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TRASY ROWEROWE

LEGENDA

W NUMERZE POLECAMY

4

Rekrutacja do przedszkoli

6-7

istn. chodnik / nawierzchnia utwardzona asfaltowa szer. ≥ 3 m

proj. ścieżka rowerowa asfaltowa
szer. 2 m

istn. ciąg pieszo-rowerowy / nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej
z fazą przeznaczony jako chodnik

proj. ścieżka rowerowa asfaltowa
szer. 3 m

istn. chodnik / nawierzchnia utwardzona z kostki bet. bez fazy szer. ≥ 3 m
przeznaczony pod trasę rowerową
(ciąg pieszo-rowerowy)

proj. chodnik z k. betonowej
szer. 2 m

Inwestycje
w Gminie Kobierzyce

proj. przebudowa istn. ciągu pieszego
z kostki betonowej pod trasę rowerową
(ciąg pieszo-rowerowy) z kostki
betonowej szer. 3 m

12

KPR wraca
na ligowe parkiety

2 INFORMACJE GMINNE

W związku z otwarciem
nowego sklepu odzieżowego PERON
do naszego zespołu sprzedażowego poszukujemy
kandydatów na stanowisko:

SPRZEDAWCA
Miejsce pracy:
Wrocław – Bielany Wrocławskie
Osoba na tym stanowisku
odpowiedzialna będzie za:
•• Profesjonalną obsługę klienta;
•• Udzielanie porad w doborze produktów;
•• Obsługę kasy fiskalnej;
•• Dbałość o sklep zgodnie z polityką firmy.
Od kandydatów oczekujemy:
•• Komunikatywności i otwartości
w kontakcie z klientem;
•• Zaangażowania i motywacji do pracy;
•• Zainteresowania modą
i znajomości najnowszych trendów;
•• Dyspozycyjności do pracy zmianowej
(także w wybrane weekendy);
•• Zainteresowania najnowszymi trendami
w modzie;
•• Doświadczenie w pracy w sklepie odzieżowym
będzie dodatkowym atutem.
Naszym pracownikom oferujemy:
•• praca w oparciu o umowę zlecenie – stałe
wynagrodzenie + premia uzależniona
od wyników sprzedaży,
•• ambitną, satysfakcjonującą pracę w młodym,
dynamicznym zespole,
•• możliwość doskonalenia zawodowego,
•• przyjazną atmosferę w pracy,
•• modną odzież w atrakcyjnych cenach.
Zgłoszenia (CV ze zdjęciem, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych) prosimy
przesłać na adres:
rekrutacja@peron.sklep.pl
Skontaktujemy się
tylko z wybranymi kandydatami.
Na aplikacji prosimy o dołączenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 883)”.

Firma sprzątająca
poszukuje osób do pracy
przy porannym sprzątaniu
sklepu odzieżowego.
Lokalizacja: Aleja Bielany, Bielany Wrocławskie.
Praca na 2,5 godz. dziennie.
Zainteresowane osoby
proszę o kontakt telefoniczny:
571 237 077

Kawiarnia By The Way Coffee
Galeria Aleja Bielany przyjmie na stałe

Poczta Polska S.A.
poszukuje kandydatów na stanowisko:

KELNERA-BARISTĘ

KWALIFIKOWANY
PRACOWNIK OCHRONY

Oczekujemy:
•• doświadczenia w pracy
na stanowisku kelner-barista
•• dyspozycyjności
•• umiejętności sprzedażowych
•• komunikatywności
•• wysokiej kultury osobistej
•• odporności na stres
•• aktualnej książeczki do celów
sanitarno-epidemiologicznych
Oferujemy:
•• pracę w pełnym wymiarze godzin
lub w weekendy
•• atrakcyjne, stabilne warunki pracy
•• pracę w młodym zespole, w miłej,
serdecznej atmosferze
Opis stanowiska:
•• przygotowanie lokalu do obsługi klienta
•• przygotowywanie kanapek,
deserów, krojenie ciast,
•• przygotowywanie i podawanie kawy, herbaty,
ciast, deserów, kanapek, koktajli na bieżąco
•• nabijanie na kasę i rozliczanie się z klientem
gotówkowo i bezgotówkowo
•• sprzątanie brudnych naczyń
•• rozliczenia utargu z kierownikiem
lub managerem lokalu
•• sprzątanie stanowiska pracy
po zakończeniu zmiany
CV proszę przesłać na adres mailowy:
kontakt@bythewaycoffee.pl lub dostarczyć
osobiście na adres: Aleja Bielany
By The Way Coffee, ul. Czekoladowa 5-22
Bielany Wrocławskie.
Kontakt telefoniczny:
605-440-490

Gminny Zespół Szkół
w Bielanach Wrocławskich poszukuje

pracownika obsługi
(osoby do sprzątania)
Wymagania:
•• doświadczenie w pracy na podobnym
stanowisku
•• dyspozycyjność, pracowitość
•• dokładność, sumienność i zaangażowanie
w pracę
Informacje dodatkowe:
Rodzaj pracy: pełny etat
Rodzaj umowy: na czas określony
Godziny pracy:
I zmiana 6:00-14:00, II zmiana 13:00-21:00
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV
na adres: szkola@sisco.pl bądź proszę dostarczać
do Sekretariatu tutejszej placówki.

Miejsce pracy: Wrocław, ul. Awicenny 21
Do zadań pracownika będzie należeć:
•• ochrona obiektów, obszarów i urządzeń
powierzonych do ochrony,
•• konwojowanie osób i mienia powierzonego do
ochrony,
•• wykonywanie czynności osoby transportującej,
•• kontrola ruchu osobowo-materiałowego
i pojazdów na terenie chronionego obiektu,
•• podejmowanie interwencji w związku
z zaistniałymi zagrożeniami,
•• prowadzenie dokumentacji konwojowej zgodnie
z obowiązującymi procedurami.
Od kandydatów oczekujemy:
•• znajomości przepisów prawnych dotyczących
świadczonych usług,
•• wpisu na listę kwalifikowanych pracowników
ochrony fizycznej,
•• legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania
broni z wpisem „B”,
•• prawa jazdy kat. B i zezwolenia na kierowanie
pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem
przewożącym wartości pieniężne w zakresie kat. B,
•• znajomości technik transportowych, obrony
i obezwładniania,
•• odpowiedzialności, spostrzegawczości,
dyspozycyjności,
•• sprawności fizycznej,
•• umiejętności radzenia sobie ze stresem,
asertywności.
W zamian oferujemy:
•• umowę o pracę,
•• pakiet świadczeń socjalnych,
•• możliwość skorzystania z pakietu ubezpieczeń
grupowych i pakietu medycznego na atrakcyjnych
warunkach,
•• równoważny czas pracy,
•• możliwość rozwoju zawodowego,
•• pracę w dużej, renomowanej, rozwijającej się firmie.
Inne oczekiwania:
•• gotowość do pracy w godzinach nocnych,
•• mile widziana umiejętność obsługi komputera –
pakiet MS Office,
•• mile widziana legitymacja osoby dopuszczonej
do posiadania broni z wpisem „M”,
•• mile widziane prawo jazdy kat. C i zezwolenie
na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
w zakresie kat. C.
Zachęcamy do udziału w rekrutacji także osoby
z orzeczoną niepełnosprawnością, które spełniają
określone powyżej kryteria kwalifikacyjne.
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie
CV do dnia 29.02.2016 r., na adres:
droirwr@wroclaw.poczta-polska.pl,
lub pocztą na adres:
Poczta Polska S.A., Pion Kapitału Ludzkiego,
Region Pionu Kapitału Ludzkiego we Wrocławiu,
ul. Krasińskiego 1, 50-945 Wrocław.
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URZĄD GMINY KOBIERZYCE
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

robotnika gospodarczego
Wymagania niezbędne:
1.
2.
3.
4.

Wykształcenie: min. podstawowe.
Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
Niekarany za przestępstwo popełnione umyślne.

