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10.09.2022r. (sobota) 
9:15   X memoriał H. Brylant i J.Torochtija - biegi przełajowe z udziałem dzieci i młodzieży

11.09.2022r. (niedziela)
14:00 Msza św. w kościele pw. św. Anny w Dziergowicach
15:00 Przemarsz korowodu dożynkowego na boisko
15:30 Uroczyste otwarcie Dożynek Gminnych
16:00 PROGRAM ARTYSTYCZNY 
 - Zespół śpiewaczy „Dziergowianki”
 - Zespół Pieśni i Tańca „Komorno”
 - TOBY z Monachium

19:00 TOP ONE - koncert 
20:30 Zabawa taneczna 

Miejsce: plac przy boisku sportowym w Dziergowicach

Dziergowice 2022

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!

Gmina Bierawa Sołectwo Dziergowice

TOBY

TELNOW Dariusz Nowak
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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 01.09.2022

Bierawa .......................................... 1426
Brzeźce ............................................. 557
Dziergowice .................................. 1644
Goszyce ............................................ 180
Grabówka ........................................ 175
Korzonek ......................................... 188
Kotlarnia ......................................... 509
Lubieszów ....................................... 517
Ortowice ......................................... 248
Solarnia ........................................... 482
Stara Kuźnia ................................... 648
Stare Koźle ...................................... 855
Razem ...................................... 7429

Informacje Wójt Gminy Bierawa informuje

 po dwóch latach wyjątkowych, gdzie 
zmagaliśmy się z pandemią koronawi-
rusa i związanymi z nią ograniczeniami,  
w bieżącym roku zostaną zorganizowane 
Dożynki Gminne. 
 Dożynki, czyli Święto Plonów, to 
przede wszystkim wyraz hołdu i szacunku 
dla ciężkiej pracy oraz okazanie wdzięcz-
ności Bogu i ludziom za chleb. Odbędą 
się one w dniu 11 września 2022 r. (nie-
dziela) w sołectwie Dziergowice. Roz-
poczną się Mszą Świętą dziękczynną  
o godz. 14-tej w kościele pw. Św.  Anny  
w Dziergowicach, podczas której wspól-
nie z rolnikami i działkowcami podzięku-
jemy Panu Bogu za tegoroczne dobre plo-
ny. Po Mszy Świętej korowód dożynkowy 
przejdzie na plac przy boisku sportowym 
w Dziergowicach, gdzie odbędzie się dal-
sza część uroczystości. Zaszczyt pełnienia 
funkcji Starostów tegorocznych dożynek 
przyjęli Pani Agnieszka Jaskółka - Czoga-
ła oraz Pan Marcin Kirchniawy.
 Dzień wcześniej tj. 10 września br. od-
będzie się na boisku sportowym w Dzier-
gowicach X memoriał biegowy Haliny 
Brylant i Jewhena Torochtija.
 Szanowni mieszkańcy, jest mi dane 
służyć tej Gminie od 16 lat, jednakże 
muszę stwierdzić, że z tak trudną sy-
tuacją gospodarczą i ekonomiczną jak 
obecnie, nie miałem jeszcze do czynie-
nia. Po dwóch latach zmagań z pande-
mią koronawirusa, musimy zmagać się 
ze skutkami wojny na Ukrainie. Napaść 
Rosjan na suwerenną Ukrainę ma bezpo-
średni wpływ na nasze codzienne życie. 
Mieszkańcy Gminy Bierawa od początku 
konfliktu otworzyli swoje serca i zaczęli 
pomagać zarówno uchodźcom, którzy 

Szanowni mieszkańcy,
przybyli do naszej gminy z Ukrainy, jak 
i osobom, które zostały w swoim kraju. 
Nasza Gmina przyjęła ponad 130 osób. 
Dla dzieci zostały zorganizowane zajęcia 
świetlicowe w Domach Kultury, a następ-
nie w szkołach zostały utworzone oddzia-
ły przygotowawcze. W niesienie pomocy, 
oprócz mieszkańców, bardzo mocno za-
angażowały się nasze jednostki OSP oraz 
Parafialny Caritas. Pełne ręce pracy mają 
pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, którzy na co dzień służą po-
mocą naszym gościom z Ukrainy. Udało 
się nam również wysłać parę transportów 
z darami na Ukrainę, głównie do Chmiel-
nika, gdzie ma siedzibę Związek Polaków, 
z którym nasza Gmina od lat współpra-
cuje. Obok żywności, ubrań, środków 
higieny osobistej, wysłaliśmy także ok. 50 
łóżek szpitalnych wraz z osprzętem, któ-
re pozyskaliśmy od naszej partnerskiej 
Gminy Ostfildern. Wszystkim organiza-
cjom oraz osobom jeszcze raz składam 
serdeczne podziękowania za okazaną po-
moc na rzecz osób potrzebujących.
 Niestety wojna na Ukrainie ma bez-
pośredni wpływ na gospodarkę narodo-
wą. Poprzez nałożone embarga na Rosję,  
w tym na import węgla, gazu czy ropy 
naftowej, ceny tych produktów gwałtow-
nie wzrosły, a także w znacznym stopniu 
ograniczyły dostępność tych surowców. 
Z racji tego, że Polska od lat produkuje 
energię elektryczną na bazie węgla, bra-
ki tego surowca spowodowały drastycz-
ny, niespotykany na taką skalę wzrost 
cen energii elektrycznej. W przypadku 
Gminy Bierawa podwyżka cen energii 
od stycznia 2023 roku ma wynieść ponad 
400 %, co spowoduje bardzo duży wzrost 
kosztów ponoszonych przez samorząd. 
Poza tym bardzo wysoka inflacja, która 
powoduje, że z miesiąca na miesiąc mo-
żemy realnie mniej kupić za tą samą sumę 
pieniędzy. Wszystko to sprawia, że ceny 
materiałów i usług szybko rosną, przy-
czyniając się nie tylko do pogorszenia 
sytuacji samorządu, ale również przedsię-
biorstw i osób prowadzących działalność 
gospodarczą. Zła sytuacja firm przed-
kłada się na sytuację materialną każdego  
z nas.
 Dlatego też oczekuję pilnych działań 
rządu RP chroniących samorządy, po-
przez chociażby rekompensatę obniżo-
nych wpływów do budżetu spowodowa-
nych zmniejszeniem stawki podatkowej 
od osób fizycznych, czy wprowadzenie 
niższej taryfy na zakup energii elektrycz-

(Ciąg dalszy na str 3)
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nej. Przecież samorząd gminny realizuje 
szereg zadań w imieniu Państwa Polskie-
go, na przykład edukacja. Przy tak dra-
stycznych podwyżkach chociażby wspo-
mnianej energii elektrycznej, Państwo 
powinno przekazać większą subwencję 
oświatową, która realnie z roku na rok jest 
coraz niższa. Niestety, jak już wspomnia-
łem w wielkanocnym Głosie Bierawy, do-
finansowanie gminnej oświaty z budżetu 
państwa uległo dalszemu obniżeniu z po-
wodu zmniejszenia liczby godzin naucza-
nia w szkołach języka niemieckiego, jako 
języka mniejszości narodowych. 
 W bieżącym roku kwota subwen-
cji oświatowej zmniejszy się o 17 %, co  
w przypadku naszej gminy daje kwotę 
około 500 tysięcy złotych, a już od ko-
lejnego roku szkolnego o 50 %, tj. o po-
nad milion złotych. Można tylko prosić  
o zmianę polityki w tym zakresie. Potrze-
bujemy zdecydowanych i szybkich dzia-
łań rządowych, które pomogą jednost-
kom samorządu terytorialnego, a także 
przedsiębiorcom. Pomimo tej bardzo 
ciężkiej sytuacji zaplanowane zadania  
w tegorocznym budżecie są realizowane, 
co jednak wymaga wielu trudnych dzia-
łań. Została podpisana umowa na budo-
wę Sali Sportowej przy Szkole Podstawo-
wej w Dziergowicach. Niestety szacowane 
koszty na poziome 5 mln zł okazały się 
nierealne. Do realizacji zadania zgłosiła 
się tylko jedna firma za kwotę 7,6 mln zł. 
Gmina musi dołożyć do tego zadania po-
nad 3 mln. zł. Równocześnie z tą inwe-
stycją wymieniane jest źródło ciepła w tej 
Szkole. Koszt to 1,8 mln zł. Jest to ogrom-
ny ciężar dla budżetu Gminy, ale robimy 
wszystko, aby te zadania zostały termino-
wo zrealizowane. 
 Poza tym wykonujemy inne, nie mniej 
ważne zadania. W Szkole Podstawowej 
w Bierawie została wymieniona stolar-
ka okienna w sali gimnastycznej wraz  
z poprawą elewacji oraz wyremontowano 
trzy klasopracownie. W Szkole w Solarni 
zostało wymienione podłoże na placu za-
baw wraz z wymianą uszkodzonych ele-
mentów zabawowych. 
 Wiele dzieje się też na naszych dro-
gach. Została przebudowana ulica 
Wierzbowa w Starym Koźlu (II etap), 
zakończony został remont dróg po ga-
zyfikacji w Goszycach, dobiega końca 
przebudowa ulicy Stawowej w Dziergo-
wicach oraz przebudowa drogi trans-
portu rolnego w Bierawie (łącznik uli-
cy Powstańców i ulicy Mickiewicza). 
Pozytywnie został rozpatrzony wnio-
sek programu rządowego „Polski Ład” 
o dofinansowanie przebudowy dróg 
gminnych - ulicy Ogrodowej i Serżyski  
w Bierawie, ulicy Dworcowej w Dziergo-

wicach oraz ulicy Okrężnej w Starej Kuź-
ni. Te cztery zadania będą realizowane  
w 2023 roku. Na drogach powiatowych 
została przebudowana tzw. Aleja Lipowa 
w Bierawie wraz z dokończeniem ścieżki 
rowerowej. Także zrealizowano zadanie 
pod nazwą „Bezpieczne przejście dla pie-
szych” przy Domu Kultury w Bierawie. Po 
wielotygodniowym oczekiwaniu zostały 
uzupełnione ubytki w jezdni na drodze 
powiatowej relacji Bierawa most – Cisek. 
Czekamy jeszcze na odcinek Grabówka 
– Korzonek. Dobiega końca przygotowa-
nie dokumentacji projektu przebudowy 
drogi powiatowej relacji Ortowice-Stara 
Kuźnia. Wierzę, że w najbliższym czasie 
zostanie złożony wniosek o dofinansowa-
nie przebudowy tego odcinka drogi, tak 
aby już w przyszłym roku można było 
rozpocząć prace. Rozpoczęła się też prze-
budowa kolejnego odcinka drogi woje-
wódzkiej nr 408 w Ortowicach. Planowa-
ne zakończenie prac to maj 2023 r. Udało 
się częściowo poprawić nawierzchnię na 
drodze wojewódzkiej nr 425 w Dziergo-
wicach i Lubieszowie. Jednak do zrobie-
nia jest jeszcze bardzo dużo, dlatego stale 
będziemy się upominali o dalsze remonty 
na drogach wojewódzkich. 
 Zdecydowanie martwimy się co przy-
niesie przyszłość. Myślę, że na ten czas 
naszym wspólnym życzeniem jest zakoń-
czenie wojny na Ukrainie, aby skończyło 
się ludzkie cierpienie, mordowanie nie-
winnych ludzi i aby uchodźcy mogli wró-
cić do swoich domów. 
 Niestety z uwagi na złą koniunkturę 
obawy niesie już zbliżający się okres zi-
mowy. Gmina musi zapewnić znacznie 
większe środki na ogrzewanie przed-
szkoli, szkół, domów kultury i innych 
gminnych jednostek, jak również na ro-
snące ceny energii elektrycznej na pozio-
mie ponad 400 %, które będą trudne do 
udźwignięcia. Będziemy musieli jeszcze 
bardziej oszczędzać i w miarę możliwo-
ści inwestować w energię odnawialną.  
W ostatnich latach udało się zainstalować 
fotowoltaikę na dwóch Domach Kultury 
w Bierawie i Dziergowicach, na budyn-
ku Szkoły Podstawowej w Solarni oraz 
budynku Urzędu Gminy w Bierawie. To 
krok w dobrym kierunku. Jednakże te 
działania muszą zostać przyspieszone. 
Planujemy na początku przyszłego roku 
wymienić oświetlenie uliczne na ledo-
we. Gmina liczy na pozyskanie środków 
europejskich z Krajowego Programu Od-
budowy oraz na środki z budżetu unijne-
go na lata 2021-2027. Jednakże jak wia-
domo, z powodu braku porozumienia 
pomiędzy rządem RP oraz Komisją Eu-
ropejską, środki te na chwilę obecną do 
Polski jeszcze nie dotarły. Na pieniądze 
europejskie czekają nie tylko samorządy, 

ale także firmy, których kondycja finan-
sowa jest coraz gorsza. 
 Trudna sytuacja wywołana wzrostem 
cen za energię elektryczną niestety zmu-
si Gminę w niedługim czasie do zmiany 
ceny za dostarczanie wody dla miesz-
kańców oraz odbiór ścieków. Także mam 
obawy o wysokość opłat za wywóz odpa-
dów w roku przyszłym. 
 Na koniec jednak trochę optymi-
zmu. Przed nami dożynki gminne, na 
które serdecznie w imieniu własnym 
oraz Starostów zapraszam. Rolnictwo 
jest ważnym elementem rozwoju naszej 
małej ojczyzny. Nie możemy zapomnieć  
o ciężkiej pracy rolników. W tym szcze-
gólnym dniu Święta Plonów życzę rolni-
kom i działkowcom z terenu Gminy Bie-
rawa, wszelkiej pomyślności w codzien-
nej pracy, Bożej opieki każdego dnia oraz 
tego, aby ta praca była szanowana, do-
ceniana i zawsze przynosiła obfite zbio-
ry. Zdajemy sobie sprawę, że bez Waszej 
Ciężkiej pracy nie mielibyśmy chleba.

Dziękuję i przekazuję wyrazy szacunku. 
Krzysztof Ficoń

Wójt Gminy Bierawa

(Ciąg dalszy ze str 2)

 Dożynki 2022 - starostami tego-
rocznych Dożynek Gminnych będą 
Państwo Agnieszka Jaskółka-Czogała  
i Marcin Kirchniawy. Prowadzą z dłu-
goletnią tradycją rodzinne gospodar-
stwo rolno – rybackie w sołectwie 
Dziergowice. Obecnie uprawiają 50ha 
ziemi pod uprawę rzepaku, pszenicy, 
kukurydzy i jęczmienia. W sprzedaży 
posiadają karpie na Bożenarodzeniowe 
stoły oraz inne ryby.
 Zapraszamy na stronę internetową 
https://gospodarstwo-rybackie-fishing-
-pond.business.site/

Dożynki Gminne 2022

Starostowie
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Wójt informuje

1. Wymiana stropów w budynku wie-
lorodzinnym komunalnym miesz-
kaniowym w miejscowości Brzeźce 
– 704 000 zł. Zadanie dofinansowane 
z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych.

2. Budowa sali sportowej ogólnodostęp-
nej przy Szkole Podstawowej w Dzier-
gowicach - 7 564 500 zł, dofinansowa-
nie Polski Ład 4 555 000 zł

3. Wymiana źródeł ciepła oraz instalacji 
centralnego ogrzewania w budynku 
Szkoły Podstawowej w Dziergowicach 
– 1 778 738,01 zł

4. Przebudowa elewacji i wymiana okien 
w sali gimnastycznej w budynku szko-
ły w Bierawie – 259 530 zł

5. Przebudowa drogi gminnej ulicy Sta-
wowej w miejscowości Dziergowice 
– 536  336,44 zł, zadanie dofinanso-
wane ze środków PROW w kwocie 
299 939 zł

6. Przebudowa drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w obrębie Bierawa 
dz. nr 346 – 195 589,47 zł, zadanie do-
finansowane ze środków Wojewódz-
twa Opolskiego w kwocie 60 300 zł

7. Czyszczenie i konserwacja zbiornika 
na Stacji Uzdatniania Wody w Ko-
rzonku – 148 000 zł

8. Remont dachu sali gimnastycznej, re-
mont kuchni, malowanie klas szkoła  
w Bierawie – 70 000 zł

Inwestycje i remonty
9. Montaż paneli fotowoltaicznych na 

obiekcie Urzędu Gminy Bierawa 
– 123  000 zł, dofinansowanie 50%  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Opolu

10. Remont dachu świetlicy w Korzonku 
– termomodernizacja – 50 000 zł

11. Remont drogi przy świetlicy w Kotlar-
ni – 59 000 zł

12. Budowa trybuny stałe niezadaszone 

Wsparcie w związku z rosnącymi cenmi energii

 Dodatek węglowy – to wsparcie  
w związku z rosnącymi cenami na rynku 
energii – przysługuje gospodarstwu do-
mowemu, w którym głównym źródłem 
ogrzewania jest:
• kocioł na paliwo stałe,
• kominek,
• koza,
• ogrzewacz powietrza,
• trzon kuchenny,
• piecokuchnia,
• kuchnia węglowa,
• piec kaflowy na paliwo stałe
o ile są zasilane paliwami stałymi. Przez 
paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, 
brykiet lub pelet zawierające co najmniej 
85% węgla kamiennego.

 Warunkiem koniecznym do uzy-
skania dodatku węglowego będzie 
uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła 
ogrzewania do Centralnej Ewidencji 

Dodatek węglowy
Emisyjności Budynków. Ustawa o do-
datku węglowym nie zakłada kryteriów 
dochodowych.
 Przez gospodarstwo domowe rozu-
mie się:
1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą 

i gospodarującą (gospodarstwo domo-
we jednoosobowe) albo

2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spo-
krewnione lub niespokrewnione pozo-
stające w faktycznym związku, wspól-
nie z nią zamieszkujące i gospodarujące 
(gospodarstwo domowe wieloosobo-
we).

Na potrzeby składania wniosków o wy-
płatę dodatku węglowego przyjmuje się, 
że jedna osoba może wchodzić w skład 
tylko jednego gospodarstwa domowego.
 W przypadku gdy wniosek o wypła-
tę dodatku węglowego dla gospodarstwa 
domowego wieloosobowego złożyła wię-
cej niż jedna osoba, dodatek ten przyzna-

wany jest wnioskodawcy, który złożył taki 
wniosek jako pierwszy.
 Dodatek węglowy nie będzie przysłu-
giwał gospodarstwu domowemu, które 
skorzystało z wcześniejszego mechani-
zmu wsparcia, jaki został przewidziany  
w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r.  
o szczególnych rozwiązaniach służących 
ochronie odbiorców niektórych paliw 
stałych w związku z sytuacją na rynku 
tych paliw (Dz. U. poz. 1477), tj. zakupu 
węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.
 Dodatek węglowy wynosi 3000 zł  
i będzie przyznawany jednorazowo.
 Termin na składanie wniosków  
o wypłatę dodatku węglowego ma upły-
nąć 30 listopada 2022r.
 Wzór wniosku o wypłatę dodatku 
węglowego zostanie określony w drodze 
rozporządzenia ministra właściwego do 
spraw energii.
Wnioski można składać:
• elektronicznie z wykorzystaniem plat-

formy ePUAP
• papierowo w siedzibie GOPS, ul. Woj-

ska Polskiego 12, 47-240 Bierawa.

posadowione na płycie fundamento-
wej oraz dwóch kabin dla zawodni-
ków – 80 000 zł

13. Remont chodnika przy ulicy Wolno-
ści w Starym Koźlu – 69 000 zł

14. Remont budynku świetlicy w Ortowi-
cach – 35 500 zł

15. Wykonanie instalacji gazowej wraz 
kotłem gazowym w mieszkaniu przy 
ulicy Wolności 30/2 w Starym Koźlu 
– 21 600 zł

16. Remont mieszkania w Korzonku,  
ul. Nowa 6/4 – 26 000 zł

Referat inwestycji

Stara Kuźnia - LZS wykonanie trybun
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Warsztaty letnie

 W okresie 01 lipca 2022 do 18 lipca 
2022 Gminne Centrum Kultury i Rekre-
acji w Bierawie zorganizowało dla dzieci  
i młodzieży zajęcia pod nazwą „Warsztaty 
letnie z GCKiR”. 
 W ramach zajęć odbywał się szereg 
działań stacjonarnych prowadzonych 
przez pracowników GCKiR w Bierawie, 
oraz osoby z zewnątrz. Poza zajęciami 
stacjonarnymi zorganizowane były rów-
nież wyjazdy do Raciborza (zwiedzanie 
Zamku Piastowskiego i Muzeum Techni-
ki), oraz do parku linowego w Roszkowie.
 Zajęcia stacjonarne dla dzieci i mło-
dzieży realizowane były poprzez kreatyw-
ne zajęcia z elementami szycia, warszta-
ty plastyczne i ceramiczne, oraz zajęcia  
z profesjonalnym komikiem cyrkowym 
„Pedro”.
 Czekamy na Was już we wrześniu  
i rozpoczniemy kolejny rok kulturalny. 
Zapisy po 18 września a informacje na fb, 
stronie www.gckirbierawa.pl oraz plaka-
tach we wrześniu.

Zespół GCKiR

Informacje GCKiR

Integracja poprzez bezpieczeństwo

 Dnia 18 czerwca 2022r. w Lubieszo-
wie odbyły się zawody strażackie w ra-
mach realizowanego projektu Integracja 
poprzez bezpieczeństwo.
 W zawodach uczestniczyły drużyny: 
OSP Bierawa, OSP Brzeźce, OSP Stare 
Koźle, OSP Dziergowice, OSP Lubieszów, 
OSP Solarnia, OSP Stara Kuźnia, OSP 
Kotlarnia, OSP Goszyce oraz OSP z za-
przyjaźnionej gminy Markvartovice. 
 Zawody odbywały się kategoriach: 
MDP dziewczyny oraz MDP chłopcy, 
Kobiety, Seniorzy męska, Oldboje oraz 
Smerfy. Nasi czescy partnerzy zaprezen-
towali pokaz dla strażaków, w jaki sposób 
u nich się to odbywa. 
 W kategorii młodzieżowej drużyny 
dziewczęcej 1 miejsce zajęła Ochotnicza 
Straż Pożarna w Dziergowicach.
 W kategorii młodzieżowej drużyny 
chłopięcej 1 miejsce zajęła Ochotnicza 
Straż Pożarna w Starej Kuźni, 2 miejsce 
Ochotnicza Straż Pożarna w Kotlarni, 
a 3 miejsce Ochotnicza Straż Pożarna  
w Dziergowicach.
 W kategorii seniorskiej kobiecej  
1 miejsce zajęła Ochotnicza Straż Pożar-
na w Dziergowicach, 2 miejsce Ochotni-
cza Straż Pożarna w Starej Kuźni, 3 miej-

Zawody strażackie
sce Ochotnicza Straż Pożarna w Starym 
Koźlu. 
 W kategorii seniorskiej męskiej  
1 miejsce zajęła Ochotnicza Straż Pożarna 
w Dziergowicach, 2 miejsce Ochotnicza 
Straż Pożarna w Lubieszowie, 3 miejsce 
Ochotnicza Straż Pożarna w Goszycach.
 W kategorii 30+ męskiej 1 miejsce 
zajęła Ochotnicza Straż Pożarna w Dzier-
gowicach, 2 miejsce Ochotnicza Straż Po-
żarna w Lubieszowie, 3 miejsce Ochotni-

cza Straż Pożarna w Starej Kuźni.
 Drużyny startujące w kategorii wie-
kowej „smerfy” nie były klasyfikowane. 
Ogólnie w tej kategorii uczestniczyło  
19 drużyn.
 W ramach zawodów zapewniony był 
catering dla wszystkich uczestników oraz 
bezpłatne dmuchańce dla dzieci. 
 Przyznane dofinansowanie wyniosło 
15.575,00 euro, w tym 13.238,75 euro  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego, 778,75 euro z budżetu pań-
stwa oraz 1.557,50 euro – jako wkład wła-
sny Gminy 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

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

„Cyfrowa Gmina”
 Gmina Bierawa otrzymała środki z projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cy-
frowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 
działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego 
„Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21

Otrzymana kwota dofinansowania : 139 662,46 zł 
 Celem projektu jest wyposażenie Urzędu Gminy w Bierawie w sprzęt komputerowy, zwiększenie cyberbezpieczeństwa oraz 
przeprowadzona diagnoza cyberbezpieczeństwa. 
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Fotorelacja

 W dniach 16-19 czerwca 2022 odbyły 
się obchody 30-lecia partnerstwa Gminy 
Biarawa z miastem Ostfildern. Oficjal-
na uroczystość odbyła się na placu przy 
Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji 

Wizyta gości z Niemiec
w Bierawie. 

30

Ostfilden - Bierawa
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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

Goszyce - remont kaplicy p.w. Św. Marii Magdaleny Ortowice - wymiana nawierzchni drogi 408

Stare Koźle - modernizacja chodnika Dziergowice - wykonanie chodnika

Bierawa - przejście dla pieszych Bierawa - wykonanie nowej nawierzchni ul. Mickiewicza

Bierawa - remont sali gimnastycznej w szkole Dziergowice - wykonanie nawierzchni ul. Stawowa

W skrócie:


