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Wójt Gminy Bierawa informuje

 Po raz pierwszy w historii Gminy 
Bierawa wieś Lubieszów podjęła się orga-
nizacji Dożynek Gminnych 2012 podsu-
mowując rolniczy rok gospodarczy.
 Warunki pogodowe były niekorzyst-
ne, wymarznięcia, susze w końcówce se-
zonu rolniczego i wspaniała pogoda przy 
zbiorach. Rekordowe temperatury powo-
dowały występowania anomalii pogodo-
wych, które nie ominęły naszj gminy.
 Negatywne skutki w gospodarce na-
rodowej mają swoje odbicie w działalno-
ści gospodarczej wszystkich podmiotów 
na obszarze naszej gminy. Strefa Euro 
również ma swoje problemy, które bez-
pośrednio rzutują na polską gospodarkę. 
Środki pieniężne z Unii Europejskiej są 
już na wyczerpaniu, bowiem kończy się 
okres programowania z rokiem 2013.

Szanowni Państwo
 Martwi nas brak zabezpieczenia po-
wodziowego rzeki Odry (pismo z gminy  
i odpowiedź ministra obok).
 Plan budżet Gminy na rok 2012 wyno-
si 23 936 224zł – dochody i 25 063 224zł 
– wydatki. 
 Zaplanowane inwestycje to budowa 
kanalizacji w sołectwie Solarnia, remont 
sali gimnastycznej w gimnazjum w Bie-
rawie, budowa drogi transportu rolnego 
Lubieszów – Dziergowice, budowa oświe-
tlenia ulicznego w Lubieszowie.
 Naszym rolnikom życzę na kolejny 
sezon dobrych plonów oraz korzystnych 
warunków klimatycznych, a także miłych 
wrażeń podczas tegorocznych dożynek 
gminnych.

Wójt Gminy Bierawa
Ryszard Gołębowski

 Serdecznie zapraszamy na strony
internetowe sołect z naszej gminy:

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

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

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

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

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

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

* * *
Nasi Jubilaci
Henryka Miemiec ........................ 90 lat
Hildegarda Pazurek ..................... 90 lat
Anna Wróbel ................................ 90 lat
Ryszard Frank ............................... 91 lat
Magdalena Cichoń ...................... 92 lata
Zofia Megies ................................. 93 lata
Janina Langer ............................... 95 lat
Zofia Odrzygóźdź ........................ 95 lat
Paulina Pabelicka ...................... 103 lata
Gerda i Paweł Macalik ............ 50 lat PM
Łucja i Józef Piechaczek ......... 50 lat PM
Monika i Alfred Szendzielorz 50 lat PM
Michalina i Jan Ubańscy ........ 50 lat PM
Urszula i Józef Wewior ........... 50 lat PM
Hildegarda i Jan Cwik ............ 55 lat PM
Genowefa i Eryk Górecki ...... 55 lat PM
Łucja i Edward Kowalczyk .... 55 lat PM
Elżbieta i Konstanty Zniszczoł 55 lat PM
Elżbieta i Ewald Wróbel ......... 60 lat PM

* * *
Liczba mieskańców
Stan na 01.09.2012

Bierawa ........................................... 1325
Brzeźce ............................................. 573
Dziergowice ................................... 1690
Grabówka ........................................ 189
Goszyce ............................................ 157
Korzonek ......................................... 237
Kotlarnia .......................................... 611
Lubieszów ........................................ 515
Ortowice .......................................... 264
Solarnia ............................................ 510
Stara Kuźnia .................................... 617
Stare Koźle ....................................... 803
Razem ....................................... 7491

Informacje Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Gminy

Warszawa dnia 20 czerwca 2012 r.
MINISTER ŚRODOWISKA 

DZW- 51210/23862/12/US
   Pan
   Ryszard Gołębowski
   Wójt Gminy bierawa  

 W odpowiedzi na pismo znak: SDG 
-15-2012 w sprawie budowy zbiornika 
Racibórz uprzejmie informuję co nastę-
puje.
 Zarówno Prezes Rady Ministrów, 
jaki i Minister Środowiska, przywiązują 
szczególną wagę do kwestii zabezpiecze-
nia przeciwpożarowego kraju.
 Tempo realizacji zadań ”Programu 
dla Odry – 2006”, którego elementem jest 
budowa zbiornika przeciwpowodziowego 
Racibórz, od porządku jego uruchomie-
nia determinowanie jest możliwościami 
budżetu państwa w kontekście ogólnych 
nakładów na gospodarkę wodną, zapew-
niających jednostkową realizację zada-
nia środki na utrzymanie urządzeń oraz 
przygotowanie nowych przedsięwzięć 
inwestycyjnych. Należy przy tym mieć 
na uwadze, że od momentu ustanowienia 
Programu znacząco wzrosły koszty re-
alizacji inwestycji, a zadania „Programu 
dla Odry – 2006” zwłaszcza w kompo-
nentach: budowle przeciwpowodziowe, 
budowle regulacyjne oraz odbudowa  
i modernizacja wałów, wymagają dużych 
nakładów i 2- 3 letniego cyklu przygoto-
wania. Nie sprzyjały temu procesowi za-
równo protesty i opinie pozarządowych 
organizacji ekologicznych oraz zmienia-
jące się na przestrzenni 6 lat przepisy. 
Skutkiem tych zmian była konieczność 
ponownego uzyskania decyzji środowi-
skowych oraz pozwoleń na budowę. Do 
momentu wejścia w życie ustawy z dnia  
8 lipca 2010 roku o Szczególnych zasadach 
przygotowania do realizacji, inwestycji  

Budowa zbiornika Racibórz
w zakresie budowli przeciwpowodzio-
wych (Dz. U. Nr 143, 963), poważnym pro-
blemem opóźniającym fazę przygotowaw-
czą inwestycji były problemy inwestorów  
z pozyskaniem gruntów na cele inwesty-
cyjne.
 Mimo tych problemów budowa 
zbiornika przeciwpowodziowego Raci-
bórz wraz z modernizacją Wrocławskiego 
Węzła Wodnego znacząco przyczyni się 
do poprawy bezpieczeństwa mieszkań-
ców doliny Odry. Realizacja tych zadań 
jest trudna w trakcie prac pojawiają się 
problemy natury organizacyjnej, mery-
torycznej, prawnej i finansowej, jednakże 
problemy te na bieżąco są identyfikowane 
i monitorowanie wraz z podejmowaniem 
działań naprawczych. Aktualnie inwestor 
– RZGW Gliwice złożył w dniu 30 marca 
2012 r. wniosek do Wojewody Śląskiego 
o wydanie decyzji pozwolenia na reali-
zację inwestycji. Po dokładnej analizie 
przekazanych dokumentów Wojewoda 
wezwał pismem z dnia 12 kwietnia 2012r. 
o uzupełnienie wniosku. RZGW Gliwi-
ce posiada znaczą część dokumentacji 
techniczno projektowej oraz znaczą część 
niezbędnych decyzji administracyjnych. 
Ponadto inwestor jest posiadaniu ok.  
91,4 % gruntów pod obiekty zbiornika. 
Pozostałe grupy po wydaniu pozwolenia 
na realizacje inwestycji będą pozyskiwa-
ne w trybie ustawy z dnia 8 lipca 2010 
roku o szczególnych zasadach przygoto-
wania do realizacji inwestycji w zakresie 
budowli przeciwpowodziowych. RZGW 
Gliwice zgodnie z planem przesiedleń 
wykupił teren pod budowę Nowej Wsi  
w celu przesiedlenia mieszkańców z te-
renu planowanej czaszy zbiornika. Na 
ukończeniu są prace projektowe oraz 
pozyskiwanie decyzji administracyjnych 
dot. budowy Nowej Wsi, rozpoczęto też 
proces pozyskiwania gruntów zamien-
nych, w tym uzgodnienia z Agencją Nie-
ruchomości Rolnych (ANR)

Z up. Ministra Sekretarz Stanu
Stanisław Gawłowski

Bierawa, 11.05.2012
Urząd Gminy Bierawa 
SDG 15 2012 
   Minister Środowiska 
   ul. Wawelska 52/54
   00-922 Warszawa

dot. Budowy zbiornika Racibórz

 Gmina Bierawa jest pierwszą gminą 
województwa opolskiego narażoną na 
wezbrania wód rzeki Odry. Urządzenia 
zabezpieczające tj. wały przeciw powo-
dziowe kończą się na granicy wojewódz-
twa śląskiego, dalej czyli na terenie naszej 
Gminy są wały szczątkowe sprzed 1945r 
i nie zapewniają żadnego bezpieczeń-
stwa naszym mieszkańcom. W sąsiedniej 
Gminie Cisek budowane są nowe obwało-
wania na wody powodziowe co najmniej 
z roku 1997. W 2014 roku system obwa-
łowania w sąsiedniej gminie Cisek zosta-
nie ukończony, a wtedy gmina Bierawa 
zostanie otwarta na wody powodziowe 
rzeki Odry. Martwi nas jako mieszkań-
ców to, że w 2010 roku przed powodzą 
i po powodzi był u nas Wiceminister 
Środowiska Stanisław Gawłowski, z któ-
rego ust padły stwierdzenia, że budowa 
Zbiornika Racibórz jest priorytetem dla 
Rządu Rzeczpospolitej. Te słowa nie zo-
stały dotrzymane. Warszawa jest daleko, 
Odra jest blisko nas i każde opady powo-
dują trwogę wśród naszych mieszkańców. 
Może środki w kwocie 300 PLN, które nie 
będą mogły być wykorzystane na budowę 
zbiornika należałoby przeznaczyć w czę-
ści na podwyższenie istniejących obwało-
wań szczątkowych w gminie Bierawa.
 Dodaję, że ekspertyza co do możli-
wości podwyższenie obwałowań znajdu-
je się w Narodowym Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie i została sporządzona w 2010 roku 
zaraz po powodzi majowo czerwcowej 
przez znanego eksperta mgr inż. Stani-
sława Staniszewskiego z Opola wykona-
ną na zlecenie Gminy Bierawa na rzecz  
Marszałka Województwa Opolskiego.
 Panie Ministrze wrota Opolszczyzny 
są otwarte na wody rzeki Odry. Trudno 
pogodzić się z losem straceńców skaza-
nych na powódź. Rolą wójta jest zapew-
nić bezpieczeństwo na podległym sobie 
terenie jednakże to wyzwanie przekracza-
ne nasze możliwości i kompetencje.

   Z poważaniem
   Wójt gminy 
   Ryszard Gołębowski

 W związku z prowadzonym remon-
tem prawostronnego brzegu rzeki Odry 
w miejscowościach Dziergowice, Lubie-
szów, Bierawa informujemy wszystkich 
właścicieli posiadających grunty rolne, 
które podczas wykonywania tych prac 
mogły zostać narażone na powstanie ja-
kichkolwiek szkód o zgłaszanie tego faktu 
do Biura budowy firmy SKANSKA znaj-

dującego się w Lubieszowie przy ul. Stra-
żackiej 2 (Remiza OSP Lubieszów).
 Ostateczny termin zgłaszania rosz-
czeń upływa 15 października 2012 r. 

Specjalista ds. rolnictwa 
i ochrony zieleni

M. Klimek

Zgłaszanie szkód
Remont prawego brzegu Odry

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

Operacja mająca na celu remont Domu Kultury w Starej Kuźni
 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  

– operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Liczba mieszkańców w latach 2002 - 2011

 Na Zespół Uzgodnień Dokumentacji 
w Kędzierzynie – Koźlu trafił projekt sieci 
gazowniczej wsi Goszyce i Kotlarnia. Bę-
dziemy pierwszą gminą wiejską naszego 
powiatu posiadającą sieć gazowniczą. 
Sieć gazowa uatrakcyjni naszą gminą dla 

Gazyfikacja części Gminy
potencjalnych inwestorów na terenach 
przeznaczonych pod przemysł i usługi. 
Dostęp do gazu to także poprawa środo-
wiska naturalnego.

Wójt Gminy Bierawa
Ryszard Gołębowski
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Partnerska współpraca z miastem Ostfildern

 W dniach 19-20 maja tego roku ob-
chodziliśmy jubileusz 20 lat współpracy 
z miastem partnerskim Ostfildern. Na 
uroczystości przybyła 40 osobowa gru-
pa z Niemiec na czele z nadburmistrzem 
Christofem Bolayem. Delegację  tworzyli 
strażacy, policjanci, nauczyciele, samorzą-
dowcy oraz leśnik.
 Oficjalne obchody rozpoczęły się 19 
maja w Domu Kultury w Bierawie. Wójt 
Ryszard Gołębowski wraz z burmistrzem 
Rainerem Lechnerem oraz Panowie Gün-
ther Zimmermann i Joachim Niemann 
podsumowali minione 20 lat współpracy. 
Bilans wypadł okazale.
 Zgodnie z porozumieniem o nawią-
zaniu przyjacielskich stosunków między 
gminą Bierawa i miastem Ostfildern za-
wartym 22 kwietnia 1992 roku duży na-
cisk kładziono na zapoznanie obywateli,  
a zwłaszcza młodzieży ze zwyczajami in-
nego kraju.
Założony cel został osiągnięty poprzez do-
brze funkcjonującą współpracę pomiędzy 
Gimnazjum w Bierawie a szkołą Realną  
w Ostfildern. Podczas sobotniego spo-
tkania podkreślono wzorową współpracę 
służb mundurowych zarówno strażaków 
ochotników jak i Policji.
Od roku 1992 wielu mieszkańców, rad-
nych, sołtysów na czele z urzędującymi 
wójtami odwiedziło miasto Ostfildern,  
z drugiej zaś strony mogliśmy wielokrotnie 
gościć mieszkańców miasta partnerskiego 
i samorządowców podczas różnego rodza-
ju pięknych uroczystości na terenie Gminy 
Bierawa.
Przy tej okazji zostały wyróżnione oso-
by, które aktywnie wspierają partnerstwo 
oraz w roku 1992 osobiście uczestniczyły  
w procesie podpisania porozumienia.

20 lat minęło
Wyróżnieni zostali:
1. Rainer Lechner (pierwszy burmistrz )
2.Günther Zimmermann (grupa ślązaków) 
3.Ingeborg Trömer (grupa ślązków)
4.Friedhelm Müller (straż pożarna)
5.Norbert Simianer (szkoła)
6.Christina Tränkle (policja)
7.Uli Maute (wymiana młodzieży) 
8.Birgitta Kaplonski (pracownik samorzą-
dowy))
9. Irena Niżborska
10.Joachim Niemann 
11.Georg Proba 
12.Henryk Chromik 
13.Alojzy Skotarczyk
14.Ilona Wochnik-Kukawska
15. Renata Kubica
16.Jolanta Wierzba
17.Ryszard Gołębowski
 W niedzielę 20 maja o godz.14.00 mia-
ła miejsce uroczysta msza św. w kościele 
pw. Trójcy Świętej w Bierawie odprawiona  
w intencji mieszkańców Miasta Ostfildern 
i Gminy Bierawa. Po mszy św. nastąpiło 
uroczyste poświęcenie placu partnerstwa 
oraz odsłonięcie tablicy upamiętniającej 20 
lat współpracy pomiędzy Gminą Bierawa  
i Miastem Ostfildern. 
Odsłonięcia tablicy dokonali Wójt Gminy 
Bierawa Ryszard Gołębowski oraz Nadbur-
mistrz Miasta Ostfildern Christof Bolay.
 Dalsze uroczystości odbyły się na bo-
isku sportowym LZS Odra Bierawa.
 Nadburmistrz Christof Bolay w piśmie 
z dnia 24 maja bardzo serdecznie podzię-
kował za wzorową organizację uroczysto-
ści, gościnność oraz wyraził nadzieję, że 
kolejne lata współpracy będą dalej owocne. 
W co bardzo wierzymy.

Zastępca Wójta Gminy Bierawa
Ficoń Krzysztof

Szanowny Panie Wójcie,
 Przy okazji pobytu w Bierawie naszej 
dobrej znajomej mogliśmy być na uro-
czystościach z okazji 20 rocznicy współ-
pracy pomiędzy Bierawą a Ostfildern.
 Serdecznie dziękujemy za miłe przy-
jęcie ze strony Pana Wójta i współpra-
cowników.
 Gratulujemy bardzo udanej imprezy, 
której zorganizowanie kosztowało Was 
wszystkich wiele zachodu i pracy. Mieli-
śmy okazję przekonać się, że można zro-
bić bardzo wiele, mimo granic odległości. 
Życzymy dalszych sukcesów

Ewa i Janusz Cieślarowie

Podziękowania
Christof Bolay
Oberbürgermeister

24. Mai 2012

Sehr geehrter herr kollge Gołębowski,
wir sind am Montag um 22:15 Uhr wohl-
behalten in Ostfildern angekommen. Die 
Fahrt verlief ruhig und ohnne Zwishen-
fälle.
 Für den herzlichen Empfang und 
die außerordentliche Gastfreundschaft 
möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich 
bedanken. Bitte leiten Sie meinen Dank 
auch an Herrn Ficon und diejenigen we-

SYMBOL FÜR DIE VERBUNDENHE-
IT DER PARTNERSTÄDTE OSTFIL-
DERNS
MONTLUEL, Frankreich - MIRAN-
DOLA, Italien - REINACH, Schweiz - 
HOHENEMS, Osterreich - BIERAWA, 
Polen - POLTAWA, Ukraine - OSTFIL-
DERN, Deutschland

MAI 2002
Stadt Ostfildern erhält das europäische 
Staffelholz
SEPTEMBER 2002
10 JAHRE STÄDTEFREUNDSCHAFT 
BIERAWA – OSTFILDERN 
Bürgermeister Rainer Lechner (Ostfil-
dern) überreicht das Staffelholz an Bür-
germeister Heinrich Chromik (Bierawa)
MAI 2003 
25 JAHRE STÄDTEPARTNERSCHAFT 
MONTLUEL – OSTTFILDERN
Bürgermaister Heinrich Chromik (Biera-
wa) überreicht das Staffelholz an Bürge-
meister Jacques Banderier (Montluel)
MAI 2008 
30 JAHRE STÄDTEPARTNERCHAFT 
MONTLUEL – OSTFILDERN 
Ein Vertreter der französischen Dele-
gation überreicht das Staffelholz an den 
stelvertetenden Bürgermeister Maurizio 
Cavicchioii (Mirandola) nachtrìäglich 
zum 5 –jährigen Jubibiläum Mirandola - 
Ostfildern
MAI 2012 
20 JAHRE STÄDTEPARTNERSCHAFT 
BIERAWA – OSTFILDERN
Oberbürgermeister Christof  Bolay (Ost-
fildern) überreicht das Staffelholz im 
Namen der Partnerstadt Mirandola an 
Bürgermeister Ryszard Golebowski (Bie-
rawa)

Europäisches 
Staffelholz

iter, die bei der Vorbereitung und Durch-
führung unsers Besuchs beteiligt waren.
 Alle Mitglieder unserer Gruppe wa-
ren von der stilvollen Jubiläumsfeier so-
wie vom Rahmenprogramm begeistert. 
Sie konnten bestehende Freundschaften 
vertiefen, neue Kontakte knüpfen und 
über ihren Tellerrand blicken. Das ver-
gangengene Wochenende viel dazu be-
igetragen, die partnerschaftlichen Bezie-
hungen zu festigen.
 Wir freuen uns schon heute auf Ihren 
Besuch in Ostfildern im kommenden Jahr 
und hoffen, dass es uns gelingen wird, ih-
nen auch einen so schönen Aufenthalt zu 
bereiten.

Mit herzlichen Grüβen
Christof Bolay

Bądź EKO i obniż swoje rachunki!