Wymagania dodatkowe:
1. Prawo jazdy uprawnione do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc)
nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu) oraz ciągnikiem rolniczym.
2. Mile widziana umiejętność obsługi kosiarki, kosy i piły spalinowej.
3. Możliwość wykonywania pracy na wysokości.
Do zadań na ww. stanowisku będzie należało m.in.:
1. Dbanie o utrzymanie ładu i porządku na terenie Gminy Kobierzyce – sprzątanie i utrzymanie w czystości mienia
komunalnego, w tym m.in. chodników, dróg gminnych, terenów zielonych, kwietników, terenów rekreacyjnych
i sportowych, małej architektury, oznakowania, przystanków, itp.
2. Bieżące utrzymanie urządzeń kanalizacyjnych, w tym. m.in. czyszczenie kanałów, naprawa studni, naprawa
i wymiana wpustów deszczowych, itp.
Wymagane dokumenty:
list motywacyjny - opatrzony własnoręcznym podpisem,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
oświadczenie o posiadanym obywatelstwie – opatrzone własnoręcznym podpisem,
oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych* – opatrzone własnoręcznym podpisem,
6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe* – opatrzone własnoręcznym podpisem,
7. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb rekrutacji na stanowisko robotnika gospodarczego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 1182 z późn.zm) ” – opatrzone własnoręcznym podpisem,
8. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać
z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

1.
2.
3.
4.
5.

* Wyżej wymienione oświadczenie powinno zawierać klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zaklejonych kopertach w siedzibie Urzędu Gminy Kobierzyce, al. Pałacowa 1 lub pocztą na adres Urzędu Gminy Kobierzyce z dopiskiem: „Dotyczy naboru na
stanowisko robotnika gospodarczego” w terminie do dnia 26 lutego 2016 r.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Kobierzyce po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Pracownik magazynu (Domasław)
Dynamicznie rozwijająca się firma zajmująca się dystrybucją sprzętu chirurgicznego poszukuje kandydata na
stanowisko „pracownik magazynu”.
Do obowiązków na danym stanowisku będzie należało:
komplementowanie, wysyłka i przyjmowanie przesyłek, współpraca z firmami kurierskimi, przeprowadzanie
inwentaryzacji, kontrolowanie stanów magazynowych, przegląd i konserwacja wysyłanego sprzętu
Od kandydata oczekujemy:
minimum średniego wykształcenia, znajomości pakietu Office, znajomości języka angielskiego w stopniu
podstawowym, dyspozycyjności, samodyscypliny oraz dobrej organizacji miejsca pracy, dokładności,
punktualności, zaangażowania, umiejętności pracy pod presją czasu, komunikatywności, prawa jazdy kat. B
W zamian oferujemy:
umowę o pracę, telefon służbowy
Doświadczenie na podobnym stanowisku lub w branży medycznej będzie dla nas dodatkowym atutem.
Prosimy o przesyłanie CV na adres: office@novaspine.pl lub telefon 71 715 13 90
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Informacja
o dopłatach
do materiału siewnego
Od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. można składać
wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny
lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.
W tym roku uległy zmianie zasady udzielania dopłat i należy zwrócić uwagę na to, że:
•• po zakończeniu terminu składania wniosków, do dnia
30 września Rada Ministrów w drodze rozporządzenia
określi wysokość stawek,
•• decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia
w życie przepisów ww. rozporządzenia RM,
•• dopłatą mogą być objęte jedynie mieszanki zbożowe
i pastewne, w skład których wchodzą nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany,
•• obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dopłaty
dostępny na stronie www.arr.gov.pl.
/źródło: ARR/

Operator wózka widłowego/
Pakowacz
Kobierzyce, 55-040, Dolnośląskie
Samwha Poland Sp. z o.o.
Opis stanowiska pracy:
przyjmowanie i weryfikacja dostaw pod względem
zgodności z dokumentami, komplementacja
towaru zgodnie z dokumentami, dokonywanie
inwentaryzacji, prowadzenie dokumentacji
magazynowej, rozmieszczenie towaru
na magazynie zgodnie z jego lokacją, sortowanie
towaru na magazynie, rozładunek i załadunek
towarów.
Wymagania:
uprawnienia do obsługi wózków widłowych, bardzo
dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy
pod presją czasu, odpowiedzialność, zaangażowanie
w wykonywaną pracę, uczciwość, terminowość.
Oferujemy:
pracę w prężnie rozwijającej się firmie, narzędzia
niezbędne do wykonywania powierzonych
obowiązków, stałą formę zatrudnienia w oparciu
o umowę o pracę, prywatny pakiet medyczny
po okresie próbnym (Luxmed), bardzo dobrą
atmosferę w pracy.
Miejsce pracy: ul. Fińska 2, Biskupice Podgórne
Prosimy o dodanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych;
tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.
Informacje dodatkowe:
rodzaj pracy: pełny etat, rodzaj umowy: na okres
próbny, liczba wakatów: 1, min. doświadczenie: tylko praktyki, min. wykształcenie: średnie zawodowe,
branża: praca logistyka
Forma kontaktu: e-mail
k.ochecka@samwha.com k.dorociak@samwha.com
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REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI, PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO,
ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PRZEDSZKOLA:
1. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza się na rok
szkolny 2016/2017 na wolne miejsca w tych przedszkolach.
2. Rekrutacja do przedszkoli dotyczy dzieci:
- 3-letnich (ur. w 2013 r.)
- 4-letnich (ur. w 2012 r.)
- 5-letnich (ur. w 2011 r.)
zamieszkałych na terenie Gminy Kobierzyce.
SZKOŁY PODSTAWOWE:
3. Dzieci 6-letnie (ur. 2010 r.):
-- realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego tylko w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej, która jest szkołą obwodową
ze względu na miejsce zamieszkania dziecka
lub
-- realizują obowiązek szkolny w I klasie w szkole podstawowej, która jest szkołą
obwodową ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
4. Dzieci 5-letnie mogą realizować wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej.
5. Terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria gminne są opublikowane w Zarządzeniu Nr REKiS.0050.1.0017.2016 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 29 stycznia
2016 roku.
6. Nabór wniosków do przedszkoli, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie prowadzony w terminie od 1 marca
do 31 marca b.r.

Z obrad Rady Gminy
29 stycznia br. w Urzędzie Gminy Kobierzyce odbyła się XIV Sesja Rady Gminy.
Radni podjęli 25 uchwał. Dotyczyły one
m.in.: ustalenia kryteriów wraz z liczbą
punktów oraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych
przedszkoli, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także określenie kryteriów
naboru wraz z liczbą punktów do klas
pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych
poza obwodem szkoły. Podjęto uchwały,

które dotyczyły uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Kobierzycach,
a także przystąpienia do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszarów położonych
w: Bielanach Wrocławskich, Pustkowie
Wilczkowskim, Jaszowicach. Kolejna sesja odbędzie się 26 lutego 2016 r. o godz.
9.00. Wszystkie podjęte uchwały oraz protokoły z posiedzeń Rady Gminy Kobierzyce są dostępne na stronie www.ugk.pl.
Maria Okraszewska

„Za zasługi dla obronności kraju”
W trakcie XIV Sesji Rady Gminy 29 stycznia
br. Pani Zuzanna Kowalewicz, mieszkanka Gminy Kobierzyce, otrzymała srebrny
medal „Za zasługi dla obronności kraju”
nadany przez Ministra Obrony Narodowej.
Medal został wręczony przez Komendanta WKU Wrocław pułkownika Bolesława
Zawadzkiego w asyście Wójta Gminy Ko-

bierzyce Ryszarda Pacholika i Przewodniczącej Rady Elżbiety Regulskiej. Czterech
synów Pani Zuzanny Kowalewicz odbyło
służbę wojskową, a medal jest przyznawany rodzicom, którzy wychowali dzieci na
wzorowych i ofiarnych żołnierzy.
Maria Okraszewska

Rekrutację do nowotworzonego Przedszkola Samorządowego w Wysokiej (termin
rozpoczęcia działalności 1 września 2016 r.) przeprowadzi Przedszkole Samorządowe w Ślęzie.
Rekrutację do oddziału przedszkolnego w nowotworzonej Szkole Podstawowej
w Wysokiej (termin rozpoczęcia działalności 1 września 2016 r.) przeprowadzi
Gminny Zespół Szkół w Bielanach Wrocławskich.

Panu Jarosławowi Komorowskiemu
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Mamy
składają
Ryszard Pacholik – Wójt Gminy Kobierzyce
wraz z pracownikami Urzędu Gminy Kobierzyce
Pani Zuzanna Kowalewicz (w środku z bukietem kwiatów) na XIV Sesji Rady Gminy Kobierzyce

Kwalifikacje wojskowe w Gminie Kobierzyce*)
Dotyczy osób zameldowanych na stałe
lub czasowo ponad 3 miesiące na terenie
Gminy Kobierzyce.
Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
1. Wszystkich mężczyzn urodzonych
w 1997 roku,
2. Mężczyzn urodzonych w latach
1992-1996, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej
służby wojskowej,
3. Osoby urodzone w latach 1995 -1996,
które zostały uznane przez powiatowe
komisje lekarskie, ze względu na stan
zdrowia, za czasowo niezdolne do
czynnej służby wojskowej, jeżeli okres
tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
4. Kobiety (na wezwanie) urodzone w latach 1992-1997 roku, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby
wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji.

TERMIN: 7-9 MARCA; 18 MARCA 2016 r.
(dokładny termin i godzinę stawiennictwa podano na osobistym wezwaniu,
które wysłano każdemu podlegającemu
kwalifikacji).
GODZINA: 8.00-14.00
MIEJSCE: Starostwo Powiatowe we Wrocławiu ul. Kościuszki 131 pok. 218.
Osoba stawiająca się do kwalifikacji
wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
Wójtowi (osobie reprezentującej Wójta):
1. Dowód osobisty, w uzasadnionych
przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
2. W przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym
w wezwaniu – dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się;
Komisji lekarskiej:
1. Dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy

przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
Ewidencji wojskowej:
1. Fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez
nakrycia głowy.
2. Dokument potwierdzający poziom
wykształcenia lub pobieranie nauki.
3. Dane osobowe swoje i najbliższej rodziny (matka, ojciec, rodzeństwo).
Wójt wyznacza osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji niż określony
w wezwaniu, jeżeli osoba ta z ważnych
przyczyn nie może stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta
lub do dnia, w którym obowiązana była
stawić się do kwalifikacji wojskowej oraz
przedstawi dokument potwierdzający
przyczyny niestawienia się.
Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu
przymuszenia lub zarządzone przymusowe
doprowadzenie przez policję do kwalifika-

cji wojskowej (art. 32 ust. 10 ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej –
Dz. U. z 2012 poz. 461).
Nie stawienie się do kwalifikacji wojskowej
przed wójtem, właściwą komisją lekarską
lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub
nie poddanie się badaniom lekarskim albo
nie przedstawienie dokumentów, których
przestawienie zostało nakazane, podlega
grzywnie albo karze ograniczenia wolności
(art. 224 pkt 1 i 3 ww. ustawy).
Urząd Gminy Kobierzyce
Inspektor ds. Wojskowych OC i ZK
Henryk Maciej Bosiacki
*)Podstawa
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 15 STYCZNIA 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji
wojskowej na terenie województwa dolnośląskiego w 2016 roku.
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Trasy rowerowe
Gmina Kobierzyce rozpoczęła prace, które mają doprowadzić do powstania tras
rowerowych na jej terenie. Na początku
należy przypomnieć, czym różnią się
trasy rowerowe od ścieżek rowerowych.
Droga rowerowa, jest to wydzielony pas
terenu (ciąg komunikacyjny) przeznaczony dla ruchu rowerowego. Według prawa
o ruchu drogowym, jest to droga lub jej
część przeznaczona do ruchu rowerów,
oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi oraz oddzielona od innych dróg
lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie
lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego. W praktyce spotykamy
dwa typy dróg rowerowych: jako część
drogi publicznej, obejmującej wydzielony
pas ruchu dla rowerów po obu stronach
jezdni lub rzadziej kontrapasy, oraz jako
część wydzieloną z dotychczasowego
chodnika, nazywaną też (błędnie) ścieżką
rowerową. Istnieją również turystyczne
trasy rowerowe – szlaki rowerowe. Szlaków rowerowych nie należy mylić z drogą
rowerową. Turystyczne trasy dla rowerów
są to oznakowane szlaki rowerowe, które
mogą prowadzić zarówno po drogach
rowerowych w mieście, po wydzielonych,
osobnych drogach dla rowerów poza miastami, jak i zwykłymi drogami publicznymi
lub niepublicznymi. Są także ciągi pieszorowerowe, szczególnie w miejscach, gdzie
nie można wyznaczyć odrębnych pasów
z powodu braku terenu.
Trasy rowerowe w Gminie Kobierzyce

w pierwszej kolejności mają połączyć tzw.
Węzeł Bielański z Kobierzycami i będą
przebiegały w miejscach, gdzie będzie
możliwe i zasadne ich wytyczenie i poprowadzenie, po wydzielonych drogach
rowerowych lub ciągach pieszo-rowerowych. W pozostałych przypadkach zostaną wyznaczone na lokalnych drogach
o niewielkim natężeniu ruchu. W obu przypadkach będziemy chcieli zadbać o to, by
rowerzyści poruszali się po nawierzchni
bitumicznej, zwiększającej bezpieczeństwo i komfort jazdy. Z uwagi na duży
zakres planowanej inwestycji, zadanie zostało podzielone na etapy. Spowodowane
jest to między innymi koniecznością uzyskania licznych uzgodnień, wymaganych
przy tego typu inwestycjach (własność
gruntów, przebieg infrastruktury, ewentualne kolizje z sieciami energetycznymi, czy
gazowymi itp.). Koncepcja budowy tras rowerowych zakłada zapewnienie dojazdu
do centrów handlowych w Bielanach Wrocławskich (w których spora ilość mieszkańców z naszej gminy jest zatrudniona),
ale także chcemy umożliwić przyszłym
użytkownikom tras rowerowych poznanie i skorzystanie z atrakcji turystycznych
tego obszaru. Aby to zrealizować, budowę
trasy rozpoczniemy od miejsca, w którym
istnieje już stacja wrocławskiego roweru
miejskiego przy Alei Bielany. Umożliwi to
mieszkańcom Wrocławia kontynuowanie
jazdy dalej, aż do Kobierzyc. Liczymy na to,
że skorzystają na tym również mieszkańcy

Kładka dla pieszych i rowerzystów w Ślęzie

naszej gminy, głównie w sektorze usługowo-handlowym (mała gastronomia przy
trasie, warsztaty naprawcze, drobne sklepiki itp.), ale przede wszystkim poprawi się
dojazd do centrum miasta, w którym wielu z nich uczy się, bądź pracuje. Budowa
pierwszego odcinka od ul. Czekoladowej
do ul. Tęczowej w Bielanach Wrocławskich
ma szansę na dofinansowanie w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
(ZIT) – dokumentacja techniczna tego
fragmentu trasy jest właśnie wykonywana. W drugim etapie planowane jest
wykonanie dokumentacji projektowej
wzdłuż ul. Czekoladowej (droga krajowa
nr 35 ), do ronda przy firmie AMAZON oraz
wzdłuż ul. Tęczowej aż do ul. Słonecznej,
gdzie nastąpi połączenie z pierwszym
odcinkiem trasy. W kolejnym etapie planowane jest wybudowanie trasy wzdłuż
ul. Logistycznej do ronda eliptycznego
przy firmie Amazon, która w przyszłości
będzie sukcesywnie przedłużana wraz
z powstawaniem nowych zakładów pracy na tym terenie. Dalej rowerzyści będą
mogli poruszać się po drogach gminnych
o niewielkim natężeniu ruchu. Tym sposobem przejadą przez ulice: Czereśniową, Sportową, Brzozową i Chrzanowską

w Domasławiu, następnie ulicami Domasławską i Kobierzycką w Chrzanowie,
aż do ul. Sportowej w Kobierzycach, posiadającej już ścieżkę rowerową. Nasze
plany przewidują również inne lokalizacje w gminie. Wspólnie z Powiatem Wrocławskim przy okazji przebudowy drogi
wykonano kładkę pieszo-rowerową nad
rzeką Ślęzą. W dalszych planach przewiduje się wybudowanie tras rowerowych
łączących Kobierzyce z Pełczycami i Królikowicami. W samych Kobierzycach przy
dworcu autobusowym ma powstać wiata na rowery, co umożliwi pozostawienie
pojazdu w tym miejscu i dalszą podróż z
wykorzystaniem autobusowej komunikacji gminnej. Na zakończenie należy wspomnieć o istniejących trasach wytyczonych
wcześniej przez Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Kobierzycach i wydanym przewodniku po miejscowościach Gminy Kobierzyce „Rowerem przez historię” – publikacji współfinansowanej ze środków Unii
Europejskiej.
Z Rafałem Krasickim
Kierownikiem Referatu Inwestycji,
Nieruchomości i Środowiska
Urzędu Gminy Kobierzyce
rozmawiał – Janusz Kołodziej

