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Wójt informuje

Informacje
Wychodząc na przeciw mieszkańcom Gminy Bierawa od 01-01-2014
sprawy w Urzędzie Gminy będzie można załatwić w następujących godzinach:
Poniedziałek 8:00 - 17:00
Wtorek
7:00 - 15:00
Środa		
7:00 - 15:00
Czwartek
7:00 - 15:00
Piątek
7:00 - 14:00
***
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/
***

Nasi Jubilaci
Depta Elżbieta ............................ 94 lata
Dreszer Beata .............................. 91 lat
Gach Stefan ................................. 92 lata
Krakówka Helena ....................... 92 lata
Krohner Wiktoria ....................... 93 lat
Piszczek Hildegarda .................. 94 lata
Dreszer Hildegarda i Konrad . 55 lat PM
Dziwińścy Rozalia i Andrzej . 60 lat PM
Gniadek Anna i Mieczysław . 50 lat PM
Jacek Urszula i Norbert ......... 50 lat PM
Janik Maria i Augustyn ......... 50 lat PM
Kosior Aniela i Zenon ........... 50 lat PM
Kudela Liselota i Herbert ...... 50 lat PM
Szewerda Gizela i Jan ............ 50 lat PM
Piechaczek Ryszrda i Robert . 50 lat PM
Plucik Elżbieta i Henryk ....... 50 lat PM
Pordzik Felicja i Fryderyk .... 50 lat PM
Przybyła Paweł i Maria ........ 55 lat PM
Salinger Maria i Joachim ..... 55 lat PM
Staniek Maria i Antoni ........ 50 lat PM
Wacławczyk Karol i Marta .. 50 lat PM
Wyspiańscy Katarzyna i Jan . 60 lat PM
Ziegler Elżbieta i Helmut .... 50 lat PM

Szanowni Państwo

Rok 2013 dobiega końca i dzisiaj
można dokonać już pewnego podsumowania.
Z pewnością nie był to łatwy czas.
Gmina starała się jak najlepiej realizować
swoje zadania i dbać zarówno o rozwój
społeczny, jak i gospodarczy. Zostało
zaplanowanych szereg zadań inwestycyjnych, które udało się szczęśliwie zrealizować.
Wśród tych zadań można wymienić:
zakończenie budowy kanalizacji w Solarni wraz z tranzytem do oczyszczalni
ścieków w ZA Kędzierzyn, wybudowanie
drogi do terenów inwestycyjnych w Bierawie, drogi transportu rolnego, czy też
wybudowanie nowego placu zabaw przy
Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni.
Rozpoczął się proces gazyfikacji
gminy Bierawa, ukończona została nitka
w Brzeźcach, która w przyszłym roku
powinna dotrzeć do Starego Koźla. Po
wieloletnich staraniach został wybudowany chodnik w ciągu drogi powiatowej
przy ul. Mickiewicza w Bierawie wraz
z wymianą nawierzchni dużej części
drogi. Przy tej okazji chciałbym bardzo
serdecznie podziękować Pani Staroście
Małgorzacie Tudaj oraz radnym powiatowym, którzy to zadanie od początku
wspierali. Przypomnę, że Gmina Bierawa
z własnych środków wykonała projekt
oraz dofinansowała to zadanie w wysokości 45 tys. zł. W tym roku rozpoczęła
się również długo oczekiwana budowa
zbiornika Racibórz oraz budowa mostu na Odrze co zapewne bardzo cieszy
mieszkańców naszej Gminy.
Sytuacja finansowa Gminy jest dobra.
Środki pozabudżetowe pozyskane przez
gminę w roku bieżącym to kwota oko-
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ło miliona złotych. Czekamy na zwrot
środków unijnych w związku z wybudowaniem kanalizacji w Solarni. Na ten
cel Gmina musiała zaciągnąć pożyczkę
w wys. 5,5 mln zł, co wiąże się ze spłatą
w kolejnych latach.
Inwestycje i remonty zrealizowano na
kwotę 6 mln złotych
Niestety zakończyły się środki z Unii
Europejskiej na okres finansowania 20072013 co z pewnością będzie negatywnie
wpływać na rozwój gospodarczy. Obecnie
czekamy na nowe pieniądze do wykorzystywania w latach 2014 – 2020.
Pomimo tego, iż zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane, to miniony
rok był trudny dla pracowników Urzędu
Gminy, podległych jednostek jak i mieszkańców z powodu śmierci Wójta Ryszarda Gołębowskiego. Straciliśmy oddanego gospodarza naszej gminy, ale przede
wszystkim dobrego człowieka.
Życie biegnie dalej, w październikowych wyborach zostałem obdarzony
Państwa zaufaniem i wybrany na stanowisko Wójta Gminy Bierawa, za co bardzo serdecznie dziękuję. Obiecuję, że
nie zawiodę Państwa zaufania, zaś moje
obowiązki będę zawsze wykonywał sumiennie oraz należycie, mając na uwadze
przede wszystkim dobro mieszkańców
naszej gminy.
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Z tej okazji składam
wszystkim mieszkańcom Gminy Bierawa
najserdeczniejsze życzenia, dużo radości, spokoju, błogosławieństwa bożego
i wspaniałej atmosfery przy stole wigilijnym.
Wójt Gminy Bierawa
Krzysztof Ficoń

Inwestujemy w Twoją przyszłość
Gmina Bierawa zrealizowała projekt pn.:
Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez
przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bierawa
Całkowita wartość projektu:
967 706,36 PLN
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 789 245,85 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
www.bierawa.pl
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Inwestycje i remonty w 2013 roku

Najważniejsze inwestycje
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solarnia wraz z częścią Dziergowic i rurociągiem tłocznym do ZA
Kędzierzyn – 4,1 mln zł (całkowita
wartość inwestycji 7,7 mln zł)
2. Przebudowa ulicy Leśnej i Polnej
w Bierawie – 968 tys. zł
3. Przebudowa dróg transportu rolnego
w Bierawie – 260 tys. zł
4. Remont dachu na Gimnazjum w Solarni – 48 tys. zł
5. Remonty dróg gminnych – 212 tys. zł
6. Remont szatni LZS Dziergowice –
40 tys. zł
7. Budowa placu zabaw przy ZSD w Solarni – 84 tys. zł

Rewir dzielnicowych

Policja

Rewir Dzielnicowych nr II Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie- Koźlu
tel. 77 472 46 66 (centrala); 77 472 46 71
Rejon działania Rewiru: miasto Kędzierzyn – Koźle, Gmina Bierawa
Kierownik Rewiru: aspirant Dariusz Pasoń
Dzielnicowi rejonu Gminy Bierawa:
młodszy aspirant Krzysztof Ślązak
sierżant Wojciech Wyszyński
młodszy aspirant Janusz Morelowski

UCHWAŁA NR XXXI / 217 /2013
RADY GMINY BIERAWA
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy
Bierawa
§4.1. Z zastrzeżeniem ust. 2 właściciele
nieruchomości położonych bezpośrednio wzdłuż chodników mają obowiązek
uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego (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 możliwości
odpływu wody do kanalizacji.

Informuje się mieszkańców Gminy
Bierawa, że z dniem 04.11.2013r. zmienia się siedziba Rewiru Dzielnicowych
Policji w Bierawie.
Nowe miejsce to budynek:
Urzędu Gminy Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12 – wejście z tyłu budynku.
Dzielnicowi przyjmują interesantów
w każdą środę w placówce mieszczącej
się przy Urzędzie Gminy Bierawa w godzinach od 12:00 do 14:00. Inne terminy
spotkań z dzielnicowymi należy ustalać
telefonicznie z Kierownikiem Rewiru.

Lubieszów

2. Lód i śnieg niemożliwy do usunięcia
i zalegający wzdłuż chodników położonych na nieruchomości służących do
użytku publicznego właściciele nieruchomości mają obowiązek posypać piaskiem
lub innym stosownym środkiem w celu
zlikwidowania jego śliskości.
Urząd Gminy Bierawa informuje, że na stronie Internetowej www.
bierawa.pl można znaleźć odnośnik
do Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Bierawa lub bezpośrednio
https:\\bierawa.netgis.pl
Kierownik referatu Inwestycji
Waldemar Lembowicz

Usuwanie azbestu

Pracowity rok
Bardzo serdecznie pragnę podziękować Radzie Sołeckiej, Mniejszości Niemieckiej młodzieży oraz wszystkim tym
którzy angażowali się w życie społeczne
w tym roku.
Rok 2013 był jak każdy bardzo dla
nas pracowitym. Wyremontowaliśmy na
zewnątrz skansen (pokrycie dachowe wykonała firma) pozyskując środki z LGD.
W środku z mieszkańcami wykonaliśmy
remont społecznie. Dzięki pozyskanym
środkom z Fundacji Wspomagania Wsi
na półkolonie letnie odrestaurowaliśmy
z dziećmi i młodzieżą kilka pozyskanych
mebli dla skansenu oraz mieliśmy okazje
spędzenia bardzo wielu miłych chwil. Ferie trwały przez 14 dni, dofinansowanie
UG pomogło w wyprawie do Wrocławia.
Jak co roku wzięliśmy udział w Dożynkach Gminnych oraz w konkursie
Najpiękniejszej Wsi Opolskiej w kategorii
Nasza Wieś Dziedzictwem Kulturowym.
Mimo, iż nie zajęliśmy miejsca, jesteśmy
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bardzo zadowoleni i dumni z naszych
działań oraz tego, co potrafimy. Kolejny
nasz projekt jaki zrealizowaliśmy dzięki VDG od 22.11-12.12.2013r. przyniósł
sporo zadowolenia, a co najważniejsze
odkrył nam nowych kreatywnych mieszkańców ich zdolności.
Po raz drugi odbył się u nas stół wigilijny, gdzie ukazano wykonane prace,
ozdoby świąteczne oraz odbyła się degustacja potraw wigilijnych.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z całego
roku i życzymy sobie kolejnego lepszego.
Pragnę Wam drodzy mieszkańcy złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji
zbliżających się Świąt, nadziei by nigdy
nie gasła, zdrowia by zawsze było, wiary
co góry przenosi i jak najwięcej Bożej
miłości, ciepła rodzinnego i zadowolenia
z dnia każdego.
Sołtys wsi Lubieszów.
Bernadeta Poplucz
www.bierawa.pl

Gmina Bierawa uzyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w
Opolu dotację na przedsięwzięcie zgodne
z programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Bierawa – nabór IV
Ogółem zostało złożonych 12 podań.
Zdemontowano 1890m2 azbestu co stanowi 28,650 tony.
kwota dofinansowania przedsięwzięcia
wynosiła:
- 50 % kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - tj. 14 184,97
zł
- 35 % kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Opolu – tj. 9 929,47 zł
- 15 % udział własny Gminy Bierawa
4 255,49 zł
Referat Inwestycji
Karina Kubina
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Załóż konto w ZIP

Palenie śmieci

Od dnia 01 lipca 2011 roku uruchomiona została Centralna Ewidencja
i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministra Gospodarki w formie elektronicznego rejestru dostępnego pod adresem
https://prod.ceidg.gov.pl
Złożenie przez przedsiębiorcę wniosku o wpis do CEIDG następuje za pośrednictwem elektronicznego formularza. Wniosek elektroniczny musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem
albo zaufanym profilem e-PUAP. System
CEIDG prześle przedsiębiorcy potwierdzenie złożenia wniosku na wskazany
przez niego adres email. Poza tym potwierdzeniem, przedsiębiorca nie otrzyma żadnego dokumentu (zaświadczenia)
potwierdzającego, że został zarejestrowany w CEIDG. Zaświadczenie o wpisie
danej osoby fizycznej w zakresie jawnych
danych będzie miało postać elektroniczną lub będzie wydrukiem ze strony internetowej CEIDG.
Nowe prawo przewiduje również
możliwość składania osobiście przez
przedsiębiorcę wniosków w formie papierowej, w urzędach gmin lub przesłania
takiego wniosku listem poleconym na adres Urzędu (wtedy własnoręczność podpisu na wniosku musi być poświadczona
przez notariusza). Prawidłowo wypełniony wniosek papierowy Urząd przekształci w formę dokumentu elektronicznego
i wprowadzi go w stosownym czasie do
CEIDG.

ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszamy dzieci oraz
młodzież GCKiR w Bierawie na koła
i spotkania zainteresowań
Wszelkie informacje dotyczące godzin otwarcia placówek i zajęć znajdą
państwo na stronie internetowej www.
bierawa.pl w zakładce kultura i rekreacja
(informacje).
GCKiR w Bierawie zastrzega sobie
prawo do zmiany godzin spotkań kół
zainteresowań.

Co roku, w okresie jesienno-zimowych pogarsza się jakość powietrza.
Odpowiedzialność za taki stan ponoszą
zwykli obywatele – najczęściej mieszkańcy domków jednorodzinnych, którzy
w ramach oszczędności palą śmieci
w piecach. Trują siebie i swoich sąsiadów.
Polacy produkują rocznie około 10
mln ton odpadów komunalnych. Taka
ilość powoduje, że niektórzy ze śmieci
uczynili główny materiał opałowy, a do
sezonu grzewczego przygotowują się cały
rok pieczołowicie gromadząc wszelkie
zużyte opakowania.
Jak bardzo jest to rozpowszechniony
proceder, świadczą wielkie chmury czarnego dymu nad całą Polską – czy to mała
wieś, czy wielkie miasto, ogromna willa
czy biedna chatynka. W niektórych miejscach dochodzi nawet do tego, że zwykłe
wyjście na spacer staje się wręcz niemożliwe z powodu ogromnych ilości dymu
i pyłu w powietrzu.

Palenie szkodzi!
Wydajność energetyczna spalania
nieposegregowanych śmieci jest niewielka, a konsekwencje mogą być bardzo
poważne. Domowe kominy, pozbawione
filtrów, produkują więcej zanieczyszczeń
niż zakłady czy spalarnie śmieci – alarmują ekolodzy. Dotyczy to osiedli domów
jednorodzinnych, ale także kamienic
ogrzewanych piecami kaflowymi.
Odpady w warunkach domowych palone są w niskich temperaturach. To powoduje wydzielanie się mnóstwa zanieczyszczeń – w dymie z kominów możemy
znaleźć całą tablicę Mendelejewa. Tlenek
i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki,
metale ciężkie, kadm, chlorowodór i cyjanowodór – to tylko część szkodliwych
substancji, jakie powstają przy spalania
odpadów w przydomowych instalacjach
grzewczych. „Przy spalaniu jednego kilograma odpadów polichlorku winylu
– popularnego PCV, z którego wykonane są wykładziny, butelki, otoczki kabli,
folie, powstaje aż 280 litrów chlorowodoru, który w połączeniu z parą wodną
tworzy kwas solny. Spalając jeden kilogram pianki poliuretanowej do powietrza
emitowane jest aż 50 litrów cyjanowodoru, który tworzy z wodą truciznę – kwas
pruski. Nie można spalać również sklejek
czy płyt wiórowych, bo emitowany jest
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szkodliwy formaldehyd – powiedziała
Grażyna Ratajska z Wydziały Ochrony
Środowiska miasta Poznań.
Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw
sztucznych np. butelek typu PET, worków
foliowych, odpadów z gumy czy lakierowanych materiałów. W wyniku spalania
tego typu odpadów emitowane są rakotwórcze dioksyny, których toksyczny
wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach np. w postaci chorób nowotworowych.
Poza tym spalanie wilgotnych odpadów grozi zatkaniem przez mokrą sadzę
przewodów kominowych. Skutek? Cofa
się tlenek węgla i może dojść do zatrucia.
Problem jest bardzo poważny, bo jak wynika z raportu Komisji Europejskiej, co
roku na choroby wywołane złym stanem
powietrza umiera 28 tys. Polaków.

Piec to nie śmietnik
Z ustawy o odpadach jasno wynika, że palenie śmieci możliwe jest tylko
w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów. Dla porównania:
podczas spalania odpadów w paleniskach
domowych jest emitowanych ponad 700
razy więcej dioksyn niż podczas spalania
odpadów w profesjonalnej spalarni.
Ministerstwo Środowiska zwraca ponadto uwagę na fakt, że odpady powstające w gospodarstwach domowych mają
różny skład materiałowy, mogą więc wywierać odmienny wpływ na środowisko
naturalne, w szczególności w kontekście
emisji zanieczyszczeń powstałych w wyniku termicznego przekształcenia tych
odpadów. W myśl artykułu 71 ustawy
o odpadach który brzmi: „Kto wbrew zakazowi, termicznie przekształca odpady
poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu
lub karze grzywny, która maksymalnie
może wynieść nawet 5 tys. złotych
Źródło:
http://www.ekologia.pl/
http://www.ekologia.pl/srodowisko/
ochrona-srodowiska/spalanie-smieciw-przydomowych-piecach-czym-togrozi,16175.html
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LEPSZE JUTRO
Gmina Bierawa/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
od dnia 01-06-2013r. do 30-11-2013r.
realizował projekt LEPSZE JUTRO
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Priorytetu VII Działanie 7.1,
Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany
był do osób zamieszkałych na terenie
Gm. Bierawa, nie pracujących, w wieku aktywności zawodowej (od 15 do 64
roku życia), bezrobotnych. Do projektu
zakwalifikowały się 4 kobiety i 2 mężczyzn.
W ramach zrealizowanego projektu
w miesiącu lipcu 2013r. zorganizowano
kurs z zakresu doradztwa zawodowego
– konsultacje indywidualne. W sierpniu
2013r. odbyło się szkolenie z psychologiem – konsultacje indywidualne.
Zajęcia z treningu kompetencji
i umiejętności społecznych odbyły się
pod koniec sierpnia oraz na początku
września 2013r.
Kolejne szkolenie odbyło się również
we wrześniu 2013r. z zakresu tworzenia
i pielęgnacji małych ogrodów. Uczestnicy poznali podstawy upraw drzew
i krzewów, projektowania, urządzania
i pielęgnacji terenów zieleni. Kursantom
umożliwiono praktyczne wykorzystanie
zdobytej wiedzy i umiejętności poprzez
upiększanie terenu zieleni znajdującego
się w Dziergowicach.

W październiku 2013r. zorganizowano szkolenie z zakresu obsługi kasy
fiskalnej. Uczestnicy poznali przepisy
dotyczące użytkowania kas fiskalnych,
podstawowe zasady obsługi kas fiskalnych, programowania kasy, dzienne
rozliczenie kasy, raportowanie, korekty,
anulowanie, procedury serwisowe.
Ostatnie szkolenie zorganizowano
w listopadzie 2013r. z zakresu obsługi
komputera. Uczestnicy poznali historię
powstania komputera i Internetu oraz
urządzeń wchodzących w skład komputera, program do edycji tekstu oraz podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego,
obsługę przeglądarki internetowej oraz
poczty e-mail.

Mając przy sobie dowód osobisty lub
paszport otrzymasz bezpłatnie hasło i login do własnego konta w systemie ZIP.
Wtedy sprawdzisz sam, w domu:
• gdzie się leczyłeś i ile zapłacił za to NFZ
od 2008 roku,
• czy jesteś ubezpieczony,
• gdzie i kiedy wykupiłeś refundowaną
receptę i ile NFZ dopłacił do leku,
• gdzie złożyłeś deklarację do lekarza
POZ,
• kiedy otrzymałeś refundowane przedmioty ortopedyczne: np. wózek, aparat
słuchowy, protezę, gorset,
• gdzie się leczyć bezpłatnie – sprawdzisz
nie tylko informację o poradniach
i szpitalach, ale także o tym jak do nich
dojechać, w jakich godzinach pracują,
czas oczekiwania na świadczenie - kolejka czy są udogodnienia dla niepełnosprawnych
Zapraszamy na bezpłatna rejestracje
w dniu 21-01-2014 od godz. 10:00 - 14:00
Urząd Gminy Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, Bierawa
Wiecej informacji:
https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal/
http://www.nfz-opole.pl/
www.bierawa.pl
Wszystkie szkolenia miały swoją
część teoretyczną jak i praktyczną. Po
zakończeniu każdego z nich, uczestnicy
otrzymali zaświadczenia potwierdzające
ich ukończenia oraz certyfikaty ukończenia całego projektu.
Kierownik GOPS
Karina Musioł

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Rzymskokatolicka Parafia św. Jana Nepomucena w Starym Koźlu
zrealizowała operację mającą na celu
remont elewacji budynku kościoła pw. św. Jana Nepomucena w Starym Koźlu
współfinansowaną 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
www.bierawa.pl
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Nowoczesne technologie już wkrótce w gminie Bierawa

Internet, telefon, telewizja
Firma CZARNET, wchodząca w skład
Grupy Multiplay, prowadzi prace, których
efektem będzie nowa infrastruktura światłowodowa w Gminie Bierawa.
Co to oznacza dla mieszkańca naszej
Gminy?
Inwestycja sprawi, że mieszkańcy miejscowości objętych projektem, już wkrótce
będą mogli skorzystać z wyjątkowej oferty
Grupy Multiplay, tj. nowoczesnej telewizji
w atrakcyjnej cenie, szybkiego internetu
oraz taniej telefonii. Poszczególne usługi
można będzie zakupić osobno lub w pakiecie (dwie lub trzy usługi jednocześnie)
na jeszcze korzystniejszych warunkach.
A co ta inwestycja oznacza dla naszej
Gminy?
Z pewnością projekt wpłynie na rozwój gospodarczy całego regionu. Rezultaty przedsięwzięcia widoczne będą
w takich sferach życia jak: edukacja, pomoc społeczna, praca i wiele innch.
Projekt realizowany przy udziale środków unijnych nosi nazwę „Zapobieganie
wykluczeniu cyfrowemu poprzez budowę
infrastruktury szerokopasmowego internetu”. Projektem zostały objęte następujące miejscowości: Bierawa, Dziergowice,
Korzonek, Lubieszów, Ortowice, Solarnia, Stare Koźle, Brzeźce oraz Grabówka.
Dostęp do usług na kolejnych obszarach
będzie następował systematycznie, przy
założeniu, że we wszystkich wyżej wymienionych miejscowościach prace zostaną
zakończone w okolicach połowy 2014
roku.
Dlaczego światłowody są tak wyjątkowe? Mówiąc najprościej, w światłowodach do transmisji danych zamiast prądu
elektrycznego wykorzystuje się wiązkę
światła, co wpływa na wyjątkowo dużą

szybkość transmisji danych. Poprzez wykorzystanie światłowodów, mieszkańcy
Gminy Bierawa będą mogli korzystać
z usług telewizyjnych, internetowych oraz
telefonicznych na najwyższym poziomie.
Dzięki funduszom unijnym, mieszkańcom Bierawy, którzy wyrażą na to zgodę, zostaną wykonane przyłącza ze słupa
energetycznego zupełnie bezpłatnie. Następnie zostanie zamontowane urządzenie, które po podłączeniu kablem, pozwala na korzystanie z usług, bez konieczności
używania dodatkowego sprzętu typu antena satelitarna. Mieszkańcy naszej gminy
kabel również otrzymają bezpłatnie.
Dla mieszkańców Gminy Bierawa organizowane będą spotkania, na których
przedstawiciele Grupy Multiplay zaprezentują szczegóły projektu, opowiedzą
o korzyściach wynikających z jego realizacji, przedstawią szczegółową ofertę oraz
odpowiedzą na wszelkie pytania. Podczas
spotkania będzie istniała możliwość podpisania zgody na wykonanie przyłącza.
Chęć taką można również zgłosić, wypisując formularz na stronie internetowej
Grupy Multiplay, tj. www.multiplay.pl,
w zakładce Promocje – UNIJNY NET ZA
1 ZET. Zapraszamy do odwiedzenia witryny.
Damian Ciołkowski
Specjalista ds. Marketingu i PR
Tel.: 531-988-166

Biuro Obsługi Klienta
ul. Szpitalna 8, pok. 101
44-190 Knurów
tel.: 32 302 06 06
fax: 32 440 09 98
www.multiplay.pl

Sale Gimnastyczne

Od miesiąca października 2013 roku
do marca 2014 roku, będą nieodpłatnie
udostępniane dla mieszkańców Gminy
Bierawa przyszkolne sale gimnastyczne,
według poniższego planu:
Miejscowość
Stare Koźle

Dzień
czwartek

Bierawa

środa

Dziergowice
Stara Kuźnia

środa
poniedziałek
wtorek
piątek

Solarnia

Godziny
17:00 – 20:00
młodzież 16:00 – 18:00
dorośli 18:00 – 20:00
16:00 – 18:00
16:00 – 18:00
16:00 – 18:00
18:00 – 20:00
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Opiekun sali
Sebastian Czogała
Tomasz Dubiel
Dariusz Giet
Aleksandra Kordek
Tomasz Dubiel

www.bierawa.pl
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Jesienne spotkanie
z bajką polską
„WARS I SAWA”
W dn. 21.10.2013 r. GCKiR w Bierawie zaprosiło przedszkolaki i dzieci klas
I-III szkół podstawowych na spektakl teatralny pt: „Wars i Sawa”.
Bajkę dla dzieci przygotowali aktorzy
z teatru ART-RE z Krakowa, którzy
w tym dniu byli w DK w Bierawie, Starej
Kuźni i Dziergowicach. Przedstawienie
miało charakter interaktywny tzn. że brali
w nim udział również uczestnicy spektaklu. Podczas takich spotkań dzieci już od
najmłodszych lat mają okazję zobaczyć
jak wygląda praca aktorów na scenie.
Główni bohaterowie bajki to Wars
i Sawa – założyciele Warszawy. Aktorzy poprzez swój występ ukazali młodym uczestnikom jak ważna w życiu jest uczciwość
i dobroć a nie bogactwo. Nie ważne ile
człowiek ma pieniędzy, ważne aby był
szczęśliwy.
Spektakl przybliżył również dzieciom
legendę związaną z powstaniem stolicy
polski – Warszawy oraz skąd w herbie
Warszawy wzięła się syrenka.
Barbara Porwoł
GCKiR w Bierawie

II „LOKOMOTYWĄ
Noc Biblioteczna
PRZEZ ŚWIAT

ŚCIEŻKĄ WIERSZY I BAŚNI J. TUWIMA.”
W dniu 25.10.2013r. w filii bibliotecznej w Starym Koźlu odbyła się II noc
biblioteczna zorganizowana dla dzieci
i młodzieży. Zabawę poprowadziła bibliotekarka Ewa Szymańska, wszystko rozpoczęło się o godzinie 20.00. Uczestnicy
mieli okazję posłuchać i poczytać wierszy
Tuwima, następnie przeszli do zabawy
w kalambury, dopiero gdy wszyscy poczuli lekkie zmęczenie odbył się poczęstunek, gdy goście zostali odprowadzeni
- miedzy innymi wójt gminy Bierawa, dyrektor GCKiR w Bierawie, ksiądz w Starym Koźlu oraz pani dyrektor gimnazjum
w Bierawie, dzieci poszły na wieczorny
spacer, po którym czekał ich jeszcze konkurs na najlepsze przebranie przedstawiające postać wybranej bajki.
Wszyscy zaraz później grzecznie poszli spać i z rana powędrowali do domu.
GCKiR

Święto Niepodległości w Gminie Bierawa

Koncert orkiestry kameralnej
Urząd Gminy wraz z Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie dnia
11.11.2013r zorganizowali dla mieszkańców gminy koncert z okazji Święta
Niepodległości. Pierwszym punktem obchodów była Msza Św, w kościele pod we-

zwaniem Trójcy Świętej w Bierawie, natomiast o godzinie 16.00 w domu kultury
w Bierawie rozpoczął się niespełna dwugodzinny koncert Orkiestry Kameralnej
im. Telemanna. Publiczność została zabrana w muzyczną podróż.

Dom Kultury w Starej Kuźni

Obchody dnia św. Marcina
10 listopada 2013r. o godz. 14:00
w Domu Kultury rozpoczęły się obchody dnia św. Marcina, biskupa z Tours.
Impreza rozpoczęła się grą terenową pt.:
„Śladami świętego Marcina” dla wszystkich dzieci i ich rodziców. W grze brało
udział 5 grup po 9 osób.
CEL UCZESTNIKÓW: Odnalezienie
św. Marcina, kierując się wskazówkami
umieszczonymi w poszczególnych punktach. Wyłoniliśmy 3 grupy zwycięskie. Ale
gra polegała na zabawie, wiec wszystkie
grupy świetnie się bawiły. Gra zakończyła
się koło kościoła, gdzie ksiądz proboszcz
powitał mieszkańców oraz uczestników
gry zapraszając na przemarsz ulicami wsi
do Domu Kultury. Ku uciesze wielu dzieci
pod kościół podjechał św. Marcin na koniu, by przewodniczyć procesji do Domu
Kultury, w którym dzieci i dorośli mogli
zobaczyć:
• Występ muzyczny dzieci z kółka wokalnego;
• Przedstawienie: „Trzewiczki szczęścia”
przygotowany przez Klub 4H Stara
Kuźnia;
• Przedstawienie pt.: „Proboszcz czyta
dzieciom”;
• Kabaret: po Śląsku;

• Kabaret pt.: „Opowieści biblijne po Śląsku” przygotowany przez młodzież;
• Przedstawienie Anny Łukowskiej
z Kotlarni zwyciężczyni Grand Prix na
Jesiennym Bajaniu Mistrza Brzechwy
w Dziergowicach;
• Biesiada Marcińską z akordeonistą
p. Krystianem Brym.
Za całkiem nie duże pieniądze można
było spróbować przepysznych domowych

www.bierawa.pl
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Orkiestra wykonała utwory mistrzów;
między innymi F. Chopina, A. Vivaldiego
oraz J. Straussa, do wspaniałej orkiestry
dołączyła również swój piękny śpiew
mieszkanka naszej Gminy- Dorota Wilk,
natomiast na sam koniec popis na fletnie
pana dał Pan Andrzej Gdak z Kotlarni.
Po koncercie odbyły się okolicznościowe
wystąpienia władz gminy Bierawa; między innymi Wójta Krzysztofa Ficoń oraz
Marszałka Józefa Sebesty. Jak co roku po
koncercie odbyło się również wręczenie
nagród Wójta gminy Bierawa za promowanie i rozpowszechnianie kultury w naszej gminie poprzez swoje działanie które
otrzymali: Ks. Norbert Matuszek, Marta
Wątroba, Renata Kubica.
Po części oficjalnej Dyrektor GCKiR
w Bierawie pan Mirosław Wierzba ogłosił wyniki konkursu plastycznego ”Gmina Bierawa w barwach jesieni”, po czym
zaprosiliśmy gości do zobaczenia wystawy pokonkursowej oraz na poczęstunek
przygotowany przez panie z koła seniorek
oraz z caritasu.
Dziękujemy serdecznie licznie zebranym mieszkańcom naszej gminy oraz
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili się do uczczenia tego dnia.

rogalów świętomarcińskich, kawy oraz
placków ziemniaczanych. Dzieci zostały
obdarowane rogalami oraz batonami.
Impreza zorganizowana przez zespół
Caritas Stara Kuźnia wraz z Gminnym
Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
oraz Domem Kultury Stara Kuźnia zakończyła się powodzeniem oraz bardzo
wielką frekwencją.
Katarzyna Komander
Dom Kultury w Starej Kuźni
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„Jesienne bajanie Mistrza Brzechwy”

IV Konkurs recytatorski
Dnia 26.10.2013 r. o godzinie 16.00
już po raz szósty odbył się konkurs recytatorski „Jesienne bajanie Mistrza
Brzechwy” o tematyce: „Wywiedzione ze
słowa” Mieliśmy tutaj na celu nieco podnieść poziom trudności. Uczestnicy mogli sobie sami dobrać autora tekstu oraz
przedstawić wybrany tekst w formie monodramu.

Do konkursu zgłosiły się między innymi szkoły podstawowe Kuźni Raciborskiej, Solarni, Nędzy, Rud, Starego Koźla,
oraz Landzmierza.
Konkurs prowadził Kierownik Domu
Kultury Bernard Kowol wraz z laureatką
- zdobywczyni GRAND PRIX ubiegłego roku - Aleksandrą Dzedzej. Konkurs
odbył się w miłej atmosferze między in-

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

Gmina Bierawa w barwach jesieni

W konkursie plastycznym „Gmina
Bierawa w barwach jesieni” wzięło udział
82 uczniów Gminy Bierawa. Prace oceniło Jury w składzie: Mirosław Wierzba
- Dyrektor GCKiR w Bierawie, Stanisław
Wróbel - Wicewójt Gminy Bierawa, Katarzyna Komander - Kierownik Domu
Kultury w Starej Kuźni, Barbara Porwoł
– plastyk, pracownik GCKiR w Bierawie.
Jury oceniało wszystkie prace według
następujących kryteriów: trafność doboru tematu pracy, oryginalność, pomysłowość, estetyka wykonania pracy, walory
artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.
Dnia 11.11.2013r po koncercie
z okazji Święta Niepodległości w GCKiR
w Bierawie odbyła się wystawa pokonkursowa prac oraz wręczenie nagród.
Poniżej przedstawiamy zdobyte kolejno
miejsca:
KATEGORIA WIEKOWA UCZNIOWIE KLAS GIMNAZJALNYCH:
I miejsce - Wiktoria Popczak, II miejsce Diana Radziak, II miejsce - Monika Paczkowska, III miejsce - Natalia Kubicka,

III miejsce - Agnieszka Janeczek, wyróżnienie - Karolina Rygiel, wyróżnienie Natalia Suchanek.
KATEGORIA WIEKOWA UCZNIOWIE KLAS IV-VI:
I miejsce - Nikola Suchanek, II miejsce
- Magdalena Suchanek, II miejsce - Michał Grala, III miejsce - Michał Djurczak,
III miejsce - Justyna Zapiór, III miejsce - Katrin Kubicka, III miejsce - Zofia
Czerwińska, wyróżnienie - Karina Pyrlik, wyróżnienie Krystian Walasek,
wyróżnienie - Wiktoria Janysek, wyróżnienie - Wiktoria
Wojciechowska, wyróżnienie - Mateusz
Kurka, wyróżnienie
- Magdalena Kurka,
wyróżnienie - Robert
Ficoń
KATEGORIA WIEKOWA UCZNIOWIE KLAS I-III:
I miejsce - Bar-
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nymi dzięki przepysznym smakołykom
zrobionym przez panie z koła gospodyń
wiejskich oraz dzięki pięknej dekoracji.
Po jedzonku przyszedł czas na ruch. Specjalnie dla wszystkich uczestników i nie
tylko odbyły się profesjonalne warsztaty
teatralne połączone z przedstawieniem
bajki „Pchła Szachrajka”. Po godzinnej zabawie przyszedł czas na werdykt!
Zwyciężczynię VI konkursu „ Jesienne bajanie Mistrza Brzechwy” Jury jednogłośnie ogłosiło Annę Łukowską - szóstoklasistkę SP w Starej Kuźni,
Pozostali wyróżnieni poniżej:
Kategoria wiekowa klasy I-IV:
I miejsce: Julia Wojtek - klasa III SP w Nędzy; II miejsce: Anna Sroka - klasa II SP
w Kuźni Raciborskiej; III miejsce: Adam
Zamkotowicz - klasa I SP w Kuźni Raciborskiej; Wyróżnienia: Wiktoria Plucik klasa III SP w Starym Koźlu, Denis Malik
- klasa II SP w Starej Kuźni
Kategoria wiekowa klasy IV-VI
I miejsce: Szymon Łuczyna - klasa VI;
II miejsce: Julia Tykierka - klasa V SP
w Kuźni Raciborskiej; III miejsce: Emilia
Sokołowska klasa - V SP w Solarni; Wyróżnienia: Jadwiga Pucia - klasa IV SP
w Starej Kuźni, Ewelina Depta - klasa IV
SP w Kuźni Raciborskiej
Barbara Porwoł
Dom Kultury Dziergowice

tosz Tupko, II miejsce - Weronika
Wiącek, II miejsce - Paweł Małecki, II
miejsce - Łucja Wojtczyk, III miejsce
- Krzysztof Marek, III miejsce - Paulina Grela, III miejsce - Tobiasz Lewald,
III miejsce - Wiktoria Lewald, III miejsce - Kerstin Golla, wyróżnienie - Sandra
Marek, wyróżnienie - Oliwia Gaida, wyróżnienie - Kamil Jureczko, wyróżnienie
- Estera Wieczorek, wyróżnienie - Marcel
Kansy, wyróżnienie - Kamil Krone, wyróżnienie - Paulina Przybyła
Barbara Porwoł
GCKiR w Bierawie
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Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w psich zaprzęgach

Krajowa czołówka
W roku 2013 Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w sporcie psich zaprzęgów odbyły się nietypowo w dwóch miejscach i w dwóch terminach: Minikowo
10 - 11 listopada w województwie kujawsko - pomorskim oraz Mikołów na Śląsku
16 - 17 listopada.
Jako pierwsi do boju przystąpili
przedstawiciele najpotężniejszych klas
zaprzęgowych B2, C2 i D2 - czyli zaprzęgi
złożone z psów rasy alaskan malamute,
pies grenlandzki oraz samojed. Zawodnicy sekcji Cze-mi okazali się najlepsi
w kraju. W każdej z wymienionych kategorii na podium stał jeden lub dwóch
Czemistów:
Roman Radłowski
- Mistrz Polski w klasie B2

Tomasz Radłowski
- II Wicemistrz Polski w klasie B2
Mikołaj Waśkowski
- Wicemistrz Polski w klasie C2
Michał Kita
- Wicemistrz Polski w klasie D2

Głos Bierawy

Roman Radłowski
- II wicemistrz Polski w klasie D2
Mirosław Waśkowski
- IV miejsce MP w klasie D2
Linda Marczyk
- VI miejsce MP w klasie D2
Leszek Kita
- I miejsce w Pucharze Polski klasa CCM
Ela Pierzchała
- V miejsce LZ w klasie D0
Dorota Kita
- I miejsce LZ w klasie CCKML
Niespełna tydzień później na trasy
wyścigów wyruszyli przedstawiciele pozostałych klas zaprzęgowych. I tu spotkała nas miła niespodzianka, do grona
medalistów z Minikowa dołączyła juniorka Dorota Kita, która w Mikołowie niespodziewanie wywalczyła brązowy medal
w canicrossie (bieg z psem) juniorek
młodszych.
Sezon bezśnieżny zaprzęgowa sekcja
„Odrzanki” Dziergowice zakończyła dużym sukcesem. Z niecierpliwością oczekujemy zimy i startów w ramach zawodów na śniegu. Pierwsze z nich odbędą
się w Dziergowicach w dniach 4 - 5 stycznia 2014.
Tomasz Radłowski

Podziękowanie
W związku z zakończeniem prac
przebudowy jezdni wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej ul. Mickiewicza w Bierawie składam serdecznie
podziękowania wykonawcy konsorcjum
firm:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
i Mostowych spółka z o.o. z Kędzierzyn
– Koźla
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
Adrian Bąk z Głubczyc
za sprawne, solidne wykonanie powierzonego zadania.
Podziękowania także dla pracowników Zarządu Dróg Powiatowych na czele
z Panem dyrektorem Arkadiuszem Krysiem za dobrą współpracę podczas realizacji powyższego zadania.
Wójt Gminy Bierawa
Ficoń Krzysztof

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie

Przedszkolaki w bibliotece
Dnia 23.10.2013r bibliotekę w Bierawie odwiedziły przedszkolaki bierawskiego przedszkola. Dzieci miały okazję
zobaczyć jak wygląda biblioteka i na
których półkach znajdują się książki dla
najmłodszych. Przedszkolaki wysłuchały
również jak należy obchodzić się z książką.
Atrakcją spotkania było czytanie
Tuwima między innymi przez panią należącą do koła seniorek w GCKiR w Bierawie - Krystynę Marks, która w ciekawy
sposób przekazała dzieciom tekst ale
www.bierawa.pl

i również któremu towarzyszyły ludowe
przyśpiewki. Każde dziecko otrzymało
pamiątkowe obrazki i wiersze J. Tuwima.
Spotkanie to również zapoczątkowało
zapisywanie dzieci przyprowadzonych
przez rodziców do naszej biblioteki.
Mamy nadzieję, że to spotkanie dzieci miło będą wspominać i przypominać
sobie, że książki trzeba szanować.
Barbara Porwoł
GCKiR w Bierawie
9

Głos Bierawy										

Każdy przedszkolak z Dziergowic ci to powie:

Sport to zdrowie !!!
Dziecku w okresie przedszkolnym
potrzeba ciągłych i dynamicznych zmian
zarówno obiektów zainteresowania, jak
i rodzaju podejmowanych czynności ruchowych. Wychodząc na przeciw potrzebom rozwojowym dzieci i rozumieniu
konieczności stosowania różnorodnych
form aktywności fizycznej, Publiczne
Przedszkole w Dziergowicach rozpoczęło
cykl zajęć pt. „Sport to zdrowie - każdy
przedszkolak ci to powie”.
W epoce wszechobecnych gier komputerowych i telewizji warto przypomnieć, jak ważny dla zdrowia kilkulatka
jest odpowiedni rozwój ruchowy i odpowiednie „wyładowanie energii”. Zasadna więc jest edukacja prozdrowotna nie
tylko dzieci, ale także rodziców. Ważne
by czas wolny dziecka, po jego powrocie
do domu, był właściwie zorganizowany,
by wyrobić w dziecku nawyk aktywnego
spędzania czasu przez uprawianie różnych form aktywności. Ruch to podstawa,
a aktywność ruchowa dzieci zajmuje ważne miejsce w wychowaniu przedszkolnym. Dlatego też wszystkie przedszkolaki,
już od początku września entuzjastycznie
biorą udział w zajęciach gimnastycznych
i zabawach ruchowych w salach przedszkolnych jak również na ogrodzie. Dzieci 5-6 letnie przebierają się w stroje do
gimnastyki, co sprawia im bardzo dużo
radości. Wszyscy ćwiczą chętnie, a po
takich zajęciach dzieci są bardzo głodne
i z chęcią zjadają pyszny obiadek.
31 października na terenie naszego
ogrodu przedszkolnego odbyła się „Jesienna Olimpiada Sportowa Przedszkolaków”. Dzieci ubrane w stroje sportowe,
z wielką radością i uśmiechem na twa-

rzach uczestniczyły w uroczystym otwarciu Olimpiady - pani dyrektor przecięła wstęgę i zapaliła znicz olimpijski, po
czym nastąpiło złożenie przyrzeczenia
sportowego przez zawodników. Dzieci walczyły o tytuł „Najlepszego jesiennego sportowca w przedszkolu”. Nasi
mali sportowcy musieli m.in.: pokonać
dystans z kasztanami w taczce; przejść
z liściem na głowie; trafić ziemniakiem
do obręczy; przeskoczyć przez kałuże;
przejść po wąskiej kładce.
Rywalizacja w każdej dyscyplinie
była zacięta, jednak nie zapominaliśmy
przy tym o dobrej zabawie. Wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale oraz zdrową witaminkę
(jabłko). W planie mamy organizację Zimowej i Wiosennej Olimpiady Sportowej
Przedszkolaków.
Ponadto nauczycielki z poszczególnych grup wiekowych w urozmaicony
i atrakcyjny sposób przedstawiają dzieciom jak prowadzić zdrowy styl życia
i przybliżają różne dyscypliny sportowe
tj. taniec, piłka nożna, biegi, łyżwiarstwo,
pływanie (m.in. poprzez recytację rymowanek, śpiewanie piosenek, tworzenie
ciekawych prac plastycznych).
W dalszym ciągu zwracamy uwagę
na zdrowy styl odżywiania się i kontynuujemy „kolorowe śniadanka w grupie”,
„picie herbatek ziołowo - owocowych”
oraz nowalijki w kącikach przyrody.
Nasze przedszkole uczestniczy w kilku programach profilaktycznych m.in.
Zachowaj Równowagę (Instytut Żywienia
i Żywności), Akcja „Ćwiczyć każdy może”
(MEN), Akademia Aquafresh (dotycząca
higieny jamy ustnej), Kubusiowi Przyja-

Publiczne Gimnazjum w Bierawie

Z życia szkoły
Szkolne etapy konkursów przedmiotowych już za nami…
W listopadzie 2013 roku odbyły się
w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Bierawie etapy szkolne
następujących konkursów: języka niemieckiego, języka angielskiego, geograficznego, historycznego, polonistycznego,
chemicznego, matematycznego, fizycznego, biologicznego i wiedzy religijnej.
Do etapu miejsko - gminnego zakwalifikowali się następujący uczniowie:
w konkursie języka niemieckiego: Karolina Marek (kl. Ib), Dominika Depta (kl.
IIIa), Monika Paczkowska (kl. IIIa), Piotr

Wróbel (kl. IIIb), Daniel Marek (kl. IIIb),
Magdalena Zachłód (kl. IIb)
w konkursie języka angielskiego: Justyna Olbrych (kl. IIIa), Paulina Gacka (kl.
IIIb), Agnieszka Miemiec (kl. IIa), Agata
Musioł (kl. IIb), Monika Paczkowska (kl.
IIIa)
w konkursie geograficznym: Piotr Wróbel (kl. IIIb), Kamil Krzysik (kl. IIIa),
Adam Bigas (kl. IIa), Magdalena Żabska
(kl. IIIa)
w konkursie historycznym: Piotr Wróbel (kl. IIIb), Justyna Olbrych (kl. IIIa),
Patryk Stępień (kl. IIIb), Magdalena Żabska (kl. IIIa)

10						

www.bierawa.pl

NR 3/2013 GRUDZIEŃ

ciele Natury (promowanie tematyki ekologiczno - przyrodniczej). Ponadto wspieramy różne akcje charytatywne (Zbiórka
karmy dla zwierząt, Góra grosza, zbiórka
baterii, zbiórka nakrętek).
W ramach działań profilaktycznych
nasze przedszkole nawiązało współpracę
ze specjalistką panią stomatolog Joanną
Tomalą, która przypomniała przedszkolakom, jak należy dbać o ząbki, a przede
wszystkim udało jej się przezwyciężyć
wśród niektórych dzieci strach przed wizytą u dentysty.
W planach na rok 2014 chcemy
w dalszym ciągu pobudzać chęć poznawania różnych dyscyplin sportowych
i umożliwić dzieciom spotkanie ze specjalistami w dziedzinie sportu i gimnastyki, jak również zorganizować wspólnie
z rodzicami wyjazd na basen i do stadniny koni. Pamiętajmy:
„Zdrowie to nie dar niebios dany raz na
zawsze, nad zdrowiem trzeba pracować
i praca ta ma charakter pedagogiczny”
- M.Demel
Przed nami okres Świąt Bożego Narodzenia. Jak co roku czekamy na to najpiękniejsze święto. Święto magiczne, rodzinne, pełne śniegu, bałwanów, spotkań
przy stole wigilijnym oraz świątecznych
potraw. Dlatego już dziś w imieniu pracowników naszego przedszkola składamy
wszystkim mieszkańcom gminy i czytelnikom Głosu Bierawy najlepsze życzenia
świąteczne... Niechaj w te święta niesie się
kolęda.. Niech narodzone Dziecię Błogosławi Wam po świecie. Oby w całym Nowym Roku Szczęście Wam sprzyjało na
każdym kroku..
mgr Katarzyna Olbrych

w konkursie polonistycznym: Piotr
Wróbel (kl. IIIb), Anna Walas (kl. IIb),
Laura Ficoń (kl. IIa), Kamil Krzysik (kl.
IIIa), Maria Olszowy (kl. IIb), Sabina Pyrlik (kl. IIa), Joanna Tkocz (kl. IIIa)
w konkursie chemicznym: Piotr Wróbel
(kl. IIIb), Monika Paczkowska (kl.IIIa),
Natalia Ignacy (kl. IIIa), Paulina Gacka
(kl. IIIb)
w konkursie matematycznym: Adam
Bigas (kl. IIa), Kamil Krzysik (kl. IIIa),
Paulina Gacka (kl. IIIb), Piotr Wróbel (kl.
IIIb), Justyna Olbrych (kl. IIIa)
w konkursie fizycznym: Kajetan Maciejski (kl. IIa), Piotr Wróbel (kl. IIIb), Justyna Olbrych (kl. IIIa)
w konkursie biologicznym: Maria Olszowy (kl. IIb), Magdalena Hrycak (kl.
(ciąg dalszy na str. 11)
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Szkoła Podstawowa w Starym Koźlu

Nauka może być przyjemna …
Intensywna praca roku szkolnego
2013/2014 w Szkole Podstawowej w Starym Koźlu rozpoczęła się udziałem w
drugim już Memoriale Haliny Brylant
i Jewhena Torochtija – ofiar tragicznego
wypadku na Ukrainie w 2011 roku. Zaszczytne miejsca w poszczególnych kategoriach dla klas I – VI zajęli: Krzysztof
Simon – II, Łukasz Kurka – VI, Marzena Tiszbierek – III, Vanessa Rus – VI,
Marcel Simon – III, Seweryn Musioł –
IV. Ogółem w memoriale brało udział
24 uczniów. Szkoła wzięła także udział
w mistrzostwach powiatu Kędzierzyn
Koźle. Zaowocowało to zajęciem I miejsca w indywidualnych biegach przełajowych chłopców szkół podstawowych na
dystansie 1 500 – 2000 m. Uczeń klasy
VI Dawid Gaszi awansowała do turnieju
wojewódzkiego. W rozgrywkach sportowych na gminnych zawodach halowej
piłki nożnej dziewczynom klas V i VI
udało się wywalczyć II miejsce.
Rok szkolny 2013/2014 to także przystąpienie szkoły do udziału w programach
: „Nie pal przy mnie, proszę” - dla klas
I – III, gdzie koordynatorem programu
została p. Anna Restel. Klasy V oraz VI
biorą udział w akcji „Trzymaj formę” koordynowanym przez Agnieszkę Wilner,
natomiast Pani Beata Boszcz prowadzi
akcję „Klub Bezpiecznego Puchatka”. Akcję tą są objęci uczniowie klasy I. Od po-

czątku roku szkolnego w Szkole Podstawowej wdrożono do realizacji innowację
pedagogiczną: „Dziedzictwo kulturowe
w regionie”. Autorkami tego projektu są
Beata Boszcz i Barbara Szarf. Innowacja
ma charakter programowy, będzie realizowany przez autorki oraz wszystkich
nauczycieli przez cały etap edukacyjny.
Program edukacji regionalnej wyposaży
uczniów w wiedzę o regionie oraz wzbudzi zainteresowanie tradycjami śląskimi.
Ponadto będzie kształtował poczucie
własnej tożsamości, rozwinie poczucie odpowiedzialności samorządowej,
umocni prawidłowe więzi duchowe z rodziną, szkołą i środowiskiem lokalnym.
Uczniowie będą kultywować śląskie wartości zwyczajów i tradycji. Formy i metody pracy dostosowane są do rozwoju
psychicznego i intelektualnego uczniów,
umożliwiając kształtowanie odpowiednich postaw patriotycznych oraz poczucie przynależności do społeczności lokalnej oraz wspierają wszechstronny rozwój
osobowości.
Dnia 10 października 2013 r. nasza
szkoła brała udział w Gminnym Konkursie Ekologicznym w Starej Kuźni.
Corocznie szkoła bierze także udział
w konkursie recytatorskim „Jesienne
bajanie mistrza Brzechwy”. W tym roku
wyróżnienie przypadło Wiktorii Plucik
uczennicy klasy III. Wiktoria zaprezen-

(ciąg dalszy ze str. 10)

miejsca zajęli:
I miejsce – Natalia Kubicka i Monika
Paczkowska z klasy IIIa
II miejsce – Natalia Suchanek, Natalia
Ciechomska i Sandra Główka z klasy IIa
III miejsce – Magdalena Czogała z klasy IIIb, Vanessa Chrząszcz i Wiktoria
Chrząszcz z klasy IIb
Na przedstawienie w listopadowy
wieczór przybyło wielu mieszkańców naszej gminy. Swoją obecnością zaszczycili
nas: Pan Krzysztof Ficoń – Wójt Gminy
Bierawa, Pani Elżbieta Dziuda – Przewodnicząca Rady Gminy Bierawa, Pani
Sybilla Pawliczek - Kubicka – Skarbnik
Gminy, dyrektorzy Publicznych Szkół
Podstawowych i Przedszkoli, Radni Gminy Bierawa, uczniowie i ich rodzice, nauczyciele, mieszkańcy naszej gminy.
Uczniowie wraz z nauczycielami
przygotowali po raz kolejny bardzo ciekawy i atrakcyjny program artystyczny,
w którym dominowały trzy bajki w gwarze śląskiej: „Czerwony Kapturek”, „Kopciuszek”, „Królewna Śnieżka”. Nie zabrakło, oczywiście, znanych śląskich pieśni

IIIa), Justyna Olbrych (kl. IIIa), Kamil
Krzysik (kl.IIIa), Joanna Tkocz (kl. IIIa),
Magdalena Żabska (kl. IIIa)
w konkursie wiedzy religijnej: Piotr
Wróbel (kl. IIIb)
Zakwalifikowanym gratulujemy i życzymy wysokich wyników w etapie miejsko - gminnym konkursów przedmiotowych oraz udziału w etapie wojewódzkim.
Tegoroczny finał Tygodnia Regionalnego: „Baśnie po śląsku”
Dnia 28 listopada 2013 roku odbył
się finał Tygodnia Regionalnego w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie. W ramach jego obchodów uczniowie gimnazjum wzięli udział w konkursie
plastycznym, tematem którego było wykonanie pracy plastycznej do znanych bajek, takich jak: „Królewna Śnieżka”, „Kot
w butach”, „O rybaku i złotej rybce”, „Calineczka”, „Czerwony Kapturek” i „Kopciuszek”.
W zmaganiach plastycznych czołowe
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towała utwór pt. „Żuk”. „Gmina Bierawa
w barwach jesieni” to konkurs plastyczny,
w którym uczniowie naszej szkoły zawsze
chętnie i licznie biorą udział. Wśród wielu prac w kategorii wiekowej klas I – III:
I miejsce zdobył Bartosz Tupko, natomiast III miejsce wywalczyła Weronika
Wiącek. Z kolei w kategorii wiekowej klas
IV – VI: II miejsce przypadło Michałowie
Grala, III miejsce – Michał Djurczak oraz
Justyna Zapiór. Poza tym, aż 9 uczniów
otrzymało wyróżnienie.
Wśród stałych imprez w Szkole Podstawowej w Starym Koźlu możemy wyróżnić: ślubowanie i pasowanie na pierwszoklasistów, Dzień Edukacji Narodowej,
Święto Niepodległości, Andrzejki oraz
Przegląd Twórczości Szkolnej. Ponadto
w I semestrze roku szkolnego 2013/2014
klasy IV – VI wyjechały na spektakl teatralny pt: „Pan Twardowski”, natomiast
klasy I – III obejrzały spektakl „Przygody
Pirata Karmazyna”.
Tradycyjnie w SP Stare Koźle odbyły
się „Jasełka bożonarodzeniowe”. W tym
roku przypadły one na dzień 12.12.2013r.
Inscenizacja jasełek została przygotowana w gwarze śląskiej. Uczniowie wraz
z rodzicami, nauczycielami oraz zaproszonymi gośćmi odśpiewali kolędy i pastorałki oraz degustowali się tradycyjnymi potrawami świątecznymi. Bożonarodzeniowym nastrojem zakończyliśmy
pracę pierwszego semestru nauki roku
szkolnego 2013/2014.
mgr Helena Melcz,
mgr Beata Boszcz
w wykonaniu szkolnego chóru oraz występów naszych muzykalnych uczniów.
W tym roku Tydzień Regionalny przygotowały panie: mgr Monika Skupin, mgr
Karina Kostka, mgr Karolina Szewerda
i mgr Bogusława Stańczyk. Po występach
gimnazjalistów widzowie mieli możliwość spróbowania tradycyjnych śląskich
przekąsek i kołacza.
Po zakończonej i bardzo udanej imprezie środowiskowej w szkole odbyła się
dyskoteka, która cieszyła się dużym powodzeniem.
mgr Maria Stępień
mgr Elżbieta Walas
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Ciemna noc w jasnościach promienistych brodzi
Gdy w mroku światłem rozjaśnionym
Wieczerza już czeka na obrusa bieli
Ślemy myśli nasze z prośbą, byś ją przyjął
I jak opłatek z nami chciał dzielić.
Przy wigilijnym stole
Łamiąc opłatek święty,
Pomnij, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty.
Że jak mówi nam wszystkim
Dawne, odwieczne orędzie
Z pierwszą na niebie gwiazdką
Bóg w Twoim domu zasiądzie.
Aby wszystkie dni w roku były tak piękne i szczęśliwe
Jak ten jeden wigilijny wieczór.
Aby Twoją twarz
Zawsze rozpromieniał uśmiech
A gwiazda Betlejemska prowadziła Cię ku szczytom.
Aby Święta Bożego Narodzenia
Były bliskością i spokojem !!!
Niech Dziecię Jezus, które urodziło się w betlejemskiej szopie będzie źródłem wszelkich Bożych darów. Błogosławieństwo Bożej
Dzieciny niech wlewa w nasze serce nadzieje, siłę, dobro, pokój, radość, życzliwość i zdrowie przez cały 2014r.
Tylko wspólnie możemy czynić lepszy świat!!!
											ks. Jarosław Krężel

W skrócie:

Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Dziergowicach

Poprawa parametrów technicznych drogi ul.Leśna, Bierawa

Plac zabaw przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni

Bierawa - nowy chodnik i nawierzchnia przy ul. Mickiewicza

GŁOS BIERAWY - Gminny Biuletyn Informacyjny

Wyd. Rada i Urząd Gminy w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa
Biuletyn ukazuje się nieregularnie, wydanie bezpłatne.
Skład komputerowy: Studio ABIT - tel. 692 489 773
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