 Decydując się na zakup lub remont 
domu warto rozważyć rozwiązania 
przyjazne środowisku i sfinansować je 
preferencyjnymi kredytami oferowa-
nymi przez Bank Ochrony Środowiska: 
Oddział w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. 
Wojska Polskiego 6. Dzięki umowom za-
wartym przez Bank Ochrony Środowiska 
S.A. z Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oferuje 
kredyt na zakup i montaż kolektorów sło-
necznych.
 W ramach tego kredytu można uzy-
skać dopłatę z NFOŚiGW w wysokości 
nawet do 45% wartości kredytu. Jeżeli 
dokonamy zakupu i montażu kolektorów 
słonecznych o wartości 15 tys. złotych, 
to dotacja pozwoli odzyskać ok. 7 tys. 
złotych. Pozostałą kwotę kredytu moż-
na rozłożyć na mniejsze raty lub skrócić 
okres kredytowania zgodnie z warunka-
mi Banku.
 BOŚ S.A. proponuje również prefe-
rencyjne kredyty na inwestycje energo-
oszczędne dotyczące instalacji grzew-
czych i ciepłej wody oraz wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii, polegające 
na:
•	 wymianie istniejących kotłów węglo-

wych
•	 na kotły gazowe, olejowe, opalane bio-

masą, piece zasilane energią elektrycz-
ną, a także węglowe z palnikiem retor-
towym opalane węglem kamiennym 
asortymentu eko-groszek,

•	 wymianie istniejących kotłów gazo-
wych, olejowych, opalanych biomasą, 
pieców zasilanych energią elektryczną 
na urządzenia nowszej generacji,

•	 instalowaniu kotłów i urządzeń opala-
nych gazem , olejem opałowym, bio-
masą lub zasilanych energią elektrycz-
ną,

•	 modernizacji istniejących instalacji 
centralnego ogrzewania i ciepłej wody

•	 instalowaniu systemów wykorzystują-
cych odnawialne źródła energii (sło-
necznej, wiatrowej, geotermalnej itp.),

Dofinansowanie inwestycji
•	 podłączeniu obiektu do sieci ciepłow-

niczych,
•	 budowie małych elektrowni wodnych  

i wiatrowych (o mocy do 0,5 MW).
 Kredyt na wymienione wyżej cele jest 
oprocentowany w wysokości 3,5% i moż-
na nim sfinansować do 75% wartości in-
westycji. Maksymalna wysokość kredytu 
wynosi 30.000,-zł.
 Najnowsza propozycja BOŚ Ban-
ku - EKO Pożyczka - skierowana jest do 
klientów indywidualnych zainteresowa-
nych zakupem ekologicznych artykułów 
budowlanych. Przeznaczona jest m.in. 
na zakup i montaż takich artykułów, jak: 
okna i drzwi o niskim współczynniku 
przenikania ciepła, pokrycia dachowe 
o naturalnym pochodzeniu (np. gont, 
dachówka ceramiczna), kotły centralne-
go ogrzewania, systemy dociepleniowe, 
pompy ciepła, rekuperatory czy ekoar-
matura, elektroniczne systemy zarzą-
dzania energią w budynkach, domowe 
stacje uzdatniania wody z ujęć własnych, 
przydomowe oczyszczalnie ścieków, duże 
AGD posiadające klasę energooszczędno-
ści co najmniej A++, rowery, samochody 
i pojazdy elektryczne i wiele innych.
 Pożyczka może być udzielona rów-
nież w przypadku, gdy zakup materia-
łów i/lub usług jest częściowy tzn. klient 
reguluje płatność częściowo za gotówkę,  
a częściowo będzie ją kredytować. Istnieje 
również możliwość refinansowania wcze-
śniej poniesionych kosztów na zakup 
towarów objętych finansowaniem, o ile 
wnioskodawca przedstawi dowód zakupu 
materiałów i/lub usług.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Warszawa, 1 sierpnia 2012

DUA DD-434- /2012MB-B

   Pan
   Ryszard Gołębowski
   Wójt Gminy Bierawa

 Dot. wniosku Gminy Bierawa o udzie-
lenie finansowania wsparcia ze środków 
Funduszu Dopłat w kwocie 188 244,38 zł 
w wyniku powstaną 4 lokale socjalne.

 Bank Gospodarstwa Krajowego w za-
łączniku. nr BS12-01804 z dnia 31 lipca 
2012 r. o udzielenie ze środków funduszu 
dopłat finansowego wsparcia na realizację 
przedsięwzięcia polegającego na budowie 
dwóch budynków mieszkalnych jedno-
rodzinnych segment A i B w zabudowie 
bliźniaczej położonego w miejscowości 
Bierawa, w wyniku którego powstaną 
cztery lokale socjalne.
 Po podpisaniu prosimy o zwrot do 
BGK parafowanych przez radcę praw-
nego Banku egzemplarza umowy oraz 
oświadczenia o poddaniu się egzekucji. 
Ponadto prosimy o parafowanie, przez 
osoby reprezentujące Gminy z każdej 
strony umowy.
 Podpisując umowę prosimy o zacho-
wanie zgodności podpisów osób repre-
zentujących Gminę z przekazaną do Ban-
ku kartą wzorów podpisów.
 

Z poważaniem
Bogusław Białowąs

Lokale socjalne

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

Projekt pn.: 
„ Zakup sprzętu komputerowego, multimedialnego i audiowizualnego dla obiek-

tów GCKiR ( Bierawa, Stare Koźle, Korzonek)”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Sprzęt zakupiony został na potrzeby użyteczności publicznej na terenie gminy 

Bierawa, ma przyczynić się do podnoszenia jakości życia mieszkańców i rozwijania 
aktywności społeczności lokalnej

GCKiR w Bierawie w ramach w.w projektu zakupiło dla placówek komputery stacjo-
narne DELL szt.4, Laptopy Dell szt.3, xero szt.1 oraz projektor multimedialny. Ogólny 
koszt projektu 31tys.złotych brutto.

Dyrektor GCKiR - M.Wierzba
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Lubieszowska Izba

Opole, dnia 13 sierpień 2012

Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego

DOW. 042.3.193.2012
UM08-6930-UM0840193/12 
 

Pan Ryszard Gołębowski
Wójt Gminy Bierawa

 Szanowny Panie Wójcie,
Uprzejmie informuję, że wniosek o przy-
znanie pomocy złożony w zakresie ma-
łych projektów ramach działania 413 
Wdrażanie lokalnych strategii rozwo-
ju obiektu objętego PROW 2007-2013  
w dnia 5 czerwca 2012r. dotyczący ope-
racji „Remont pokrycia dachowego – 
„Lubieszowska izba” został rozpatrzony 
pozytywnie. Przyznana kwota dofinanso-
wania 21,795 PLN
 W związku z powyższym zapraszam 
na podpisanie Umowy przyznania po-
mocy, w dniu 22 sierpnia 2012 o godzinie 
9.30 w Urzędzie Marszałkowskim Wo-
jewództwa Opolskiego, ul Ozimska 19. 
VII piętro sala 707, a jeżeli w podanym 
terminie nie jest możliwe stawienie się na 

Remont pokrycia dachowego
podstawie umowy, przed upływem wyżej 
wyznaczonego terminu należy skontak-
tować się z pracownikiem Urzędu Mar-
szałkowskiego celem uzgodnienia innego 
terminu.
 Jednocześnie informuję, iż podczas 
zawierania umowy zostanie podpisana 
Deklaracja do Weksla in blanco, który 
stanowił będzie prawne zabezpieczenie 
wykonywania zapisów umowy.
 Na podpisanie umowy w ramach 
działania 413 Wdrażanie lokalnych stra-
tegii rozwoju dla małych projektów, tj. 
operacji, które nie odpowiadają warun-
kom przyznania pomocy w ramach ra-
mach działań osi 3, ale przyczyniają się do 
osiągnięcia tej osi, winny stawić się osoby  
uprawnione.
 Jeśli Wnioskodawcą jest osoba praw-
na lub jednostką organizacyjną nie po-
siadająca osobowości prawnej, na pod-
pisanie umowy przyznania pomocy sta-
wiają się osoby uprawnione reprezentacji, 
ujawnianym w aktualnym wypisie z Reje-
stru Przedsiębiorców w Krajowym Reje-
strze Sądowym lub posiadające stosowne 
pełnomocnictwo.
 Sprawę prowadzi Małgorzata Łodziń-
ska

Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego

 W załączniku przekazuję podpisaną 
Umowę nr. RPOP. 03.01.02-16-008/11-00 
wraz z załącznikami z dnia 25.05.2012 r. 
o dofinansowanie projektu pn. Poprawa  
parametrów technicznych oraz warunków 
bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg 
gminnych do terenów inwestycyjnych 
miejscowości Bierawa w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Opolskiego na lata 2007- 20013.
 Zgodnie z zapisami § 2 ust umowy, 
umowa określa zasady oraz warunki na 
jakich przekazywane będzie dofinansowa-
nie. W związku z powyższym beneficjent 
jest zobowiązany do przestrzegania oraz 
do wywiązania się z zapisów umowy.
 Kwota dofinansowania 1 279 tyś zł.

Szanowny 
Panie Wójcie

Informacje Urzędu

 W bieżącym roku budżet Gminy Bie-
rawa zaplanował znaczne środki na wy-
konywanie prac melioracyjnych i porząd-
kowych na terenie Gminy Bierawa.
 Kwota na wykonywanie prac meliora-
cyjnych wynosi 175 tys. złotych. Zaplano-
wano również kwotę na porządkowanie 
terenów w wysokości 40 tys. złotych, oraz 
kwotę 20 tys złotych na koszenie rowów 
gminnych. Gminna Spółka Wodna w Bie-
rawie ze swoich składek członkowskich 
wydała kwotę około 43 tys. na konserwa-
cję urządzeń melioracji szczegółowych. 
 Należy również wspomnieć, że Wo-
jewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Opolu wykonuje na terenie 
naszej gminy szereg prac. Między innymi: 
•	 konserwację potoku ,,Dziergówka’’ –  

w Lubieszowie 
•	 konserwacja cieku ,,Azotowy”- w Sta-

rym Koźlu
•	 koszenia wałów przeciwpowodziowych 

na terenie Gminy Bierawa oraz konser-
wację i remont klap przeciwpowodzio-
wych na łączną kwotę 130 tys. zł. 

 Ważnym jest również dla bezpieczeń-
stwa powodziowego mieszkańców naszej 
Gminy zadanie jakie jest realizowane 
przez Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Gliwicach a mianowicie re-
mont prawostronnego brzegu rzeki Odry 

Co nowego w rolnictwie
w miejscowości Dziergowice, Lubieszów, 
Bierawa o łącznej długości 5.5 km. Zada-
nie to realizowane przez firmę SKANSKA 
na kwotę około 11 milionów złotych. 
Planowane zakończenie około listopada 
2012 r. W ramach tych prac zostaną rów-
nież odbudowane wszystkie drogi które 
były wykorzystywane podczas prac re-
montowych.
 Udało się również pozyskać środki 
z Budżetu Województwa Opolskiego na 
wykonanie remontu drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w Lubieszowie, Dzier-
gowicach o łącznej długości 2493m. Kwo-
ta dofinansowania wyniosła 249,3 tys. 

Biuro Projektowe
PB PROJBUD – OPOLE

dot. uzgodnienia projektu sieci gazowej 
średniego ciśnienia.
 W nawiązaniu do pisma Wasze-
go, znak: IRZP.DR. 7226.54.2012r.dot. 
10.08.2012r.dot. opracowania projekto-
wego dla zadania inwestycyjnego „Bu-
dowa sieci gazowej śc. D 160 PE,K-Koź-
le - Brzeźce, dz. nr 346/3,37/2,37/3,384” 
inwestorem którego jest Górnośląska 
Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział 
– Zakład Gazowniczy w Opolu, 45-071 
OPOLE, ul. Armii Krajowej 2, prosimy  
o ponowne uzgodnienie lokalizacyjne 
projektowanego gazociągu oraz udo-
stępnienie nieruchomości dz. nr 37/3, 
384 (pasie drogi gminnej ul. Gliwicka  
w miejscowości Brzeźce gm. Bierawa) dla 
zadania jw. 
 Projektowy gazociąg śc D 160 PE RC 
z taśmą detekcyjną ułożone będzie meto-
dą przewiertu sterowanego w osłonie be-
nitonitowej. Komory przewiertowe wy-
konane będą (w zależności od możliwości 
firmy wykonawczej) w odległości 100,00 
– 150,00 m, odtworzenie nawierzchni po 
komorach przewiertowych zgodnie z wy-
danymi warunkami Zarządcy Drogi.

Z poważaniem
Inż. Zbigniew Kryczało

Budowa sieci 
gazowej

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

Operacja mająca na celu „Zakup wyposażenia na potrzeby kuchni 
w Domu Kultury w Bierawa” 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” 

– operacja, która nie odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działań 
Osi 3 ale przyczynia się do osiągnięcia celów tej osi

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

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

Operacja mająca na celu 
remont dachu budynku kościoła pw. św. Jana Nepomucena w Starym Koźlu

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Koszt realizacji całego zadania zamknie 
się w kwocie 500 tys. zł. 
 Wykonano również remont drogi 
transportu rolnego w sołectwie Brzeźce  
o długości 1 km. na który to środki zo-
stały pozyskane z budżetu Państwa – Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych. Kwota 
realizacji zadania wynosi łącznie 200 tys. 
zł. Dofinansowanie wyniosło 120 tys. zł.
 Jak widać z przedstawionych infor-
macji prowadzone jest wiele działań ma-
jących na celu usunięcie szkód popowo-
dziowych, poprawę bezpieczeństwa na-
szych mieszkańców oraz estetyki naszej 
gminy.

Specjalista ds. rolnictwa 
i ochrony zieleni

M. Klimek

I Memoriał Haliny Brylant i Jewhena Torochtija
w rocznicę tragicznego wypadku sygnatariuszy 
porozumienia pomiędzy Gminą Bierawa a Gminą Berezna

START:
15.09.2012r. (sobota), godz: 10:00 boisko sportowe w Lubieszowie 

PROGRAM IMPREZY: 
Bieg dla przedszkolaków.
Biegi dla młodzieży szkół podstawowych wg kategorii wiekowej.
Biegi dla młodzieży gimnazjalnej wg kategorii.
Biegi dla młodzieży licealnej wg kategorii.
Bieg otwarty dla osób powyżej 16 roku życia – 4500m.
Nordic Walking – 4500m.

TRASA BIEGÓW: Tereny leśne, drogi utwardzone, asfalt.

NAGRODY: Puchary, medale okolicznościowe, cenne nagro-
dy rzeczowe.

ORGANIZATORZY: 
Urząd Gminy w Bierawie, Nadleśnictwo Kędzierzyn, Nadle-
śnictwo Rudy Raciborskie, Klub Sportowy „Zawisza” Stara 
Kuźnia., GCKiR w Bierawie, OSP Gminy Bierawa, Decathlon 
Gliwice.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ REGULAMIN: 

                                                      www.bierawa.pl
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Szkoła Podstawowa w Starym  Koźlu

 Drugi semestr roku szkolnego rozpo-
czął się Dniem Otwartym dla przyszłych 
uczniów klasy I naszej szkoły. Zjawiło się 
sporo kandydatów z rodzicami, którzy za-
poznali się z placówką. Największe powo-
dzenie (jak co roku) miała… sala gimna-
styczna.
 Po feriach zimowych znowu wyjeżdża-
liśmy na, ,spotkania’’ z kulturą. W teatrze 
w Rybniku starsze klasy obejrzały spektakl 
teatralny „Opowieści z Narnii’’. Potem cała 
szkoła obejrzała w DK w Kędzierzynie - 
Koźlu film „Ryś i spółka’’. W kwietniu kla-
sy I-III pojechały do Teatru Lalki i Aktora  
w Opolu na spektakl, „Brzydkie kaczątko’’. 
Uczniowie przeżyli świetną zabawę będąc 
jednocześnie aktorem i widzem. Siedząc  
w środku magicznego pokoju, gdzie ściany 
stają się światem za sprawa zjawiskowych 
animacji i muzyki dzieci wyszły pełne este-
tycznych wrażeń .
 W kwietniu w szkole miał miejsce 
dzień regionalny pod hasłem „Ocalić 
od zapomnienia śląsko godka’’. Ucznio-
wie prezentowali twórczość artystyczną  
w gwarze śląskiej, śpiewali śląskie przy-
śpiewki oraz przedstawiali krótkie insce-

65 rocznica nadania imienia
nizacje, oczywiście po śląsku. Pani Ewa 
Stania przedstawiła prezentację pt. „Gwa-
ra dowodem polskości Górnego Śląska”,  
w której udowodniła, że gwara to rów-
nież język Rejów i Kochanowskich (cyt. 
Prof. A. Bruckner). Nie mogło zabraknąć 
tradycyjnego kołocza z serem i makiem. 
Naszą szkołę odwiedzili licznie mieszkań-
cy Starego Koźla, rodzice uczniów, ksiądz 
proboszcz Jarosław Krężel, inspektor ds. 
oświaty Elżbieta Chromik, Maria Stępień 
-polonistka gimnazjum w Bierawie, a go-
ściem specjalnym była wieloletnia meto-
dyk języka polskiego wicedyrektor gim-
nazjum w Zdzieszowicach Pani magister 
Helga Bieniusa. Jak zawsze na zaproszenie 
odpowiedzieli włodarze naszej gminy – 
Pan Ryszard Gołębowski i Krzysztof Ficoń.
Spotkanie zakończyło przedstawienie koła 
teatralnego prowadzonego przez P. Barba-
rę Szarf pt. „Umazaniec”- czyli po naszymu 
Kopciuszek. 
 W maju obchodziliśmy Święto Szkoły  
i 65 rocznicę nadania imienia Marii Konop-
nickiej naszej szkole. Na tę uroczystość byli 
zaproszeni goście z Kuratorium Oświaty  
w Opolu, Urzędu Marszałkowskiego, Księ-

ża, Wójtowie gminy, była dyrektor szkoły 
w Starym Koźlu Pani Halina Gołębowska, 
Sołtys wsi, Radni Rady Gminy Bierawa, 
dyrektorzy pobliskich szkół i przedszkoli, 
nauczyciele i pracownicy szkoły.
 Uczniowie przedstawili historię szkoły 
w formie prezentacji przygotowanej przez 
Panią Joannę Krzempek. Każda z klas 
przygotowała i przedstawiła insceniza-
cję dotyczącą twórczości pisarki. Zespoły 
instrumentalne i wokalne pod kierun-
kiem Pani Małgorzaty Ceglarskiej zadbały  
o oprawę muzyczną tej wzniosłej akade-
mii. Obchody rozpoczęły się mszą świętą 
w kościele parafialnym pw. św. Jana Nepo-
mucena w Starym Koźlu w intencji byłych 
i obecnych uczniów i pracowników szkoły .
 Zbliżały się wakacje... przed końcem 
roku wyjechaliśmy na zieloną szkołę do 
Pogorzelicy, gdzie odetchnęliśmy morskim 
powietrzem. Byliśmy też w Parku Rozryw-
ki w Ochabach, gdzie zwiedziliśmy park 
miniatur, obejrzeliśmy film w 6D oraz sko-
rzystaliśmy ze świetnego parku zabaw. 
 W imieniu uczniów chcemy podzięko-
wać Radzie Rodziców za sfinansowanie tej 
wycieczki i pracę na rzecz szkoły w całym 
roku szkolnym.
 I tak dobrnęliśmy do końca roku szkol-
nego 2011/2012…

mgr Beata Boszcz

Podsumowanie roku szkolnego 2011/2012 w ZSD w Solarni

 Dobiegł końca kolejny rok szkolny  
w Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni. 
Nadszedł więc czas na podsumowanie.
 Szkoła w Solarni to niewątpliwie miej-
sce szczególne, w którym ani uczniowie, 
ani nauczyciele nie mogą narzekać na 
nudę. Podstawowym i najważniejszym 
zadaniem szkoły jest edukacja. Uczniowie 
doskonale o tym wiedzą i dlatego starają 
się potwierdzać ten fakt poprzez uczestnic-
two w różnych konkursach, zarówno orga-
nizowanych przez Kuratorium Oświaty  
w Opolu, jak i przez wydawnictwa oraz 
organizacje oświatowe. Warto wymienić 
kilka spektakularnych osiągnięć wycho-
wanków szkoły w Solarni:
Damian Wieczorek – I miejsce w gmin-
nym etapie Wojewódzkiego Konkursu Hi-
storycznego, 
Claudia Burgfeld – laureatka Wojewódz-
kiego Konkursu Języka Niemieckiego, 
udział w finale Ogólnopolskiego Konkur-
su Języka Niemieckiego w Warszawie, II 
miejsce w etapie gminnym Wojewódzkie-
go Konkursu Historycznego, III miejsce  
w etapie gminnym Wojewódzkiego Kon-
kursu Polonistycznego,
Justyna Kowol - finalistka Wojewódzkiego 
Konkursu Języka Niemieckiego,
Agnieszka Rygiel – I miejsce w Powiato-
wym Konkursie Plastycznym („Ulotka te-
matycznie związana z HIV/AIDS”)
Joanna Szram – I miejsce w Gminnym 
Konkursie Plastycznym „20 lat Państwo-
wej Straży Pożarnej”,
Bryan Gohla – II miejsce w rozgrywkach 
Szkolnej Ligi Szachowej w Kędzierzynie 
Koźlu (kategoria szkół podstawowych).
Zespół SOLARIS – III miejsce w XXI 
Przeglądzie Zespołów Dziecięcych i Mło-
dzieżowych Mniejszości Niemieckiej  

Nauka, konkursy, sport.
w Leśnicy.
Markus Kosian – I miejsce w biegu na 
60 m przez płotki w Majowym Mitingu 
Lekkoatletycznym w Kędzierzynie Koźlu  
i II miejsce w biegu na 100 m przez płotki  
w Indywidualnych Mistrzostwach Powia-
tu,
Kacper Haręzga – II miejsce w skoku 
wzwyż podczas Majowego Mitingu Lekko-
atletycznego w Kędzierzynie Koźlu
Sebastian Horwat – III miejsce w rzucie 
piłką palantową podczas Majowego Mi-
tingu Lekkoatletycznego w Kędzierzynie 
Koźlu.
 Ciekawym i niecodziennym wydarze-
niem , w którym miały okazję uczestniczyć 
uczennice naszej szkoły były warsztaty 
chóralne połączone z nagrywaniem płyty 
z utworami w wykonaniu chóru szkolne-
go ZSD. Projekt ten finansowany był przez 
Duszpasterstwo Mniejszości Narodowych  
w Opolu.
 W ciągu całego roku szkolnego  
w szkole realizowano szereg projektów 
edukacyjnych i programów profilaktycz-
nych. Na szczególną uwagę zasługują 
warsztaty i prezentacje dla uczniów gim-
nazjum, które w ramach projektu eduka-
cyjnego „Enter Your Future”, realizowane-
go przez AIESEC Polska, przygotowali stu-
denci z Hongkongu, Kanady i Singapuru. 
Studenci mieszkali w prywatnych domach 
rodzin gimnazjalistów, więc uczniowie 
mogli szlifować swój angielski także po za-
jęciach.
 Nowinką edukacyjną bieżącego roku 
szkolnego było nawiązanie kontaktu  
z Technikum Analitycznym w Raciborzu, 
czego efektem był udział uczniów gimna-
zjum w zajęciach w prawdziwym labora-
torium chemicznym w ramach projektu 

„Pamiętaj chemiku młody, zawsze dbaj  
o czystość wody”.
 Na pochwałę ciężko zapracowali 
uczniowie klasy II g, którzy zrealizowali 
projekt edukacyjny „Dni otwarte szkoły 
19-21.03.2012r.”. W ramach tego projek-
tu gościliśmy w szkole wszystkich przed-
szkolaków naszej gminy, dla których klasa  
IIg przygotowała przedstawienie teatralne. 
Dla przyszłych gimnazjalistów z kolei zor-
ganizowano mini festiwal nauki.
 W bieżącym roku szkolnym realizo-
wano także programy, które mają już sta-
łe miejsce w działalności wychowawczej 
szkoły, np. „Ratujemy i uczymy ratować”  
i „Trzymaj formę”. Nowością dla najmłod-
szych dzieci była realizacja programu 
profilaktycznego pt. „Nie pal przy mnie, 
proszę”, któremu patronował oddział SA-
NEPID-u. 
 Ostatnim ważnym wydarzeniem edu-
kacyjnym szkoły było zorganizowanie  
w dniu 21.06.2012r. dla uczniów szkól 
podstawowych VIII Gminnego Konkursu 
Ortograficznego „ ORTOGRAFIA BAWI, 
UCZY I WYCHOWUJE”. Trójka mistrzów 
ortografii w Gminie Bierawa, wśród któ-
rych na III miejscu znalazła się Sonia 
Burgfeld z klasy V naszej szkoły, otrzymała 
cenne nagrody w postaci cyfrowych apara-
tów fotograficznych.
 Zadaniem każdej szkoły jest jednak 
nie tylko edukacja, ale także wszechstron-
ny rozwój osobowości ucznia. Nauczyciele, 
Dyrekcja oraz Samorząd Uczniowski ZSD 
w Solarni przez cały rok szkolny starali 
się równoważyć wysiłek naukowy zaba-
wą, wycieczkami, festynami i zawodami 
sportowymi. W szkole zorganizowano  
w ostatnim czasie Dzień Dziecka, pod-
czas którego szczególną atrakcją okazał 
się mecz siatkówki pomiędzy uczniami 
gimnazjum i nauczycielami oraz festyn ro-
dzinny, w którego przygotowanie wiele sił 
i energii włożyli rodzice naszych uczniów. 
Końcówka roku szkolnego w Solarni to, 
już tradycyjnie, cała seria wycieczek szkol-
nych, z których każdy uczeń mógł wybrać 
cos dla siebie. Klasy II-IV spędziły tydzień 
na Zielonej Szkole w Toporzysku, klasy  
V i VI oraz część Ig wybrały Srebrną Górę 
i wypoczynek w luksusowym ośrodku wy-
poczynkowym, natomiast klasa IIg wędro-
wała po Beskidzie Żywieckim i delektowa-
ła się pięknem górskich krajobrazów.
 Cóż… w tym roku szkolnym „to już 
jest koniec…”, jak śpiewa klasyk z Elek-
trycznych Gitar. We wrześniu jednak, kie-
dy ukaże się ten numer „Głosu Bierawy”,  
wszystko zacznie się od nowa i jedno jest 
pewne –  nikt  w Zespole Szkół Dwujęzycz-
nych w Solarni nie będzie się nudził.

Marek Marcol

Projekt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie

 Gmina Bierawa/ Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Bierawie w okresie od 
dnia 01-06-2012r do 30-10-2012r. realizuje 
projekt LEPSZE JUTRO współfinansowa-
ny ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Priorytetu VII. 
Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt 
skierowany jest do osób zamieszkałych na 
terenie gm. Bierawa, głównie nie pracują-
cych, w wieku aktywności zawodowej /od 
18 do 64 roku życia/. Do udziału w pro-
jekcie przystąpiło 6 osób: 2 mężczyzn i 4 
kobiety z terenów wiejskich, które po raz 
pierwszy uczestniczą w projekcie, oraz 
spełniają wyżej wymienione kryteria.
 W ramach projektu w miesiącu lipcu 
2012r. zorganizowano doradztwo zawo-
dowe – konsultacje indywidualne, którego 
celem było podniesienie kompetencji ży-
ciowych i umiejętności społeczno-zawo-
dowych uczestników umożliwiające doce-
lowy powrót do życia społecznego, w tym 
powrót na rynek pracy. 

Lepsze jutro
 W sierpniu 2012r. przeprowadzone zo-
stały zajęcia z psychologiem – aktywizacja 
społeczna, których celem było szeroko ro-
zumiane wsparcie w zakresie przygotowa-
nia i aktywnego funkcjonowania w życiu 
społecznym i zawodowym. 

 W połowie września odbędzie się szko-
lenie z zakresu tworzenia i pielęgnacji ma-
łych ogrodów. Uczestnicy poznają podsta-
wy upraw drzew i krzewów, projektowania, 
urządzania i pielęgnację terenów zieleni.
 W październiku 2012r przeprowadzo-
ne zostanie szkolenie z zakresu obsługi 
kasy fiskalnej oraz szkolenie z zakresu de-
coupage.
 Szkolenia będą miały swoją część teo-
retyczną jak i praktyczną. Po zakończeniu 
każdego z nich, uczestnicy otrzymają za-
świadczenia potwierdzające ich ukończe-
nie.

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

 Rok szkolny 2011/2012 był dla 
uczniów naszej szkoły bardzo owocny. 
Aż 33 uczniów otrzymało świadectwo z 
tzw. „czerwonym paskiem”, w kl. IV – 9 
osób, w kl. V – 9 osób, w kl. VI – 15 osób. 
21 uczniów klas IV-VI otrzymało sty-
pendium naukowe za średnią min. 5,20 
(kl. IV– 6 osób, kl. V – 3 osoby, kl. VI – 12 
osób). Najwyższą średnią wyników na-
uczania w naszej szkole – 5,83 uzyskała  
A. Musioł z kl. 6. Ponadto 6 uczniów 
otrzymało stypendium Wójta Gminy 
Bierawa. A. Musioł za wybitne osią-
gnięcia w konkursach przedmiotowych 
i sportowych na etapie wojewódzkim. 
A. Fabisińska, N. Pilich, M. Chromik, 
A. Miemiec oraz K. Giet za osiągnięcia  
w sporcie. Średnia wyników naszej szko-
ły to 4,80 !!!

 Egzamin klas szóstych to także ko-
lejny sukces naszych uczniów uzyskali 
bowiem 24,7 pkt! Jest to wynik wyższy 
od wyników Gminy Bierawa (22,7 pkt.), 
od wyników województwa opolskiego 
(22,2 pkt.), a nawet od wyniku w kraju 
(22,75 pkt.). Nasza szkoła osiągnęła sta-
ninę 7, czyli poziom wysoki.

 Uczniowie naszej szkoły osiągają 
świetne wyniki w różnorodnych kon-
kursach i zawodach, nie sposób wymie-
nić wszystkich, jednak na szczególne 
wyróżnienie zasługują ostatnie imprezy:  
w Finale Wojewódzkim w Indywidual-
nych Mistrzostwach w Lekkiej Atletyce: 
Pilich N. w skoku w dal zajęła I miejsce,  
a w biegu na 100 m IV; Miemiec A., 

„Szkoła Liderów”
Chromik M., Fabisińska A., Pilich N.,  
w sztafecie 4x100 m zajęły II m.; Wierzba 
D. w skoku wzwyż zdobył VI m.; Maciej-
ski K., Żydek A., Wierzba D., Chrzonszcz 
D. w sztafecie 4x100 m zajęli VII m.  
W Wojewódzkich Igrzyskach LZS  
w Opolu Pilich N., Fabisińska A., Mie-
miec A., Giet K. zajęły I m. w biegu 
sztafetowym dziewcząt 4x100 m, Pilich 
N. zajęła także I miejsce w skoku w dal 
dziewcząt. W VIII Gminnym Konkursie 
Ortograficznym nasza szkoła zajęła II 
m. dzięki M. Głąbicy, A. Musioł oraz M. 
Olszowy, która również indywidualnie 
uplasowała się na II miejscu.

Publiczne Gimnazjum Nr 1 in. Noblistów Polskich w Bierawie 

 W roku szkolnym 2011/2012 ucznio-
wie Publicznego Gimnazjum Nr 1 in. No-
blistów Polskich w Bierawie uczestniczyli 
w różnorodnych konkursach na szczeblu 
szkoły, gminy, powiatu i województwa. 
Norbert Kaczmarczyk (kl. IIIa) uzyskał 
tytuł finalisty w Wojewódzkim Konkursie 
o Samorządzie Terytorialnym. Rafał Kwo-
czała (kl. IIa) został także finalistą Woje-
wódzkiego Konkursu Języka Niemieckie-
go. W Wojewódzkim Konkursie Recyta-
torskim „Jugend tragt Gedichte Vor” Rafał 
Kwoczała (kl. IIa) zajął III miejsce, a Nata-
lia Milowska (kl. IIIb) - IV miejsce. Alek-
sandra Walas (kl. IIIa) wywalczyła sobie III 
miejsce w I Powiatowym Konkursie Orto-
graficznym w Kędzierzynie – Koźlu, a tak-
że III miejsce w X Miedzygimnazjalnym 
Konkursie Ortograficznym „I Ty możesz 
zostać Mistrzem Ortografii w gimnazjum”. 
Uczniowie naszego gimnazjum uczest-
niczyli także w III Gminnym Konkursie 
Ekologicznym, w którym zajęli I miejsce 
zespołowo i I (Zuzanna Szymańska kl. 
IIIa), II (Sylwia Szary kl. IIIb) i III miej-
sce (Natalia Milowska kl. IIIb) w roz-
grywkach indywidualnych. Gimnazjaliści 
z naszej szkoły brali udział w II Konkur-

Rok szkolny 2011/12 już za nami…
sie Oratorskim w Kędzierzynie - Koźlu, 
w którym zdobyli następujące lokaty:  
I miejsce (Natalia Milowska IIIb), III miej-
sce (Marta Szymkiewicz IIIb). Ponadto 
Dominik Sowa (kl. IIIb) wywalczył sobie 
wyróżnienie w wyżej wymienionym kon-
kursie. Z osiągnięć uczniów na uwagę za-
sługują także: wyróżnienie Sandry Stefani-
des (kl. IIIb) w Konkursie Ładnego Pisania  
i wyróżnienie Marty Szymkiewicz (IIIb)  
w Diecezjalnym Wojewódzkim Konkursie 
Plastycznym. 
 W sporcie również mamy się czym po-
chwalić. W Wojewódzkich Biegach Przeła-
jowych w Lasosicach Małgorzata Grala (kl. 
IIIa) zajęła II miejsce i tym samym uzyska-
ła tytuł wicemistrzyni gimnazjady. 26 VI 
2012r. w finale Wojewódzkich Igrzysk LZS 
2012 Szkół Gimnazjalnych nasi uczniowie 
wywalczyli następujące miejsca: Diana Ra-
dziak (kl. Ib) w biegu na 300m – III miej-
sce, Ewa Szymkowiak (kl. IIIa) w biegu na 
100m – V miejsce, Michał Śliwiński (kl. 
Ia) w rzucie oszczepem – V miejsce, Na-
talia Ignacy (kl. Ia) w biegu na 600m – V 
miejsce. Ponadto dziewczęta w sztafecie 
4x100m zdobyły I miejsce, a sztafeta olim-
pijska dziewcząt uplasowała się na V miej-

 W naszej szkole nie tylko się uczymy, 
znajdujemy również czas na wycieczki  
i zabawę. Nasi uczniowie pojechali do 
Wrocławia, Pszczyny i Ustronia. Poza 
tym  spędzili wspaniały Dzień Dziec-
ka, który został zorganizowany wraz  
z Domem Kultury w Dziergowicach. Fe-
styn rodzinny był także świetną okazją 
do zabawy. W dniach 14.-18.06.2012 r.,  
w Długopolu Dolnym na Ziemi Kłodz-
kiej, 20 uczniów z klas IV-VI uczestni-
czyło w Programie EuroWeek - Szkoła 
Liderów organizowanym przez Europej-
skie Forum Młodzieży. Program ten jest 
specjalistycznym obozem edukacyjnym 
pozwalającym młodym ludziom aktyw-
nie włączyć się w życie demokratycznego 
społeczeństwa dzisiejszej Europy. Zaję-
cia były prowadzone w języku angielskim  
w formie interaktywnych warsztatów, 
gier symulacyjnych i praktycznych ćwi-
czeń przez szkoleniowców EFM z Turcji, 
Dominikany, Kolumbii, Gruzji, Serbii, 
Izraela oraz Łotwy. Nasza szkoła otrzy-
mała Certyfikat „Szkoły Liderów”.

 Od września 2012 r. będziemy reali-
zować program „Oxford w naszej szko-
le”. Jesteśmy także jedyną szkołą w gmi-
nie posiadającą Wojewódzki Certyfikat 
„Szkoła Promująca Zdrowie”, który zo-
stał w tym roku odnowiony. Mamy na-
dzieję, że nowy rok szkolny 2012/2013 
upłynie spokojnie i będzie równie boga-
ty w sukcesy naszych uczniów.

mgr Alina Marek

scu.
 W roku szkolnym 2011/2012 bardzo 
dobrze wypadł także egzamin gimna-
zjalny. Przystąpiło do niego 19 uczniów  
z klasy IIIa i 21 uczniów z klasy IIIb. Na-
sza szkoła po raz kolejny uzyskała bardzo 
dobre wyniki na tle powiatu, województwa 
i kraju. Na wysokie rezultaty egzaminów 
miały wpływ: rzetelna praca nauczycieli, 
udział dużej liczby gimnazjalistów w kon-
kursach przedmiotowych i olimpiadach, 
dobra frekwencja na zajęciach szkolnych, 
uczestnictwo uczniów w dodatkowych za-
jęciach: kółkach zainteresowań, Szkolnym 
Pogotowiu Ratunkowym z poszczególnych 
przedmiotów i dobry kontakt nauczycieli  
z uczniami i ich rodzicami.
 W roku szkolnym 2011/2012 w naszej 
szkole odbyły się następujące uroczystości, 
które spotkały się z dużym zainteresowa-
niem i uznaniem szerokiej widowni: Paso-
wanie Uczniów Klas I, Tydzień Regionalny 
z udziałem, między innymi, Pani Kurator 
Haliny Bilik, Dzień Szkoły bez Przemocy, 
Piknik Europejski, Rocznica Odzyska-
nia Niepodległości, Rocznica Utworzenia 
Konstytucji 3 Maja, Powitanie Wiosny.
 Życzymy sobie, aby nadchodzący rok 
szkolny 2012/2013 był równie udany i ob-
fitował wieloma sukcesami.

mgr Maria Stępień

Listy do redakcji.

 Dzień Dobry redakcji Głosu Bierawy.
Kilka lat temu zatrudniłem się w Kopalni 
Piasku w Kotlarni. Przybyłem z powiatu 
Gliwickiego, nazywanym najbardziej zie-
lonym powiatem na Śląsku. 
 Urodziłem się w Bycinie, miejscowości 
należącej do parafii Św. Marcina w Paczy-
nie. Parafia ta swym zasięgiem obejmuje: 
Paczynę, Bycinę, Pniów, Paczynkę Małą 
i Wrzosy. Wsie leżą w południowo-za-
chodniej części województwa Śląskiego. 
W pobliżu Byciny znajdują się trzy wiel-
kie zbiorniki wodne: Dzierżno, Rzeczyca 
zwana Dzierżnem Małym i zbiornik wod-
ny Pławniowice, jest też w pobliżu Kanał 
Gliwicki. Bycina jest nazwą topograficzną, 
wywodzi się od wyrazu „Byczyna”- miej-
sca hodowli i wypasu byków. Wieś Pniów 
to etymologicznie miejsce pełne Pniów. 
 Dzieje parafii Paczyńskiej i losy spo-
łeczności z dziejów politycznych tego 
regionu od X wieku do czasów współcze-
snych są dosyć zawiłe. Region ten wchodził 
w skład różnych państw i różnych rodów:
990-1335 Polskiego (Piastowie)
1335-1526 Czeskiego (Luksemburgowie)
1526-1741 Austriackiego (Habsburgowie)

Wspomnienia dawnych lat...
1742-1871 Pruskiego
1871-1945 Rzeszy Niemieckiej
1945- dziś Rzeczpospolitej Polskiej.
 Paczyna, Bycina i Pniów były wioska-
mi typowo rolniczymi. Większość rodzin 
utrzymywała się wyłącznie z prowadzenia 
gospodarstw rolnych. Po rolnikach grupę 
społeczną stanowili robotnicy przemysło-
wi zatrudnieni w górnictwie, pozwalało 
to podreperowanie domowego budżetu. 
Teren miejscowości Paczyna to 876 ha 
powierzchni, a zamieszkuje ją 1760 miesz-
kańców. Bycina leży w gminie Rudziniec, 
zajmuje obszar 570 ha i zamieszkuje ją 900 
osób. W latach 1941-1957 urząd gminy był 
w Paczynie. Klimat tego obszaru charakte-
ryzuje wysoka średnia temperatura rocz-
na, krótkotrwałe zimy, wczesne wilgotne 
wiosny i ciepłe lata o średnich temperatu-
rach 21,5-23 st. C. Obszar ten odznacza się 
panowaniem ciszy powietrza bez silnych 
wiatrów a wilgotność powietrza jest duża 
i często występują mgły. Ogromną rolę od-
grywają wielkie zbiorniki wodne i Kanał 
Gliwicki znajdujące się niedaleko Byciny. 
Obszar jest lekko falisty i pagórkowaty  
z miejscami równiny, który jest przeważnie 

pokryty osadami polodowcowymi, głów-
nie piaskami. Obszarami o znacznym na-
gromadzeniem piasku są: Bycina, Paczyna 
i Pławniowice. Na obszarze tym występują 
grunty utworzone z piasków, zaliczane do 
V i VI klasy użytków rolnych. 
 Nazwa Paczyna zmieniła się w okresie 
dziejów: w roku 1256 nazwa Paczyna była 
Wojtiechowa Paczyna, w 1300 roku Pazhi-
na Maiori, w 1472 Von Grosses Paczyna,  
w 1936 Hrtlingen, w 1947 Paczyna Wielka. 
Nazwa Bycina: w 1263 – Bytschin, w 1679 
– Villa Biczina, w 1700 Boycov, w 1939 
Eichtenrode, obecnie Bycina. Pniów: do 
1935-Pniów, po 1935 Schrotkirch, obecnie 
Pniów. 
 Również ciekawe były pieczęcie: pie-
częć gminna Paczyna z lat 1846-1878 to 
snop zboża przywiązany powrósłem. Pie-
częć Pniowa to wieśniaczka ubijająca ma-
sło w drewnianej maselniczce. Pieczęcie 
Kościelne Parafii Paczyna z wizerunkiem 
Św. Marcina na koniu i napisałem łaciń-
skim używana od roku 1881 jest najdaw-
niejszy rok użycia tej pieczęci. 
 Kościół p.w. Św. Wacława - o XIII 
wiecznym rodowodzie pniowskiej świątyni 
świadczy dokument z 1376 roku. Kościół 
ten to przykład górnośląskiej drewnianej 
sztuki budowlanej, został wybudowany  

(ciąg dalszy na str. 12)
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w 1506 roku. Świątynia ta przez pewien 
czas – pomiędzy rokiem 1679 a 1687 nale-
żała do protestantów. Pniowski drewniany 
kościół był przez wiele lat celem licznych 
pielgrzymek i cieszył się ogromnym za-
interesowaniem znawców sztuki - Kurt 
Hiebscher w utworze opiewa piękno tego 
miejsca. Niestety z nieznanych przyczyn 
13 lutego 1956 roku spłonął ten zabytko-
wy kościół w Pniowie. Było to ogromną 
stratą dla kultury Śląska i dla mieszkańców 
wioski Pniów. Pamiętam jak byłem małym 
chłopcem, uczęszczałem do tego małego 
drewnianego pięknego kościoła, gdzie były 
też nabożeństwa na Boże Narodzenie, była 
mała szopka, Stajenka, drzewko świerka, 
droga krzyżowa w Wielki Tydzień przed 
Wielkanocą. W kościółku był też mały 
chór drewniany, organy, gdzie ręcznie tło-
czono powietrze, by piszczałki wydawały 
głos. Ręcznie poprzez powrozy naciągano 
dzwony w drewnianej dzwonnicy. Pięk-
ny głos rozlegał się na wioskę i na polach. 
Najmocniej dzwoniły na Boże Ciało, pro-
cesja udawała się przez wieś do przepięk-
nie ustrojowych ołtarzy. Wiejskie ołtarze 
nawiązywały wyglądem do krajobrazu  
i wyobraźnią życia i przywiązania trudu  
w ciężkiej pracy w gospodarstwie. Pamię-
tam, że rolnicy Pniowa mocno doceniali 
swój trud ciężkiej pracy w polu i domo-
wym obejściu, byli mocno wierzący. 
 W Boże Ciało wieloosobowa orkiestra 
dęta z Pniowa mocno grała tak aż brzózki 
się kołysały, droga kwiatami była ustro-
jona, bramy drewniane z belek oplecione 
były gałązkami, były różne napisy powi-
talne procesję, jak: Pan Jezus już się zbliża. 
Do Pniowa na Boże Ciało zjeżdżali ludzie 
z miast Pyskowice, Łabędy czy z Gliwic. 
Obchody Bożego Ciała przypadają w naj-
piękniejszej porze roku, ceremonia świę-
ta jest bardzo barwna, pełna przepychu 
i doniosłości. W Pniowie młode brzózki 
znajdowały się nie tylko wokół ołtarzy, lecz 
wzdłuż całej trasy procesji. Wszystkie okna 
widoczne od strony procesji były przybra-
ne kwiatami, płonącymi świecami i święty-
mi obrazami. 
 W święto Wniebowzięcia NMP, dnia 
15 sierpnia, rolnicy Pniowa przynosili do 
kościoła zioła i kwiaty, natomiast 8 wrze-
śnia przynosili ziarno by je poświęcić. Po 
zakończeniu prac żniwnych w Paczynie 
odbywają się uroczystości dożynkowe  
w kościele parafialnym Św. Marcina. Wo-
kół ołtarza ustawia się płody rolne, przy-
nosi się koronę żniwną, orkiestra, sztan-
dary, procesja z dziewczętami w bieli sta-
nowią oprawę tej mszy dziękczynnej. Pa-
rafianie udawali się dawniej w procesjach 
na odpusty do wielu sąsiednich parafii. 
Organizowano też wiele pielgrzymek auto-

karowych do miejsc bardziej oddalonych: 
Praga (Taize), Licheń, Trzebnica, Ołomu-
niec, Częstochowa, Góra Św. Anny. Każdy 
pielgrzym wracał naładowany duchem. 
Proboszczowie Paczyńscy: Karol Schit-
tko, o. Jan Hollik CMF; o. Jan Buhl CMF  
i o. Piotr Morcinek OMF.
 Ja zostałem sierotą, od dziecka wycho-
wywali mnie krewni w Pniowe i dlatego 
tamte wydarzenia zapamiętałem. Dawniej 
młodzież organizowała się z przyzwycza-
jenia na wszelki trud pracy w rolnictwie, 
by sprawiedliwie zapracować na żywność, 
odzież i wszelkie płace pieniężne związane 
z prowadzeniem gospodarstwa. Tamte lata 
były pełne zadowolenia, radosne, nie było 
takiego zdenerwowania, dlatego organizm 
w sposób naturalny się pobudzał. Pamię-
tam jak Pniowscy mieszkańcy wioski rwa-
li się do wykonywania swoich wszystkich 
obowiązków w domu i w polu. To piękne 
życie, że się należycie pracowało zimą, 
wiosną, latem i jesienią, wśród przyrody  
i natury. Pamiętam jak wiosną na polu wu-
jek za pługiem, ja prowadził konia by za-
orać łubin kwitnący na żółto pod ziemnia-
ki sadzeniaki, ale wujek zarządził przerwę. 
Koń skubał trawę a myśmy jedli swojski 
chleb z masłem i popijali gorzką kawą zbo-
żową, siedzieliśmy przy wozie, nasłuchi-
waliśmy świergotu skowronków, pięknie 
kołysały się zielone zboża, trawy wiosenne 
i kwiaty polne. Takie to piękno było w kra-
jobrazie tamtych lat. Wspominam żniwa 
na Pniowskich polach, w moim powiecie 
gliwickim, dawniej to zaszczyt i obowiązek 
był, by należycie i najdostojniej zebrać zbo-
że z pola, bo to święte, do chleba. Rolnicy 
z wielkim zaangażowaniem wykonywali 
wszystkie prace żniwne, jak było trzeba to 
i kosą ręcznie położyć by snopy ustawić  
i zwieźć do stodoły wozami zwanymi Dra-
biniokami. Dawniej konie ciągły kosiarki, 
w obecnych czasach to kombajny koszą  
i wymłócą na polu. Dawniej konie ciągły 
brony i pługi by pole obrobić. W tamtych 
czasach rolnicy bardzo się napracowa-
li, byli jednak zaszczyceni i znaleźli czas 
by wypocząć, by obdarzyć swoim wszel-
kim dobrem innych napotkanych, by ich 
darzyć swoją życzliwością, tych słabych  
w chorobie i biedzie. 
 Pamiętam jak dzieci dawnej mocno 
troszczyli się o rodziców i dziadków z wiel-
ka pokorą czuwali przy nich do ich końca 
życia. Pamiętam jak w Pniowie we wsi ktoś 
w chałupie czuł się osłabiony przez mijają-
ce życie, młodzież i starsi mimo że nie byli 
krewnymi, to odwiedzali takie chałupy, 
by zanieść jakieś dary czy porozmawiać, 
nawet siadano przy łóżku ciężko chorej 
osoby. Były to najpiękniejsze przejawy 
życzliwości, dlatego ludzie obcy, nie tylko 
krewni mocno przestrzegali, by nie być 

obojętnym na napotkane życie człowieka. 
 Pniów to miejscowość w większo-
ści położona w dolinie, wśród naturalnie 
ukształtowanych pagórków, gleba tam jest 
żyzna, pochodzenia polodowcowego, jest 
tam wiele źródeł wody, które wpływają 
do rzeczki przepływającej przez Pniów. 
Zabudowania są dobrze wkomponowane 
w otaczający teren z troską by zachować 
naturalne piękno. Pniów był wioską ty-
powo rolniczą i dlatego tam też dawniej 
obchodzono dożynki po zbiorach zboża.  
W Pniowie był też PGR gdzie znajdował się 
duży zamek, pamiętam jego dawną pięk-
ną architekturę, a w latach powojennych 
zamek ten uległ zniszczeniu. Za czasów 
PGR dożynki organizowano w zamku dla 
pracowników PGR-u oraz dla wszystkich 
rolników Pniowa. Pamiętam jak cały teren 
wsi był pięknie ustrojony, rolnicy przy cha-
łupach wystawiali stoły z różnościami co 
można było zjeść, ze swojskimi wyrobami 
a pan dyrektor PGR-u całą wieś i księdza 
proboszcza zaprosił na uroczysty obiad do 
stołówki PGR-u i do parku pod drzewa, 
gdzie na stołach było urozmaicone jadło. 
Po obiedzie orkiestra dęta przeszła przez 
wieś do kościoła, po tym były przeróżne 
imprezy i zabawa na tarasie zamku. 
 To wszystko było niezwykle urocze, 
piękne przeżycia za moich młodych lat. 
Obecnie mieszkam na terenie gminy Bie-
rawa i przekonałem się, że Urząd Gminy 
wiele stara się by tutejsze dożynki odbyły 
się dla ludności.
 Życzliwości, z pozdrowieniami zdro-
wia dla Urzędu Gminy Bierawa i dla miesz-
kańców wsi: Bierawa, Brzeźce, Dziergowi-
ce, Goszyce, Grabówka Kotlarnia, Korzo-
nek Osiedle i Korzonek Wieś, Lubieszów, 
Ortowice, Solarnia, Stara Kuźnia i Stare 
Koźle.

Konrad Jan Golla

Nowe przepisy od nowego roku.

 Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach 
zakłady budżetowe zostały pozbawione 
możliwości odbioru odpadów komu-
nalnych. Termin świadczenia tych usług 
upływa z dniem 31.12.2012r. Mieszkań-
cy do 30.06.2013r. mają prawo sami wy-
bierać firmę odbierającą odpady z ich 
posesji. Po tym terminie właścicielem 
odpadów zostaje gmina, która wyłania 
w drodze przetargu podmiot odbierający 
odpady od wszystkich mieszkańców.
 Mając na uwadze powyższe zmiany  
w prawie rozważane są inne możliwości 
pozwalające na ciągły odbiór odpadów 
z posesji w pierwszym półroczu 2013r. 
Mieszkańcy mający podpisane umowy  
z ZGKiM w Bierawie zostaną indywidu-
alne poinformowani o konieczności za-
warcia nowej umowy na odbiór odpadów 
komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym 
do gminnego rejestru działalności regu-
lowanej.

Dyrektor ZGKiM
P.Walkiewicz

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA NOWEGO 
SYSTEMU POSTĘPOWANIA
Z ODPADAMI KOMUNALNYMI
Marek Górski. Jan Jerzmański

 4.1 Deklarowane przyczyny i kierunki 
wprowadzonych zmian (Marek Górski)

 Projekt założeń nowelizacji ustawy 

Odbiór odpadów komunalnych
u.p.cz.z dnia 11 października 2010 wska-
zywał, że potrzeba dokonania zmian tych 
przepisów realizować ma następujące cele 
(pkt 1.1, s. 2 projektu):
1. uszczelnienie systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi;
2. prowadzenie selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych „u źródła”
3. zmniejszenie ilości odpadów komu-

nalnych, w tym odpadów ulegających 
biodegradacji kierowanych na stanowi-
skach odpadów

4. zwiększenie liczby nowoczesnych in-
stalacji do odzysku w tym recyklingu, 
oraz unieszkodliwienia odpadów ko-
munalnych inny składowanie odpadów 

5. całkowite wyeliminowanie nielegal-
nych składowisk odpadów, a tym sa-
mym zmniejszenie zaśmiecenia zwłasz-
cza lasów i terenów rekreacyjnych

6. prowadzenie właściwego sposobu mo-
nitorowania postępowania z odpadami 
komunalnymi zarówno przez właści-
cieli nieruchomości jak i prowadzą-
cych działalność w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właściciela 
nieruchomości 

7. zmniejszenie dodatkowych zagrożeń 
dla środowiska, wynikających z trans-
portu odpadów komunalnych z miejsc 
ich powstania do miejsc odzysku, lub 
unieszkodliwienia - przez podział wo-
jewództwa na regiony gospodarki od-
padami, w ramach, których prowadzo-
ne będą wszelkie czynności związane 
z gospodarowaniem odpadami komu-
nalnymi.

 Cele te, wydające się dość oczywiste, 
miały być osiągnięte przez wprowadzenie 
rozwiązań w projekcie wskazujących, kon-
stytucyjnych nowy system organizacyjny 
postępowania z odpadami komunalnymi, 
wprowadzony po wejściu w życie ustawy  
z mocy prawa we wszystkich gminach, 
bez możliwości różnicowania głównych 
założeń. Jak już wskazano system został 
przyjęty ustawą nowelizacją w dniu 1 lip-
ca 2011r. i wszedł w życie 1 stycznia 2012 
r.
 W nowym systemie gmina ma przejąć 
odpowiedzialność za odpady i system ich 
zagospodarowania. W systemie będzie 
opłata ponoszona przez mieszkańców na 
rzecz gminy za świadczenie usług polega-
jących na odebraniu i zagospodarowaniu 
odpadów. Opłata ma być powszechnym 
świadczeniem publiczno prawnym. Gmi-
na musi zorganizować odbiór odpadów 
wyłaniając w przetargu firmę świadczącą 
taką usługę w określonym rejonie.
 Istotną nowością ma być obciążenie 
gminy odpowiedzialnością za realizowane 
celów gospodarowania odpadami (zwłasz-
cza osiąganie poziomów selektywnego 
zbierania określonych frakcji odpadów  
i poziomów ograniczenia ilości odpadów 
biodegradowalnych kierowanych do skła-
dowania) w wypadku niezorganizowa-
nych określonych obowiązków.
 Nowelizacja rezygnuje z obowiązku 
uzyskania zezwolenia na prowadzenie 
działalności związanej z odbieraniem 
odpadów komunikacyjnych, zastępując 
je wpisem do rejestru działalności regu-
lowanej, prowadzonego wójta. Uzyska-
nie wpisu będzie możliwe po złożeniu 
oświadczenia o spełnianiu przez przed-
siębiorcę wymagań stawianych prawem, 
prowadzenie działalności byłoby kon-
trolowane, stwierdzenie zaś naruszeń 
obowiązujących wymagań skutkowało-
by wykreśleniem z rejestru. Działalność 
związania związana z gospodarowaniem 
odpadami komunalnymi miałyby być 
prowadzona w ramach rejonów utworzo-
nych w wojewódzkim planie gospodarki 
odpadami. Odpady miały być zagospoda-
rowane w instalacjach funkcjonujących 
danym regionie. Zlikwidowane zostały 
gminne i powiatowe plany gospodarki 
odpadami. Dwie ostatnie kwestie roz-
strzyga nowelizacja ustawy o odpadach.

Źródło: M.Górski, K. Nowacki, „Prawne  
i organizacyjne obowiązki gmin w po-
stępowaniu z odpadami komunalnymi”, 
Wrocław, Kolonia Limited 2012

(ciąg dalszy ze str. 11)
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Dożynki Gminne
15-16 września 2012

Lubieszów

Serdecznie zapraszamy!

I Memoriał Haliny Brylant i Jewhena Torochtija
- ofiar tragicznego wypadku na Ukrainie w 2011 roku.
W programie Biegi w różnych kategoriach wiekowych, 

szczegóły zawodów na stornie www.bierawa.pl

Program imprezy:

15 września ( sobota ) godz. 10.00, 
boisko w Lubieszowie

16 września ( niedziela )
14.00 Msza Św. w Kościele pw. Matki Bożej 
  Wspomożenia Wiernych w Lubieszowie
15.15 Przemarsz korowodu dożynkowego na boisko
  w Lubieszowie
15.45 Część oficjalna w namiocie
16.00 Występ Orkiestry Konopiska 
  z Zespołem „Karlik”
17.30 Kabaretowa Grupa Biesiadna „KGB” 
  - solidna dawka muzyki i humoru
19.00 Recital Magdaleny Kaszta
19.30 Georg Wind - muzyka europejska
21.00 Zabawa taneczna

Sołectwo Lubieszów Gmina Bierawa

Sponsorzy:
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 okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012
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 Książki do nabycia w sekretariacie Urzędu Gminy w Biera-
wie:
1. Ernst F. Zwirner budowniczy z Kotlarni - 10zł
2. 700 lat wsi Bierawa - 35zł 
3. Lubieszów, nasza wioska na ziemi opolskiej - 10zł
4. Gmina Bierawa zarys monograficzny - 70zł

Gorąco polecamy:

W skrócie:

ZSD Solarnia - Chór szkolny ZSD Solarnia - Dzień Dziecka - mecz z nauczycielami

SP Stare Koźle - 65 rocznica nadania patrona SP Stare Koźle - 65 rocznica nadania patrona

Kotlarnia - zabytkowy krzyż przydrożny Kotlarnia - ukwiecenie przy budynku ul. Gliwicka 17


