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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 01.09.2021

Bierawa .......................................... 1378
Brzeźce ............................................. 554
Dziergowice .................................. 1665
Goszyce ............................................ 185
Grabówka ........................................ 184
Korzonek ......................................... 202
Kotlarnia ......................................... 524
Lubieszów ....................................... 523
Ortowice ......................................... 252
Solarnia ........................................... 481
Stara Kuźnia ................................... 646
Stare Koźle ...................................... 849
Razem ...................................... 7443

Informacje

Wójt Gminy Bierawa informuje

 To drugi wyjątkowy rok, gdzie wspól-
nie zmagamy się z pandemią i związany-
mi z nią trudnościami gospodarczymi  
i społecznymi.
 Mówiąc o trudnościach gospodar-
czych mam na myśli ograniczone wpływy 
do budżetu, drastyczne wzrosty cen to-
warów i usług, w szczególności w branży 
budowlanej oraz wysoką inflację. Z kolei 
trudności społeczne to głównie ograni-
czona możliwość bezpośrednich spotkań 
oraz niepewna sytuacja dzieci i młodzie-
ży w zakresie nauczania stacjonarnego.
 Mam nadzieję, że sytuacja z pandemią 
po przeprowadzonych szczepieniach po-
prawi się i już w przyszłym roku będzie-
my mogli wrócić do normalnego życia 
bez ograniczeń.

 W roku bieżącym z powodu pandemii 
koronawirusa odstąpiliśmy od organiza-
cji większości gminnych uroczystości, ja-
kie w latach wcześniejszych co roku były 
organizowane dla naszych mieszkańców. 
Jednak w najbliższym czasie planujemy 
zorganizować dożynki gminne, memoriał 
biegowy oraz zawody pożarnicze. My-
ślimy również o koncercie z okazji Dnia 
Niepodległości. Jednak w tym ostatnim 
przypadku ostateczna decyzja zapadnie 
dopiero w miesiącu październiku.
 Tegoroczne uroczystości dożynkowe 
odbędą się w dniu 12 września, podob-
nie jak w roku ubiegłym, w ograniczo-
nym zakresie. Rozpoczną się Mszą Świętą 
dziękczynną o godzinie 14-tej w Kościele 
pw. Trójcy Świętej w Bierawie, podczas 
której wspólnie z rolnikami i działkowi-
czami podziękujemy Panu Bogu za te-
goroczne plony. Po Mszy Świętej zapra-
szamy wszystkich na godzinny koncert 

Szanowni mieszkańcy,
Aleksandra Martineza, który odbędzie 
się na placu przy Domu Kultury w Biera-
wie. Dzień przed dożynkami odbędzie się  
w Lubieszowie IX memoriał Haliny Bry-
lant i Jewhena Torochtija. Uczestnikami 
będą tylko dzieci z naszych przedszkoli 
oraz uczniowie szkół podstawowych z te-
renu Gminy Bierawa. Tego samego dnia 
po południu odbędą się gminne zawody 
pożarnicze „O puchar Wójta Gminy Bie-
rawa”.

 W minionym okresie roku 2021, po-
mimo trudności pandemicznych, stara-
liśmy się w sposób skuteczny realizować 
zadania zaplanowane w budżecie na ten 
rok. Wiele zadań zostało już wykona-
nych, między innymi:
• I etap ciągu pieszo – rowerowego  

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425  
w Bierawie przy ulicy Dworcowej (war-
tość zadania 1,3 mln zł, w tym 600 tys. 
zł z budżetu Gminy Bierawa),

• dywanik asfaltowy na ulicy Sosnowej  
w Lubieszowie,

• wymiana źródła ciepła, stolarki okien-
nej oraz dachu na budynku Szkoły Pod-
stawowej w Solarni,

• montaż paneli fotowoltaicznych  
w Domu Kultury w Dziergowicach,

• wymiana źródeł ciepła w wielu gospo-
darstwach indywidualnych w ramach 
programu „Niskoemisyjna Gmina – 
poprawa efektywności energetycznej  
i ograniczenie niskiej emisji na terenie 
Gminy Bierawa”,

• w zakresie gospodarki wodnej, budowa 
rurociągu łączącego Bierawę ze Starym 
Koźlem, którego zadaniem będzie za-
bezpieczenie ciągłości dostawy wody 

(Ciąg dalszy na str 3)

do mieszkańców kilku miejscowości 
naszej gminy, w przypadku wystąpienia 
awarii na stacji wodociągowej,

• rozbudowa sieci wodociągowej i kana-
lizacyjnej przy ulicy Polnej w Starym 
Koźlu.

 Ponadto dobiega końca przebudowa 
ulicy Polnej w Starym Koźlu, dofinanso-
wanej ze środków unijnych oraz budo-
wa I etapu ścieżki rowerowej przy ulicy 
Mickiewicza w Bierawie. Realizowane 
były również zaplanowane zadania w ra-
mach środków z funduszu sołeckiego.
 W ramach działań przeciwpowo-
dziowych prowadzone są działania 
mające na celu wykup gruntów od wła-
ścicieli w związku z wydanym pozwole-
niem na realizację inwestycji przeciwpo-
wodziowej – budowa wału w Dziergowi-
cach o długości 2850 m.

 Również w miesiącu lipcu br. został 
podpisany list intencyjny dotyczący bu-
dowy zbiornika Kotlarnia przez Mini-
sterstwo Środowiska, Regionalną Dyrek-
cję Lasów Państwowych, Wody Polskie, 
Kopalnię Piasku „Kotlarnia”, Burmistrza 
Kuźni Raciborskiej oraz Wójta Gminy 
Bierawa. Dokument ten ma przyczynić 
się do pozyskania środków potrzebnych 
na aktualizację dokumentacji projekto-
wo – budowlanej.

(Ciąg dalszy ze str 2)  Wśród innych zadań, które były re-
alizowane na terenie naszej Gminy, moż-
na wymienić dalszą gazyfikację Gminy.  
W roku bieżącym zakończona została 
inwestycja polegająca na rozbudowie 
sieci gazowniczej w miejscowości Go-
szyce i Kotlarnia. Osoby zainteresowane 
mogą już występować z wnioskami do 
Spółki Gazowniczej w Kędzierzynie – 
Koźlu o wydanie warunków w celu pod-
łączenia indywidualnego.

 Urząd Gminy podejmował również 
wiele działań związanych z pozyskiwa-
niem środków finansowych ze źródeł 
zewnętrznych.
 W ramach rządowego programu 
„Senior+” otrzymaliśmy 200 tysięcy 
złotych, co umożliwi dokończenie prze-
budowy tzw. Sali Ludowej w Brzeźcach, 
która z końcem roku zostanie oddana do 
dyspozycji mieszkańców. Otrzymaliśmy 
środki unijne z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na przebudowę ulicy 
Stawowej w Dziergowicach. Planowana 
przebudowa w roku 2022. Gmina ocze-
kuje również na informacje z Rządo-
wego Programu Inwestycji Lokalnych, 
licząc na pozytywne rozstrzygnięcie  
w zakresie dofinansowania przebudo-
wy drugiego etapu ulicy Wierzbowej 
w Starym Koźlu oraz ulicy Wiejskiej  
w Goszycach.

 Z kolei do programu „Nowy Polski 
Ład” – złożono trzy wnioski na następu-
jące zadania:
1. Z zakresu gospodarki wodno–ścieko-

wej na kwotę 19,5 mln zł
2. Dotyczące przebudowy dróg gmin-

nych na kwotę 15,5 mln zł
3. Na budowę sali gimnastycznej  

w Dziergowicach na kwotę 4.950 tys. 
zł.

Także w tym przypadku czekamy na po-
zytywne rozstrzygnięcie.
 Oprócz zadań inwestycyjnych re-
alizowanych przez Gminę, ważną siłą 
rozwojową jest rolnictwo. Nie możemy 
zapominać o ciężkiej pracy rolników. To 
Wy każdego dnia dostarczacie żywność 
na nasze stoły. Zdajemy sobie sprawę, że 
bez Waszej ciężkiej pracy nie mieliby-
śmy chleba. 
 Dziękuję Wam i przekazuję wyrazy 
szacunku.
 Niech zawsze sprzyjają Wam korzyst-
ne warunki pogodowe oraz dobra ko-
niunktura pozwalająca osiągnąć wyso-
kie zyski. Życzę Wam, Drodzy Rolnicy, 
Błogosławieństwa Bożego w codziennej 
ciężkiej pracy. 

