj-
większą inwestycją w skali lat 2012-2013 
będzie budowa „Kanalizacji sanitarnej 
Solarni – część Dziergowic oraz tranzy-
tu do oczyszczalni ścieków w ZAK S.A.” 
Przedmiotowe zadanie będzie kosztować 
około 7 mln zł. W ramach tej inwesty-
cji gmina złożyła wniosek do Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich o dofi-

nansowanie na kwotę 3 mln zł. Rok 2013 
przyniesie nowe zadanie jakim jest prze-
budowa ul. Leśnej i Polnej w Bierawie ze 
środków unijnych na które gmina złożyła 
wniosek i otrzymała 1,28 mln zł dofinan-
sowania (co stanowi 85% kosztów) – jest 
to dojazd do terenów inwestycyjnych, 
gdyż taki warunek musiał być spełniony. 
 Powyższe informacje o dodatkowych 
finansach pozyskanych dla naszej gminy 
mówią o dużym zaangażowaniu wszyst-
kich pracowników gminy, którzy swoją 
pracą i postawą zasługują na uznanie. 
 W maju będziemy jako gmina świę-
tować 20 lat partnerstwa z miastem Ost-
fildern. Będziemy również gościć z tej 
okazji przedstawicieli z gminy francu-
skiej – Montluel, zaproszenie na tę oko-
liczność zostało skierowane również na 
Ukrainę.
 Przed nami Święta Wielkanocne,  
z tej też okazji składam wszystkim miesz-
kańcom najserdeczniejsze życzenia, tra-
dycyjnie smacznego jajka, wszelkiej po-
myślności a szczególnie zdrowia. Życzę 
także optymizmu, aby słowo kryzys nie 
przesłaniało nadziei na lepszy czas.

Z poważaniem
Wójt Gminy Bierawa
Ryszard Gołębowski

PUNKT KONSULTACYJNY

Uchwała Nr 2007/2012
Zarządu Województwa 

Opolskiego
z dnia 20 marca 2012 r.
w sprawie przydzielenia Gminie Biera-
wa środków finansowych budżetu Wo-
jewództwa Opolskiego

 Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 usta-
wy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzą-
dzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1590 ze zm.) oraz art. 22c ust. 
1 pkt 6 ustawy z dnia 03 lutego 1995 r.  
o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.), 
uchwały Nr XIV/177/2012 Sejmiku Wo-
jewództwa Opolskiego z dnia 24 stycznia 
2012 r. w sprawie uchwały budżetowej 
na 2012 roku ze zmianami, § 5 ust. 1  
pkt 3, § 15 ust. 1 i 2, § 16 ust. 1 uchwa-
ły Nr 508/2011 Zarządu Województwa 
Opolskiego z dnia 05 kwietnia 2011 r.  
w sprawie przydzielania jednostkom sa-
morządu terytorialnego środków finan-
sowych budżetu Województwa Opol-
skiego na zadania określone w ustawie 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 
Zarząd Województwa uchwala, co nastę-
puje :

§1
 W związku z wnioskiem Gminy Bie-
rawa z dnia 27 grudnia 2011 r. Nr RGM 
5541.2.11 przydziela się Gminie Biera-
wa z budżetu Województwa Opolskiego 
środki finansowe w kwocie do 249 300,00 
zł z przeznaczeniem na przebudowę dro-
gi dojazdowej do gruntów rolnych, ozna-
czonej w ewidencji gruntów dz. nr 473 
a.m. 3, nr 532 a.m. 4, obręb Lubieszów  
i nr 393, 380, 381, 334/1 a.m 1, nr 334/3, 
334/4, 325 a.m. 4 obręb Dziergowice  
o długości 2,493 km.

§2
 Ostateczna wysokość środków finan-
sowych budżetu Województwa Opol-
skiego zostanie określona w umowie 
przy uwzględnieniu zadeklarowanego 
przez Gminę udziału własnego. Kwota 
ta nie może przekroczyć 69 % faktycznie 
poniesionych, kwalifikowalnych kosztów 
robót i obejmować kosztów określonych 
w § 4 i § 5 ust. 3 uchwały Nr 508/2011 
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 5 kwietnia 2011 r.

§3
 Warunki przekazania środków finan-
sowych zostaną określone w umowie.

Zarząd Województwa Opolskiego

Miasto partnerskie Ostfildern

20 lat współpracy
 Program obchodów 20-lecia podpi-
sania porozumienia o nawiązaniu przyja-
cielskich stosunków między gminą Biera-
wa i miastem Ostfildern.

Sobota 19.05.2012 r.
(Dom Kultury w Bierawie): 
Godz.15.00 Powitanie gości: Wójt Gminy 
Bierawa Ryszard Gołębowski, Burmistrz 
Miasta Ostfildern Rainer Lechner
Godz.15.10 Podsumowanie 20 lat współ-
pracy
Godz.15.50 Prezentacja zdjęciowa poka-
zująca obszary współpracy.
Godz.16.00 Uhonorowanie osób, które 
przyczyniły się do powstania oraz rozwo-
ju współpracy pomiędzy Gminą Bierawa i 
Gminą Ostfildern.
Godz.16.15 Otwarcie wystawy ukazują-
cej życie i dzieła wielkiego budowniczego  
Ernsta Friedricha Zwirnera.
Godz.16.30 Pokaz filmu: pt. Ernst Frie-
drich Zwirner - Budowniczy z Kotlarni.
Godz.16.50 Część Muzyczna.

Niedziela 20.05.2012 r.:
Godz.14.00 Msza Święta w kościele pod 
wezwaniem Trójcy Świętej w Bierawie od-
prawiona w intecji mieszkańców Miasta 
Ostfildern i Gminy Bierawa.
Godz.15.00 Odsłonięcie tablicy oraz 
otwarcie skweru Ostfildern upamiętnia-
jącego 20-letnią współpracę pomiędzy 
Gminą Bierawa i Miastem Ostfildern.
Godz.15.20 Uroczysty przemarsz na bo-
isko sportowe w Bierawie.
Godz.16.00 Występ gwiazdy muzyki nie-
mieckiej „ROMY“.
Godz.17.00 Przegląd twórczości zespołów 
szkolnych i przedszkolnych z terenu Gmi-
ny Bierawa
Godz.18.30 Występ zespołu Łężczok.
Godz.19.30 Zabawa przy rytmach orkie-
stry dętej z Czech.

Programm der Feierlichkeiten anlässlich 
des 20-jährigen Bestehens der Partner-
schaft zwischen Bierawa und Ostfildern

19 Mai, Samstag:
15.00 Uhr Begrüßungsreden der beiden 
Bürgermeister, Ryszard Gołębowski und 
Rainer Lechner
15.10 Uhr Zusammenfassung der 20-jäh-
rigen Zusammenarbeit
15.50 Uhr Zusammenarbeit beider Ge-
meinden dargestellt in Fotos
16.00 Uhr Honorierung von Personen, 
die zur Entstehung und Entwicklung der 
Zusammenarbeit zwischen beiden Ge-
meinden beigetragen haben
16.15 Uhr Eröffnung der Ausstellung über 
das Leben und Wirkung des Baumeisters 
u.a. des Kölner Doms E. Fr. Zwirner
16.30 Uhr Filmvorführung über E. Fr. 
Zwirner, den großen Baumeister, geb. in 
unserer Gemeinde, Ortschaft: Jakobswal-
de (heute: Kotlarnia)
16.50 Uhr Musikalischer Teil unter der 
Leitung von Frau Katzer

20 Mai, Sonntag:
14.00 Uhr Heilige Messe; gelesen in polni-
scher und deutscher Sprache
15.00 Uhr Enthüllung einer Erinnerungs-
tafel anlässlich der 20-jährigen Partner-
schaft zwischen Bierawa und Ostfildern
15.10 Uhr Feierliche Übergebung des 
„europäischen“ Staffelholzes.
15.15 Uhr Feierlicher Umzug auf den 
Fußballplatz.
16.00 Uhr Auftritt des Stars des Tages
17.00 Uhr Auftritt von Schul-und Kinder-
gärtengruppen
18.00 Uhr Auftritt der Musik-und Tanz-
gruppe “Łężczok”
19.30 Uhr Tanzabend begleitet von einer 
Blasmusikband aus Tschechien

 Uprzejmie informuję, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych, przewiduje się dofinansowanie w 2012 roku zadania pn.:
l. Remont drogi transportu rolnego w m. Brzeźce w km 0+000 do 0+823.
Wysokość dotacji wynosić będzie 120.000 zł, nie więcej jednak niż:
•	wartość zadania po udzieleniu zamówienia publicznego, w przypadku zadań zwią-

zanych z usuwaniem skutków powodzi mających miejsce w 2010 roku, jeżeli gmina 
została ujęta w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2011 r. w 
sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i roz-
biórek 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 przy-
padkach.

 Dotacja ta zostanie udzielona na podstawie umowy zawartej z jednostką samo-
rządu terytorialnego po przekazaniu przez nią, do dnia 31 maja 2012 roku, doku-
mentów wskazanych w załączniku nr l do Wytycznych, zamieszczonych na stronie 
internetowej Ministerstwa, w zakładce Bezpieczeństwo.
 Nieprzekazanie powyższych dokumentów w ww. terminie będzie oznaczało rezy-
gnację z przyznanego wstępnie dofinansowania. 
 Dokumentację należy przekazać na adres właściwego terytorialnie wojewody.

Pan Ryszard Gołębowski
Wójt Gminy Bierawa
Województwo Opolskie

PROMESA

Warszawa, dnia 23 lutego 2012 r.

