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GłosBierawy

Serdecznie zapraszamy!
Sponsorzy:

Gmina Bierawa

08.09.2018r. (sobota) 
10:00 VII Memoriał Haliny Brylant i Jewhena Torochtija - biegi przełajowe 
 z udziałem dzieci, młodzieży oraz dorosłych; 
 plac szkolny w Starym Koźlu.

 Pokaz psich zaprzęgów - zapowiedź 
 Mistrzostw Świata ICF w Lubieszowie.

09.09.2018r. (niedziela)
12:30 Wymarsz korowodu dożynkowego (plac w centrum sołectwa)

13:00 Msza św. dożynkowa, kościół pw. Jana Nepomucena w Starym Koźlu

14:30 Część oficjalna (namiot na placu szkolnym)

15:00 Krzysztof Krawczyk  z zespołem
16:30 Aleksander Martinez - przeboje świata

18:00 Toby z Monachium „Zakochany w Śląsku”

20:00 Zabawa z DJ-em

Stare Koźle Brzeźce
DożynkiDożynki

gminnegminne
Stare KoźleStare Koźle

20182018

Aleksander
Martinez

Toby
z Monachium

Krzysztof
Krawczyk

Organizator:
BIERAWA
Gmina z perspektywą

Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody 
na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku do celów promocyjnych Organizatora.
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Urząd Gminy Bierawa czynny:
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

Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej czynny:
Poniedziałek 7:30 - 16:30

Wtorek 7:15 - 15:00
Środa 7:15 - 15:00

Czwartek 7:15 - 15:00
Piątek 7:15 - 15:00

* * *

 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/

* * *

 Urząd Gminy Bierawa informuje, 
że w kasie Urzędu Gminy można regu-
lować należności za podatki kartą płat-
niczą bądź kredytową.

* * *

Liczba mieszkańców
Stan na 01.09.2018

Bierawa .......................................... 1351
Brzeźce ............................................. 558
Dziergowice .................................. 1654
Goszyce ............................................ 170
Grabówka ........................................ 181
Korzonek ......................................... 215
Kotlarnia ......................................... 545
Lubieszów ....................................... 533
Ortowice ......................................... 247
Solarnia ........................................... 483
Stara Kuźnia ................................... 639
Stare Koźle ...................................... 855
Razem ...................................... 7431

Informacje Wójt Gminy Bierawa

 Przed nami Dożynki Gminne. Od-
będą się one 9 września w Starym Koźlu.
Wspólnie z rolnikami oraz Starostami – 
Państwem Danutą i Januszem Kronhof, 
pragniemy podziękować za tegoroczne 
plony.
 Tegoroczne żniwa były trudne. Z po-
wodu wysokich temperatur i braku desz-
czu, zbiory okazały się dużo mniejsze. 
Panująca susza spowodowała obniżenie 
dochodów rolników a nie wykluczone, 
że będzie miała także negatywny wpływ 
na przyszłoroczne zbiory. Spowodowane 
jest to faktem, iż rolnicy nie są w stanie  
w porę dokonać niektórych zasiewów.
 Jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, 
to sądzę, że idą one w dobrym kierunku. 
Obecny rok to ambitne plany w zakresie 
modernizacji i przebudowy dróg gmin-
nych i wojewódzkich. Dobiega końca bu-
dowa drugiego etapu chodnika w Dzier-
gowicach w ciągu drogi wojewódzkiej 425 
przy ul. Kozielskiej. Z kolei w listopadzie 
będzie gotowy projekt chodnika przy uli-
cy Dworcowej w Bierawie - aż do drogi 
wojewódzkiej 408. Zakończyła się rów-
nież modernizacja części ulicy Wiejskiej 
w Goszycach, a przebudowana została  
I część drogi transportu rolnego w Dzier-
gowicach (stara Odra). W Lubieszowie 
zostały wykonane 4 odcinki dróg trans-
portu rolnego, które zostały zniszczone 
podczas lokalnych podtopień w zeszłym 
roku. Środki na przebudowę pocho-
dziły w 80% od Wojewody Opolskiego,  
a 20% z budżetu Gminy Bierawa. Warto 
także nadmienić, że podpisano umowy 
na modernizację dróg w Brzeźcach (ul. 
Kwiatowa), w Ortowicach (odnoga ul. 
Wiejskiej), w Starej Kuźni (odnoga ul. 
Parkowej), ul. Polna w Starym Koźlu oraz 

Szanowni mieszkańcy

w Solarni (odnoga ul. Raciborskiej). Mam 
nadzieję, że we wrześniu sfinalizujemy 
umowę na modernizację ulicy Sosnowej  
w Lubieszowie.
 Ze złych wiadomości - Zarządowi 
Dróg Wojewódzkich nie udało się znaleźć 
wykonawcy na przebudowę kolejnego od-
cinka drogi wojewódzkiej nr 408 Bierawa 
– Korzonek Osiedle, gdyż wartość kosz-
torysowa zadania to ok. 10 mln zł, nato-
miast najtańsza oferta opiewała na kwotę 
15 mln zł.
 W ostatnich miesiącach tego roku bę-
dzie się wiele działo w zakresie uzbrojenia 
terenów mieszkalnych w sieci wodno - 
kanalizacyjne. Gmina Bierawa podpisała 
umowy na wykonanie sieci w Bierawie 
przy ul. Dębowej, w Dziergowicach przy 
ul. Stawowej, w Starym Koźlu przy ul. Po-
lnej oraz w Lubieszowie.
 W kwestii oświetlenia ulicznego - zo-
stało wykonane ono przy ulicy Cichej  
w Bierawie oraz rozbudowane przy ulicy 
Turskiej w Dziergowicach. Szukamy środ-
ków na rozbudowę oświetlenia ulicznego 
przy ulicy Ogrodowej w Starej Kuźni oraz 
Kwiatowej w Brzeźcach (mam nadzieję, że 
do końca roku zadania te zostaną zreali-
zowane).
 We współpracy z Ochotniczą Strażą 
Pożarną w Starej Kuźni, która pozyskała 
środki z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, udało się wyłonić wykonawcę 
na budowę kolejnego boiska ze sztucz-
ną nawierzchnią, tym razem przy Szkole 
Podstawowej w Starej Kuźni. Planowane 
zakończenie prac to koniec listopada. 
 Cieszy, że planowo są wykonywane za-
dania w ramach Funduszu Sołeckiego.
 Na finiszu są dwa projekty dotyczące 

rozbudowy sieci gazowniczej. Pierwszy 
dotyczy Bierawy oraz Grabówki, drugi 
natomiast Goszyc i Kotlarni. Obydwa za-
dania powinny być realizowane na przeło-
mie roku.
 Dobiegają końca prace projektowe 
odcinka wału przeciwpowodziowego od 
granicy z województwem śląskim (2850 
metrów). Zgodnie z zapowiedziami Wo-
jewody Opolskiego Adriana Czubaka,  
w przyszłym roku inwestycja powinna 
być realizowana. Również planowo odby-
wają się prace przy zbiorniku przeciwpo-
wodziowym Racibórz Dolny, tzn. zada-
nie zostanie wykonane do końca 2019 r.  
Z kolei do końca roku Polskie Wody, które 
kompleksowo zajmują się sprawami go-
spodarki wodami i ochrony przeciwpowo-
dziowej, prześlą informację co do dalszych 
działań w Gminie Bierawa.
 Dalej zmagamy się z galopujący-
mi cenami oraz brakiem wykonawców. 
Szczególnie ma to odzwierciedlenie  
w modernizacji i przebudowie dróg. Skła-
dane oferty są dużo wyższe, aniżeli war-
tość kosztorysowa. To z kolei wymaga 
przesunięć budżetowych a tym samym 
powoduje, że wszystkie wolne środki są 
natychmiast wykorzystywane. Mam na-
dzieję, że to sytuacja przejściowa. W in-
nym przypadku może to stanowić zagro-
żenie nie tylko dla dalszego rozwoju kraju, 

Akcje społeczne
 Weź udział w akcji „Nie truj są-
siada!”.
 Zawieszki możesz znaleźć w Two-
im urzędzie. Czekać będą na Ciebie  
w kasie i kącikach z ulotkami, a także 
w sekretariacie!

 Przypominamy naszym Mieszkań-
com, że Gmina Bierawa zachęca do bycia 
eko poprzez system dotacyjny do urzą-
dzeń grzewczych. Zakupując nowe źró-
dła ciepła typu kocioł gazowy lub pompy 
ciepła, możecie Państwo uzyskać zwrot 
w wysokości do 4 000 zł, dla pozostałych 
rodzajów, z wyjątkiem kolektorów sło-
necznych – do 3 500 zł. Montując kolek-
tory słoneczne do wytwarzania energii dla 
przygotowania ciepłej wody, można starać 
się o dotację w wysokości do 2 500 zł. De-
cydując się na panele fotowoltaiczne do 
wytwarzania energii elektrycznej, dofi-
nansowanie wynosi do 2 000 zł.
 Szczegółowe informacje na stronie: 
http://bierawa.pl/2926/3146/dotacje.html

Ogrzewamy z głową

Dotacje

Wójt Gminy Bierawa

Zrealizowano następujące zadania:
1. Budowa chodnika przy ulicy Ko-

zielskiej w Dziergowicach etap II  
– 472 000 zł.

2. Przebudowa drogi do bloku nr 15 
w miejscowości Kotlarnia – 138 000 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej uli-
cy Wiejskiej w Goszycach etap I  
– 250 000 zł.

4. Remont czterech dróg w miejscowości 
Lubieszów, Powódź – kwiecień 2017  
– 1 957 000 zł w tym dofinasowanie ze 
środków MSWiA 1 565 488 zł

5. Przebudowa drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w Dziergowicach  
– 140  000  zł w tym dofinansowanie 
ze środków Województwa Opolskie-
go (Fundusz Ochrony Gruntów Rol-
nych) 70 000 zł

6. Utwardzenie placu przy bloku nr 15  
w Kotlarni – 75 000 zł

7. Przebudowa sieci kanalizacji sani-
tarnej w miejscowości Korzonek  
–  79 000 zł

8. Budowa oświetlenia: ulica Turska 
w Dziergowicach, ulica Cicha w Bie-
rawie, ulica Wiejska w Grabówce, przy 

Remonty i inwestycje
bloku nr 15 w Kotlarni  –  110 000 zł

9. Remont łazienek w Domu Kultury 
w Dziergowicach – 72 000 zł

10. Remont łazienki w Klubie w Starym 
Koźlu – 10 000 zł

11. Remont świetlicy DFK przy Domu 
Kultury w Dziergowicach – 14 000 zł

Trwa realizacja następujących zadań:
1. Przebudowa dróg gminnych: ul. Wiej-

ska w Ortowicach, odnoga ul. Parko-
wej w Starej Kuźni, odnoga ul. Raci-
borskiej w Solarni, ul. Polna w Starym 
Koźlu, ul.  Kwiatowa w  Brzeźcach  
–  420 000 zł

2. 2. Rozbudowa systemu kanalizacji sa-
nitarnej na terenie Gminy Bierawa:
a) w miejscowościach Dziergowice 

ul.  Stawowa oraz w  Lubieszowie 
roboty uzupełniające – 720 000 zł

b) w miejscowościach Stare Koźle 
ul. Polna oraz w Bierawie ul. Dę-
bowa – 580 000 zł

3. Wykonanie wewnętrznej instalacji 
gazowej i grzewczej w klubie w Sta-
rym Koźlu – 28 000 zł

(Ciąg dalszy na str 3)

(Ciąg dalszy ze str 2) ale także naszej gminy. Jestem jednak do-
brej myśli. Sprawy gminne mamy dobrze 
poukładane, co pozwala patrzeć z optymi-
zmem w przyszłość.
 W dniu 21 października br. odbędą 
się wybory samorządowe, w których bę-
dziemy wybierali swoich przedstawicieli 
do samorządu gminnego, powiatowego  
i wojewódzkiego. Proszę mieszkańców na-
szej gminy o udział w nich. Większa fre-
kwencja daje dużą szansę na wybór osób 
odpowiedzialnych za przyszłość Gminy 
Bierawa.
 Podsumowując, naszym rolnikom 
dziękuję za całoroczną ciężką pracę. Po-
mimo trudnej sytuacji w rolnictwie zwią-
zanej z tegoroczną suszą, życzę dużo sił  
w przezwyciężeniu codziennych trudności, 
a także korzystnych warunków pogodo-
wych i opłacalnych cen za swoje produkty.
 Mam nadzieję, że tradycyjnie świę-
to plonów upłynie w miłej atmosferze,  
a ciężka praca rolników zostanie przez nas 
wszystkich doceniona. Zapraszam wszyst-
kich mieszkańców do udziału w dożyn-
kach gminnych. Uroczystości rozpoczną 
się mszą dziękczynną w kościele pw. Jana 
Nepomucena w Starym Koźlu, a następnie 
na placu szkolnym poświętujemy podczas 
interesującego programu artystycznego. 

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Ficoń
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Z Brzeziec do Grecji

 Żukiem po świecie. Niemożliwe?  
A jednak. Wszystko przez Złombol – czy-
li właściwie co? Największy rajd charyta-
tywny zainicjowany przez trójkę znajo-
mych, przez pasję do starych samocho-
dów. Tak w skrócie można opisać wyda-
rzenie odbywające się już od 2007 roku.
 W tegorocznej, 12 już edycji, po-
stanowiło wziąć udział troje znajomych  
z naszego najbliższego otoczenia, w tym 
mieszkaniec Bierawy – Pan Janusz Kopeć. 
Są jedną z 833 załóg, która 01 września 
wyruszyła spod katowickiego Spodku  
w kierunku Chalkidików w Grecji, mając 
do przemierzenia ponad 1600 km.
 Zaczyna się od posiadania starego, 
PRL-owskiego samochodu, który ekipy 
remontują we własnym zakresie. Wa-
runkiem udziału w rajdzie jest wpłata na 
cele charytatywne fundacji kwoty mini-
mum 1500 zł, pozyskiwanej od sponso-
rów. Firmy wpłacając swoje cegiełki na 
konto Złombolu, mają zagwarantowaną 
reklamę na samochodzie załogi, którą 
sponsorują. Jak zaznacza w rozmowie 
Pan Janusz – nieważne kto jest pierwszy 
na mecie – ważne, że się dojedzie. Start  
i weryfikacja ekip następuje w Kato-
wicach. Po sprawdzeniu, czy wszystkie 

Historia pewnego żuka…
zadeklarowane wpłaty są wiarygodne, 
otrzymuje się „numer boczny” Złombola 
i … w drogę! 
 Na pytanie Skąd pomysł? Pan Janusz 
opowiada, że pomysłem zaraził go kole-
ga, który w zeszłorocznym rajdzie swoją 
skodą podążał dla odmiany w kierunku 
Tunezji. Potem poszło szybko. 

O B W I E S Z C Z E N I E 
WÓJTA  GMINY BIERAWA
z dnia  22 sierpnia 2018 r.

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do 
Rady Gminy Bierawa oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej

 Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754, 1000 i 1349) oraz uchwały  
nr XLI/267/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Bierawa na okręgi wyborcze, ustalenia ich 
granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdy okręgu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego, poz. 921), podaje się do publicznej 
wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wybor-
czym w wyborach do Rady Gminy Bierawa, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej 
Komisji Wyborczej, jak następuje :

Nr 
okręgu

Granice okręgu
Liczba radnych wy-
bieranych w okręgu

1 Sołectwo Brzeźce 1
2 Sołectwo Stare Koźle – ulice:

1 Maja, Braci Wolnych, Leśna, Ks. J. Melcza, Nowa, Ogrodowa, Okrężna, 
Polna, Przedszkolna, Wierzbowa, Zamknięta

1

3 Sołectwo Stare Koźle  - ulice: 
Konopnickiej, Kościelna, Kościuszki, Leszczyka, Piaskowa, Smolenia, Sobie-
skiego, Szkolna, Stolorza, Wolności

1

4 Sołectwo Bierawa – ulice:
Cicha, Dąbrowy, Dębowa, Gliwicka, Jana Pawła II, Kościelna, Kościuszki, 3 
Maja, Mickiewicza, Powstańców, Sienkiewicza, Serżyski, Wiory

1

5 Sołectwo Bierawa – ulice:
Dąbrowskiego, Dworcowa, Krótka, ks. Ottona Steiera, Paderewskiego, Woj-
ska Polskiego

1

6 Sołectwo  Bierawa – ulice:
Dolna, Jacka, Leśna, Nowe Osiedle, Ogrodowa, Ostfildern, Polna, Sobieskie-
go 

1

7 Sołectwa: Grabówka, Korzonek 1
8 Sołectwo Lubieszów 1
9 Sołectwo Dziergowice – ulice:

Brzozowa, Kościelna, Klasztorna, Kozielska, Ogrodowa, Słoneczna, Sosnowa, 
Stawowa, Wąska

1

10 Sołectwo Dziergowice – ulice:
Działkowa, Graniczna, Leśna, Łagodna, Odrzańska, Olszowa, Parkowa, Po-
lna, Powstańców Śląskich, Raciborska, Turska, Wodna

1

11 Sołectwo Dziergowice – ulice:
Dworcowa, Kolejowa, Konopnickiej, Kwiatowa, Krótka, Lawendowa, Mor-
cinka, Nowa, Olimpijska, Piaskowa, Sienkiewicza, Sportowa

1

12 Sołectwo Solarnia 1
13 Sołectwa: Ortowice, Goszyce 1
14 Sołectwo Stara Kuźnia 1
15 Sołectwo Kotlarnia 1

Siedziba  Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Gminy  Bierawa,  ul. Wojska Polskiego 12,  tel.  77  48 72 266.
 
              Wójt Gminy
                  mgr Krzysztof  Ficoń

Lokalne historie

 Czy wiedziałeś, że połowa energii 
niezbędnej do prawidłowego funkcjono-
wania organizmu powinna pochodzić  
z łatwo przyswajalnych węglowodanów?
 Skąd je brać? Z tego, co najcenniejsze, 
czego nigdy nie brakuje w domu. Z chleba.

 O nim i o swojej firmie z tradycjami, 
opowiedziała mi Pani Elwira Walczyk, 
współwłaścicielka istniejącej nieprzerwa-
nie od 29 lat piekarnio – cukierni w Lu-
bieszowie. 

Miało być krawiectwo..
 Ku mojemu zaskoczeniu Pani Elwira 
przyznaje, że nie to było jej marzeniem 
– a męża. A marzenia się spełniają – do-
daje. Z planów bycia krawcową, mimo 
wykształcenia cukierniczego, zrobiła się 
piekarnio – cukiernia, którą znają i doce-
niają wszyscy mieszkańcy Gminy Biera-
wa, ale jak się okazuje – nie tylko. Pro-
dukty Państwa Walczyk kupimy zarów-
no w pobliskich miejscowościach oraz  
w tych oddalonych nieco bardziej, jak np. 
Długomiłowice, a nawet za granicą. Fir-

Tradycyjny wypiek chleba
ma zatrudnia obecnie 7 osób w systemie 
dwuzmianowym. To sprawia, że na ciepłe 
i świeże pieczywo możemy liczyć i przed  
i po pracy. Przepisy na wypieki pochodzą 
z pilnie strzeżonego segregatora, który 
istnieje w firmie od początku i pozwala 
na sprawną produkcję. Pomaga również, 
by w ferworze walki nie pominąć żadnego 
istotnego składnika. Pani Elwira zaznacza 
jednak, że wyrób z tego samego przepisu, 
zrobiony przez dwie różne osoby, może 
smakować całkiem inaczej!

Bułeczki i babeczki
 Wachlarz produktów jest coraz bar-
dziej urozmaicony. Na początku były 
podstawowe produkty – chleb i buł-
ki. Sukcesywnie dodawano kołaczyki, 
kołacz, a niespełna 10 lat temu – torty  
i ciasta. Jak w każdym zawodzie – ten 
również wymaga udziału w różnego ro-
dzaju szkoleniach i kursach, szczególnie 
w kwestii formowania z masy cukrowej. 
Gdyby zobrazować dobę piekarni w licz-
bach, samego podstawowego asortymen-
tu liczymy w setkach.

Bolączki obecnych czasów
 Niestety, trudności nie omijają pie-
karni. Bolączką dzisiejszych czasów jest 
nieustanna walka o pracownika, ale także 
ogrom formalności związanych z cho-
ciażby wprowadzeniem nowego produk-
tu. Nie wystarczy nowy pomysł na ciasto. 
Zanim produkt trafi do sprzedaży, musi 
przejść szereg badań w specjalistycznych 
laboratoriach i zyskać pozwolenie na 
sprzedaż. 
 Jedno jest pewne. Piekarnia-cukier-
nia nie istniała by bez ogromu miłości, 
który wkładają w biznes każdego dnia 
Państwo Walczyk. Bo jak powiedziała 
Jodi Picoult Prawdziwa miłość jest jak 
chleb. Potrzebuje odpowiednich składni-
ków, trochę ciepła i odrobiny magii, żeby 
wyrosnąć.

Katarzyna Kostka

 W ogłoszonym przetargu na sprze-
daż Żuka przez Gminę Bierawa, Pan Ja-
nusz złożył swoją ofertę i wygrał. Dziś 
samochód już nie przypomina tego, który 
przez lata służył w OSP Brzeźce. Ten sam 
żuk chce podbić Grecję!
 Gmina Bierawa trzyma kciuki i za-
prasza do śledzenia żuczka na funpegach 
załóg! 

Katarzyna Kostka
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Informacje GCKiR

Wakacje z GCKiR
 Od 25 maja do 6 czerwca 2018 roku  
w instytucjach GCKiR w Bierawie odby-
wały się zajęcia dla dzieci. W Domach 
Kultury w okresie wakacyjnym dzieciaki 
mogły skorzystać między innymi z wy-
jazdów do parku trampolin, miasteczka 
Twinpigs czy do Rud gdzie odwiedziły 
stacyjkowo. Poza wycieczkami na miej-
scu organizowane były zajęcia sportowe, 
muzyczne, plastyczne, ceramiczne, maj-
sterkowania czy kulinarne. Sprzyjająca 
pogoda sprawiła, że nawet wycieczka 
rowerowa odbyła się bez żadnych niespo-
dzianek. 
 Dziękujemy dzieciakom za wspólną 
zabawę -  zapraszamy was do odwiedza-
nia Domów Kultury w czasie roku kultu-
ralnego!!!

Gminny Dzień Dziecka
 3 czerwca 2018 roku na boisku  
w Bierawie odbył się gminny dzień dziec-
ka. Program zaczął się o godzinie 15:00 
występem wszystkich przedszkoli gminy 
Bierawa.
 W przerwie wystąpił magik, który 
wprowadził wszystkie dzieci w świat ma-
gii, kolejno występowały również wszyst-
kie szkoły oraz wokalistki GCKiR w Bie-
rawie. 
 Około godziny 17:30 odbyło się roz-
strzygnięcie konkursu „Fantazje kwiato-
we wzory ludowe” imprezę podsumował 
koncert zespołu „Blue party”. Na dzieci 

Wydarzenia kulturalne
czekały również inne niespodzianki - gra-
tisowe.

Markvatowice, Tułowice 
- Wyjazd w ramach projektu
 7 czerwca 2018 roku GCKiR w Bie-
rawie, Gmina Bierawa wraz z GCKiR w 
Bierawie w ramach projektu „Tajemnice 
ceramiki - czyli warsztaty polsko - cze-
skie” zabrała uczniów szkół podstawo-
wych do partnerskiej gminy w Czechach 
- Markvartowice. Uczniowie mieli okazję 
zobaczyć, jak wygląda szkoła oraz przed-
szkole w Czechach, na miejscu odbyło 
się również oficjalne wręczenie nagród 
uczestnikom konkursu plastycznego. 
 Natomiast w kolejnym tygodniu  
14 czerwca odbył się kolejny planowany 

wyjazd w związku z realizacją projektu, 
mianowicie do fabryki ceramiki w Tuło-
wicach, młodzież z gminy Bierawa mogła 
z bliska zobaczyć jak wygląda proces two-
rzenia ceramiki. Uczniowie mogli rów-
nież sami stworzyć kubeczek. 
 Dzieci Szkół Podstawowych oraz 
gimnazjalnych dzięki wyjazdom pogłębi-
ły swoją wiedzę związaną z ceramiką, co 
mamy nadzieję zwiększy zainteresowanie 
młodych ludzi tą dziedziną sztuki.

Festyn Parafialny
w Starej Kuźni
 Duża frekwencja, uśmiechnięte twa-
rze, cenne nagrody, zabawy i konkursy 
dla dzieci, występy orkiestr dętych, doro-
bek kulturalny z GCKiR Bierawa DK Sta-
ra Kuźnia, występ kabaretowo - biesiadny 
„Mateusz Troll i Przyjaciele”, zabawa pod 
chmurką, stoiska, dmuchańce, przepysz-
ne smakołyki i wiele, wiele innych atrak-
cji czekało na uczestników 16 Festynu 
Parafialnego.

Odra Rzeką Integracji
Pływadła 2018
 Każdego roku Miasto Racibórz, Gmi-
na Kuźnia Raciborska, Gmina Bierawa 
i Miasto Kędzierzyn-Koźle wspólnie  
z Powiatem Raciborskim i Kędzierzyń-
sko - Kozielskim organizują spływ Odrą 
na nietypowych jednostkach pływających 
pod nazwą Pływadło. Spływ odbywał się 
na odcinku od Raciborza do Kędzierzy-
na-Koźla. Impreza z roku na rok cieszy 
się coraz większym zainteresowaniem. 
 W tym roku odbywała się już jej dzie-
więtnasta edycja. Po naszej stronie Dzier-
gowice - Przewóz, w sobotnie popołudnie 

odbywały się między innymi: rozstrzy-
gnięcie konkursu „Najlepszy Kołocz z te-
renu Euro Country”, prezentacja solistów 
GCKiR w Bierawie, program biesiadny - 
Szlagier maszyna - Kumpliki, przywitanie 
załóg i zabawa z DJ.

Rajd Rowerowy 
„Babci Anny”
 Dnia 21 lipca 2018r. GCKiR wraz  

z Domem Kultury w Dziergowicach or-
ganizowany był Rajd Rowerowy „Babci 
Anny”. 
 Tego roku trasa obejmowała strzelni-
cę, Arentówkę oraz zbiornik Dziergowi-
ce. Ciekawe nagrody oraz wspaniała po-
goda przyciągnęły chętnych do wybrania 
się na wycieczkę rowerową. 
 Wspólną biesiadą oraz podziękowa-
niami i wręczeniem dyplomów, nagród 
zakończyliśmy imprezę.

Pracownicy GCKiR w Bierawie

DZIELNICOWI:

sierżant sztab. Jakub LIPIŃSKI
Rejon służbowy: 

Bierawa, Brzeźce, Stare Koźle.
47 - 220 Kędzierzyn - Koźle 

ul. Wojska Polskiego 18; pok. nr 303
tel. 77 472 46 72

tel. kom. 571 322 176 

aspirant Sylwester DAWIDOWICZ
Rejon służbowy: 

Grabówka, Korzonek, Goszyce, 
Ortowice, Kotlarnia, Stara Kuźnia.

47 - 220 Kędzierzyn - Koźle 
ul. Wojska Polskiego 18; pok. nr 303

tel. 77 472 46 72
tel. kom. 514 811 237

aspirant sztab. Tyberiusz SKRZYPCZAK
Rejon służbowy: 

Dziergowice, Lubieszów, Solarnia.
47 - 220 Kędzierzyn - Koźle 

ul. Wojska Polskiego 18; pok. nr 327
tel. 77 472 46 68

tel. kom. 885 680 296

Punkt przyjęć interesantów w Bierawie:
47-240 Bierawa ul. Wojska Polskiego 12

(poniedziałki godz. 16:00 - 17:00 
i środy godz. 12:00-14:00)

tel./fax 77 487 21 97

Kierownik Rewiru Dzielnicowych nr II 
Komendy Powiatowej Policji 

w Kędzierzynie-Koźlu
sierżant sztab. Jarosław DĄBROWSKI

47 - 220 Kędzierzyn - Koźle 
ul. Wojska Polskiego 18; pok. nr 203

tel. 77 472 46 71

* * *

PUNKT NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ

służy pomocą
od poniedziałku do piątku

w godzinach 14 -18
w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Bierawie, 
przy ul. Wojska Polskiego 12

* * *

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
czynny:

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

Informacje
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Mistrzostwa Świata ICF w Lubieszowie

 Tyle pozostało do Mistrzostw Świata 
organizacji ICF w sporcie psich zaprzę-
gów w momencie, gdy Głos Bierawy tra-
fia w Państwa ręce.
 Zadeklarowanych już ponad 800 star-
tów z całego świata, wysłanych tysiące  
e-maili, przeprowadzonych dziesiątki 
rozmów telefonicznych, zorganizowa-
nych mnóstwo spotkań i… kilka segrega-
torów dokumentów. Tak od strony orga-
nizacyjnej wygląda największa jak do tej 
pory impreza w Gminie Bierawa. 
 Lubieszów bez wątpienia w terminie 
5-7 października 2018 stanie się sporto-

Już tylko 28 dni!
wą stolicą województwa – a to za sprawą 
naszych czworonożnych przyjaciół. Dla 
całej gminy to nowe i ciekawe wyzwanie, 
którego wspaniałe efekty z pewnością 
rozniosą się szerokim echem po całym 
świecie już niebawem!
 Prasujemy flagi, stroje ludowe się szy-
kują, kołacz się „prawie” piecze a ekipy 
wolontariuszy sprzątają „lubieszowski” 
las. Jednym słowem przygotowania idą 
pełną parą. 
 Firmy współpracujące i nasi spon-
sorzy jednocześnie odpowiedzialnie 
przygotowują materiały potrzebne do 

Najlepsi z Najlepszych

 W dniach 10–13 maja br. delegacja 
MDP Dziergowice w składzie: Jessica Sła-
wik, Paulina Zachłód i Mateusz Zachłód 
wraz z opiekunami Sebastianem Kwocza-
ła i Piotrem Garbas uczestniczyła w XIV 
Międzynarodowym Sympozjum Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF, 
które odbyło się w Budapeszcie (Węgry).
Była to kolejna nagroda za ciężką pracą 
włożoną w zwycięstwo w Ogólnopolskim 
Konkursie „Najlepsi z Najlepszych na 
najlepszą młodzieżową drużynę pożarni-
czą i jej opiekuna”.
 Sympozjum poświęcone było zagad-
nieniu „przygotowania dzieci i młodzieży 
do przyszłej odpowiedzialnej roli straża-

Reprezentowali Związek OSP w Budapeszcie
ków ratowników ochotniczych straży po-
żarnych”.
 Wykład inauguracyjny Sympozjum 
CTIF wygłosiła dh Weronika Szulc, któ-
ra reprezentuje Związek OSP RP w Mię-
dzynarodowej Komisji Młodzieży CTIF.  
W ramach Sympozjum miały miejsce 
inne wykłady i również warsztaty prak-
tyczne. Był to moment nie tylko na po-
dzielenie się swoimi pomysłami i do-
świadczeniami ale także na integrację  
i wymianę doświadczeń z uczestnikami 
z 15 krajów i związków pożarniczych 
biorącymi udział w Sympozjum. Każdy 
uczestnik zaprezentował również swój 
kraj podczas krótkiej prezentacji.

 Był to cudowny czas, dzięki które-
mu nasi młodzi strażacy mogli nabyć 
mnóstwo nowych doświadczeń, nawią-
zać kontakty z uczestnikami z różnych 
krajów, zwiedzić ciekawe miejsce oraz 
poczuć międzynarodowego ducha ochot-
niczych straży pożarnej.
 Dziękujemy za umożliwienie wyjazdu 
Związkowi OSP RP oraz wszystkim spon-
sorom, którzy przyczynili się do możli-
wości zaprezentowania przez nas naszego 
kraju, a dla nas będą to już zawsze nieza-
pomniane chwile.

MDP Dziergowice

Źródło: http://www.zosprp.pl/?q=
content%2Fnajlepsi-z-naj lepszych-
r e p r e z e n t o w a l i - z w i a z e k - o s p - w -
budapeszcie

organizacji mistrzostw. Taśmy do wyty-
czania tras w ilości ponad 12 km już do 
nas dotarły. Przygotowujemy infrastruk-
turę pod miejsce bytowania wszystkich 
zawodników. Partnerskie hotele już mają 
zarezerwowane miejsca na czas zawodów. 
Wielka machina organizacyjna zatacza 
coraz większe kręgi i z pewnością będzie-
cie Państwo świadkami tego wyjątkowego 
czasu dla naszych miejscowości. 
 Przypominamy o trwającym konkur-
sie Aktywnie z psem!, którego szczegóły 
znajdziecie na stronie internetowej zawo-
dów www.icf2018.pl oraz www.bierawa.
pl

Adam Liszka

70-lecie LZS „Odrzanka” Dziergowice

 Dnia 28.07.2018 roku klub LZS „Od-
rzanka” Dziergowice świętował 70-lecie 
swego istnienia. Z tej okazji został zor-
ganizowany całodniowy, pełen wielu 
atrakcji, festyn piłkarski z udziałem wielu 
gwiazd polskiej ekstraklasy z kapitanem 
Janem Furtokiem na czele. Święto piłki 
zostało zakończone zabawą taneczną.
 Od godziny 9.00 drużyny żaków  
i orlików rywalizowały w turnieju piłki 
nożnej. Ich przeciwnikami były zaprzy-
jaźnione drużyny z Nędzy i Markvarto-
vice. Jednym z wielu zaplanowanych, in-
teresujących punktów tego dnia był mecz 
trampkarzy rozegrany pomiędzy zawod-
nikami LZS „Odrzanka” Dziergowice - 
LZS Stare Koźle. Oprócz tego ciekawym 
wydarzeniem był nietypowy mecz junio-
rów młodszych naszego klubu, polegają-
cy na rozgrywaniu meczu w specjalnych 
dmuchanych bańkach. 

Piłkarskie święto w Dziergowicach
 Po rozgrywkach drużyn młodzieżo-
wych odbył się turniej seniorów z udzia-
łem drużyn klasy „A” z terenu naszej gmi-
ny tj.: LZS „Odrzanka” Dziergowice, LZS 
„Zawisza” Stara Kuźnia, LZS Kotlarnia.
 Głównym wydarzeniem dnia był 
mecz oldboyów „Odrzanki” przeciwko 
byłym gwiazdom ekstraklasy na czele  
z kapitanem Janem Furtokiem - wicekró-
lem strzelców Bundesligi w 19991 roku. 
W drużynie gwiazdy wystąpili min.: król 
strzelców ekstraklasy w 2000 roku Adam 
Kompała, trener reprezentacji Polski 
bramkarzy w latach 2013-2018 Jarosław 
Tkocz, były piłkarz Górnika Zabrze, 
Arkadiusz Kampka, Stanisław Wróbel, 
Jarosław Kaszowski, Mirosław Widuch, 
Janusz Bodzioch. Widowisko to zapew-
niło kibicom, ale też zawodnikom, wiele 
niezapomnianych przeżyć i emocji. To 
wielki honor dla zawodników naszego 

klubu zagrać z tak godnymi i utytułowa-
nymi piłkarzami.
 Po części sportowej odbyła się część 
oficjalna związana z 70-leciem klubu. Na 
ręce prezesa, Joachima Dubiela, nastąpiło 
wręczenie podziękowań. Ze strony władz 
gminnych, powiatowych oraz Opolskie-
go Związku Piłki Nożnej padło wiele 
dobrych słów. Kolejnym etapem części 
oficjalnej było wręczenie przez członków 
klubu podziękowań sponsorom i działa-
czom społecznym.
 Po emocjach piłkarskich i części ofi-
cjalnej odbył się koncert muzyki włoskiej 
w wykonaniu duetu An Dreo & Karina. 
Po pięknym koncercie odbyła się zabawa 
taneczna połączona z licznymi atrakcjami 
w tym licytacją oryginalnej piłki mundia-
lu w Rosji w 2018 roku z autografami pił-
karzy reprezentacji Polski.
 Na pewno dla lokalnych wielbicieli 
piłki nożnej to był piękny dzień i dobrze 
zapisze się w pamięci.
 

mgr Tomasz Dubiel
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Urząd Gminy Bierawa przypomina

 W związku z trwającym okresem 
grzewczym Urząd Gminy Bierawa przy-
pomina wszystkim mieszkańcom, iż obo-
wiązuje ustawowy bezwzględny zakaz 
spalania odpadów w piecach domowych.
Jest to związane nie tylko z regulacja-
mi prawnymi i ochroną środowiska, ale 
przede wszystkim z troską o zdrowie 
mieszkańców naszej Gminy.
 Odpady, po wcześniejszej segregacji, 
powinny trafiać do właściwych pojemni-
ków – worków. Domowe piece i kotłow-
nie nie są przystosowane do spalania od-
padów, gdyż posiadają zbyt niską tempe-

Zakaz spalania odpadów

raturę i w efekcie wytwarzają trujące sub-
stancje gazowe, m.in. tlenek węgla, który 
uszkadza płuca, tlenek azotu – drażniący 
drogi oddechowe, jak również inne rako-
twórcze związki zwane dioksynami i fu-
ranami.
 Powodują one wzrost zachorowań na 
choroby układu oddechowego, alergie  
i nowotwory. Spalanie śmieci w piecach 
domowych powoduje również osadzanie 
się trudno usuwanej sadzy w przewodach 
kominowych, której nadmiar może do-
prowadzić do zapalenia się i popękania 
komina, co jest bardzo często przyczyną 

zaczadzenia i pożarów w domach.
 W związku z czym informuje się, że 
zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 grud-
nia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1987 ze zm), termiczne przekształ-
canie odpadów może być prowadzone 
wyłącznie w spalarniach odpadów lub we 
współspalarniach odpadów.
 Kto, wbrew przepisowi art. 155, ter-
micznie przekształca odpady poza spa-
larnią odpadów lub współspalarnią odpa-
dów podlega karze aresztu albo grzywny. 
Za spalanie niedozwolonych śmieci grozi 
mandat do 500 zł lub gdy sprawa trafi do 
Sądu, grzywna w wysokości do 5 000 zł.

 Oznacza to, że spalanie śmieci w 
piecach i kotłowniach domowych jest 
zabronione i karalne. 

 W piecach domowych nie wolno 
spalać, między innymi:
• odpadów plastikowych i butelek po 

napojach,
• zużytych opon,
• odpadów z tworzyw sztucznych,
• elementów drewnianych pokrytych 

lakierem,
• sztucznej skóry,
• opakowań po rozpuszczalnikach  

i środkach ochrony roślin oraz po far-
bach i lakierach,

• plastikowych toreb z polietylenu,
• papieru bielonego związkami chloru  

z nadrukiem farb kolorowych,
• zmieszanych odpadów komunalnych.

Nowe nabytki Gminnych OSP

 20 sierpnia 2018 r. w sali Urzędu 
Gminy w Bierawie odbyło się uroczyste 
przekazanie sprzętu ratowniczego dla 
jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej 
z  terenu gminy Bierawa. Sprzęt został 
zakupiony z dotacji otrzymanej przez 
gminę z Ministerstwa Sprawiedliwości 
w ramach Funduszu Pomocy Pokrzyw-
dzonym oraz Pomocy Postpenitencjar-
nej – Funduszu Sprawiedliwości. Umowa 
dotacyjna o środki w wysokości 57 330 zł 

Przekazanie sprzętu ratowniczego
została podpisana 17 maja br. na zakup 
wyposażenia i sprzętu ratownictwa na 
rzecz ochotniczych straży pożarnych.
 Samorząd gminy Bierawa zakupił 
m.in. 3 torby ratownicze, 2 defibrylatory, 
pilarki, zestawy oświetleniowe, czy detek-
tory wielogazowe. 
 20 sierpnia siedem jednostek z terenu 
gminy otrzymało zawnioskowany sprzęt.

Katarzyna Kostka

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, 
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Program „Klub”

 Dwa kluby sportowe prężnie działa-
jące na terenie Gminy Bierawa otrzymały 
dotację na realizację zadania publicznego 
dofinansowanego ze środków finanso-
wych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycz-
nej polegającego na rozwijaniu sportu 
dzieci i młodzieży w ramach realizacji 
programu KLUB. Mowa o Ludowym Ze-
spole Sportowym „Odrzanka” Dziergo-

Dotacje dla LZS
wice oraz Ludowym Zespole Sportowym 
„Kotlarnia” Goszyce. Oba kluby otrzyma-
ły dotację w wysokości 10.000,00 zł. 
 W połączeniu z wkładem własnym 
Gminy Bierawa, kluby doposażone zo-
staną w sprzęt sportowy niezbędny do 
prowadzenia zajęć oraz zorganizowane 
zostaną dodatkowe treningi dla dzieci do 
18. roku życia w dyscyplinie piłka nożna.

Realizacja zadania publicznego dofinansowana ze środków finansowych
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej polegającego na 

rozwijaniu sportu dzieci i młodzieży w ramach Programu „Klub”

BIERAWA

 Ludowy Zespół Sportowy „Od-
rzanka”, dzięki złożonemu wnioskowi, 
otrzymał grant w wysokości 10.000,00 
zł, pochodzący z Fundacji GÓRAŻDŻE – 
Aktywni w Regionie. Darowizna została 
przeznaczona na zadanie pn. „Wykonanie 
piłkochwytów na boisku LZS w Dziergo-
wicach.” Realizacja zadania pozwoli na 
zapewnienie całkowitego komfortu oso-
bom oglądającym mecz i pełniącym rolę 
widowni, jak i zawodnikom.

LZS w Dziergowicach

Grant
Programowanie sposobem na integrację
 Programowanie sposobem na inte-
grację to kolejny wspólny projekt Gminy 
Bierawa i Gminy Markvartovice realizo-
wany w ramach Funduszu Mikroprojek-
tów w Euroregionie Pradziad.
 Założeniem projektu jest współpraca 
z czeskim partnerem w zakresie nauki  
i czerpania korzyści z programowania / 
kodowania za pomocą klocków LedoWe-
do. Zadanie obejmuje cykl warsztatów z 
partnerem czeskim dla dzieci klas IV - 
VIII i zakup podstawowych kompletów 
do tego służących wraz ze szkoleniem dla 
nauczycieli. Całość zakończona zostanie 
turniejem połączonym z pokazem naby-
tych umiejętności w jednej ze szkół obję-
tych zaplanowanymi działaniami.
 Wartość projektu wynosi  23  395,00 

euro, w tym przyznane dofinansowanie 
w kwocie 19  885,75 euro stanowi Euro-
pejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 

Projekt Programowanie sposobem na integrację  jest  współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice.

1  169,75 euro budżet państwa. Wkład 
własny Gminy Bierawa to 2 339,50 euro.

Katarzyna Kostka
Dotacje na usuwanie azbestu

 Gmina Bierawa złożyła do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
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 IX.
 Wniosek został poprzedzony nabo-
rem wniosków osób fizycznych z terenu 
gminy Bierawa chcących usunąć azbest ze 
swojej nieruchomości.
 Azbest zostanie usunięty z 6 posesji 
co stanowi 9,4 tony do utylizacji. Prze-
widywane koszty określono na kwotę 
5 972,40 zł
 Po pozytywnym zaopiniowaniu 
wniosku przez WFOŚiGW kwota dofi-
nansowania przedsięwzięcia wyniosła:
• 80 % kosztów kwalifikowanych ze środ-

ków Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Opolu tj.: 4 777,92 zł

• 20 % udział środków własnych Gminy 
Bierawa tj.: 1 194,48 zł

 Na terenie Gminy Bierawa występu-
je jeszcze 16 979 m2 azbestu, zachęca się 
wszystkich mieszkańców Gminy Bierawa 
do skorzystania z możliwości pozbycia się 
ze swoich gospodarstw tego niebezpiecz-
nego odpadu.
 Korzystając z tej okazji zadbamy  
o czystość naszych gospodarstw, wsi, całej 
Gminy i o nasze środowisko.

Karina Kubina

Azbest



Głos Bierawy                               NR 2/2018 WRZESIEŃ

12               www.bierawa.pl

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

Redaguje zespół UG
tel. 77 487 22 66

e-mail: ug@bierawa.pl
www.bierawa.pl

Przebudowa ulicy Gliwickiej 15 w Kotlarni Budowa chodnika w Dziergowicach, ul. Kozielska

Budowa drogi do gruntów rolnych - Lubieszów 70-lecie LZS „Odrzanka” Dziergowice

Przystanek rowerowy w Starym Koźlu Skwer przy GCKiR w Bierawie

Budowa oświetlenia na ulicy Cichej w Bierawie Przebudowa ulicy Wiejskiej w Goszycach
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