Z poważaniem
Wójt Gminy Bierawa

Krzysztof Ficoń

Informacje gospodarcze

1. Wymiana źródeł ciepła (pompy ciepła) 
oraz stolarki okiennej w Szkole Pod-
stawowej w Solarni – 935  377,36  zł. 
Zadanie dofinansowane z RPO WO  
w kwocie 646 398,99 zł.

2. Remont dachu na budynku Szkoły 
Podstawowej w Solarni – 167 000 zł.

3. Poprawa parametrów technicznych 
oraz warunków bezpieczeństwa po-
przez przebudowę dróg gminnych 
do terenów inwestycyjnych w Sta-
rym Koźlu (w systemie zaprojektuj 
i wybuduj) – 1  604  000  zł. Zadanie 
dofinansowane z RPO WO w kwocie 
891 369,18 zł.

4. Budowa sieci wodociągowej i kana-
lizacji sanitarnej w Starym Koźlu, ul. 
Polna – 476 000 zł.

5. Budowa sieci wodociągowej Bierawa 
– Stare Koźle – 294 000 zł.

6. Przebudowa Domu Ludowego  
w Brzeźcach – utworzenie Klubu 
Senior+ – 315  000  zł. Zadanie dofi-
nansowane z Programu Rządowego 
Senior+ w kwocie 200 000 zł.

Remonty i inwestycje
7. Budowa trybuny wraz z podbu-

dową na boisku w Dziergowi-
cach – 166  000  zł dofinansowano 
z Funduszu Inwestycji Lokalnej  
w kwocie 60 000 zł.

8. Montaż paneli fotowoltaicznych na 
obiekcie Domu Kultury w Dziergo-
wicach – 149  000  zł w tym dotacja  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Opolu – 74 500 zł.

9. Montaż i wymiana armatury Kotłow-
ni oraz remont dachu w Domu Kultu-
ry w Dziergowicach – 28 000 zł.

10. Przebudowa ulicy Sosnowej w Lubie-
szowie – 140 000 zł.

11. Budowa i remont chodnika przy blo-
ku nr 15 w Kotlarni – 37 000 zł.

12. Remont łazienki w Przedszkolu  
w Dziergowicach – 50 000 zł.

13. Remont świetlicy w Ortowicach do-
cieplenie – 19 000 zł.

14. Malowanie i uporządkowanie terenu 
strzelnicy w Solarni – 7 000 zł.

15. Remont dróg gminnych – 140 000 zł.
Dział inwestycji

Informacje

 Wójt Gminy Bierawa podpisał 
umowę z Wojewodą Opolskim w spra-
wie dopłaty w 2021 roku z Funduszu 
rozwoju przewozów autobusowych  
o charakterze użyteczności publicznej 
w kwocie 373 258,50 złotych na realiza-
cję zadań własnych w zakresie przewo-
zów autobusowych.

Umowa
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Małe projekty lokalne

 Bierawa, Brzeźce, Lubieszów, Orto-
wice – to Sołectwa biorące udział w Mar-

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka
szałkowskiej Inicjatywie Sołeckiej w 2021 
roku.

Województwa Opolskiego

 Marszałkowska Inicjatywa Sołecka na 
lata 2020-2022 to przyznawane dofinanso-
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 
z budżetu Województwa Opolskiego.  
W roku 2021 z naszej gminy są to Sołec-
twa: Bierawa, Brzeźce, Lubieszów oraz 
Ortowice.
 W Sołectwie Bierawa w ramach do-
finansowanie przeznaczone będzie na 
doposażenie placu zabaw, w Sołectwie 
Brzeźce również doposażenie placu za-
baw, Sołectwo Lubieszów poprawi wize-
runek miejsca znaczącego w sołectwie 
poprzez nasadzenie drzew, postawienie 
tabliczek ich opisujących oraz zatrawie-
nie terenu, natomiast Sołectwo Ortowice 
wyremontuje elewację budynku świetlicy. 
 Gmina Bierawa otrzymała łącznie 
20 000 zł dofinansowania z Marszałkow-
skiej Inicjatywy Sołeckiej w 2021 roku na 
wymienione zadania, a z budżetu gminy 
wkład własny wynosi 4 000 zł.

Małe projekty lokalne

 Przedsięwzięcie zrealizowane jest 
w ramach działania: 19.: „Wsparcie dla 
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 
poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdraża-
nie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społecz-
ność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lo-
kalnego Kierowanego Przez Społeczność 

Spotkajmy się pod bocianami
na lata 2016-2022 dla obszaru działania 
Stowarzyszenia „Euro-Country”. 
 Projekt zakładał zakup i montaż urzą-
dzeń zabawowych, zakup i montaż tabli-
cy informacyjnej, lamp solarnych, regula-
minu korzystania z placu zabaw. Projekt 
został zrealizowany przy współpracy  
z Radą Sołecką Dziergowic oraz Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Dziergowicach.

PODZIĘKOWANIA Rządowy program

 W Gminie Bierawa został uruchomio-
ny Punkt Konsultacyjny Programu Czy-
ste Powietrze.
 Zakres działania punktu konsulta-
cyjnego:
1. Informowanie mieszkańców o możli-

wości indywidualnego pozyskania do-
finansowania z rządowego programu 
„Czyste Powietrze” w zakresie wymia-
ny źródła ciepła, termomodernizacji, 
fotowoltaiki;

2. Udzielanie wsparcia merytorycznego 
w zakresie prawidłowego wypełnienia 
elektronicznego formularza Wniosku 
o dofinansowanie;

3. Pomoc Wnioskodawcy 
przy rozliczeniu przyzna-
nego dofinansowania.

 Podstawowe informacje  
o programie:
 Program „Czyste Powie-
trze” jest programem rządo-
wym obsługiwanym przez 
Wojewódzkie Fundusze 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. Benefi-
cjentami Programu są osoby 
fizyczne, będące właściciela-
mi / współwłaścicielami bu-
dynków mieszkalnych jed-
norodzinnych lub wydzie-
lonych w budynkach jedno-
rodzinnych lokali mieszkal-
nych z wyodrębnioną księgą 
wieczystą. Zakres dofinan-
sowania: wymiana starych  
i nieefektywnych źródeł cie-
pła na paliwo stałe na no-
woczesne źródła ciepła oraz 
prace termomodernizacyj-
ne budynku. Dotacja może 
wynosić do 30  000  zł dla 
podstawowego poziomu do-
finansowania i 37 000 zł dla 
podwyższonego poziomu 
dofinansowania.

ZŁOŻENIE WNIOSKU  
O DOFINANSOWANIE
 Wnioski można złożyć 
w Punkcie Konsultacyj-
nym w Urzędzie Gminy  
w Bierawie, ul. Wojska Pol-
skiego 12, 47-240 Bierawa  

Czyste powietrze
w pokoju nr 44 lub bezpośrednio w Wo-
jewódzkim Funduszu Ochrony Środowi-
ska w Opolu, ul. Krakowska 53, 45-018 
Opole.
 Więcej informacji o programie można 
uzyskać na stronach:
https://czystepowietrze.gov.pl/
https://www.wfosigw.opole.pl/program-
-czyste-powietrze
 Telefon kontaktowy do punktu kon-
sultacyjnego: 77 487 22 66 wew. 106.
 Osoby, które chcą złożyć wniosek ko-
rzystając ze stanowiska udostępnione-
go w ramach Punktu Konsultacyjnego  
w Urzędzie Gminy powinny pobrać for-

mularz, wypełnić go w całości oraz przy-
nieść go ze sobą do Urzędu Gminy.
 Formularz dostępny jest również  
w Urzędzie Gminy w wersji papierowej.
 Formularz nie jest równoznaczny ze 
złożeniem wniosku.

Wymień piec i przeprowadź termomodernizację swojego domu w ramachWymień stary piec i przeprowadź termomodernizację swojego domu
 w ramach dofinansowania z programu „Czyste Powietrze". 

Zadbaj o środowisko

Zadbaj o swój 
kawałek nieba

Zadbaj o domowy budżetZadbaj o zdrowie

Kampanię sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Opolu

 W związku z przeprowadzo-
ną zbiórką artykułów higienicznych  
i środków czystości w ramach pro-
jektu socjalnego „MOC RADOŚCI 
Z CZYSTOŚCI” Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Bierawie skła-
da serdeczne podziękowania: Szkole 
Podstawowej w Dziergowicach, Szkole 
Podstawowej w Roszowickim Lesie, 
Szkole Podstawowej w Solarni, Pu-
blicznemu Przedszkolu w Dziergowi-
cach, Publicznemu Przedszkolu w Lu-
bieszowie, Kole Gospodyń Wiejskich 
w Brzeźcach, Publicznej Bibliotece  
w Starym Koźlu, „Salonikowi Praso-
wemu” w Bierawie, Punktowi Aptecz-
nemu w Bierawie, mieszkańcom oraz 
wszystkim innym osobom za tak licz-
ne zaangażowanie w naszą akcję.

GOPS Bierawa
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Rekrutacja! 
Żłobek Szkrabuś ogłasza nabór dzieci do
nowo powstającej placówki w Brzeźcach,

ul. Gliwicka 77 (Gmina Bierawa).

Formularz zgłoszeniowy dostępny na:
www.zlobekszkrabus.pl/rekrutacja

facebook.com/zlobekszkrabus

W jakim celu te informacje są zbierane?
 

Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na
podstawie której gmina będzie mogła kreować politykę walki ze smogiem. Celem

stworzenia centralnej bazy (tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest
poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji
substancji powodujących smog. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które

przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa,
np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku. W bazie znajdą

się docelowo wszystkie budynki, które posiadają źródło ciepła o mocy
nieprzekraczającej 1 MW.

Gdzie znajduje się wzór
deklaracji w formie papierowej?

 
https://zone.gunb.gov.pl/dokume
nty-do-pobrania/

 
 Ile mam czasu na złożenie

deklaracji?
 

Deklarację, która dotyczy źródła
ciepła i spalania paliw, które zostało
uruchomione przed 1 lipca należy
złożyć w terminie 12 miesięcy.

Dla nowego źródła ciepła, które
zostało uruchomione po 1 lipca,
deklarację należy złożyć w terminie
14 dni. 

 
 Czy złożenie deklaracji jest

obowiązkowe?

Tak, każdy właściciel/zarządca ma
obowiązek złożyć deklarację.

 
 

Kto składa deklarację?
 

Właściciel/zarządca budynku,
który jest zasilany przez źródło
ciepła lub spalania paliw do 1 MW,
np. piec, miejska sieć
ciepłownicza, pompa ciepła etc. 

 
 

Jak można złożyć deklarację?
 

Deklarację można złożyć
elektronicznie lub wersji papierowej,
osobiście w urzędzie właściwym dla
umiejscowienia budynku lub wysłać
listem.

 
 

Jak złożyć deklarację przez internet?
 

Wejdź na stronę
www.zone.gunb.gov.pl, naciśnij na
stronie głównej ->złóż deklarację<-
wypełnij ją i wyślij.  

 
 

Czego potrzebuję, żeby złożyć
deklarację przez internet?

 
profilu zaufanego albo dowodu
elektronicznego

 
 

www.zone.gunb.gov.pl

Nowe obowiązki administratorów budynków

 Od 1 lipca każdy obywatel lub zarząd-
ca budynku będzie zobowiązany złożyć 
deklarację do Centralnej Ewidencji Emi-
syjności Budynków. 
 Dla budynków, które już istnieją wła-
ściciel lub zarządca będzie miał 12 mie-
sięcy. Dla nowo powstałych budynków 
termin będzie wynosił 14 dni.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 Deklarację do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków będzie można 
złożyć w formie:
1. Elektronicznej – przez Internet na 

stronie: https://zone.gunb.gov.pl/

2. Papierowej – wypełniony dokument 
można będzie wysłać listem albo 

złożyć osobiście w Urzędzie Gminy 
(zgodnie z lokalizacją budynku).

 Deklaracje dostępne są na stronie in-
ternetowej:
https://zone.vf-lab.pl/dokumenty-do 
-pobrania/ 
 Deklaracja dostępna jest również wer-
sji papierowej do odbioru w Zakładzie 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Bierawie oraz w Urzędzie Gminy.
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Informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Bierawie składa serdeczne  

podziękowania 
PAŃSTWU 

ANECIE I MARKOWI MAINUSZ 
za przekazanie ziemniaków  

i umożliwienie przeprowadzenia  
projektu socjalnego

 „Kartoflowy zawrót głowy”.

Podziękowania

Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach

 W ramach Programu Wieloletniego 
„Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2021 
Moduł 1, Gmina Bierawa pozyskała środ-
ki na utworzeniu Klubu Senior + w miej-
scowości Brzeźce w wyniku przebudowy 
Domu Ludowego w Brzeźcach.
 W wyniku realizacji zadania powsta-
nie miejsce spotkań i integracji seniorów 
z terenu Gminy Bierawa.
 Celem strategicznym Programu Wie-
loletniego „Senior+” na lata 2021-2025 
jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa 
seniorów w życiu społecznym poprzez 
dofinansowanie rozbudowy infrastruktu-
ry ośrodków wsparcia w środowisku lo-
kalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrod-

Utworzenie Klubu Senior+
kach wsparcia „Senior+”.
 Celem operacyjnym Programu jest 
zapewnienie wsparcia seniorom – oso-
bom nieaktywnym zawodowo w wieku 
60 lat i więcej – poprzez umożliwienie 
im korzystania z oferty na rzecz społecz-
nej aktywności w zależności od potrzeb 
stwierdzonych w środowisku lokalnym. 
W ramach Programu udostępniana jest 
seniorom infrastruktura pozwalająca na 
aktywne spędzanie wolnego czasu, a tak-
że ich zaktywizowanie i zaangażowanie  
w działania samopomocowe oraz na 
rzecz środowiska lokalnego.

Referat Inwestycji

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” 

NA LATA 2021-2025 EDYCJA 2021
MODUŁ 1 – UTWORZENIE LUB WYPOSAŻENIE 

DZIENNEGO DOMU „SENIOR+”/KLUBU „SENIOR+”
 

„Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach – utworzenie Klubu Senior+”
DOFINANSOWANIE     200 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI     314 880,00 zł

Dziergowice - Górażdże Cup w ramach festynu sportowego.

Otwarcie trybuny wraz z podpisaniem umowy współpracy Gminy Bierawa  
z Górnikiem Zabrze na czele ze Stanisławem Oślizło.

Akcja OSP

 W dniu 12 września 2021r. (niedzie-
la) Ochotnicza Straż Pożarna w Kotlarnii 
organizuje Mobilny Punkt Szczepień przy 
Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji 
w Bierawie. Punkt czynny będzie w go-
dzinach od 13:00-16:00.

 Dzieci od 12 roku życia zostaną za-
szczepione szczepionką Pfizer, osoby do-
rosłe Johnson & Johnson.

 Wystarczy zabrać ze sobą dowód oso-
bisty! 

Zachęcamy do udziału w akcji.

Mobilny
punkt
szczepień
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Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021

Pamiętaj, udział w spisie
  to Twój obowiązek!

RACHMISTRZOWIE DZWONIĄ
Z NUMERÓW TELEFONÓW:

22 828 88 88    22 279 99 99

Sprawdź tożsamość rachmistrza:
- na stronie internetowej

rachmistrz.stat.gov.pl/formularz
- dzwoniąc na infolinię spisową

22 279 99 99

Możesz się spisać samodzielnie poprzez
stronę internetową spis.gov.pl

lub dzwoniąc na infolinię 22 279 99 99.
Gdy skontaktuje się z Tobą rachmistrz spisowy

- wtedy już nie możesz odmówić wywiadu.

Jeśli nie spiszesz się samodzielnie
rachmistrz zadzwoni do Ciebie

  lub zapuka do drzwi Twojego mieszkania. 

Zdalne nauczanie zbliża!

 W ramach Poddziałania 9.1.1 Wspar-
cie kształcenia ogólnego RPO WO 2014-
2020. Projekt ma na celu wsparcie szkół  
i nauczycieli w edukacji zdalnej. 
 Projekt, w ramach którego Samorząd 
Województwa Opolskiego przekazuje  

OP@LSKIE DLA PODSTWÓWEK
w sumie 4.957 laptopów do szkół podsta-
wowych w całym regionie.
• Szkoła Podstawowa w Dziergowicach 

otrzymała 10 sztuk.
• Szkoła Podstawowa w Solarni otrzyma-

ła 14 sztuk.

• Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej 
Kuźni otrzymała 10 sztuk.

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sta-
rym Koźlu otrzymała 16 sztuk.

Łącznie szkoły w Gminie Bierawa otrzy-
mały 50 sztuk laptopów.

SAMORZĄD
Województwa Opolskiego
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Solarnia - Pompa ciepła w szkole Lubieszów - nowa nawierzchnia ul. Sosnowa

Solarnia - Panele fotowoltaiczne w Szkole Stare Koźle - nowa nawierzchnia ul. Leśna i Polna

Bierawa - I etap budowy ścieżki rowerowej ul. Lipowa Bierawa - nowy plac zabaw ul. Juliusza Jacka

Dziergowice - Dom Kultury panele fotowoltaiczne Dziergowice - LZS Odrzanka nowa trybuna

W skrócie:


