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Wójt gminy Bierawa

 Kończy się rok 2012, zbliżają się 
Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. 
Z tej okazji składam Państwu najserdecz-
niejsze życzenia, dużo radości, spokoju, 
szczęścia rodzinnego i wspaniałej atmos-
fery przy stole wigilijnym. 
 Na nadchodzący rok wszystkim 
mieszkańcom naszej gminy życzę aby 

Szanowni Państwo
słowo kryzys i język nienawiści tak często 
używany przez polityków i rządzących 
Rzeczpospolitą nie przesłaniał innych 
wartości takich jak dobroć, przyjaźń  
i wzajemne poszanowanie.

Wójt Gminy Bierawa
Ryszard Gołębowski

 Serdecznie zapraszamy na strony
internetowe sołect z naszej gminy:

http://dkdziergowice.w.interia.pl/
http://www.dziergowice.com

http://www.dziergowice.pl
http://www.goszyce.pl/

http://www.kotlarnia.org.pl/
http://www.solarnia.pl/

http://www.starekozle.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
Depta Elżbieta .............................. 93 lata
Dreszer Berta .............................. 90 lat
Krakówka Helena ....................... 91 lat
Krohner Wiktoria ........................ 92 lata
Piszczek Hildegarda .................... 93 lata
Gach Stefan ................................. 91 lat
Blaschta Oskar i Dorota ....... 50 lat PM
Dziura Ernest i Cecylia ........ 50 lat PM
Ermisch Augustyn i Elfriede 50 lat PM
Grabon Ernest i Renata ........ 55 lat PM
Henel Regina i Ewald ............ 55 lat PM
Janissek Werner i Erika ......... 50 lat PM
Kentnowski Alma Józef ......... 55 lat PM
Marek Agnieszka i Marcin .... 55 lat PM
Rus Ewald i Urszula ............... 50 lat PM
Steinert Edeltraud i Reinhold 60 lat PM
Waduła Antoni i Regina ........ 50 lat PM

* * *
Liczba mieskańców na 01.12.2012
Bierawa ........................................... 1321
Brzeźce ............................................. 574
Dziergowice ................................... 1695
Goszyce ............................................ 159
Grabówka ........................................ 190
Korzonek ......................................... 236
Kotlarnia .......................................... 618
Lubieszów ........................................ 515
Ortowice .......................................... 265
Solarnia ............................................ 509
Stara Kuźnia .................................... 611
Stare Koźle ....................................... 805
Razem ....................................... 7498

Liczba urodzeń w Gminie Bierawa od 
01.01.2012 - 11.12.2012r wynosi 71 dzieci

Informacje II edycja konkursu

 Gmina Bierawa wzięła udział w II edy-
cji konkursu „ZDROWA GMINA” orga-
nizowanego przez Polską Unię Onkologii, 
celem którego było zachęcenie i ułatwienie 
mieszkańcom naszej gminy uczestnictwa 
w bezpłatnych badaniach programu profi-
laktyki nowotworowej.
 Gmina Bierawa prowadziła kampanię 
społeczną na rzecz profilaktyki chorób no-
wotworowych, w kierunku przeprowadze-
nia bezpłatnych badań:
I. MAMMOGRAFII – raka piersi – kobie-
ty w wieku 50-69 lat;

z bezpłatnych badań mammograficz-
nych w dniach:
•	 08.06.2012 r. (piątek) skorzystały 32 

kobiety – wykonane przez LUX MED 
z Gdyni;

•	 22.10.2012 r. (poniedziałek) przeba-
dano 37 kobiet, w tym 1 osobę skie-
rowano na pogłębioną diagnostykę 

ZDROWA GMINA
- zrealizowane przez Mammo MED  
z Gdańska; 

spełniające jedno z poniższych kryteriów:
1). Nie miały wykonywanej mammografii 

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

gramu profilaktyki raka piersi pisem-
ne wskazanie do wykonania ponow-
nego badania mammograficznego po 
upływie 12 miesięcy.

3). Nie miały wcześniej stwierdzonej 
zmiany nowotworowej piersi.

Powyższe badania zostały wykonane przez 
wyżej wymienionych świadczeniodawców 
przy Urzędzie Gminy Bierawa, ul. Wojska 
Polskiego 12 w mammobusach, gdzie ogó-
łem zostało przebadanych 69 kobiet wcze-
śniej imiennie zaproszonych na badanie. 

II. CYTOLOGII – raka szyjki macicy – 
kobiety w wieku 25-59 lat;

Wniosek Urzędu Gminy

Warszawa, dn. 26.10.2012
Sz. Pan Ryszard Gołębowski

Wójt Gminy Bierawa
Szanowny Panie,

 W odpowiedzi na wniosek Urzędu 
Gminy Bierawa o dofinansowanie projek-
tu „Poprawa parametrów technicznych 
oraz warunków bezpieczeństwa poprzez 
przebudowę dróg gminnych do terenów 
inwestycyjnych gminy Bierawa” chcieli-
byśmy poinformować, że firma CEMEX 
Polska rozważa przyłączenie się do finan-
sowania wyżej wymienianego przedsię-
wzięcia. 
 Warunki, jakie możemy zadeklarować 
przypadku udziału CEMEX Polska to:
- dofinansowanie projektu w wysokości 
50 000 zł (sł. pięćdziesiąt tysięcy złotych) 
w roku 2013.
- dofinansowanie projektu w kwocie ko-
lejnych 50 000 zł (sł. pięćdziesiąt tysięcy 
złotych), o ile w projekcie zostanie zasto-
sowany beton dostosowany na warun-
kach rynkowych przez CEMEX Poska.
 Szczegółowe warunki udziału CE-
MEX w przedmiotowym przedsięwzięciu 
zostaną ustalone w terminie późniejszym. 

Z poważaniem
Jakub Madej

Dofinansowanie

Informacje z życia chóru

 Chór istnieje już 15 lat i chociaż 
„średnia wieku” członków przekracza 
70 lat to zapału i chęci nam nie brakuje, 
ćwiczymy regularnie i mobilizujemy się 
wzajemnie. 
 Ważne dla nas jest także to, że mo-
żemy się spotykać, pośpiewać sobie, po-
żartować i zapomnieć o naszych dole-
gliwościach zdrowotnych i problemach 
dnia codziennego. Jesteśmy amatorami, 
nie mamy obecnie nauczyciela - ćwiczy-
my sami co wymaga od nas dużo pracy  
i samozaparcia. Cieszymy się, że możemy 
naszym śpiewem uświetnić uroczystości 
kościelne, msze jubileuszowe i urodzi-
nowe a czasami, jak to w życiu… także 
smutne, pogrzebowe. Posiadamy w swo-
im dorobku ponad 260 spisanych piose-
nek: ludowych biesiadnych, kolęd a tak-
że piosenek o tematyce religijnej. Zależy 
nam na tym, by piosenki te /szczególnie 
ludowe/ zachować od zapomnienia. 
 W miesiącu czerwcu, tradycyjnie zo-

Co słychać w chórze „HARMONIA”
staliśmy zaproszeni na Wojewódzki Prze-
gląd Piosenki Kresowej do Łosiowa. Jest 
to dla nas zawsze ogromne wyzwanie, 
gdyż repertuar kreskowy jest dla nas obcy 
i trudny. Wpierw musimy znaleźć odpo-
wiednie, zgodnie z regulaminem kon-
kursu piosenki a następnie intensywnie 
klika razy w tygodniu ćwiczyć. Ale nasz 
trud się opłacił, zostaliśmy wyróżnieni za 
dobór piosenek i wynagrodzeni. Wiele 
zespołów zostało zdyskwalifikowanych. 
 W miesiącu sierpniu śpiewaliśmy na 
festynie odpustowym w miejscowości 
Szczedrzyk (Gmina Ozimek), dokąd zo-
staliśmy zaproszeni. 
 Wyjeżdżając na występy staramy 
się godnie reprezentować naszą Gminę, 
za pomoc w organizacji tych wyjazdów  
i motywację, dziękujemy bardzo serdecz-
nie V-ce Wójtowi Panu Krzystofowi Fi-
coń. 
 Z okazji zbliżających się świąt Naro-
dzenia Pańskiego składamy wszystkim 
mieszkańcom naszej Gminy życzenia sło-
wami piosenki:

... świecie, świecie, spraw by dobro zwy-
ciężyło

świecie, świecie, spraw by niezgody  
już nie było …  

... ten co w Betlejemskim narodził się  
w żłobie,

musi się narodzić dzisiaj w Tobie…

Leonia Abramek

z bezpłatnych badań cytologicznych sko-
rzystało 14 kobiet spełniające jedno z kry-
teriów wskazanych poniżej:

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 zostały 
wykonane w Poradni Ginekologicznej Sa-
modzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu, ul. 
Harcerska 11 po uprzednim ustaleniu ter-
minu badania w Urzędzie Gminy Bierawa.

III. KOLONOSKOPII – raka jelita gru-
bego – kobiety i mężczyźni bez objawów 
50-65 lat, kobiety i mężczyźni obciążeni 
genetycznie 40-65 lat (mające co najmniej 
jednego krewnego 1-go stopnia z rozpo-
znaniem raka jelita grubego); 
 Bezpłatne badania kolonoskopii zosta-
ły wykonane dla 32 osób w Poradni Badań 
Endoskopowych Wojewódzkiego Cen-
trum Medycznego w Opolu, Al. A. Witosa 
26, po uprzednim ustaleniu terminu bada-
nia w Urzędzie Gminy Bierawa.

Klaudia Janas 
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Inwestycje w Gminie
•	Budowa kanalizacji sanitarnej  

w Solarni i części Dziergowic wraz  
z rurociągiem tłocznym do oczysz-
czalni w ZAK – wartość 7 300 000 zł. 
Zakończenie budowy październik 
2013r.

•	Budowa mieszkań socjalnych  
w Bierawie – wartość 500  000  zł.,  
w tym dofinansowanie 135 000 zł. Za-
kończenie budowy październik 2013r. 

•	Remont Domu Kultury w Starej Kuź-
ni – wartość 239 000 zł, w tym dofi-
nansowanie z PROW 126 100 zł.

•	Zakup wyposażenia na potrze-
by kuchni w Domu Kultury  
w Bierawie 60 700 zł , w tym dofinan-
sowanie z PROW 24 500 zł.

•	Budowa oświetlenia ulicy Sosnowej  
w Lubieszowie – 38 000 zł

•	Przebudowa drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w Dziergowicach  
i Lubieszowie – 478 000 zł

•	Remont drogi transportu rolnego  
w m. Brzeźce – 200 000 zł, w tym do-
finansowanie z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych 120 000 zł

•	Budowa placu zabaw przy Szkole 
Podstawowej w Dziergowicach i Sta-
rym Koźlu w ramach programu Ra-
dosna Szkoła – wartość 167  400  zł,  
w tym dofinansowanie 81 300 zł

•	Remont sali gimnastycznej przy 
Gimnazjum w Bierawie – wartość 
345  000  zł, w tym dofinansowanie 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
60 000 zł

•	Modernizacja placu przy Gimnazjum 
w Bierawie – wartość 70 000 zł

* * *
 Od miesiąca października 2012 roku 
do marca 2013 roku, mieszkańcy Gmi-
ny Bierawa mogą korzystać nieodpłat-
nie z sal gimnastycznych według poniż-
szego planu:
STARE KOŹLE - op. Bogdan Czekaj
poniedziałek, 17:00 – 19:00
BIERAWA - opiekun Tomasz Dubiel
wtorek, 17:00 – 20:00
DZIERGOWICE - op. Dariusz Giet
wtorek, 16:00 – 18:00
STARA KUŹNIA - Dominika Czerny
środa, 16:00 – 18:00
SOLARNIA - op. Stanisław Wróbel
wtorek, 15:30 – 18:30
 Mieszkańcy Gminy Bierawa mają 
możliwość także korzystania z sal gim-
nastycznych odpłatnie (obecnie 12 zł/
godz.) w innych dniach po uprzednim 
uzgodnieniu terminu z dyrektorem 
placówki oświatowej.

Serdecznie zapraszamy.