Zwrot podatku
akcyzowego w 2016 r.
Ścieżka rowerowa na przy ul. Sportowej w Kobierzycach

Stacja roweru miejskiego Wrocławia przy Alei Bielany

Wzrosła stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r. z 0,95 zł /l. do 1,00 zł/l.
Oznacza to, że zwrot wyniesie 86 zł na każdy hektar użytków rolnych.
Procedura i warunki ubiegania się o zwrot
podatku akcyzowego w 2016 r.
Każdy rolnik, który chce odzyskać część
pieniędzy wydanych na olej napędowy
używany do produkcji rolnej powinien
zbierać faktury VAT
-- w terminie od 1 lutego 2016 r. do
29 lutego 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta, w zależności
od miejsca położenia gruntów rolnych
wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami)
stanowiącymi dowód zakupu oleju
napędowego w okresie od 1 sierpnia
2015 r. do 31 stycznia 2016 r.,
-- w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do
31 sierpnia 2016 r. należy złożyć od-

powiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów
rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich
kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od
1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.
w ramach limitu zwrotu podatku
określonego na 2016 r.
Limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosić będzie: 86,00 zł x ilość ha użytków
rolnych.
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1-29 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1-31 października 2016 r. w przypadku
złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
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Plany Inwestycyjne Gminy
Z przedstawionego planu inwestycji realizowanych obecnie na terenie naszej
gminy jasno wynika, że większość działań
rozpoczętych w latach ubiegłych będzie
kontynuowana. Najważniejszą inwestycją
jest oczywiście budowa nowego obiektu
w miejscowości Wysoka. To priorytetowe
zadanie powinno się zakończyć w sierpniu, aby dzieci i młodzież mogły rozpocząć nowy rok szkolny w dniu 1 września
w nowej szkole.
Sukcesywnie realizowany jest program
budowy świetlic wiejskich na terenie gminy. W pierwszej kolejności mieszkańcy Jaszowic i Tyńca nad Ślęzą już wkrótce będą
mogli korzystać z nowych obiektów.

Na ukończeniu jest budowa ośrodka zdrowia w Tyńcu Małym i kontynuacja prac
przy budowie obiektu służby zdrowia
w Kobierzycach.
Trwają zaawansowane przygotowania
do nowego dużego projektu, jakim będzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w 11 miejscowościach południowej i środkowej części gminy oraz budowa nowej
oczyszczalni ścieków w Kobierzycach.
Pozostałe inwestycje będą realizowane
zgodnie z planami ujętymi w budżecie
Gminy Kobierzyce.
Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce
ul. Borówkowa w Bielanach Wrocławskich

Świetlica w Jaszowicach

ul. Borówkowa w Bielanach Wrocławskich

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH NA TERENIE
1. Budynki i obiekty komunalne
Świetlice:
•• Jaszowice – budowa jest kontynuowana, trwa oczekiwanie na dostawę wyposażenia, uzyskiwane są równolegle
dokumenty wymagane do użytkowania
świetlicy;
•• Tyniec nad Ślęzą – trwa budowa nowej
świetlicy, dobiega końca układanie
okładzin ceramicznych, zakończono już
prace przy budowie parkingu;
Szkoły, przedszkola:
•• Wysoka – trwa budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz ze żłobkiem
i świetlicą wiejską; realizowane są okładziny ceramiczne, malowanie, tapetowanie pomieszczeń, realizowane są
prace związane z zagospodarowaniem

terenu, w tym podbudowy i układanie
nawierzchni;
•• Kobierzyce – kontynuowana jest realizacja projektu nowego przedszkola – etap
projektu wykonawczego;
Ośrodki zdrowia:
•• Tyniec Mały – wykonane będzie uprzątnięcie terenu i zagospodarowanie przestrzeni wokół ośrodka;
•• Kobierzyce – trwa inwestycja rozbudowy
ośrodka zdrowia w Kobierzycach, roboty
zostały przerwane z uwagi na okres zimowy i prowadzone ustalenia dot. wykonania prac ziemnych.
2. Wodociągi i kanalizacja
•• Trwają realizacje dokumentacji projektowych rozbudowy sieci wod.–kan. na terenie gminy, realizowany nadal jest projekt

odcinków sieci w miejscowościach Kobierzyce – ul. Bukowa. Zakończono projekty
dla Wierzbic – ul. Lwowska i przesyłowego odcinka z Żernik Małych w kierunku
Chrzanowa;
•• Trwają bieżące rozbudowy sieci wodociągowych lub wodociągowych i kanalizacyjnych: prace prowadzone są w Ślęzie
przy ul. Pszennej, w Tyńcu Małym ul. Pod
Lasem. Zrealizowano budowy w Księginicach oraz w Magnicach, ul. Jesionowa.
3. Inne
•• Zlecono pierwszy z projektów budowlanych dróg rowerowych w rejonie Węzła Bielańskiego – odcinek
ul. Czekoladowa – ul. Tęczowa wraz
z ciągiem pieszym; trwają uzgodnienia własnościowe i rozwiązań kolizji
z infrastrukturą dla kolejnych odcin-

ków.
•• Ekipa komunalna prowadziła prace porządkowe na terenie Gminy Kobierzyce,
sprzątanie rowów przydrożnych i placów zabaw.
•• Kontynuowane są prace przy remoncie
budynków socjalnych otrzymanych od
ANR w m. Budziszów, Wysoka, Kobierzyce, Solna, Królikowice.
4. Drogi i oświetlenie
•• Ślęza – trwają prace przy przebudowie
drogi powiatowej oraz głównego skrzyżowania z udziałem środków Gminy Kobierzyce, obecnie trwają prace wykończeniowe,
•• Kobierzyce – zakończono prace przy
budowie drogi gminnej o nawierzchni
asfaltowej,
•• Chrzanów – zakończono remont drogi
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Kobierzyce w 2016 roku

Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Kobierzycach

Ośrodek Zdrowia w Tyńcu Małym

Parking przy cmentarzu w Kobierzycach w trakcie budowy

Budowa szkoły w Wysokiej

GMINY KOBIERZYCE
ul. Słonecznej o nawierzchni tłuczniowej,
•• Owsianka – rozpoczęto prace przy
wzmocnieniu pobocza drogi gminnej,
•• Bielany Wrocławskie – trwają prace przy
budowie ul. Niebieskiej,
•• Bielany Wrocławskie – trwa budowa
chodników na ul. Borówkowej,
•• Wierzbice – trwają prace przy budowie
chodników,
•• Krzyżowice – zakończono prace przy
budowie drogi gminnej o nawierzchni
tłuczniowej,
•• Trwają prace projektowe wykonania
dróg gminnych w miejscowości Kobierzyce przy ul. Sportowej,
•• Trwają prace projektowe wykonania
chodników w miejscowości Królikowice,
•• Trwają prace projektowe wykonania
drogi gminnej Krzyżowice – Bąki – Pustków Żurawski,

•• Trwają prace przy wykonaniu oświetleń
drogowych na terenie Gminy Kobierzyce w miejscowościach: Wysoka (ul. Malownicza i Wysoka), Bielany Wrocławskie sięgacz ul. Słonecznej, Wierzbice
ul. Tarnopolska, Biskupice Podgórne.
Trwają również procedury uruchomienia wykonanych oświetleń (wykonanie
złączy i szafek zasilających przez firmę
TAURON).
5. Obiekty sportowe, rekreacyjne,
place zabaw
•• Zakończono montaż zabawek na placach zabaw,
•• Owsianka – zakończono montaż altany
na terenie rekreacyjnym,
•• Bąki – trwają prace przy wykonaniu zbiornika bezodpływowego wraz z utwardzeniem i ogrodzeniem świetlicy wiejskiej.

Świetlica wraz z biblioteką w Tyńcu nad Ślęzą
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Przedszkole w Kobierzycach
to Twórcze Przedszkole XXI w.
Nowatorskim działaniem Przedszkola
Samorządowego w Kobierzycach jest
realizacja Projektu P-21 – Twórcze Przedszkole XXI wieku we wszystkich grupach
wiekowych.
Założeniem programu jest czynne włączenie rodziców do wspomagania procesu
wychowania we współpracy z przedszkolem. Rodzice otrzymali materiały edukacyjne dla dziecka do słuchania w domu
„Opowiadania do poduszki”, „Muzyka na
dobranoc”, które pozwalają na poznawanie i obserwowanie przez rodziców
emocji własnych pociech. W poradniku
rodzinnym „Idę do przedszkola” rodzice
znaleźli informację o podstawie programowej i o znaczeniu jednolitych oddziaływań wychowawczych realizowanych
w przedszkolu przez nauczycieli oraz
w domu przez nich samych, mających na
celu osiągnięcie przez dziecko dojrzałości
szkolnej. Poprzez realizację tego programu wspólnie z rodzicami wspieramy dzieci we wszystkich sferach rozwoju, a także
pomagamy dziecku w łagodzeniu trudności, na jakie napotyka. Poza tym rodzice

mogą brać czynny udział w życiu grupy
i przedszkola w większym wymiarze.
Jednym ze sposobów realizacji programu
P-21 jest stosowanie metod aktywizujących, praktycznych i nakierowanych na
twórcze myślenie dziecka, realizowanie
działań edukacyjnych opartych na: doświadczaniu, obserwowaniu, odkrywaniu,
naśladowaniu, odtwarzaniu, tworzeniu,
współdziałaniu, usamodzielnianiu zgodnie z możliwościami i potrzebami dziecka.
Innym jest organizowanie sytuacji edukacyjnych, polegających na stałych powtarzalnych rytuałach np.: śpiewanki organizacyjne, poranna gimnastyka Sprytka,
słuchanie muzyki klasycznej, odpoczynek
z wykorzystaniem kołysanek- zasypianek.
Twórcze działania edukacyjne, nowatorskie rozwiązania na rzecz podnoszenia
jakości i atrakcyjności wychowania przedszkolnego przyczyniły się do tego, że nasze
przedszkole otrzymało certyfikat ,,Twórcze
Przedszkole XXI wieku.’’ Otrzymanie certyfikatu to dla nas zaszczytne wyróżnienie,
jesteśmy dumni z jego posiadania.
Wioletta Nowak

„Nasze działania na rzecz
ochrony zdrowia”
W pierwszym semestrze uczniowie klas
I gimnazjum w Bielanach Wrocławskich
realizowali projekt przyrodniczy: „Między
chemią a biologią, czyli substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym”.
Dzięki zajęciom laboratoryjnym i warsztatowym w Centrum Edukacji Ekologicznej
i Krajoznawstwa „Salamandra” zdobywali
wiedzę o zależności zdrowia człowieka od
środowiska przyrodniczego. Zajęcia warsztatowe realizowały założenia programu
profilaktyki uniwersalnej, zaplanowanego
dla gimnazjalistów w tym roku szkolnym.
Gimnazjaliści uczestniczyli w seminarium
„Papieros wróg czy przyjaciel”, gdzie dowiedzieli się jakie szkodliwe związki chemiczne zawarte są w papierosie, określali
negatywne skutki palenia, tworzyli prace
plastyczne: „Antyreklama palenia papierosów”, które były zaprezentowane na wystawie w szkole. Uczestniczyli również w zajęciach laboratoryjnych „Czy wiesz co jesz?”.
Dzięki nim dowiedzieli się o podstawowych
składnikach pokarmowych, wskazywali

rolę makro i mikroelementów oraz witamin w prawidłowym odżywianiu się. Przeprowadzając doświadczenia laboratoryjne
wykrywali białka, węglowodany i tłuszcze
w żywności. Podczas Szkolnego Festiwalu
Nauk Przyrodniczych przedstawione zostaną sprawozdania, prezentacje i plakaty
z zajęć. Mamy nadzieję, że nasza młodzież
będzie dokonywała właściwych wyborów
związanych ze zdrowym stylem życia i prawidłowym sposobem odżywiania.
Joanna Szymani

W trakcie ćwiczeń laboratoryjnych

Święto Babci i Dziadka

w Przedszkolu Samorządowym
w Kobierzycach

Dzieci chętnie uczestniczą w projektach edukacyjnych

153. rocznica Powstania
Styczniowego

Dzień Babci i Dziadka to jeden z najmilszych dni w roku, który sprawia wszystkim
ogromną radość i wywołuje uśmiechy na
twarzach wszystkich. Licznie przybywający do naszej placówki goście zasiadali
przy przygotowanych dla nich stołach
i z niecierpliwością czekali na rozpoczęcie
występu swoich wnucząt. Każda grupa
przygotowała część artystyczną, na której
dzieci zaprezentowały swoje umiejętności
recytatorskie, taneczne i wokalne.
Dumni dziadkowie ze wzruszeniem podziwiali występy swoich milusińskich,
a przedszkolaki odważnie i bez tremy pre-

Młodzież z Kobierzyc uczestniczyła w uroczystym przemarszu

22 stycznia 2016 r. Poczet Sztandarowy
Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Kobierzycach uczestniczył w uroczystościach z okazji 153. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. W piątek o godz.
12:00 odbyła się Msza Św. w Kościele
Garnizonowym we Wrocławiu, w asyście
Kompanii Honorowej Wojska Polskiego
i Orkiestry reprezentacyjnej Wojsk Lądowych. O godz. 13:00 przemaszerowano
do gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego

na Plac Uniwersytecki pod tablicę poświęconą dwunastu studentom, którzy wzięli
udział w Powstaniu. Tam odbył się Apel
Poległych i zostały złożone wieńce i zapalone znicze. W uroczystości wzięły udział
władze miejskie i Dolnośląskiego Urzędu
Marszałkowskiego, młodzież szkół wrocławskich, Bractwo Kurkowe, organizacje
kombatanckie, wojsko i mieszkańcy Wrocławia.
Lucyna Wawrzyniak

Mali artyści w trakcie występu

zentowały swoje umiejętności. Niejednej
babci i dziadkowi łezka kręciła się w oku,
a na ustach można było zobaczyć uśmiech.
Dzieci dla swoich dziadków przygotowały laurki oraz drobne upominki. Następnie
wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, każdy wnusio mógł posiedzieć
na kolanach swojego dziadka lub babci.
Wszystkim Babciom i Dziadkom jeszcze
raz życzymy samych pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze byli dumni ze swych
wnuków, jak w dniu ich występu.
Halina Waligórska
dyrektor przedszkola
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Lekcje fizyki na Uniwersytecie Przedszkolaki z Tyńca Małego
W I semestrze uczniowie Gimnazjum w Bielanach Wrocławskich uczestniczyli w cyklicznych wykładach na Wydziale Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego.
Pierwsze zajęcia odbyły się już w listopadzie
2015 r., kiedy to klasy pierwsze wysłuchały
wykładu na temat właściwości materii. Była
tam możliwość obejrzenia wielu efektownych i zaskakujących doświadczeń. Fizyka
została przedstawiona jako interesująca
i zabawna nauka o zjawiskach przyrodniczych. Dzięki temu uczniowie mogli poznać
„świat nauk ścisłych” i przełamać stereotyp
„trudnej fizyki”. Pokazy okazały się atrakcyjną lekcją, która poszerzyła ich wiadomości
i wzbogaciła wiedzę uczniów o wykorzystaniu odkryć naukowych w życiu codziennym.
Natomiast w grudniu 2015 r. klasy drugie
uczestniczyły w wykładzie o zasadach dynamiki Newtona, oglądając wiele efektownych i zaskakujących doświadczeń pod
nazwą „Ruch pod wpływem siły”. Uczelnia
dała możliwość udziału uczniom w jeszcze
jednym wykładzie, w którym uczestniczyły
klasy trzecie. Miał on miejsce 12 stycznia
2016 r. Tym razem były to doświadczenia ze
świata elektryczności, aby poznać i docenić

poznają przysmaki góralskie

Przedszkole Samorządowe w Tyńcu Małym
w ramach realizacji projektu edukacyjnego
pt.: „A kto to jest góral?”– którego celem
ogólnym było rozwijanie poczucia przynależności narodowej poprzez zapoznanie
z kulturą góralską, zaangażowało Panie
kucharki oraz Panią intendent do przygotowania regionalnych potraw. Dzięki temu
przyczyniliśmy się również do rozsmakowania i poznania przez najmłodszych polskiej

Zajęcia na Uniwersytecie są ciekawe

rozwój techniki opartej na prawach fizycznych. Tego rodzaju zajęcia są nieocenioną
pomocą w przygotowaniach do egzaminu
gimnazjalnego, a nasi uczniowie bardzo
chętnie w nich uczestniczą tworząc notatki,
plakaty i prezentacje multimedialne, a najważniejsze, że lubią uczyć się i rozwijać wiedzę z zakresu fizyki.
Joanna Szymani

Wycieczka zawodowa
do Niemiec
Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół
w Krzyżowicach wyjechali w grudniu na
wycieczkę tematyczną do Niemiec. Przyszli technicy weterynarii i hotelarstwa pod
opieką nauczycieli przez cztery dni realizo-

kuchni regionalnej – zdrowej i smacznej.
Podczas przygotowanej specjalnie dla nich
degustacji dowiedzieli się jak smakują i wyglądają sery góralskie: wędzone, z mleka
owczego i krowiego, zupa kwaśnica, zapiekanka ziemniaczano-warzywna z jagnięciną, „śliwowica dziecięca” – czyli kompot ze
śliwek, sękacz z czekoladą własnego wypieku. Wszystko było pyszne i pięknie podane.
Ewa Paszkowska

Drezna i Lipska. Nasi uczniowie podziwiali
zabytki i poznawali historię Saksonii; trafili
przy okazji na tradycyjne Targi Bożonarodzeniowe. Zwiedzili też jedno z najważniejszych muzeów świata – Galerię Zwinger.

Góralskie jadło smakuje wybornie, hej!

Ambitne plany SPZK
14 stycznia w klubie „Stara świetlica” przy
ul. Kłodzkiej 4a w Bielanach Wrocławskich
odbyło się pierwsze w tym roku zebranie
członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców
Ziemi Kobierzyckiej. Głównym tematem
spotkania była współpraca z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników BHP.
W tej części zaproszeni goście: Artur Maciejewski, prezes zarządu oddziału Wrocław
i Barbara Jabłońska – wiceprezes zarządu
OSPSBHP, oddział Wrocław, poinformowali
zebranych o tym, czym zajmuje się OSPSBHP, na czym polega prowadzona przez

dzy zainteresowanymi stronami. W drugiej
części prezes SPZK Wiesław Gaczyński
poinformował o planach i zamierzeniach
stowarzyszenia na ten rok. – „Chcielibyśmy
w tym roku być jeszcze bardziej obecni
w życiu Gminy Kobierzyce. Zamierzamy
kontynuować współpracę z różnymi instytucjami i podmiotami działającymi na naszym terenie. Nasze działania nastawione
są na integrację mieszkańców naszej gminy. Na nasze spotkania, które są otwarte dla
wszystkich, zapraszaliśmy i nadal będziemy
zapraszać interesujących ludzi. Jesteśmy

I turystycznie, i naukowo

wali bogaty program przygotowany przez
Międzynarodowy Ośrodek Spotkań St. Marienthal. Zwiedzali miejsca związane z ich
przyszłym zawodem: Klinikę Weterynarii
Uniwersytetu w Lipsku, gdzie poznali najnowsze urządzenia i sposoby diagnostyki
weterynaryjnej, a także pięciogwiazdkowy
hotel „Kaminski” w Dreźnie – mieli okazję
obejrzeć cały obiekt i porozmawiać z pracownikami o ich pracy. Hotelarze mogli
się też wykazać kulinarnie w pokazowej
kuchni w ośrodku w Marienthal, podczas
przygotowywań wspólnej kolacji pod
okiem specjalistów w dziedzinie zdrowego
żywienia. Wyjazd był też okazją do zwiedzenia dwóch pięknych niemieckich miast:

Natomiast w ośrodku w Marienthal przygotowano dla nich wykład o szkolnictwie
zawodowym w Niemczech i rynku pracy
otwartym dla Polaków. Szkoła w Krzyżowicach planuje organizowanie praktyk zawodowych dla swoich uczniów na terenie
Saksonii. Ci, którzy byli na wycieczce, szykują się więc na kolejny wyjazd, tym razem
na dwutygodniowe praktyki we wrześniu.
Dołączą do nich również uczniowie technikum hodowli koni i architektury krajobrazu. Ten krótki pobyt za granicą mocno
zmotywował uczestników do nauki języka
niemieckiego i pokazał im nowe perspektywy zawodowe.
Magdalena Walicka-Klimiuk

Szkolenie z zakresu BHP

nich działalność, w jaki sposób przedsiębiorcy mogą skorzystać z doświadczenia
i kompetencji członków Stowarzyszenia
w zakresie popularyzacji tematyki związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy.
Poruszana tematyka związana np. ze zmieniającymi się przepisami BHP, dotyczącymi
zatrudnienia w poszczególnych firmach,
czy też prowadzonymi szkoleniami w tym
zakresie, żywo interesowała uczestników
spotkania. Padały liczne pytania, na które
zaproszeni gości udzielali wyczerpujących
odpowiedzi. W konkluzji padło stwierdzenie o nawiązaniu ścisłej współpracy mię-

ludźmi aktywnymi, którzy spotykają się nie
tylko na niwie zawodowej. Obok szkoleń,
czy spotkań biznesowych, organizujemy
także spotkania towarzyskie, turnieje brydżowe i bilardowe, obchody Dnia Niepodległości i inne. Zapraszamy do współpracy
nowych członków. Czekamy na ludzi z pomysłem – pasjonatów, którzy lubią być
aktywni. Naprawdę warto do nas dołączyć.”
– podsumował swoją wypowiedź Wiesław
Gaczyński. Zebranie zakończyło się tradycyjnym poczęstunkiem i rozmowami kuluarowymi przy kiełbaskach.
Janusz Kołodziej
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Gminne Centrum Kultury i Sportu zaprasza!
Podczas ferii zimowych odbywają się warsztaty dla dzieci
z Gminy Kobierzyce. Jak co roku przygotowaliśmy bogaty
i ciekawy program: tydzień indiański i tydzień pirackiej
przygody.
W drugim tygodniu ferii zimowych sekcja karate i sekcja
koszykówki wyjeżdża na obóz zimowy do Lewina Kłodz-

SIŁOWNIA:
od poniedziałku do piątku godz. 8:00-22:00
sobota 10:00-18:00, niedziela 12:00-18:00
AEROBIK:
Tyniec Mały: wtorki i czwartki godz.19:00-20:00
Kobierzyce HALA: wtorki i piątki godz. 18:30-19:30
Bielany Wrocławskie/Ślęza: wtorki godz. 21:30-22:30
i piątki godz. 20:00-21:00
PILATES:
Tyniec Mały: wtorki i czwartki 19:00-20:00
Kobierzyce: wtorki i piątki 17:30-18:30
Bielany Wrocławskie/Ślęza: piątek godz.19:00-20:00
i wtorki 20:30-21:30
BOKS:
Tyniec Mały: poniedziałki, środy i piątki
godz. 18:00-19:30 – gr. młodsza,
19:30- 21:00 – gr. starsza

Sylwester
w Budziszowie
Rodzinnie wraz z sąsiadami oraz przyjaciółmi przywitano Sylwestra 2016 w Budziszowie. Było głośno i radośnie
przy dobrej muzyce z DJ MATYS. Smaczne posiłki serwowane były przez mieszkanki wsi, a huk petard oraz otwieranego szampana rozległ się o północy. Wówczas wszyscy
goście złożyli sobie życzenia noworoczne.
Dziękuję za pomoc w organizacji oraz uczestnictwo w zabawie.
Anna Janecka – sołtys wsi Budziszów

kiego, by doskonalić swoje sportowe umiejętności. 6 marca o godz. 16:00 w Sali Widowiskowej GCKiS odbędzie się
61 edycja Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego
Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych.
Zapraszamy dorosłych na zajęcia aerobiku, pilatesu, zumby, boksu oraz na siłownię – można aktywnie spędzić

ZUMBA:
Kobierzyce: wtorki godz. 20:00
Bielany Wrocławskie/Ślęza: środy godz. 20:00
Zapraszamy także naszych Czytelników
do BIBLIOTEK:
Biblioteka w Kobierzycach:
poniedziałki i czwartki 12:00-20:00,
wtorki i piątki 10:00-20:00
Biblioteka w Jaszowicach:
poniedziałki, wtorki i czwartki 11:00-19:00
Punkt biblioteczny w Tyńcu nad Ślęzą:
środy i piątki 11:00-19:00
Punkt biblioteczny w Pustkowie Żurawskim:
wtorki i piątki 11:00-19:00
Biblioteka w Wierzbicach:
poniedziałek 8:00-16:00, czwartek 11:00-19:00

ferie zimowe z GCKiS oraz czytelników do Biblioteki w Kobierzycach, Wierzbicach, Jaszowicach, Tyńcu nad Ślęzą,
Pustkowie Żurawskim. Ww. biblioteki i zajęcia funkcjonują w takich godzinach, jak w dni nauki szkolnej. Grafik na
naszej stronie internetowej www.kultura-kobierzyce.pl
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24. Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
10 stycznia 2016 r. w całej Polsce po raz
24. zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy. W tym roku również w szta-

bie działającym przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Pustkowie Żurawskim,
grupa 30 wolontariuszy dzielnie kwesto-

wała na ulicach naszej gminy. Zebraliśmy
24.521,66 zł. Padły kolejne rekordy w tym
roku. Wolontariuszem, który zebrał największą kwotę po raz kolejny okazała się
Aldona Pawiłowicz, która zebrała ponad
5 tysięcy złotych. Pragniemy serdecznie
podziękować wszystkim wolontariuszom za wytrwałość, rodzicom, którzy
zaangażowali się w zbiórkę i opiekę nad
swoimi pociechami, komisji, która dzielnie przeliczała puszki w składzie: Halina
i Henryk Łoposzko, Monika Wiśniewska
oraz Zuzanna Moskal. Podziękowania
składamy również Lucynie Wawrzyniak
za koordynację rekrutacji wolontariuszy
oraz pracownikom Banku Spółdzielczego
w Kobierzycach za cierpliwość i pomoc
przy rozliczeniu finału.
Krzysztof Pilc

Wolontariusze WOŚP z Pustkowa Żurawskiego

Projekt socjalny „List do Św. Mikołaja”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kobierzycach w grudniu 2015 r. zrealizował projekt socjalny pod nazwą „List do
Św. Mikołaja”. Dzięki wsparciu sponsora
Fabryki Czekolady Mondelez z Bielan Wro-

cławskich, udało się sprawić radość i zaczarować świąteczny czas dla najmłodszych.
Dzieci napisały listy do Św. Mikołaja, w których opowiedziały o swoich marzeniach
i pragnieniach. Listy zostały przekazane do

„pomocników” Św. Mikołaja, którzy postarali się spełnić te marzenia. Paczki zostały
wręczone dzieciom przed Świętami Bożego Narodzenia w siedzibie GOPS.
Marta Kozłowska

Wizyta piłkarzy WKS Śląsk
w ZSZP w Tyńcu Małym
W poniedziałek 25.01.2016 r. delegacja
WKS Śląsk Wrocław SA złożyła wizytę
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tyńcu Małym. Swoją obecnością zaszczycili
nas: Krzysztof Ostrowski, Kamil Biliński,
Andras Gostonyi, Michał Polczyk – trener,
Andrzej Gliniak – spiker, Radosław Bąk ze
sztabu WKS, Michał Fitas z Klubu Kibiców
Niepełnosprawnych Wrocław oraz Wiktor
Benedyktowicz z Akademii Piłkarskiej WKS.
Odwiedziny te odbyły się w ramach trwającego w szkole od zeszłego roku projektu
pt. "Człowiek z pasją". W ramach projektu
zapraszani są na spotkania z dziećmi ludzie
chcący podzielić się wiedzą i doświadczeniem płynącymi z racji wykonywanego
zawodu lub zainteresowania. W spotkaniu
z piłkarzami brali udział uczniowie klasy III,
IV, V i VI. Z niecierpliwością czekali na spotkanie, do którego starannie się przygotowali. Były plakaty, hasła i rysunki klubowe.

Ryszard Pacholik
Piotr Kopeć
Maria Prodeus
Maria Wilk

71 36 98 100
71 36 98 126
71 36 98 123
71 36 98 127

RADA GMINY
Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Regulska
Zastępca Przewodniczącego
Henryk Łoposzko
Biuro Rady Gminy
Magdalena Marszałek-Wojciechowska
Paulina Tomaszewska

798 740 461
607 439 039
71 36 98 120
71 36 98 129

REFERAT OGÓLNY I SPRAW OBYWATELSKICH
Kierownik Referatu
Biuro Obsługi Klienta
Sekretariat

Joanna Kłodzińska
Barbara Hebda
Magdalena Sypniewicz
Marta Szczygieł
Anna Muraczewska

71 36 98 209
71 36 98 105
71 36 98 106
71 36 98 130
71 36 98 125

REFERAT FINANSOWY
Wymiar podatków lokalnych od osób fizycznych
Joanna Szymczak
Agnieszka Łysakowska
Edyta Duniec
Wymiar podatków lokalnych od osób prawnych
Jacek Skrzyniarz
Księgowość podatkowa Anna Bojdo
Marek Wilk
Egzekucja
Violetta Kowalska
Kasa
Gospodarka odpadami Małgorzata Biesiada
Magdalena Bąk
Egzekucja opłat
Marcin Kałka

71 36 98 103
71 36 98 131
71 36 98 132
71 36 98 113
71 36 98 148
71 36 98 116
71 36 98 122
71 36 98 195
71 36 98 205
71 36 98 181

REFERAT INWESTYCJI, NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA
Rafał Krasicki
Kierownik referatu
Insp. nadzoru inwestorskiego
Grzegorz Morawski
Wodociągi, kanalizacja, melioracje
Karolina Jędryka
Dariusz Mirek
Architektura i budownictwo
Grzegorz Maszka
Zdzisław Skrzyniarz
Gospodarka nieruchomościami i geodezja
Marta Borkowska
Magdalena Cendrowicz
Ochrona środowiska
Elżbieta Nawrocka
Monika Pilichowska

Agnieszka Kobus-Kochańczyk

71 36 98 214
71 36 98 204
71 36 98 192
71 36 98 112
71 36 98 180
71 36 98 108
71 36 98 110
71 36 98 136
71 36 98 211
71 36 98 111

REFERAT DRÓG TRANSPORTU I MIENIA KOMUNALNEGO
Piotr Ligas
Kierownik referatu
Komunikacja zbiorowa, interwencje
Małgorzata Seredyńska
Drogi gminne i infrastruktura
Joanna Najmrodzka
Gospodarka komunalna Monika Skórzewska
Jarosław Komorowski
Oświetlenie drogowe Zbigniew Ratajewski
Gospodarka mieszkaniowa
Marta Stachów

71 36 98 191
71 36 98 213
71 36 98 201
71 36 98 146
71 36 98 107
71 36 98 171
71 36 98 177

REFERAT ŚRODKÓW ZEW. I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Pozyskiwanie środków zew.
Anna Dudarska
Zamówienia publiczne Sylwester Janaszkiewicz
Paweł Piwowarski
Jolanta Urbaś

Piłkarze Śląska w towarzystwie fanów z Tyńca Małego

Były emocje, wspólne zdjęcia, dopingowe
okrzyki i ogromna radość ze spotkania twarzą w twarz. Goście z chęcią dzielili się swoją pasją opowiadając o grze w piłkę nożną,
meczach, obozach treningowych, życiu
piłkarza. Zapraszali młodych kibiców wraz

Urząd Gminy:
Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, tel. 71 36 98 106, 71 36 98 125, fax 71 31 11 252

z rodzicami na mecze, a młodych piłkarzy
zachęcali do wytrwałości w dążeniu do
celu. Na koniec każdy został obdarowany
uściskiem dłoni i atrakcyjnymi pamiątkami.
Katarzyna Sebzda-Sztul
Wioletta Ilnicka
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Ważne telefony
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy

Agnieszka Jankowska-Jakus.

Redaguje zespół:

Wojciech Duczek, Krzysztof Kmiecik, Janusz Kołodziej, Piotr Kopeć, Elżbieta Regulska,
Anna Wilisowska, Maria Wilk, Małgorzata Żurawska.

71 36 98 155
71 36 98 176
71 36 98 162
71 36 98 149

REFERAT EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
Kierownik referatu
Sport
Oświata i kultura

Anna Wilisowska
Wojciech Duczek
Edyta Brzezińska
Iwona Witkowska

71 36 98 196
71 36 98 186
71 36 98 197
71 36 98 207

Barbara Świerczyńska

71 36 98 206

Lucyna Suchecka
Agnieszka Jankowska-Jakus
Maria Okraszewska
Informatyka
Marek Milewski
Paweł Eljasiński
Działalność gospodarcza Agata Krajewska
Audytor wewnętrzny Paweł Giszko
Ewidencja ludności
Wiesława Suchecka
Sprawy wojskowe i OC Henryk M. Bosiacki

71 36 98 208
71 36 98 163

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

71 36 98 000

Radca Prawny

71 36 98 017

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC

Stanowiska samodzielne

Kadry
Promocja gminy

71 36 98 138
71 36 98 200
71 36 98 199
71 36 98 104
71 36 98 203
71 36 98 189
71 36 98 202
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Koniec pucharowej przygody
Piłkarki ręczne KPR Kobierzyce w piątkowy
wieczór 22 stycznia, w ramach rozgrywek
1/8 Pucharu Polski, podejmowały w Hali
Sportowo-Widowiskowej drużynę Startu Elbląg. Zespół gości aktualnie zajmuje trzecie
miejsce w tabeli ekstraklasy, a w przeszłości
dwukrotnie wywalczył Mistrzostwo Polski
i trzykrotnie Puchar Polski. Nie dziwił zatem
fakt, że to piłkarki z Elbląga były zdecydowanymi faworytkami tego spotkania. Trener
– manager KPR Kobierzyce Tomasz Folga
przed spotkaniem liczył na dobrą postawę
jego zawodniczek –„Zdajemy sobie sprawę
z siły rywalek. Start to absolutna czołówka
naszej ekstraklasy, mają wyrównany i bardzo doświadczony zespół, który przyjechał
tutaj po zwycięstwo. My jednak nie zamierzamy poddać się bez walki. Liczę na wielkie
zaangażowanie i ambitną postawę naszych
dziewcząt”. Mecz, który oglądała spora grupa widzów dostarczył spodziewanych emocji. Na początku faworytkom bardzo ciężko
przychodziło zdobywanie bramek, a po
dziesięciu minutach gry Start Elbląg prowadził tylko 6:4. Pod koniec I połowy górę
wzięło większe doświadczenie elblążanek
i ostatecznie I połowa zakończyła się wynikiem 15:7 dla Startu Elbląg. Po przerwie
ambitnie grające piłkarki z Kobierzyc próbo-

Piłkarki KPR z nadzieją czekają na rozpoczęcie rundy rewanżowej I ligi

wały odrobić straty, ale w ferworze walki popełniały zbyt dużo indywidualnych błędów
zarówno w obronie, jak i w ataku. Taki stan
rzeczy bezlitośnie wykorzystały przyjezdne,
które po serii udanych zagrywek prowadziły

Fragment meczu ze Startem Elbląg

wysoko 27:12. Później jednak nastąpił krótki zryw zawodniczek KPR, które rzuciły pod
rząd 4 bramki i kibice zaczęli wierzyć, że nie
wszystko w tym spotkaniu jest stracone. To
– jak się później okazało, tylko rozzłościło
rywalki, które momentalnie przyspieszyły
grę i na efekty nie trzeba było czekać. Ostatecznie KPR Kobierzyce przegrał ze Startem Elbląg 19:33 i zakończył tegoroczne
rozgrywki w Pucharze Polski, bowiem do
następnej rundy awansowały rywalki. Po
zakończonym spotkaniu kibice brawami
nagrodzili obydwa zespoły. – „Chciałbym
bardzo podziękować moim zawodniczkom
za ambitną postawę. Mimo, że stały na straconej pozycji, w kilku momentach pokazały, że wiedzą na czym polega nowoczesna
piłka ręczna. Zdobyte dzisiaj doświadczenie
na pewno będzie procentować w przyszło-

ści. Liczę, że lekcja udzielona przez piłkarki
z Elbląga zostanie zapamiętana przez nasz
zespół, a na pierwszoligowych parkietach
zaprezentujemy się o wiele lepiej.” – powiedział tuż po spotkaniu trener Tomasz Folga.
– „Jestem trochę zła, że nie udało nam się
lepiej zaprezentować w tym meczu. Rywal
zgodnie z przypuszczeniami okazał się dla
nas zbyt wymagający i zasłużenie awansował do następnej rundy. Teraz czas na
wyciągnięcie wniosków i ciężką pracę na
treningach, bo runda rewanżowa tuż, tuż”
– dodała bramkarka KPR Magdalena Słota.
I liga piłki ręcznej kobiet wznawia rozgrywki
13 lutego. W tym dniu o godz. 17 w kobierzyckiej hali rozpocznie się spotkanie: KPR
Kobierzyce - Słupia Słupsk. Serdecznie zapraszamy kibiców!
Janusz Kołodziej

Przygotowania do rundy wiosennej - rozpoczęte
Piłkarze STK GKS Kobierzyce rozpoczęli
przygotowania do rundy wiosennej IV ligi.
Zespół prowadzony przez trenera Marcina
Krzykowskiego ma już za sobą pierwszy
mecz sparingowy z Bystrzycą Kąty Wrocławskie, występującą w rozgrywkach
III ligi. Spotkanie rozegrane w sobotę
23 stycznia na bocznym boisku stadionu
w Kobierzycach, mimo że toczyło się na
ośnieżonej płycie – mogło się podobać.
Oba zespoły grały z wielkim zaangażowaniem, a kilka akcji rozgrzało zziębniętą
garstkę najwierniejszych kibiców STK GKS
Kobierzyce, którzy stęsknili się już za piłką
w ligowym wydaniu. Na trudnym technicznie boisku lepiej poradzili sobie goście z Kątów Wrocławskich, którzy wygrali
3:0. Po meczu trener Marcin Krzykowski
udzielił krótkiego wywiadu. – „Przygotowania rozpoczęliśmy 18 stycznia. Zajęcia
odbywają się na stadionie i w hali w Ko-

bierzycach. Mają charakter wytrzymałościowy i siłowy. W tygodniu są 4 jednostki
treningowe plus gra kontrolna. Celem na
następną rundę są miejsca 3-5. Na chwilę
obecną ze składu ubyło 5 zawodników:
Kaczmarek przeszedł do KS Żórawina,
Żak i Jurkowski szukają klubu, a Bartków
z tego co mi wiadomo, wyjechał do Anglii
do pracy. Pozyskaliśmy Macieja Bielskiego, który już kiedyś grał u nas.” W pierwszej połowie spotkania kobierzycką obroną kierował jej kapitan Krzysztof Wołczek.
– „Dopiero rozpoczęliśmy przygotowania
do rundy wiosennej, przed nami jeszcze
sporo pracy. Końcówka poprzedniej rundy nie była udana w naszym wykonaniu,
straciliśmy kilka punktów i obsunęliśmy
się w tabeli IV ligi, choć był moment, że
zajmowaliśmy trzecie miejsce. W rundzie
rewanżowej powinno być znacznie lepiej. Mamy ambitną drużynę i zależy nam

na tym, by ligowe zmagania zakończyć
w pierwszej trójce. Musimy ciężko trenować, by na wiosnę być w dobrej dyspozycji.” – powiedział doświadczony zawodnik
STK GKS Kobierzyce. Podopieczni Marcina
Krzykowskiego mają w planie kolejne
spotkania sparingowe między innymi

z Lechią Dzierżoniów, KP Brzeg Dolny, Piastem Żerniki, czy Polonią Jaszowice. Zajmujący obecnie 6 miejsce w tabeli IV ligi
kobierzyccy piłkarze pierwszy mecz rundy
rewanżowej rozegrają z wiceliderem – Sokołem Wielka Lipa.
Janusz Kołodziej

Trener Marcin Krzykowski zapowiada walkę o czołowe miejsca w IV lidze

