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14 czerwca odbyła się VII Sesja Rady Gminy Kobierzyce. Była to ważna sesja dla samorządu kobierzyckiego. W jej trakcie został przedstawiony Raport o stanie Gminy
Kobierzyce za 2018 rok. Ponadto podjęto
uchwałę dotyczącą udzielenia Wójtowi
Gminy Kobierzyce wotum zaufania oraz
udzielono mu absolutorium z wykonania
budżetu za 2018 r.

opracowania raportu o stanie gminy została wprowadzona od tego roku. Samorządy będą przygotowywać raz do roku takie
opracowania. Kolejnym punktem obrad
była debata nad Raportem. Następnie radni podjęli uchwałę, w której udzielili wotum
zaufania Wójtowi Gminy Kobierzyce. Jest
to również nowa procedura, która została
wprowadzona w kadencji 2018-2023.

towi, a także opinii stałych Komisji Rady.
Radni Gminy Kobierzyce zatwierdzili sprawozdanie finansowe Gminy za rok 2018 r.
Uchwałą nr VII/152/2019 zostało udzielone
Wójtowi absolutorium za 2018 r.

W trakcie VII Sesji zostały podjęte także
uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy
Kobierzyce w 2019 r., zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej oraz powołania zeRaport o stanie Gminy Kobierzyce za 2018 r. Kolejnym punktem obrad było sprawoz- społu opiniującego zgłoszonych kandydazostał przedstawiony przez Zastępcę Wójta danie Wójta z wykonania budżetu za rok tów na ławników do Sądu Rejonowego dla
Gminy Kobierzyce Piotra Kopcia. Opraco- 2018, przedstawienie Opinii Regionalnej Wrocławia-Krzyków. Plany posiedzeń oraz
wanie przedstawia najważniejsze kierunki Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z re- wszystkie podjęte uchwały znajdują się na
działalności Gminy Kobierzyce w 2018 r.: alizacji budżetu oraz w sprawie wniosku stronie internetowej Gminy Kobierzyce:
budżet gminy, infrastrukturę, społeczność, o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy www.ugk.pl.
edukację, fundusz sołecki, ochronę środo- Kobierzyce, przedstawienie opinii o sprawiska. W Raporcie opisano także najważ- wozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r.
Maria Okraszewska
niejsze wydarzenia, jakie miały miejsce przez Komisję Rewizyjną oraz wniosku
w 2018 r. Należy zauważyć, iż konieczność w sprawie udzielenia absolutorium Wój-
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Zmiana w prawie użytkowania wieczystego gruntów
Przypominamy, że w trakcie majowej sesji
Rady Gminy Kobierzyce została podjęta
uchwała w sprawie określenia warunków
udzielenia bonifikaty od jednorazowej
opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Poniżej podajemy
szczegółowe informacje:

ta jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc 8. Radni Gminy Kobierzyce podjęli uchwałę
od dnia przekształcenia.
w sprawie określenia warunków udzielenia
bonifikaty od jednorazowej opłaty za prze4. Potwierdzeniem przekształcenia są za- kształcenie prawa użytkowania wieczystego
świadczenia wydawane przez Wójta Gminy gruntów zabudowanych na cele mieszKobierzyce z urzędu, sukcesywnie, w termi- kaniowe w prawo własności tych gruntów.
nie 12 miesięcy, licząc od 1 stycznia 2019 r. Opłata jednorazowa odpowiada iloczynowi
Nie jest konieczne składanie wniosku o wy- wysokości opłaty obowiązującej w roku,
danie takiego dokumentu. W przypadku w którym zgłoszono zamiar wniesienia
zaświadczeń wydawanych z urzędu – brak opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu ustawowo określonego
1. Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użyt- opłaty skarbowej.
okresu do jej wniesienia.
kowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się 5. Zaświadczenie może być wydane na wniow prawo własności tych gruntów (ustawa sek właściciela. Opłata skarbowa za wydanie Radni Gminy Kobierzyce ustalili wysokość boz dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu pra- zaświadczenia – 50,00 zł (słownie: pięćdzie- nifikaty w zależności od tego, w którym roku
wa użytkowania wieczystego gruntów za- siąt złotych) płatna przelewem na konto od przekształcenia zostanie ona uiszczona:
budowanych na cele mieszkaniowe w pra- Gminy Kobierzyce.
- 80% - w przypadku, gdy opłata jednorawo własności tych gruntów (tekst jednolity
zowa zostanie wniesiona w roku, w którym
6. Zaświadczenie zostanie doręczone do- nastąpiło przekształcenie,
Dz. U. z 2019 r. poz. 916).
tychczasowym użytkownikom wieczystym,
- 70% - w przypadku, gdy opłata jednorazo2. W miejsce opłaty rocznej z tytułu użytko- oraz z urzędu przekazane do Sądu Rejonowa zostanie wniesiona w drugim roku po
wania wieczystego gruntu – nowy właściciel wego dla Wrocławia-Krzyków IV Wydziału
przekształceniu,
gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego Ksiąg Wieczystych, a także do Powiatowewłaściciela opłatę przekształceniową. Wyso- go Zakładu Katastralnego we Wrocławiu. - 60% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po
kość opłaty jest równa wysokości dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania 7. W zaświadczeniu potwierdza się prze- przekształceniu,
kształcenie oraz informuje o obowiązku - 50% - w przypadku, gdy opłata jednorawieczystego (nie uległy one zmianie).
wnoszenia rocznej opłaty przekształcenio- zowa zostanie wniesiona w czwartym roku
3. Opłatę wnosi się w terminie do dnia wej, wysokości i okresie wnoszenia tej opła- po przekształceniu,
31 marca każdego roku. Wyjątek stanowi ty, a także możliwości i zasadach wniesienia
- 40% - w przypadku, gdy opłata jednoraopłata należna za rok 2019, którą wnosi się opłaty jednorazowej.
zowa zostanie wniesiona w piątym roku po
w terminie do dnia 29 lutego 2020 r. Opłaprzekształceniu.

Uchwała Nr VI/149/2019 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 maja 2019 r. zacznie
obowiązywać po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
9. Zamiar wniesienia opłaty jednorazowej
należy zgłosić na piśmie, po otrzymaniu zaświadczenia. Właściciele, którzy otrzymają
zaświadczenie po dniu 31 grudnia 2019 r.
mogą również uzyskać bonifikatę 80%
pod warunkiem, że wniosą opłatę do dnia
29 lutego 2020 r.
10. Po wniesieniu wszystkich opłat albo
opłaty jednorazowej, w terminie 30 dni od
dnia wniesienia opłat albo opłaty jednorazowej, zostanie wydawane zaświadczenie
informujące o wniesieniu opłat albo opłaty
jednorazowej, które właściciel gruntu powinien załączyć do wniosku o wykreślenie
w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę. Taki wniosek należy złożyć
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków IV Wydziału Ksiąg Wieczystych. Wraz
z wnioskiem o wykreślenie należy uiścić
opłatę stałą (na konto Sądu Rejonowego
we Wrocławiu) w wysokości 250 zł (w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej)
lub 70 zł (w pozostałych przypadkach).
Magdalena Cendrowicz

Rozbudowa drogi krajowej nr 8
W majowym numerze biuletynu samorządowego Kobierzyce Moja Gmina - Moja
Wieś w artykule: Nowa trasa krajowej
ósemki - miejmy wpływ na jej przebieg!,
zawarta była prośba do mieszkańców
Gminy Kobierzyce odnośnie wyrażenia
opinii dotyczącej wyboru wariantu przebiegu drogi krajowej nr 8.
- Jakie jest stanowisko Gminy Kobierzyce
w tej sprawie?
Ryszard Pacholik, Wójt Gminy Kobierzyce
- Przedstawiona nam propozycja zawierała 4 różne warianty, dotyczące przebiegu
tej trasy w obrębie naszej gminy. Do każdej
z nich wnieśliśmy szereg uwag, uważając
jednocześnie, że dwa warianty są przez
nas nie do zaakceptowania ze względów
społecznych (przebiegają po terenach, na
których stoją już budynki). Pozostałe dwie
propozycje są bardzo zbliżone do korytarzy
przebiegu tras, ujętych od wielu lat w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kobierzyce. Do obydwu z nich wnieśliśmy szereg
uwag po to, by zminimalizować uciążliwości związane z budową i późniejszą eksploatacją drogi nr 8.
- Jak Pan sądzi, czy uwagi zawarte w specjalnym piśmie adresowanym do GDDKiA,
które w całości prezentujemy na stronach
naszego biuletynu, będą miały bezpo-

średni wpływ na wybór ostatecznego
wariantu przebiegu trasy?
- Zanim odpowiem na pytanie, to chciałbym
podziękować tym mieszkańcom, którzy zechcieli wyrazić swoje opinie na ten temat
w specjalnej ankiecie. Gmina Kobierzyce

nie jest inwestorem tego przedsięwzięcia, nowisko zostanie uwzględnione przy powięc nie podejmuje w tej kwestii żadnej de- dejmowaniu ostatecznej decyzji.
cyzji. Podobnie jak i Państwo, również i my - Dziękuję za rozmowę.
przedstawiliśmy swoje uwagi i opinie. Nie
Rozmawiał - Janusz Kołodziej
są one jednak w żaden sposób wiążące dla
inwestora, ale mam nadzieję, że nasze sta-
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RINiŚ.7211.1.2019 -1
Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Powstańców Śl. 186
53-139 Wrocław

• Brak przepustu na rowie – działka nr 219/2 w kilometrażu 117+600.
Kobierzyce, dnia 13.06.2019 r. • Od kilometrażu 118+000 do 119+000 brak obiektów mostowych nad drogami: Królikowice – Nowiny oraz Królikowice – Racławice Wielkie.
• W kilometrażu od 120+000 bliska odległość od miejscowości Chrzanów,
wykonać ekrany dźwiękochłonne.

Dotyczy: Opracowania studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego dla rozbudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice) wraz z budową obwodnic miejscowości – etap II STEŚ
Po zapoznaniu się z przedstawionymi rozwiązaniami projektowymi, przedstawiam stanowisko dotyczące proponowanych wariantów przebiegu
przyszłej drogi S8. Na wstępie, pragnę podkreślić, że dwa z proponowanych
wariantów zgodne są w dużym stopniu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobierzyce (Uchwała Nr
XXXVI/418/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku). Są to warianty «zielony» i «niebieski». Pozostałe dwa warianty są dla mnie całkowicie nieakceptowalne,
głównie z powodu przebiegu po terenach zabudowy mieszkaniowej, w tym
po istniejących budynkach. Wyjątkiem jest odcinek E4 wariantu «turkusowego», który po uwzględnieniu naszych uwag dot. odsunięcia od zabudowy,
stanowi akceptowalną alternatywę dla wariantu zielonego na tym odcinku.

WA R I A N T F I O L E T O W Y – E 3 , E 7
(nieakceptowalny, o wysokiej szkodliwości społecznej)
• Bliskość zabudowy miejscowości Pustków Wilczkowski, Jaszowice, Rolantowice (E3) – uwagi jak w wariancie zielonym E1.
• Odcięta droga gminna nr 296 na kilometrażu między 99+000 do 99+500
(brak drogi serwisowej) (E3).
• Na odcinku pokrywającym się z wariantem zielonym E1 – pozostałe uwagi
jak w wariancie E1.
• W kilometrażu od 107+000 do 107+500 trasa przebiega w niewytłumaczalny
i niekaceptowalny sposób po terenach zabudowy mieszkaniowej (E7), m.in.
po istniejących już budynkach (brak na mapie).
• Obiekt E3.1-WD14 brak rezerwy na linii LK285 brak perspektywy na budowę
drugiego toru.
• MOP Kobierzyce za blisko miejscowości Królikowice (E7).
• Drogę poprowadzono po lesie w km 108+500 – 109+000.
• Droga przebiega za blisko zabudowy mieszkaniowej między kilometrażem
109+500 a 110+000 (miejscowość Chrzanów) (E7).
• Brak obiektów mostowych dotyczących dróg gminnych – dojazdy do pól.

Wsłuchując się w głos mieszkańców pragnę prosić o rozpatrzenie ważnych interesów społecznych, zwłaszcza związanych z uciążliwością drogi poprzez WA R I A N T T U R K U S O W Y – E 4
uwzględnienie naszych zastrzeżeń niezależnie od wybranego wariantu.
• Zwiększyć odległość od terenu zabudowanego w kilometrażu 102+500 do
Poniżej przedstawiam uwagi do wszystkich wariantów i wnioski ogólne licząc 103+000 (zabudowa mieszkaniowa i szkoła) oraz wsi Jaszowice i Rolantowice
(zabudowa mieszkaniowa).
na wybór rozwiązania, które będzie je uwzględniało.
• Brak obiektu mostowego na drodze łączącej Pustków Wilczkowski z DamiaWA R I A N T Z I E LO N Y – E 1 , E 6
nowicami (w kilometrażu od 102+500 do 103+000); droga ta jest niezbęd• Odgiąć i powiększyć promień od kilometrażu 98+500 do 101+000 w kie- na dla mieszkańców miejscowości jak również dla komunikacji szkolnej,
runku miejscowości Tyniec nad Ślęzą, zwiększyć odległość od miejscowości a także jest połączeniem (skrótem) z drogą DK35.
Pustków Wilczkowski (najlepiej poza torami kolejowymi).
• Na odcinku pokrywającym się z wariantem zielonym E1 – pozostałe uwagi
• Wykonać obiekt mostowy na drodze 1963D zamiast obiektu mostowego na jak w wariancie E1.
drodze 1964 D i połączyć drogę 1964 D z drogą 1963 D.
• (Jaszowice) zwiększyć odległość od miejscowości Jaszowice i Rolantowice. WA R I A N T T U R K U S O W Y – E 8
• Droga serwisowa w km 101+200 – 102+300 nie zapewnia obsługi wszyst- (nieakceptowalny, o wysokiej szkodliwości społecznej)
• Odcinek na kilometrażu od 114+000 do 115+500 przebiega przez tereny
kich działek.
• Brak obiektu mostowego nad torami od kilometrażu 106+000 do 106+500. mieszkaniowe mocno zurbanizowane, bardzo blisko istniejącej zabudowy
• Brak łącznika na projektowanym rondzie (Leoni) z drogą wojewódzką 346 mieszkaniowej, a na 2 działkach projektowana droga wręcz przebiega przez
domy mieszkalne.
w kierunku miejscowości Wierzbice (na mapie nr drogi 382).
• Obiekt E1.1 – WG 30 - wiadukt Pełczyce – Kobierzyce nie uwzględniono pro- • Brak obiektów mostowych dotyczących dróg gminnych – dojazd do pól.
• Brak połączenia bardzo ważnej drogi dla Gminy Kobierzyce: droga Chrzajektowanego ciągu pieszo-rowerowego (w załączeniu plan sytuacyjny).
• Zmienić lokalizację węzła W1.12 Magnice z uwagi na bezpośrednie są- nów – Domasław, dodatkowo trasa rowerowa Kobierzyce - Wrocław.
siedztwo z zabudową mieszkaniową ul. Brzozowej i Miodowej oraz kolizję • Na kilometrażu 110+000 – brak obiektu mostowego nad linią kolejową.
z rozpoczętą budową hali na dz. 586/3 (na mapie 586/2) obręb Kobierzyce;
np. lokalizacja węzła w kierunku Kobierzyc na działce 595/3 w oddaleniu od U WA G I O G Ó L N E :
zabudowy – rz. Czarna Sławka, park lub terenach inwestycyjnych w kierunku 1. W przypadku zbliżenia do zabudowy mieszkaniowej stosować koniecznie
ekrany dźwiękochłonne.
km 111+500
• Wykonać pełne ekrany dźwiękochłonne po dwóch stronach na kilometrażu 2. W obiektach uwzględniać realizowaną i planowaną budowę na drogach
109+500 do 111+500.
powiatowych i gminnych ciągów pieszo-rowerowych.
• Nad linią LK285 przewidzieć rozbudowę linii poszerzyć obiekt E.1-WD10 W pierwszej kolejności takie plany dotyczą wyznaczonych tras rowerowych.
z perspektywą budowy drugiego toru i drogi serwisowej.
Obecnie zawarto umowę i realizowana jest taka inwestycja na odcinku Kobie• Wykonać obiekt mostowy przy węźle E1.1-P40 umożliwiając przejazd drogą rzyce - Pełczyce. W związku z tym niezbędne jest uwzględnienie w obiektach
gminą Chrzanów – Domasław, dodatkowo poszerzyć obiekt w celu przy- mostowych komunikacji pieszo - rowerowej na drogach krzyżujących się z S8.
szłościowego wykonania ciągu pieszo-rowerowego.
W załączeniu przekazuję:
a) plan sytuacyjny realizowanego ciągu pieszo - rowerowego Kobierzyce - PełWA R I A N T N I E B I E S K I – E 2
czyce (założenia do przetargu, obecnie realizowana jest szczegółowa doku• Wiadukt E2.1-WG29 poszerzyć dodatkowo pod budowę ciągu pieszo-romentacja)
werowego
b) mapę tras rowerowych
• W kilometrażu między 114+000 do 117+000 należy zmienić trasę poza
skupiskami leśnymi, co spowodowuje również odsunięcie korytarza od za- 3. Na czas budowy zapewnić jej obsługę drogami tymczasowymi, nie obciążając dróg lokalnych, wykorzystując drogi krajowe i wojewódzkie. Przewidzieć
budowy miejscowości Bąki i Owsianka.
• Wykonać obiekt mostowy na drodze gminnej - działka nr 145 (obręb naprawę tych dróg.
Owsianka-Bąki ), która łączy miejscowości Pustków Żurawski, Bąki, Owsianka 4. Pod wiaduktami zapewnić oświetlenie służące obecnemu i przyszłemu ru(kilometraż ok. 115+900).
chowi na drogach lokalnych.
• Droga przebiega w bardzo bliskiej odległości od zabudowy mieszkaniowej
miejscowości Nowiny i ul. Sarniej m. Królikowice; wykonać ekrany dźwiękoZ poważeniem
chłonne.
Ryszard Pacholik – Wójt Gminy Kobierzyce

INFORMACJE GMINNE
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Absolwenci klas gimnazjalnych Gminy

GIMNAZJUM /// KOBIERZYCE /// klasa III A /// wychowawczyni – Magdalena Sokołowska
Mateusz Bej / Sara Bętkowska / Kacper Bodak / Klaudia Brodawka / Kinga Czerwińska / Julia Domagała / Kamil Godyń / Sylwia Górecka /
Marcel Hawro /Konrad Jastrzębski / Szymon Korczak / Amelia Kotfis / Karolina Krasińska / Martyna Kraus / Kacper Leśniewski /
Eryka Podvojská / Kacper Rakoczy / Szymon Rauk / Kamila Rudolf / Paulina Trent / Jakub Tyburczy / Mateusz Woźniczka / Dominik Zawada

GIMNAZJUM /// KOBIERZYCE /// klasa III B /// wychowawca – Marcin Wolny
Fazia Adrar / Michał Damian / Zuzanna Domagała / Szymon Galicki / Piotr Gułakow / Patrycja Kondryc / Jakub Kozłowski / Karolina Kupaj /
Oskar Kuriata / Robert Kuriata / Dominika Kuza / Mateusz Łemyk / Aneta Maltańska / Magdalena Mucha / Miłosz Przestrzelski /
Jakub Puciato / Mateusz Sławik / Daria Sondej / Antoni Stec / Dominika Tatuch / Natalia Tokarska / Wiktoria Tokarska

GIMNAZJUM /// KOBIERZYCE /// klasa III C /// wychowawczyni – Anna Chlebowska
Anna Bagińska / Kamil Dryja / Aleksander Gass / Jakub Jakubowski / Amelia Klimas / Adrian Kotoski / Ilona Krawczyk / Katarzyna Mołdoch /
Wiktoria Rękas / Paweł Sarna / Mateusz Sidwa / Kacper Sobczyk / Nikola Spas / Kacper Staszkowian / Mateusz Syryjczyk / Julia Szwiec /
Wiktoria Warczygłowska / Aleksandra Zdunek
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Kobierzyce w roku szkolnym 2018/2019

GIMNAZJUM /// BIELANY WROCŁAWSKIE /// klasa III A /// wychowawca – Robert Sokołowski
Weronika Badurowicz / Aleksandra Banaś / Sebastian Błahuta / Mikhail Buhrou / Mikołaj Czerniewicz / Jan Czykier / Małgorzata Dymała / Michał Dziak /
Dominika Dziekańska / Konrad Fijał / Martyna Gardy / Milena Janasik / Klaudia Karkowska / Kinga Knysak / Bartosz Kudyba / Klaudia Maciak /
Kseniia Marakulina / Franciszek Mazoń / Bartłomiej Mrozik / Aleksander Michelini / Wiktoria Rusin / Mikołaj Sarnik / Jasmin Woś / Adam Zawisza / Jakub Ziętek

GIMNAZJUM /// BIELANY WROCŁAWSKIE /// klasa III B /// wychowawczyni – Anna Korzeniowska
Katarzyna Adamczyk / Weronika Chudzik / Kacper Dębicki / Szymon Giebel / Hanna Gos / Jakub Górski / Anna Kocharyan / Mikołaj Korzeniowski / Krzysztof Kulik /
Stella Kułak / Emil Lewandowski / Tymoteusz Łaszkiewicz / Miłosz Małecki / Martyna Patryło / Mikołaj Pryszczewski / Adrian Radej / Jakub Rakowski / Zuzanna Rodzoń /
Jakub Saja / Patryk Sobczyk / Maja Stryszewska / Dominika Sudomirska / Miłosz Sury / Mikołaj Sznajder / Maja Świętek / Fabian Trzciński / Anna Wyskwarska / Michał Żak

GIMNAZJUM /// BIELANY WROCŁAWSKIE /// klasa III C /// wychowawczyni – Katarzyna Nowicka
Jacek Chmaj / Krzysztof Chmaj / Maria Kokot / Weronika Kośmińska / Dominik Luszczek / Łukasz Matuszak / Filip Mazur / Marta Mazurek / Mikołaj Nowicki /
Shadia Ostrowska / Lena Paliga-Urbańska / Emilia Pelczyk / Bruno Popek / Jakub Rudnicki / Paulina Sobera / Filip Sosnowy / Aleksandra Sowa /
Damian Stępień / Agnieszka Stężalska / Kornelia Styś / Julita Swędrak / Jakub Wiewióra / Zuzanna Ziaja / Natalia Zygarlicka
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Wakacje już rozpoczęte
19 czerwca 2019 r. we wszystkich szkołach
odbyły się uroczystości zakończenia roku
szkolnego 2018/2019. W Gminie Kobierzyce 2743 uczniów szkół podstawowych
otrzymało świadectwa ukończenia nauki
w danej klasie. Już po raz ostatni świadectwa odebrali uczniowie klas III gimnazjalnych, natomiast liczba absolwentów
powiększyła się o uczniów klas ósmych
(prezentacja absolwentów szkół podstawowych – ósmych klas znajdzie się w następnym numerze biuletynu Kobierzyce
Moja Gmina - Moja Wieś).
Na najlepszych uczniów czekały świadectwa z wyróżnieniem i nagrody. 89 uczniów
klas IV-VIII szkół podstawowych oraz klas
III gimnazjalnych, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce, zostało uhonorowanych Nagrodą Wójta.
W uroczystościach zakończenia roku
szkolnego uczestniczyli przedstawiciele
władz gminnych, a także rodzice, dla których rozdanie świadectw było szczególnie
emocjonujące.
Mijający, choć trudny rok szkolny, zaznaczył się bardzo dobrymi wynikami w egzaminie gimnazjalnym, a także egzaminie
ósmoklasistów. Egzaminy obejmowały
następujące przedmioty: język polski,
historię i WOS, matematykę, przedmioty
przyrodnicze (chemię, geografię, fizykę, biologię) oraz język angielski. Gmina
Kobierzyce osiągnęła wysokie wyniki ponad średnią krajową i wojewódzką. Wielu
uczniów uzyskało nawet 100% prawidłowych odpowiedzi. Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.

EDUKACJA
Dla szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kobierzyce,
mających na swoim koncie bardzo dobre
wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia
w prestiżowych konkursach i zawodach
sportowych, przygotowany jest Lokalny
Program Wspierania Uzdolnionych Uczniów
w kategorii: stypendia naukowe i artystyczne oraz stypendia sportowe.
Wakacje się rozpoczęły, a dzieci i młodzież
mogą już korzystać z oferty letniego wypoczynku, w tym z dofinansowaniem
Gminy Kobierzyce. Organizatorami obozów, kolonii i wycieczek, a także zajęć
sportowych są m.in.: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Kobierzycach, Kobierzycki
Ośrodek Kultury, Kobierzycki Ośrodek
Sportu i Rekreacji, a także Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Bliższe informacje można uzyskać u organizatorów zajęć
wakacyjnych.
Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy pełnego wypoczynku i miłych wakacyjnych wrażeń.
Anna Wilisowska
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Wycieczki z historią w tle
W dniu 22.06.2019 r. Stowarzyszenie Bielany
dla Ciebie zorganizowało kolejną wycieczkę,
której celem było poznanie tajemnic rodu
Piastów Śląskich. Mekką historii okazał się
Zamek Piastów Śląskich w Brzegu, którego dzieje poznaliśmy dzięki opowieściom
przewodnika. Znajdująca się w zamku
kaplica pw. św. Jadwigi, to największa
nekropolia Piastów Śląskich. Piastowie tej
linii byli najdłużej rządzącymi potomkami pierwszej panującej polskiej dynastii.
Dla dzieci najciekawsze okazały się legendy związane z oglądanymi miejscami. Po
lekcji historii był czas na lody i kawę. Dzień
zakończyliśmy ogniskiem w Małujowicach,
połączonym z pieczeniem kiełbasek, co było
możliwe dzięki życzliwości tamtejszego

Zawody
wędkarskie
2 czerwca 2019 roku odbyły się zawody
wędkarskie Koła PZW nr 8 Kobierzyce.
Upalna pogoda nie sprzyjała 44 biorącym
udział w zawodach wędkarzom. Ich wspólne połowy to 4 kilogramy ryb, które po
zważeniu przez komisję wróciły do stawu.
W zawodach triumfował Tadeusz Śmist
– 0,78 kg, drugie miejsce zajął Wojciech
Szymański – 0,74 kg, a trzeci był Wojciech Kluczyński z wynikiem 0,69 kg. Zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy,
a wędkarze sklasyfikowani na miejscach
1-13 otrzymali sprzęt wędkarski zakupiony ze środków Koła nr 8 Kobierzyce.
Wojciech Duczek

Letnie warsztaty w KOK

ks. proboszcza i pani Ani - sołtys Małujowic.
Szczególną atrakcją było zwiedzenie kościoła pw. św. Jakuba, którego wnętrze
pokryte jest wczesnogotycką polichromią
o tematyce staro- i nowotestamentowej.
Małujowice to miejscowość historyczna,
w której miała miejsce największa bitwa podczas I wojny śląskiej między wojskami pruskimi Fryderyka II, a wojskami austriackimi.

Po raz piąty Kobierzycki Ośrodek Kultury
zorganizował dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych gminy letnie warsztaty. To forma
wypoczynku połączona z aktywnościami
artystycznymi, warsztatami plastycznymi, zajęciami rekreacyjnymi i wycieczkami,
która rozpoczęła się tuż po zakończeniu roku
szkolnego. Celem tych półkolonii jest również
integracja, możliwość alternatywnego spędzenia czasu wolnego i dobra rozrywka. W
Pogoda i humory dopisały, a dzieci miały
tym roku, jak i poprzednio, przyjęto łącznie
okazję wziąć udział w pikniku przygotowa270 dzieci na trzy tygodniowe turnusy po
nym przez sołtysa Małujowic.
90 uczestników w każdym. Sześć grup dzieZadanie realizowane we współpracy z Gmi- cięcych na zmianę uczestniczy w różnego
ną Kobierzyce.
rodzaju zajęciach przygotowanych przez
Zarząd Stowarzyszenia instruktorów KOK. Wszyscy mają zapewnioBielany dla Ciebie ną fachową opiekę wychowawców, ubezpieczenie, posiłki, a o zdrowie dba ratownik

medyczny obecny przy wszystkich zajęciach.
Dużym powodzeniem cieszą się kreatywne
warsztaty plastyczne. Dzieci dekorują kubki
oryginalnymi malunkami, robią ozdoby z koralików, lepią z gliny różne figurki i uczą się,
jak zdobić tkaninę. Mają do dyspozycji płócienne plecakoworki, które kolorują specjalnymi farbkami i markerami. Popularnością
cieszą się również wyrabiane podczas zajęć
chemicznych różne glutki i żelki. Ruch zapewniają uczestnikom gry zespołowe i zabawa na
dmuchańcach w hali KOSiR-u oraz wycieczki.
W tym roku dzieci uczestniczą w wyjazdach
do Loopy’s World, parku linowego, wioski indiańskiej oraz w całodniowej wycieczce do
Krasiejowa na Opolszczyźnie, gdzie mieści
się pełen atrakcji park dinozaurów.
Izabella Starzec-Kosowska

KOMUNIK AT
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach- Referat Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
oraz Referat Świadczeń Wychowawczych 500+ informuje, że od dnia 01.07.2019 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego
świadczeń wychowawczych 500+ oraz świadczenia Dobry start na okres świadczeniowy 2019/2020.
Od 1 lipca 2019 r. można wysyłać wnioski poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS.
Wnioski na nowy okres świadczeniowy będą przyjmowane w formie papierowej od 1 sierpnia 2019 r.
Można je pobrać z naszej strony internetowej: www.gops.kobierzyce.pl.
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do tut. Ośrodka celem pobrania i złożenia wniosków na parterze w budynku GOPS:
- biuro nr 3 - wniosek o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
- biuro nr 3 - wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- biuro nr 3 - wniosek o Kartę Dużej Rodziny
- biuro nr 4 - wniosek o świadczenie wychowawcze 500+
- biuro nr 4 - wniosek o świadczenie Dobry start
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu:
ŚWIADCZENIA RODZINNE
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+
ŚWIADCZENIE DOBRY START

71 36 98 014
71 36 98 014
71 36 98 004
71 36 98 014

WAŻNE:
Zarówno w przypadku świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych od nowego okresu świadczeniowego będą brane pod uwagę
dochody z 2018 roku. W celu przyspieszenia rozpatrzenia wniosków proszę mieć ze sobą dokumenty pełnoletnich członków
rodziny potwierdzające sytuację dochodową od 2018 roku: wszystkie PIT-y od pracodawców z których rozliczaliście się Państwo
w Urzędzie Skarbowym za 2018 rok, świadectwa pracy otrzymane w 2018 lub 2019 roku, umowy zlecenia za 2018 i 2019 rok,
umowy o pracę zawarte w 2018 i 2019 roku. W przypadku podjęcia zatrudnienia od 2019 roku zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód uzyskano (np. umowa o pracę od 5 lutego – zaświadczenie o dochodzie za
marzec z wyszczególnieniem przychodu, kosztów uzyskania przychodu, należnego podatku dochodowego od osób fizycznych,
składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne).
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Uśmiech dziecka
najlepszą nagrodą
Od kilku lat panie z Koła Gospodyń Wiejskich z miejscowości Tyniec nad Ślęzą
odwiedzają dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach. Ta wizyta miała
swój szczególny charakter, bowiem zbiegła
się z obchodami Dnia Dziecka. W związku
z tą uroczystością zorganizowano piknik szkolny. Dzieci śpiewały oraz tańczyły

z zaproszonymi gośćmi. Odbywały się również różne zabawy i konkursy, w których
zarówno dzieci jak i goście chętnie uczestniczyli. Bardzo dużą radość sprawia nam to, że
możemy choć kilka chwil spędzić z tymi kochanymi dziećmi, a one wynagradzają nam
to wszystko swoim pięknym uśmiechem.
Bożena Łabuda

Wymiana młodzieżowa
W dniach od 13 do 27 maja 2019 r. uczniowie szkół podstawowych w Tyńcu Małym
i Kobierzycach wzięli udział w uczniowskiej
wymianie międzynarodowej, współfinansowanej przez Polsko-Niemiecką Współpracę
Młodzieży. Pierwszą część projektu uczestnicy spędzili w Niemczech w miejscowości Bocholt. Tam wzięli udział w wielu atrakcjach,
zwiedzili Bocholt, holenderskie miasta: Winterswijk, Scheveningen, Hagę oraz spędzili
wesoło czas w parku rozrywki Movie Park.

UNICEF od 10 lat patronuje
bielańskiej szkole

Po powrocie do Polski wraz z niemieckimi
partnerami uczestnicy rozpoczęli drugą
część wymiany. W tym czasie zwiedzili między innymi: Wrocław, Oświęcim, Brzezinkę
i Kraków. Te wspólnie spędzone 15 dni były
pełne niezapomnianych przeżyć i długo
zostaną w pamięci uczniów.
Daniel Masica
i Marcin Wolny

W sadze Harry Potter czytamy, że to nasze
wybory ukazują, kim naprawdę jesteśmy,
o wiele bardziej, niż nasze zdolności. Równo
dziesięć lat temu społeczność naszej szkoły
dokonała ważnego wyboru – przyjęcie
nazwy patrona szkoły. Wspólnie postanowiliśmy, że zostanie nim Fundusz Narodów
Zjednoczonych na rzecz Dzieci, UNICEF.
Podejmując tę decyzję, zobowiązaliśmy się
do promowania i rozpowszechniania idei
patrona. Tym samym w szereg działań naszej
szkoły zostały wplecione te, które są bezpośrednio związane z UNICEF-em. Równo 10 lat
temu należało zacząć od rzeczy najbardziej
podstawowych, ale i najważniejszych – wyboru logo szkoły oraz skomponowania
jej hymnu. Te dwa symbole łączą naszą
społeczność oraz przekazują podstawowe założenia UNICEF-u. Co roku wspólnie
obchodzimy święto szkoły, podczas którego
umacniamy się w założeniach i ideach naszego patrona. Spędzając razem czas,
przypominamy o tym, co ważne dla dzieci
i świata, w którym przyszło im żyć. Wybierając na patrona naszej szkoły Fundusz
Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci,
przyjęliśmy na siebie również pewne obowiązki. Przede wszystkim są one związane
z udziałem w akcjach UNICEF-u. Nasze działania realizowaliśmy m.in. w akcji Szkoła
z prawami dziecka. Program ten został stworzony z myślą o dzieciach i nauczycielach
chcących dowiedzieć się więcej o prawach
dziecka, programie edukacyjnym Dostrzec

Innych. Pomoc humanitarna na świecie. Do
tego programu zgłosiło się ponad 670 szkół
z całej Polski. Ponad 700 koordynatorów–
nauczycieli starało się uwrażliwić dzieci na
problemy, z jakimi borykają się ich rówieśnicy w sytuacji konfliktu czy klęski żywiołowej
oraz zapoznać uczniów z trzema najistotniejszymi obszarami, w ramach których
UNICEF organizuje pomoc humanitarną:
edukacja, woda pitna i żywność. ZaWODY
dla AFRYKI był to projekt edukacyjny UNICEF, w ramach którego uczniowie dowiedzieli się, jak wygląda sytuacja dostępu do
wody na świecie. Wszystkie Kolory Świata to
jedna z najbardziej cenionych akcji w naszej
szkole. Jest to międzynarodowy projekt UNICEF-u, który rozpoczął się w listopadzie 2011
roku w polskich szkołach. W ramach kampanii uczniowie przygotowali charytatywne laleczki. Laleczki te nie są zwykłymi szmacianymi zabawkami – są one symbolem pomocy,
jakiej dzieci udzielają swoim rówieśnikom.
Projekt Wszystkie Kolory Świata ma także na
celu kształtowanie wśród najmłodszych postawy tolerancji i otwartości na inne kultury.
Działania naszej szkoły na rzecz UNICEF-u
umacniają nas w przekonaniu o słuszności
wyboru fundacji na patrona.
Jedno z przysłów arabskich mówi, że dzieci
są skrzydłami człowieka i w myśl tej zasady,
realizując cele i idee naszego patrona na
rzecz pomocy dzieciom, możemy uskrzydlić świat, który nas otacza i potrzebuje.
Aleksandra Miller
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Pewny awans klubu WKS Rowerowe plany inwestycyjne
Wierzbice do rozgrywek
klasy okręgowej!
Klub piłkarski WKS Wierzbice szturmem przedstawiciele Gminy Kobierzyce oraz
zapewnił sobie awans z klasy A do ligi okrę- radni, przedstawiciele DZPN, a także spongowej, rozgrywając bez porażki wszyst- sorzy i partnerzy klubu.
kie mecze jako jedyna drużyna w Polsce!
Jeszcze raz składamy serdeczne gratulaKlubowe zakończenie rozgrywek ligowych cje z powodu wywalczonego awansu do
sezonu 2018/2019 odbyło się 16 czerwca klasy okręgowej wszystkim zawodnikom
2019 r. na boisku sportowym w Wierzbicach WKS Wierzbice oraz trenerowi Grzegorzoi miało bardzo uroczysty charakter. Wśród wi Podstawkowi.
zaproszonych gości znaleźli się przyjaciele
WKS Wierzbice
i sympatycy wierzbickiej drużyny m.in.

Na początku sezonu rowerowego na łamach naszego biuletynu informacyjnego
Kobierzyce Moja Gmina - Moja Wieś, przypomnieliśmy czytelnikom o wyznaczonych
na terenie gminy trasach K1, K2 i T3 oraz
możliwości korzystania ze wsparcia cyklobusu, tj. kursującego w soboty, niedziele
i dni wolne od pracy autobusu ze specjalną przyczepą na rowery. Obiecaliśmy także informację o planach inwestycyjnych.
Rowerzystów (co możemy zaobserwować
m. in. na naszych trasach) niezmiennie
z roku na rok przybywa, więc naturalnym
zjawiskiem jest oczekiwanie infrastruktury, która pozwoli im poruszać się bardziej
komfortowo i bezpieczniej. Bardzo duże
koszty inwestycji, problemy własnościowe, czy np. zwyczajny brak miejsca w istniejącej od lat zabudowie powoduje pewne
ograniczenia w tempie realizacji i zakresie
tego typu zadań. Wiele nowych pomysłów udaje się jednak już teraz realizować.
W 2019 r., zgodnie z zawartymi umowami
będą prowadzone dwie budowy.
Pierwsza z nich - to budowa ciągu pieszo-rowerowego (w części ciągu pieszo-jezdnego) od skrzyżowania w Kobierzycach
do centrum Pełczyc. Skorzystać powinni
mieszkańcy obu miejscowości oraz turyści jadący trasą K1. Bezpieczny przejazd
i przejście wzdłuż ruchliwej drogi powiato-

wej znacznie ułatwi mieszkańcom Pełczyc
dostęp do usług czy komunikacji autobusowej, a w przyszłości - kolejowej. W drugą
stronę mieszkańcy Kobierzyc i turyści będą
mogli wygodnie i bezpiecznie dojechać czy
dojść np. do pełczyckiego parku. Druga budowa, to nowa droga dla rowerów łącząca
Bielany Wrocławskie ze Ślęzą. Dotychczasowa stara droga o nawierzchni z kostki betonowej zostanie przeznaczona na chodnik,
zaś nowa wykonana zostanie po przeciwnej stronie jezdni w nowym standardzie, tj
w technologii bitumicznej. Wielką zaletą
tego odcinka jest bezpośrednie sąsiedztwo
z budowanym ślęzańsko-bielańskim obiektem sportowym. Droga ta pozwoli w przyszłości także dotrzeć ze Ślęzy do rozbudowywanej szkoły w Bielanach, której oddanie
do użytku jest planowane w 2021r. (obecnie trwa przetarg na wybór wykonawcy).
Oprócz wymienionych zadań, na które zawarto już umowy wykonawcze, przygotowywane są kolejne. Jeszcze w tym roku
planowane jest wykonanie nawierzchni
asfaltowej na drodze polnej, która zapewni połączenie ul. Piaskowej w Tyńcu Małym
z trasą T3 pomiędzy Bielanami Wrocławskimi a Domasławiem. Rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy projektu przebudowy drogi Kobierzyce – Chrzanów,
w którym m.in. przewidziano zaprojektowanie ciągu pieszo-rowerowego w ramach
trasy T3, także jako komunikacji z centrum
gminy dla mieszkańców Chrzanowa oraz
nowej części Kobierzyc. Sporządzono koncepcję i złożono wniosek o dofinansowanie budowy parkingu park & ride oraz bike
& ride przy stacji kolejowej w Bielanach
Wrocławskich, w której ujęto powiązania
pieszo – rowerowe z odcinkiem w kierunku Ślęzy i ul. Dworcowej. Zawarcie przez
PKP PLK umowy na modernizację linii kolejowej nr 285 (Wrocław – Świdnica przez
Kobierzyce) daje m. in. perspektywę łączenia transportu rowerowego z kolejowym.
Pociągi pasażerskie ruszyć mają w 2021r.
W tych wielu jak na ten rok zadaniach rowerowych jest jeszcze miejsce na uzupełnienie oznakowania tras. Dalsze inwestycje są w przygotowaniu a informować
o nich będziemy kiedy nabiorą już realnego kształtu. Tymczasem zapraszamy do
aktywnego spędzania czasu na rowerach
z wykorzystaniem tego, co już udało się
stworzyć. Najlepszym poparciem dla kolejnych inwestycji będzie na pewno Państwa frekwencja na trasach.
Rafał Krasicki

