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GłosBierawy

07.09.2019r. (sobota) 
9:30   VIII memoriał H. Byrlant i J.Torochtija - biegi przełajowe z udziałem dzieci, młodzieży 
           oraz dorosłych

08.09.2019r. (niedziela)
13:30 Msza św. w kościele pw. Trójcy Świętej w Bierawie
14:45 Przemarsz na boisko, przemówienia okolicznościowe
15:00 PROGRAM ARTYSTYCZNY 
 Orkiestra Dęta Gminnego Centrum Muzyki 
 i Tańca w Mykanowie wraz z mażoretkami

17:00 Cezary Pazura występ kabaretowy 
 Aleksander Martinez
 Zabawa taneczna 

Miejsce: Boisko sportowe w Bierawie
Bierawa 2019

DożynkiDożynkiGminneGminne

Sponsorzy:Organizator:

BIERAWA
Gmina z perspektywą

Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne 
z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie 
swojego wizerunku do celów promocyjnych Organizatora.

Serdecznie zapraszamy!

ELEKTROPARTNER
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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 01.09.2019

Bierawa .......................................... 1378
Brzeźce ............................................. 567
Dziergowice .................................. 1675
Goszyce ............................................ 180
Grabówka ........................................ 187
Korzonek ......................................... 218
Kotlarnia ......................................... 561
Lubieszów ....................................... 520
Ortowice ......................................... 251
Solarnia ........................................... 479
Stara Kuźnia ................................... 635
Stare Koźle ...................................... 865
Razem ...................................... 7516

Informacje Wójt Gminy Bierawa

 Przed nami Dożynki Gminne, któ-
re odbędą się 8 września w Bierawie. To 
święto rolników, ale także i mieszkańców 
całej naszej Gminy.
 Oficjalne uroczystości dożynkowe 
tradycyjnie rozpoczną się mszą świętą 
dziękczynną w kościele parafialnym pw. 
Trójcy Świętej w Bierawie, podczas któ-
rej wspólnie z rolnikami oraz Starostami 
dożynek Państwem Patrycją i Tomaszem 
Plucikami pragniemy podziękować Panu 
Bogu za tegoroczne plony. Następnie bę-
dziemy świętować na boisku, gdzie czeka 
nas atrakcyjny program artystyczny.
 Zapraszam wszystkich mieszkańców 
do udziału w tych uroczystościach. 
 Naszym rolnikom dziękuję za ca-
łoroczną ciężką pracę i życzę dużo sił  
w przezwyciężaniu codziennych trudno-
ści. Z powodu zimnego i mokrego maja 
oraz późniejszych zbyt wysokich tem-
peratur, a co za tym idzie, suszy, zbiory 
okazały się dużo mniejsze. To spowo-
dowało obniżenie dochodów rolników. 
Same żniwa z powodu stabilnej pogody 
zostały przeprowadzone dość sprawnie. 
Niech zawsze towarzyszą wam korzystne 
warunki pogodowe i opłacalne ceny za 
wszystkie produkty.
 Gmina Bierawa realizuje zadania za-
planowane w budżecie na ten rok. Został 
zakończony kolejny etap rozbudowy sie-
ci gazowniczej w miejscowości Bierawa  
i Grabówka. Osoby zainteresowane pod-
łączeniem do sieci gazowniczej powinny 
złożyć stosowny wniosek o wydanie wa-
runków przyłączeniowych do oddziału 
Polskiej Spółki Gazownictwa w Kędzie-
rzynie – Koźlu. W drugim krańcu gminy 
tj. miejscowości Goszyce i Kotlarnia jest 
wyłaniany wykonawca, który w najbliż-