Informacje Rządowy program „Radosna Szkoła”

 Gmina Bierawa w ramach rządowego 
programu „Radosna Szkoła” wybudowała 
przy Szkole Podstawowej w Dziergowi-
cach i Starym Koźlu małe place zabaw.
 W szkołach, w których liczba uczniów 
w klasach I-III nie przekracza 69 osób, 
Program Radosna Szkoła zakłada utwo-
rzenie tzw. „małego” placu zabaw.
 Place są wyposażone w urządzenia  
z trwałych i bezpiecznych materiałów. Są 
to urządzenia o funkcjach gimnastycz-
nych, takich jak np. wszelkie przeplotnie, 
drabinki, zestawy zabawowe, huśtawki 
itp. Podłoże jest utworzone z 3 stref funk-
cjonalnych, z których każda wyposażona 
jest w odpowiednią nawierzchnię:
A. strefa zabaw i ćwiczeń – pow. około  
130 m2, o nawierzchni bezpiecznej 

Nowe place zabaw.
p i a n k o w e j  
w kolorze po-
marańczowym.
B. strefa ko-
m u n i k a c y j -
na – pow. 
około 20 m2,  
o nawierzch-
ni piankowej  
w kolorze nie-
bieskim.
C. strefa zielo-
na – pow. około 

70 m2, trawiasta, do obsadzenia krzewa-
mi i drzewami. 
Urządzenia posiadają 36 miesięczną gwa-
rancję.
 Całkowity koszt wybudowania pla-
cu zabaw przy Szkole Podstawowej  
w Dziergowicach to 87 tys. zł, w tym do-
finansowanie w wysokości 42 tys zł, nato-
miast przy Szkole Podstawowej w Starym 
Koźlu 80 tys. zł, w tym dofinansowanie  
39 tys. zł.
 Pozostały do wybudowania dwa place 
zabaw przy Dwujęzycznej Szkole Podsta-
wowej w Solarni oraz Szkole Podstawo-
wej w Starej Kuźni.

Ficoń Krzysztof
z-ca Wójta Gminy Bierawa

Zarząd Województwa Opolskiego informuje

Pan Ryszard Gołębowski
Wójt Gminy Bierawa

 Szanowny Panie Wójcie, miło mi 
jest poinformować, że kierowana przez 
Pana Wójta Gmina otrzymała tytuł laureata  
w konkursie „Samorząd przyjazny oświa-
cie” organizowanym przez Sekcję Re-
gionalną Oświaty i wychowania NSZZ 
Solidność Śląska Opolskiego we współ-
pracy z sejmikiem oświaty województwa 
Opolskiego oraz opolskim kuratorium 
Oświaty. 
 Gratulując tak ważnego wyróż-
nienia mam przyjemność zaprosić Pana na 
Regionalne Święto Edukacji, które odbę-
dzie  się 26 października 2012 r. o godzinie 
11:00 w auli Powstania szkoły Muzycznej 
I i II stopnia, im. Fryderyka Chopina przy 
ul. Strzelców Bytomskich 18 w Opolu,  
a podczas którego wręczone zostanie Od-
znaczenie.
 Na uroczystość zaproszeni zo-
stali również: Wojewoda Opolski, Opol-
ski Kurator Oświaty, rektorzy opolskich 

Samorząd przyjazny oświacie
uczelni, radni sejmiku Województwa 
Opolskiego, przedstawiciele władz samo-
rządowych dyrektorzy, nauczyciele oraz 
laureaci nagród i Stypendiów Marszałka 
Województwa Opolskiego. 
 W trakcie tej uroczystości wrę-
czone zostaną ponadto:
•	Nagrody Marszałka Województwa 

Opolskiego za szczególne osiągnięcia  
w dziedzinie upowszechniania i rozwo-
ju edukacji,

•	Nagrody Województwa Opolskiego za 
osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycz-
no-wychowawczej,

•	Stypendia Marszałka Województwa 
Opolskiego dla uczniów, studentów  
i doktorantów,

•	Nagrody Marszałka Województwa 
Opolskiego „Prymus Opolszczyzny” dla 
uczniów i studentów, 

•	Nagrody Marszałka Województwa 
Opolskiego dla laureatów Konkursu 
Burgundzkiego.

Z poważaniem
Barbara Kamińska

Uchwała Rady Gminy Bierawa

UCHWAŁA NR XXVII /182 /2012
RADY GMINY BIERAWA
z dnia 10 grudnia 2012 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie Gminy Bierawa.

§ 2. 
Właściciele nieruchomości zapewniają 
utrzymanie czystości i porządku na terenie 
nieruchomości poprzez:
1) Selektywne zbieranie wytwarzanych na 
terenie nieruchomości odpadów komu-
nalnych, co najmniej w zakresie obejmu-
jącym:
a) papier,
b) metale,
c) tworzywa sztuczne,
d) szkło opakowaniowe,
e) opakowania wielomateriałowe,
f) odpady komunalne ulegające biode-

gradacji, w tym odpady opakowaniowe 
ulegające biodegradacji,

g) odpady zielone,
h) przeterminowane leki i chemikalia,
i) zużyte baterie i akumulatory,
j) zużyty sprzęt elektryczny i elektronicz-

ny,
k) meble i inne odpady wielkogabaryto-

we,
l) odpady budowlane i rozbiórkowe,
m) zużyte opony, w sposób określony  

w § 3.
2) Przekazywanie selektywnie zebranych 
odpadów uprawnionym podmiotom pro-
wadzącym działalność w zakresie odbiera-
nia odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości oraz podmiotom prowa-
dzącym punkty selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych lub przekazywanie 
odpowiednim podmiotom w trybie okre-
ślonym przez właściwe przepisy.
3) Zbieranie niesegregowanych (zmiesza-
nych) odpadów komunalnych i przekazy-
wanie ich uprawnionym podmiotom pro-
wadzącym działalność w zakresie odbiera-
nia odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości.

§ 3. 
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani 
są do zbierania i przekazywania do odbio-
ru wskazanych poniżej odpadów w nastę-
pujący sposób:
1) w zabudowie jednorodzinnej:
a) odpady surowcowe (tzw. „suche”)  

– w osobnym worku,
b) szkło opakowaniowe – w osobnym 

worku,
c) odpady komunalne ulegające biode-

gradacji – w osobnym pojemniku, 

Regulamin utrzymania czystości

Sala gimnastyczna PG Bierawa

 Z końcem października została od-
dana do dyspozycji uczniów oraz miesz-
kańców sala gimnastyczna w Gimnazjum 
Publicznym w Bierawie.
 Od 6 lipca miała miejsce przebudowa 
oraz remont sali gimnastycznej. Zakres 
rzeczowy obejmował m.in.: wymianę in-
stalacji elektrycznej, centralnego ogrze-
wania, instalacji wentylacyjnej, instalacji 
wody zimnej i ciepłej, instalacji kanaliza-
cyjnej, stolarki okiennej i drzwiowej.
 Poza tym były wykonane roboty roz-
biórkowe wraz z remontem części so-
cjalnej polegającym na wymianie podłóg  
i posadzek, murowaniu, tynkowaniu oraz 
malowaniu.
 Całkowity koszt zadania wyniósł 345 
tys. złotych, w tym 60 tys. dofinansowa-
nia z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Zapraszamy do korzystania.

Ficoń Krzysztof
z-ca Wójta Gminy Bierawa

Po remoncie...

chyba, że prowadzone jest ich kom-
postowanie we własnym zakresie przy 
pomocy kompostowników przydomo-
wych,

d) niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne – w osobnym pojemniku;

2) w zabudowie wielorodzinnej:
a) odpady surowcowe (tzw. „suche”)  

– w osobnym pojemniku,
b) szkło opakowaniowe – w osobnym po-

jemniku,
c) niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne – w osobnym pojemniku;
3) na terenie nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne oraz nieruchomości, 
na których w części zamieszkują miesz-
kańcy, a w części nie zamieszkują miesz-
kańcy, a powstają odpady komunalne:
a) odpady surowcowe (tzw. „suche”)  

– w osobnym pojemniku lub worku, 
b) szkło opakowaniowe – w osobnym po-

jemniku lub worku,
c) niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne – w osobnym pojemniku 
lub worku;

2. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
zużyte opony, odpady zielone oraz odpady 
budowlane i rozbiórkowe mieszkańcy, wła-
ściciele nieruchomości lub upoważniona 
przez właściciela nieruchomości jednost-
ka, mogą dostarczyć do punktu selektyw-
nego zbierania odpadów komunalnych.
3. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny  
i elektroniczny oraz odpady niebezpieczne 
mogą być odbierane w systemie akcyjnym.

§ 4. 
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 właściciele 
nieruchomości położonych bezpośred-
nio wzdłuż chodników mają obowiązek 
uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, opadłych 
liści i innych zanieczyszczeń z części nie-
ruchomości służących do użytku publicz-
nego (chodnik), poprzez gromadzenie ich 
na skraju chodnika od strony jezdni w taki 
sposób, aby nie utrudniało to ruchu i nie 
zagrażało przechodniom i pojazdom oraz 
istniejącej zieleni, z zachowaniem możli-
wości odpływu wody do kanalizacji oraz 
systematycznego wykaszania traw z terenu 
przylegającego do posesji, położonego po-
między drogą publiczną a nieruchomością.
2. Lód i śnieg niemożliwy do usunięcia  
i zalegający wzdłuż chodników położo-
nych na nieruchomości służących do użyt-
ku publicznego właściciele nieruchomości 
mają obowiązek posypać piaskiem lub in-
nym stosownym środkiem w celu zlikwi-

dowania jego śliskości.

§ 18. 
1. Osoby będące właścicielami lub opieku-
nami zwierząt domowych są zobowiązane 
do sprawowania właściwej opieki nad tymi 
zwierzętami, w tym w szczególności nie 
pozostawiania ich bez nadzoru i zapewnie-
nia ochrony przed zagrożeniem lub uciąż-
liwością dla innych ludzi.
2. W przypadku posiadania na terenie nie-
ruchomości zwierzęcia mogącego stano-
wić zagrożenie, należy w miejscu widocz-
nym, przed wejściem na teren nierucho-
mości umieścić tablicę informacyjną.
3. Właściciele lub opiekunowie zwierząt 
domowych zobowiązani są do usunięcia 
zanieczyszczeń spowodowanych przez te 
zwierzęta na terenie przeznaczonym do 
użytku publicznego.
4. Właściciel psa zobowiązany jest do:
1) dopilnowania aby pies wyprowadzany 
był na smyczy, a w przypadku ras uznawa-
nych za agresywne także w kagańcu; zwol-
nienie psa, rasy nie uznanej za agresywną, 
z uwięzi jest możliwe tylko na terenach zie-
lonych o ile nie ma takiego zakazu,
2) w przypadku pozostawiania psa bez 
chwilowej opieki oraz w środkach komu-
nikacji zbiorowej, pies powinien posiadać 
kaganiec,
3) zabezpieczenia nieruchomości w spo-
sób uniemożliwiający jej opuszczenie 
przez psa.

Przewodnicząca Rady
mgr Elżbieta Dziuda
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 Na podstawie art. 6k w związku  
z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391 
i 951) i §16 ust. 2 pkt 6a Statutu Związku 
Międzygminnego „Czysty Region” (Dz. 
Urz. Woj. Opolskiego z 2008r. Nr 52, poz. 
1707 i z 2012r., poz. 995) – Zgromadze-
nie Związku Międzygminnego „Czysty 
Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

§ 1
1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi pobierana 
przez Związek Międzygminny „Czysty 
Region” od właścicieli nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy, 
będzie obliczana w oparciu o liczbę 
mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość.

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi, o któ-
rej mowa w ust. 1 w wysokości 20,00 
zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

1. Ustala się niższą stawkę za opłaty za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi, jeżeli odpady komunalne są 
zbierane i odbierane w sposób selek-
tywny, w wysokości 12,50 zł miesięcz-
nie od jednego mieszkańca.

§ 2
1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za 

pojemnik na niesegregowane odpady 
komunalne, od właścicieli nierucho-
mości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady ko-
munalne oraz nieruchomości, na któ-
rych w części zamieszkują mieszkańcy,  
a w części nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne:
1) o pojemności 60l (pojemnik lub 

worek) – w wysokości 12,70 zł za 
jeden pojemnik,

2) o pojemności 120l – w wysokości 
15,87 zł za jeden pojemnik,

3) o pojemności 240l – w wysokości 
31,61 zł za jeden pojemnik,

4) o pojemności 1100l – w wysokości 
140,01 zł za jeden pojemnik,

5) o pojemności 3600l – w wysokości 
455,95 zł za jeden pojemnik,

6) o pojemności 2,5m3 – w wysokości 
316,64 zł za jeden pojemnik,

7) o pojemności 16m3 – w wysokości 
1621,17 zł za jeden pojemnik,

8) o pojemności 34m3 – w wysokości 
3444,99 zł za jeden pojemnik.

2. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik 
na odpady surowcowe (tzw. „suche”) 
od właścicieli nieruchomości, na któ-

UCHWAŁA Nr XXVII/14/12
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu  

z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie w sprawie wyboru metody ustalania opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty  

oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
rych nie zamieszkują mieszkańcy,  
a powstają odpady komunalne:
1) o pojemności 60l (pojemnik lub 

worek) – w wysokości 7,23 zł za je-
den pojemnik,

2) o pojemności 120l (pojemnik lub 
worek) – w wysokości 9,03 zł za je-
den pojemnik,

3) o pojemności 240l – w wysokości 
17,92 zł za jeden pojemnik,

4) o pojemności 1100l – w wysokości 
77,67 zł za jeden pojemnik,

5) o pojemności 3600l – w wysokości 
251,67 zł za jeden pojemnik,

6) o pojemności 2,5m3 – w wysokości 
174,77 za jeden pojemnik,

7) o pojemności 16m3 – w wysokości 
894,81 zł za jeden pojemnik,

8) o pojemności 34m3 – w wysokości 
1901,48 zł za jeden pojemnik.

3. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik 
na odpady szklane od właścicieli nie-
ruchomości, na których nie zamiesz-
kują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne:
1) o pojemności 60l (pojemnik lub 

worek) – w wysokości 7,23 zł za je-
den pojemnik,

2) o pojemności 120l (pojemnik lub 
worek) – w wysokości 9,03 zł za je-
den pojemnik,

3) o pojemności 240l – w wysokości 
17,92 zł za jeden pojemnik,

4) o pojemności 1100l – w wysokości 
77,67 zł za jeden pojemnik,

5) o pojemności 3600l – w wysokości 
251,67 zł za jeden pojemnik,

6) o pojemności 2,5m3 – w wysokości 
174,77 zł za jeden pojemnik,

7) o pojemności 16m3 – w wysokości 
894,81 zł za jeden pojemnik,

8) o pojemności 34m3 – w wysokości 
1901,48 zł za jeden pojemnik.

§ 3
1. Miesięczna opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi od właścicie-
li nieruchomości, na której zamieszku-
ją mieszkańcy stanowić będzie iloczyn 
liczby mieszkańców zamieszkujących 
daną nieruchomość oraz stawki okre-
ślonej w §1 ust. 2 lub ust. 3.

2. Ilość osób zamieszkujących daną nie-
ruchomość ustalana będzie na podsta-
wie deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi składanej przez właścicieli nie-
ruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy.

3. Miesięczna opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi pochodzą-
cymi z nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne oraz nieruchomo-
ści, na których w części zamieszkują 
mieszkańcy, a w części nie zamieszku-
ją mieszkańcy stanowić będzie iloczyn 
ilości określonego rodzaju pojemnika 
o określonej pojemności oraz stawki 
określonej w § 2 ust. 1, ust. 2 lub ust. 3.

4. Ilość pojemników na odpady oraz ich 
pojemność ustalana będzie na podsta-
wie deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi składanej przez właścicieli nie-
ruchomości, na których nie zamiesz-
kują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne.

5. Wzór deklaracji, o których mowa w § 4 
ust. 2 i ust. 4 określa odrębna uchwała.

§ 4
 Wykonanie uchwały powierza się Za-
rządowi Związku Międzygminnego „Czy-
sty Region”.

§ 5
 Uchwała podlega ogłoszeniu  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego i wchodzi w życie z dniem  
1 lipca 2013 r.

 Samorządowy Zakład Budżetowy 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej w Bierawie eliminując konieczność 
wypożyczania sprzętu do czyszczenia  
i usuwania awarii sieci kanalizacyjnej za-
kupił ciągnik pozwalający na uniezależ-
nienie się od firm zewnętrznych. Do koń-
ca roku zostanie dostarczony wóz aseni-
zacyjny o pojemności 6700 l, który będzie 
współpracował z ciągnikiem wywożąc 
nieczystości ciekłe z budynków nieposia-
dających kanalizacji, administrowanych 
przez ZGKiM w Bierawie. 
 W celu efektywniejszego wykorzy-
stania sprzętu przy spełnieniu warun-
ków na świadczenie usług opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych zakład rozpocznie 
wykonywanie wyżej wymienionych usług 
z prywatnych posesji na zlecenie miesz-
kańców gminy Bierawa.

dyrektor ZGKiM w Bierawie
Piotr Walkiewicz

Opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych

Budowa sieci gazociągowej

Kędzierzyn- Koźle 2012-11-19

DECYZJA NR -547/ 2012

 Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 34 
ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r.- Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. 
Nr 243, poz. 1623.) oraz na podstawie 
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- 
Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2000r. Nr.98, poz. 1071, z późn. 
zm) po rozpatrzeniu wniosku inwestora  
z dnia 2012-10-24 zatwierdzam projekt 
budowlany i udzielam pozwolenia na 
budowę dla Górnośląskiej Spółki Ga-
zownictwa Sp. z o.o., Oddział- Zakład 
Gazowniczy w Opolu, 45-071 Opole, ul. 
Armii Krajowej 2,inwestycji obejmują-
cej: budowę sieci gazowej  śc. D 160 PE 
RC (L=998, 50m, ciś- dost.80/350kPa) 
w pasie drogi gminnej, w miejscowości: 
Brzeźce, przy ulicy: Gliwickiej, na dział-
kach nr ew.: 37/3, 384, kategoria obiektu: 

Pozwolenie na budowę
XXVI,
autor projektu:
1/ Zbigniew Kryczało specjalność in-
stalacyjno-inżynieryjna w zakresie sieci 
i instalacji sanitarnych- Nr. upr 75/80/
Op; Numer ewidencyjny przynależności 
do własnej izby samorządu zawodowego: 
OPL/IS/0120/01,
Z zachowaniem następujących warun-
ków zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 
ust. 2 i 3 ustawy
- Prawo budowlane:
1. Szczególnie warunki zabezpieczenia 

terenu budowy i prowadzenia robót 
budowlanych:
•	 wykonać zgodnie z zatwierdzonym 

projektem budowlanym przy zacho-
waniu obowiązujących przepisów,

2. Czas użytkowania tymczasowych 
obiektów budowlanych: xxxxxxxxxx

3. Terminy rozbiórki:
1) istniejących obiektów budowlanych 

nieprzewidzianych do dalszego 

używania- xxxxxxxxxxxxx
2) tymczasowych obiektów budowla-

nych xxxxxxxxxxxxxx
4. Szczegółowe wymagania dotyczące 

nadzoru na budowie 
•	 ustanowić kierownika budowy,
•	 ustanowić inspektora nadzoru inwe-

storskiego.
5. Inwestor jest zobowiązany:

1) zawiadomić właściwy organ nad-
zoru budowlanego o zakończeniu 
budowy co najmniej 21 dni przed 
zamierzonym terminem przystą-
pienia do użytkowania 

2) przed przystąpieniem do użytko-
wania uzyskać ostateczną decyzję 
o pozwoleniu na używanie-nie do-
tyczy.

6. Kierownik budowy (robót) jest obo-
wiązany prowadzić dziennik budowy 
lub rozbiórki oraz umieścić na budo-
wie lub rozbiórce w widocznym miej-
scu tablicę informacyjną oraz ogłosze-
nie, zawierające dane dotyczące bez-
pieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 
jeśli jest to wymagane, zgodnie z usta-
wą Prawa budowlanego 

 Obszar oddziaływania obiektu/-ów, 
o którym mowa w art.28 ust.2 ustawy – 
Prawo budowlane obejmuje nierucho-
mości: 37/3,384.

UZASADNIENIE 

 Wniosek o zatwierdzenie projektu bu-
dowlanego i wydanie pozwolenia na bu-
dowę dla w/w inwestycji złożony został 
przez inwestora w dniu 2012-10-24. Do 
wniosku dołączono 4 egzemplarze pro-
jektu budowlanego wraz z innymi doku-
mentami wymaganymi przepisami Pra-
wa budowlanego. Inwestycja jest zgodna  
z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Bierawa dla so-
łectwa Brzeźce, zatwierdzonym Uchwałą 
Rady Gminy Bierawa nr.X/62/2003 z dnia 
8 sierpnia 2003r.
 W toku prowadzonego postępowania 
administracyjnego w powyższej sprawie 
nie zostały złożone żadne uwagi czy za-
strzeżenia.
 Wobec spełnienia przez inwestora wy-
magań określonych w art.35 ust 1 oraz  
w art.32 ust.4 Prawa budowlanego posta-
nowiono orzec jak w sentencji niniejszej 
decyzji.
 Od decyzji przysługuje odwołanie 
do Wojewody Opolskiego za moim po-
średnictwem w terminie 14 dni od dnia 
jej doręczenia.

Z up. STAROSTY
mgr. inż. Lesław Grzybek

Sołectwo Lubieszów

 Ten rok był dla nas nie tylko bardzo 
pracowitym, ale i przepełnionym pro-
jektami. Dzięki pozyskanym środkom 
poprzez VDG I SKGD zrealizowaliśmy 
trzy projekty i zostały przeprowadzone 
warsztaty rękodzieła a także poznania 
kultury i zwyczajów naszego regionu 
i nie tylko. Każdy projekt, był nawią-
zaniem do wielu kultur i uczył czegoś 
nowego. Poznawaliśmy różnego rodza-
ju techniki plastyczne, które pobudziły 
i ukazały zdolności, umiejętności jak  
i kreatywność w wielu osobach. Zaanga-
żowanie dzieci, młodzieży i dorosłych, to 
wartość, jakiej nie można przeliczyć, na 
żadne pieniądze. Dzięki tym projektom, 
przeżyliśmy wspaniały wieczór Nocy 
Świętojańskiej. 
 Kolejny projekt, to warsztaty wyko-
nywania ozdób z siana i wszystkiego, co 
dala nam natura. Te warsztaty, pomogły 
nam w przygotowaniu wystroju sołectwa 
na obchody Dożynek Gminnych, jakie 
w naszej wsi były poraz pierwszy w hi-
storii. Kolejny projekt, który zakończy-
liśmy niedawno, pokazał nowe techniki 
plastyczne, decoupage, filcowania, tech-
niki sznurkowej i wykonywanie ozdób 
świątecznych, tz. Bożonarodzeniowych 
z siana. Pozyskaliśmy nie tylko dodatko-
we środki 8 000 zł, lecz co najważniejsze 

Projekty i warsztaty
pobudziliśmy w sobie nowe pomysły, 
chęć do dalszego działania, kreatywność 
w wielu młodych ludziach i budowaniu 
więzi, współpracy wielopokoleniowej.
 Świetlica DFK tętni życiem, tu wciąż, 
coś nowego się dzieje, to jest najwięk-
szym sukcesem. Uczestnictwo tak wie-
lu osób w tych działaniach, daje chęć 
i rodzi nowe pomysły. Dziękuję więc 
wszystkim, którzy chętnie uczestniczą  
w naszych działaniach, a co najważniej-
sze, dziękuję wszystkim mieszkańcom, 
za pomoc i zaangażowanie się w dożynki 
oraz udział w nich. Myślę, że możemy być 
zadowoleni, a nawet bardzo zadowoleni  
z wykonania tego zadania. Dziękuję 
wspaniałej młodzieży, dzieciaczkom  
wszystkim dorosłym, którzy chcą, by ta 
nasza mała ojczyzna była, coraz pięk-
niejsza. 
 Dziękując Wam wszystkim drodzy 
mieszkańcy pragnę Wam złożyć naj-
serdeczniejsze życzenia z okazji zbli-
żających się Świąt Bożego Narodzenia. 
Wszystkiego co najlepsze, odważnych 
decyzji, szczerych ludzi wokół a co naj-
ważniejsze nie gasnącej nadziei, która 
daje radość, zadowolenie i spełnienie.

Bernadeta Poplucz
Sołtys Wsi Lubieszów
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Publiczne Przedszkole w Dziergowicach

 „Jedz owoce i warzywa – będziesz 
zdrowy tak, jak ryba!”-hasło przewodnie 
w przedszkolu w Dziergowicach.
„Dobry posiłek to wyważona mieszanka 
dobrych potraw, troski, zaangażowania, 
bliskich relacji z ludźmi, estetyki, radości 
dla zmysłów i nieprzewidywalnych uczuć 
i nastrojów”. 
    Jesper Juul
 Nawyki żywieniowe ulegają szybkim 
zmianom i są to niestety, zmiany w złym 
kierunku. Zmienia się sposób organizacji 
codziennych zajęć, rodzice coraz częściej 
korzystają przy przygotowaniu posiłków 
z gotowych półproduktów, gdyż tak jest 
szybciej, łatwiej…, bo wciąż mamy za 
mało czasu. W sklepach nęcą kolorowe  
i błyszczące opakowania batoników, chip-
sów, napoje z dużą zawartością cukru,  
a wszystko nafaszerowane jest konserwan-
tami. Często ulegamy wszechobecnym 
reklamom, kaprysom dzieci. Jednym sło-
wem, jemy niezdrowo, obficie, produkty 
wysoko przetworzone, brakuje w naszej 
diecie warzyw, owoców, witamin, minera-
łów i wielu niezwykle potrzebnych skład-
ników.
 W przedszkolu każda z nas może za-
obserwować niechęć dzieci do zjadania 
surówek, picia soków ze świeżych owoców 
i warzyw. Nie należy jednak rezygnować 
z podejmowania działań na rzecz zmiany 
nawyków żywieniowych dzieci. Dlatego 
naszym głównym zadaniem na ten rok 
szkolny jest podniesienie świadomości 
dzieci i rodziców w zakresie racjonalnego 
odżywiania, zdrowego stylu życia i aktyw-
nego wypoczynku. 
 Zaplanowałyśmy wiele ciekawych 
działań promujących zdrowy styl życia, 

Jedz owoce i warzywa
w których dzieci bezpośrednio uczestni-
czą. W każdej sali powstały kąciki przy-
rody wzbogacone o elementy promujące 
naturalne zioła i przyprawy. Wszyscy ko-
rzystamy z nich na co dzień. Używane są 
bowiem do przygotowanie zdrowych po-
siłków przez panie kucharki oraz do pa-
rzenia pysznych, aromatycznych herbatek, 
które spożywamy przy okazji uroczystości 
urodzinowych naszych przedszkolaków. 
 Chcąc zachęcić dzieci do spożywania 
warzyw i owoców raz w miesiącu w każ-
dej grupie wiekowej dzieci samodzielnie 
przygotowują sałatki, surówki lub soki  
z warzyw i owoców, które potem z ape-
tytem zjadają. Poza tym organizowane są 
„kolorowe śniadanka”, podczas których 
dzieci samodzielne przygotowują zdrowe, 
kolorowe kanapki. Chcąc ograniczyć spo-
żywanie słodyczy wśród naszych przed-
szkolaków wprowadziłyśmy drugie śnia-
danie w formie „witaminki”. Dostarczają 
one dzieciom dużo owoców, warzyw oraz 
nabiału w formie jogurtów. 
 We wszystkich naszych działaniach 
wspiera nas literatura, która z jednej stro-
ny promuje zdrowy styl życia, a przede 
wszystkim zachęca przedszkolaków do 
podejmowania ciekawych działań w za-
kresie różnych form aktywności (m in. re-
cytujemy rymowanki, śpiewamy piosenki, 
tworzymy inscenizacje teatralne, ruchowo 
– taneczne oraz ciekawe prace plastyczne). 
 Ważnym elementem podejmowa-
nych przez nas działań jest współpraca 
z rodzicami. Chcąc włączyć rodziców  
w akcję „Zdrowo jemy, zdrowo żyjemy” 
organizujemy dla nich prelekcje, gazetki 
ukazujące się w przedszkolu jak również 
na stronie naszego przedszkola. Dzięki ich 

aktywności i zaangażowaniu mogliśmy 
odwiedzić gospodarstwo państwa Kłoska, 
którzy zapoznali naszych przedszkolaków 
ze sposobem wytworzenia sera z mleka 
koziego. Poza tym rodzice wspierają nas 
w wielu codziennych działaniach dostar-
czając nam w miarę swoich możliwości 
świeżych warzyw i owoców, które później 
goszczą na naszych stołach. 
  Naszym kolejnym działaniem wspie-
rającym nas w promowaniu zdrowego 
stylu życia wśród dzieci i rodziców jest 
nawiązanie współpracy ze specjalistami. 
Dzięki niej odwiedziła nasze przedszko-
le pani stomatolog Joanna Tomala, która 
przypomniała przedszkolakom, jak należy 
dbać o ząbki, a przede wszystkim udało jej 
się przezwyciężyć wśród niektórych dzieci 
strach przed wizytami u dentysty. 
 Podsumowując dzisiejsze rozważania 
warto pamiętać ,iż dieta dziecka w wieku 
przedszkolnym powinna zawierać pro-
dukty niezbędne do rozwoju, dostarcza-
jące młodemu organizmowi odpowiednie 
składniki odżywcze. Warto uświadomić 
sobie również , że odpowiednie odżywia-
nie z uwzględnieniem wszystkich skład-
ników odżywczych zapewnia naszemu 
dziecku zdrowie, prawidłowy rozwój fi-
zyczny, emocjonalny i intelektualny oraz 
sprawia, że jest ono uśmiechnięte, zado-
wolone, ciekawe świata i może spełniać 
wszelkie oczekiwania rodziców.
 Korzystając z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia w imieniu pra-
cowników naszego przedszkola składamy 
wszystkim mieszkańcom gminy świątecz-
ne życzenia:

Niech Wam żyje się jak w raju, 
niech w wigilię u rodzinki,
wszyscy mają fajne minki.

Niech przy stole Wam zagości
pakiet zdrowia i miłości.

Niech u wszystkich jest tak mocny
by pozostał całoroczny.

mgr Beata Nieckarz

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

 Gmina Bierawa / Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Bierawie od dnia 
01-06-2012r. do 31-10-2012r. realizował 
projekt LEPSZE JUTRO współfinanso-
wany ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach Priorytetu VII 
Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt 
skierowany był do osób zamieszkałych na 
terenie Gm. Bierawa, nie pracujących,  
w wieku aktywności zawodowej (od 18 
do 64 roku życia), niepełnosprawnych 
oraz bezrobotnych. Do projektu zakwali-
fikowały się 4 kobiety i 2 mężczyzn.
 W ramach zrealizowanego projektu 
w miesiącu lipcu 2012r. zorganizowano 
kurs z zakresu doradztwa zawodowego 
– konsultacje indywidualne. W sierpniu 
2012r. odbyło się szkolenie z psycholo-
giem – aktywizacja społeczna.
 Kolejne szkolenie odbyło się we wrze-
śniu 2012r. z zakresu tworzenia i pielę-
gnacji małych ogrodów. Uczestnicy po-
znali podstawy upraw drzew i krzewów, 
projektowania, urządzania i pielęgnacji 
terenów zieleni. Kursantom umożliwiono 
praktyczne wykorzystanie zdobytej wie-
dzy i umiejętności poprzez upiększanie 

LEPSZE JUTRO
terenu zieleni znajdującego się w Dzier-
gowicach. 
 Szkolenie z zakresu obsługi kasy fi-
skalnej odbyło się w październiku 2012r. 
Pod koniec tego też miesiąca paździer-
nika 2012r. zorganizowano szkolenie  
z zakresu decoupage. Uczestnicy pozna-
li podstawowe media i przybory, style 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ozdabiania, ozdobienie ramy lustra przy 

użyciu jednoskładnikowego preparatu do 
spękań oraz papieru ryżowego. Wykonali: 
komplet biżuterii (bransoletka i kolczyki), 
bombki choinkowe z wykorzystaniem re-
liefów, patyn, brokatów itp., zdobienie 
powierzchni szklanych (butelki). 
 Szkolenia miały swoją część teore-
tyczną jak i praktyczną. Po zakończeniu 
każdego z nich, uczestnicy otrzymali 
zaświadczenia potwierdzające ich ukoń-
czenia oraz certyfikaty ukończenia całego 
projektu.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Karina Musioł

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Bierawie

 Już po raz XIII 29 XI 2012r. w Pu-
blicznym Gimnazjum nr 1 im. Noblistów 
Polskich w Bierawie obchodzono Tydzień 
Regionalny organizowany przez nauczy-
cieli, uczniów i rodziców. 
 W tym roku szkolnym gimnazjali-
ści przedstawili na scenie życie Świętego 
Franciszka w gwarze śląskiej. Dlaczego 
właśnie tego Świętego wybraliśmy? Otóż, 
niedaleko Bierawy znajduje się Góra św. 
Anny, gdzie swój klasztor mają francisz-
kanie. Przynajmniej dwa razy w roku 
każdy z nas odwiedza bazylikę na Górze  
św. Anny, na dziedzińcu której często 
można spotkać franciszkanów. Zatem ży-
cie św. Franciszka wydało nam się intere-
sujące i godne pokazania na scenie.
 W tygodniu poprzedzającym wystę-
py młodych aktorów miały miejsce dwa 
konkursy – plastyczny i literacki. Konkurs 
plastyczny związany był z osobą św. Fran-
ciszka i pracę należało wykonać dowolną 
techniką. Podczas konkursu literackiego 

XIII Tydzień Regionalny już za nami…
gimnazjaliści sprawdzili swoją wiedzę na 
temat Świętego z Asyżu, odpowiadając na 
20 pytań z nim związanych.
 I miejsce w konkursie plastycznym za-
jęły uczennice z kl. Ia – Laura Ficoń i Sa-
bina Pyrlik, II miejsce przypadło Paulinie 
Gacka z kl. IIb a III miejsce zajął Jarosław 
Waluś z kl. Ib.
 W konkursie literackim I lokatę uzy-
skała Natalia Wydra z kl. IIIb, II miejsce 
przypadło Sabinie Murawskiej z kl. Ib, 
natomiast III miejsce zajął Patryk Stępień 
z kl. IIb.
 Na finał obchodów Tygodnia Regio-
nalnego do Gminnego Centrum Kultury 
i Rekreacji w Bierawie przybyli zacni go-
ście, m.in. Wójt Gminy Bierawa – Ryszard 
Gołębiowski, zastępca Wójta – Krzysztof 
Ficoń, przewodnicząca Rady Gminy – 
Elżbieta Dziuda, dyrektorzy placówek 
oświatowych w gminie Bierawa, radni, 
nauczyciele emeryci, emeryci działający 
w kole bierawskim, rodzice, dziadkowie 

i licznie zgromadzona społeczność gmin-
na.
 Młodzi aktorzy występujący na scenie 
bawili się słowem i świetnie zagrali swo-
je role. Ich występy zostały nagrodzone 
gromkimi brawami. Na uznanie zasługuje 
fakt, iż gimnazjaliści wzorowo opanowali 
teksty, a ich gra aktorska została oceniona 
bardzo wysoko przez widzów. W rolę św. 
Franciszka wcielił się uczeń kl. IIb – Piotr 
Wróbel, który wystąpił w oryginalnym 
stroju franciszkanina.
 Autorkami scenariusza przedstawie-
nia o św. Franciszku były nauczycielki  
z Publicznego Gimnazjum w Bierawie – 
mgr Sonia Geller i mgr Maria Stępień. 
Oprawę muzyczną uroczystości przy-
gotowała mgr Karina Kostka. Za układy 
taneczne odpowiedzialna była mgr Bogu-
sława Stańczyk.
 Mamy nadzieję, że w przyszłym roku 
szkolnym obchody Tygodnia Regional-
nego będą równie udane i zostaną bardzo 
ciepło przyjęte przez szeroką widownię. 

Mgr Maria Stępień
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Szkoła Podstawowa w Starym Koźlu

 Dnia 14 listopada br. w Szkole Pod-
stawowej w Starym Koźlu miało miejsce 
szczególne wydarzenie. Placówkę za-
szczycił swą obecnością dostojny gość - 
Biskup Opolski ks. Andrzej Czaja w towa-
rzystwie proboszcza ks. Jarosława Krężla. 
Do spotkania tego doszło w związku z od-
bywającą się w dekanacie kędzierzyńskim 
wizytacją biskupią. W progach szkoły 
Biskupa przywitali uczniowie, po czym 
uczyniła to również pani Dyrektor Edy-
ta Ficoń. Uczniowie ile sił w płucach za-
śpiewali na powitanie piękną pieśń „Bądź 
pozdrowiony Gościu nasz”. Biskup Or-
dynariusz zachęcał wszystkich w swoim 
przemówieniu do wytrwałej wiary, pogłę-
biania jej oraz jeszcze większego pozna-
wania Jezusa. Następnie przedstawiono 
w formie prezentacji historię szkoły oraz 
program artystyczny przygotowany przez 
uczniów i nauczycieli. Biskup wręczył 
uczniom obrazki, wpisał się do księgi pa-
miątkowej. Na zakończenie ks. biskupowi 
wręczono album z pracami plastycznymi 
uczniów. Następnie gość zwiedził szkołę  
i wspominał swoje szkolne lata. Wyda-
rzenie to z pewnością na długo zapadnie  
w pamięci społeczności szkolnej, gdyż 
nie często ma się szansę gościć tak waż-
ną osobistość. W naszej szkole tak pod-
niosłe wydarzenie miało miejsce po raz 

Gościliśmy w szkole Biskupa!
pierwszy. Spotkanie odbyło się w bardzo 
serdecznej atmosferze, a Ks. Biskup zo-
stawił nam oprócz dobrych wskazówek 
życiowych wiele ciepłych słów. 
 Uczniowie szkoły w Starym Koźlu ak-
tywnie biorą udział w życiu społecznym. 
Toteż od września dzieje się tu bardzo 
wiele. Odbyło się pasowanie uczniów 
klasy I, z dumą reprezentowaliśmy szko-
łę na czele z Panią Dyrektor, która wzię-
ła udział konkurencji: Nordic walking  
w I Memoriale Haliny Brylant i Jewhena 
Trochtija w Lubieszowie. W różnych ka-
tegoriach wiekowych udało się zdobyć 
premiowane miejsca: I Marcel Simon, 
III Jakub Mainka, Vanessa Rus, IV Sewe-
ryn Musioł, Simon Krzysztof, V Paulina 
Tkocz i Dawid Gaszi. Uczestniczyliśmy  
w biegach przełajowych Cross w Kędzie-
rzynie-Koźlu. 
 W październiku odbyły się w Starej 
Kuźni rozgrywki gminne w piłce nożnej. 
Reprezentacja chłopców zdobyła I miej-
sce i przywiozła do szkoły piękne trofeum 
– sportowy puchar, natomiast dziewczyn-
ki w tej samej konkurencji zdobyły za-
szczytne drugie miejsce. 
 W dniu 3 grudnia w naszej szkole 
zespół trzecio i czwartoklasistów także 
zdobył I miejsce w gminnym turnieju gry  
w „Dwa ognie”. Gratulujemy uczniom 

oraz opiekunce P. Agnieszce Wilner. 
 W konkursie recytatorskim JESIEN-
NE BAJANIE MISTRZA BRZECHWY  
w Dziergowicach ucz. kl. III Wiktoria Ja-
nysek zajęła III miejsce, Wiktoria Plucik, 
Krzysztof Kurpiewski i Ania Rutkowska 
otrzymali dyplomy i nagrody za udział. 
 Mieliśmy także okazję obejrzeć pokaz 
walk rycerzy średniowiecznych, wyje-
chaliśmy na  przedstawienie teatralne pt. 
„Kopciuszek” oraz „Sposób na Alcybia-
desa” do DK CHEMIK. Uroczyście ob-
chodziliśmy Dzień Nauczyciela i Święto 
Niepodległości 11 listopada. Odbyła się  
zabawa Andrzejkowa z wróżbami zorga-
nizowana przez Samorząd Szkolny pod 
okiem P. Joanny Krzempek, uczniów od-
wiedził Mikołaj, który przyniósł słodkie 
upominki ufundowane przez Radę Ro-
dziców.
 Przygotowujemy się do jasełek, które 
są okazją do spotkań całej społeczności 
szkolnej z wójtami, parafią, mieszkańca-
mi Starego Koźla, wszystkimi organiza-
cjami tutaj działającymi. Wcześniej grono 
pedagogiczne, rodzice, uczniowie wyko-
nają stroiki świąteczne, które można bę-
dzie nabyć na kiermaszu. Dochód zasili 
konto SU.
 Od października kolejny raz szkoła 
bierze udział w projekcie edukacyjnym 
kl. I-III Przyjazna Szkoła. Dzieci bezpłat-
nie uczestniczą w zajęciach dodatkowych 
z gimnastyki korekcyjnej, zajęć logope-
dycznych, zajęciach muzycznych, uczą się 
tańca. W listopadzie w bardzo szybkim 
tempie na terenie przyszkolnym powstał 
nowy plac zabaw dla dzieci z programu 
rządowego Radosna Szkoła. Niedługo 
obiekt zostanie oddany do użytku i bę-
dzie cieszył nie tylko uczniów ale i ma-
łych mieszkańców Starego Koźla. Skła-
damy podziękowania władzom gminy 
za ten piękny i bardzo przydatny obiekt, 
dzięki któremu szkoła będzie bardziej ra-
dosna!
 Ciekawym doświadczeniem i bardzo 
miłym przeżyciem była dla nas była wi-
zyta naszych rówieśników z zaprzyjaźnio-
nej gminy na Ukrainie. Julia Rus z kl. V  
i Piotr Sokołowski z kl. VI gościli uczniów 
u siebie w domu. Wymiana doświadczeń 
i zawarcie nowych przyjaźni to jeden  
z wielu pozytywnych aspektów tej wizyty. 
 Z okazji zbliżających się świąt Boże-
go Narodzenia dyrekcja szkoły, grono 
pedagogiczne, pracownicy, rada rodzi-
ców oraz uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Starym Koźlu 
życzą wszystkim czytelnikom Głosu Bie-
rawy Wesołych, Zdrowych i Spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia.

mgr Edyta Ficoń
mgr Monika Giesman

Szkoła Podstawowa w Dziergowicach

 Szkoła Podstawowa w Dziergowicach 
w ubiegłym roku szkolnym (2011/2012) 
dzięki podejmowanym działaniom pro-
mującym zdrowy styl życia uzyskała Wo-
jewódzki Certyfikat Szkoły Promującej 
Zdrowie. W ramach tych działań uczest-
niczyła również w programie edukacyj-
nym TRZYMAJ FORMĘ propagując ak-
tywne formy wypoczynku.
 Podejmując kolejne działania w bie-
żącym roku kontynuujemy Ogólnopolski 
Program „Szklanka mleka dla każdego 
ucznia”. W tym roku szkolnym szkoła 
przystąpiła do Europejskiego Programu 
„Owoce w szkole” realizowanego przez 
Agencję Rynku Rolnego. Uczniowie na-
szej szkoły aktywnie spędzają czas po-
przez udział w zajęciach na krytej pływal-
ni w Kędzierzynie – Koźlu (duży i mały 
basen). 
 Uczestniczyliśmy w projekcie eduka-
cyjnym „Radosna szkoła”, dzięki któremu 
udało się pozyskać środki finansowe na 
wybudowanie pięknego, nowoczesne-
go placu zabaw, na którym dzieci mogą  
w sposób aktywny na świeżym powie-
trzu spędzać wolne chwile. Jest to projekt 
finansowany częściowo przez Ministra 
Edukacji Narodowej oraz Urząd Gminy 
w Bierawie.
 Dzieci bardzo chętnie uczestniczą 
w różnorodnych zawodach sportowych 
reprezentując naszą szkołę i zdobywając 
wysokie miejsca. 15 września ponad 30 
uczniów wzięło udział w I Memoriale Ha-
liny Brylant i Jewhena Torochtija – ofiar 
tragicznego wypadku na Ukrainie w 2011 
roku. Uczniowie w biegach przełajowych 
w odpowiednich kategoriach wiekowych 
zdobywali kolejne miejsca: I miejsce - O. 
Siwek, A. Skrobek, O. Gacka; II miejsce – 
K. Frydrych; III miejsce – R. Garbas oraz 
K. Giet. 
 Reprezentanci naszej szkoły uczest-
niczyli w Mistrzostwach Powiatu Kędzie-
rzyńsko – Kozielskiego w Sztafetowych 
Biegach Przełajowych, gdzie zdobyli II 
miejsce. Następnie wzięli udział w Mitin-

Szkoła promująca zdrowie
gu lekkoatletycznym - Za-
kończenie sezonu 2012.
 Tam zdobywali kolejne 
miejsca: sztafeta chłopców 
4 x100 – I miejsce; sztafeta 
dziewcząt 4 x100 – I miejsce. 
Uczniowie zdobyli również 
wysokie miejsca indywidu-
alne: A. Żydek – I miejsce 
w skoku wzwyż, I miejsce 
na 60 m oraz II miejsce  
w pchnięciu kulą; O. Gacka – 

II miejsce w skoku wzwyż; P. Pajonczek -  
I miejsce na 200 m; J. Kuśmierska - I miej-
sce w skoku wzwyż; S. Eilers III - miejsce  
w pchnięciu kulą; M. Komander - II miej-
sce w pchnięciu kulą; A. Wróbel - II miej-
sce skok wzwyż oraz J. Ignacy - III miej-
sce na 500m. 
 Chłopcy i dziewczęta uczestniczyli  
w Mistrzostwach Gminy Bierawa w Halo-
wej Piłce Nożnej, które odbyły się w Starej 
Kuźni. Chłopcy zajęli II miejsce, a dziew-
częta III miejsce. Dzieci mają możliwość 
korzystania z dodatkowych zajęć SKS.
 W naszej szkole 08 września odbyła 
się już X Olimpiada Szkół Specjalnych,  
w której uczestniczyli Wójt i wice Wójt 
naszej Gminy oraz społeczność uczniow-
ska. Wspólne zabawy i konkursy zinte-
growały młodzież.
 Propagując aktywizujące formy na-
uczania klasa V i VI pojechała do Ślą-
skiego Planetarium w Chorzowie na lek-
cję dydaktyczną pt. A jednak się kręci. 
Uczniowie klas I- III mieli okazję podzi-
wiać mumie oraz  zapoznać się z różno-
rodnym wyposażeniem gabinetów denty-
stycznych wyjeżdżając do Raciborskiego 
Muzeum. Klasopracownia historyczna, 
matematyczna oraz jedna klasa z naucza-
nia zintegrowanego została wyposażona 
w tablicę interaktywną, która uatrakcyj-
nia prowadzone lekcje. 
 Szkoła w ramach działań na rzecz 
poprawy środowiska przyrodniczego 
uczestniczyła w Ogólnopolskiej Akcji 
„Sprzątanie Świata”. 
 W szkole odbyły się następujące apele, 
w których uczestniczyli zaproszeni goście 
oraz rodzice – apel z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej, Pasowanie na ucznia klasy I,  
VII – Rok Papieski, apel z okazji Wszyst-
kich Świętych oraz z okazji Dnia Niepod-
ległości. 
 Szkoła współpracując ze środowi-
skiem lokalnym oraz Domem Kultury 
w Dziergowicach uczestniczy w różno-
rodnych zajęciach. Klasa VI miała oka-
zję wziąć udział w autorskim spotkaniu  

z geografem, który przedstawiał prelekcję 
„Ludność Świata”, natomiast uczniowie 
klas I–III uczestniczyli w Jesiennym Spo-
tkaniu z polską bajką „Kaczka Dziwacz-
ka”.
 W ramach działań profilaktycznych 
odbył się w szkole teatrzyk „Pinokio na 
zakręcie”, na podstawie którego dzieci 
poznały zasady bezpiecznego zachowania 
się.
 W szkole bardzo aktywnie działa Sa-
morząd Uczniowski, który zorganizował 
dyskotekę z okazji Dnia Chłopca oraz za-
bawę andrzejkową. Szkoła bardzo chętnie 
uczestniczy w różnorodnych akcjach cha-
rytatywnych takich jak „Góra grosza” lub 
„Pomóż i Ty”. 
 Dzieci korzystają z różnorodnych kó-
łek zainteresowań, np.: kółko szachowe, 
chór, kółko europejskie, kółko artystycz-
ne. Grupa uczniów z kółka artystycznego 
reprezentowała szkołę z przedstawieniem 
„Frau Holle” na Niemieckojęzycznym 
Konkursie Teatralnym w Tarnowie Opol-
skim organizowanym przez Stowarzy-
szenie Pro Liberis Silesia oraz Szkołę 
Podstawową w Raszowej. Jesienny popo-
łudniowy wolny czas mogliśmy spędzić  
w Domu Kultury w Dziergowicach, gdzie 
reprezentanci naszej szkoły recytowali 
pięknie wiersze na corocznym Jesiennym 
Bajaniu Mistrza Brzechwy. Wiersze wyre-
cytowali: O. Siwek, K. Frydrych,  K. Za-
chłód oraz N. Tul. 
 Aby zwiększyć kontakt z rodzicami 
w szkole odbywają się comiesięczne in-
dywidualne konsultacje. Rada Rodziców 
zorganizowała zabawę andrzejkową oraz 
finansuje mikołajkowy wyjazd dzieci do 
kina. Dzieci mogą korzystać z ciepłych 
obiadów i herbat, które przygotowuje 
szkolna stołówka. Upiększając tablice 
ścienne swoimi pracami uczniowie często 
przedstawiają na nich swoje wiersze o te-
matyce zdrowego odżywiania się, np.:
- Ktoś kiedyś szepnął mi do uszka, że bar-
dzo zdrowa jest pietruszka. 
- A po zjedzeniu kalarepki jest człowiek 
silny i krzepki.
- Jedz więc witamin bez końca i uśmiechaj 
się do słońca.
 Wszystkim rodzicom zaangażowa-
nym w działalność szkolną bardzo ser-
decznie dziękujemy. 
 Na nadchodzący czas Bożego Naro-
dzenia - zdrowia, szczęścia, pomyślności  
a w sercu dużo radości. Prezentów pod 
choinką, wspólnie świąteczny czas spędź-
cie z rodzinką. Bawcie się dobrze na Syl-
westra, kiedy Wam fajnie zagra orkiestra - 
życzą Pracownicy Szkoły Podstawowej  
w Dziergowicach.

mgr Ewa Wróbel

Publiczne Przedszkole w Bierawie

 W roku szkolnym 2012/2013 w Pu-
blicznym Przedszkolu w Bierawie z od-
działami zamiejscowymi objęto edukacją 
dydaktyczno – wychowawczo – opiekuń-
czą łącznie 168 dzieci w wieku przedszkol-
nym. W Przedszkolu w Bierawie utworzo-
ny został więc trzeci oddział przedszkolny. 
Już od pierwszych dni września aktywnie 
uczestniczą oni w życiu przedszkola i na-
szej gminy. 
 Reprezentanci przedszkola wzięli 
udział w biegu na dystansie 200 m o I Me-
moriał Haliny Brylant i Jewhena Torochti-
ja zorganizowanym na boisku sportowym  
w Lubieszowie. Dzieci z oddziału z Lubie-
szowa reprezentowały nasze przedszkole 
na gminnych dożynkach. Zorganizowane 
zostało „Święto pieczonego ziemniaka”,  
w ramach którego dzieci poznały zwyczaje 
związane z wykopkami. Dzieci z oddzia-
łów z w Bierawie odwiedziły bibliotekę  
w Domu Kultury poznając zasady jej funk-
cjonowania. Mamy nadzieję, że wizyta  
w bibliotece pozwoliła zaszczepić w dzie-

Jesienne wydarzenia w naszym przedszkolu
ciach miłość do książek.
 Grupa starszaków z Przedszkola w Bie-
rawie została zaproszona do Domu Kultu-
ry. Dzieci przygotowały występ artystyczny 
dla członków Klubu Seniora. Przedstawiły 
inscenizację pt. „Jesienne spotkanie” oraz 
zaprezentowały piosenki w języku nie-
mieckim. Młodzi aktorzy cieszyli się, że 
swoją obecnością mogli wywołać uśmiech  
i sprawić radość innym. W naszych oddzia-
łach odbył się Światowy Dzień Pluszowego 
Misia – dzieci przyniosły z domu swoje 
ulubione Przytulanki, opowiadały różne 
ciekawe sytuacje oraz piekły ciasteczka – 
misie, które same dekorowały i chętnie 
skonsumowały. 
 Obecnie dzieci wkroczyły w „świat 
czarów i magii” w związku z organizowa-
nymi we wszystkich oddziałach zabawami 
andrzejkowymi i w tym nastroju poznawać 
będą w najbliższym miesiącu zwyczaje i ob-
rzędy związane ze Świętami Bożego Naro-
dzenia.

mgr Alicja Mykitka
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Zespół Szkół Dwujęzycznych w Solarni

 Tuż po wakacjach zaczął się czas wy-
tężonej pracy dla Zespołu Szkół Dwuję-
zycznych w Solarni. Rok szkolny rozpo-
czął się tradycyjnie od przywitania wśród 
braci uczniowskiej nowych uczniów. 
Klasa pierwsza ślubowała uroczyście, że 
będzie się pilnie uczyć i solidnie praco-
wać, a następnie z rąk p. Dyrektor Ilony 
Wochnik - Kukawskiej otrzymała akt pa-
sowania na ucznia Dwujęzycznej Szkoły 
Podstawowej.
 Od samego początku ruszyliśmy do 
pracy pełną parą. Zaczęło się bardzo 
sportowo. Już 15 września uczniowie 
ZSD w Solarni wzięli udział I Memoriale 
Haliny Brylant i Jewhena Torochtija, sy-
gnatariuszy umowy partnerskiej pomię-
dzy Bierawą a ukraińską gminą Berezna. 
Startowali tu uczniowie klas I-III, IV-VI 
oraz gimnazjum. Zmierzyli się w biegach 
na dystansach od 200m do kilku kilome-
trów. Nasi zwycięzcy to: Natalia Mitren-
ga (kl.II), Marek Pietrasz (kl.I), Tobiasz 
Kowaś (kl.IV), Michał Pendzich (kl.IV), 
Adam Tworuszka (kl.III –gimnazjum). 
 W dniu 28 września uczniowie klas 
IV-VI i gimnazjum wzięli udział w bie-
gach przełajowych zorganizowanych za 
halą „Manhatan” w Kędzierzynie-Koźlu. 
Następnie 11 października, na Stadio-
nie Sportowym „Kuźniczka”, odbyło się 
zakończenie sezonu lekkoatletycznego, 
podczas którego uczeń klasy VI DSP  
w Solarni, Markus Kosian, zajął I miejsce 
w biegu przez płotki na dystansie 60m 
oraz III miejsce w skoku wzwyż. 
 Oczywiście nie zabrakło czasu na to, 
by realizować się w innych dziedzinach, 
pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać zain-
teresowania. Uczniowie obu szkół brali 
udział w licznych konkursach. W dniu 10 
października odbył się IV Konkurs Eko-
logiczny w Starej Kuźni, w którym nasi 
uczniowie również uczestniczyli. Wśród 
klas I-III zajęli oni II miejsce, a w grupie 
gimnazjalnej I i II miejsce. 
 Następnym osiągnięciem naszych 
uczniów był udział w I turnieju szacho-
wym w ramach Szkolnej Ligi Szachowej 
w Kędzierzynie – Koźlu. W turnieju tym 
uczeń klasy VI, Brayan Gohla, zajął II 
miejsce.
 10 listopada uczniowie klas IV-VI 
oraz klasy III DSP w Solarni uczestniczyli 
także w międzygminnym konkursie recy-
tatorskim „Jesienne bajanie Mistrza Brze-
chwy”. Hasłem tegorocznego konkursu 
były: „Cztery pory roku”. 
 Jak bardzo utalentowani są nasi 
uczniowie, widać także podczas różnych 

Ruszyliśmy pełną parą
konkursów i przeglądów teatralnych.  
16 listopada uczniowie klasy VI wzięli 
udział w Niemieckojęzycznych Konfron-
tacjach Teatralnych zorganizowanych 
przez Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae 
oraz Szkołę Podstawową w Raszowej. 
Konfrontacje odbyły się w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Tarnowie Opolskim 
w ramach roku jubileuszowego braci 
Grimm. Nasi wspaniali aktorzy wystawili 
baśń w języku niemieckim pt.: „Królewna 
Śnieżka” i zajęli III miejsce.
 Uczniowie naszej szkoły rozwijają się 
również duchowo, czego dowodem jest 
uczestnictwo w Konkursie Biblijnym. 
Podczas etapu szkolnego wyłoniono na-
stępujących zwycięzców: Karolina Rygiel 
(kl.VI), Sonia Burgfeld (kl.VI), Marek 
Pietrasz (kl.I). Zwycięzcy etapu szkolne-
go zostali zaproszeni do Gliwic na etap 
diecezjalny.
 26 listopada w Zespole Szkół w Do-
brzeniu Wielkim odbył się finał III Wo-
jewódzkiego Konkursu Wiedzy o Mniej-
szości Niemieckiej dla uczniów szkół 
gimnazjalnych województwa opolskiego. 
Tu również uczennice naszego gimna-
zjum pokazały bardzo wysoki poziom.  
W kategorii indywidualnej uczennica 
Sonia Burgfeld zajęła II miejsce. Druży-
nowo wystartowały: Sonia Burgfel oraz 
Dominika Biernacka i zajęły również za-
szczytne II miejsce.
 Zespół Szkół Dwujęzycznych znany 
jest z tego, że dba o wszechstronny rozwój 
swoich wychowanków, proponując im 
także możliwość samorealizacji w wielu 
innych obszarach. W szkole działa wiele 
różnych kół zainteresowań np.: szkolny 
chór „Solaris”, koło teatralne, koło kuli-
narne, szachowe.
 Realizujemy także projekt unijny dla 
klas I-III zatytułowany: PRZYJAZNA 
SZKOŁA. W ramach projektu zorganizo-
wane zostały zajęcia plastyczne, tanecz-
ne, teatralne i informatyczne. Bierzemy 
czynny udział w europejskim programie 
„eTwinning”, czego przykładem może być 
uczestnictwo p. Doroty Buczek w wyjaz-
dowym szkoleniu w Bern (Szwajcaria). 
 Dbamy również o bezpieczeństwo 
naszych podopiecznych i dlatego dzie-
ci z klasy I uczestniczą w programie pt.: 
„Klub Bezpiecznego Puchatka”. Szko-
ła bierze udział także w takich progra-
mach jak: „Ratujemy i uczymy ratować”, 
„Szklanka mleka”, czy „Owoce w szkole”.
 Uczniowie ZSD w Solarni godnie 
nas reprezentowali i byli uczestnikami 
także wielu innych imprez. Należy tu 

wspomnieć Dolnośląski Festiwal Nauki 
we Wrocławiu, który odbył się 25 wrze-
śnia. Gimnazjaliści uczestniczyli w za-
jęciach warsztatowych oraz wykładach 
Akademii Medycznej między innymi 
na temat: „Anatomia ruchu”. Zwiedzali 
również Uniwersytet Wrocławski oraz 
Muzeum Przyrodnicze. Uczniowie brali 
także udział w pokazach zatytułowanych: 
„Laboratorium techniki” na Politechnice 
Wrocławskiej. Wkrótce po tej imprezie 
tj. 29 września nasi uczniowie, wraz z na-
uczycielami, byli uczestnikami IV Festi-
walu Kultury Mniejszości Niemieckiej we 
Wrocławiu.
 W październiku uczniowie II i III 
klasy Dwujęzycznego Gimnazjum byli 
słuchaczami interesujących wykładów  
i debat podczas XVII Seminarium Ślą-
skiego, które odbyło się w Kamieniu Ślą-
skim. Hasło przewodnie tego spotkania 
to: „Edukacja na Śląsku – szansą dla Cie-
bie, dla mnie i dla regionu”. 
 Poza wytężoną pracą uczniowie 
uczestniczyli także w różnych uroczy-
stościach oraz wycieczkach. Klasy IV 
– VI odbyły wycieczkę do Muzeum  
w Raciborzu, gdzie uczestniczyły w żywej 
lekcji historii, a klasy I-III pojechały do 
kina Imax w Katowicach na film 3D pt. 
„Arktyka”. Gimnazjaliści z kolei zwiedzali 
Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy 
w Rudach Raciborskich. Nasi uczniowie 
uczestniczyli również w uroczystościach 
szkolnych jak np.: Dzień Chłopca, Dzień 
Edukacji Narodowej, Dzień Pieczonego 
Ziemniaka, dyskoteka andrzejkowa i wie-
lu innych. 
 Kończymy dopiero pierwszy semestr, 
a już się tyle wydarzyło w naszej szko-
le. Przed nami okres świąt, ale przed-
tem musimy jeszcze trochę popracować. 
Uczniowie, Rada Rodziców i nauczyciele 
przygotowali wspólnie poczęstunek na 
„Wieczór Adwentowy”, który odbył się 4 
grudnia. Wspólnie upieczone ciastka, nie 
tylko osłodziły to spotkanie, ale również 
zbliżyły do siebie uczniów, rodziców i na-
uczycieli. 

Dorota Kula

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Kuźni

 Rok szkolny w Publicznej Szkole Pod-
stawowej w Starej Kuźni rozpoczął się od 
działań na rzecz ekologii. We wrześniu 
uczniowie uczestniczyli w akcji „Sprząta-
nie Świata” oraz poszerzali swoją wiedzę na 
temat ochrony środowiska pod kierunkiem 
pani Katarzyny Krzysik i Iwony Pieczyrak. 
Dzięki zdobytym wiadomościom i do-
świadczeniom trzecioklasiści i szóstoklasi-
ści zdobyli czołowe miejsca w „IV Gmin-
nym Konkursie Ekologicznym” organizo-
wanym przez Nadleśnictwo Kędzierzyn:  
w grupie młodszej Jadwiga Pucia zdobyła  
I miejsce, a Jakub Fajęski III miejsce, w gru-
pie starszej zwyciężyła Agnieszka Janeczek, 
II miejsce zdobyła Wiktoria Popczak, a III 
miejsce Magdalena Wiencek.
 W kolejnych miesiącach uczniowie 
przystąpili do konkursów w zakresie o róż-
norodnej tematyce. Wielu z nich zakwalifi-
kowała się do gminnych konkursów przed-
miotowych. Agnieszka Janeczek z klasy VI 
reprezentowała szkołę podczas konkursu 
wiedzy religijnej na etapie rejonowym  
w Kędzierzynie-Koźlu. 
 W listopadzie uczniowie wzięli udział 
w konkursie pt. ”Jesienne bajanie pana 
Brzechwy”, w którym zaprezentowali swo-
je umiejętności recytatorskie. W kategorii 

Szkoła na medal
dzieci młodszych Jadwiga Pucia zdobyła 
II miejsce, recytując wiersz „Drzewo”. Pre-
zentacja fragmentu z „Pana Tadeusza” pt. 
„Grzybobranie” w wykonaniu Anny Łu-
kowskiej została oceniona na miejsce II.
 Duże sukcesy odnieśli uczniowie  
w licznych zawodach sportowych. Podczas 
I Memoriału Haliny Brylant i Jewhena To-
rochtija w dniu 19 września uczestnicy bie-
gali na dystansie 200m, zdobywając srebrne 
i brązowe medale: Patrycja Kędroń, Sara Ja-
siulek, Dominik Majnusz, Sławomir Malarz 
uplasowali się na II miejscu, Marek Bürger 
na III miejscu. W Mistrzostwach Powiatu 
w Kędzierzynie-Koźlu w Indywidualnych 
Biegach Przełajowych Sarę Jasiulek odzna-
czono srebrnym medalem. 
 Udział reprezentantów szkoły w Mi-
tingu Lekkoatletycznym w Kędzierzynie–
Koźlu „Zakończenie Sezonu 2012” został 
nagrodzony również wieloma odznacze-
niami. W pchnięciu kulą zwyciężyła Wik-
toria Franecka. II miejsce w biegach na 500 
m zajęli Sara Jasiulek i Sławomir Malarz.  
W skoku w dal startowali Agnieszka Jane-
czek (II miejsce) oraz Dominik Majnusz 
(III miejsce). Adrian Król zdobył srebrny 
medal za rzut piłeczką palantową. W szta-
fecie dziewcząt reprezentacja szkoły wy-

walczyła brąz.
 Drużyna dziewczyn z klas IV-VI po-
konała wszystkie drużyny żeńskie biorą-
ce udział w Gminnym Turnieju Halowej 
Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Bie-
rawa. Podczas rozgrywek wybrano naj-
lepszą zawodniczkę turnieju, którą została 
uczennica klasy IV - Magdalena Suchanek. 
Reprezentantki szkoły zdobyły II miejsce 
w Finale Mistrzostw Powiatowych w Kę-
dzierzynie-Koźlu w halowej piłce nożnej 
dziewcząt szkół podstawowych.
 Mimo intensywnych przygotowań do 
konkursów uczniowie chętnie angażują się 
w pomoc dla ludzi i zwierząt. Szkoła bierze 
udział w licznych akcjach charytatywnych: 
„Pełna miska dla schroniska”, „Góra Gro-
sza”, „Wózek za zakrętki” oraz w bożona-
rodzeniowej zbiórce ubrań i zabawek dla 
najuboższych rodzin w gminie. 
 Poza zajęciami grono pedagogiczne or-
ganizuje wiele atrakcji i niespodzianek dla 
uczniów. We wrześniu odbyła się wyciecz-
ka na Kopę Biskupią, a w listopadzie szkołę 
odwiedził teatrzyk kukiełkowy z przedsta-
wieniem pt. ”Przyjaciele” oraz magik, który 
wykonał iluzjonistyczne show. 
 30 listopada uczniowie mieli okazję no-
cować w szkole. W tym czasie brali udział 
we wróżbach andrzejkowych, w seansie fil-
mowym oraz w uroczystej wspólnej kolacji.

Agata Witowska

Projekt Unijny

 Od października 2012 roku w szkołach 
podstawowych Gminy Bierawa realizowa-
ny jest projekt: PRZYJAZNA SZKOŁA.
 W zajęciach plastycznych uczestniczą 
uczniowie klas II – III. Jest to 10 osobo-
wa grupa składająca się z 5 dziewczynek 
i 5 chłopców. Tematyka zajęć została tak 
zaplanowana, aby zajęcia były ciekawe  
i interesujące, aby każdy uczeń z ochotą 
w nich uczestniczył. Do tej pory ucznio-
wie zapoznali się z barwami podstawowy-
mi i pochodnymi. Ćwiczyli uzyskiwanie 
barw pochodnych z barw podstawowych, 
collage, malowanie pastą, tworzenie zwie-
rzątek z pomponów i ozdobnych druci-
ków oraz wykonanie pracy z jesiennych 
liści. Zajęcia stały się bardziej atrakcyjne 
dla uczniów dzięki różnorodności zaku-
pionych materiałów plastycznych z środ-
ków projektowych. Prace dzieci zdobią 
klasy lekcyjne oraz wyeksponowane są 

PRZYJAZNA SZKOŁA
na korytarzu szkolnym. Uczniowie chęt-
nie uczestniczą w zajęciach plastycznych  
o czym świadczy wysoka frekwencja. 
 Zajęciami logopedycznymi objęto łącz-
nie 5 dzieci – uczniów klas I–III. Przepro-
wadzano ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, 
artykulacyjne i emisyjne oraz rozwijające 
myślenie ukierunkowane (logiczne). Ich 
celem było podniesienie poziomu artykula-
cji – korekta zaburzonych szeregów głosek 
oraz wzbogacenie słownictwa dzieci. Na 
zajęciach wykorzystano pomoce zakupio-
ne ze środków finansowych, pozostających 
do dyspozycji w ramach prowadzonego 
Projektu. Pomoce logopedyczne w sposób 
znaczący wpłynęły na atrakcyjność zajęć  
i przyczyniły się do wzrostu zaangażowania 
i motywacji do pracy u dzieci.
 Na zajęcia taneczne uczęszcza 8 dziew- 
czynek z klas I-III. W ramach zajęć w mie-
siącu październiku i listopadzie przepro-

wadzono zabawy mające na celu integrację 
grupy. Dzieci uczyły się rozpoznawać war-
tości rytmiczne odwzorowując je ruchem, 
opracowały utwór „W murowanej piwnicy”, 
„Chodźcie do koła” rytmicznie z pałeczkami 
i tanecznie w kole. Za pomocą zabaw uczyły 
się rozpoznawać zmiany w dynamice utwo-
ru. Dzieci zapoznały się z historią poloneza  
i rozpoczęły naukę kroku podstawowe-
go, trzymania w parach oraz układu. Na-
tomiast do utworu „Waka waka” Shakiry 
dziewczynki wykonały improwizację ru-
chową z dzwoneczkami i wstążkami. Zaję-
cia taneczne zyskały na atrakcyjności dzięki 
zakupionym przyborom i instrumentom.
 W zajęciach informatyczno – fotogra-
ficznych uczestniczyło 11 uczniów. Ucznio-
wie podzieleni byli na dwie grupy. Zajęcia 
odbywają się co dwa tygodnie po dwie go-
dziny. W październiku uczniowie wycho-
dzili w plener, aby wykonywać zdjęcia. Te-
matem była „Polska Złota Jesień” oraz „Ja 
i moi przyjaciele”. W listopadzie uczniowie 
zgrywali swoje zdjęcia z kart pamięci, a na-
stępnie po selekcji zrobionych przez siebie 
zdjęć formatowali je i drukowali. Dzieci  
z chęcią przychodzą na zajęcia i podejmują 
się wyznaczonych im zadań dzięki czemu 
uzyskały 100% frekwencję.

Krzysik Katarzyna

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

Miejscowość
Miesiąc i dzień odbioru

I II III IV V VI

Brzeźce 8
22

5
19

5
19

3
16
30

14
28

11
25

Solarnia
Dziergowice

9
23

6
20

6
20

4
17

27 (za 1.V)

15
29

12
26

Lubieszów
Bierawa
Grabówka

10
24

7
21

7
21

5
18

2
16
31

13
27

Goszyce, Kotlarnia
Korzonek, Stara Kuźnia
Ortowice, Stare Koźle

11
25

8
22

8
22

6
19

4
17

1
14
28

HARMONOGRAM  WYWOZU  ODPADÓW SEGREGOWANYCH

Miejscowość
rodzaj  

odpadu
Miesiąc i dzień odbioru

I II III IV V VI

Brzeźce, Solarnia,
Dziergowice, Lubieszów 

plastik
papier 7 4 4 2

29 27 24

szkło 21 18 13
Goszyce, Kotlarnia,
Korzonek, Ortowice,
Grabówka, Bierawa, 
Stara Kuźnia, Stare Koźle

plastik
papier 8 5 5 3

30 28 25

szkło 22 19 14

Prosimy o wystawianie pojemników i worków z odpadami w dzień wywozu do godziny 6.00 rano!

Listy czytelników

 Nieuchronny rytm przyrody przyniósł 
nam jesień. Miejsce w którym żyjemy okry-
ło się wszelkimi odcieniami ciepłych barw 
– żółciami, brązami, oranżem i czerwienią, 
dostarczając wielu doznań. Zebraliśmy to 
co latem urodziła ziemia, poroniliśmy za-
pasy, przygotowaliśmy opał. Pod koniec 
października sypnęły w lasach wyczekiwa-
ne grzyby, ruszyli przez nie z ochotą, będzie 
co dodać do wigilijnych potraw. Grudzień 
to miesiąc najdłuższych wieczorów i nocy, 
jest jednak wtedy wieczór wyjątkowy – Wi-
gilia. Swoją drogą, czy ktoś jeszcze stawia 
snopy zboża w kątach, wiesza nad stołem 
podłażnik, gdzie na świerkowych gałązkach 
wisiały „światy”, ozdoby wycinane z opłat-
ka? Dzisiaj w mieszkaniach króluje choinka 
obwieszona nie jak dawniej jabłkami, lukro-
wanymi piernikami i laseczkami cukierków 
„sopli”, zawijanych w wystrzępione bibułki 
lecz świąteczne drzewko lśni od tandetnych 
świecidełek i ledowych lampek „Made in 
China”, a na stole pod obrusem z rzadka po-
jawia się siano. Zmienia się pogoda, ludzie i 
obyczaje. Jednak Wigilia, obyczaje i wspól-
na wieczerza wciąż jeszcze jest tym co scala 
rodziny, godzi skłóconych, tworząc niewi-
doczną, ale jakże ważną więź. W ten wie-
czór dzieląc się opłatkiem i zasiadając do 
uroczystej wieczerzy, w rodzinnym gronie 
lub otoczeniu przyjaciół, sąsiadów czujemy 
się spokojnie i bezpiecznie. My w wigilijny 
wieczór, rok w rok czekamy na Dziecko, na 
Dziecko Boga, na Jego Syna Jezusa. Adwent 
jest czasem poprzedzającym Boże Narodze-
nie, adwent to czas skupienia, częstej modli-
twy. Dawniej w czasie adwentu ubierano się 
skromniej niż zwykle i przestrzegano postu 
w poniedziałki i piątki. Przedświąteczne 
porządki rozpoczynano 13 grudnia, czyli 
w dzień Świętej Łucji. Od tego dnia prze-
powiadano pogodę na następny rok. Każdy 
z kolejnych 12 dni do Świąt odpowiadał ko-
lejnym miesiącom nowego roku. Obecnie 
adwent jest modlitewnym przygotowaniem 
na narodzenie Zbawiciela. 
 Grudzień, barbórka, Św. Mikołaj  
i święta Bożego Narodzenia zapamiętałem 
z pobytu w wojsku. Służba trwała 2 lata,  
w wojsku byłem w latach PRL-u. Służba 
była trudna, żołnierzy wychowywano na 
wzorowych i zdyscyplinowanych. Mnie 
skierowano do jednostki w Żarach k/ Żaga-
nia, do kompanii piechoty. Służba tam była 
ciężka. W naszej parafii Św. Marcina w Pa-
czynie był zwyczaj, że ksiądz proboszcz Jan 
Holik odprawiał mszę św. za odchodzących 
do wojska a parafianie życzyli szczęśliwej 
służby wojskowej. Był październik, desz-
czowy poniedziałek. Ojcowie nie pożegnali 
mnie gdyż nie żyli od mojego dzieciństwa, 

Wigilijne wspomnienia
byłem sierotą i nie wiem jak wyglądali. 
Siostra i jej koleżanka zrobiły mi kanapki 
na drogę do wojska. Przy furtce domu sio-
stra i jej koleżanka wypowiedziały ze łzami  
w oczach. Wsiadłem do autobusu PKS do 
Gliwic, stamtąd pociągiem do Wrocławia, 
dalej do Żar k/Żagania. Dawniej wago-
ny ciągła „ciuchcia”, wagony i ławki były  
z drewna, przedziały oświetlone słabo. Pa-
miętam gdzieś na przystanku wsiadła ko-
bieta z dwiema dziewczynkami, w słabo 
oświetlonym wagonie przez słabe żarówki 
ledwo widzieliśmy się. Zauważyłem że są 
biedne, zrobiło mi się ich żal. Trudno było 
mi ich zrozumieć jak między sobą rozma-
wiali, mnie przyzwyczajonemu do śląskiej 
gwary. Tak mocno patrzeli na mnie , nagle 
wyciągnąłem z torby kanapki, które moja 
siostra zrobiła na drogę do wojska. Kanapki 
oddałem tej matce i dziewczynkom, wie-
działem że byli głodni, bo szybko spożywa-
ły te kanapki. Dzisiaj po minionych latach 
mam to przed oczyma, a ich akcent gwary 
przypomina mi że pochodzili ze wschodu. 
Jak pociąg dojeżdżał do Żar, widziałem że 
dziewczynki zasnęły. Matka podziękowała 
za kanapki, tak że mi było żal ich opusz-
czać. Żarówki nadal słabo oświetlały wa-
gon, dziewczynki spały. Wagon jak stajenka 
z dzieciątkami, a ta matka jak święta Maria. 
Na koniec dałem parę pieniążków tej matce, 
by kupiła chleb i smalec. Stałem na peronie, 
wpatrywałem się w wagon, z okien były wi-
doczne małe światełka żarówek, to parowóz 
„ciuchcia” bychał jasnością, do pieca wrzu-
cano węgiel i pociąg pomału opuszczał sta-
cję, spoglądałem jak oddalał się i już nie był 
widoczny. Na 22.00 trzeba było się zamel-
dować w koszarach. Odpocząłem w barze 
dworca w Żarach, spojrzałem - była 18.00, 
do koszar 2 km. Przez miasteczko Żary sze-
dłem zaciekawiony, blisko już do koszar i po 
przekroczeniu bramy koszar zgłosiłem się 
do hali sportowej, gdzie przy stole wojsko-
wa komisja. Hala zapełniona skierowanymi 
do służby wojskowej. Stałem wyprostowany 
przed wojskową komisją, naradzali się, spo-
glądali na mnie, przydzielili mnie do pułko-
wej szkoły podoficerskiej, pomyślałem że to 
zaszczyt. W szkole była surowa dyscyplina, 
nauka i zajęcia praktyczne, a po ukończeniu 
szkoły trzeba było zdać egzaminy na ocenę 
bardzo dobrą. Do awansu kaprala przydzie-
lono mnie na kompanię do prowadzenia 
żołnierzy na różnych zajęciach, aby prze-
kazywać wszystko czego w szkole nauczyli. 
Przydzielono mnie piętro wyżej do prowa-
dzenia młodych żołnierzy którzy przybyli 
do wojska. Musiałem zakwaterować swój 
pobyt po szkole w kompanii. Kiedy starszy 
sierżant mnie zakwaterowywał, dyżurny 

kompanii ogłosił żołnierzom w dwuszeregu 
zbiórka  na korytarzu. Zobaczyłem że kapi-
tan krok po kroku podchodził do żołnierzy, 
spoglądał, zauważył że ja po szkole i nakazał 
mi żeby zakwaterować się w budynku kom-
panii transportowo - gospodarczej. Otrzy-
małem posadę prowadzenia Stacji Paliw 
obsługi tankowania pojazdów wojskowych. 
Miałem dobrze, w wygodnym pomiesz-
czeniu, to była super służba wojskowa, by-
łem zwolniony od wszelkich innych zajęć  
w koszarach. W czasie wolnym dbałem 
o wystrój i porządek w świetlicy. Przy ko-
szarach mieszkały rodziny wojskowych. 
Młodzież rodzin przychodziła do świetlicy. 
Opowiadałem że pochodzę ze Śląska, że  
w święto Barbórki koła szybów nie obra-
cają się dlatego, że to górnicze święto. Po-
wiadałem że na Śląsku nie oddycha się tak 
zdrowym powietrzem dlatego że są zakłady 
przemysłowe, opowiadałem śląskie dowci-
py, śpiewałem „Szła dzieweczka…” i „Poszła 
Karolinka do Gogolina”. Były żarty i śmie-
chy, zorganizowałem mały zespół, śpiewa-
liśmy wojskowe piosenki, organizowałem 
potańcówki. Moi przełożeni to dostrzegali i 
pochwalali. Ponieważ do wojska wstąpiłem 
w październiku wszystkie obowiązki było 
trzeba wykonywać sumiennie i wzorowo, 
zajęciom wymagającym mocnej dyscypliny 
podołać ponieważ byłem na szkole podofi-
cerskiej a w grudniu była przysięga woj-
skowa. Defilada przed trybuną z oficerami 
i władzą cywilną, taki przemarsz był wiel-
kim przeżyciem, zima była śnieżna, mrozy 
do nawet - 40 stopni. O 6-tej rano pobudka, 
otwierano okna sal, gimnastyka bez koszul 
w mrozie, śniegu czy deszczu, po gimnasty-
ce wszelkie czynności i śniadanie, potem 
wojskowe zajęcia. Pamiętam zorganizo-
wany przez naszą jednostkę marszobieg,  
w biegu udział brali żołnierze wielu kompa-
nii, było nas około 200 żołnierzy.
Start był w koszarach Żary, bieg do koszar 
leśnych Żagań i z powrotem do mety ko-
szary Żary. Bieg był trudny: w płaszczu,  
z plecakiem, łopatką, menażką, manier-
ką i karabinem - Kałasznikowem. Biegłem  
z przodu, wielu odpadło, na mecie ocze-
kiwali oficerowie i wielu cywilów, była or-
kiestra garnizonowa. Do mety dobiegło 
nas dwóch i walczyło o zwycięstwo. Był  
w jednostce twardziel Władysław Polesz-
czuk, krótko przed metą był pewny że 
wygra bieg ale ja biegłem za jego plecami, 
spostrzegłem że sapał i nogi mu się pląta-
ły, orkiestra grała dla pierwszego na mecie. 
Około 20 metrów przed metą ja wyskoczy-
łem za jego plecami i jako pierwszy na me-
cie upadłem na trawnik. Jak doszedłem do 
siebie otrzymałem upominki wyróżnienia  
i gratulacje a moja kompania była zaszczy-
cona, że wygrałem wielki bieg. Miałem już 
w szkole odznakę wzorowego żołnierza i od-
znakę KMW, lubiłem sport, wojskowe ćwi-

czenia w hali sportowej i na stadionie oraz 
zajęcia wojskowe. Zapamiętałem żołnierza 
w okularach, pochodził od Bochni koło Sta-
rego Sącza, nie najlepiej wykonywał różne 
zajęcia, okulary często mu spadały, były za-
brudzone. Pamiętam marsz w lesie, był rów 
z wodą, trzeba było go przeskoczyć, niektó-
rzy nie dali rady, wpadli do zimnej wody, ja 
przeskoczyłem, wiedziałem że ten żołnierz 
w okularach nie przeskoczy. Zapytałem do-
wódcy, czy mi zezwoli żeby wykonać skok 
za żołnierza w okularach, bo było mi go żal, 
że wpadnie do wody. Dowódca zezwolił, ja 
w czasie skoku pośliznąłem się wpadając do 
zimnej wody. Potem przebywałem na izbie 
chorych, żołnierz w okularach przyszedł do 
izby chorych, pokazał medalik że modli się 
bym wyzdrowiał, pięknie wspomina się ta-
kie chwile z wojska.
W grudniu sosny w koszarach śniegiem 
nakryte, okna zamrożone. W wojsku przed 
Bożym Narodzeniem robiono przygotowa-
nia, oznaczało że święta nadchodzą, wielu 
żołnierzy dostało urlopy, w dzień wigilijny 
nie odbywały się żadne zajęcia. W tym dniu 
miałem dyżur, rano nakazałem kafelki po-

sadzki na korytarzu wyszorować trocinami 
i sale wypastować, w radiu na świetlicy były 
kolędy, przed południem przyszedł nasz 
dowódca kapitan by przy choince poroz-
mawiać składając życzenia świąteczne, śpie-
waliśmy kolędy, na stojąco wyprostowani. 
Zapytałem kapitana czy zezwoliłby na wy-
marsz na pasterkę nocną do kościoła w Ża-
rach, wyraził zgodę, otrzymał oklaski, po-
uczył o regulaminie i wypisał przepustki dla 
kilku chętnych. Ja byłem odpowiedzialny 
za wymarsz. Słońce czerwone zachodzące 
oznaczało mroźną noc, ze stołówki wydo-
bywała się para, oznaczało że sporządzano 
potrawy do wieczerzy wigilijnej. Koszary 
opustoszały, na salach kompanii cisza żoł-
nierska, oznajmiłem, że wieczerza wigilijna 
na stołówce rozpoczęta. Na stołach gałązki 
świerka z zapaloną świecą, opłatkiem i 12 
potraw. Przed wieczerzą odbyła się modli-
twa na stojąco i dzielenie opłatkiem, potem 
siadano do wieczerzy, a po zakończeniu 
śpiewano kolędy. Dla chętnych rozpoczął 
się wymarsz z koszar do kościoła w Żarach 
na nocną pasterkę. Z przodu białe światło 
latarki z tyłu czerwone, szliśmy w blasku 

księżyca, pobliski las bieli nakryty śniegiem, 
zamrożony śnieg na polu wydawał błyski 
jak kryształki niebo pełen gwiazd. Orzełki 
na czapkach widoczne przez jasność księży-
ca, pod butami skrzypiało przez śnieg siar-
czystego mrozu. Szliśmy odziani w wojsko-
wej odzieży, śpiewaliśmy kolędy w marszu.
Już w kościele ks. Proboszcz poprosił nas 
żołnierzy do ołtarza, to była piękna paster-
ka w wojsku. Dwa lata w wojsku szybko mi-
nęły. Pamiętam że pod koniec służby woj-
skowej był rozkaz sztabu aby wytypować 
najlepszego żołnierza na kurs traktorzystów 
dla potrzeb rolnictwa na mojej kompanii. 
Mnie wytypowano na ten kurs do Żagania. 
Tam była baza szkoleniowa, kurs ukończy-
łem z oceną bardzo dobrą. Takie to były 
przeżycia w wojsku.
 Pogodnych, zdrowych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz Dosiego Nowego Roku 
2013 Pracownikom Gminy Bierawa i miesz-
kańcom Gminy

Życzy:
Konrad Golla

Czytelnik Głosu Bierawa z Kotlarni
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W skrócie:

Przedszkole w Lubieszowie - Święto pieczonego ziemniaka

Przedszkole Dziergowice - Zdrowo jemy, zdrowo żyjemy.

SP Stare Koźle - Wizyta Biskupa

ZSD Solarnia - zajęcia pozalekcyjne

SP Stare Koźle - apel z okazji 11-go Listopada Kościół w Goszycach - fot. K.Golla

Z radością i nadzieją zbliżamy się do żłobka, w którym leży Bóg, co stał się Czło-
wiekiem. W ten sposób Bóg stanął po stronie naszych ludzkich spraw i połączył je 
z Bożymi sprawami. Niech ta Boża obecność pomnoży w nas nadzieję na lepsze 
jutro; niech rozpali miłość, która przemieni nasze życie; niech umocni wiarę, aby-
śmy z odwagą pokonywali codzienne trudności.
Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy nam w 2013 roku !!!
      Ks. Jarosław Krężel

Już słychać kolędy. Już pachnie świętami;
Syn Boży się rodzi, By zamieszkać z nami, W betlejemskiej grocie
W żłóbeczku na sianie, I w każdym kościele, Jest jego mieszkanie!


