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Z okazji zbliżających się
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
życzymy Państwu
wiele spokoju i natchnienia w ten wyjątkowy czas,
radości z rodzinnych spotkań
oraz dużo wiosennego optymizmu.
Elżbieta Regulska

Ryszard Pacholik

Przewodnicząca
Rady Gminy Kobierzyce

Wójt
Gminy Kobierzyce

W NUMERZE POLECAMY

4

Bezpieczeństwo
naszych dzieci

6-7

Nowe stawki
za wodę i ścieki

12

Program 500+

2 INFORMACJE GMINNE

Ważne telefony
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy

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 98 155
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

W dniu 4 marca br. odbyła się XV Sesja Rady Gminy Kobierzyce. Radni omawiali szereg ważnych dla mieszkańców gminy uchwał.
Zostały podjęte w sumie 23 uchwały. Dotyczyły one m.in.: utworzenia Szkoły Podstawowej, Przedszkola Samorządowego, Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego, a także Żłobka Gminnego w Wysokiej; zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach, aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021. Podjęto również
uchwały w sprawie Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków, ustalenia cen oraz stawek za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także dotyczące dopłaty dla wybranej grupy taryfowej odbiorców usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W trakcie XV Sesji podjęto też uchwały dotyczące miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych m.in.: w Domasławiu, Tyńcu Małym, Kobierzycach, Owsiance. Wszystkie
podjęte uchwały oraz protokoły z posiedzeń Rady Gminy Kobierzyce są dostępne na stronie www.ugk.pl.
Maria Okraszewska

W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy
poszukujemy pracowników

PRACA:

INKASENT – PPO KARWIANY

k. Wrocławia
Kapsch Road Services Sp. z o.o.
Oddział w Gliwicach firma obsługująca
manualny pobór opłat na odcinku autostrady
A-4 Gliwice-Wrocław, poszukuje osób do pracy
na stanowisku Kasjer-Inkasent w Punkcie Poboru
Opłat w Karwianach.
Oferujemy:
•• zatrudnienie na umowę o pracę
•• pracę w pełnym wymiarze godzin
•• bogaty pakiet świadczeń socjalnych
•• opiekę medyczną w Lux-Med
•• dofinansowanie Multi-Sport
•• pakiet szkoleń wstępnych
•• zdobycie doświadczenia zawodowego

DO DZIAŁU LOGISTYKI
kierowcy kat. C

Samwha Poland Sp. z o.o.
Biskupice Podgórne, ul. Fińska 2, 55-040 Kobierzyce
Oferujemy:
• Pracę od poniedziałku do piątku w systemie jednozmianowym,
• Stałą formę zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
• Krótkie trasy w okolicy Wrocławia,
• Po okresie próbnym zapewniamy prywatą
opiekę medyczną LuxMed oraz dofinansowania z ZFŚS
• Możliwość skorzystania z karty sportowej MultiSport.
• Przyjazną atmosferę pracy.

Główne obowiązki na stanowisku:
•• obsługa Klienta – przyjmowanie/rozliczanie opłat
za przejazd autostradą
•• obsługa systemu poboru opłat
•• udzielanie informacji Klientom – Kierowcom
Wymagania:
•• chęć i motywacja do pracy
•• dyspozycyjność do pracy w systemie
zmianowym (w porze nocnej,
w weekendy i święta)
•• mile widziane doświadczenie w pracy z Klientem
oraz przy obsłudze systemów kasowych

71 36 98 177

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

Z obrad Rady Gminy Kobierzyce

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

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie
swojego CV na adres: krs.praca@kapsch.net
lub kontakt pod numerem telefonu: 797 700 826
W aplikacji prosimy o zamieszczenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i selekcji
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie
Danych Osobowych.)”

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

Zadania
na stanowisku Kierowca kat. C – Magazynier:
• Dbanie o bezpieczny rozładunek i załadunek towarów,
• Dostarczanie i odbiór towarów
oraz dokumentów do i od klientów,
• Dbanie o ładunek,
• Przyjmowanie i weryfikacja dostaw pod względem
zgodności z dokumentami,
• Udział w procesie inwentaryzacji,
• Rozmieszczenie towaru na magazynie zgodnie z jego lokacją,
• Prowadzenie dokumentacji magazynowej.
Wymagania:
• Prawo jazdy kat. C,
• Doświadczenie w prowadzeniu samochodu dostawczego,
• Ukończony kurs na przewóz rzeczy,
• Aktualne zaświadczenie o niekaralności,
• Bardzo dobra organizacja pracy własnej,
• Odpowiedzialność, zaangażowanie w wykonywaną pracę,
• Uczciwość, terminowość.
Oferty zawierające CV prosimy przesłać na adres: k.ochecka@
samwha.com oraz k.dorociak@samwha.com
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.).

Wydawca: Urząd Gminy Kobierzyce

Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, tel. 71 36 98 125
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Opinie na temat działalności Urzędu Gminy Kobierzyce proszę przekazywać:
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Agnieszka Jankowska-Jakus.
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TO SIĘ OPŁACA!
Rozlicz PIT w swojej gminie
Czy chcecie Państwo, aby Gmina Kobierzyce w której mieszkacie, miała więcej
pieniędzy na budowę dróg, oświetlenia,
kanalizacji, szkół i przedszkoli? Aby jakość
życia stale się poprawiała – bardzo dużo
zależy od Państwa – mieszkańców gminy.
W 2016 r. do gminy trafi 37,53% podatku
dochodowego płaconego przez jej mieszkańców. W ten sposób mają oni realny
wpływ na wysokość budżetu. Dlatego też
ważne jest, aby rozliczać się z fiskusem
zgodnie z miejscem zamieszkania, a nie
zameldowania. Ważne jest, aby pieniądze
z podatku pomagały w realizacji inwestycji tam, gdzie faktycznie toczy się nasze
życie, a nie gdzie wiąże nas meldunek.
Jeżeli mieszkasz w Wysokiej, a jesteś zameldowany we Wrocławiu to złożenie
deklaracji PIT zgodnie z miejscem zameldowania przyczyni się do realizacji inwestycji we Wrocławiu, a nie tam gdzie ma
to dla Ciebie największe znaczenie. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od
osób fizycznych roczne PIT-y powinny być
składane w Urzędzie Skarbowym według
miejsca zamieszkania podatnika – jest to
obowiązek, o którym mieszkańcy często
nie wiedzą i zasilają budżety innych gmin.
Mieszkańcy Gminy Kobierzyce roczne ze-

znania podatkowe składają w Pierwszym
Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu,
przy ul. Klimasa 34.
Przypomnijmy, że na przestrzeni ostatnich
lat szereg ważnych zadań inwestycyjnych
w Gminie Kobierzyce zostało zrealizowanych z sukcesem. Jedne z ważniejszych
to: budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu Małym, który został otwarty w 2014 r.; budowa Hali Sportowo-Widowiskowej w Kobierzycach, zakończona
w 2011 r.; realizacja programu budowy
świetlic – prawie każda miejscowość posiada własną świetlicę; zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w 11 miejscowościach położonych w południowej części
gminy; budowa placów zabaw dla dzieci
m.in. w Pełczycach, Bielanach Wrocławskich, Kobierzycach, Tyńcu Małym; wybudowanie terenu sportowo-rekreacyjnego
w Bielanach Wrocławskich „Arkalandia”
z amfiteatrem, siłownią zewnętrzną, wielofunkcyjnym boiskiem, skate parkiem;
budowa dróg, chodników, oświetlenia;
budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz ze żłobkiem w Wysokiej, który
zostanie otwarty we wrześniu 2016 r.
To tylko przykłady zrealizowanych inwestycji – jest ich znacznie więcej. Dzięki

Plac zabaw w Bielanach Wrocławskich

fot. M.Mazurkiewicz
Oświetlenie i chodniki w Kobierzycach

wpływom z podatku dochodowego od
osób fizycznych, dzięki mieszkańcom,
którzy rozliczyli PIT zgodnie z miejscem
swojego zamieszkania wiele projektów
miało szansę na realizację. Z tego tytułu
płyną korzyści dla wszystkich. Pamiętajmy
zatem, że rozliczenie PIT-u wróci do nas
w postaci poprawy jakości życia. Rodzice
dzieci przedszkolnych dostają dodatkowe

punkty przy rekrutacji do przedszkoli za
to, że mieszkają na terenie gminy, czego
dowodem jest rozliczenie PIT-u. Podejmując zatem decyzję o rozliczeniu z fiskusem
pamiętajmy, że warto rozliczyć podatek
w miejscu zamieszkania. To dzięki mieszkańcom gmina ma szansę na dalszy dynamiczny rozwój.
Maria Okraszewska