Szanowni mieszkańcy

szych miesiącach wybuduje nitkę z gazem 
dla tych miejscowości.
 Trwają prace przy przebudowie ko-
lejnego odcinka drogi 408 relacji Bierawa 
– Korzonek. Mam nadzieję, że do końca 
roku zadanie zostanie zakończone. Został 
zmodernizowany znaczny odcinek chod-
nika przy drodze wojewódzkiej nr 425  
w Lubieszowie. Czekamy na wyłonienie 
wykonawcy na budowę kolejnego odcin-
ka ścieżki rowerowej w kierunku Gra-
bówki. Został przebudowany krótki, ale 
ważny odcinek drogi ul. Wiejskiej w Gra-
bówce. Trwają prace przy przebudowie 
ulicy Sosnowej w Dziergowicach. 
 Rozbudowano sieć wodno – kanaliza-
cyjną między innymi w Solarni ulica Ne-
pomucena, w Bierawie ulica Ogrodowa, 
w Lubieszowie ul. Okrężna itd.
 Zakończono ważny etap zagospo-
darowania placu przy Domu Kultury  
w Bierawie. Na budynku zamontowano 
panele fotowoltaiczne, której już wytwa-
rzają energię elektryczną.
 Rzutem na taśmę zostały ukończo-
ne prace związane z przygotowaniem 
pomieszczeń na potrzeby przedszkola  
w budynku Szkoły Podstawowej w Sta-
rym Koźlu. Dobrze rozpoczęliśmy nowy 
rok szkolny we wszystkich naszych pla-
cówkach oświatowych.
 Pozytywnie został oceniony wniosek 
w ramach RPO (wsparcie unijne) doty-
czący dofinansowania wymiany źródeł 
ciepła na ekologiczne. W najbliższym 
czasie będzie miało miejsce spotkanie in-
formacyjne. 
 Niestety od października wzrasta-
ją ceny za odbiór odpadów do 17 zł od 
osoby. Bardzo nas to boli, jednakże nie 

(Ciąg dalszy na str 3)

mamy innego wyjścia, ponieważ oferty 
wykonawców są coraz wyższe. Zgodnie 
z prawem Gmina nie może dopłacać do 
usługi wywozu odpadów. Niestety brak 
reformy tego systemu może powodować 
dalszy wzrost cen. W tej sytuacji jesteśmy 
bezsilni, wierzymy jednak w zmianę pra-
wa, która zwiększy konkurencyjność w tej 
sferze gospodarki.
 Samorządy dalej zmagają się z wyso-
kimi cenami towarów i usług, a w szcze-
gólności z wysokimi cenami energii 
elektrycznej. Nowy cennik, który będzie 
obowiązywał w przyszłym roku wykazu-
je wzrost o 30%. Sytuacja w samorządach 
staje się bardzo trudna. Coraz więcej 
środków wydajemy na bieżące zadania, 
mam nadzieję, że podwyżki te zostaną 
zatrzymane i będzie nam w samorządzie 
trochę łatwiej.
 Przed nami wybory parlamentar-
ne. Proszę mieszkańców naszej gminy  
o udział w nich, warto postawić na ludzi 
rozsądnych i twardo stąpających po zie-
mi.
 Kończąc raz jeszcze zapraszam 
wszystkich mieszkańców i gości do 
udziału w dożynkach gminnych. 

Z poważaniem,
Wójt Gminy Bierawa

Krzysztof Ficoń

 Od 01 października 2019 r. zmianie 
ulegają stawki opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi zgodnie  
z uchwałą nr VIII/76/2019 Rady Gmi-
ny Bierawa z dnia 17 czerwca 2019 r.
 W przypadku jeżeli odpady komu-
nalne są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny stawki opłaty zmieniają  
się z :
• gospodarstwo domowe 1 osobowe

14,00 zł na 17,00 zł
• gospodarstwo domowe 2 osobowe 

28,00 zł na 34,00 zł
• gospodarstwo domowe 3 osobowe

42,00 zł na 51,00 zł
• gospodarstwo domowe 4 osobowe

56,00 zł na 68,00 zł
• gospodarstwo domowe 5 osobowe

66,00 zł na 81,00 zł 
oraz 1,00 zł dodatkowo od każdej 
kolejnej osoby w gospodarstwie do-
mowym.

Jeżeli odpady komunalne nie są zbie-
rane i odbierane w sposób selektywny 
stawka opłaty zmieni się z 24,00 zł na 
30,00 zł miesięcznie za każdą osobę.
 W związku ze zmianą stawki opłaty 
właściciele nieruchomości otrzymają 
zawiadomienia o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi, wyliczonej jako iloczyn liczby 
osób zamieszkujących nieruchomość 
podanych w deklaracji oraz nowej 
stawki opłaty.
 Właściciele nieruchomości nie są 
zobowiązani do złożenia nowej dekla-
racji.

Informacje

INFORMACJA O ZMIANIE 
STAWKI OPŁATY ZA  
GOSPODAROWANIE  

ODPADAMI KOMUNALNYMI 
W GMINIE BIERAWA

Remonty i inwestycje

1. Remont szatni na boisku LZS w Starej 
Kuźni – 26 500 zł.

2. Remont pomieszczenia kuchennego 
w świetlicy w Kotlarni – 15 000 zł.

3. Remont ulicy Jana Pawła II w Biera-
wie oraz ulicy Stawowej w Dziergowi-
cach – 16 000 zł.

4. Budowa Letniej Bazy Kultury przy 
Gminnym Centrum Kultury i Rekre-
acji w Bierawie – 412 000 zł

Zrealizowano następne zadania

5. Remont dachu po nawałnicy nad 
świetlicą w Ortowicach – 26 000 zł

6. Przebudowa i zmiana sposobu użyt-
kowania części pomieszczeń Szko-
ły Podstawowej w Starym Koźlu na  
2 oddziały przedszkolne – 550 000 zł

7. Remont Ośrodka Zdrowia w Kotlarni 
– 52 000 zł

8. Zakup samochodu pożarniczego dla 
OSP Stara Kuźnia – 298 500 zł

9. Przedłużenie sieci wodociągowej  
i kanalizacji sanitarnej: ul. Nepomu-
cena w Solarni, ul. Nowa w Brzeźcach, 
odnoga ulicy Nowej w Lubieszowie  
– 400 000 zł

10. Remonty dróg gminnych (remont 
cząstkowy, chodnik Kotlarnia, droga 
w Grabówce) – 100 000 zł

11. Malowanie elewacji szatni na boisku 
w Starym Koźlu – 8 000 zł

(Ciąg dalszy ze str 2)

Internetowy rozkład jazdy GTV 
Bus na terenie Gminy Bierawa do-
stępny na stronie:
https://gliwice.gtvbus.pl/?page-
=kedzierzyn_kozle

https://www.facebook.com/komu-
nikacja.lokalna.gtvbus/

Rozkład jazdy
 Jest to kod wykorzystywany do 
przekazywania informacji do Państwa 
smartfona lub tabletu.
 Żeby odczytać kod QR na Państwa 
urządzeniu musi być zainstalowane 
oprogramowanie do skanowania i od-
czytu QR kodów. Proszę uruchomić 
aplikację i skierować kamerę na kod 
QR. Jeżeli w kodzie będzie zakodowa-
ny link do strony internetowej, wtedy 
niektóre aplikacje od razu otwierają tę 
stronę, bez potrzeby żmudnego wpro-
wadzania adresu internetowego. 

CO TO JEST KOD QR ?
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 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

Nasi jubilaci

 Otylia i Alojzy Pazurek z sołectwa 
Dziergowice w sierpniu 2019 roku ob-
chodzili jubileusz 70 lat pożycia małżen-
skiego.

Kamienne gody
 Jest to najstarsza para na terenie Gmi-
ny Bierawa.

Serdecznie gratulujemy!

 Bieżące komunikaty znajdują się w za-
kładce:
Informacje \ Regionalny System Ostrze-
gania
https://bierawa.pl/4829/4293/regionalny-
-system-ostrzegania.html

 Jest to rozwiązanie mające na celu in-
formować mieszkańców o zagrożeniach.
 Ostrzeżenia pochodzą z wojewódz-
kich centrów zarządzania kryzysowego.

 Więcej informacji: https://www.opole.
uw.gov.pl/regionalny-system-ostrzegania--
-rso

Regionalny System Ostrzegania

Ostrzeżenia Spacerem po pograniczu
 Już jesienią dostępny będzie kolejny 
projekt realizowany przez Gminę Biera-
wa w ramach Funduszu Mikroprojektów 
w Euroregionie Pradziad. Głównym ce-
lem projektu jest podniesienie poziomu 
wiedzy na temat wartości kulturowych 
oraz walorów turystycznych gmin part-
nerskich poprzez stworzenie innowacyj-

nego narzędzia marketingowego. 
 Odwiedzimy kilkadziesiąt zakątków 
Gminy Bierawa oraz partnerskiej Gminy 
Markvartovice za pomocą wirtualnego 
spaceru – platformy dostępnej online, 
nie wychodząc z domu. Znajdą się tutaj 
krótkie informacje w trzech językach: 
polskim, czeskim i niemieckim. Trwają 

Projekt Spacerem po pograniczu jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice.

również prace nad albumem ukazującym 
oblicze regionu. 
 Wartość projektu wynosi 21  100,00 
euro, w tym przyznane dofinansowanie 
w kwocie 17.935,00 euro stanowi Euro-
pejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 
1  055,00 euro budżet państwa. Wkład 
własny gminy to 2 110,00 euro.

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

 „Początek działalności Stowarzysze-
nia Sołtysów wynikł z odzyskanej wol-
ności 4 czerwca 1989 r.  To właśnie tu w 
Licheniu podczas pierwszej pielgrzymki 
sołtysów w maju 1993 r. KSS ogłosił soł-
tysom w całym kraju, że powstało takie 
stowarzyszenie a rok później został wy-
brany Komitet Założycielski KSS. Tak po-
wstała pierwsza organizacja w kraju sku-
piająca sołtysów z całej Polski, która dziś 
w tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia 
swojej działalności”. Stowarzyszenie Soł-
tysów województwa Opolskiego powsta-
ło z inicjatywy sołtysów gminy Bierawa, 
którym wówczas przewodniczył Czesław 

Podziękowanie
Kudzia - Przewodniczący Konwentu Soł-
tysów gminy Bierawa. Stowarzyszenie 
Województwa opolskiego zostało powo-
łane do życia w październiku 2003 roku. 
Trzon Konwentu Sołtysów gminy Biera-
wa tworzyli sołtysi z: Lubieszowa - Berna-
deta Poplucz, Dziergowic - Celina Grze-
sik, Goszyc - Barbara Misky, Korzonka 
- Anna Brzyś. W późniejszym czasie 
dołączyli sołtysi z gmin: Cisek, Polska 
Cerekiew, Głogówek, Lubrza, Prudnik  
i Głubczyce.
 W tym roku w dniach 06-07.07.2019 
roku odbył się kolejny już 25 Zjazd Kra-
jowego Stowarzyszenia Sołtysów w Li-

cheniu. Opolszczyznę reprezentował 
jako jedyny były Prezes Stowarzyszenia 
Sołtysów Woj Opolskiego, radny gminy 
Bierawa Czesław Kudzia. Znalazł się on 
wśród 25 sołtysów całego kraju, którzy 
swoim zaangażowaniem zmieniali Polską 
wieś. W ten sposób KSS w Licheniu zło-
żyło podziękowanie najbardziej zaanga-
żowanym sołtysom minionego 25-lecia. 
W szerokich kręgach sołtysów wiadomo, 
że to właśnie na Opolszczyźnie powstała 
inicjatywa utworzenia Funduszu Sołec-
kiego, która otrzymała wsparcie opolskiej 
europoseł Danuty Jazłowieckiej oraz Do-
nalda Tuska obecnie Przewodniczącego 
Parlamentu Europejskiego.

Czesław Kudzia

 Energia elektromagnetyczna jest naj-
starszą formą naturalną energii we wszech-
świecie i jako taka jest niezbędna do pra-
widłowego funkcjonowania organizmów 
żywych. Wszystkie źródła pól elektroma-
gnetycznych można podzielić na: naturalne 
- występujące na Ziemi i we wszechświecie 
oraz sztuczne, które wytwarzane są przez 
różnego rodzaju urządzenia komunikacji 
bezprzewodowej.
 Według Światowej Organizacji Zdro-
wia (WHO), sztuczne PEM są jednym  
z najbardziej powszechnych i najszybciej 
rozwijających się czynników zanieczyszcza-
jących nasze środowisko.
 Efekty działania pól elektromagnetycz-
nych są niewyczuwalne przez zmysły czło-
wieka, dlatego są trudne do rozpoznania.  
W 2011 r. sztuczne pola elektromagnetycz-
ne zaliczone zostały przez WHO do Grupy 
2B (możliwie rakotwórcze). Nadmierne na-
rażenie na pola elektromagnetyczne może 
mieć także niekorzystny wpływ na rozwój 
innych chorób.
 Jak ograniczyć osobistą ekspozycję na 
sztuczne pola elektromagnetyczne?
Można to zrobić indywidualnie poprzez:
• ograniczanie rozmów przez telefon ko-
mórkowy, smartfon, smartwatch do nie-
zbędnego minimum;
• wyłączanie zawsze, gdy się z nich nie ko-
rzysta, funkcji: Bluetooth, Wi-Fi, Synchro-
nizacji danych, Danych komórkowych;

Informacje dla mieszkańców

Pola elektromagnetyczne
• włączanie na noc trybu samolotowego tzw. 
Offline (urządzenie nadal będzie działało 
jak budzik);
• wyłączanie w routerze, zwłaszcza na noc, 
Wi-Fi;
• priorytetowo wybieranie Internetu prze-
wodowego, a z mobilnego korzystanie oka-
zjonalnie (łącze przewodowe, a zwłaszcza 
światłowodowe jest bezpieczniejsze, stabil-
niejsze i szybsze, niż bezprzewodowe);
• unikanie rozmów przy niskim poziomie 
sygnału PEM,
• unikanie prowadzenia rozmów w windzie  
i innych pomieszczeniach zamkniętych, któ-
re tłumią sygnał PEM (windzie, samocho-
dzie oraz środkach komunikacji publicznej),
• wybieranie telefonu bezprzewodowego 
DECT i niani elektronicznej z funkcją ECO 
(ograniczającą poziom emisji PEM);
• korzystanie z przewodowego zestawu słu-
chawkowego, w celu oddalenia od głowy  
i ciała źródła emisji PEM;
• użytkowanie urządzenia bezprzewodowe-
go z dala od kobiety w ciąży oraz w przy-
padku dzieci i młodzieży – od głowy i pod-
brzusza;
• ograniczanie do niezbędnego minimum 
użytkowania urządzeń bezprzewodowych 
przez dzieci do lat 14;
• czytanie instrukcji urządzeń bezprzewo-
dowych i zachowywanie podczas użytkowa-
nia zalecanych przez producentów odległo-
ści od ciała i głowy.
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Informacje GCKiR

 Od dnia 1.05.2019 r. do 31.08.2019 r. 
Gminne Centrum Kultury i Rekreacji  
w Bierawie zrealizowało projekt z „Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestująca w obszary wiejskie” w ra-
mach Planu Działania Krajowej Sieci Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan 
operacyjny na lata 2018-2019, jako part-
ner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
realizuje operację pn. „Warsztaty sztuki  
w Gminie Bierawa”.
 Miejsce realizacji operacji: Gmin-
ne Centrum Kultury i Rekreacji w Bie-
rawie;  Dom Kultury w Bierawie, Dom 
Kultury w Dziergowicach, Dom Kultury  
w Starej Kuźni. 
 W ramach projektu odbywał się sze-
reg warsztatów w tym: wyrób biżuterii, 
szydełkowanie, rysunek, malarstwo, gra-
fika oraz ceramika. Podczas podsumowa-
nia projektu odbyła się wystawa wykona-
nych prac oraz rozstrzygnięcie konkursu 
„Moje dzieło”. Podsumowanie odbyło się 
na strzelnicy w Solarni na rajdzie rowero-
wym „Rajd babci Anny”.

 23 czerwca przy Kaplicy Św. Marii 
Magdaleny „ Magdalenka” odbył się kon-
cert zespołu BSA BRASS Kwintet dęty 
blaszany. W piękne niedzielne popołu-
dnie w leśnym zaułku zabrzmiały utwory 
między innymi Vivaldiego, Mozarta oraz 
Brugka. Organizatorzy serdecznie dzię-
kują za miłą atmosferę oraz obecność. 
Gminne Centrum Kultury i Rekreacji  
w Bierawie, Proboszcz Parafii Sośnico-
wice, Stowarzyszenie Przyjaciół Goszyc, 
Rada Sołecka Goszyce we współpracy  
z Druhami OSP.

 20 lipca odbył się coroczny rajd ro-
werowy organizowany przez GCKiR  
w Bierawie, Dom Kultury Dziergowice. 
Tegoroczna trasa wiodła do kapliczki 
„Magdalenki” i liczyła niespełna 18 km. 
W ramach organizowanego rajdu uczest-
nicy oraz goście mogli oglądać wystawę 
prac wykonanych podczas warsztatów 
w ramach Europejskiego Funduszu Rol-
nego na rzecz Obszarów Wiejskich. Po 
dotarciu uczestników na metę odbyło 
się podsumowanie konkursu z projektu 
„Moje dzieło” oraz podliczenie wszyst-
kich punktów drużyn uczestniczących  
w rajdzie rowerowym.

Pracownicy GCKiR w Bierawie

Wydarzenia kulturalne 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. 571 322 174 

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. 10:00 - 11:00 
i środy godz. 16:00-17:00)

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

GCKiR - akcja letnia 2019 - warsztaty lego

GCKiR - akcja letnia 2019 - wyjazd do kopalni luiza

GCKiR - akcja letnia 2019 - zajęcia sportowe

GCKiR - warsztaty sztuki - ceramika

GCKiR - warsztaty sztuki - rysunek

Koncert zespołu BSA BRASS przy Kaplicy Św. Marii Magdaleny „Magdalenka”
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Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Dziergowic

 Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza  
z Dziergowic uczestniczyła w dniach 4 – 7 
lipca w 47. międzynarodowym spotkaniu 
młodych strażaków w austriackim Mank. 
 W obozie połączonym z zawodami 
sportowo – pożarniczymi udział wzięło 
5708 uczestników z kilku krajów Europy. 
Zawody odbywały się w dwóch katego-
riach a mianowicie zawodnicy podcho-
dzili do startu z ustalonymi numerami 
startowymi oraz w innej konkurencji lo-
sowali przed startem swoje pozycje. Łącz-
nie startowało ponad 550 drużyn.
 MDP Dziergowice godnie reprezen-
towało ZOPS RP, województwo opolskie 
oraz swój powiat gminę i jednostkę. Mło-
dzi strażacy z Polski zajęli 2 i 3 miejsce  
w obu biegach w kategorii gości co jest 
bardzo dobrym wynikiem.
 Oprócz startu w konkurencjach spor-
towo – pożarniczych młodzież miała 
okazję sprawdzić się w olimpiadzie obo-
zowej, którą wygrała. Drużyna mogła też 
zwiedzić okolicę, zintegrować się z inny-
mi zawodnikami podczas wolnego czasu 
i ognisk obozowych czy też dyskoteki. 
Organizatorzy zapewnili wiele różnych 
atrakcji, jak też np. ogromny pokaz sprzę-
tu pożarniczego jednej z wiodących firm  
w Europie.
 Każdy z dni spędzonych w Austrii 
był wyjątkowy i pełen wrażeń. Cudow-
ny czas wakacji przy pięknej pogodzie  
w niezwykłym miejscu na ogromnym 
polu namiotowym. To wszystko sprawia, 
że wspomnienia pozostaną z nami na 
bardzo długo. Atmosfera tego spotkania 
była wspaniała.
 Nie sposób wyrazić nasza radość, ale 
chcemy powiedzieć proste DZIĘKUJĘ !!!
 

Sebastian Kwoczała
Z-ca naczelnika OSP Dziergowice

Opiekun MDP Dziergowice

Wyprawa pełna wrażeń!

Urząd Gminy Bierawa przypomina

 W związku z nadchodzącym okre-
sem grzewczym Urząd Gminy Bierawa 
przypomina wszystkim mieszkańcom, iż 
obowiązuje 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.

Klub Zawisza Stara Kuźnia

 Biegacze ZAWISZY Stara Kuźnia  
w czasie wakacji brali udział w wielu 
zawodach. 27-28.07.2019 r. Startowali 
w Międzygórzu, gdzie rozgrywane były 
Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich. 

Biegacze Zawiszy na topie

Bardzo dobrze biegały nasze najmłodsze 
zawodniczki, Wiera Gumienny w swojej 
kategorii była pierwsza a Julia Czarnecka 
zajęła trzecie miejsce. Pozostali zawod-
nicy również spisali się bardzo dobrze 

zajmując wysokie miejsca piąte, szóste  
i siódme.
 11.08.2019r. Startowaliśmy w Ludwi-
kowicach Kłodzkich, gdzie również roz-
grywano Mistrzostwa Polski w Biegach 
Górskich. W zawodach brało udział oko-
ło 1000 zawodników w tym dziewięcio-
ro zawodników ZAWISZY. Trasa biegu 
była bardzo wymagająca ale widoki na 
szczycie Wielkiej Sowy gdzie była meta, 
zrekompensowały przebyty trud i wysi-
łek. Drugie miejsce zajęła Irena Pakosz, 
Julia Czarnecka była trzecia. Pozostali za-
wodnicy również zajęli wysokie miejsca  
w swoich kategoriach wiekowych.

Bogdan Ciechomski
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Bierawa, boisko sportowe

Serdecznie zapraszamy!

Program imprezy:

7 września 2019 ( sobota )

Biegi dla dzieci - od godz. 10.00
Przedszkolaki – rocznik 2013 i młodsi  – Dziewczęta / Chłopcy  – dystans 215 m,
Klasy I - II – rocznik 2011 - 2012  – Dziewczęta / Chłopcy – dystans 215 m,
Klasy III - IV – rocznik 2009 - 2010  – Dziewczęta / Chłopcy – dystans 620 m,
Klasy V - VI – rocznik 2007 - 2008  – Dziewczęta / Chłopcy – dystans 815 m,
Klasy VII i gimnazjum – rocznik 2005 - 2006  – Dziewczęta / Chłopcy – dystans 1130 m.

DEKORACJA zwycięzców przedszkoli i szkół podstawowych.

Bieg otwarty na dystansie 6000m - start godzina: 12:30
M1:   rocznik 1984 - 2001 K1:   rocznik 1989 - 2001
M2:   rocznik 1969 - 1983 K2:   rocznik 1969 - 1988
M3:   rocznik 1959 - 1968 K3:   rocznik 1968 i starsze
M4:   rocznik 1958 i starsi
OPEN K i M bez kategorii wiekowej
Nordic Walking 1130m - rekreacyjnie. Pierwsze sześć osób na mecie otrzyma medal pamiątkowy.
DEKORACJA pozostałych zwycięzców i zakończenie zawodów.
Start w danej kategorii jest możliwy pod warunkiem udziału w danym biegu co najmniej 3 zawodników.

MemoriałMemoriał

ZGŁOSZENIA
W dniu zawodów biuro czynne w godzinach 8:00-9:30. 
Opłata startowa 10 zł dla uczestników spoza terenu gminy Bierawa. Brak opłaty dla dzieci.
Regulamin zawodów na www.bierawa.pl

BIERAWA
Gmina z perspektywą

Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku do celów promocyjnych Organizatora.

VIII VIII 
Haliny Brylant 

i Jewhena Torochtija
- ofiar tragicznego wypadku
na Ukrainie w 2011 roku.

Stara Kuźnia - nowy garaż przy OSP Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stara Kuźnia

Ortowice - remont dachu po nawałnicy nad świetlicą Kotlarnia - remont ośrodka zdrowia

Stare Koźle - szkolno-przedszkolny plac zabaw Korzonek - zestaw sprawościowy

Stare Koźle - przebudowa pomieszczeń na oddziały przedszkolne Stare Koźle - przebudowa pomieszczeń na oddziały przedszkolne

W skrócie:
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Goszyce - remont rowu Modernizacja GCKiR w Bierawie

Grabówka - nowa nawierzchnia Nowy chodnik w Lubieszowie

Bierawa - remont LZS Dziergowice - plac Heksy - upiększenie terenu

Fotowoltaika na GCKiR w Bierawie Fotowoltaika na GCKiR w Bierawie

W skrócie:


