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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 01.09.2020

Bierawa .......................................... 1361
Brzeźce ............................................. 572
Dziergowice .................................. 1668
Goszyce ............................................ 186
Grabówka ........................................ 185
Korzonek ......................................... 210
Kotlarnia ......................................... 542
Lubieszów ....................................... 529
Ortowice ......................................... 248
Solarnia ........................................... 485
Stara Kuźnia ................................... 638
Stare Koźle ...................................... 852
Razem ...................................... 7473

Informacje Wójt Gminy Bierawa

  Jeszcze na początku bieżącego roku 
plany i zamierzenia Gminy wydawały się 
bardzo realistyczne. Nikt nie przypusz-
czał, że będzie nam dane przechodzić 
ogólnoświatowy kryzys na niespotykaną 
skalę. Pandemia, która od miesiąca marca 
ogarnęła cały świat ma wielowymiarowy 
wpływ na to co się dzieje w naszym ży-
ciu w makro i mikro skali. Jak wiemy, na 
parę tygodni stanęła znacząca część świa-
towej gospodarki, co sprawiło, że wpływy 
podatkowe drastycznie się zmniejszyły,  
a co za tym idzie możliwości inwestycyj-
ne zarówno Państwa jak i samorządów. 
 Sytuacja ta postawiła przed Gminą 
wiele niewiadomych. Również nasz sa-
morząd musiał dostosować się do warun-
ków, na które nikt nie miał wpływu. Z po-
wodu pandemii koronawirusa odwołali-
śmy wszystkie gminne uroczystości, jakie 
co roku były organizowane dla naszych 
mieszkańców. 
 Również tegoroczne dożynki w gmi-
nie Bierawa będą miały inny charakter 
niż do tej pory. Uroczystości dożynkowe 
ograniczone zostaną do wspólnej Mszy 
świętej dziękczynnej w dniu 20 września 
o godzinie 13.00 w Kościele pw. Matki 
Boskiej Wspomożenia Wiernych w Lu-
bieszowie, podczas której wspólnie z rol-
nikami i działkowiczami podziękujemy 
Panu Bogu za tegoroczne plony.
 Już teraz naszym rolnikom dziękuję 
i przekazuję wyrazy szacunku za ciężką 
pracę, za gospodarność i troskę o lepsze 
jutro. Wszyscy pamiętamy, że bez waszej 
ciężkiej pracy nie mielibyśmy chleba. Ży-
czę Wam, Drodzy Rolnicy, Błogosławień-
stwa Bożego w codziennej pracy oraz 
dużo sił w przezwyciężaniu codziennych 
trudności.

Trudny rok na realizację planów i zamierzeń

 Pomimo tych wszystkich trudności 
Gmina Bierawa realizuje zadania zapla-
nowane w budżecie na ten rok. Robimy 
to jednak bardzo ostrożnie, przy zacho-
waniu bardzo dużej dyscypliny przy wy-
datkowaniu środków, ponieważ i tak już 
okrojone wpływy budżetowe z powodu 
trudnej sytuacji gospodarczej w dalszym 
ciągu stoją pod znakiem zapytania.
 Wiele zadań zostało już zrealizowa-
nych, chociażby rozbudowa sieci wodno 
– kanalizacyjnej w Starym Koźlu przy 
ulicy Okrężnej, w Starej Kuźni przy uli-
cy Okrężnej i w Bierawie przy ulicy Dą-
browy. Utwardzono nawierzchnię ulicy 
Nepomucena w Solarni, gdzie właśnie 
rozpoczęła się budowa Domu Spokojnej 
Starości, przebudowano ulicę Okrężną  
w Lubieszowie, zmodernizowano ulicę 
Cichą w Bierawie.
 Do końca roku zostanie zmodernizo-
wany I etap ulicy Wierzbowej w Starym 
Koźlu, wykonane zostanie odwodnienie 
odnogi ulicy Leśnej w Lubieszowie, zmo-
dernizowane zostaną dwa odcinki drogi 
w Starej Kuźni (odnoga ulicy Parkowej 
oraz część ulicy Sosnowej) oraz odnogi 
ulicy Słonecznej w Dziergowicach. Po-
winien ruszyć też I etap budowy ścieżki 
rowerowej wzdłuż drogi powiatowej - 
ulicy Mickiewicza w Bierawie. Do końca 
przyszłego roku zostanie wybudowana 
ścieżka pieszo – rowerowa wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 425 w Bierawie (części 
ulicy Dworcowej). Prace związane z wy-
konaniem kanalizacji deszczowej przy 
tym odcinku powinny być wykonane 
jeszcze w tym roku. Stosowna umowa zo-
stała podpisana z Urzędem Marszałkow-
skim Województwa Opolskiego. Przewi-

(Ciąg dalszy na str 3)

dywany koszt to 1,2 mln zł. 50 % kosztów 
dofinansuje budżet gminy Bierawa. 
 Trwają też prace przy rozbudowie 
gazociągu w Goszycach i Kotlarni, które 
w ciągu paru miesięcy powinny zostać 
zakończone. Niestety z powodu ograni-
czonych środków Spółki Gazowniczej  
w Opolu obecnie nie są prowadzone 
żadne prace dotyczące rozbudowy sie-
ci gazowniczej w kierunku Dziergowic. 
Wydaje się, że pomimo naszych licznych 
działań ten stan rzeczy w najbliższym 
czasie może nie ulec zmianie. Jest to jed-
nak temat bardzo ważny, dlatego będę za-
biegał o to, aby rozbudowa nitki z gazem 
w kierunku Dziergowic w jakieś perspek-
tywie czasu doszła do skutku. 
 W bieżącym roku weszły w życie 
znowelizowane przepisy ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach. 
Rada Gminy musiała dostosować własne 
uchwały z zakresu gospodarki odpada-
mi do nowych przepisów. Od 1 września 
wszedł w życie nowy regulamin utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie gmi-
ny Bierawa. Podstawowa zmiana dotyczy 
wyposażenia posesji w pojemniki na od-
pady. Pojemniki na odpady zmieszane ma 
dostarczać mieszkańcom firma świadczą-
ca usługi odbioru odpadów. Jednak i ten 
obowiązek ma zamiar przejąć Gmina.  
W najbliższych miesiącach Gmina Bie-
rawa wyposaży swoich mieszkańców  
w kubły na odpady zmieszane. Kubły 
będą miały herb gminy oraz numer po-
rządkowy. Natomiast pojemniki na odpa-
dy zielone i na popiół będą już po stro-
nie właściciela posesji. Opłaty śmieciowe 
będą niższe dla tych osób, które posiadają 
własne kompostowniki i zagospodaru-
ją odpady zielone na własnej posesji. 
Podstawowa stawka za odbiór odpadów 
obecnie wynosić będzie 26 zł od osoby. 

Natomiast, gdy odpady zielone zago-
spodarujemy na własnej posesji to opła-
ta wyniesie 24 zł od osoby. Rezygnując  
z oddawania odpadów zielonych, czte-
roosobowa rodzina może zaoszczędzić 
na odpadach w ciągu roku ok.100 zł. Po-
nadto nie będzie musiała dokonać zaku-
pu brązowego kubła, co stanowić będzie 
dodatkową oszczędność.
 Wszystkie te działania zmierzają 
ku temu, aby w kolejnych przetargach 
uczestniczyło więcej firm, które nie będą 
zobowiązane wyposażyć mieszkańców  
w kubły. Ten obowiązek powodował, że 
firmy nie były chętne do przystępowa-
nia do przetargu, ponieważ jednorazowe 
koszty wyposażenia w kubły były bardzo 
duże. Ta sytuacja stworzyła praktycznie 
monopol na wywóz odpadów, a jak po-
wszechnie wiadomo brak konkurencji 
powoduje wyższe ceny. 
 Mam nadzieję, że podjęte zmiany 
przyniosą nam wszystkim docelowo sta-
bilne ceny na odpady. Zachęcam wszyst-
kich mieszkańców, jeżeli mają takie moż-
liwości, aby zagospodarowywali odpady 
zielone we własnych kompostownikach.
 Jednym z największych problemów, 
z jakimi nasza Gmina w ostatnim czasie 
się zmagała, to poważna awaria na Sta-
cji Uzdatniania Wody w Starym Koźlu. 
Dwie studnie w jednym czasie odmówi-
ły posłuszeństwa. W trybie awaryjnym 
i natychmiastowym wybudowano tym-
czasowy wodociąg z Bierawy do Starego 
Koźla, aby w ten sposób zaopatrywać 
w wodę mieszkańców Starego Koźla  
i Brzeziec. Awaryjnie w tych dwóch miej-
scowościach przez dłuższy okres czasu 
woda była także dostarczana w beczkach, 
co było szczególnie ważne w momencie, 
gdzie wyniki jakości wody nie dopuszcza-
ły jej do spożycia. Obecnie sytuacja pod 
kątem jakości wody się ustabilizowała, ale 

 Urząd Gminy w Bierawie infor-
muje, że ze względu na sytuację epide-
miczną w całym kraju (rozprzestrze-
nianie się koronawirusa) i koniecz-
ność zachowania szczególnych środ-
ków ostrożności, sołtysi i inkasenci 
nie będą osobiście zbierać  III i IV raty 
podatku w 2020 r.
 W związku z powyższym wpłaty 
III i IV raty podatku 2020 r. należy do-
konywać w kasie Urzędu Gminy Biera-
wa w godzinach:
poniedziałek     8.15 -  16.45
wtorek-piątek   7.15 -  13.30
lub na rachunek Urzędu Gminy  - 
Bank Pekao S.A. Kędzierzyn-Koźle nr  
25 1240 1659 1111 0000 2591 9936

O G Ł O S Z E N I E

dalej działamy na zasadzie tymczasowo-
ści. Jeżeli nie będzie żadnych przeszkód, 
to do końca miesiąca jedna ze studni zo-
stanie wyremontowana i będzie można  
z niej zaopatrywać w wodę mieszkańców 
tych dwóch miejscowości. 
 Kolejnym krokiem będzie odwiert 
nowej studni. Została już opracowana 
dokumentacja i jesteśmy w trakcie ogło-
szenia przetargu na wykonawstwo. Jak 
wszystko pójdzie zgodnie z planem, to 
nowa studnia będzie wykonana do koń-
ca przyszłego roku, która ostatecznie za-
pewni stałą dostawę wody. Niezależnie 
od tego, zapobiegając takim sytuacjom 
w przyszłości, na stałe zostanie położo-
ny wodociąg łączący Bierawę ze Starym 
Koźlem, który będzie uruchamiany tylko 
w sytuacjach kryzysowych. Nową studnię 
planuje się również wykonać w Dziergo-
wicach. Obecnie jest przygotowywana 
dokumentacja projektowa.
 W celu poprawy bezpieczeństwa na-
szych mieszkańców, został zakupiony 
nowy samochód pożarniczy typu śred-
niego dla jednostki OSP Dziergowice. 
Koszt zakupu to 810 tysięcy złotych, przy 
udziale finansowym Gminy Bierawa 310 
tysięcy złotych oraz zaangażowaniu środ-
ków własnych jednostki.
 Szanowni mieszkańcy, w wielu aspek-
tach mamy do czynienia z rokiem wyjąt-
kowym, trudnym i nieprzywidywalnym. 
Mam nadzieję, że sytuacja z pandemią, 
z trudnościami gospodarczymi w przy-
szłym roku się ustabilizuje i będziemy 
mogli patrzeć optymistycznie w przy-
szłość.
 Życzę dużo zdrowia, optymizmu  
i wzajemnej życzliwości.

Z poważaniem
Wójt Gminy Bierawa

Krzysztof Ficoń

Główny Urząd Statystyczny

Powszechny Spis Rolny 2020
 Powszechny Spis Rolny będzie pro-
wadzony w całej Polsce od 1 września do 
30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 
1 czerwca 2020 r.
 Spis rolny zostanie prowadzony w go-
spodarstwach rolnych:

• osób fizycznych (gospodarstwach in-
dywidualnych);

• osób prawnych;
• jednostek organizacyjnych niemają-

cych osobowości prawnej
Rolnicy będą mogli udzielić informacji  
o gospodarstwach rolnych poprzez:

• Samospis internetowy przeprowadzo-
ny za pośrednictwem interaktywnej 

aplikacji, która będzie dostępna na 
stronie internetowej https://spisrol-
ny.gov.pl;

• Telefonicznie – dzwoniąc na infoli-
nię spisową pod numer 22 279 99 99  
(od poniedziałku do niedzieli od 8:00 
do 20:00)

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, 
którzy nie spiszą się samodzielnie skon-
taktują się rachmistrzowie spisowi.

Spiszmy się, jak na rolników przystało!

Katarzyna Mazurkiewicz 

(Ciąg dalszy ze str 2)
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Informacje gospodarcze

Inwestycje
1. Budowa odcinka sieci wodociągowej 

i kanalizacji sanitarnej w Bierawie  
ul. Kościelna – 86 000 zł

2. Budowa odcinka sieci wodociągowej 
w Starym Koźlu do terenów inwesty-
cyjnych – 80 000 zł

3. Budowa odcinka sieci wodociągowej  
i kanalizacji w Starej Kuźni ul. Okręż-
na – 237 000 zł

4. Awaryjne ułożenie tymczasowego 
rurociągu wodociągowego Bierawa–
Stare Koźle oraz I etap remontu stud-
ni – 231 000 zł

5. Przebudowa ulicy Okrężnej w Lubie-
szowie – 146 000 zł

6. Utwardzenie nawierzchni ul. Nepo-
mucena w Solarni – 15 000 zł

7. Przebudowa ulicy Cichej w Bierawie 
– 57 000 zł

8. Budowa chodnika w Kotlarni przy 
bloku 36 – 13 500 zł

9. Opracowanie dokumentacji projek-
towej budowa ścieżki rowerowej ul. 
Mickiewicza w Bierawie – 19 000 zł

10. Budowa wewnętrznej instalacji gazo-
wej dla istniejącej kotłowni i kuchni  
w budynku Szkoły Podstawowej  
w Bierawie – 63 000 zł

11. Budowa wewnętrznej instalacji gazo-
wej dla istniejącej kotłowni i kuchni 
w budynku Przedszkola w Bierawie 
– 46 000 zł

12. Poprawa parametrów technicznych 
oraz warunków bezpieczeństwa po-
przez przebudowę dróg gminnych 
do terenów inwestycyjnych w Starym 
Koźlu (w systemie zaprojektuj i wybu-
duj) –  1 604 000 zł. Zadanie dofinan-
sowane z RPO WO.

13. Malowanie Przedszkola w Kotlarni – 
28 000 zł

14. Remont schodów wejściowych do bu-
dynku szkoły w Bierawie – 18 000 zł

15. Remont dróg gminnych – 105 000 zł
16. Zakup wozu strażackiego - 810 000 zł

Sołectwo Dziergowice

Nowy wóz strażacki

 25 lipca był dla nas dniem historycz-
nym ;) Otóż po wielu latach starań w na-
szym garażu zaparkował nowiutki wóz 
ratowniczo - gaśniczy z napędem utere-
nowionym :)
 Renault D16 z zabudową firmy Szczę-

śniak - poj 3,5 tys litrów wody. Wielka 
radość strażaków i mieszkańców którzy 
wspólnie dążyli do celu ;)
 W przeddzień naszego odpustu odbyła 
się biesiada na cześć nowego samochodu.

https://pl-pl.facebook.com/osp.dziergowice/

Małe projekty lokalne

 Dziergowice, Stare Koźle, Stara Kuźnia 
i Kotlarnia – to Sołectwa biorące udział  
w Marszałkowskiej Inicjatywie Sołeckiej  
w 2020 roku.
 Marszałkowska Inicjatywa Sołecka na 
lata 2020-2022 to przyznawane dofinanso-

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka
wanie na realizację zadań własnych gminy 
na małe projekty lokalne realizowane na 
terenach wiejskich. Łączna kwota w dofi-
nansowaniu wynosi 5,4 mln zł dla wszyst-
kich Sołectw w Województwie Opolskim. 
Każde z Sołectw otrzymuje po 5  000 zł  

Województwa Opolskiego

Małe projekty lokalne

 Gmina Bierawa dnia 24 czerwca 2020 
roku podpisała umowę w sprawie wsparcia 
finansowego w ramach realizacji modu-
łu 3 wieloletniego rządowego programu 
„Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego 
wspierania w latach 2019-2023 organów 
prowadzących publiczne szkoły podsta-
wowe w zapewnieniu bezpiecznych wa-
runków nauki, wychowania i opieki przez 
organizację stołówek i miejsc spożywania 
posiłków. Środki otrzymane będą od Wo-
jewody Opolskiego reprezentowanego 
przez Opolskiego Kuratora Oświaty. 
 Wsparcie finansowe udzielone zostało 

Posiłek w szkole i w domu
dla szkół: Szkoła Podstawowa w Dziergo-
wicach oraz Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Starym Koźlu. Za otrzymane środki 
finansowe zostaną zakupione sprzęty do 
kuchni, stołówki oraz odświeżone zostaną 
oba pomieszczenia w obu szkołach, które 
zakwalifikowały się do otrzymania wspar-
cia. Projekt będzie zrealizowany do dnia 31 
grudnia 2020 roku.
 Kwota przyznana w ramach dotacji ce-
lowej na realizację projektu: 68 044,80 zł
Wkład własny gminy: 17 011,20 zł
Kwota całkowita projektu: 85 056,00 zł

Anna Szczygieł

z budżetu Województwa Opolskiego. 
 W roku 2020 z naszej gminy są to So-
łectwa: Dziergowice, Stare Koźle, Stara 
Kuźnia oraz Kotlarnia. 

Informacje GCKiR

Wakacje z GCKiR !!!

 Mimo wielu obostrzeń oraz przeciw-
ności, w mniejszych grupkach zachowu-
jąc wszelkie zalecenia udało się w lipcu 
zorganizować akcję letnią dla dzieci gmi-
ny Bierawa. W Domach Kultury odby-
wały się zajęcia plastyczno - manualne, 

podchody, zajęcia instrumentalne czy 
majsterkowania. Dzieci chętnie zapisy-
wały się również na wycieczkę rowerową. 
Wakacje te z pewnością zostaną zapamię-
tane na długie lata ;)

Zespół GCKiR w Bierawie

Informacje GCKiR

GCKiR w Bierawie w czasie pandemii
 Zajęcia plastyczne, ceramiczne, mu-
zyczne, eksperymenty ogrodnicze, warsz-
taty kulinarne, nauka gry na różnych 
instrumentach - zwykle na takie zajęcia 
można zapisać się do GCKiR w Bierawie. 
Natomiast co zrobić w czasie pandemii, 
gdy z dnia na dzień nasze placówki mu-
siały zostać zamknięte z powodu koro-
nawirusa? Wtedy najlepiej skorzystać  
z zajęć wirtualnych. Tak też zrobiliśmy 
staraliśmy się przenieść nasze kółka do 
naszej strony inernetowej czy innych 
medii społecznościowych. Stworzyliśmy 
nowe profile, nową podstronę i na ten 
moment działaliśmy typowo w sieci. 
 Aby wszystko się udało, pracowni-
cy GCKiR musieli zdobyć kilka nowych 
umiejętności, np. nauczyć się jak obsłu-
giwać programy do streamingu, jak mon-
tować i udostępniać materiały w sieci. To 
nie nowe wyzwania, a nowe możliwości. 
Okazało się, że nawet starsza część załogi 
potrafi wiele rzeczy zrobić w przestrzeni 
Internetu ;) Chęci do działania nie brako-
wało. Podobnie jak pomysłów. 
 Jak trzeba było szyliśmy maseczki - 
łącznie udało nam się uszyć dla miesz-
kańców 2000 sztuk! Udało nam się prze-
nieść bibliotekę na parter, odświeżyliśmy 
niejedno pomieszczenie, zrobiliśmy 
porządki, plac przy GCKiR w Bierawie 
z dnia na dzień pięknieje i zielenieje je-

steśmy gotowi - czekamy tylko jak sami 
zobaczycie co się zmieniło ;) 
 Warto zaznaczyć, że nawet najlepszy 
monitor nie zastąpi bezpośredniego kon-
taktu z drugim człowiekiem - powoduje 
to różnego rodzaju ograniczenia, bo nie 
ma, np. tylu reakcji, co przy normalnych 

Informacje GCKiR

Rok Kulturalny 
2020/2021 
rozpoczęty!!!
 Zapraszamy na nowy sezon kulturalny 
2020/2021 ruszyliśmy z zajęciami! Koła 
zainteresowań z GCKiR wracają po wa-
kacjach. Pracujemy nad organizacją zajęć 
w naszych pracowniach by zajęcia odbyły 
się w bezpiecznych warunkach zgodnych 
z zaleceniami sanitarnymi. 
 Prosimy o telefoniczne zgłaszanie się 
na zajęcia! Godziny i daty ustalane są in-
dywidualnie. Śledźcie nas na facebooku  
i na stronach internetowych; www.gckir-
bierawa.pl
 Zapraszamy również na inaugurację 
roku akademickiego UTW przy GCKiR 
w Bierawie. Pierwsze zajęcia 5 paździer-
nika w Domu Kultury w Bierawie o go-
dzinie 17:00 !!!

Zespół GCKiR w Bierawie

zajęciach. Obserwatorzy online znacznie 
rzadziej zadają pytania, a bardziej muszą 
skupić się na naszym kierunku rozumo-
wania i samej wypowiedzi. 
 Zapraszamy serdecznie do Bibliotek 
GCKiR w Bierawie oraz na zapisy do 
wszelkich kółek i spotkań naszych dzia-
łalności. www.gckirbierawa.pl.

Zespół GCKiR w Bierawie

Inicjatywa Sołecka w Starym Koźlu
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Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 W dniach 14.08.-27.08.2020r. trwał 
nabór na wstępne deklaracje w ramach 
projektu partnerskiego pn.: „Likwidacja 
i wymiana źródeł ogrzewania na eko-
logiczne w Gminie Ujazd, Gminie Bie-
rawa i Gminie Leśnica”. Gmina Bierawa  
w ramach projektu zamierza ubiegać się 
o środki z Regionalnego Programu Ope-

Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne
racyjnego Województwa Opolskiego  na 
lata 2014 – 2020 na  projekt związany  
z ochroną powietrza w  zakresie wymia-
ny źródeł ciepła na ekologiczne w naszej 
gminie.
 Deklarację składali mieszkańcy, któ-
rzy planują w najbliższych dwóch latach 
likwidację wysokoemisyjnego źródła 

ciepła i przyłączenie nowego niskoemi-
syjnego źródła grzewczego. Na podsta-
wie złożonych deklaracji gmina potrafiła 
oszacować skalę projektu.
 Projekt jest współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego

Anna Szczygieł

 1 kwietnia 2020 roku ruszył nabór 
wniosków przez Ministerstwo Cyfryza-
cji. Projekt umożliwił samorządom zakup 
laptopów oraz tabletów do szkół.
 Gmina Bierawa zakupiła sprzęt na 
kwotę 59 992,00 zł. W ramach tej kwoty 
zakupione zostały 32 laptopy wraz z opro-
gramowaniem oraz 12 tabletów.
 Sprzęt ten został przekazany do 
wszystkich szkół działających na terenie 
Gminy Bierawa, czyli do Szkoły Podsta-
wowej w Dziergowicach, Szkoły Podsta-
wowej w Solarni, Szkoły Podstawowej  

Zdalna Szkoła
w Starej Kuźni oraz Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Starym Koźlu. Lap-
topy oraz tablety zostały użyczone po-
trzebującym uczniom podczas trwania 
zdalnej nauki.
 Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła 
– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Eduka-
cyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 
finansowanego z Programu Operacyjne-
go Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi 
Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp 
do szybkiego Internetu” działania 1.1 
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic 

w możliwości dostępu do szerokopasmo-
wego Internetu o wysokich przepustowo-
ściach”.

Anna Szczygieł

 15 maja 2020 roku ruszył nabór wnio-
sków przez Ministerstwo Cyfryzacji. Pro-
jekt umożliwił samorządom zakup lapto-
pów oraz tabletów do szkół.
 Gmina Bierawa zakupiła sprzęt na 
kwotę 44 998,60 zł. W ramach tej kwoty 
zakupione zostały 22 laptopy wraz z opro-
gramowaniem oraz 3 tablety.
 Sprzęt ten został przekazany do 
wszystkich szkół działających na terenie 

Zdalna Szkoła+
Gminy Bierawa, czyli do Szkoły Podsta-
wowej w Dziergowicach, Szkoły Podsta-
wowej w Solarni, Szkoły Podstawowej  
w Starej Kuźni oraz Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Starym Koźlu. Lap-
topy oraz tablety zostały użyczone po-
trzebującym uczniom podczas trwania 
zdalnej nauki.
 Projekt grantowy pn. „Zdalna Szko-
ła  +” to wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej w systemie kształcenia zdal-
nego” finansowanego z Programu Ope-
racyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny 
dostęp do szybkiego Internetu” działania 
1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych róż-
nic w możliwości dostępu do szerokopa-
smowego Internetu o wysokich przepu-
stowościach”.

Anna Szczygieł

Informacja dla mieszkańców gminy Bierawa

Pojemniki na odpady
Szanowni Państwo!
 Zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami prawa miejscowego od września 
2020  r. właściciele nieruchomości w za-
budowie jednorodzinnej mają obowią-
zek wyposażyć nieruchomość na własny 
koszt w pojemniki na odpady biodegra-
dowalne w kolorze brązowym. Nie ma 
takiego obowiązku w przypadku posiada-
nia przydomowego kompostownika.
 Informujemy, że istnieje możliwość 
zakupu dotychczas użytkowanych po-
jemników na odpady biodegradowalne. 
Mieszkańcy, którzy zainteresowani są za-
kupem pojemników na własność zapłacą 
wynegocjowaną cenę 65 zł, zgodnie z wy-
stawioną fakturą przez firmę REMON-
DIS.
 Mieszkańcy, którzy nie są zaintereso-

wani zakupem pojemników zobowiązani 
są zwrócić pojemniki firmie REMON-
DIS. Pojemniki odbierane będą spod po-
sesji.

Zachęcamy do korzystania z przydo-
mowych kompostowników!

KOMPOSTOWANIE TO OSZCZĘD-
NOŚĆ PIENIĘDZY

I DARMOWY NAWÓZ!
Obniżka dla mieszkańców kompostują-
cych bio-odpady we własnym zakresie

wynosi 2,00 zł za osobę.
Drodzy mieszkańcy!

Im więcej kompostowników, tym więk-
sza szansa na zniżkę!

 Informacje na temat zniżki dla właści-
cieli nieruchomości posiadających przy-

domowe kompostowniki można uzyskać 
w siedzibie ZGKIM w Bierawie lub pod 
numerem telefonu 77 487 27 43.
 Jednocześnie informujemy, że od 
września bieżącego roku właściciele bu-
dynków ogrzewanych węglem powinni 
wyposażyć nieruchomość w pojemnik na 
popiół w kolorze innym od pozostałych 
frakcji zbieranych selektywnie. Do gro-
madzenia popiołu można wykorzystać 
posiadane własne stare pojemniki, istnie-
je również możliwość zakupu używanych 
pojemników po preferencyjnych cenach.
 Popiół będzie odbierany TYLKO  
W ODZIELNYM POJEMNIKU W KO-
LORZE ODMIENNYM OD POZOSTA-
ŁYCH FRAKCJI w okresie grzewczym, 
czyli od 1 października do 30 kwietnia, 
co dwa tygodnie oraz jeden raz w miesią-
cach maj i wrzesień – zgodnie z harmo-
nogramem.
 Pojemniki powinny spełniać wymaga-
nia polskiej normy PN-EN 840-1:2013-05, 
określając je jako: ruchome pojemniki na 
odpady - Część 1: Pojemniki dwukołowe  
o pojemności do 120 litrów do grzebie-
niowych mechanizmów załadowczych.
 Pojemniki na odpady komunalne, 
spełniające obowiązującą w kraju nor-
mę, posiadają odpowiednią konstruk-
cję zaczepu i są przystosowane do me-
chanicznego opróżniania.

Wakacje z GCKiR - DK Stara Kuźnia GCKiR w Bierawie - szycie maseczek w czasie pandemii

W skrócie:

Informacja dla mieszkańców gminy Bierawa

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
Zakres poradnictwa Punkt prowadzony 

przez
Nazwa jednostki 
i adres punktu Dni i godziny Dane kontaktowe

NIEODPŁATNA  
POMOC PRAWNA

ADWOKATÓW
(prowadzony przez 
Powiat Kędzierzyńsko-
-Kozielski)

Urząd Gminy Bierawa
ul. Wojska Polskiego 12 
47-240 Bierawa

poniedziałek-piątek
14.00-18.00

ZAPISY: 
poniedziałek-piątek
8.00-15.00
pod nr telefonu 
77 405 27 50
lub na stronie 
internetowej
https://np.ms.gov.pl

PSYCHOLOGICZNE Punkt Konsultacyjny
Bierawa

GOPS Bierawa
ul. Wojska Polskiego 12
47-240 Bierawa

10 godzin miesięcznie
(2 razy w miesiącu po
5 godzin, tj. czwartki 
8.00-13.00)

www.gops.bierawa.
pl/17/strona-glowna.
html

PORAD PRAWNYCH
Urząd Gminy Bierawa
Punkt Konsultacyjny
Bierawa

ul. Wojska Polskiego 12
47-240 Bierawa

2 godziny miesięcznie
(w pierwszy poniedzia-
łek miesiąca – w godzi-
nach 15.00-17.00)

-
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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

Stare Koźle - tereny inwestycyjne - podłączenie do wody Lubieszów ul. Okrężna

Stare Koźle - remont studni Dziergowice - nowa nawierzchnia na sali gimnastycznej

Przeniesienie biblioteki w GCKiR w Bierawie Remont przedszkola w Kotlarnii

Wyremontowany parking przy GCKiR Remont przedszkola w Kotlarnii

W skrócie:


