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Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia 
spędzone w gronie najbliższych przyniosą Państwu 

wiele radości, ciepła i optymizmu.  
Niech w nadchodzącym Nowym 2020 Roku 

szczęście i pomyślność nigdy Państwa nie opuszczą,
a wiara codziennie dodaje siły i energii do tworzenia  

i realizowania nowych pomysłów.

Wójt Krzysztof Ficoń
wraz z pracownikami Urzędu Gminy Bierawa

Przewodniczący Rady Joachim Morcinek
wraz z Radnymi Gminy Bierawa
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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

Uprzejmie informujemy, że w dniu 
24 grudnia 2019 r. (wigilia)

Urząd Gminy Bierawa będzie  
nieczynny.

* * *
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

* * *
Nowe godziny ZGKiM 

Zapraszamy do siedziby ZGKiM  
w godzinach:

w poniedziałki od 8.00 do 16.00
wtorek – piątek od 7.00 do 15.00

Kasa Zakładu czynna w godzinach:
w poniedziałki od 8.15 do 15.30
wtorek – piątek od 7.15 do 13.30

* * *
PUNKT NIEODPŁATNEJ

POMOCY PRAWNEJ
Nieodpłatna pomoc prawna

będzie świadczona 
od poniedziałku do piątku

w godzinach 14 -18
w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Bierawie, 
przy ul. Wojska Polskiego 12

* * *
Liczba mieszkańców

Stan na 01.12.2019
Bierawa .......................................... 1374
Brzeźce ............................................. 568
Dziergowice .................................. 1676
Goszyce ............................................ 181
Grabówka ........................................ 187
Korzonek ......................................... 216
Kotlarnia ......................................... 555
Lubieszów ....................................... 521
Ortowice ......................................... 245
Solarnia ........................................... 476
Stara Kuźnia ................................... 634
Stare Koźle ...................................... 858
Razem ...................................... 7491

Informacje Wójt informuje

 Szanowni mieszkańcy Gminy Biera-
wa, kolejny pracowity rok dobiega końca. 
Myślę, że rok 2019 był okresem trudnym 
zarówno pod względem finansowym, jak 
również z powodu skomplikowanej sy-
tuacji społeczno-politycznej w naszym 
kraju. Śmiem twierdzić, że sytuacja finan-
sowa Gminy z roku na rok jest coraz trud-
niejsza. Powodów tego stanu rzeczy jest 
kilka, a mianowicie:
• malejąca kwota subwencji oświatowej 

przekazywana z budżetu państwa, nie 
wystarczająca na realizację ustawowych 
zadań w oświacie, czego konsekwencją 
są coraz większe wydatki na te zadania  
z budżetu gminy, 

• pozbawienie gminy środków finanso-
wych z Funduszu Ochrony Środowiska 
na rzecz Wód Polskich,

• wzrost minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, które od stycznia 2020 roku bę-
dzie wynosiło 2600 zł, a już od początku 
2021 roku 3000 zł, co wpłynie na wzrost 
kosztów funkcjonowania gminnych 
jednostek,

• planowany od stycznia 30 % wzrost cen 
energii elektrycznej,

• przejęcie przez Gminę części kosztów 
transportu publicznego,

• pozbawienie Gmin dochodów z powo-
du obniżenia stawki podatku docho-
dowego lub całkowitego zwolnienia dla 
osób do 26 roku życia.

 Tych parę przykładów pokazuje z jaki-
mi trudnościami borykają się samorządy 
realizując swoje zadania przy coraz więk-
szych wydatkach i malejących wpływach.
 Dlatego chcąc sprostać wyzwaniom, 
jakie stoją przed samorządem, radni byli 
zmuszeni do podwyższenia stawek podat-
kowych, uwzględniając głównie wskaźnik 
inflacyjny, jak również drastycznie rosną-
ce ceny energii elektrycznej. 
 Pomimo tych trudności mamy także 
powody do zadowolenia. Udało się roz-
budować sieć gazowniczą w kierunku Bie-

Szanowni Mieszkańcy
rawy i Grabówki, ruszyła rozbudowa sieci 
gazowniczej w miejscowościach Kotlarnia  
i Goszyce, zakończona została przebudo-
wa kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej 
nr 408 Bierawa – Korzonek (koszt zadania 
to około 14 mln złotych), został zmoder-
nizowany chodnik w części drogi woje-
wódzkiej nr 425 w Lubieszowie (dofinan-
sowany z budżetu Gminy Bierawa), po-
wstał kolejny odcinek ścieżki rowerowej 
w kierunku Grabówki (współfinansowany 
z budżetu gminy Bierawa i Starostwa Po-
wiatowego), przebudowana została ulica 
Sosnowa w Dziergowicach oraz część uli-
cy Wiejskiej w Grabówce. Przeniesiono, 
choć z niemałym trudem, dwa oddziały 
przedszkolne w Starym Koźlu do budyn-
ku szkoły.
 Gmina nieustannie doposaża jed-
nostki Ochotniczej Straży Pożarnej.  
W tym roku udało się zakupić samochód 
dla jednostki OSP Stara Kuźnia, która ob-
chodziła swój jubileusz 100-lecia powsta-
nia. Także w tym roku udało się rozbu-
dować sieć wodno-kanalizacyjną w paru 
miejscowościach naszej gminy, między 
innymi w Solarni przy ulicy Nepomuce-
na, w Bierawie przy ulicy Jana Pawła II  
i Ogrodowej, w Starej Kuźni przy ulicy 
Kołodzieja i w Lubieszowie przy ulicy 
Okrężnej.
 Wyposażono również Dom Kultury 
w Dziergowicach w dodatkowy sprzęt, co 
przyczyni się do zwiększenia oferty kultu-
ralnej. Zadbano także o poprawę estetyki 
w centrum Bierawy dzięki zagospodaro-
waniu placu przy Domu Kultury w Biera-
wie. 
 Reasumując, należy podkreślić, że 
coraz więcej środków wydajemy na bie-
żące zadania. Jednak mam nadzieję, że 
niekorzystna fala podwyżek zostanie za-
hamowana. Podejmując trudne decyzje  
o podwyżkach staramy się, aby nie były 
one zbyt radykalne. Liczę w tym względzie 
na zrozumienie naszych mieszkańców.
 Niebawem, bo już w styczniu powi-
nien funkcjonować zbiornik Racibórz, 
który z pewnością poprawi bezpieczeń-
stwo mieszkańców przed powodzią. Do-
biega końca projektowanie pierwszego 
odcinka wału na terenie Gminy Bierawa 
o długości 2850 metrów. Data rozpoczęcia 
jego budowy nie jest jeszcze znana.
 Niestety, ale w mijającym roku nie 
ominęły nas też nieszczęśliwe sytuacje.
 W dniu 25 listopada br. w wyniku 
pożaru budynku wielorodzinnego w Bie-

rawie przy ulicy Kościelnej, mieszkań zo-
stało pozbawionych 5 rodzin, w tym 3 ro-
dziny z małymi dziećmi oraz jedna osoba 
w podeszłym wieku. Straty poniesione 
w wyniku tego zdarzenia losowego są 
ogromne. Zniszczeniu uległ cały dach 
oraz wszystkie mieszkania. Rodziny stra-
ciły dorobek całego życia. Powrót rodzin 
do swoich mieszkań przez długi czas bę-
dzie niemożliwy. 
 Gmina Bierawa podjęła działania or-
ganizacyjne mające na celu pomoc po-
szkodowanym oraz wypłaciła im zasiłki 
celowe. Wiele osób odpowiedziało na apel 
o udzielenie pomocy na ich rzecz, za co  
w imieniu własnym i rodzin składam go-
rące podziękowania. 
 Na koncie Parafialnego Caritasu gro-
madzone są środki, które będą przekazane 
rodzinom w formie finansowej, czy mate-(Ciąg dalszy na str 3)

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 Bierawie 
oraz ulicy Stawowej w Dziergowicach 
– 16 000 zł.

4. Budowa Letniej Bazy Kultury przy 
Gminnym Centrum Kultury i Rekre-
acji w Bierawie – 412 000 zł, w tym do-
finansowanie z PROW 262 000 zł

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

6. Przebudowa i zmiana sposobu użyt-
kowania części pomieszczeń Szkoły 
Podstawowej w Starym Koźlu na 2 od-
działy 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. Nepomuce-

Zrealizowano następujące zadania:
na w Solarni, ul. Nowa w Brzeźcach, 
odnoga ulicy Nowej w Lubieszo-
wie, ul. Dworcowa i ul. Jana Pawła II  
w Bierawie, ul. Kołodzieja w Starej 
Kuźni – 620 000 zł

10. Remonty dróg gminnych (remont 
cząstkowy, chodnik Kotlarnia, droga 
w Grabówce, ul. Leśna w Starej Kuź-
ni, ul. Strażacka w Lubieszowie) – 
300 000 zł

11. Remont i malowanie elewacji szatni 
na boisku w Starym Koźlu – 13 000 zł

12. Przebudowa ulicy Sosnowej w Dzier-
gowicach – 197 000 zł

13. Przebudowa Domu Ludowego  
w Brzeźcach – 200 000 zł

14. Budowa oświetlenia parkingu przy 
GCKiR w Bierawie – 47 000 zł

15. Malowanie Szkoły Podstawowej  
w Starym Koźlu przy ulicy Szkolnej – 
47 000 zł

16. Konserwacja i remont rowów meliora-
cyjnych – 100 000 zł

(Ciąg dalszy ze str 2) rialnej związanej z odbudową budynku.
 Za Państwa wsparcie w wielu działa-
niach i inicjatywach jestem wdzięczny. Na 
koniec dziękuję wszystkim pracownikom 
urzędu, podległym jednostkom, stowa-
rzyszeniom, przedstawicielom organizacji 
działających na terenie gminy, jednost-
kom OSP za codzienną, mozolną pracę na 
rzecz Gminy Bierawa. Dziękuję Radnym 
i Sołtysom za dobrą współpracę w roku 
2019.

 Z okazji Świat Bożego Narodzenia ży-
czę wielu radosnych przeżyć, wewnętrz-
nego spokoju, rodzinnej atmosfery oraz 
Błogosławieństwa Bożego w każdym dniu 
nadchodzącego Roku.

Wójt Gminy Bierawa
Ficoń Krzysztof

 Z przyjemnością informujemy na-
szych podróżnych, że od dnia 03 grud-
nia 2019 roku firma GTV BUS oddział 
Kędzierzyn Koźle ma przyjemność za-
oferowania swoim klientom aplikację 
mobilną KIEDY PRZYJEDZIE.
 Dzięki darmowej aplikacji możecie 
Państwo śledzić na bieżąco kursowanie 
naszych autobusów na terenie oddziału 
Kędzierzyn Koźle. Aplikacja dostępna 
jest na platformy Android, iOS oraz 
Windows Phone. Dzięki usłudze spraw-
dzisz, czy Twój autobus nie jest opóź-
niony lub przeciwnie - czy kierowca 
czasami nie odjechał za wcześnie (co 
ułatwi rozstrzyganie spornych kwestii 
czasowych). 
http://gtvbus-kkozle.kiedyprzyjedzie.
pl/#/
 
GTV BUS
www.gtvbus.pl

Informacje

KIEDY PRZYJEDZIE

 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 ?

17. Wyposażenie techniczne wspierają-
ce poszczególne działania kulturalne 
w Domu Kultury w Dziergowicach 
– 394  000 zł, w tym dofinansowanie  
z PROW 234 000 zł

18. Montaż paneli fotowoltaicznych na 
obiekcie Gminnego Centrum Kultury 
i Rekreacji w Bierawie – 129  000 zł,  
w tym dofinansowanie z WFOŚiGW 
w Opolu 64 000 zł

19. Budowa Otwartej Strefy Aktywności 
w miejscowości Brzeźce – 41  000 zł, 
w tym dofinansowanie z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki 20 400 zł
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Pożar budynku mieszkalnego w Bierawie

 W dniu 25 listopada 2019 r. w wyni-
ku pożaru budynku wielorodzinnego  
w Bierawie przy ulicy Kościelnej, miesz-
kań zostało pozbawionych 5 rodzin,  
w tym 3 rodziny z małymi dziećmi oraz 
jedna osoba w podeszłym wieku. Rodziny 
obecnie zamieszkują w lokalach zastęp-
czych lub tymczasowo u rodzin.
 Straty poniesione w wyniku tego zda-
rzenia losowego są ogromne. Zniszczeniu 
uległ cały dach budynku oraz wszystkie 
mieszkania. Rodziny straciły dorobek ca-
łego życia. W jednej chwili zostali pozba-
wieni nie tylko dachu nad głową, ale rów-
nież podstawowych sprzętów gospodar-
stwa domowego oraz rzeczy codziennego 
użytku. Powrót rodzin do swoich miesz-
kań przez długi czas będzie niemożliwy.
 Gmina Bierawa podjęła działania or-
ganizacyjne mające na celu pomoc po-
szkodowanym. Jednak potrzeby są bardzo 
duże. Sama odbudowa dachu to koszt ok. 
250 tys. zł. Straty materialne poniesione 

Pomoc dla poszkodowanych
przez poszkodowanych przekraczają ich 
możliwości finansowe.
 W związku z powyższym apelujemy  
i prosimy wszystkich, którzy mają moż-
liwość przyjścia z pomocą poszkodowa-
nym, aby nie pozostali obojętni na los lu-
dzi dotkniętych tym nieszczęściem.
 Zebrane środki zostaną przeznaczone 
głównie na zakup materiałów budowla-
nych, odbudowę dachu, jak i pomoc ro-
dzinom w powrocie do życia w godnych 
warunkach.

 Pomoc finansową można przekazać na 
rachunek bankowy: 
Parafialny Caritas w Bierawie
76 8882 1016 2002 0026 0185 0001
z dopiskiem „Pomoc dla poszkodowa-
nych w pożarze”.

Wójt Gminy
Krzysztof Ficoń

Szanowni Państwo !
 Za  ratowanie ocalałego mienia, 
uporządkowanie budynku po pożarze  
i zalaniu, organizowanie zbiórek rzeczy 
niezbędnych do normalnego funkcjo-
nowania, a także za ogromne wsparcie 
i słowa otuchy w tym trudnym dla nas 
czasie chcielibyśmy z całego serca po-
dziękować. 
 Wszystkim ludziom dobrej woli 
za okazaną nam pomoc jeszcze raz ser-
decznie dziękujemy .

Mieszkańcy zniszczonego
na skutek pożaru domu 

przy ul. Kościelnej 5c w Bierawie

* * *

ŚWIĄTECZNE OŚWIETLENIE
 W roku bieżącym w Gminie Bie-
rawa nie będą instalowane na słupach  
energetycznych elementy oświetlenia 
świątecznego. Środki planowane na ten 
cel zostały przeznaczone na zabezpie-
czenie zniszczonego w pożarze budyn-
ku mieszkalnego w Bierawie.

* * *

WILKI
 Od pewnego czasu pojawiały się 
doniesienia o wilkach, które zamieszka-
ły w okolicznych lasach. Od kilku mie-
sięcy obserwowane są na polach wokół 
Goszyc. Początkowo jeden osobnik  
a następnie dwa kolejne. Prawdopo-
dobnie otoczone płotem pola stanowią 
dla nich dogodne miejsce dla polowań. 
 Według przedstawicieli Regio-
nalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  
w Opolu obecność wilków nie zagraża 
ludziom a ich populacja jest monitoro-
wana. Być może należy jednak zwrócić 
baczniejszą uwagę na swoje domowe 
zwierzaki, szczególnie psy oraz przyj-
rzeć się zabezpieczeniu zwierząt gospo-
darskich i mieć świadomość że wilki są 
wśród nas.

Marek Stańczyk

Informacje

Gmina Bierawa znajduje się wśród 11, które otrzymały dofinansowanie na ochronę powie-
trza, poprzez wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne.

 Wójt Gminy Bierawa Krzysztof Ficoń 
- podpisał umowę o dofinansowanie na 
projekt pn. Niskoemisyjna gmina – po-
prawa efektywności energetycznej i ogra-
niczanie niskiej emisji na terenie Gminy 
Bierawa w ramach działania 5.5 Ochro-
na powietrza Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego 

Bierawa bardziej ekologiczna
2014-2020. Blisko 70 osobom zostanie 
umożliwiona wymiana ogrzewania wę-
glowego na bardziej ekologiczne. Dofi-
nansowanie sięga 67%. Projekt zakończy 
się w maju 2021.

 Wspierane projekty muszą przyczy-
niać się do zmniejszenia emisji gazów 

cieplarnianych oraz pyłu zawieszonego 
PM10.
 Wartość podpisanej umowy, to 
1 611 780,41 zł, z czego 547 830,24 zł sta-
nowi dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Wójt Gminy
Krzysztof  Ficoń

Jubilaci - Państwo Groborz - 65 lat Pożycia Małżeńskiego

Nasi Jubilaci:

Jubilaci - Państwo Mainwald - 65 lat Pożycia Małżeńskiego

NASI JUBILACI
Gertruda i Bolesław Groborz .... 65 PM
Maria i Georg Mainwald ........... 65 PM
Otylia i Alojzy Pazurek ............. 70 PM

* * *

 Urząd Gminy Bierawa informuje, 
że w kasie Urzędu Gminy można regu-
lować należności za podatki kartą płat-
niczą bądź kredytową.
 Przypominamy również, że w na-
szej kasie można regulować pozostałe 
należności np. za śmieci, telefony, ener-
gię elektryczną i inne. Opłata wynosi 
1,49 zł.

* * *

 Serdecznie zapraszamy na strony 
internetowe sołect z naszej gminy:

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

http://www.dziergowice.com
http://www.dziergowice.pl

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

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

Sołectwo Solarnia
http://www.solarnia.pl/
Sołectwo Stare Koźle

http://www.starekozle.pl

Informacje
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GCKiR - Lekcja biblioteczna dla przedzkolaków w DK Bierawa GCKiR - Zajęcia plastyczno - biblioteczne w DK Stara Kuźnia

GCKiR - Spotkanie biblioteczne w DK DziergowiceGCKiR - Plastyka w DK Dziergowice

Informacje GCKiR

Zwycięstwo w konkursie 
- Stobrawskim Festiwa-
lu Piosenki Turystycznej  
w Namysłowie
 Z ogromną przyjemnością pragniemy 
się z Państwem podzielić naszą radością. 
Zespół „Latika” w składzie: Magdalena 
Suchanek, Nikola Suchanek, Wiktoria 
Dowhań, Maja Kulot oraz instruktor Ste-
fan Wardenga brał udział w X Jubileuszo-
wym Stobrawskim Festiwalu Piosenki 
Turystycznej w Namysłowie 12.10.2019r. 
Grupa startowała w kategorii: piosenka 
autorska. Utwór zdobył Grand Prix Fe-
stiwalu. Radość nasza był tym większa, że  
w poprzedniej edycji za autorski utwór 
„Stobrawska ziemio” zespół także zdobył 
nagrodę Grand Prix Festiwalu. W wyżej 
wymienionej kategorii startował nasz dru-
gi zespół - „Papa Bafi” w składzie: Paulina 
Dziwińska, Paulina Kozok, Bartek Kozok, 
Filip Szostak oraz instruktor Stefan War-
denga. Grupa otrzymała wyróżnienie za 
piosenkę „Czas na stobrawski szlak” au-
torstwa Pana Stefana Wardengi.

Jesienne bajanie Mi-
strza Brzechwy w DK  
w Dziergowicach

Wydarzenia kulturalne
 25.10.2019 - odbyło się „ Jesienne ba-
janie Mistrza Brzechwy” w Domu Kultury 
Dziergowice;) W ramach konkursu recy-
tatorskiego odbyło się również podsumo-
wanie projektu o temacie „ Byle czego nie 
pleciemy pięknie wpisując się w konkurs 
recytatorski gdzie dzieci „byle czego” nie 
recytowały. Projekt dotyczył współorga-
nizacji w ramach konkursu na realizację 
przedsięwzięć „ EDUKO- Bardzo Młoda 
Kultura 2019- 2021- Opolskie”. W ramach 
dofinansowania ze środków Narodowe-
go Centrum Kultury- Programu Bardzo 
Młoda Kultura 2019-2021 oraz budżetu 
Województwa Opolskiego. Można było 
zobaczyć między innymi wystawę zdjęć 
wykonanych podczas warsztatów odby-

wających się od 3 października.
Przed konkursem uczniowie oraz przed-
szkolaki uczestniczyli w warsztatach te-
atralnych prowadzonych przez Panią 
Teresę Okaj, która następnie czyniła rolę 
jury wraz z Panią Elżebietą Szymańską 
oraz Rozwitę Sroka. Tegoroczne GRAND 
PRIX KONKURSU RECYTATORSKIE-
GO ZDOBYŁA JULIA KAPUSTA ze 
Szkoły Podstawowej w Kuźni Racibor-
skiej. Serdecznie gratulujemy wszystkim 
zwycięzcom oraz wszystkim biorącym 
udział w konkursie. 

Festyn bajkowy w DK 
w Starej Kuźni
 „Witajcie w naszej bajce” taki tytuł no-
sił nasz Festyn Bajkowy. Dnia 25.10.2019 
w DK Stara Kuźnia obchodzony jest Świa-
towy dzień postaci z bajek, a My już pod 
koniec października witamy wszystkie 
wcielające się z bajek postacie, gdzie bawi-
my się wyjątkowo bajkowo? Jedną z zabaw 
było, gdzie zły czarodziej pozamieniał 
bajki i trzeba było je przywrócić na swo-
je miejsce, jak również mnóstwo zabaw 
zręcznościowych, muzycznych, warszta-
ty tworzenia różdżki, bajka na dobranoc 
oraz mnóstwo pysznych smakołyków. 
Dziękujemy wszystkim przebranym po-
staciom i ich rodzicom.

Spotkanie biblioteczne 
w GCKiR w Bierawie
 W listopadzie odbyły się 3 spotkania 
dla przedszkolaków. Z okazji zbliżające-
go się święta poświęciliśmy je tematyce 

GCKiR w obiektywie:

patriotycznej i symbolach narodowych. 
Czytaliśmy wiersze i opowiadania. Każde 
ze spotkań zakończyliśmy wykonaniem 
flag i kotylionów w barwach biało - czer-
wonych. W grudniu spotykamy się na lek-
cjach bibliotecznych poświęconych trady-
cji bożonarodzeniowej w Polsce.

Koncert z okazji Świę-
ta Niepodległości
 Obchody rozpoczęto mszą świętą  
w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Trójcy 
Świętej w Bierawie. Następnie zespół „Ele-
ganza” pod kierunkiem Waldemara Sta-
niczka w koncercie zaprezentował utwory 
kompozytorów polskich i zagranicznych. 
Na koncercie zaprezentowała się również 
utalentowana Paulina Piegza z Bierawy 
- Laureatka wielu konkursów ogólnopol-
skich dotyczących gry na fortepianie.

Biesiada Marcińska
 

 W dniu 10.11.2019 odbyła się trady-
cyjnie Biesiada Marcińska. Jak co roku Pa-
nie z caritasu napiekły rogale Marcińskie. 
Odbył się konkurs rodzinny gdzie uczest-
nicy zmagali się z zadaniami dotyczącymi 
Św. Marcina. Tematem biesiady był Pejzaż 
Śląski poprowadzony przez zespół Wesoła 

Ferajna Berniego. Była to dawka humoru 
po zanikającej kulturze śląskiej. Dla dzieci 
odbyły się warsztaty plastyczne.

Pracownicy GCKiR w Bierawie

GCKiR - Koncert z okazji 11 Listopada

GCKiR - Jesienne Bajanie Mistrza Brzechwy w DK Dziergowice GCKiR - Festyn Bajkowy w Domu Kultury w Starej Kuźni
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GCKiR - Warsztaty plastyczno - filcowe w Brzeźcach GCKiR - Warsztaty plastyczno - filcowe w Lubieszowie

GCKiR - Warsztaty przędzenia, kręplowania w KoniakowieGCKiR - Warsztaty plastyczno - filcowe w Starym Koźlu

GCKiR - Warsztaty szydełkowania w Domu Kultury w Bierawie GCKiR - Warsztaty szydełkowania w Domu Kultury w Bierawie 

GCKiR - Warsztaty tkactwa w Domu Kultury w BierawieGCKiR - Warsztaty tkactwa w Domu Kultury w Bierawie

GCKiR w obiektywie:

„Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. „Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne 
w Domu Kultury w Dziergowicach”

mająca na celu kompleksowe doposażenie obiektu w sprzęt 
pozwalający na poszerzenie oferty kulturalnej w Domu Kultury w Dziergowicach

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania 

„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych 
usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. „Letnia Baza Kultury przy Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie”
mająca na celu utworzenia miejsca spotkań kulturalno – społecznych w Bierawie

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania

„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie
 podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, 
w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Na lata 2014-2020
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Przedszkole w Dziergowicach

 Miłą informacją dla naszej placówki 
okazał się fakt, iż rodzice naszych przed-
szkolaków zgłosili nas do konkursu NTO 
- Przedszkole na medal. Z nieukrywanym 
zadowoleniem cieszyliśmy się z każdego 
głosu poparcia tej akcji, tym bardziej, że 
długo byliśmy liderami. Dopiero ostat-
nie chwile bitwy na głosy zadecydowały 
o tym, że zeszliśmy na drugie miejsce po 
uzyskaniu 393 głosów poparcia.
 Stąd składamy serdeczne podziękowa-
nia za okazanie życzliwości, a każdy od-
dany głos jest dla naszej pracy ogromnym 
wyrazem uznania.
 Cieszymy się też z osiągnięć naszych 
wychowanków. Na uwagę zasługuje fakt, 
iż 6-latka Natalia Belkner zdobyła trze-
cie miejsce w biegach organizowanych  
z okazji memoriału H. Brylant i J. Toroch-
tija. Naszym udziałem staraliśmy się też 
uświetnić Dożynki Parafialne oraz spotka-
nie członków Koła Emerytów i Rencistów, 
podczas których dzieci chętnie śpiewały, 
tańczyły oraz recytowały wiersze. Wzięli-
śmy też udział w kameralnym spotkaniu 

Przedszkole na medal
Jesienne Bajanie Mistrza Brzechwy, gdzie 
dzieci przedstawiły wiersz J. Tuwima Mu-
rzynek Bambo.
 Jak co roku nadal pielęgnujemy tra-
dycje związane z naszym regionem, stąd 
obchodziliśmy „Święto pieczonego kar-
tofla”, na które w ramach współpracy 
przyjechało około 40 dzieci z przedszkola  
nr 6 z K- Koźla. Nasze przedszkolaki tak-
że odwiedziły tę placówkę i bawiliśmy się 
tam na andrzejkach. Odwiedziliśmy też 
przy okazji schronisko oraz przekazali-
śmy ofiarowaną przez rodziców karmę dla 
bezdomnych zwierząt.
 W ramach imprez wewnętrznych 
w przedszkolu świętowaliśmy Dzień 
Przedszkolaka, który został uświetniony 
przedstawieniem pt. Kaczka Dziwaczka 
w wykonaniu pracowników przedszkola. 
Dzień muzyki i dzień pluszowego misia, 
który swoją obecnością uświetnili zapro-
szeni goście pan Paweł Marcyniak i pan 
Bernard Kowol. Kontynuując tradycję 
robienia zapasów na zimę kisiliśmy także 
kapustę. Z okazji Dnia dyni poznaliśmy 

walory smakowe, zdrowotne wielu wa-
rzyw i owoców. Obchodziliśmy również 
odzyskanie Niepodległości przez Polskę. 
Najstarsza grupa przygotowała uroczystą 
akademię, podczas której wspólnie od-
śpiewaliśmy hymn narodowy o godzinie 
11:11 w ramach akcji „Szkoła dla hym-
nu”. Na początku listopada Przedszkola-
ki odwiedziły miejscowy cmentarz oraz 
Pomnik Powstańców Śląskich, gdzie za-
paliły znicze, jak również w ciszy i zadu-
mie pomodliły się za bliskich zmarłych.  
W przedszkolu realizowany jest także 
program unijny „Ciekawy Świat Przed-
szkolaka”. W ramach tego projektu, dzie-
ci biorą udział w dodatkowych zajęciach 
z rytmiki, plastyki, języka angielskiego  
i logopedii. 
 Obecnie przygotowujemy się do świąt 
i każda grupa wiekowa przedstawi swoje 
Jasełka dla zaproszonych gości. 
 W związku ze zbliżającymi się święta-
mi Pracownicy Przedszkola w Dziergowi-
cach życzą wszystkim czytelnikom miłych 
spotkań w gronie rodzinnym, a także 
zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Na-
rodzenia. 

Rita Olbrych- Pietrzak

Przedszkole w Bierawie

 Od września 2019r. Przedszkole  
w Bierawie ma nową organizację. Po 
odłączeniu oddziałów zamiejscowych  
w Starym Koźlu i Kotlarni placówka funk-
cjonuje jako Publiczne Przedszkole w Bie-
rawie. W Lubieszowie natomiast znajduje 
sie Punkt Przedszkolny przy Publicznym 

U nas jest ciekawie!

Przedszkolu w Bierawie. Stanowisko Dy-
rektora piastuje mgr Monika Bagińska.  
W przedszkolu są trzy grupy wiekowe: gru-
pa maluszków (3-4 latków), średniaków 
(4-5 latków) oraz starszaków (5-6 latków). 
Do punktu przedszkolnego w Lubieszowie 
uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat. 

 Rok szkolny rozpoczęliśmy udziałem 
w Memoriale H. Brylant i J. Torochtija  
i uczestnictwem w korowodzie dożynko-
wym. W październiku dzieci wystąpiły  
w konkursie recytatorskim „Jesienne ba-
janie mistrza Brzechwy” i w konkursie pa-
triotycznym „Kto Ty jesteś?”. 
 W WFOŚiGW w Opolu odebraliśmy 
wyróżnienie w konkursie plastycznym 
„Nasze Naturalne Środowisko Otula Fla-
ga Biało - Czerwona”. Natomiast dzieci, 
które rozpoczęły edukację zostały uro-
czyście pasowane na prawdziwych przed-
szkolaków. Nasze przedszkole przystąpiło 
do projektu „Mały Miś w świecie wielkiej 
literatury”, aby w ciekawy sposób promo-
wać czytelnictwo na terenie placówki jak 
również w gronie rodzinnym. Ponadto 
od października 2019r. realizowany jest 
projekt dofinansowany z Funduszy Euro-
pejskich „Ciekawy Świat Przedszkolaka”. 
Celem projektu jest wyrównywanie szans 
edukacyjnych dzieci w wieku przedszkol-
nym oraz podniesienie kwalifikacji na-
uczycieli. W ramach projektu odbywają 
się zajęcia plastyczne, rytmiczne, języka 
angielskiego oraz zajęcia logopedyczne. 
 Każdy dzień w naszym przedszkolu 
jest ciekawy. Teraz z niecierpliwością cze-
kamy na przyjście Mikołaja.

Joanna Zioło

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 Taki tytuł ma kolejny realizowany pro-
jekt przez Gminę Bierawa. Realizowany 
jest on w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Opol-
skiego na lata 2014-2020, oś prioryteto-
wa IX Wysoka jakość edukacji, działania 
9.1. Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.3. 
Wsparcie edukacji przedszkolnej, współ-
finansowanego ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.
 Projekt skierowany jest do wszystkich 
oddziałów przedszkolnych działających  
w Gminie Bierawa.
 Celem projektu jest wzrost kompeten-
cji kluczowych przedszkolaków objętych 
projektem oraz podniesienie kwalifikacji 

Ciekawy Świat Przedszkolaka
nauczycieli biorących udział w projekcie. 
Głównym celem jest także podniesienie 
u uczniów kompetencji kluczowych, wła-
ściwych postaw niezbędnych do funkcjo-
nowania na rynku pracy, a także rozwój 
indywidualnego podejścia do ucznia. 
Będą także rozwijane właściwe postawy/
umiejętności (takie jak: kreatywność, in-
nowacyjność oraz praca w zespole) oraz 
wyrównywane będą przez to szanse edu-
kacyjne dzieci w wieku przedszkolnym 
w zakresie stwierdzonych deficytów. Zo-
staną zakupione pomoce dydaktyczne,  
w które przedszkola będą doposażone. 
Dzięki tym pomocom będą również od-
bywały się dodatkowe zajęcia, które roz-
szerzą umiejętności dzieci. 

 Działaniami projektu objętych zosta-
nie co najmniej 230 dzieci oraz 27 na-
uczycieli. Projekt oferuje prowadzenie 
dodatkowych zajęć, pomoc logopedy oraz 
naukę języka angielskiego.

 Wartość projektu to 678  019,27 zł,  
w tym dofinansowanie z Unii Europej-
skiej w wysokości 576  316,36 zł, nato-
miast wkład Gminy Bierawa wynosi 
101 702,91 zł.

 Projekt jest współfinansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społeczne-
go

„Najtrudniejsze jest zdecydowanie się na działanie.
Reszta to już tylko kwestia wytrwałości”

Amelia Earhart

Szanowny Pan
Tomasz Radłowski

Marszałek Województwa Opolskiego
 Andrzej Buła

Składam Panu gratulacje i przyznaję nagrodę

za aktywność na rzecz rozwoju i promocji sportu w Województwie Opolskim.
Życzę dalszych sukcesów i wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów.
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Zespół Szkolno - Przedszkolny w Starym Koźlu

 Od września bieżącego roku społecz-
ność naszej placówki powiększyła się  
o dwa oddziały przedszkolne, które mają 
swoją siedzibę na piętrze szkoły w Sta-
rym Koźlu. Budynek w czasie wakacji 
przeszedł gruntowny remont, wyburzono 
stary układ ścian, dostosowano pomiesz-
czenia do wymogów młodszych użytkow-
ników. Funkcjonują oddzielne wejścia dla 
obu grup wiekowych. Powstały dwie duże 
sale zabaw, szatnia, pomieszczenia sani-
tarne, gospodarcze i kuchnia. W budynku 
gotuje się obiady zarówno dla przedszko-
la, jak i dla chętnych uczniów klas I-III. 
Przedszkolaki i ich opiekunowie zaakli-
matyzowali się szybko w nowym miejscu  
i aktywnie działają. 
 Rozpoczęli od pasowania na przed-
szkolaka, świętowali Dzień Nauczyciela, 
Dzień Przedszkolaka, Dzień Pieczone-
go Ziemniaka, Dzień Chłopaka, obcho-
dzili Dzień Postaci Bajkowych i wraz ze 
swoimi Paniami odśpiewali 4 zwrotki 
„Mazurka Dąbrowskiego” biorąc udział  
w akcji „Szkoła do hymnu”. Nauczyciel-
ki przedszkola powzięły nowa inicjatywę  
i postanowiły zaprosić przedszkolaków  

Rewolucja poszła gładko
z całej gminy na międzyprzedszkolny 
konkurs kolęd „Lulajże Jezuniu”. Spotka-
nia mają na stałe zagościć w kalendarzu 
imprez. W grudniu nie mogło tez zabrak-
nąć wizyty św. Mikołaja, który rozdał pre-
zenty grzecznym dzieciom z przedszkola 
i szkoły.
 Uczniowie szkoły podstawowej ruszy-
li pełna parą i zaliczyli już niejedno po-
dium. W akcji zbiórki groszy „Gorączka 
złota” zajęliśmy I miejsce i odebraliśmy 
statuetkę i podziękowanie z rąk zastępcy 
Prezydenta Miasta Pana Wojciecha Jagieł-
ły. 
 W gminnym Konkursie Ekologicznym 
I miejsce zajął Szymon Radzioch, II Ma-
teusz Smykała, a III Marcin Papuzinski. 
Paulina Piegza z klasy VII zajęła I miejsce 
w grupie starszej. W Jesiennym Bajaniu 
Mistrza Brzechwy Martyna Szostak z kla-
sy I zajęła II miejsce, a Alicja Stanek zdo-
była III miejsce. Odbyły się też miniro-
zgrywki w piłce nożnej, tam nasi chłopcy 
byli bezkonkurencyjni i zdobyli I miejsce, 
a w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej starsi 
chłopcy zajęli III miejsce. W Powiatowym 
Konkursie Piosenki Aktorskiej „Kłodnic-

kie mikrofony” nasz uczeń Dominik Ko-
mander zdobył zaszczytne III miejsce. 
 Odbyły się tez liczne wycieczki krajo-
znawcze bliskie i te dalsze. Rozpoczęliśmy 
od zwiedzenia biblioteki w Bierawie, na-
stępnie wszystkie klasy odbyły spacer po 
ścieżce ekologicznej kopalni piasku Ce-
mex Bierawa, zwiedziliśmy Muzeum Zie-
mi Kozielskiej, odwiedziliśmy stolicę wo-
jewództwa – Opole, gdzie punktem doce-
lowym było Muzeum Piosenki Polskiej, 
a klasy II i III zwiedzały sale Zaczarowa-
nego świata i Centrum Nauki i Ekspery-
mentu. Starsze klasy z okazji Mikołajek 
wybrały się do kina. Świętowaliśmy Dzień 
Edukacji Narodowej, uczestniczyliśmy  
w akcjach MEN #SzkołaPamięta i #Szko-
łaDoHymnu. 
 Nie pozostając obojętnym, Koło Wo-
lontariatu Zespołu Szkolno – Przedszkol-
nego włączyło się w akcję zbiórki pie-
niędzy dla poszkodowanych w pożarze 
mieszkańców budynku w Bierawie.
  Wszystkim bez wyjątku życzymy spo-
kojnych zdrowych i błogosławionych 
Świąt Bożego Narodzenia i pomyślności  
w Nowym Roku 2020. Zapraszamy do 
obejrzenia fotorelacji na stronie interne-
towej szkoły www.spstarekozle.pl i face-
booku.

Edyta Ficoń

Przedszkole w Kotlarnii

„Dziecko chce być dobre. 
Jeśli nie umie- naucz, jeśli nie wie- wytłu-
macz, jeśli nie może - pomóż”
(Janusz Korczak)

 Od września 2019 r. nasze przedszko-
le w Kotlarni działa jako samodzielna 

Jesteśmy samodzielni

placówka z panią dyrektor Anną Fajęską 
na czele. Pomimo tych zmian, które na 
początku były dla nas trudne, daliśmy 
wszyscy radę tworząc wspaniały zespół. 
Od września bowiem bierzemy czynny 
udział w dwóch projektach: „Piękna na-
sza Polska cała” jak i „Mały miś w świe-

cie wielkiej literatury”.
 W październiku obchodziliśmy w na-
szym przedszkolu uroczystą akademię  
z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dzie-
ciaczki przygotowały piękny występ oraz 
poczęstunek i prezenty dla wszystkich 
pracowników naszej placówki.
 Wraz z początkiem nowego miesiąca 
ruszył także projekt unijny „Ciekawy 
Świat Przedszkolaka”, w którym nasi 
podopieczni poszerzają swoją wiedzę 
i umiejętności podczas dodatkowych 
zajęć z plastyki, rytmiki i języka angiel-
skiego.
 Listopad uczciliśmy uroczystą galą  
z okazji 11- tego listopada, gdzie wspól-
nie odśpiewaliśmy hymn.
 Na początku grudnia odwiedził nas 
Mikołaj, obdarowując wszystkie dziecia-
ki prezentami.
 Czas szybko ucieka, dlatego już teraz 
przygotowujemy się do naszej pierwszej 
wspólnej przedszkolnej Wigilijki, którą 
chcemy jak najpiękniej przeżyć.

 Korzystając zatem z okazji, chcemy ży-
czyć wszystkim radosnych, rodzinnych  
i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia! 
„…hej kolęda, kolęda.....”

mgr Kinga Przybyła

Szkoła Podstawowa w Solarni

 Trzy miesiące nowego roku szkolnego 
w Szkole Podstawowej w Solarni obfito-
wały w różnego rodzaju wydarzenia. Na 
co dzień nasza szkoła stwarza uczniom 
możliwość wielowymiarowego rozwoju  
i odniesienia sukcesów. Jednocześnie 
szkoła stara się budzić w uczniach świa-
domość regionalną, narodową i euro-

Szkolne wieści

pejską. Stąd w terminarzu pojawiają się 
takie wydarzenia, jak promocja kultury, 
zwyczajów i tradycji Śląska (obecni goście 
z Turyngii) czy udział naszych uczniów 
w Jugend Festival Młodych w Opo-
lu, w czasie którego dzieci miały okazję 
uczestniczyć w warsztatach języka nie-
mieckiego. Dużą wagę przykładamy tak-

że do doskonalenia języka angielskiego, 
co pokazuje wyjazd do Międzygórza na 
warsztaty „Euroweek”. W tym kontek-
ście wymienić należy jeszcze zwiedzanie 
przez uczniów VII i VIII klasy Muzeum 
Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu, 
wszak budowanie dojrzałej teraźniejszości  
i przyszłości możliwe jest jedynie na bazie 
znajomości nawet najtrudniejszych lekcji 
z historii i pamięci oraz szacunku do ofiar 
holokaustu.
 Młody człowiek dla swojego rozwoju 
potrzebuje także aktywności fizycznej, 
a sportowe osiągnięcia uczniów są tak-
że spektakularne. Sukcesem było dla nas 
osiągnięcie III miejsca podczas Powiato-
wych Mistrzostwa Halowej Piłki Nożnej 
dziewcząt i chłopców, które odbyły się 
w Kędzierzynie-Koźlu, oraz zajęcie III 
miejsca w turnieju Halowej Piłki Nożnej 
starszych dziewcząt i awans do półfinału 
wojewódzkiego. 
 W gamę różnego rodzaju szkolnych 
aktywności wpisuje się wreszcie działal-
ność artystyczna naszych uczniów. Zespół 
wokalny „Solaris” wystąpił w Zlatych Ho-
rach, Zakrzowie i Gogolinie. Z kolei gru-
pa teatralna składająca się z młodszych 
uczniów brała udział w Niemieckojęzycz-
nych Konfrontacjach Teatralnych, które 
odbyły się w Tarnowie Opolskim. 

Karina Kupczyk

Szkoła Podstawowa w Dziergowicach

 Rok szkolny 2019/2020 rozpoczęliśmy 
z przytupem! Jesteśmy niezwykle dumni, 
iż w związku z udziałem w Ogólnopol-
skim Konkursie „OSEwyzwanie”, w na-
szej szkole przybędzie 16 laptopów! By 
osiągnąć ten sukces, wszyscy uczniowie 
uczestniczyli w tygodniu kodowania oraz 
mieli możliwość przedstawić w formie 
plastycznej swoją wizję „Smart Szkoły”. 

„Smart Szkoła”
Do reprezentowania naszej szkoły wyło-
niona została praca N. Strużyny z kl.4. 
 Uczniowie kl.3 wzięli udział w ogól-
nopolskim konkursie „Szkolne Przygody 
Gangu Słodziaków”, propagującym czytel-
nictwo wśród młodszych uczniów. Szkoła 
uczestniczy w programach tj. „Trzymaj 
formę”, „Bieg po zdrowie”, Ratujemy  
i uczymy ratować”. Nasi uczniowie chętnie 

biorą udział 
w zawodach 
sportowych 
oraz przed-
miotowych. 
Sukcesami 
w Gmin-
nym Kon-
kursie Eko-
logicznym 
mogą się 
pochwal ić 
uczniowie 
kl.3 (M. 
Rassek za-
jęła 1m., B. 
Niechwia-

dowicz 2m. w kat. kl. 1-3).
 Prężnie działający SU jest inicjatorem 
wielu wydarzeń w naszej szkole. Dzię-
ki SU uczestniczyliśmy w akcjach MEN 
„Szkoła Pamięta” oraz „Szkoła do hym-
nu”. SU zorganizował również dyskotekę 
andrzejkową. 
 Obchody kolejnej rocznicy Odzyska-
nia Niepodległości uczciliśmy wspólnym 
odśpiewaniem hymnu państwowego,  
a by podkreślić znaczenie tego święta, kl.5 
przygotowała spektakl taneczny przedsta-
wiający trudną drogę Polski do wolności. 
Podsumowaniem tego święta była żywa 
lekcja historii. 

 W szkole wspaniale działa Rada Ro-
dziców, na którą zawsze można liczyć.  
Z okazji mikołajek, RR zorganizowała 
niezwykły pokaz iluzjonisty.

 Przed nami okres świąteczny. Jak co 
roku, aby przygotować się na święta, nasza 
placówka organizuje kolędowe spotkanie 
przy wigilijnym stole. Z okazji świąt, Dy-
rekcja oraz wszyscy pracownicy szkoły ży-
czą dużo spokoju i radości.

mgr A. Kostka
mgr A. Stopa
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Bierawa - ścieżka rowerowa na Grabówkę Przebudowa drogi 408 - Bierawa - Korzonek

Otwarta Strefa Aktywności w BrzeźcachGCKiR Bierawa po remoncie

W skrócie:

Kotlarnia - plac zabaw Nowa posadzka OSP Dziergowice

Ortowice - Łapacz na boiskuDziergowice - Przebudowa ulicy Sosnowej

Komunikat Prezesa Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy 
do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków  
w związku z kampanią społeczną:

 Celem kampanii społecznej „Czysz-
czone kominy to mniejszy smog” jest 
eliminacja niebezpieczeństw związanych 
ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, 
których główną przyczyną są źle eks-
ploatowanie lub zaniedbane przewody 
kominowe i urządzenia grzewcze na pa-
liwo stałe, ciekłe, gazowe. Jednocześnie 
naszym celem jest służyć użytkownikom 
przewodów kominowych, aby posiadane 
przez nich mieszkania/lokale i domy po-
siadały czyste, zadbane i w pełni sprawne 
technicznie przewody kominowe (dymo-
we, spalinowe i wentylacyjne). 
 Ważnym elementem, który jest nie-
zbędny, aby z powodzeniem wyelimino-
wać występowanie smogu w Polsce jest 
prowadzenie ciągłej edukacji społecznej: 
• jak prawidłowo organizować proces 

spalania w domowych urządzeniach 
grzewczych, aby unikać kopcenia z ko-
minów zanieczyszczających powietrze!,

• jak poprawnie eksploatować systemy 
kominowe i wentylacyjne zgodnie z za-
sadami ich funkcjonowania, aby unik-
nąć złej wentylacji oraz zaczadzenia.

Rozporządzenie Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji z dnia  
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony prze-
ciwpożarowej budynków, innych obiek-
tów budowlanych i terenów nakazuje  
w obiektach lub ich częściach, w których 
odbywa się proces spalania paliwa stałego, 
ciekłego lub gazowego, obowiązuje usu-
nięcie zanieczyszczeń z przewodów dy-
mowych i spalinowych w następujących 
terminach:
1. od palenisk zakładów zbiorowego ży-

wienia i usług gastronomicznych – co 
najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy 
miejscowe nie stanowią inaczej;

2. od palenisk opalanych paliwem stałym 
niewymienionych w pkt 1 – co najmniej 
raz na 3 miesiące;

3. od palenisk opalanych paliwem płyn-
nym i gazowym niewymienionych  
w pkt 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy;

4. z przewodów wentylacyjnych co naj-
mniej raz w roku, jeżeli większa często-
tliwość nie wynika z warunków użytko-
wania.

 Ustawa Prawno budowlane w art. 62 
ust. 1 pkt 1 lit. c) określa, że właściciel / 
zarządca budynku jest zobowiązany co 
najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowa-
dzenie kontroli okresowej kontroli stanu 

Czyszczone kominy to mniejszy smog
technicznego przewodów kominowych 
(dymowych, spalinowych i wentylacyj-
nych) osobie posiadającej odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe – Mistrza Komi-
niarskiego, a w przypadku stwierdzenia 
uszkodzeń lub braków związanych z prze-
wodami i przyłączami kominowymi wła-
ściciel, zarządca lub użytkownik budynku 
są zobowiązani w czasie lub bezpośrednio 
po przeprowadzeniu kontroli, usunąć 
stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić 
braki, które mogłyby spowodować zagro-
żenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeń-
stwo mienia bądź środowiska,
 Kolejnym istotnym elementem jest 
uświadomienie społeczeństwa, że:
• prawidłowo wykonany komin z cer-

tyfikowanych materiałów, regularnie 
kontrolowany i konserwowany, będzie 

bezpiecznie służyć przez dziesięciolecia,
• brak systematycznego oczyszczania  

i kontroli stanu technicznego przewo-
dów kominowych (dymowych, spalino-
wych i wentylacyjnych) to główna pod-
stawa do niewypłacenia odszkodowania 
z tytułu powstałej szkody.

 Międzywojewódzki Cech Kominiarzy 
nadzoruje i rekomenduje kominiarzy, bę-
dących jej członkami, a w przypadku wy-
stąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do 
osoby oferującej usługi kominiarskie po-
siada dyplom potwierdzający kwalifikacje 
kominiarskie, czeladnicze lub mistrzow-
skie.

Z poważaniem
Prezes Zarządu Głównego

Wiesław Zabawa
Tarnów, dnia 26.11.2019r.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy
Ul. Ujejskiego 24, 33-100 Tarnów, Polska
Tel. 14 626 03 95 kom. 531 650 650
kontakt@kominiarskicech.pl
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 „Światło zabłysło dzisiaj nad nami, 
bo Chrystus nam się narodził”

Mszał Rzymski

„Światło pierwszego Bożego Narodzenia 
było niczym ogień rozpalony w nocy. 
Wszystko wokół pogrążone było  
w ciemnościach, a grotę rozświetlała 
prawdziwa światłość, która „oświeca 
każdego człowieka”. Bóg zapala światła 
w określonych miejscach, aby ich blask 
rozchodził się daleko. Prawda i Miłość, 
które są Jego istotą, zaczynają jaśnieć tam, 
gdzie światło zostaje przyjęte…” 

Benedykt XVI

GCKiR - Koncert z okazji 11 listopada SP Dziergowice - Szkoła pamięta

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Starym KoźluPrzedszkole w Dziergowicach

W skrócie:

Życzę, aby to Boże Światło zapaliło się w naszych sercach i umysłach, abyśmy w Jego blasku przeżywali 
każdy dzień Nowego 2020 Roku. 
Niech jego blask rozświetla każdą ciemność naszego życia, aby dostrzec przemieniające działanie Dzieciątka, 
które chce być przyjęte w naszej rodzinie, pracy, w gronie przyjaciół. Tylko tych, którzy otwierają się na 
Miłość, ogarnia światło Bożego Narodzenia!!!
Nieśmy to światło, miłość i pokój razem ze Świętą Rodziną w życie każdego człowieka!!!

Ks. Jarosław Krężel


