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Wójt Gminy Bierawa

 Przed nami Dożynki Gminne, które 
odbędą się 14 września 2014 r. w Starym 
Koźlu. Przy tej okazji podsumujmy rolni-
czy rok gospodarczy. Początkowo można 
było przypuszczać, że tegoroczne żniwa 
będą dla naszych rolników bardzo ko-
rzystne. Jednakże ostateczne wyniki nie 
są już tak zadawalające. Tylko na począt-
ku żniw warunki pogodowe były sprzyja-
jące. Już w sierpniu systematyczne opady 
deszczu uniemożliwiły terminowe za-
kończenie zbiorów, powodując obniżenie 
jakości zbóż, a co za tym idzie obniżenie 
ceny skupu. 
 Negatywny wpływ na gospodarkę,  
w tym przede wszystkim na branżę rol-
niczą, ma dodatkowo trwający konflikt 
na Ukrainie. Konflikt ten pochłania co-
raz więcej ofiar ludzkich. Wprowadzone 
restrykcje wpływają negatywnie nie tylko 
na gospodarkę naszego kraju, ale na całą 
gospodarkę Unii Europejskiej, która swo-
je produkty w dużej mierze sprzedawała 
na rynkach wschodnich.
 W dniach 15-21 września br. na tere-
nie Gminy Bierawa będziemy gościć gru-
pę dzieci i młodzieży z Ukrainy. Zrobimy 
wszystko, aby ten tydzień był dla mło-
dych ludzi swoistą odskocznią od trosk 
dnia codziennego.
 W ostatnim czasie Gminie Bierawa 
udało się pozyskać partnera po stronie 
czeskiej – Gminę Markvartowice, z któ-
rą obecnie realizujemy wspólny projekt 
sportowy pod nazwą „Integracja poprzez 
sport Gmina Bierawa – Gmina Markvar-
towice”, w ramach funduszu europejskie-
go z Euroregionu Pradziad.
 W wielkanocnym wydaniu „Głosu 
Bierawy” pisałem o wielu ważnych i po-
trzebnych zadaniach do zrealizowania. 

Szanowni mieszkańcy
Obecnie mogę z zadowoleniem stwier-
dzić, że większość z nich jest już zakoń-
czonych, jak chociażby remont Domu 
Kultury w Dziergowicach, budowa oświe-
tlenia przy ulicy Parkowej w Starej Kuźni, 
czy budowa sieci wodociągowej przy uli-
cy Cichej i Jana Pawła II w Bierawie.
 Gmina jest w pełni przygotowana na 
przyjęcie 6 – latków do naszych szkół. 
W ostatnim czasie udało się wybudo-
wać plac zabaw przy Szkole Podstawowej  
w Starej Kuźni, która jest ostatnią inwe-
stycją z tego zakresu na terenie naszej 
Gminy. Sądzę, że tegoroczne dokonania 
pozwolą nam z optymizmem patrzeć  
w przyszłość.
 W dniu 16 listopada br. odbędą się 
wybory samorządowe, w których bę-
dziemy wybierali swoich przedstawicieli 
do samorządu gminnego, powiatowego 
i wojewódzkiego. Proszę mieszkańców 
naszej gminy o udział w tych wyborach. 
Większa frekwencja daje dużą szansę na 
wybór osób odpowiedzialnych za przy-
szłość Gminy Bierawa.
 Naszym rolnikom dziękuję za co-
dzienną ciężką pracę. Mam nadzieję, że 
ceny oferowane za produkty rolne będą 
godziwe. Życzę na kolejny sezon dobrych 
plonów oraz korzystnych warunków kli-
matycznych.
 Zapraszam wszystkich mieszkańców 
do udziału w dożynkach gminnych. Uro-
czystości te rozpoczną się Mszą dzięk-
czynną, podczas której podziękujemy 
Panu Bogu za tegoroczne plony, a następ-
nie wspólnie z rolnikami poświętujemy 
podczas przygotowanego programu arty-
stycznego.

Wójt Gminy Bierawa
Krzysztof  Ficoń

 Serdecznie zapraszamy na strony
internetowe sołect z naszej gminy:

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

http://www.dziergowice.pl
Sołectwo Goszyce

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

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

http://www.solarnia.pl/

* * *
 Zapraszamy mieszkańców Gminy 
do korzystania z Wiosek Internetowych:
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 Feliksa ................................. 90 lat
Gola Aniela ................................... 90 lat
Kattner Teresa ............................... 91 lat
Peschke Margarethe ..................... 90 lat
Piechnik Maria ............................. 91 lat
Salwiczek Helena .......................... 90 lat 
Ślązak Władysława ..................... 92 lata
Wróbel Anna ............................... 92 lata
Chrząszcz Gertruda i Józef .. 50 lat PM
Dubak Krystyna i Władysław 55 lat PM
Jastrzębscy Teresa i Tadeusz .. 50 lat PM
Karach Elfriede i Arnold ...... 55 lat PM
Kubica Helena i Henryk ........ 60 lat PM
Kubiccy Konstantyna i Adolf 50 lat PM
Niemiec Aniela i Jerzy ........... 55 lat PM
Parusel Anna i Henryk ......... 50 lat PM
Pazurek Otylia i Alojzy ......... 65 lat PM
Stolorz Edeltrauda i Leon ...... 50 lat PM

* * *
Liczba mieskańców
Stan na 01.08.2014

Bierawa ........................................... 1321
Brzeźce ............................................. 577
Dziergowice ................................... 1652
Goszyce ............................................ 165
Grabówka ........................................ 184
Korzonek ......................................... 236
Kotlarnia .......................................... 604
Lubieszów ........................................ 523
Ortowice .......................................... 262
Solarnia ............................................ 491
Stara Kuźnia .................................... 605
Stare Koźle ....................................... 818
Razem ....................................... 7438

Informacje Inwestycje 
i remonty
• Budowa placów zabaw przy przedszko-

lach w Bierawie, Dziergowicach, Kotlar-
ni i Starym Koźlu ..................... 86 000 zł

• Budowa placu zabaw przy Szkole Pod-
stawowej w Starej Kuźni w ramach pro-
gramu „Radosna Szkoła” ......... 95 000 zł

• Remont nawierzchni drogi przy blokach 
30 i 32 w Kotlarni ..................... 49 000 zł

• Remont dachu budynku Przedszkola  
w Kotlarni ................................ 120 000 zł

• Remont węzłów sanitarnych w Szkole 
Podstawowej w Dziergowicach  85 000 zł

• Remont i modernizacja Domu Kultury 
w Dziergowicach ...................... 91 000 zł

• Przedłużenie sieci wodociągowej w Bie-
rawie, ul. Cicha i Jana Pawła II  112 000 zł

• Remont szatni LZS w Starej  
Kuźni .......................................... 45 000 zł

• Remont ulicy Brzozowej w Dziergowi-
cach – odwodnienie ................. 19 000 zł

• Remont elewacji świetlicy wiejskiej  
w Ortowicach ............................ 18 000 zł

• Remont dachu remizy OSP w Dziergo-
wice ............................................. 19 000 zł

• Przedłużenie rozdzielczej sieci wodo-
ciągowej i odnogi sieci kanalizacji sani-
tarnej w miejscowości Brzeźce, ul. Gli-
wicka ........................................ 137 000 zł

• Przebudowa drogi dojazdowej do grun-
tów rolnych w Brzeźcach ...... 140 000 zł

• Budowa oświetlenia ulicy Parkowej  
w Starej Kuźni ........................... 28 000 zł

* * *
 Urząd Gminy Bierawa informuje, 
że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opo-
lu rozpoczął budowę chodnika wraz  
z remontem nawierzchni odcinka drogi 
wojewódzkiej Nr 425 w Bierawie ul. Ks. 
Ottona Steiera (od mostu na rzece Bie-
rawka do rozjazdu Grabówka – Rudy).
Wartość inwestycji to 1 800 tys.zł, a prace 
będą trwały do końca września br. Ruch 
odbywać się będzie wahadłowo.

Za utrudnienia przepraszamy.

MasterPlan dla obszaru dorzecza Odry

 Nawiązując do przekazanej do wia-
domości pismem nr ORG.0007.49.2014 
z dn.27.06.2014r., Uchwały nr XLV/314/ 
2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 25 
czerwca 2014r. w sprawie budowy ob-
wałowań wzdłuż prawego brzegu Odry 
od granicy z województwem śląskim do 
miasta Kędzierzyn-Koźle, w której Rada 
Gminy Bierawa apeluje o budowę pra-
wostronnych obwałowań rzeki Odry dla 
ochrony mieszkańców gminy, a także wy-
raża zaniepokojenie z powodu planowa-
nej likwidacji „Programu dla Odry 2006”, 
oraz uzupełniając wg aktualnego stanu 
informacje dotyczące ww. problematyki, 
przekazane Panu Wójtowi wcześniej pi-
smem nr IN.III.6352.2.2.2014 JJ z 25 lu-
tego 2014 r. informuję co następuje: 
1. Działania Wojewody Opolskiego po-

dejmowane we współpracy z Samorzą-
dem Województwa Opolskiego, mające 
na celu osiągnięcie w najbliższych la-
tach odpowiedniego stanu infrastruk-
tury przeciwpowodziowej, uwzględnia-
jącego doświadczenia z ostatnich po-
wodzi, w tym poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców Gminy Bierawa, będą 
nadal kontynuowane, obejmując także 
budowę i modernizację prawostron-
nych wałów przeciwpowodziowych 
rzeki Odry.

2. W ramach pierwszych konsultacji  
w kwietniu b.r., dokumentu p.n. „Ma-
sterPlan dla obszaru dorzecza Odry”, 
który ma zastąpić m.in. likwidowany 
rządowy „Program dla Odry 2006”, 
Wojewoda Opolski wystosował wnio-
sek do Ministerstwa Środowiska  
o uwzględnienie w tym dokumencie, 

Inwestycje przeciwpowodziowe
wszystkich zadań z „Programu dla 
Odry 2006” i modernizacji infrastruk-
tury przeciwpowodziowej. Zadania te, 
w tym dotyczące ochrony przeciwpo-
wodziowej terenu gminy Bierawa, takie 
jak:

 – „Budowa, przebudowa i moderniza-
cja wału przeciwpowodziowego rze-
ki Odry (w km 71+500-91+500) od  
m. Lubieszów do m. Kędzierzyn-
-Koźle”,

 – „Budowa, przebudowa i moder-
nizacja prawego wału rzeki Odry  
na długości 150 m - wał poprzeczny, 
gm. Bieraw”,

 – „Budowa polderu Bierawa”, 
zostały uwzględnione w aktualnej wer-
sji projektu „MasterPlanu dla obszaru 
dorzecza Odry”, dostępnej do wglądu 
na stronie internetowej Krajowego Za-
rządu Gospodarki Wodnej pod adre-
sem: http://www.masterplany.kzgw.
gov.pl/pl/dokumenty-do-pobrania.

3. Powyższe zadania, zakwalifikowano  
w w/w. MasterPlanie do inwestycji, 
które nie wpływają negatywnie na osią-
gnięcie dobrego stanu wód lub nie po-
garszają stanu wód (zał. Rn 2 Master-
Planu, lp. 306, 309 i 322), więc zgodnie 
z przyjętymi założeniami, będą ujmo-
wane w planach i dokumentach strate-
gicznych dotyczących gospodarki wod-
nej, łącznie z planowaniem finasowania 
tych zadań, po zlikwidowaniu „Progra-
mu dla Odry 2006”.

 
Z up. Wojewody Opolskiego

Marek Świetlik

W tegorocznym konkursie
„Piękna Wieś Opolska 2014”
w kategorii „Najpiękniejsza wieś”
sołectwo Dziergowice zajęło III miejsce
Serdecznie gratulujemy !!!

 Wójt Gminy Bierawa informuje, iż 
podjęcie Uchwały nr XLV/313/2014 
Rady Gminy Bierawa z dnia 25 czerw-
ca 2014r. w sprawie wystąpienia Gminy 
Bierawa ze Związku Międzygminne-
go „Czysty Region” z siedzibą w Kę-
dzierzynie-Koźlu, skutkuje od dnia 
01.01.2015r. 
 W związku z powyższym w okresie 
do końca br. roku, za sprawy dotyczące 
gospodarką odpadami odpowiedzialny 
jest Związek Międzygminny „Czysty 
Region”. 
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Świadczenia rodzinne

 dotycząca składania wniosków  
o świadczenia rodzinne na nowy okres 
zasiłkowy 2014/2015
 Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Bierawie informuje, że osoby 
ubiegające się o świadczenia rodzinne 
na okres zasiłkowy od 01-11-2014r. do  
30-10-2015r. powinny złożyć wniosek 
wraz z dokumentami w okresie od dnia  
1 września do dnia 30 października 2014r. 
 W przypadku, gdy osoby ubiegające 
się o świadczenia rodzinne na okres za-
siłkowy od 01-11-2014r do 30-10-2015r. 
złożą wniosek wraz z dokumentami do 
dnia 30 września 2014r., świadczenia 
rodzinne przysługujące za miesiąc listo-
pad wypłacane będą do dnia 30 listopa-
da 2014r. Natomiast osoby, które złożą 
wniosek wraz z dokumentami w okresie 
od 01-10-2014r. do 30-11-2014r., świad-
czenia rodzinne przysługujące za miesiąc 
listopad otrzymają do dnia 31 grudnia 
2014r.
 Wszelkich informacji udzielamy pod 
nr telefonu 77 487 21 81 wew. 119

Informacja

Dotacje na przedsięwzięcie

 Gmina Bierawa złożyła do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska w Opolu wniosek o udzielenie pomocy 
finansowej w formie dotacji na przedsię-
wzięcie zgodne z programami usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest  
z terenu Gminy Bierawa – nabór V.
 Wniosek został poprzedzony nabo-
rem wniosków osób fizycznych z terenu 
gminy Bierawa chcących usunąć azbest 
ze swojej nieruchomości. Ogółem zosta-
ło złożonych 10 podań, co stanowi 8,81 
tony (734m2) azbestu do utylizacji. Prze-
widywane koszty określono na kwotę 
11 890,80 zł.
 Kwota dofinansowania przedsię-
wzięcia wynosi:
• 29,64 % kosztów kwalifikowanych ze 

środków udostępnionych przez Naro-
dowy Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie - tj. 
3 524,00  zł

• 35 % kosztów kwalifikowanych ze środ-
ków Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Opolu – tj. 4 161,78 zł

• 35,36 % udział własny Gminy Bierawa  
tj. 4 205,02 zł

W dniu 16 lipca 2014r została podpisana 
umowa na dotację Nr 68/2014/G-04/OZ-
-ZOA/D. 

Azbest

Informacje z Sołectwa

 Rok 2014 zapisze się w historii na-
szej wsi jako rok w którym ostatecznie 
zakończyła się rozbudowa naszego ko-
ścioła. Po kilku latach planowania i pro-
jektowania w 2012 roku ruszyła budowa 
przykościelnej wieży, która w tym sa-
mym roku została ukończona. Na wieży 
zawisł dzwon podarowany naszej spo-
łeczności prze biskupa gliwickiego Jana 
Kopca. Następny rok przyniósł general-
ny remont dachu, który został pokryty 
stylową ceramiczną dachówką. Kolejny 
etap prac wykonanych już w roku 2014 
obejmował usunięcie starego tynku  
i nałożenie nowego, a także wykończe-
nie fasady detalami architektonicznymi 
oraz wymianę okien i drzwi. Następnie 
całość została pomalowana. W sierpniu 
jako ostateczne dopełnienie dzieła, od-
malowano wnętrze naszej małej świąty-
ni. Oprócz specjalistycznych robót wy-
konanych przez firmy, większość prac 
wykonali nasi mieszkańcy. Za te niezli-
czone ilości godzin spędzonych przez 
te kilka lat przy budowie należą im się 
szczególne podziękowania.
 Ciągłej rozbudowie i zmianom pod-
lega w ostatnim czasie goszyckie boisko 
sportowe. Budynek szatni został już 
wcześniej rozbudowany i wykończony  
w takim samym stylu jak stojąca nie-
opodal świetlica wiejska. W środku 
swoje miejsce znalazła wiejska siłownia. 
Wokół boiska uporządkowane zostały 
skarpy i wybudowano wygodne zejścia. 
Boisko jest już ogrodzone i obsadzone 
drzewami oraz krzewami. Na ukończe-
niu jest budowa podwyższonej trybu-
ny-sceny. W następnej kolejności za-
montowane zostaną nowe siedziska dla 
publiczności. Na tym boisku rozpocznie 

Co słychać w Goszycach
nowy sezon w klasie A zespół LZS Ko-
tlarnia-Goszyce, bowiem od tego sezo-
nu tak będzie brzmiała pełna nazwa tej 
drużyny.
 Mundial można powiedzieć, że tra-
dycyjnie już mieszkańcy Goszyc spę-
dzili na wolnym powietrzu w  Goszyc-
kiej Strefie Kibica. Choć ze względu 
na kapryśną pogodę z frekwencją by-
wało różnie to jednak większość waż-
niejszych meczy została wyświetlona,  
a w czasie finału Strefa była już wy-
pełniona po brzegi. W trakcie trwa-
nia Mundialu gościliśmy w Goszyc-
kiej Strefie Kibica zawodników LZS 
Kotlarnia-Goszyce, którzy świętowali 
tu zakończenie sezonu i awans do kla-
sy A, oraz reaktywowany w tym roku 
zespół Start Sierakowice, w którym  
z kolei grają chłopcy z Goszyc. Zawita-
li również do nas goście z  Włoch, dla 
których jednak te mistrzostwa nie były 
jak wiadomo szczęśliwe mimo, że jak 
powszechnie się uważa doping płynący  
z Goszyckiej Strefy Kibica ma szczególna 
moc. Chcieliśmy w tym miejscu podzię-
kować Gminnemu Centrum Kultury  
i Rekreacji w Bierawie za udostępnienie 
projektora, oraz rodzinie Neugebauer, 
która już od kilku lat jest gospodarzem 
tego niezwykłego miejsca.
 Przedostatni weekend sierpnia 
upłynie nam i to dosłownie na spływie 
kajakowym. To już trzeci raz jak popły-
niemy pod hasłem Goszczanie do Wio-
seł! 
 Zapraszamy na nasza stronę www.
goszyce.pl oraz zachęcamy do polu-
bienia naszego profilu facebookowego 
www.facebook.com/goszyce.

Marek Antoni Stańczyk

II Rewir Dzielnicowych

 Starszy aspirant Przemysław BU-
DZOWSKI - 35 lat, absolwent Zespołu 
Szkół Mechanicznych w Raciborzu. Jest 
ojcem dwójki dzieci. Od 1 lipca 2014r. 
jest Kierownikiem II Rewiru Dzielni-
cowych, który swoim działaniem obej-
muje teren Gminy Bierawa. Pomimo, 
że aktualnie mieszka w Gliwicach, to  
w Gminie Bierawa spędził większość 

Nowy kierownik
swego życia. To tutaj kończył 
podstawówkę (im. Alfonsa 
Zgrzebnioka w Dziergowi-
cach). Tutaj również aktyw-
nie działał w Domu Kultury 
jako animator kultury. To  
w Gminie Bierawa pozostawił 
swoje serce – w miejscu ideal-
nym dla rodziny, miejscu, do 
którego - jak mówi - kiedyś  
z rodziną powróci. 
 W 2000r. rozpoczął 
służbę mundurową. Początko-
wo była to zasadnicza służba 
wojskowa, jednak sentyment 
do munduru ukierunkował 
go, by spróbować swych sił  
w Policji. Po zakończeniu kur-
su podstawowego jako mło-
dy policjant rozpoczął służbę  
w Kędzierzynie-Koźlu w ogni-
wie patrolowo-interwencyj-

nym. Po nabraniu pierwszych szlifów 
spróbował sił na innym gruncie - tak 
rozpoczęła się jego przygoda jako dziel-
nicowego. Ta przygoda trwała 10 lat. Po 
kilku latach osiągnięcia i pasję zauważyli 
przełożeni. W 2006r. został nagrodzo-
ny przez Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji L. Dorna za wkład i za-
angażowanie m.in. za propagowanie za-

let prewencji kryminalnej. Rok później 
w październiku 2007r. potwierdził swo-
je zdolności wygrywając Ogólnopolski  
V Konkurs na „Dzielnicowego Roku”. 
 W dniu 01 lipca 2014r. objął stanowi-
sko Kierownika Rewiru Dzielnicowych 
nr II w Kędzierzynie-Koźlu. Jak sam pod-
kreśla jego misją jest umocnienie więzi 
pomiędzy mieszkańcem powiatu, a poli-
cjantem pierwszego kontaktu – dzielni-
cowym. Od początku kariery wychodzi  
z założenia, że właśnie ta więź jest naj-
istotniejsza w budowaniu poczucia bez-
pieczeństwa mieszkańców powiatu. Ta 
misja – otwartość na potrzeby miesz-
kańców pozostanie jego i podległych mu 
dzielnicowych celem na przyszłość. Bo 
my, społeczeństwo i Policja to jedno.

DZIELNICOWI GMINY BIERAWA
Przyjmują mieszkańców w placówce 
dzielnicowych w:
Poniedziałki godz 17:00-18:00
Środy godz. 12:00-14:00

 Indywidualne spotkania z dzielnico-
wymi w placówce w innych terminach 
można uzgadniać pod następującymi nu-
merami telefonów:
Kierownik rewiru dzielnicowych: 

77 472 46 71
Dyżurny KPP Kędzierzyn-Koźle: 

77 472 46 66

„Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa”

 Od lutego br. Gmina Bierawa realizu-
je projekt „Połączeni cyfrowo w Gminie 
Bierawa” w ramach działania 8.3. „Prze-
ciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
– eInclusion”, Osi priorytetowej 8. „Spo-
łeczeństwo informacyjne – zwiększenie 
innowacyjności gospodarki” Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
2007-2013. 
 Zgodnie z założeniami, projekt ma 
na celu przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu 40 gospodarstw domowych 
z terenu Gminy Bierawa, zagrożonych 
wykluczeniem cyfrowym ze względu na 
niepełnosprawność albo niekorzystną sy-
tuację materialną. 

Komputery przekazane
 Powszechny dostęp do Internetu,  
w jednostkach podległych, stwarza 
mieszkańcom możliwość poprawy jako-
ści życia poprzez wykorzystanie techno-
logii informacyjnych i komunikacyjnych, 
w szczególności poprzez umożliwienie 
kontaktów społecznych na odległość  
i odmiejscowienie usług, zdobywanie no-
wej wiedzy i podnoszenia poziomu kom-
petencji zawodowych, podjęcia nowych 
form pracy, aktywizację zawodową osób 
niepełnosprawnych oraz szeroko pojętą 
aktywizację.
 Sprzęt przekazany gospodarstwom 
domowym przyczyni się do większe-
go zaangażowania i aktywności dzieci  

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

w procesie nauczania, podniesie poziom 
edukacji, a także wykorzysta narzędzia 
do budowy kontaktów z rówieśnikami na 
odległość oraz aktywnego udziału w ró-
wieśniczych grupach zainteresowań. 
 Zidentyfikowanymi potrzebami dla 
realizacji projektu okazały się: brak po-
wszechnego nieodpłatnego dostępu do 
Internetu i nowych technologii informa-
tycznych, brak powszechnego dostępu do 
możliwości korzystania z alternatywnych 
form kształcenia na odległość, potrze-
ba uzyskania dostępu do globalnej Sieci, 
wyrównanie szans pośród mieszkańców 
Gminy, zapewnienie wszystkim obywate-
lom możliwości korzystania z usług pu-
blicznych za mocą ICT (e-administracja, 
e-edukacja, e-zdrowie).
 Zestaw komputerowy wraz z dostę-
pem do Internetu otrzymało 40 Bene-
ficjentów Ostatecznych wyłonionych 
w wyniku rekrutacji oraz 8 jednostek 
podległych, w których z kolei sprzęt ma 
służyć ogółowi społeczeństwa. Benefi-
cjenci przeszli Kurs podstawowej obsługi 
komputera i Internetu, który miał na celu 
przekazanie podstaw z wspomnianego 
zakresu.

GMINA
BIERAWA
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Pierwszy transgraniczny wieloetapowy dogtrekking

 Dogtrekking – rajd sportowo – tury-
styczny, w którym dystans pokonuje się 
na piechotę w towarzystwie psa lub co 
najwyżej dwóch psów. Po drodze należy 
zaliczyć punkty kontrolne, wyznaczone 
przez organizatora na mapie. Dla zawod-

Integracja poprzez sport
ników „Cze-Mi” to żadna nowość. Pierw-
szy jednoetapowy, czterdziestodwukilo-
metrowy dogtrekking zorganizowaliśmy 
już w 2004 roku. Od kilku lat mieliśmy 
w planie zorganizowanie imprezy wielo-
etapowej. Dzięki udziałowi gminy Biera-

wa w projekcie „Integracja poprzez sport 
Gmina Bierawa – Gmina Markvartovice” 
mieliśmy okazję zrealizować naszą spor-
tową wizję. 

 Letnia pogoda to jednocześnie przy-
jemność i zmora takich wędrówek. Tu 
trzeba dużo wytrwałości i rozwagi, aby 
ten czas był przyjemny dla człowieka  
i przede wszystkim naszego czworonoga. 
To człowiek decyduje czy można iść dalej, 
czy trzeba odpuścić.
 My naszą trasę pokonaliśmy w do-
borowym towarzystwie wraz z sąsiadami  
z Czech. Wszyscy z głową przeszli trasę, 
korzystając z każdej możliwości ochło-
dy. Podziwialiśmy okolice od czeskich 
Markvartovic, aż po polskie Dziergowice. 
Wspierając się nawzajem wielu z nas uda-
ło się ukończyć wszystkie trzy etapy:
Markvartovice - Nędza około 36km
Nędza - Dziergowice około 12km
Dziergowice - Dziergowice około 7,5km
 Wszystkim uczestnikom gratulujemy 
odwagi, wytrwałości oraz dziękujemy za 
wspólną wyprawę krajoznawczo-tury-
styczną :)))

Małgorzata Kita, Tomasz Radłowski
„Cze-Mi” Dziergowice

Akcja Letnia w GCKiR w Bierawie

 W dniach od 30.06.2014 do 
12.07.2014 r. Gminne Centrum Kultury  
i Rekreacji w Bierawie jak co roku zorga-
nizowało „wakacje” dla wszystkich dzie-
ci i młodzieży z terenu gminy Bierawa. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
wycieczki m.in. do Parku Edukacyjno-
-rekreacyjnego w Zdzieszowicach „Stu-

Wakacje dla dzieci
milowy Las”, wyjazd do Brennej wraz  
z zwiedzaniem zagrody edukacyjnej 
„Chlebowa Chata”, wyjazd do średnio-
wiecznego grodu w Byczynie i wyjazd do 
Dream Parku Ochaby. 
 W ramach wakacji organizowane 
były także zajęcia stacjonarne, oraz wie-
le innych atrakcji. Na rozpoczęcie czasu 

wolnego odbyła się pogadanka pt. „Jak 
mądrze odpocząć”, a także Olimpiada 
zabaw dawnych i zapomnianych. W cią-
gu dwóch tygodni odbyły się również 
zajęcia kulinarne związane ze zdrowym 
odżywianiem, zajęcia umuzykalniające 
wraz z konkursami, karaoke, oraz dzień 
wędkarski. Dzieci mogły zapoznać się 
także z ciekawymi formami znalezionymi  
w plenerze na zajęciach plastycznych i za-
poznały się z techniką graficzną pozwa-
lającą na uzyskanie tylko jednej odbitki 
zwanej monotypią. Dzieci lubiące zajęcia 
sportowe mogły wybrać się na wyciecz-
kę rowerową na Stampnicę, gdzie w ra-
mach edukacyjnych odbyło się spotkanie  
z pracownikiem Nadleśnictwa Kędzie-
rzyn oraz ognisko. Uwieńczeniem wa-
kacji był biwak na strzelnicy w Solarni, 
gdzie zapewniono gry i zabawy oraz noc-
ną niespodziankę. 
 Dziękujemy serdecznie wszystkim 
rodzicom oraz opiekunom wycieczek 
za szczególną opiekę i zaangażowanie  
w Akcję Letnią przeprowadzoną w GCKiR  
w Bierawie. Dziękujemy również dzie-
ciom za dostosowanie się do naszych 
próśb i starań. Mamy nadzieję, że udało 
nam się urozmaicić czas dzieciom i mło-
dzieży podczas tegorocznych wakacji.

Do zobaczenia w przyszłym roku.

Odra Rzeką Integracji Europejskiej

 Piętnasta edycja imprezy pn. „Odra 
rzeką integracji Europejskiej – Pływadło 
2014” odbyła się pod hasłem przewodnim 
„Odrą spływamy, bajki opowiadamy”.  W 
dniach 12-22 czerwca 2014r na trasie 
wodnej z Raciborza do Kędzierzyna – 

Pływadło 2014
Koźla po raz kolejny za-
gościł barwny korowód 
pływadeł. Śmiałkowie na 
własnoręcznie zbudowa-
nych platformach pływa-
jących przemierzali me-

andry rzeki. Pierwszy etap spływu zakoń-
czył się festynem w Dziergowicach, skąd 
załogi wypłynęły rankiem kolejnego dnia 
w dalszą podróż. Załogi pływadeł przez 2 
dni płynąc Odrą pokonały łącznie 42 km. 
Trasa spływu wiodła przez nadodrzańskie 
miejscowości:  Turze, Przewóz, Dziergo-
wice, Bierawa, Kędzierzyn – Koźle.  Ideą 
imprezy jest nie tylko dobra zabawa, ale 
przede wszystkim promocja Odry, jej wa-
lorów rekreacyjnych i turystycznych.

GCKiR

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

 Gmina Bierawa realizuje projekt pt: 
„Cyfrowy Debiut 50+”, który skierowany 
jest do 30 osób zamieszkałych na terenie 
Gminy Bierawa. Grupą docelową są oso-
by 50+, których przeciętny dochód brutto 
na osobę w rodzinie (wg definicji z art. 3 
pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  
o świadczeniach rodzinnych) nie prze-
kracza kwoty najniższych gwarantowa-
nych świadczeń emerytalno-rentowych  
i wynosi 844,45zł . 

 Projekt „Cyfrowy Debiut 50 +” jest 
projektem realizowanym w partnerstwie  
z gminami z województwa opolskiego:
Lider: Gmina Kluczbork, Partnerzy: Gmi-
na Byczyna, Gmina Świerczów, Gmina 
Olesno, Gmina Bierawa, Gmina Paczków, 

„Cyfrowy Debiut 50+”
Gmina Tarnów Opolski, Gmina Polska 
Cerekiew, Gmina Domaszowice. Partne-
rem projektu jest również Stowarzyszenie 
Miasta w Internecie. Przedsięwzięcie jest 
w 100 % dofinansowane ze środków Unii 
Europejskiej. Całkowita wartość projektu 
wyniesie ok. 2,7 mln zł.
Cel ogólny projektu:
• przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowe-

mu na terenie Gmin uczestniczących w 
projekcie osób poprzez udostępnienie 
bezpłatnego Internetu oraz komputerów 
przenośnych dla 280 osób (30 w gminie 
Bierawa) w okresie realizacji projektu  
i okresie trwałości, 

• nabycie przez 280 osoby (30 w gminie 
Bierawa) kompetencji w zakresie obsłu-
gi komputera i korzystania z Internetu, 

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

dzięki szkoleniom stacjonarnym orga-
nizowanym w ramach projektu,

• realizacja działań koordynacyjnych 
zmniejszających problem wyklucze-
nia cyfrowego na obszarze objętym 
projektem poprzez zorganizowanie 20 
„Centrów Integracji Cyfrowej” wyposa-
żonych w sprzęt komputerowy i dostęp 
do Internetu w jednostkach podległych 
Gminom (Dom Kultury w Dziergowi-
cach i Dom Kultury w Starej Kuźni)

• rozwój kluczowych kompetencji grupy 
docelowej poprzez zwiększenie umie-
jętności w zakresie korzystania z nowo-
czesnych technologii informacyjno-ko-
munikacyjnych,

• promocja eInclusion oraz zwiększenie 
świadomości na temat korzyści związa-
nych z realizacją projektu poprzez orga-
nizacje konferencji, publikacje ogłoszę  
w prasie oraz działanie „Centrów Inte-
gracji Cyfrowej”

GMINA
BIERAWA
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Publiczne Przedszkole w Bierawie

 Już ponad połowa roku szkolne-
go była nami, a dzieciaki z Publicznego 
Przedszkola w Bierawie z oddziałami za-
miejscowymi  nie traciły chęci i zapału do 
podejmowania nowych wyzwań. 
 Po krótkim odpoczynku, jakim były 
Święta Wielkanocne pełni energii wróci-
liśmy na „pokład naszego drugiego dom-
ku”. Tam czekało na nas nie tylko wiele 
zadań, ale również atrakcji. 
 W tym roku zgodnie z planem rocz-
nym przedszkola „Poznajemy las – co 
w lesie piszczy?”, kontynuowaliśmy re-
alizację programu ekologicznego pt. 
„Kubusiowi przyjaciele natury”. Byliśmy 
częstymi gośćmi środowiska leśnego. 
Jak przystało na prawdziwych przyjaciół 
przyrody zaprosiliśmy do przedszkola 
zaprzyjaźnionego leśnika, następnie sami 
odwiedziliśmy Nadleśnictwo w Starej 
Kuźni. Oczywiście wycieczek nigdy za 

Aktywne Przedszkolaki
wiele, dlatego też byliśmy widzami róż-
nych bajek w kinie „Helios” w Kędzie-
rzynie Koźlu oraz zwiedziliśmy Opolski 
Ogród Zoologiczny. 
 Mimo, że byliśmy bardzo zapracowa-
ni, a każdy dzień mijał szybko, dzieciaki 
nie zapomniały o swoich rodzicach. Zor-
ganizowane zostały więc zajęcia pokazo-
we dla najbliższych oraz pikniki rodzinne 
w każdej z placówek. 
 Jako aktywne przedszkolaki, korzy-
staliśmy również z różnych zaproszeń. 
Byliśmy uczestnikami festynu strażackie-
go organizowanego w Bierawie, na któ-
rym dzieci przedstawiły inscenizację pt. 
„Wiosna w ogródku”, zorganizowaliśmy 
oraz uczestniczyliśmy w konkursie „We-
sołe nutki”. Wzięliśmy  udział w „Biesia-
dzie Śląskiej Przedszkolaków”. 
 Aż w końcu nadszedł czerwiec… 
Miesiąc ten postanowiliśmy rozpocząć 

godnym uczczeniem święta wszystkich 
dzieci. W tym czasie odbywały się także 
uroczyste pożegnania przedszkolaków 
wraz z tzw. „Zieloną nocą”. Do przedszko-
la zawitała również kolejna, długo wycze-
kiwana pora roku- Lato. To były napraw-
dę niezapomniane chwile. 
 Ale to nie koniec atrakcji…. Pani 
Dyrektor – mgr Monika Bagińska, któ-
ra w dalszym ciągu będzie opiekowała 
się naszymi placówkami, sprawiła wraz  
z władzami Urzędu Gminy, największą nie-
spodziankę dla dzieciaków – urządzenie 
nowych placów zabaw!!! Oj zapewniam, 
że nikt z dzieciaków nie marzył wtedy  
o wakacjach… 
 W imieniu wszystkich przedszkola-
ków oraz pracowników serdecznie dzię-
kujemy za tą niesamowitą niespodziankę. 
 Po 10 miesiącach wspólnej pracy i za-
bawy nadszedł czas odpoczynku, waka-
cji…

Agnieszka Czogała 

Zespół Szkół Dwujęzycznych w Solarni

 Minął kolejny rok wytężonej pracy 
uczniów i nauczycieli. Jak każdego roku 
uczniowie mieli możliwość realizować się 
w różnych dziedzinach i rozwijać swoje 
zainteresowania i zdolności. Miało to od-
zwierciedlenie podczas licznych konkur-
sów, w których brali udział. 
 Już w grudniu odbył się w naszej 
szkole I etap konkursu Wschód-Zachód, 
podczas którego wielu naszych uczniów 
zakwalifikowało się do następnego etapu. 
Finał XX Miejskiego Konkursu Wschód-
-Zachód odbył się 7 marca w Kędzierzy-
nie- Koźlu. Dominik Burgfeld z naszej 
szkoły podstawowej uzyskał z języka nie-
mieckiego II miejsce. 
 Nasi uczniowie odnosili również suk-
cesy podczas konkursów przedmioto-
wych. 30 stycznia 2014r. Piotr Klimanek 
zdobył III miejsce w konkursie matema-
tycznym szkół podstawowych. 3 lutego 
2014r. w Wojewódzkim Konkursie Języka 
Angielskiego na etapie gminnym Domin-
ka Biernacka zajęła I miejsce, a Magda-
lena Jelonek II miejsce. 6 lutego 2014r.  
w Konkursie Chemicznym II miejsce 
zdobyła Magdalena Skupin, a Julia Kola-
sa i Joanna Kostka miejsce III. 11 lutego 
2014r. W Konkursie Fizycznym Joanna 
Kostka i Magdalena Skupin uzyskały III 
miejsce. 12 lutego 2014r. W Konkursie 
Matematycznym I miejsce zdobyła Do-
minika Biernacka, III miejsce Joanna 
Kostka. 13 lutego 2014r. Joanna Kostka 

Minął kolejny rok
zajęła I miejsce, a Magdalena Skupin III 
miejsce w Konkursie Biologicznym.
 Również w dziedzinie sportu może-
my pochwalić się dużymi osiągnięciami 
naszych uczniów. 16 marca 2014r uczen-
nica naszej szkoły podstawowej, Zofia 
Czerwińska na Mistrzostwach Miasta 
Amatorów w pływaniu uzyskała I miej-
sce w kategorii dziewcząt na 50m stylem 
dowolnym. Na „Otwarciu sezonu 2014”, 
w mittingu lekkoatletycznym Sara Pa-
łac zdobyła II miejsce w pchnięciu kulą. 
2103.2014r na Mistrzostwach Powiatu 
w Lekkiej Atletyce Szkół Podstawowych 
Tobiasz Kowaś uzyskał I miejsce w bie-
gu na 100m przez płotki, Marta Pietrasz 
II miejsce w skoku wzwyż, Piotr Klima-
nek III miejsce w pchnięciu kulą. Szkoła 
uzyskała certyfikat 
przyznany przez MEN 
„Szkoła w Ruchu”.
 Od kilku lat działa 
w naszej szkole Koło 
Szachowe prowa-
dzone przez p.Marka 
Marcola. W Fina-
le „Ligi Szachowej”  
w Kędzierzynie-Koź-
lu Bryan Gohla zdo-
był III miejsce wśród 
uczniów szkól gimna-
zjalnych i ponadgim-
nazjalnych.
 Szkolny zespół 

wokalny „Solaris” zdobył II miejsce 
w przeglądzie zespołów dziecięcych  
i młodzieżowych na Górze św. Anny, zo-
stał zaproszony również na występy do 
konsulatu Niemiec w Opolu i do Urzę-
du Marszałkowskiego. Zespół „Solaris” 
otrzymał w roku 2014 dofinansowanie 
działalności z dotacji Ministra Admi-
nistracji i Cyfryzacji w ramach projek-
tu „Działalność zespołów dziecięcych  
i młodzieżowych Towarzystwa Społecz-
no-Kulturalnego Niemców na Śląsku 
Opolskim”.
 Pod koniec roku szkolnego nie za-
brakło czasu na wypoczynek i zabawę 
podczas wycieczek szkolnych m.in. do 
Złotego Stoku, rowerowych do Rud. Mi-
łym akcentem był też Festyn Rodzinny, 
na którym uczniowie mieli możliwość 
zaprezentować swoje umiejętności.

Mirosława Oleaczek

Szkoła Podstawowa w Dziergowicach

 II semestr roku szkolnego 2013/2014 
dobiegł już końca, tak jak Mistrzostwa 
Świata Piłki Nożnej w Brazylii. Ucznio-
wie walczyli przez ten semestr o najlepsze 
świadectwa i wyniki z różnych dodatko-
wych dziedzin, tak jak poszczególne re-
prezentacje o miano najlepszej drużyny 
świata. Nasi uczniowie, tak jak światowej 
klasy piłkarze mogą się pochwalić meda-
lowymi osiągnięciami reprezentując na-
szą szkołę na arenie sportowej nie tylko  
w gminie, ale w powiecie i w wojewódz-
twie.
 W gminnym Turnieju Mini Piłki 
Siatkowej zdobyliśmy II miejsce; Gmin-
ny Turniej Mini Piłki Nożnej Chłopców 
- I miejsce; Gminny Turniej Mini Piłki 
Nożnej Dziewcząt - I miejsce, Powiatowy 
Turniej Mini Piłki Nożnej Chłopców – 
VI miejsce, Powiatowy Turniej Mini Piłki 
Nożnej Dziewcząt – V miejsce. Mistrzo-
stwa Powiatu w Czwórboju LA - Dziew-
częta – I miejsce, Chłopcy – IV miejsce. 
Uczniowie nie tylko zespołowo, ale rów-
nież indywidualnie wywalczyli miejsca 
na podium. Mistrzostwa Powiatu w Lek-
koatletyce: II miejsce: 100 m ppł – Ma-
teusz Stopa, 500 m - Artur Skrobek, 100 
m - Karolina Giet, 300 m - Karolina Giet, 
skok wzwyż – Adam Wróbel, sztafeta 
chłopców 4 x 100 m (A. Skrobek, W. Mar-
szałek, A. Wróbel, M. Stopa), III miejsce, 
80 m ppł – Joanna Czogała, skok w dal 
– Paulina Zachłód. Mistrzostwa Woje-
wództwa w Czwórboju LA Dziewcząt – 
IX miejsce. Mistrzostwa Województwa  
w Lekkoatletyce: I miejsce – 100 m  
– Karolina Giet, IV miejsce – skok wzwyż 
– Adam Wróbel, V miejsce – 100 m ppł 
– Mateusz Stopa, V miejsce – 300 m – Ka-
rolina Giet. Na takie wysokie osiągnięcia 
ma nie tylko wpływ trening fizyczny, ale 
również podejmowane działania propa-
gujące zdrowe i racjonalne odżywianie 
się. 
 Jako szkoła PROMUJĄCA ZDRO-
WIE wdrażamy do codziennej diety 
warzywa, owoce i mleko poprzez udział 
szkoły w Ogólnopolskim Programie „Wa-
rzywa i owoce w szkole” oraz „Szklana 
mleka dla każdego ucznia”. Na prawidło-
wy rozwój wpływa również codzienna 
porcja zdrowego posiłku serwowanego  
w postaci ciepłych obiadów przygotowy-
wanych przez szkolną stołówkę. W bieżą-
cym roku 60 naszych uczniów spożywało 
ten wartościowy posiłek. 
 Realizowaliśmy zadania wynikające  
z udziału naszej szkoły w programie edu-
kacyjnym „Trzymaj formę”; dzięki niemu 
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uczniowie utrzymują kondycję np. po-
przez wyjazdy na basen, gdzie pod okiem 
fachowców uczą i doskonalą pływanie.  
W bieżącym roku 47 dzieci korzystało  
z tych zajęć. 
 W naszej szkole nie tylko nauka, 
sport, zdrowe odżywianie, ale również 
udział w akcji Jurka Owsiaka „Ratuje-
my i uczymy ratować”. Uczniowie klas  
I – III uczą się zasad udzielania pierw-
szej pomocy i prawidłowego reagowania  
w sytuacjach niebezpiecznych. W ramach 
projektu Fascynujący Świat Nauki i Tech-
nologii uczniowie bezpłatnie korzystali  
z wyjazdów do Opola, gdzie brali udział 
w zajęciach „Eksperymenty są super” 
oraz do Strzelec Opolskich, gdzie wzięli 
udział w prelekcji nt. „Fascynujący świat 
kina”.
 Nie można zapomnieć o wycieczkach 
klasowych czy Zielonych Szkołach, które 
przyczyniają się do poznawania piękna 
naszego kraju. Klasa II odwiedziła Kra-
ków, klasa III pojechała na Zieloną Szkołę 
do Wisły, klasa IV i V do pięknego Wro-
cławia, a klasa VI na Zieloną Szkołę wy-
brała się do Kotliny Kłodzkiej. Z okazji 
Dnia Dziecka Rada Rodziców ufundowa-
ła wyjazd wszystkich klas do Miasteczka 
Westernowego Twinpigs w Żorach, za co 
w imieniu rodziców serdecznie dziękuje-
my. Dzieci świetnie się bawiły. 
 W ramach działań na rzecz poprawy 
środowiska przyrodniczego uczestniczy-
liśmy przy współpracy z Urzędem Gminy 
Bierawa w Akcji Ekologicznej „Listy dla 
Ziemi” z okazji obchodów Dnia Ziemi, 
gdzie uczniowie w swoich listach prze-
konywali dorosłych, żeby nie palić śmieci 
w piecach domowych tylko je należycie 
segregować. Szkolny Klub Ekologiczny 
wziął udział w programie „Z kujawskim 
pomagamy pszczołom”. Uczniowie po-
znawali zasady funkcjonowania i rolę 
pszczół w środowisku, rośliny im poży-
teczne. W ramach działań tego progra-
mu klasa IV uczestniczyła 
w projekcie edukacyjnym 
„Trzmiele w ogrodzie”. Byli 
budowniczymi klombu z 
roślinami pożytecznymi 
trzmielom. Projekt był dofi-
nansowany przez Fundację 
Cemex „Budujemy przy-
szłość” realizatorami Funda-
cja Nasza Ziemia z Warsza-
wy i Fundacja Edukacyjna 
SIŁACZKA z Łodzi. 
 W szkole bardzo aktyw-
nie działał Samorząd Szkol-

ny, który organizował dla uczniów wiele 
atrakcji np. dyskoteki szkolne, konkursy 
między klasowe czy akcje charytatyw-
ne. Poczet sztandarowy uczestniczył we 
wszystkich uroczystościach rangi świąt 
państwowych. Wszystko zostało pięknie 
uwiecznione w Kronice szkolnej prowa-
dzonej przez klasę VI. 
 W szkole bardzo aktywnie działa 
chór, do którego należy 30 dziewcząt, 
swoją oprawą upiększa apele oraz bierze 
udział w występach zewnętrznych na te-
renie Gminy np. Przegląd Twórczości Ar-
tystycznej w Starej Kuźni.
 27 czerwca uroczystym apelem zo-
stały podsumowane osiągnięcia i wyniki 
pracy naszych uczniów. Wszyscy ucznio-
wie poszczególnych klas swoją ciężką 
pracą osiągnęli świetne średnie w nauce. 
Klasa IV – śr. 4,8; klasa V – śr. 4,73; klasa 
VI – śr.4,84. Średnia szkoły – 4,79.
 Aż 21 uczniów otrzymało stypendia 
naukowe za uzyskana średnią co najmniej 
5,20. W kl. IV - 6 osób, w kl. V - 7 osób, 
w kl.VI - 8 osób. Dwoje uczniów z klasy 
VI otrzymało szczególne wyróżnienie- 
STYPENDIUM WÓJTA. Karolina Giet 
za osiągnięcia sportowe, Paweł Larysz za 
udział w Wojewódzkim Konkursie Języka 
Angielskiego na etapie wojewódzkim.
 W bieżącym roku szkolnym mury 
naszej szkoły opuściło 17 absolwentów 
z bardzo dobrymi wynikami w nauce. 
Wychowawczyni za osiągnięcia, zacho-
wanie i pracę społeczną w ciągu tych 
sześciu lat nauki w naszej szkole nazwała 
ich „Uczniami na medal”, co zostało po-
twierdzone przez medale, które otrzymali 
wszyscy uczniowie.
 Wszystkim rodzicom zaangażowa-
nym w działalność szkolną bardzo ser-
decznie dziękujemy i w nowym roku 
szkolnym liczymy na jej kontynuację.
 Po tak wytężonej pracy uczniowie za-
służyli na wspaniałe i słoneczne wakacje, 
po których we wrześniu wrócą z nową 
energią do dalszej pracy.

mgr Ewa Wróbel
mgr Małgorzata Pajonczek
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Publiczne Gimnazjum w Bierawie

 Życie szkolne w naszym Gimnazjum 
w niedawno minionym roku szkolnym 
obfitowało w wiele wydarzeń. Przede 
wszystkim uczniowie klas trzecich pod 
kierunkiem nauczycieli przygotowywali 
się do egzaminów gimnazjalnych i wraz 
z uczniami pozostałych klas starali się 
uzyskać jak najlepsze stopnie na świa-
dectwach. To główne działanie w pracy 
szkoły. Ponadto uczniowie brali udział 
w szeregu różnych wydarzeniach, które 
uatrakcyjniły szkolne życie. W maju go-
ściliśmy grupę młodzieży wraz z opie-
kunami ze szkoły w Nellingen. Młodzież  
z Niemiec spędzała czas w rodzinach na-
szych uczniów i uczestniczyła w wyciecz-
kach, dzięki którym mogła pozna atrak-
cyjne miejsca w naszym kraju. Również  

Z życia szkoły
w maju uczniowie brali dwukrotnie 
udział w zawodach lekkoatletycznych  
w Opolu. 
 Z zawodów, w których brała udział 
młodzież szkół wiejskich Opolszczyzny, 
uczniowie przywieźli medale. Natalia Pi-
lich z klasy IIa zdobyła pierwsze miejsce 
w skoku w dal, a Aleksandra Dudczak  
z klasy IIIa zajęła trzecie miejsce w biegu 
na dystansie 1000m. Obydwie uczennice 
oprócz medali otrzymały także stypen-
dium sportowe. 
 Pod koniec roku szkolnego zostały 
zorganizowane różne wyjazdy. Ucznio-
wie byli w Krasiejowie, w Muzeum Za-
głady w Auschwitz – Birkenau, a także 
w kinie. Uniwersytet Opolski zapropo-
nował uczniom „Festiwal nauki”. Grupa 

naszych uczniów wraz opiekunami mo-
gła zobaczyć praktyczne zastosowanie 
wiedzy w doświadczeniach. Wiele emo-
cji dostarczył festiwal piosenki angiel-
skiej dla szkól naszej Gminy. Również 
dla uczniów całej Gminy skierowany 
był konkurs recytatorsk zorganizowany 
przez Gimnazjum Dwujęzyczne w Solar-
ni. Recytując poezję św. Jana Pawła II, na-
szym uczniom - Natalia Pilich IIa, Paweł 
Wróbel IIIb i Joanna Tkocz IIIa - udało 
się zająć wszystkie trzy czołowe miejsca.  
Z kolei w konkursie recytatorskim w ję-
zyku niemieckim pod hasłem „Młodzież 
recytuje poezję” dwie uczennice – Wikto-
ria Popczak z klasy Ib i Karolina Kawala  
z klasy IIIa awansowały do kolejnego eta-
pu. 
 Tradycją naszego Gimnazjum są fe-
styny organizowane przez rodziców. 
Wspólnie wysłuchaliśmy koncertu zespo-
łu, którego członkami są absolwenci na-
szej szkoły. Ekscytowaliśmy się meczem 
rodzice kontra uczniowie. Wygrali… 
rodzice. Dzięki nim nie zabrakło pysz-
nych, różnorodnych przysmaków. Popo-
łudniowe spotkanie poprzedziła uroczy-
stość Święta Szkoły w atrakcyjny sposób 
przypominająca wybitne sylwetki patro-
nów szkoły. Na tej uroczystości a także 
podczas zakończenia roku szkolnego byli  
z nami przedstawiciele władz Gminy 
– wójt pan Krzysztof Ficoń i wicewójt 
pan Stanisław Wróbel. Podczas przeglą-
du twórczości artystycznej młodzieży 
uczniowie mieli okazję pokazać swoje 
zdolności muzyczne i taneczne przed sze-
rokim gremium widzów. 
 Rok szkolny zakończyliśmy uroczy-
stością rozdania świadectw, nagród, sty-
pendiów i pożegnania absolwentów klas 
trzecich.

Ilona Matuszek

Związek Śląskich Kobiet Wiejskich w Gminie Bierawa

 Związek Śląskich Kobiet Wiejskich 
ma już 20 lat, tę rocznicę kobiety posta-
nowiły świętować w GCKiR w Bierawie.

 Na zaproszenie ZŚKW w Bierawie 
odpowiedziało około 200 pań, które przy-
jechały trzema autokarami co ułatwiło 
zwiedzanie gminy. Zwiedziły one między 
innymi nadleśnictwo w Starej Kuźni.

 Główna uroczystość rozpoczęła się 
mszą Św. p.w. Trójcy Św. w Bierawie. Na-
stępnie w części oficjalnej w DK w Biera-
wie odbyły się występy okolicznościowe 
wraz z występami artystycznymi.

Dwudziestolecie Związku

Dożynki

13-14 września 2014
Stare Koźle

Serdecznie zapraszamy!

Program imprezy:
13 września ( sobota ) godz. 10.00, 
Stare Koźle, ul. Szkolna - teren Szkoły Podstawowej

14 września ( niedziela )
12:30 Przemarsz korowodu dożynkowego (spod remizy OSP)
13:00 Msza Św. w Kościele Parafialnym 
          p.w. św. Jana Nepomucena w Starym Koźlu
14:30 Rozpoczęcie części oficjalnej 
          na boisku przy SP w Starym Koźlu
15:00 Występ Jacka Silskiego - gwiazdy TVS
17:00 Al Bano & Romina Power Show 
          w wykonaniu laureatów Europejskiego Festiwalu Coverów 
          - An Dreo & Karina (www.andreokarina.pl) - "Felicita"
19:00 Alexander Martinez - występ półfinalisty programu "Mam talent"
20:00 Zabawa taneczna z zespołem "BOSS" 

III Memoriał Haliny Brylant i Jewhena Torochtija
- ofiar tragicznego wypadku na Ukrainie w 2011 roku.
W programie biegi przełajowe w różnych kategoriach 

wiekowych. Szczegóły zawodów na stronie www.bierawa.pl

Gminne

Dodatkowe atrakcje:
karuzele, urządzenia rekreacyjne
Sponsorzy:

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

Gorąco polecamy:

W skrócie:

Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni w Bierawie Budowa placów zabaw przy przedszkolach

Remont i modernizacja Domu Kultury w Dziergowicach Remont szatni LZS Stara Kuźnia

GCKiR - Wakacje 2014 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brzeźcach


