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 Podczas mszy dziękczynnej konce-
lebrowanej przez arcybiskupa Alfonsa 
Nossola i bp Gerarda Kusza, marszałek 
województwa opolskiego, Józef Sebe-
sta, podziękował wszystkim rolnikom 
za ciężką pracę i osiągnięte plony. Mar-
szałek zwrócił uwagę, iż zadowolenie  
z osiągniętych zbiorów nie może być pełne, 
gdyż mocno niepokoi poziom cen skupu,  
w chwili obecnej znacząco niższy niż 
przed rokiem. - Niższa siła nabywcza 
rolników, to przecież nie tylko niższy do-
chód rodzin rolniczych, ale także pogor-
szenie sytuacji firm obsługujących rolnic-
two - powiedział Józef Sebesta. 

 Marszałek zwrócił uwagę na zmienia-
jące się oblicze wsi i jej mieszkańców, na 
potrzebę ciągłego nadążania za zmianami 
oraz solidnego i nowoczesnego kształce-
nia młodych ludzi związanych z produk-
cją rolną. - Nasze sołectwa - mówił Józef 
Sebesta - stają się atrakcyjnym miejscem 
życia - o standardzie tak dobrym, jak w 
mieście. Rozwojowi środowisk wiejskich 
sprzyjać będzie rozpoczęty europejski 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
w którym to do 2013 roku wydana zosta-
nie kwota 159 mln euro.
 Na zakończenie swego wystąpienia 

Plon, niesiemy plon.

marszałek podziękował od-
chodzącemu na emeryturę 
abp Nossolowi za 32-letnią 
posługę.
 Po mszy odbył się po-
kaz jeździecki w wykonaniu 
Gwardii Marszałkowskiej  
z LKJ Lewada w Zakrzowie 
oraz pokaz musztry parad-
nej w wykonaniu Orkiestry 
Dętej Zespołu Szkół Żeglu-
gi Śródlądowej w Kędzie-
rzynie- Koźlu.
 Dożynkową galę za-
inaugurował zastępca wójta gminy Bie-

rawa, Krzysztof Ficoń, wi-
tając zgromadzonych gości 
- m.in. doradcę w Gabine-
cie Prezydenta RP, Bożenę 
Borys- Szopę oraz wice-
ministra rolnictwa, Artura 
Ławniczaka.
 Marszałek wojewódz-
twa Józef Sebesta odebrał  
z rąk starostów tegorocz-
nych dożynek - Justyny  
i Jacka Krzywniaków chleb 
dożynkowy i dzieląc się 
nim z zebranymi gośćmi 

wyraził nadzieję, że chleba tego nie za-
braknie przez cały rok w żadnej opolskiej 
ani polskiej rodzinie.
 W czasie Wojewódzkiego Święta Plo-
nów oceniano także korony i wieńce do-
żynkowe. 
Nagrody otrzymali:
Kategoria korony kłosowe:
I  Piotrówka gm. Jemielnica
II  Stare Kotkowice gm.Głogówek 
 Krośnica gm. Izbicko
III Kielcza gm. Zawadzkie
 Goszyce gm. Bierawa
Wyróżnienia:

Paruszowice gm. Byczyna
Lubrza gm. Lubrza
Brzeziny gm. Praszka
Osowiec g. Turawa
Zębowice gm. Zębowice

Dziergowice gm. Bierawa
Kategoria korony ziarnkowe:
I Żywocice gm. Krapkowice
 Magnuszowice gm. Niemodlin
II  Sławnowice gm. Głuchołazy
III Bytków gm. Reńska Wieś
 Januszkowice gm. Zdzieszowice
Wyróżnienia:
Dobieszowice gm. Walce
Wierzbięcice gm. Nysa
Prace plastyczne o tematyce żniwnej:
Wyróżnienia: Osiedle Koźle - Rogi gm. 
Kędzierzyn-Koźle, Pokój gm. Pokój

 Dożynkową galę zakończył późno-
wieczorny występ Czerwonych Gitar oraz 
pokaz ogni sztucznych.

JK 

Uroczystym korowodem dożynkowym i przemarszem rozpo-
częło się tegoroczne Święto Plonów w Bierawie.

 Wójt Gminy Bierawa składa wyrazy 
wdzięczności i podziękowania za wszelką 
pomoc okazaną przy organizacji doży-
nek wojewódzkich w Bierawie zarówno 
od strony obrzędowej i artystycznej, jak 
i technicznej. Szczególne podziękowania 
kieruję do współorganizatora Marszałka 
Województwa Opolskiego i wszystkich 
osób które pracowali przy organizacji tej 
pięknej uroczystości.
 Wyrazy podziękowania składam czci-
godnym księżom, szczególnie Jego Eksce-
lencji Ks. Arcybiskupowi Alfonsowi Nos-

Podziękowania
solowi i ks. Biskupowi Gerardowi Kuszo-
wi za uroczystą Mszę Świętą dziękczynną 
za plony i w intencji rolników.
 Dziękuję naszym parlamentarzy-
stom, przedstawicielom Rządu i Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej, zawsze 
cenionym partnerom, samorządowcom 
wszystkich gospodarnych Gmin z woje-
wództwa opolskiego, którzy zaszczycili 
nas swoją obecnością.
 Dziękuję wszystkim delegacjom  
z przepięknie wykonanymi wieńcami do-
żynkowymi, rolnikom, starostom dożyn-

kowym, sołtysom Gminy Bierawa i Ra-
dom Sołeckim za ogrom pracy, poświęco-
ny czas i zaangażowanie w przygotowanie 
dożynek, a także mieszkańcom Bierawy 
za uporządkowanie i przystrojenie swo-
ich posesji.
 Wszystkim sponsorom, wystawcom 
i przedsiębiorcom dziękuję za udział  
i uświetnienie dożynek, a mieszkańcom 
Gminy Bierawa i całego województwa 
opolskiego za tak liczny udział.

Wójt Gminy Bierawa
Ryszard Gołębowski

 Dożynki, ten słowiański zwyczaj lu-
dowy, zwany również w różnych stro-
nach Polski wyżynkami, obrzynkami, 
wieńcem, wieńcowem, okrężnem na stałe 
zapisany jest w naszym życiu. Dla nas to 
dziękczynienie Bogu za zebrane plony  
i prośba o jeszcze lepsze na następny rok.
W tym roku to w Bierawie, w dniach 
5-6 września zorganizowano dożynki na 
szczeblu wojewódzkim. Możemy z dumą 
powiedzieć, że jesteśmy pierwsi w powie-
cie kędzierzyńsko-kozielskim po refor-
mie samorządowej jako organizator na 
taką skalę.
 W pierwszy dzień - sobotę, mogliśmy 
cieszyć się występami naszych dzieci. Po-
kazały one, że zdolnych u nas nie brakuje. 
Prezentacja tak się spodobała, że starsi 
nie chcą pozostać w tyle, udowodnili, iż 
też potrafią się bawić. To były prawdziwe 
TAŃCE Z GWIAZDAMI. 
 Niedzielę rozpoczął uroczysty ko-
rowód podążający bierawskimi ulicami 
wprost na boisko sportowe. I choć tra-
dycje dożynkowe poniekąd zapomniane, 
nawet u nas, gdy rolników coraz mniej, 
wieńce – korony ciągle cieszą oko. A było 
ich sporo. Przyjechało do nas 28 delegacji 
z różnych stron województwa, aby zapre-
zentować swoje korony. Niektóre z nich to 
prawdziwe arcydzieła. My również nie za-
wiedliśmy. Wszystkie sołectwa pokazały, 
że ludzi chętnych do pracy u nas nie bra-
kuje. Ceremonii dożynkowej przewod-
niczyli Starosta i Starościna dożynkowi: 
Jacek i Justyna Krzywniak z Dziergowic. 
A gospodarzami Dożynek byli: Marsza-
łek Województwa Opolskiego Józef Sebe-
sta, Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Ko-
zielskiego Józef Gisman oraz z ramienia 

Dożynki, wyżynki, obrzynki i wieńce.

Gminy Bierawa – Zastępca Wójta Krzysz-
tof Ficoń. 
 Swoją obecnością zaszczyciło nas 
wiele osób. Mszę dziękczynną dożyn-
kową koncelebrowali J.E ks. Abp Alfons 
Nosol i J.E ks. Bp pomocniczy diecezji 
gliwickiej Gerard Kusz. Gorące modlitwy 
pomogły i pomimo wielu obaw - pogo-
da nadzwyczaj dopisała. Cudów zresztą 
nie brakowało, bo czyż nie prawdą jest, 
że w Bierawie i słodycze spadają z nieba?  
A wszystko dzięki życzliwości ludzi.
 Po Mszy Świętej i uroczystej gali, Ze-
spół Mały Śląsk oraz Komorno sprawiły, 
że uroczystość nabrała wyjątkowo regio-
nalnego charakteru.  Część artystyczną 
rewelacyjnie poprowadził Dariusz Nie-
budek – znany z TVS i Listy Śląskich Szla-
gierów. Nie zabrakło też i Czerwonych 
Gitar – zdecydowanie gwiazdy wieczoru, 
która skupiła wokół siebie wielu starych 

i nowych fanów. Koncert ten cieszył się 
wyjątkowym zainteresowaniem. Na ko-
niec każdy mógł zaprezentować swoje 
możliwości taneczne na wspólnej zaba-
wie, poprzedzonej pokazem sztucznych 
ogni.
 Sukces dożynek został opłacony cięż-
ką pracą wielu chętnych ludzi. Czapki  
z głów. I choć paru niedowiarków do 
końca wątpiło w sens organizacji Doży-
nek Wojewódzkich w Bierawie, trzeba 
przyznać, że wpisały się one w historii 
jako wyjątkowo udane. Podziękowania 
należą się pracownikom Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Opolskiego, 
Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy 
Bierawa, Gminnego Centrum Kultury  
i Rekreacji w Bierawie, strażakom, poli-
cji, nieocenionym Bierawiankom, Lubie-
szowiankom i wszystkim innym, którzy 
czynnie uczestniczyli w przygotowaniach 
naszej Gminy do obchodów Dożynek,  
a których tu nie wymieniliśmy. Bierawa 
tego dnia wyglądała wyjątkowo zdobnie 
– dziękujemy wszystkim mieszkańcom za 
chęci.
 Chcemy również podziękować spon-
sorom, których wsparcie bardzo pomo-
gło w organizacji, tj. ZAK S.A. – słusznie 
nazwany Złotym Sponsorem, CEMEX 
Polska Sp. z o.o., Rinnen, BGŹ Oddział 
Kędzierzyn-Koźle, Solidaris, Pizzeria 
Palermo z Bierawy, ZGKiM w Bierawie,  
Gedmax s.c. Zbigniew i Piotr Maciejew-
scy - usługi geodezyjne z Kędzierzyna-
Koźla oraz ADEX Okręgowa Stacja Kon-
troli Pojazdów z Kuźni Raciborskiej
 Zabawa była przednia. A kto nie wie-
rzy niech przyjdzie i zobaczy jak potrafi-
my się bawić za rok, na następne dożynki. 
Już dzisiaj zapraszamy. 

Pracownik Urzędu Gminy w Bierawie
KM
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 Podczas Dożynek Wojewódzkich  
z rąk Marszałka Województwa ks. dr Hel-
mut Ekert otrzymał Odznakę Honorową  
„Za zasługi dla Województwa Opolskie-
go”
 Ks. dr Helmut Ekert jest człowiekiem 
o niezwykłych umiejętnościach organi-
zacyjnych i wychowawczych, budujący 
nie tylko świadomość religijno-moralną 
społeczności lokalnej. Wykształcenie, 
zdobyta wiedza i bogate doświadczenie 
stanowią fundament partnerstwa w jed-
noczącej się Europie. Dnia 27 sierpnia 
1988r. objął stanowisko proboszcza pa-
rafii w Dziergowicach. Oprócz objętego 
stanowiska w parafii zajmuje się pracą 
naukową. Jest wykładowcą na Wydzia-
le Teologii Uniwersytetu Opolskiego,  
a także Studium Muzyki Kościelnej w Gli-
wicach. Pracuje również z dziećmi i mło-
dzieżą w szkołach na terenie gminy Biera-
wa. W 1996 r. uzyskał tytuł doktora, a od 
2007 r. jest Dziekanem Dekanatu Kuźnia 
Raciborska, a także Sędzią Diecezjalnego 
Sądu Biskupiego w Gliwicach.
 Wśród jego osiągnięć należy wymie-
nić :

rozumie i zna problemy dzisiejszego •	
społeczeństwa, dostrzega potrzeby nie 
tylko ludzi biednych ale również tych, 
którzy pragną podnosić swoje kwali-
fikacje i umiejętności poprzez prowa-
dzenie biblioteki parafialnej,
wspiera działalność organizacji poza-•	
rządowych (Caritas Parafialny, Stowa-
rzyszenie „Wszystkie drogi i myśli pro-
wadzą do Dziergowic”, Koło Gospodyń 
Wiejskich, Związek Emerytów i Renci-
stów, koła młodzieżowe) poprzez udo-

Zasłużony dla Województwa

stępnianie pomieszczeń świetlicy na 
organizowanie spotkań dla seniorów, 
organizowanie kursów oraz szkoleń fi-
nansowanych z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego,
współpracuje z ogniwem terenowym •	
Towarzystwa Społeczno Kulturalnego 
Niemców na Śląsku Opolskim poprzez 
krzewienie kultury i nauki języka nie-
mieckiego. Propaguje tolerancję wielo-
kulturową
w ramach prowadzonego Caritasu Pa-•	
rafialnego współpracuje z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w zakresie uzyska-
nia pomocy materialnej dla dzieci z ro-
dzin najuboższych. Jest organizatorem 
imprez dobroczynnych i zbiórek cha-
rytatywnych. Nie bez znaczenia była 

okazana przez niego pomoc dla miesz-
kańców dotkniętych powodzią 1997r. 
Zajmował się koordynacją pozyskiwa-
nia środków finansowych, wolontariu-
szy oraz „darów dla powodzian” z kraju 
i z zagranicy,
jako pedagog organizuje dla dzieci  •	
i młodzieży szereg imprez rekreacyj-
nych promujących zdrowy i aktywny 
styl życia  poprzez organizację me-
czów piłkarskich i rajdów rowerowych 
między innymi: na Górę Św. Anny, do 
Bazyliki Małej w Rudach Raciborskich 
i innych miejscowości. Wspiera i pro-
paguje wszelkie zwyczaje związane  
z ziemią opolską. Celem jego programu 
wychowawczego jest również promo-
wanie wiedzy o historii lokalnej i miej-
scowych zwyczajach i tradycjach,
jest autorem wielu publikacji nauko-•	
wych, jednak na uwagę zasługuje książ-
ka wydana w 2008r. pt. „Z dziejów 
Parafii Dziergowice”, w której ukazał 
bogactwo dziedzictwa narodu, regionu 
w kontekście wydarzeń społecznych, 
politycznych i religijnych omawianego 
czasu historycznego. Publikacja cieszy 
się popularnością nie tylko w Polsce ale 
również zagranicą gdyż sięga do korze-
ni ludzi związanych z ziemią opolską
wspiera inicjatywy inwestycyjne samo-•	
rządu gminy, poprzez upiększanie tere-
nu sołectwa Dziergowice,
w trosce o zabytkowe obiekty sakralne •	
pozyskuje środki na ich odrestaurowa-
nie, a także wykonał wiele generalnych 
prac remontowych przy Kościele, jed-
ną z większych była odbudowa wieży 
kościelnej zniszczonej podczas działań 
wojennych w czasie II wojny światowej,
jest pomysłodawcą i założycielem Re-•	
gionalnej Izby Pamięci znajdującej się w 
pomieszczeniach świetlicy parafialnej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Opolskiego na lata 2007-2013

„inwestujemy w Twoją przyszłość”
Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Bierawie realizuje projekt 

pod nazwą

„Remont kościoła parafialnego pw. Trójcy Przenajświętszej w Bierawie”

Całkowita wartość projektu:    606 926,43 PLN
Wartość dofinansowania 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:  515 887,46 PLN

 Wójt Gminy Bierawa ma zaszczyt ogłosić wyniki konkursów skie-
rowanych dla mieszkańców sołectwa Bierawa związanych z organizo-
waniem Wojewódzkich Dożynek.

 Nagrody będą wypłacane w kasie tutejszego urzędu na podstawie 
wystawionej faktury na: Urząd Gminy Bierawa, ul. Wojska Polskiego 
12, 47-240 Bierawa. NIP 749-15-51-433

Zwyciężcom serdecznie gratulujemy!

Konkursy rozstrzygnięte

1 miejsce: Ewa i Konrad Muskała – 250zł

Kategoria I: Scenka rodzajowa

Kategoria II: najładniej ozdobiona posesja

2 miejsce: Helga Maksymiak – 200zł

3 miejsce: Elwira Chromik – 100zł 3 miejsce: Otylia i Manfred Juretzko 
– 100zł

3 miejsce: Małgorzata Piechulek – 100zł

1 miejsce: Ewelina i Bernard Kowaś – 250zł 2 miejsce: Barbara i Stanisław Szczombrowscy – 200zł
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 Gmina Bierawa / Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Bierawie 
od dnia 01-06-2009r realizuje projekt 
LEPSZE JUTRO współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Priorytetu VII. 
Działanie 7.1,  Poddziałanie 7.1.1 Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Projekt skierowany jest dla osób bez-
robotnych, zamieszkałych na terenie 
gminy Bierawa, które nie pracują i są 
w wieku aktywności zawodowej (od 
18-55 roku życia) a w szczególności 
bezrobotni o wykształceniu zawodo-
wym /podstawowym, zawodowym lub 
średnim bez zawodu/ 

Projekt „Lepsze jutro”
 W ramach realizowanego projek-
tu w miesiącu lipcu 2009r zorgani-
zowano kurs z zakresu poradnictwa  
i wsparcia indywidualnego oraz gru-
powego z psychologiem psycholo-
gii, na przełomie sierpnia i września 

2009r. odbył się kurs z zakresu flory-
styki. Dnia 14 września 2009r rozpo-
czął się kurs komputerowy. Szkolenia 
miały swoją część teoretyczną jak  
i praktyczną. Po zakończeniu każde-
go z nich, uczestniczki otrzymały za-
świadczenie potwierdzające ich ukoń-
czenie.

Kurs z zakresu poradnictwa i wspar-
cia indywidualnego oraz grupowego  
z psychologiem.
Szkolenie z zakresu florystyki

 Szkolenie odbyło się na przełomie 
sierpnia a września 2009r. Uczestnicy 
przygotowali wiele stroików na Do-
żynki Wojewódzkie które cieszyły się 
wielkim zainteresowaniem obecnych.

 Projekt „LEPSZE JUTRO” ma na 
celu rozwój edukacyjny poprzez pod-
niesienie kwalifikacji zwiększających 
szansę na zatrudnienie, rozwój osobi-
sty poprzez wzmocnienie mobilności  
i elastyczności zawodowej, zwiększenie 
zdolności komunikacyjnych, rozwój 
personalny w zakresie umiejętności, 
zwiększenie motywacji do działania  
i zaufania we własne siły, rozwój aspi-
racji edukacyjnych i zawodowych oraz 
pobudzenie aktywności zawodowej. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1. Poprawa parametrów technicznych 

poprzez przebudowę drogi gminnej 
(ul. Wolności) w Starym Koźlu.
Wartość zadania 384 999,01 zł
w tym dofinansowanie 192 499,50 zł 
w ramach Programu Wieloletniego 
pn. Narodowy Program Przebudowy 
Dróg Lokalnych na lata 2008-2011

2. Budowa sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej w Starym Koźlu
Wartość zadania 1 723 739,64 zł
w tym dofinansowanie 490 000,00 zł 
ze środków Funduszu Rozwoju Kul-
tury Fizycznej

3. Przedłużenie sieci kanalizacji sanitar-
nej strefy przemysłowej 3 w Bierawie
Wartość zadania 216 898,54 zł

4. Remont budynku przedszkola w Sta-
rym Koźlu.
Wartość zadania 146 733,86 zł

5. Przebudowa drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w Lubieszowie dz. 
nr 89 i nr 12.
Wartość zadania 75 546,69 zł w tym 
38 tyś zł z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych

6. Budowa oświetlenia ulicy Ottona 
Steiera w Bierawie.
Wartość zadania 18.178,00 zł

7. Brukowanie placu przy budynku 
przedszkola w Lubieszowie.
Wartość zadania 15.494,00 zł

8. System monitoringu wizyjnego w ra-
mach projektu Gmina Bierawa dziś  
i jutro bezpieczna.
Wartość zadania 48.739,00 zł (całość 
środków z MSWiA)

9. Przebudowa nawierzchni drogi gmin-
nej, ul. Górniczej w Ortowicach
Wartość zadania 135.796,66 zł

Otrzymaliśmy od Marszałka Wo-
jewództwa Józefa Szebesty prezent  
w kwocie 580 tyś zł na budowę chod-
nika i zatoczki autobusowej wraz z od-
wodnieniem drogi 425 ul. Dworcowa  
w Bierawie.

* * *
Ludność Gminy 

stan na dzien 14/09/2009
Bierawa ............................................ 1315
Brzeźce .............................................. 571
Dziergowice ..................................... 1665
Grabówka .......................................... 195
Goszyce .............................................. 152
Korzonek ........................................... 247
Kotlarnia ............................................ 653
Lubieszów .......................................... 482
Ortowice ............................................ 274
Solarnia .............................................. 509
Stara Kuźnia ....................................... 623
Stare Koźle ......................................... 816
Razem ......................................... 7502

Inwestycje

Przebudowa drogi gminnej (ul. Wolności) w Starym Koźlu

Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Opolskiego na lata 2007-2013

„inwestujemy w Twoją przyszłość”

        Gmina Bierawa realizuje projekt pod nazwą

   „Droga gminna do terenów inwestycyjnych
                   w miejscowości Stare Koźle”

Projekt obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni 
bitumicznej o szerokości 6,0 m na długości 1 101 m.
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 Do selektywnego gromadzenia od-
padów należy stosować worki z oznacze-
niem ZGKiM w Bierawie określającym 
rodzaj gromadzonych odpadów w nastę-
pujących kolorach:
- niebieski - papier i tektura,
- biały - szkło białe,
- zielony - szkło kolorowe,
- żółty – tworzywa sztuczne opakowanio-
we,
Do worków na papier i tekturę opako-
waniową nie należy wrzucać:
- opakowań po wapnie, cemencie i innych 
materiałach budowlanych, tłuszczach, 
środkach chemicznych,
- kartoników po napojach, mleku i innych 
które wewnątrz wyściełane są folią,
Do worków na opakowania szklane nie 
należy wrzucać:
- ceramik i (porcelana, talerze, doniczki), 
luster,
- szklanych opakowań po środkach far-
maceutycznych i chemicznych z pozosta-
łościami zawartości,
- szkła budowlanego (szyby okienne, 
szkło zbrojone), szyb samochodowych,
Do worków na opakowania z tworzyw 
sztucznych nie należy wrzucać:
- opakowań i butelek po olejach i sma-
rach,
- pojemników po farbach i lakierach oraz 
materiałach budowlanych,
- elementów sanitarnych, budowlanych, 
AGD, części pojazdów i urządzeń mecha-
nicznych, zabawek, doniczek i wyposaże-
nia mieszkań,
- opakowań po środkach chwasto- i owa-
dobójczych oraz po innych niebezpiecz-
nych substancjach.

 Folię stanowiącą wszelkiego rodzaju 
opakowania w różnych kolorach, siat-
ki sklepowe oraz tzw. „reklamówki” itp. 
należy zmagazynować w jednym opa-
kowaniu, a następnie umieścić w worku  
z nadrukiem PLASTIK - folii budowlanej 
i ogrodniczej nie wrzucamy. Opakowania 
plastikowe po jogurtach, masłach, marga-
rynach, jajkach oraz innych art. spożyw-
czych, należy zgromadzić w jednym opa-
kowaniu, a następnie umieścić w worku 
z napisem PLASTIK. Puszki aluminiowe 
należy zmagazynować w jednym opa-
kowaniu, a następnie umieścić w worku  
z nadrukiem PLASTIK.
 Zapełnione i zawiązane worki do se-
lektywnego gromadzenia odpadów należy 
wystawić przed posesją na chodniku lub 
poboczu drogi przed godz. 6.30 w dniu 
planowanego wywozu. Worki wystawio-
ne później mogą zostać nie odebrane. 

Zasady odbioru segregowanych odpadów komunalnych przez ZGKiM na terenie gminy Bierawa w 2009 r.
(opracowane na podstawie Zarządzenia nr 301/09 Wójta Gminy Bierawa z dnia 22 stycznia 2009r.)

 Na worku należy nakleić naklejkę  
z otrzymanym kodem lub inną naklejkę  
z wpisanym na niej czytelnie, pisakiem 
niezmywalnym, nr identyfikacyjnym 
klienta (jest on zapisany na okładce 
książeczki opłat) wraz z imieniem i na-
zwiskiem, lub napisać nazwisko i imię 
wystawcy worka z którym spisana jest 
umowa o odbiór odpadów lub wpisać 
nr pojemnika i nazwisko. Możliwym jest 
też podanie na worku adresu lecz jedynie  
w przypadku posiadania przez mieszkań-
ców tylko jednej umowy na odbiór odpa-
dów. Na worku należy nakleić tylko jedną 
naklejkę. 

 Pracownicy, odbierający worki, do-
konają zapisów o wystawiającym worki 
na podstawie umieszczonych na nich 
nalepkach lub napisach. Za brak czy-
telnego oznaczenia worka, uniemożli-
wiającego przypisanie go właściwemu 
wystawiającemu, odpowiedzialność po-
nosi jedynie wystawiający.
 Odpady selektywnie gromadzo-
ne będą odbierane bezpłatnie tylko  
i wyłącznie wtedy, gdy będą w worku 
oznaczonym symbolem ZGKiM, worek 
będzie napełniony co najmniej do poło-
wy, wyselekcjonowane odpady nie będą 
zawierały jakichkolwiek zanieczyszczeń 
w postaci odpadów komunalnych lub 
innych odpadów (np.: budowlanych, 
biodegradowalnych), a worek będzie 
zawierał rodzaj odpadów zgodny z jego 
opisanym przeznaczeniem. Kontrolę 
odpadów zgromadzonych w workach bę-
dzie prowadził pracownik odbierający je. 
Jeśli w workach będą znajdowały się za-
nieczyszczenia pracownik pozostawi wo-
rek bez odbioru (odpady te mogą zostać 
odebrane w innym omówionym wspólnie 
terminie jako odpady komunalne zmie-
szane, za dodatkową odpłatnością). Od-
pady będą kwalifikowane przez pracow-
nika odbierającego zgodnie ze stanem 
faktycznym, bez możliwości późniejszej 
reklamacji wystawiającego worek (pra-
cownik nie oczekuje na przygotowanie 
lub przesypywanie worków).
 Pracownicy odbierający worki nie  
biorą odpowiedzialności za brak lub nie-
właściwe ich oznakowanie przez właści-
ciela nieruchomości oraz za ich kradzież 
lub zniszczenie. Nie odebranie worka  
z powodu zanieczyszczeń lub niezgodno-
ści zawartości z jego przeznaczeniem sta-
nowi nie zaliczenie przekazania odpadów 
segregowanych. Tektura opakowaniowa 
składana do worków na makulaturę win-
na być zgnieciona (nie odbiera się luź-

nego pudła w worku); na duże zgniecio-
ne opakowania może być bezpośrednio 
przylepiona naklejka.

 Pracownik pozostawi na posesji ilość 
i rodzaj worków zgodną z ilością i rodza-
jem odebranych worków. W przypadku 
nieobecności klienta w domu, worki zo-
staną pozostawione na posesji, w skrzyn-
ce na listy, na pojemniku na odpady lub 
w innym widocznym miejscu. ZGKiM 
nie bierze odpowiedzialności za kradzież 
lub zniszczenie worków. 
 W przypadku kradzieży bądź znisz-
czenia worków pozostawionych u klienta 
na posesji, klient winien zakupić nowy 
komplet worków, w cenie zgodnej z aktu-
alnym ich cennikiem. Istnieje możliwość 
zakupu dodatkowych worków w ZGKiM. 

Odpady segregowane winny być przeka-
zywane do odbioru z co najmniej nastę-
pującą częstotliwością:
- 1 worek na kwartał z nieruchomości za-
mieszkanej przez 1 mieszkańca,
- 2 worki na kwartał z nieruchomości za-
mieszkanej przez 2 do 3 mieszkańców,
- 3 worki na kwartał z  nieruchomości 
zamieszkałej co najmniej przez 4 miesz-
kańców.
 Zaliczenie przez jednostkę odbiera-
jącą odpady, w prowadzonej ewidencji, 
worków w ilości co najmniej wymienio-
nej powyżej w danym kwartale od osoby, 
z którą spisano umowę na odbiór odpa-
dów komunalnych, oznacza wypełnienie 
przez jej gospodarstwo domowe obo-
wiązku segregacji odpadów. Właściciele 
nieruchomości, z którymi spisane zostały 
umowy na odbiór odpadów komunal-
nych, którzy nie wywiążą się w danym 
kwartale z ilości worków z odpadami 
segregowanymi, wskazanej wyżej, prze-
kazanymi do odbioru nie otrzymują ulgi, 
opłacają przez następne kwartały opłatę 
za odbiór odpadów komunalnych według 
stawki obowiązującej za odpady niesegre-
gowane. 
 Stosowanie ponownie opłaty ulgo-
wej za odpady segregowane następuje za 
kwartał następny po spełnieniu obowiąz-
ku przekazania w kwartale poprzednim 
worków z odpadami segregowanymi  
w ilości co najmniej wyżej wymienionej.
 Wkładanie odpadów segregowanych 
do pojemników zbiorczych, ustawionych 
w gniazdach na terenie gminy, nie ma 
wpływu na rozliczanie ilości w/w worków 
– nie zostanie to zaliczone do wypełnia-
nia obowiązku segregacji i nie uprawnia 
do ulgowej opłaty za pozostałe odpady.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12, tel. 077/487 27 43

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW - IV kwartał 2009 r.-
Data Miejscowość Nazwy ulic

05.10        19.10
02.11        16.11        30.11

14.12

Brzeźce, Stare Koźle
(poniedziałek)

Stare Koźle: Braci Wolnych, Leśna, Polna, 
Melcza, Ogrodowa, 1-go Maja, Wolności do 
skrzyżowania z 1-go Maja

06.10        20.10
03.11        17.11
01.12        15.12

Stare Koźle, Stara Kuźnia
(wtorek)

Stare Koźle: pozostałe ulice
Stara Kuźnia: wszystkie ulice

07.10        21.10
04.11        18.11
02.12        16.12

Bierawa I
(środa)

Dworcowa, Wiory, Mickiewicza, Serżyski, 
Dębowa, 3–go Maja, Powstańców, Kościelna, 
Sienkiewicza, Ottona Steiera, Krótka, Wojska 
Polskiego, Dąbrowskiego, Dąbrowy,

08.10        22.10
05.11        19.11
03.12        17.12

Bierawa II, Lubieszów
(czwartek)

Bierawa II: Ottona Steiera,  Sobieskiego, Dolna, 
Leśna, Ogrodowa, Polna, 22lipca, J.Jacka, 
Ogrodowa, Nowe Osiedle,

09.10        23.10
06.11        20.11
04.12        18.12

Dziergowice I, Solarnia 
(piątek)

Dziergowice I: Kościelna, Brzozowa, 
Nowa, Piaskowa, Sportowa, Słoneczna, 
Kwiatowa, Gustawa Morcinka, Konopnickiej, 
Sienkiewicza, Olimpijska, Kolejowa, Krótka,

12.10        26.10
09.11        23.11
07.12        21.12

Dziergowice II
(poniedziałek)

Kozielska, Dworcowa, Raciborska, Klasztorna, 
Ogrodowa, Wąska, Powstańców, Leśna, Wodna, 
Odrzańska, Turska, Polna, Olszowa, Łagodna,

13.10        27.10
10.11        24.11
08.12        22.12

Grabówka, Goszyce, 
Ortowice, Kotlarnia, 
Korzonek 
(wtorek)

wszystkie ulice

Worki z odpadami wyselekcjonowanymi - wystawić przed godz. 07.00

Data Miejscowości

28.10        25.11        28.12 Brzeźce, Stare Koźle, Korzonek,

29.10        26.11        29.12 Ortowice, Grabówka, Kotlarnia, Stara Kuźnia, Goszyce

15.10        13.11        10.12 Bierawa, Lubieszów

14.10        12.11        09.12 Dziergowice, Solarnia

Worki prosimy wystawiać przed ogrodzeniem posesji DOPIERO PO NAPEŁNIENIU co zmniejszy 
koszt zbiórki – pracownicy odbierając je przekażą worki na następny okres zbiórki.
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FOTOREPORTAŻ - Dożynki Wojewódzkie Bierawa 2009

Konkurs koron

Msza Św. polowa

Pokaz ujeżdzenia koni

Zespół „Mały Śląsk”

Uroczysty korowód dożynkowy

Gospodarze Dożynek Wojewódzkich Bierawa 2009

Trochę starsze konie mechaniczne

Nagroda dla Starostów Dożynek

 W dniach 13-20.10.2009 r. organizo-
wana jest wycieczka na zaproszenie Rie-
gelhofschule Realschule Nellingen. Gru-
pa młodzieży polskiej wraz z opiekunami 
udaje się do Niemiec w ramach rewizyty. 
 Celem wyjazdu jest wymiana do-
świadczeń i integracja młodzieży polsko-
niemieckiej oraz praca nad wspólnym 
projektem. Liczba uczniów biorących 
udział: 10, kierownik wycieczki: Sonia 
Geller

Wycieczka

 Gmina Bierawa otrzymała dofinanso-
wanie na projekt „Radosne Przedszkole” 
współfinansowany ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego z progra-
mu Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu 
IX działania 9.1.1 
 Projekt skierowany jest do przedszko-
laków z gminy Bierawa. Dofinansowanie: 
195,400.00 zł na lata 2009 – 2010.
 IX. Rozwój wykształcenia i kompe-
tencje w regionach
 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych 
i zapewnienie wysokiej jakości usług 

Projekt „Radosne przedszkole”
edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty
 9.1.1 Zmniejszenie nierówności  
w stopniu upowszechnienia edukacji 
przedszkolnej
 Celem głównym projektu jest zwięk-
szenie dostępu do edukacji przedszkolnej 
dzieci w wieku od 3-5 lat  na terenie gmi-
ny Bierawa w roku szkolnym 2009/10.
 Cel główny zrealizowany będzie po-
przez realizacje celów szczegółowych:
- zwiększenie dostępu do zajęć dodatko-

wych;

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

- podejmowanie działań na rzecz łamania 
stereotypów związanych z płcią;

- zwiększenie świadomości wśród rodzi-
ców na temat wpływu edukacji przed-
szkolnej na wszechstronny rozwój 
dziecka;

- poszerzenie oferty edukacyjnej przed-
szkola poprzez zapewnienie dodatko-
wych zajęć oraz wycieczek edukacyj-
nych;

- umożliwienie matkom dzieci podjęcia 
pracy zarobkowej i zatrudnienia na cały 
etat.

 W przedszko-
lach, szkołach pod-
stawowych i gim-
najzach realizowany 
jest program „Ra-
zem bezpieczniej”. 
 Policjanci z re-
wiru dzielnicowych 
w Bierawie rozdają 
elementy odblasko-
we, informują oraz 
pouczają jak bez-
piecznie zachowy-
wać się na drodze.

Razem bezpieczniej

 W sołectwie Brzeźce ustawiono usta-
wiono nowy witacz.

Nowy witacz
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Parada koni mechanicznych Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej

Bier Boys Stoiska z ekologiczną żywnością

Gwazda wieczoru - Czerwone Gitary Leszek Wiklak z zespołem Black&White