MINISTERSTWO
SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Podsekretarz Stanu
Stanisław Rakoczy

Serdecznie zapraszamy!
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Utylizacja 
azbestu
 Gmina Bierawa złożyła do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska w Opolu wniosek o udzielenie 
pomocy finansowej w formie dotacji na 
przedsięwzięcie zgodne z programami 
usuwania azbestu i wyrobów zawierają-
cych azbest z terenu Gminy Bierawa.
 Wniosek został poprzedzony nabo-
rem wniosków osób fizycznych z terenu 
gminy Bierawa chcących usunąć azbest 
ze swojej nieruchomości. Ogółem zosta-
ło złożonych 19 podań, co stanowi 18,5  
tony (1 557m2) azbestu do utylizacji.
 Przewidywane koszty określono na 
kwotę 58 224,74 zł, wnioskowana kwota 
dotacji wynosi 49491,03 zł. Maksymal-
ne dofinansowanie jakie można uzyskać 
wynosi 85% wartości przedsięwzięcia nie 
więcej jak 50 tys.zł

Fundusz sołecki

Plan 2012
 Główne zadania oraz wysokość środ-
ków funduszu sołeckiego na rok 2012  
w poszczególnych sołectw przedstawia się 
następująco:
1. Dziergowice: 27.280,00 zł
•	utwardzenie placu strażackiego

2. Bierawa: 27.280,00 zł
•	remont nawierzchni drogi przy targo-

wisku od strony ul. Krótkiej
•	wykonanie oświetlenia skrzyżowania 

ulic – kierunek Lubieszów, Grabówka, 
Bierawa

3. Stare Koźle: 27.280,00 zł
•	zakup urządzeń koszących: kosiarka, 

kosa i nożyce do żywopłotu
•	zakup namiotu
•	modernizacja parku przy ul. Wolności 

oraz skweru ul. Leśna
4. Kotlarnia: 22.697,00 zł
•	remont dróg osiedlowych
•	zakup stołów i ław biesiadnych
•	zakup kosiarki samojezdnej + pług 

śnieżny
5. Stara Kuźnia: 22.697,00 zł
•	budowa placu zabaw przy Domu Kul-

tury
6. Brzeźce: 21.251,00 zł
•	remont przystanku
•	renowacja i remonty placów zabaw
•	zamontowanie ławek i koszy parko-

wych przy ul. Kościelnej
•	przyłącze elektryczne na placu zabaw
•	doposażenie klubu

7. Solarnia: 19.314,00 zł
•	zakup stołów i ław biesiadnych
•	zakup altany ogrodowej na placu za-

baw
•	modernizacja skweru 

8. Lubieszów: 18.878,00 zł
•	remont placu przy przedszkolu
•	remont pomieszczenia na magazyn 

sołecki
•	doprowadzenie instalacji elektrycznej 

do „Lubieszewskiej Izby”
•	remont wjazdu na boisko

9. Ortowice: 12.767,00 zł
•	remont świetlicy – przebudowa toalet

10. Korzonek: 12.003,00 zł
•	zakup i montaż ławek parkowych 
•	utwardzenie ścieżki pieszo-rowerowej 

w parku
•	zakup sadzonek żywopłotu
•	zasypanie dołów i wyrównanie terenu 

w parku i na boisku 
11. Grabówka: 10.667,00 zł
•	zakup i wykonanie ogrodzenia placu 

zabaw
12. Goszyce: 9.712,00 zł
•	zagospodarowanie centralnego placu 

wsi (bruk + ławki)

Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej w Dziergowicach

Jest coraz lepiej
 Rada Sołecka wykazała się dużą ak-
tywnością w działaniach na rzecz wsi. 
Współpracując z młodzieżą działającą 
przy Domu Kultury zorganizowała „Wio-
senne porządki na wsi”. Dbała o wygląd 
sołectwa - plewiąc, zamiatając czy też 
przycinając tereny zielone. Odnowiony 
został Pomnik Powstańców Śląskich na 
ulicy Raciborskiej, powstał „Plac Heksy” 
naprzeciw kościoła, upiększono i wzboga-
cono o nowe ptactwo stawek przy Ochot-
niczej Straży Pożarnej. Wysłany został 
projekt mapy wsi do Euro Country. Rada 
sołecka dbała również o koszenie trawy 
na terenie wsi, w działaniach tych czynny 
udział brał Pan Walter Chrząszcz. Wraz 
z członkami Koła Gospodyń Wiejskich  

i Mniejszości Niemieckiej udało się zorga-
nizować festyn odpustowy. Dzięki spon-
sorowi zakupione zostało okno do kaplicy 
Św. Jana. 
 Rada Sołecka starała się współpraco-
wać ze wszystkimi organizacjami działa-
jącymi na terenie Dziergowic. Wraz z ko-
łem Gospodyń Wiejskich i kierownikiem 
Domu Kultury Rada Sołecka brała udział 
w zorganizowaniu Biesiady Adwentowej, 
Mikołaja dla dzieci - na tę okazję zaku-
piono cukierki dla dzieci oraz upieczo-
no pączki przez Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich oraz członków rady sołeckiej. 
Wraz z kierownikiem Domu Kultury zor-
ganizowano wigilię dla seniorów. Koszty 
imprezy pokryto z budżetu rady sołeckiej. 

W tym miejscu niesione są wielkie po-
dziękowania dla wszystkich sponsorów, 
którzy pomagali finansowo przy organi-
zowaniu imprez: Państwu Malajka, Pani 
Elżbiecie Dziuda, Państwu Chrząszcz, 
Państwu Lis, oraz dla wszystkich którzy  
w jakikolwiek sposób przyczynili się do 
prac wykonanych społecznie na rzecz na-
szej wsi.  
 Na bieżąco są realizowane prace na 
terenie Dziergowic. Wkrótce zostaną 
wykonane dalsze prace na placu Hek-
sy- wykończenie go, postawienie tablicy, 
ławeczek i rzeźby Heksy oraz posadzenie 
krzewów i ukwiecenie terenu. Dalszy etap 
prac związany będzie z montażem luster 
na ulicy Gustawa Morcinka i Brzozowej, 
utwardzeniem ulicy Wąskiej, naprawach 
bieżących, montażu brakujących lamp 
na ulicy Kwiatowej, oczyszczeniu rowów 
melioracyjnych, utwardzeniu poboczy na 
ulicy Kozielskiej. 
 W roku 2012 będą kontynuowane 
imprezy rozrywkowe dla mieszkańców 
Dziergowic. Już odbył się „Pogrzeb Basa” 
dla wszystkich mieszkańców, jak i „Po-
grzeb Małego Basa” - tylko dla najmłod-
szych, który został bardzo dobrze przyjęty 
przez dzieci. Impreza pogrzebania basa 
dla dorosłych również cieszyła się dużą 
frekwencją mieszkańców, którzy poprze-
bierani w piękne stroje bawili się do pół-
nocy. Tradycyjne „pogrzebanie basa” mia-
ło miejsce o północy i jak każdego roku 
zostało świetnie przygotowane i budziło 
wielkie emocje uczestników imprezy. 
Tym wydarzeniem zakończono karnawał 
w Dziergowicach oraz Solarni.

Sołtys wsi Dziergowice

Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej w Bierawie

Rozliczenie 2011 roku
 Rada Sołecka spotykała się w 2011 
roku kilka razy. W spotkaniach tych 
uczestniczyli również przedstawiciele 
różnych organizacji działających w Biera-
wie, radni oraz władze gminy. Omawiano 
sprawy dotyczące imprez i uroczystości 
organizowanych w sołectwie, między 

innymi: Maskarada, Piknik rodzinny, 
Odpust parafialny, Dożynki powiatowo- 
gminne, Dzień św. Marcina, Kiermasz pa-
rafialny, mikołajki, spotkania opłatkowe, 
Kiermasz bożonarodzeniowy oraz Okien-
ka adwentowe. Omawiano również bie-
żące potrzeby sołectwa wynikłe podczas 

spotkań i rozmów z mieszkań-
cami. Były to sprawy takie jak: 
utrzymanie czystości i upięk-
szanie wsi, naprawa wadliwego 
oświetlenia, koszenie terenów 
zielonych w sołectwie. Porusza-
no również sprawy bezpieczeń-
stwa mieszkańców: zamonto-
wanie progów zwalniających 
na ul. Krótkiej (już istnieje) i 
Serżyski, wyznaczenia przejścia 
dla pieszych na ul. ks. Ott. Steie-

ra przy przystanku od strony Lubieszowa 
oraz wykonanie chodnika wzdłuż ul. Mic-
kiewicza. Kolejny raz w tej sprawie zosta-
ło napisane pismo do Rady Powiatu, do 
którego dołączono podpisy mieszkańców. 
 Na jednym ze spotkań Rada Sołecka 
podała propozycje nazwy dwóch nowo-
powstających ulic w Bierawie, co zostało 
pozytywnie zaopiniowane przez Radę 
Gminy. Ulice te będą nosić nazwę Cicha 
i Jana Pawła II. Ze środków Funduszu 
sołeckiego na 2011 r. doposażono plac 
zabaw. Zakupiono ławki, stół do tenisa, 
huśtawki oraz zestaw zabawkowy. 
 Na spotkaniu wiejskim, które odbyło 
się 28 września 2011 r, przyjęto uchwałę 
w sprawie uchwalenia wniosku o przy-
znanie środków z funduszu sołeckiego na 
realizacje zadań, służących poprawie wa-
runków życia mieszkańców wsi. Głównie 
wnioskowano o remont nawierzchni dro-
gi przy targowisku od strony ul. Krótkiej 
oraz o oświetlenie skrzyżowania – kieru-

nek Lubieszów, Grabówka, Bierawa. Za-
danie te będą realizowane w 2012 r. 
 W związku z rezygnacją 3 członków 
Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim, któ-
re odbyło się 06 lutego 2012 r. wybrano 
nowych członków Rady Sołeckiej. Re-
zygnację złożyli: Pani Ewa Muskała, Pan 
Helmut Owczarek oraz Pani Danuta Jan-
cewicz. Nowymi członkami zostali: Pani 
Gizela Wiesiołek, Pani Wanda Cyran oraz 
Pan Czesław Gałysa. 
 Pragnę podziękować władzom gminy 
za pomoc w realizacji wszystkich zadań  
i przedsięwzięć, członkom rady sołeckiej 
i innym mieszkańcom za aktywne zaan-
gażowanie się w prace na rzecz sołectwa. 
Dodatkowo chcę również podziękować 
wszystkim sponsorom z terenu gminy 
Bierawa, dzięki którym festyny i inne uro-
czystości mogły być „bardziej atrakcyjne”. 

Danuta Szczygieł

Dotyczy wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Tytuł projektu: Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa 
poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bie-
rawa – wartość dofinansowania 1 278 877,60zł
Dzień złożenia: 19.12.2011r

Szanowny Panie Wójcie,

 Uprzejmie informuję, iż Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 
1921/2012 z dnia 6 marca 2012 r. przyjął listę projektów wybranych do dofinansowa-
nia w ramach IV naboru wniosków do poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne RPO WO na 
lata 2007-2013, na której znajduje się złożony przez Państwa wniosek.
Warunkiem zawarcia umowy o dofinansowanie jest uzupełnienie wniosku o następu-
jące dokumenty:

1. Dokument potwierdzający zabezpieczenie środków koniecznych do zrealizowa-
nia inwestycji,

2. Indywidualną Interpretację Izby Skarbowej,
3. Pozwolenia na budowę, 

Niezwłocznie, niemniej jednak w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 
2012 r. do Punktu Przyjmowania Wniosków przy Departamencie Koordynacji Pro-
gramów Operacyjnych UMWO, ul. Ostrówek 5-7 (parter), 45-082 Opole.
 Ponadto należy uzupełnić wniosek o dokumentację w zakresie Oceny Od-
działywania na Środowisko zgodnie z wystanym do Państwa pismem o nr DPO-
-11.432.20,1L2011.BB z dnia 24 stycznia 2012 r.
 Różnice kursowe mogą spowodować, że umowa zostanie podpisana na kwotę do-
finansowania niższą niż wynikająca z przyjętego przez Zarząd Województwa Opol-
skiego wniosku o dofinansowanie projektu.
 Listy projektów przyjętych do dofinansowania znajdują się na stronie interneto-
wej www.rpo.opolskie.pl.

Z poważaniem
Józef Sebesta

Pan Ryszard Gołębowski
Wójt Gminy Bierawa
Województwo Opolskie

Opole, dnia 8 marca 2012 r,

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO
DPO-11.432.20.11.2011.EK
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Publiczne Przedszkole w Bierawie

Owocna współpraca
 Kiedy za oknami był jeszcze śnieg  
i mróz dzieci z Publicznego Przedszkola 
w Bierawie z oddziałami zamiejscowy-
mi organizowały przedszkolne Wigilijki, 
zapraszając gości m.in. przedstawicieli 
Urzędu Gminy, przewodniczącą Rady 
Gminy, Sołtysa, Księdza oraz Radę Rodzi-
ców, emerytów i rencistów .Na stole wigi-
lijnym nie zabrakło tradycyjnych potraw. 
W świątecznym nastroju dzieci zaprezen-
towały swoje umiejętności przedstawiając 
jasełka, śpiewając kolędy i pastorałki. 
 W styczniu grupy starsze – 5-6 latki 
uczestniczyły „W popołudniu z jasełka-
mi” w Domu Kultury w Bierawie. Każdy 
oddział zaprezentował swoją część arty-
styczną nawiązując do narodzin Pana Je-
zusa. Maluszki również miały okazję do 
ukazania swoich umiejętności wokalnych. 
Reprezentacja dzieci ze Starego Koźla 
oraz Bierawy wzięła udział w Przeglądzie 
Kolęd i Pastorałek „Bobas” w Cisku. 
 Realizując cele planu rocznego na-
uczyciele organizują wiele ciekawych za-
jęć teatralnych, a także chętnie uczestni-
czą w wycieczkach np. do teatru na różne 

przedstawienia oraz zapraszają „żywych 
aktorów” do swoich placówek. 
 Kontynuując również wspieranie akcji 
„Cała Polska czyta dzieciom” angażując 
rodziców, co cieszy się ogromnym zain-
teresowaniem, rodzice nie tylko czytają 
bajeczki dzieciom, lecz również tworzą 
krótkie opowiadania ze swoją pociechą. 
Kto wie, może powstanie zbiór bajek  
i baśni…? Rodzice także przygotowują 
niespodziankę z okazji Dnia Dziecka – 
„Znane i lubiane bajeczki” jako integracja 
rodzic-dziecko-nauczyciel. Ponadto za-
wsze możemy liczyć na ogromną pomoc  
z ich strony w przygotowaniu różnych 
uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka 
oraz Balu Karnawałowego. Wszystkim ro-
dzicom serdecznie dziękujemy za pomoc  
i zaangażowanie. 
 W przedszkolu w Bierawie w dal-
szym ciągu realizujemy program pro-
mocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele 
Zippiego” oraz ściśle współpracujemy  
z pracownikami poradni psychologiczno 
- pedagogicznej w Kędzierzynie Koźlu. Ta 
owocna współpraca pomaga wyrównać 

szanse edukacyjne dzieci oraz uczy róż-
nych umiejętności radzenia sobie z napo-
tkanymi trudności. 
 W dniach 1 – 31 marca odbywała się 
rekrutacja przyjęcia dziecka do przed-
szkola. W każdym oddziale zorganizo-
wano ,,Dni otwarte” połączone z zapisem 
dzieci do przedszkola na nowy rok szkol-
ny 2012/2013. Dzieci miały okazję zoba-
czyć przedszkole, pobawić się zabawkami 
z innymi dziećmi, były także widzami 
spektaklu „Wiosna na polanie”.
 Przed nami jeszcze wiele pracy, lecz 
nie opuszcza nas chęć realizacji dalszych 
planów. Jesteśmy w trakcie robienia stro-
ików wielkanocnych i innych ozdób na 
kiermasz wielkanocny, za niedługo po-
żegnamy Zimę pochodem z Marzanną, 
będziemy odwiedzać domostwa i składać 
życzenia świąteczne ,,Wodzenie koguci-
ka’’ oraz poszukamy zajączka. Będziemy 
również uczestnikami w konkursie na 
zdobienie jaja wielkanocnego w Cisku  
i na stroiku wielkanocnym organizowa-
nym w Domu Kultury w Bierawie. Czeka 
nas konkurs „Nasze ulubione bajki”, który 
odbędzie się w przedszkolu w Bierawie. 

Nauczycielka przedszkola 
Agnieszka Czogała

OSP Dziergowice

Aktywni strażacy
 W ostatnim czasie strażacy z OSP 
Dziergowice brali udział w licznych zda-
rzeniach pożarniczych m.in.: w gaszeniu 
budynków, palących się traw jak i w zda-
rzeniach losowych m.in.: w wypompowy-
waniu wody z  zalanych piwnic, w dowo-
żeniu wody do domostw, którym woda 
zamarzła. Pomimo tego, potrafili znaleźć 
czas, aby w okresie zimowym trenować 
piłkę nożną. To skłoniło ich do wzięcia 
udziału w III Ogólnopolskim Turnieju 
Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych o Puchar Prezesa Zarządu. 
W tym turnieju wezmą udział: Mariusz 
Czogała, Piotr Garbas, Damian Grycman, 

Stanisław Musioł, Tobiasz Olbrych, Artur 
Reczuch, Artur Skupin, Marcin Tomala, 
Rafał Tomala. Jako jedyni będą oni repre-
zentować województwo opolskie i naszą 
gminę. Turniej odbędzie się w dniach 
31.03-01.04.2012 roku w Gąsawie (koło 
Bydgoszczy) pow. żniński, woj. kujaw-
sko-pomorskie. Mecze rozpoczynać się 
będą o godzinie 9:00. Naszym strażakom 
życzymy powodzenia. Informacja o wy-
nikach pojawi się w następnym numerze 
„Głos Bierawy”. 

Komendant Gminny OSP 
Waldemar Proksza

Stara Kuźnia

LZS Zawisza
 25.03.2012r. w Żywcu odbył się XIII 
Półmaraton dookoła jeziora Żywieckie-
go. Na dystansie 21.097 km wystartowało 
848 zawodników. W tak licznym gronie 
zawodników znalazła się również zawod-
niczka „ZAWISZY’’ STARA KUŹNIA 
Anna Ryguła, która zajęła drugie miejsce 
w swojej kategorii wiekowej. Gratulujemy 
Aniu.

 17.03.2012r. dwójka zawodników 
„ZAWISZY’’ Stara Kuźnia wystąpiło  
w Halowych Mistrzostwach Polski we-
teranów w Spale. Tadeusz Rojewski oraz 
Andrzej Grzesik startowali na dystansie 
3000m i to z dużym powodzeniem, T.Ro-
jewski został mistrzem Polski a A.Grzesik 
wywalczył brązowy medal.

 17.03.2012r odbyły się Mistrzostwa 
Polski Juniorów w biegach przełajowych 
L.Z.S w Białej Podlaskiej na dystansie 
3000 m w których wystąpił nasz zawod-
nik Szymon Halczak. Był to jego debiut 
w takich zawodach. Szymon w gronie 48 
zawodników był 24. W tej konkurencji 
miała wystąpić nasza najlepsza zawod-
niczka Małgorzata Grala ale kontuzja nie 
pozwoliła jej na wzięcie udziału w tych 
zawodach.

 

18.03.2012r siódemka naszych zawod-
ników wystąpiła w Dąbrowie Górni-
czej w biegach przełajowych o PATERĘ 
DZIENNIKA ZACHODNIEGO oraz 
Śląskiego TKKF. Paweł, Natalia i Bog-
dan Ciechomscy oraz Dawid i Andrzej 
Grzesik oraz Andrzej Reicheet oraz Jan 
Machowski wywalczyli czwarte miejsce  
w gronie 35 startujących klubów.

B. Ciechomski

Lepsze jutro
 Gmina Bierawa/Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Bierawie będzie re-
alizował projekt LEPSZE JUTRO. Projekt 
skierowany będzie dla osób zamieszkałych 
na terenie gminy Bierawa, nie pracujących, 
w wieku aktywności zawodowej (od 18 do 
55 roku życia), niepełnosprawnych, bezro-
botnych o niskim wykształceniu (podsta-
wowym, zawodowym lub średnim bez za-
wodu) korzystających z pomocy społecznej.
 Uczestnicy projektu odbędą spotkania 
z doradcą zawodowym, podczas których 
zostaną wstępnie zbadane predyspozycje 

uczestników. Po spotkaniach określone zo-
staną konkretne szkolenia według zapotrze-
bowania.
 Celem projektu będzie rozwijanie ak-
tywnych form integracji społecznej i umoż-
liwienie dostępu do nich osobom zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym.
 Planowana rekrutacja w miesiącu 
czerwcu 2012r.

Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bierawie

Karina Musioł

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

Wnioski
o dofinansowanie
 Gmina złożyła wniosek do Urzę-
du Marszałkowskiego w Opolu o ujęcie 
do Programu Rozwoju Bazy Sportowej 
Województwa Opolskiego na 2012 rok 
zadania inwestycyjnego pn.: „Przebu-
dowa i remont Sali gimnastycznej przy 
Gimnazjum Publicznym w Bierawie”. 
dofinansowanego ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej.
 Przewidywane koszty do poniesie-
nia w 2012 roku określono na kwotę 
209  346,00 PLN. Wnioskowana kwota  
o dofinansowania - 69 084,00 PLN. Mak-
symalne dofinansowanie jakie można 
uzyskać ze środków FRKF wynosi 33% 
wartości inwestycji.

 Gmina wystąpiła z wnioskiem  do 
Banku Gospodarstwa Krajowego w War-
szawie o udzielenie finansowego wspar-
cia na tworzenie mieszkań socjalnych na 
zadanie pn.: „Budowa dwóch budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych segment 
A i B w zabudowie bliźniaczej-mieszka-
nia socjalne w Bierawie.
 Szacowany całkowity koszt inwesty-
cji wynosi 665 792,11 PLN
 Wnioskowana kwota dofinansowa-
nia – 199 737,63 PLN

II Edycja Konkursu

Zdrowa Gmina
 Gmina Bierawa przystąpiła do II 
edycji konkursu „Zdrowa Gmina” or-
ganizowanego przez Polska Unię On-
kologii, którego celem jest zachęcenie  
i ułatwienie mieszkańcom naszej gminy 
uczestnictwa w bezpłatnych badaniach 
programu profilaktyki nowotworowej.
 Gmina Bierawa prowadzić będzie 
kampanię społeczną na rzecz profilakty-
ki chorób nowotworowych, w kierunku 
przeprowadzenia bezpłatnych badań:

MAMMOGRAFII – raka piersi – ko-
biety w wieku 50-69 lat; z bezpłatnych 
badań mammograficznych mogą skorzy-
stać kobiety spełniające jedno z poniż-
szych kryteriów:
1. Nie miały wykonywanej mammografii 

w ciągu ostatnich 2 lat w ramach NFZ.
2. Otrzymały w ramach realizacji pro-

gramu profilaktyki raka piersi pisemne 
wskazanie do wykonania ponownego 
badania mammograficznego po upły-
wie 12 miesięcy.

3. Nie miały wcześniej stwierdzonej 
zmiany nowotworowej piersi.

Powyższe badania zostaną wykonane  
w czerwcu 2012 r. przy Urzędzie Gminy  
Bierawa w mammobusie dla osób wcze-
śniej imiennie zaproszonych na badanie. 

CYTOLOGII – raka szyjki macicy – ko-
biety w wieku 25-59 lat; z bezpłatnych 

badań cytologicznych mogą skorzystać 
kobiety spełniające jedno z poniższych 
kryteriów:
1. Nie miały wykonywanej cytologii  

w ciągu 3 lat w ramach NFZ.
2. U kobiet obciążonych czynnikami ry-

zyka badanie wykonuje się co 12 mie-
sięcy

Bezpłatne badania cytologiczne zostaną 
wykonane w Poradni Ginekologicznej 
Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – 
Koźlu po uprzednim ustaleniu terminu 
badania w Urzędzie Gminy Bierawa.

KOLONOSKOPII – raka jelita grubego 
– kobiety i mężczyźni bez objawów 50-
65 lat, kobiety i mężczyźni obciążeni ge-
netycznie 40-65 lat (mające co najmniej 
jednego krewnego 1-go stopnia z rozpo-
znaniem raka jelita grubego); 
Bezpłatne badania kolonoskopii zostaną 
wykonane w Poradni Badań Endoskopo-
wych w Opolu, po uprzednim ustaleniu 
terminu badania w Urzędzie Gminy Bie-
rawa.

 Wszelkie informacje na temat kam-
panii społecznej na rzecz profilaktyki 
nowotworowej udzielane są w Urzędzie 
Gminy Bierawa, telefonicznie 77 487 22 
66 (wewnętrzny 114) lub w sekretariacie 
urzędu.
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Szkoła Podstawowa w Starej Kuźni

Koniec zimy wszystkich cieszy.
 Zimowe miesiące pełne były wrażeń. 
Jak zwykle dzieci z naszej szkoły poka-
zały się z tej dobrej strony. Styczeń był 
niezwykły i obfitował w wiele wydarzeń. 
Na zewnątrz prószył śnieg, a nasi ucznio-
wie reprezentowali szkołę w „Popołudniu  
z Jasełkami i Kolędą” w Bierawie a dwa 
tygodnie później w kościele parafialnym 
w Starej Kuźni uczniowie naszej szkoły 
przedstawili Jasełka Bożonarodzeniowe. 
Wszyscy z zaciekawieniem oczekiwali 
na moment pojawienia się młodych arty-
stów - uczniów klas młodszych. Przywi-
tały ich gromkie brawa dodające otuchy. 
I zaczęło się. Występ przeplatany był ko-
lędami wykonanymi z wielkim zaangażo-
waniem. Gromkie brawa na zakończenie 
skierowane do wykonawców i nauczycieli, 
pod opieką których dzieci przygotowały 
przedstawienie, zakończyły to niezwykłe 
spotkanie.
 Nasza szkoła jest również rozśpiewa-
na, gdyż jak co roku z okazji Dnia Kobiet, 
8 marca, został zorganizowany Festiwal 

Językowy. Zaangażowane dzieci chętnie 
brały udział w wyśpiewywaniu piosenek 
w języku angielskim i niemieckim. Mieli-
śmy okazję usłyszeć znane piosenki w wy-
konaniu naszych uczniów. Towarzyszące 
emocje i zamieszanie porównywalne były 
z prawdziwym festiwalem. Nikt nie oka-
zał się przegrany - każdy z uczestników 
otrzymał dyplom uczestnictwa w festiwa-
lu a wyróżnieni uczniowie będą reprezen-
towali nas w II Gminnym Festiwalu Pio-
senki Angielskiej.
 W związku z tym, że szkoła to nie 
tylko zabawa należy również wspomnieć  
o konkursach przedmiotowych i zawo-
dach sportowych, w których co roku 
odnosimy niemałe sukcesy. Uczniowie 
godnie reprezentowali nas w konkursach 
z języka polskiego, języków obcych, reli-
gii, historii oraz przyrody uzyskując wy-
sokie lokaty. Warto również wspomnieć, 
iż uczniowie klas IV-VI wzięli udział  
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z języka 
polskiego, w której dwie uczennice z klasy 

V otrzymały dyplomy laureatów. Ucznio-
wie uczestniczyli również w konkursie 
strażackim i wielu konkursach plastycz-
nych. To że ruch to zdrowie wiedzą wszy-
scy, ale chłopcy z naszej szkoły udowodni-
li to zajmując II miejsce w Mistrzostwach 
Gminy Bierawa w piłce nożnej chłopców. 
Wszystkim serdecznie gratulujemy.
 Młodsi uczniowie naszej szkoły 
uczestniczą również w projekcie współ-
finansowanym przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego pod hasłem NAUKA JEST 
PRZYJEMNA. W ramach tego projektu 
realizowane są zajęcia logopedyczne, in-
formatyczne, muzyczne oraz socjotera-
peutyczne. Dzieci chętnie uczęszczają na 
poszczególne zajęcia, w pełni się angażu-
ją i biorą aktywnie udział co sprawia im 
wielką przyjemność.
 W związku z nadchodzącymi Święta-
mi Wielkanocnymi życzymy wszystkim 
zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt 
Wielkiej Nocy, smacznego jajka, mokrego 
dyngusa, a także odpoczynku w rodzin-
nym gronie. 

Małgorzata Daroń

Szkoła Podstawowa w Starym Koźlu

Z życia szkoły
 W styczniu odbyły się gminne kon-
kursy przedmiotowe nasi uczniowie 
zdobyli następujące miejsca:
język angielski – II miejsce Paulina Li-
gocka, IV miejsce Laura Ficoń, V miej-
sce Edyta Franczyk
język polski – I miejsce Sabina Pyrlik,  
II Laura Ficoń
matematyka – IV miejsce Edyta Fran-
czyk
przyroda – III miejsce Piotr Sokołow-
ski.
 Stypendia za wyniki w nauce (za 
I semestr roku szkolnego 2011/2012) 
otrzymali następujący uczniowie: Edy-
ta Franczyk (średnia 5,3), Sabina Pyr-
lik (średnia 5,20), Laura Ficoń (średnia 
5,2). 
 2 lutego br. miał miejsce w szkole 
występ pani Klementyny Poprawialskiej  
w temacie zdrowie i higiena osobista. 
Był to występ w ramach profilaktyki 
zdrowotnej.
 W dniach od 5 do 12 lutego br. część 
uczniów przebywała na „białej szkole”  
w Sidzinie. Wyjazd zorganizowała p. A. 
Wilner. 
 Była też okazja do zabawy. W poło-
wie lutego odbył się bal przebierańców. 
Na początku marca został zorganizowa-
ny dzień otwarty połączony z zapisami 

do klasy I. 
 Uczniowie wzięli udział w konkursie 
plastycznym pod hasłem ”20 lat straży 
pożarnej – jak cię widza tak cię malują” 
oraz w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej, uczeń Adam Stolorz na eta-
pie gminnym zdobył III miejsce i tym 
samym przeszedł do etapu powiatowe-
go.
 W szkole działa również Szkol-
ne Koło PCK, które jak co roku bierze 
udział w akcji „GORĄCZKA ZŁOTA” 
organizowanej przez Zarząd Rejo-
nowy Polskiego Czerwonego Krzyża  
w Kędzierzynie – Koźlu. Celem akcji jest 
pozyskanie funduszy na  kolonie letnie 
dla dzieci (z rodzin znajdujących się  
w trudnej sytuacji materialnej) z terenu 
powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego. 
Uczniowie przygotowują się do Woje-
wódzkiego Turnieju PCK „Człowiek  
i jego środowisko”. Szkolny etap kon-
kursu przeprowadzi p. M. Giesman. 
Następnie uczniowie mogą wziąć udział 
w konkursie plastycznym pod hasłem 
„POLSKI CZERWONY KRZYŻ – 
UCZY, POMAGA, RATUJE”.
 Dnia 19 marca 2012 r. odbyła się 
uroczystość pasowania uczniów klasy I 
na czytelników biblioteki. Były występy 
artystyczne oraz wspólny poczęstunek 

dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 
 W miesiącu marcu planuje się rów-
nież wyjazd wszystkich uczniów do kina 
w Koźlu na film „Ryś i spółka”. Koszty 
wyjazdu zostaną pokryte z funduszy 
Rady Rodziców. 
 Obecnie w szkole realizowane są na-
stępujące programy lub projekty eduka-
cyjne: 
•	 Projekt regionalny pod hasłem „Ocalić 

od zapomnienia śląsko godka”. Celem 
projektu jest spotkanie integracyjne ze 
społecznością lokalną - koordynator  
p. Szarf. 

•	 Program Społeczny „Szkoła bez prze-
mocy”, 

•	 Projekt unijny NAUKA JEST PRZY-
JEMNA. Projekt przeznaczony jest dla 
uczniów klas I-III.

 W bieżącym roku szkolnym 25 maja 
będziemy obchodzić 65 – rocznicę nada-
nia szkole imienia Marii Konopnickiej.  
W dniach od 28 mają do 6 czerwca 
uczniowie będą mogli wyjechać na „zie-
loną szkołę” nad morze do miejscowo-
ści Pogorzelice. Planowana jest również 
jednodniowa wycieczki dla uczniów klas  
I-III do teatru w Opolu. Uczniowie klas 
IV – VI będą mieli możliwość wyjazdu do 
wioski indiańskiej w Dąbrówce Dolnej.  
W czerwcu tradycyjnie organizujemy 
festyn szkolno – parafialny. 

Anna Restel

Publiczne Przedszkole w Dziergowicach

Czytanie najlepszą nauką
 „Czytanie - oto najlepszy sposób ucze-
nia się.”, tak pisał Aleksander Puszkin. 
My również, dbając o prawidłowy rozwój 
naszych podopiecznych włączyliśmy się  
w tym roku szkolnym do akcji „Cała Pol-
ska czyta dzieciom” realizując tym samym 
plan roczny pt. ”Rozbudzanie aktywności 
twórczej w oparciu o literaturę”, którego 
celami jest kształtowanie nawyków czytel-
niczych, uwrażliwienie na piękno literatu-
ry, poszerzenie wiedzy i aktywności dzieci 
w różnych formach działalności dziecięcej, 
rozwijanie poprawnej wymowy, rozbudza-
nie zainteresowań aktorskich, teatralnych  
i plastycznych. 
 Nauczycielki urozmaicały swoje zaję-
cia wzbogacając je o nowe teksty literackie 
- wprowadzając stałą porę czytania bajek, 
tworząc kąciki czytelnicze jak również 
zaprosiły do czytania znane osoby m.in. 
wójta Gminy Bierawa pana Ryszarda Go-
łębowskiego, przewodniczącą KGW panią 
Urszulę Olejnik oraz panią Sołtys Dziergo-
wic - Teresę Lisak. Ponadto dzieci nawią-
zały kontakt z Biblioteką w DK w Dziergo-
wicach, gdzie z wielkim zainteresowaniem 
i uwagą oglądały różne pozycje książkowe 
i słuchały jak należy dbać o książeczki. 
Nasze przedszkolaki swoje zainteresowa-
nia literackie i recytatorskie miały okazję 
przedstawić w postaci wierszy, podczas 
minionych uroczystości przedszkolnych 
t.j. Mikołajki, Jasełka, Dzień Babci i Dziad-
ka
 Jak co roku, w naszym przedszkolu, 
przed nadejściem Świąt Bożego Narodze-
nia panował gwar i wiele przygotowań do 
nadejścia uroczystej Wigilii. Wszystkie 
przedszkolaki piekły pyszne świąteczne 
pierniczki, grupa średniaków przygoto-
wywała świąteczne kartki z życzeniami,  
a grupa starszaków dekoracje i przedsta-
wienie jasełkowe. W dzień Wigilii zawita-
ły do nas mili goście m.in. pani inspektor 
Elżbieta Chromik oraz emerytowani pra-
cownicy placówki. Po uroczystych wystę-
pach, wszyscy zasiedli do wspólnego posił-
ku, a dzieci czekały już jedynie na prezenty 
znajdujące się pod choinkami w każdej  
z sal.
Czas poświąteczny wcale nie oszczędzał 
naszych przedszkolaków, gdyż czekały ich 
jeszcze przeglądy kolęd i pastorałek w Ci-
sku (gr. maluszków) oraz w Bierawie (gr. 
starszaków).
„Wszystkie wnuki i wnuczęta, z okazji Ich 
święta, pobiegną z kwiatem w ręku, aby 
uczcić Ich święto!” Również nasze przed-
szkolaczki zaprosiły swoich ukochanych 
dziadków na przedstawienie z okazji ich 
święta. Wierszyków i piosenek uczyli się 

mali i duzi. Dzieci  przygotowały również 
przeróżne prezenty, czym sprawiły wiele 
radości. Łzy szczęścia dojrzeć można było 
u niejednego dziadka czy babci. 
Ponadto w naszym przedszkolu okazji 
do zabaw nigdy mało, gdyż rozpoczął się 
karnawał, a „w karnawale, w karnawale za-
wsze idziemy na bale. Każde dziecko duże 
małe, lubi bale w karnawale”. Jak to zwykle 
bywa, nie brakowało księżniczek, rycerzy,  
i super bohaterów, a nawet postaci z in-
nych krajów. Pląsy, zabawy i uśmiech od 
ucha do ucha, towarzyszył dzieciom przez 
cały dzień.
 Przyszedł czas by uczcić tradycje 
,,tłustego czwartku”. Nasze przedszkolaki 
uwielbiają zajęcia kulinarne. Z wielkim za-
angażowaniem uczestniczyły w zajęciach, 
robiąc piękne okrąglutkie pączki. Było ich 
tak dużo; rożne z budyniem i nadzieniem 
różanym. Potem zajadaliśmy je radośnie 
i nie ważne ,że brzuch nam rośnie! „Bo 
pączków nie jemy, żeby się tyło, tylko żeby 
nam szczęśliwie było”.
 Wyjątkowym dniem, dla wielu przed-
szkolaków były Walentynki i Dzień Kobiet. 
Każdy miał okazję zrobić i wręczyć upomi-
nek - papierowe serduszko, kwiatek osobie, 
którą bardzo lubi. 

 W okresie zimowym, nasze przedszko-
laki regularnie dbały o zwierzęta i ptaki. 
Dzieci wraz z paniami nauczycielkami 
umieszczały karmniki i wsypywały ziarna, 
nasiona i słoninkę. Pamiętaliśmy również 
o kaczkach i łabędziach przebywających na 
pobliskim stawie, i podczas spacerów od-
wiedzaliśmy je i obdarowywaliśmy chleb-
kiem. Miłe było to, że dzieci kształtują na-
wyki pomagania bezbronnym zwierzętom 
i wiele z nich wspólne z rodzicami dokar-
miało głodujące ptactwo.
 Obecnie przygotowujemy się do na-
dejścia wiosny. W salach urządzamy kąci-
ki przyrody, siejemy i sadzimy przeróżne 
kwiaty i warzywa. Bawimy się na świeżym 
powietrzu przestrzegając zasad bezpie-
czeństwa oraz obserwujemy warunki at-
mosferyczne i z niecierpliwością czekamy 
na cieplejsze dni.
 W związku z nadchodzącymi świętami 
wszystkim wychowankom naszego przed-
szkola i ich rodzicom oraz wszystkim czy-
telnikom  jak również osobom, na których 
wsparcie zawsze możemy liczyć, życzymy 
zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanoc-
nych, pełnych wiary, nadziei i miłości, 
radosnego, wiosennego nastroju, serdecz-
nych spotkań w gronie rodziny i wśród 
przyjaciół oraz wesołego „Alleluja”.

Nauczycielka PP w Dziergowicach 
Katarzyna Olbrych

Nauka jest przyjemna
 W listopadzie 2011r. w Gminie Biera-
wa ruszył projekt, współfinansowany przez 
Unię Europejską w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki, NAUKA JEST 
PRZYJEMNA. Biorą w nim udział wszystkie 
szkoły podstawowe naszej gminy: Solarnia, 
Dziergowice , Stara Kuźnia i Stare Koźle.
 W Dwujęzycznej Szkole Podstawowej  
w Solarni rozpoczęliśmy następujące zajęcia 
projektowe: 
•	 zajęcia z języka niemieckie-

go dla dzieci uzdolnionych,
•	 zajęcia matematyczno – 

przyrodnicze dla dzieci 
uzdolnionych,

•	 zajęcia plastyczno – ryt-
miczne,

•	 zajęcia informatyczne. 
 W ramach projektu 
uczniowie chętnie i aktywnie 
uczestniczą w dodatkowych 
zajęciach, ponieważ są one 
uatrakcyjnione przez dodatko-
we pomoce naukowe, instru-

menty muzyczne, materiały plastyczne, ak-
cesoria do zajęć przyrodniczych, materiały 
dydaktyczne do zajęć z języka niemieckiego 
wraz z akcesoriami do zabaw tematycznych.
 Uczniowie poszerzają horyzonty z za-
kresu zajęć dodatkowych robiąc kolejny 
krok w nowy świat wiedzy i zainteresowań. 

Violetta Klimanek

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
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Rządowy program „Radosna Szkoła”

Plac zabaw w Dziergowicach
 Gmina Bierawa w ramach programu 
rządowego „Radosna Szkoła” otrzyma 
dofinansowanie na budowę przy Szkole 
Podstawowej w Dziergowicach małego 
placu zabaw.
 Całkowity koszt zadania to 125 000 
złotych, w tym dofinansowanie w wyso-
kości 62.500 złotych (50% wartości inwe-
stycji).
 W szkołach, w których liczba 
uczniów w klasach I-III nie przekracza 
69 osób, Program Radosna Szkoła zakła-
da utworzenie tzw. „małego” placu zabaw 
o pow. ok. 240 m2.

 Plac będzie wyposażony w urządze-
nia z trwałych i bezpiecznych materia-
łów. Będą to urządzenia o funkcjach 
gimnastycznych, takie jak np. wszelkie 
przeplotnie, drabinki, zestawy zabawo-
we, huśtawki itp.  
 Urządzenia będą posiadały 36 mie-
sięczną gwarancję. Podłoże będzie utwo-
rzone z 3 stref funkcjonalnych, z których 
każda wyposażona jest w odpowiednia 
nawierzchnię:
A. strefa zabaw i ćwiczeń – pow. około 
150 m2, o nawierzchni bezpiecznej pian-
kowej lub gumowej w kolorze pomarań-

czowym.
B. strefa komunikacyjna – pow. około 20 
m2, o nawierzchni syntetycznej w kolorze 
niebieskim.
C. strefa zielona – pow. około 70 m2, tra-
wiasta, do obsadzenia krzewami i drze-
wami. 
 Plac zabaw będzie wybudowany  
w okresie wakacyjnym, aby mógł służyć 
najmłodszym uczniom już od przyszłego 
roku szkolnego.

Ficoń Krzysztof

Szkoła Podstawowa w Dziergowicach

Mocna ekipa
 W SP w Dziergowicach w ostatnich 
miesiącach wiele się wydarzyło. Zanim 
rozległ się ostatni dzwonek przed święta-
mi Bożego Narodzenia uczniowie naszej 
szkoły zaprezentowali się we wspaniałych 
jasełkach, które przygotowała pani D. 
Kmieć, a o oprawę muzyczną zadbała pani 
E. Wróbel. Jasełka obejrzeli znakomici 
goście: pan wójt R. Gołębowski, wicewójt 
pan K. Ficoń oraz inspektor oświaty p. E. 
Chromik. Te same jasełka uczniowie za-
prezentowali swoim rodzicom podczas 
wywiadówki podsumowującej I półrocze.
 6 stycznia w pięknych strojach, ze 
wspaniałymi kolędami zawitali w na-
szych domach kolędnicy, których do tej 
roli przygotowała pani E. Pietrasz, zaś  
8 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Bierawie odbyło się ,,Popołudnie  
z Jasełkami i Kolędami”, w którym wzię-
li udział nasi uczniowie pod opieką pani  
E. Wróbel.
 Miesiąc styczeń wyłonił zwycięzców 
Gminnych Etapów Wojewódzkich Kon-
kursów Przedmiotowych. Nasi uczniowie 

osiągnęli następujące wyniki:
Agata Musioł (ucz. kl. VI) - III miejsce  
w Konkursie Polonistycznym, III miejsce 
w Konkursie  Przyrodniczym, II miejsce 
w Konkursie Historycznym, I miejsce  
w Konkursie Języka Angielskiego - uczen-
nica zakwalifikowała się do etapu woje-
wódzkiego.
Anna Walas (ucz. kl. VI) - III miejsce  
w Konkursie Polonistycznym, II miejsce 
w Konkursie Matematycznym
Kajetan Maciejski (ucz. kl. VI)- I miejsce 
w Konkursie  Przyrodniczym, I miejsce w 
Konkursie Matematycznym
Damian Wierzba (ucz. kl. VI)- III miej-
sce w Konkursie  Historycznym,
Magdalena Zachłód (ucz. kl. VI)- III 
miejsce w Konkursie Języka Niemieckiego
Adam Bigas (ucz. kl. VI)- III miejsce  
w Konkursie Przyrodniczym
 W Gminnym Turnieju gry w ,,dwa 
ognie” w Starym Koźlu nasza szkoła zajęła 
II miejsce.
 22 lutego Agata Musioł została lau-
reatką Wojewódzkiego Konkursu Języka 

Angielskiego.
 Uczniowie naszej szkoły osiągają bar-
dzo wysokie wyniki nauczania. Za swe 
osiągnięcia i uzyskanie średniej 5,2 aż 14 
uczniów otrzymało stypendium naukowe; 
6 uczniów z klasy VI, 5 uczniów z klasy IV 
oraz 3 uczniów z klasy V. Najwyższą śred-
nią uzyskała Magdalena Zachłód – 5,55.
 W okresie karnawału zarówno rodzi-
ce oraz uczniowie mogli sprawdzić swo-
je umiejętności w tańcu. Rada Rodziców  
z wielkim zaangażowaniem zorganizo-
wała zabawę karnawałową dla dorosłych  
z licznymi atrakcjami oraz bal przebierań-
ców z poczęstunkiem dla uczniów naszej 
szkoły. W balu brali również udział przy-
szli pierwszoklasiści.
 Uczniowie mają wiele możliwości 
rozwijania swoich zainteresowań. Wiel-
kim powodzeniem cieszą się zajęcia spor-
towe prowadzone przez p. Gieta, chętnie 
uczestniczą w zajęciach na kółku biblio-
tecznym, gdzie można prowadzić dysku-
sje na ciekawe tematy - kółko prowadzi 
p. M. Marek. Wielką moc przyciągania 
uczniów ma kółko rękodzieła na któ-
rym uczniowie poznają techniki haftu 
krzyżykowego oraz technikę quillingu  
i iris folding, kółko prowadzi p. A. Marek. 
Nowością jest kółko szachowe prowadzo-
ne przez p. M. Marek, na które głównie 
przychodzą chłopcy z klas starszych ale 
jest też jeden chłopak z klasy I, który po-
trafi wygrywać ze starszymi.
 Trochę odetchnęli uczniowie klasy VI 
gdyż mają za sobą próbny sprawdzian.
Teraz już czekamy na Święta Wielkiej 
Nocy, a potem to już czas szybko zleci do 
wakacji.
 Wszystkim pracownikom i czytelni-
kom Głosu Bierawa zdrowych, wesołych 
świąt życzą: Dyrekcja, Grono Pedago-
giczne, Pracownicy Administracyjni oraz 
uczniowie SP Dziergowice.

mgr M. Marek

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Bierawie

Pierwsze etapy już za nami …
 W listopadzie 2011 roku odbyły się  
w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. No-
blistów Polskich w Bierawie etapy szkolne 
następujących konkursów: języka niemiec-
kiego, języka angielskiego, geograficznego, 
historycznego, polonistycznego, chemicz-
nego, matematycznego, fizycznego i biolo-
gicznego. W etapie miejsko-gminnym kon-
kursów nasi uczniowie zdobyli następujące 
lokaty: 
- w konkursie języka niemieckiego: 
II miejsce - Rafał Kwoczała (kl. IIa)
- w konkursie j. angielskiego: 
I miejsce - Aleksandra Walas (kl. IIIa), 
II miejsce - Igor Bojczuk (kl. IIIa)
- w konkursie z geografii:
I miejsce - Rafał Kwoczała (kl.IIa), 
II miejsce - Norbert Kaczmarczyk (kl. IIIa), 
III miejsce - Aleksandra Walas (kl. IIIa)
- w konkursie z języka polskiego:
II miejsce - Natalia Milowska (kl. IIIb)
-w konkursie z chemii:
I miejsce - Zuzanna Szymańska (kl. IIIa),
II miejsce - Norbert Kaczmarczyk (kl. IIIa),
III miejsce - Oskar Cząstka (kl. IIIa) 
-w konkursie z matematyki:
I miejsce- Norbert Kaczmarczyk (kl. IIIa)
-w konkursie z fizyki:
I miejsce - Igor Bojczuk (kl. IIIa), Norbert 
Kaczmarczyk (kl. IIIa),
II miejsce - Łukasz Karkosz (kl. IIIb),
III miejsce - Rafał Kwoczała (kl. IIa)
- w konkursie z geografii:

I miejsce - Rafał Kwoczała (kl. IIa),
II miejsce - Norbert Kaczmarczyk (kl. IIIa),
III miejsce - Aleksandra Walas (kl. IIIa)
- w konkursie z biologii:
I miejsce - Natalia Milowska (kl. IIIb),
II miejsce - Marta Szymkiewicz (kl. IIIb),
III miejsce - Oskar Cząstka (kl. IIIa)
- w konkursie z historii: 
III miejsce - Łukasz Mitura (kl. IIb)
 Do etapu wojewódzkiego zakwalifiko-
wał się Rafał Kwoczała (kl. IIa) z języka nie-
mieckiego. Konkurs w Opolu już się odbył, 
ale nie ma jeszcze ostatecznych wyników. 
Rafał ma już co najmniej miano finalisty. 
Nasi uczniowie będą brali jeszcze udział  
w konkursie „Wiedzy o Samorządzie Te-
rytorialnym”. Najpierw odbędzie się pod 
koniec marca etap szkolny tego konkursu. 
Szkołę będzie reprezentowała jedna osoba, 
która najlepiej poradzi sobie z testem pi-
semnym. Ponadto w naszym gimnazjum 
miał miejsce konkurs plastyczny „Bez-
pieczny Internet”. I miejsce zajęła Klaudia 
Krzysik (kl. IIa), II miejsce - Kamil Krzysik 
(kl. Ia), i III miejsce – Natan Mazurkiewicz 
(kl. Ib), Krzysztof Weiser (kl. Ib), Natalia 
Wydra (kl. IIb). 
 W zmaganiach sportowych mamy 
w tym roku znowu duże osiągnięcia.  
W Pucharze Orlika udział wzięły dziew-
częta klas I. Zdobyły tytuł mistrza powiatu 
i wywalczyły sobie udział w etapie woje-
wódzkim. W Powiatowych biegach prze-

łajowych w Kędzierzynie – Koźlu udział 
wzięło 18 osób. W kategorii klas III: Mał-
gorzata Grala zajęła I miejsce – awans na 
zawody wojewódzkie, Ewa Szymkowiak –  
V miejsce – awans na zawody wojewódzkie, 
Przemysław Miksza – IV miejsce, awans 
na zawody wojewódzkie. W wojewódzkich 
biegach przełajowych w Lasocicach Małgo-
rzata Grala zajęła II miejsce. W zawodach 
lekkoatletycznych „Zamknięcie sezonu” 
udział wzięło 19 osób. I miejsce wywalczyła 
sztafeta dziewcząt 4 x 100m w składzie: Ka-
wala Karolina, Szymkowiak Ewa, Gilewska 
Aldona, Grala Małgorzata. II miejsce zaję-
ła sztafeta chłopców 4 x 100 m w składzie: 
Gdak Paweł, Gajdzik Dawid, Gilewski Ma-
teusz, Boszcz Alexander. Ponadto I miej-
sce wywalczyła Małgorzata Grala w biegu 
na 600m, III miejsce - Ewa Szymkowiak  
w biegu 100m, IV miejsce – Karolina Ka-
wala w biegu na 100m, IV miejsce - Alek-
sander Boszcz w biegu na 100m, IV miej-
sce – Natalia Ignacy w biegu na 1000m,  
V miejsce –Daniel Juszczyk w biegu na 
600m.
 W grudniu 2011 roku odbyły się w na-
szej szkole Mikołajkowe Zawody Siatkar-
skie. Uczestniczyły w nich drużyny mie-
szane ze wszystkich klas. Puchar wygrała 
klasa IIIb. W eliminacjach wojewódzkich  
w siatkówce chłopców szkół wiejskich na-
sza szkoła zajęła III miejsce. Gratulujemy !
Dziennikarze z gazetki szkolnej „Piórem 
gimnazjalisty” – Igor Bojczuk (kl. IIIa)  
i Aleksandra Walas ( kl. IIIa)

M. Stępień

Zespół Szkół Dwujęzycznych w Solarni

Przez naukę języków do sukcesu
 I semestr nauki roku szkolnego 
2011/2012r. w Zespole Szkół Dwujęzycz-
nych w Solarni  obfitował w liczne sukcesy. 
Claudia Burgfeld z Publicznego Dwu-
języcznego Gimnazjum – zwyciężyła  
w Ogólnopolskim Konkursie Języka 
Niemieckiego Alfik. W tym samym kon-
kursie dla szkół podstawowych I miejsce 
w kraju zdobyła Karolina Rygiel. Oby-
dwie zwyciężczynie konkursów na szcze-
blu krajowym zostały nagrodzone pro-
pozycją wyjazdu na obóz wypoczynkowo 
– naukowy. Poza tym Claudia Burgfeld 
została także laureatką Wojewódzkiego 
Konkursu z Języka Niemieckiego. Te same 
uczennice uczestniczyły w finale Ogólno-
polskiego Konkursu Języka Niemieckiego 
w Warszawie.
 Uczniowie DSP i PDG w Solarni zaj-
mowali czołowe miejsca w konkursach 
przedmiotowych na etapie gminnym:
Tomasz Lis – II miejsce w Wojewódzkim 
Konkursie Matematycznym

Dominika Pawlak – I miejsce w Woje-
wódzkim Konkursie Polonistycznym
Dominika Biernacka – III miejsce w Wo-
jewódzkim Konkursie Polonistycznym 
Claudia Burgfeld – II miejsce w Woje-
wódzkim Konkursie Historycznym, III 
miejsce w Wojewódzkim Konkursie z Ję-
zyka Angielskiego oraz III miejsce w Wo-
jewódzkim Konkursie Polonistycznym
Damian Wieczorek – I miejsce w Woje-
wódzkim Konkursie Historycznym
 Działalność ZSD nie ogranicza się jed-
nak tylko do konkursów przedmiotowych.
 13 marca 2012r. odbył się III Szkolny 
Turniej Szachowy, organizowany wspólnie 
z Kędzierzyńskim Klubem Szachowym 
„SZACH”. Wśród uczniów DSP zwycię-
żył Kacper Haręzga, a w grupie uczniów 
gimnazjum Szymon Arent. Szachiści 
Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej  biorą 
także udział w rozgrywkach Szkolnej Ligi 
Szachowej w Kędzierzynie – Koźlu, gdzie 
z sukcesami rywalizują z uczniami tam-

tejszych szkół. Bryan Gohla wygrał jeden  
z turniejów, a w Szkolnej Lidze Szachowej 
stale znajduje się w czołówce szachistów. 
 W klasach I – III ruszyła kolejna edy-
cja projektu unijnego „NAUKA JEST 
PRZYJEMNA”, w ramach którego reali-
zowane są dodatkowe zajęcia dla uczniów 
zdolnych z języka niemieckiego i matema-
tyki oraz zajęcia informatyczne i plastycz-
no- muzyczne.
 W ostatnim czasie uczniowie kla-
sy IIg, w ramach projektu edukacyjne-
go, zorganizowali Dni Otwarte Zespołu 
Szkół Dwujęzycznych, na które zapro-
szono dzieci z okolicznych przedszkoli 
oraz uczniów klas szóstych. W ramach 
projektu uczniowie przygotowali dwa 
przedstawienia teatralne, zorganizowali 
występ muzyczny, wykonali foldery i za-
proszenia, przygotowali scenografię, stroje  
i rekwizyty. Poziom wykonania projektu  
i rewelacyjna część artystyczna została po-
twierdzona ogromnym zainteresowaniem 
gości – dzieci zainteresowanych nauką  
w Zespole Szkół Dwujęzycznych.

Sabina Komander
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Ludowe tradycje
 Dzień Dobry. Pochodzę z powiatu 
gliwickiego. Minęło wiele lat, a ja do dziś 
pamiętam jak świętowano Wielkanoc  
w czasach mojego dzieciństwa. Obecnie 
mieszkam na Opolszczyźnie w gminie 
Bierawa, ale mile wspominam moje wy-
chowanie przez krewnych w Pniowie. 
Miejscowość ta ma wiele uroku, jest 
położona w dolinie wśród naturalnie 
ukształtowanych pagórków, gleba tam 
jest żyzna, pochodzenia polodowcowego, 
jest tam wiele źródeł. Zabudowania są 
dobrze wkomponowane w otaczający te-
ren, z troską by zachować naturalne pięk-
no. Pniew jest wioską rolniczą. Rodzina 
utrzymywała się z prowadzenia sporego 
gospodarstwa rolnego. Pamiętam, że 
dawniej podczas wiosennych roztopów 
i ulewnych deszczów, rolnicy musieli się 
ratować ucieczką, a zwierzęta przepędza-
no bądź wynoszono na wyżej położone 
tereny. 
 Rolnicy już naprzód przygotowywa-
li się do przetrwania zimy. Już po Trzech  
Królach w stodołach maszyna oddzielała 
ziarno od słomy, obecnie pracę ta wy-
konują latem, kombajny na polu. Wszel-
kie prace wykonywano bez ubolewania,  
w tamtych czasach ludzie od urodze-
nia żyli w zgodzie z przyrodą i naturą. 
To piękno naturalne, prawdziwe bardzo 
pielęgnowano, nie niszczono. W tych 
czasach praca na roli była ciężka, ale go-
spodarze dzielnie pokonywali wszystkie 
trudności, pomagali sobie wzajemnie 
w potrzebie. Najważniejsze wtedy było 
przywiązanie do swego gospodarstwa 
oraz do Kościoła. Pniew żył wtedy z rol-
nictwa, ziemia była czarna i urodzajna, 
rolnicy z wielkim szacunkiem uprawiali 
jej każdy skrawek. Rolnik jak wychodził 
z chałupy, przeżegnał się święconą woda 
z małego pojemnika umocowanego przy 
drzwiach a przed rozpoczęciem pracy 
na polu rolnik klękał i ziemię ucałował, 
każdego dnia też odmawiano modlitwę 
– rano, w południe i wieczorem. Popu-
larna była wodzianka, posiłek spożywa-
no rano. Do miski kładziono czerstwy 
chleb, połamany ręcznie, pogniecione  
2 ząbki czosnku, sól i łyżka łoju. To zale-
wano wrzątkiem, łój topniał i na wodzie 
powstawały oczka. Wodzianka zapobie-
gała przeziębieniu, niszczyła pasożyty, 
zarazki w żołądku i jelitach, wypędzała  
z człowieka wszystkie złości. Od tego 
człowiek był zdrowy na umyśle i uczyn-
kach i dawniej ludzie nie byli zdener-
wowani, żyli bez pośpiechu, odżywiali 
się swoim sposobem. Na wsi zrozumiałe 

jest, że natura i przyroda są najwyższym 
dobrem i należy ja szanować i pielęgno-
wać. Rolnicy pielęgnowali i dbali o swoje 
prace, radośnie się wszystko wykony-
wało, odczuwało się zdrowie fizyczne  
i psychiczne z życia w otoczeniu przyrody 
i natury, co pięknym wynagradzała. Pa-
miętam też jak w miesiącu lutym w cha-
łupach wsi Pniów łodygi piór gęsi ście-
rano, a miękkie zwane pierze oddzielnie 
sortowano, dokładnie ważono i robiono 
z tego znane po Śląsku pierzyny. Taka 
pierzyna dobrze grzała w łóżku, pierzy-
ny takie robiono po dwie przed ślubem 
dla córki, by otrzymała prezent na lata 
po ślubie. Darcie pierza zwane skupkami  
w Pniowie były popularne na umilenie 
wolnego czasu. Po obiedzie w chałupy 
wstępowały dobrowolnie gospodynie ze 
wsi by wspomagać ścieranie piór na pie-
rze. To wszystko odbywało się na szero-
kim stole, wokół którego siedziały Panie 
zajmujące się skubaniem. To odbywało się 
do wieczora przez kilka dni z rzędu, go-
spodynie wtedy opowiadały różne dow-
cipy, były żarty, śpiewali i opowiadali, co 
słychać na wsi. W wyznaczonym czasie 
na koniec gospodyni domu częstowało 
ciastem z piekarnika i ciepłym kakaem, 
zapraszała na następny dzień. Pamię-
tam jak na zakończenie całego spotkania 
po dniach odbywał się zwany fejdebal 
(pierzy bal). To były piękne przeżycia  
w okresie zimy i karnawału, nie było 
smutku takiego a gospodyni zrobiła 
wiejskie posiłki na stół na Bal Pierza, 
smakował swojski chleb posmarowany 
pasztetem i wędzonką, świeżym masłem. 
Do chałupy przyszli muzykanci z akor-
deonem, trąbką, saksofonem i bębnem. 
Zagrali na wesoło i do końca był wielki 
Bal Pierza. Mieszkańcy Pniowa przywy-
kli do ciężkiej pracy, ale też pamiętam 
jak tworzyli jak dyrygent swoje orkiestry. 
Zachęcało ich robienie wszelkiego dobra 
pożytecznego, wartościowego dla życia 
osobistego wszystkim ludziom i wszyst-
kim ludziom każą nie zapomnieć o przy-
należności do tradycji obrzędów.
 W tłusty, na wsi we Pniowie było 
radośnie. Gospodynie smażyły na łoju 
kreple tj. pączki nadziewane marmoladą, 
były smaczne. Gdy zasiadano do stołu, 
trzeba było ładnie wyglądać i być ubra-
nym. Były żarty, śmiechy, przyśpiewki  
i karnawałowe tańce. Wesołym zwycza-
jem było wodzenie niedźwiedzia po wsi. 
Chłopaka całego owinięto słomą, na gło-
wę założono kaptur słomiany i miał uple-
ciony ogon. Prowadzenie niedźwiedzia 

było konieczne, bo często miał zwyczaj 
atakować ku uciesze dzieci i dorosłych. 
W pochodzie brały udział przebierań-
cy za kominiarza, listonosza, księdza, 
strażaka, lekarza i pielęgniarki. Były też 
przebrane Heksy (czarownice), skakały 
z mietłami i biegały. W pochodzie szła 
krowa, koza, owca, konie ciągnące brycz-
ki załadowane rozśmieszonymi dziećmi.  
W obrzędach brała udział orkiestra 
wiejska a pochód zatrzymywał się przy 
każdej chałupie, gdzie od gospodarzy 
otrzymywali prezenty. Pod koniec dnia, 
uczestnicy pochodu wstępowali do Sali 
Wiejskiej, żeby brać udział w wielkim 
Balu na ostatki karnawału. Na balu wy-
bierano najlepiej przebranych w zabawie, 
którzy otrzymywali nagrody. Pamiętam 
jak na ostatnią zabawę przyszli Pniowia-
nie w różnym wieku, nawet schorowa-
ni, by radośnie przeżyć, a potem powa-
gę zachować przez dni wielkiego postu  
i przygotować się do Świąt Wielkanoc-
nych. Były wtedy zapełnione kościoły: 
parafialny św. Marcina w Paczynie, św. 
Wacława w Pniowie, św. Trójcy w By-
czenie. W czasie wielkiego postu odby-
wały się rekolekcje. Już długo naprzód 
przygotowywano się w Pniowie do Świąt 
Wielkanocy, a to wszystko odbywało się 
podobnie jak przed Świętami Bożego Na-
rodzenie. 
 Święta Wielkanocne odprawiano 
najdostojniej jak tylko się dało. Mimo 
że rolnicy żyli skromnie, to na Wielka-
noc przyrządzano tak wiele różnorod-
nych potraw, że często brakowało na 
nie miejsca na stole. Przed świętami też 
robiono świniobicie a na wsi było wi-
dać wolno unoszący się dym z wędze-
nia w beczkach drewnem olchy szynek  
i wędzonek, robiono też swojską kiełbasę 
by ją podwędzić. Także mięsa, pasztety 
i kaszanki dawano do słoików. Gospo-
dynie piekły kołacze z makiem, serem, 
posypką i jabłkami. Wypiekano torty, 
keksy i różne słodkości. Przed Świętami 
Wielkanocy robiono przed obejściami 
wszelkie porządki, odremontowywano  
i malowano chałupy, czyszczono szyby 
w oknach, wieszano białe firany. W lu-
tym malowano wapnem drzewa. Rolni-
cy z pieczołowitością przeglądali sprzęt 
by przygotować wszystko do prac polo-
wych i domowych. Pamiętam, że ludzie 
na wsi pomagali tym którzy na Święta 
Wielkanocne mniej sobie dawali rady  
z powodu starszego wieku, samotności 
czy choroby. Gospodynie szły do takich, 
żeby zrobić różne porządki, oprać firany, 
okna wyczyścić a chłopy robili porząd-
ki w obejściu u takich ludzi, mimo że 
nie byli ich krewnymi, do takiego po-
stępowania zachęcał ksiądz proboszcz. 

Święta Wielkanocne były wyczekiwane 
z radością, sprzyjała temu wiosna. Droga 
krzyżowa odbywała się w kościele para-
fialnym św. Marcina w Paczynie. Kościół 
był wtedy zapełniony, proboszczem był 
ksiądz Jan Holi, a do parafii należały 
miejscowości: Bycina, Wrzosy, Mała Pa-
cynka i Duża Paczyna. 
 W Wielki Piątek umywano się  
w rzece wcześnie rano na pamiątkę męki 
Jezusa, później w kościele całowano rany 
Pana Jezusa ukrzyżowanego. W Wielki 
Tydzień rolnicy nie wykonywali prac na 
polu. Dzieci w ogródkach, przy stodo-
łach robiły gniazdka z siana przy krze-
wach. Wcześnie rano w Wielkanoc dzieci 
z zaciekawieniem udawały się do tych 
gniazdek po prezenty, które przyniósł 
zajączek. Były to kolorowe słodycze, co 
dzieciom sprawiało wiele radości. 
 I nadeszły Święta, na zmartwych-
wstanie udawano się do kościoła para-
fialnego w Paczynie. Kościół był wtedy 
zapełniony, grały trzy orkiestry dęte  
z miejscowości: Pniew, Paczyna i Bycina. 
Istniały wtedy na wsiach wieloosobowe 
orkiestry dęte, które działalność prowa-
dziły na swój koszt i czas. Instrumenty 
kupili za swoje pieniądze, brali udział  
w różnych imprezach kościelnych i in-
nych miejscach. Muzycy byli rolnikami, 
a ich występy sprawiały wiele przeżyć 

widzom i byli uwielbiani, że mogli repre-
zentować swoje miejscowości w pierwszy 
dzień Świąt. Na Święta Wielkanocne tak 
jak w czasie Świąt Bożego Narodzenia na 
śniadanie podawano: swojską kiełbasę, 
plastry szynki, krojoną wędzonka nie 
słoną, swojski pasztet, podgrzane krup-
nioki, do tego ostra musztarda chrza-
nowa, chleb swojski, herbata gruzińska 
z kwaskiem cytrynowym a potem ko-
łacz popijany kakaem. Na śniadanie nie 
składało się życzeń, nie dzielono jajkiem. 
Ugotowane jajka w całości były na tale-
rzu, kto chciał to spożywał jajko bez jego 
podawania. Podczas śniadania obowią-
zywała całkowita cisza, nie rozmawiano 
i nie spoglądano na siebie, najmniejsze 
szmery nie można było czynić, a tę chwi-
lę traktowano z wielką powagą i poboż-
nością, myślami o nieobecnych którzy 
nie doczekali Świąt. Przed i po śniadaniu 
była modlitwa, a po śniadaniu udawano 
się do kościoła. Do obiadu spacerowano 
po obejściu i ogródku, gospodynie przy-
gotowywały tradycyjny obiad śląski. Na 
obiad był rosół z makaronem (swojski-
mi nudlami), dwojakie kluski: kartofle  
i gładkie, rolada, kapusta modra – czer-
wona i kompot agrestowy. Po obiedzie 
wypoczynek po ciężkiej pracy na roli  
i gospodarstwie. Drugi dzień świąt, rol-
nicy robili przejażdżki bryczkami po 

polach, do ziemi kładli gałązki z nie-
dzieli palmowej, żeby pola dały urodzaj. 
Były wzajemne spotkania i zabawy.  
W lany poniedziałek chłopcy otrzymy-
wali piękne kruszonki od dziewcząt,  
w każdej chałupie było to wielkim prze-
życiem i radością w wiejskim krajobrazie 
zieleni wiosny, przepięknym powiecie 
Gliwickim na Śląsku. 
 Był też zwyczaj, że dziewczęta były 
na kolorowo ubrane, niosły małe drzew-
ko świerka przystrojone kolorowymi bi-
bułkami, wstępowały do chałup z przy-
śpiewkami „Nasz gaik pięknie przystro-
jony, szczęścia, zdrowia winszujemy, na 
piękne Święta Wielkanocne i niech wam 
Pan Bóg błogosławi”. Za to gospodarze 
dziewczętom do koszyka dary wkładali. 
To było takie piękne w wiejskiej scene-
rii wiosny, bo skowronki też na polach 
ćwierkały i z zieleni kwiaty radośnie wi-
tały.
 Wszystkim zatrudnionym w Urzę-
dzie Gminy Bierawa, mieszkańcom miej-
scowości: Brzeźce, Bierawa, Dziergowice, 
Goszyce, Stare Koźle, Ortowice, Lubie-
szów, Korzonek Osiedle i Wieś, Grabów-
ka, Kotlarnia i Stara Kuźnia – Wesołych 
Świąt Wielkanocnych życzliwości wza-
jemnej życzy 

Konrad Golla, 
czytelnik Głosu Bierawy

Powódź
Proszę tu spojrzeć proszę,
proszę dalej proszę,
Lothar wchodząc do odnowionej chałupy,
zdejmuje kalosze.
Przedtem tego nie było,
w biedzie i zimnie się żyło,
teraz jest ciepło i bardzo miło.
Są szerokie okna,
słońce jaśniej świeci,
nic tylko sprowadzić frelkę, ożenić się 
i spłodzić dużo dzieci.
Miejsca jest zatyle, tylko najpierw
trzeba wywieść dużo śmieci.
Dziękuję państwu dziękuję, rączki całuję
i wciąż nie mogę w to uwierzyć,
że takie szczęśćcie mogło mnie spotkać,
czuję się wybrankiem szczęścia,
takie szczęście trafia się tylko raz w życiu.

 Ze szczerym podziękowaniami, ży-
czeniami wszystkiego dobrego wszystkim 
ludziom, którzy się do tego przyczynili, że 
nom się mieszka teraz lepiej, dziękują i ży-
czą wszystkiego co najlepsze,

Elżbieta i autor wiersza Lothar Liszka.

Dowód wdzięczności 

Mamy v-ce Mistrza Świata!
 W dniach 23-26.02.2012 
na Słowacji w Zuberecu od-
były się Mistrzostwa Świata 
Psich Zaprzęgów. 
 Na zawody przybyli naj-
lepsi zawodnicy z całego świa-
ta. V-ce mistrzem świata zo-
stał Roman Radłowski z dru-
żyny „Cze-Mi” z Dziergowic, 
natomiast drużynowo siódmy 
rok z rzędu Polacy zdobyli mi-
strzostwo. 
 Oprócz słowackich i pol-
skich ekip były drużyny  
z Czech, Dani, Francji, Szwaj-
carii, Chorwacji, Włoch, Bel-
gii, Austrii, Estonii, Węgier, 
Rumunii, Holandii, Szkocji  
a nawet Rosji. 

 Impreza cieszyła się rów-
nież sporą popularnością 
wśród widzów, których było 
bardzo dużo.

Zespół „Cze-Mi”

Mistrzowstwa Psich Zaprzęgów
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Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz wielkogabarytowe 

Zbiórka odpadów
URZĄD GMINY W BIERAWIE infor-
muje, że w dniach:

12 maja 2012r (sobota) zostanie zorga-
nizowana zbiórka urządzeń elektronicz-
nych i elektrycznych, sprzętu AGD i RTV 
 Będą zbierane wszystkie kategorie 
odpadów wynikające z ustawy o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, 
a w szczególności: lodówki, zamrażar-
ki, duży i mały sprzęt AGD, monitory  
i telewizory, sprzęt komputerowy i tele-
komunikacyjny, narzędzia elektryczne  
i elektroniczne.
UWAGA:
 Informuje się mieszkańców, że 
urządzenia elektryczne i elektroniczne 
powinny być kompletne nie poddane 
uprzedniemu demontażowi. 

 Miejsce składowania: Przed swoją 
posesją. Odpady należy wystawić do go-
dziny 6.3o

19 maja 2012r. (sobota) zostanie prze-
prowadzony „SZPERMIL” w gminie Bie-
rawa tj. zbiórka przedmiotów wielkoga-
barytowych. 
 Zbiórce podlegają: meble, dywany, 
wykładziny podłogowe, sprzęt motoro-
werowy, oraz armatura sanitarno-łazien-
kowa 
 W ramach usługi nie będą odbiera-
ne: materiały budowlane tj. gruz, papa, 
eternit oraz ziemia, piasek, płody rolne, 
plastik, makulatura, szkło, odpady ko-
munalne, odpady niebezpieczne czyli 
środki ochrony roślin i opakowania po 
nich, oleje smary i opakowania po nich, 

nawozy i opakowania po nich, padlina.
 Miejsce składowania: Przed swoją 
posesją. Odpady należy wystawić do go-
dziny 6.3o

 Zachęca się wszystkich mieszkań-
ców Gminy Bierawa do skorzystania  
z możliwości pozbycia się ze swoich go-
spodarstw objętych zbiórką zbędnych 
odpadów wielkogabarytowych. Korzy-
stając z tej okazji zadbamy o czystość 
naszych gospodarstw, wsi i całej Gminy,  
o nasze środowisko, a przy tym uniknie-
my kłopotów związanych z wywozem 
tych odpadów w innym okresie. 
 Przedmioty przeznaczone do wywo-
zu powinny być przygotowane z zacho-
waniem ogólnych warunków sanitarnych 
i bezpieczeństwa jak również nie powin-
ny stwarzać zagrożenia dla ruchu drogo-
wego.
!!! W ramach zbiórek nie będą odbiera-
ne opony !!!

Ochrona środowiska

Nie wypalajmy traw !!!
 Przełom zimy i wiosny to od wie-
lu lat okres, w którym znacząco wzra-
sta liczba pożarów łąk i nieużytków 
spowodowanych wypalaniem traw  
i pozostałości roślinnych. Zeszłorocz-
na sucha roślinność stanowi dosko-
nały materiał palny, co w zestawieniu  
z dużą aktywnością ludzi w tym sek-
torze, skutkuje gwałtownym wzrostem 
pożarów. Człowiek odpowiada za po-
nad 94% przyczyn ich powstania, gdyż 
wśród ludzi od pokoleń panuje prze-
konanie, że wypalenie trawy spowodu-
je szybszy i bujniejszy odrost młodej 
trawy, poprawi jakość gleby a tym sa-

mym przyniesie korzyści ekonomicz-
ne. Nic bardziej błędnego. 

Negatywny wpływ wypalania traw.
•	 Podczas pożarów mogą zginąć lu-

dzie. 
•	Wypalanie to jedna z istotnych przy-

czyn zatruwania i tak już nadmiernie 
zanieczyszczonej atmosfery. Pożar 
wiąże się z uwalnianiem tlenku wę-
gla oraz innych niebezpiecznych dla 
zdrowia i życia związków chemicz-
nych.

•	Dym pochodzący z wypalania jest 
bardzo niebezpieczny nie tylko  

z powodu zatruwania atmosfery. 
Wypalanie traw nierzadko utrudnia 
również poruszanie się po drogach 
kierowcom. Gęsty dym ścielący się 
na drogach ogranicza widoczność, 
w wyniku czego, podobnie jak we 
mgle, może dojść do wypadków  
i kolizji. 

•	Wypalanie jest świadectwem braku 
kultury. Wypalacze kompromitują 
nas jako społeczeństwo w oczach gości  
i turystów zagranicznych. Wypalanie 
traw to zjawisko typowo polskie, nie 
występujące w Europie Zachodniej.

•	Dobrze widoczny ogień, zwłasz-
cza wieczorem, powoduje lęk i stres  
u wielu osób, zwłaszcza starszych.

•	Bezmyślne uśmiercanie roślin i zwie-
rząt, a czasami nawet ludzi, poprzez 
wypalanie godzi w uczucia religijne 
wielu ludzi („nie niszcz, nie zabijaj”).

•	Ogień nie tylko zabija żyjące w tra-
wie zwierzęta i mikroorganizmy, ale 
także wyjaławia glebę.

•	Każdy pożar, a co za tym idzie – każ-
da interwencja, to duży wydatek. 
Sam przyjazd straży pożarnej do pło-
nących traw generuje spore koszty.

•	Wywołanie pożaru wskutek wypala-
nia traw, skutkuje konsekwencjami 
prawnymi dla osób wypalających 
trawy.

Źródło. Powiatowy program przeciw-
działania wypalaniu traw „STOP WY-
PALANIU TRAW” Powiatu Chrza-
nowskiego - 2011
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W skrócie:

Dziergowice - stawek przy Ochotniczej Straży Pożarnej

SP Stara Kuźnia - szkolny festiwal językowy

Przedszkole w Bierawie - akcja „Cała Polska czyta dzieciom”

SP Stare Koźle - Bal przebierańców

Dziergowice - „Plac Heksy” Bierawa - piknik rodzinny

„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj, Zmartwychwstał!”
 Wieść o zmartwychwstaniu Chrystusa 
do dziś obiega świat i jest źródłem najgłęb-
szych ludzkich nadziei. Tryumfujący Pan 
stargał pęta śmierci, wyzwolił z niewoli  
i otworzył nam bramy nieba. W Jego pustym 
grobie szukamy i znajdujemy sens naszego 
życia i przeznaczenia. Niech wielkanocna 

nowina pokrzepi nadzieję, umocni wiarę  
i odnowi radość. Pan mówi: „Pokój Wam” 
– niech zatem to Chrystusowe zapewnienie 
będzie źródłem nadziei na ostateczne zwy-
cięstwo dobra w życiu świata i każdego z nas 
z osobna.

Ks. Jarosław Krężel

/Łk 24,5/