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym

Program „Rodzina 500 Plus” w Gminie Kobierzyce
1 kwietnia 2016 r. rusza rządowy program „Rodzina 500 Plus” – od tego dnia
rozpoczyna się przyjmowanie wniosków
o świadczenie wychowawcze.
– Ile dzieci z Gminy Kobierzyce może zostać objętych tymi świadczeniami?
Teresa Oszczyk – Dyrektor Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach – Gmina Kobierzyce ma ponad
4,3 tys. zameldowanych dzieci w wieku od
0 do 18 lat, a około 500 dzieci otrzymuje
zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego. Zatem wzrost świadczeniobiorców będzie w tym przypadku znaczny.
Trudno jednak w tym momencie wskazać,
ile z tych dzieci będzie uprawnionych do

świadczenia wychowawczego. Nie posiadamy danych na temat rodzin faktycznie
zamieszkujących na terenie Gminy Kobierzyce, a wskazujących naszą gminę jako
ośrodek swoich interesów życiowych. Na
podstawie informacji pozyskanych z ewidencji ludności oraz informacji będących
w dyspozycji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej szacowana liczba dzieci
w Gminie Kobierzyce objęta programem
„Rodzina 500 Plus” może wynosić około
2 tysięcy. Szacujemy, że roczny koszt wypłaty świadczenia wychowawczego wyniesie około 12 000 000 zł.
– Jak Gmina Kobierzyce przygotowuje
się do realizacji tego programu?

Teresa Oszczyk – Jest to trudne zadanie, gdyż przy każdym złożeniu wniosku
o świadczenie wychowawcze wszczynamy postępowanie administracyjne.
Wiąże się to z szeregiem czynności zmierzających do wydania decyzji administracyjnej. Celem zapewnienia jak najsprawniejszej obsługi programu „Rodzina 500
Plus” niezbędne jest zatrudnienie dodatkowych pracowników, w tym na umowę
zlecenie. Zaangażowanych do pracy będzie 12 pracowników GOPS Kobierzyce
w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 15
kwietnia 2016 r. Oddelegowani będą oni
do wydawania i przyjmowania wniosków
w godzinach pracy GOPS oraz w godzi-

nach popołudniowych, a także w soboty. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kobierzycach uruchamia dodatkowo
4 punkty wydawania i przyjmowania
wniosków. Działać one będą w: Szkole
Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim, Tyńcu Małym oraz w Przedszkolu
Samorządowym w Ślęzie i Pustkowie Żurawskim. W tych punktach wnioski przyjmowane będą od poniedziałku do piątku
w godzinach 17.00-19.00 oraz w soboty
w godzinach 9.00-12.00. Ponadto w wyżej wymienionym terminie wydłużone
też będą godziny urzędowania.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał – Janusz Kołodziej
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Gmina Kobierzyce rozpoczyna
prace nad Lokalnym Programem
Rewitalizacji na lata 2015-2025
Gmina Kobierzyce pozyskała pierwsze
dofinansowanie w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 – w dniu
02.03.2016 r. została zawarta umowa na
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej przedsięwzięcia pn. „Przygotowanie
programu rewitalizacji Gminy Kobierzyce”
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Ideą rewitalizacji jest wyprowadzanie ze
stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez zintegrowane działania
na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Rewitalizacja ma
nie tylko za zadanie rozwiązać lub eliminować wybrane zagrożenia i problemy,
jakie występują na obszarze gminy, ma
też pomóc lepiej wykorzystać potencjał
mocnych stron gminy, jak również jej
otoczenia.
Istotnym elementem prac nad programem rewitalizacji jest udział społeczeństwa w definiowaniu problemów oraz szu-

kaniu pomysłów na ich rozwiązywanie. Na
etapie prac związanych z diagnozą zjawisk
kryzysowych, występujących na obszarze
Gminy Kobierzyce, zaplanowano przeprowadzenie badań z mieszkańcami.
Badania prowadzone będą przez Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o., m.in. za
pomocą metody PAPI (wywiady bezpośrednie, prowadzone przez ankieterów).
W związku z tym w miejscowościach
gminy pojawią się ankieterzy, którzy zadawać będą mieszkańcom pytania dot.
problemów występujących na obszarze
gminy i ich skali.
Wyniki prac badawczych posłużą do opracowania diagnozy zjawisk kryzysowych,
następnie pozwolą wytyczyć obszar zdegradowany oraz wyznaczyć obszar do rewitalizacji.
Założenia programu rewitalizacji znane
będą w maju 2016, kiedy to zostaną poddane konsultacjom społecznym.
Anna Dudarska

Bezpieczeństwo naszych
dzieci - cz. II
Dnia 15 marca 2016 r. przedstawiciele Urzędu Gminy Kobierzyce, Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Posterunku Policji w Kobierzycach zorganizowali w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Tyńcu Małym oraz w Gminnym Zespole
Szkół w Bielanach Wrocławskich spotkania
z uczniami klas pierwszych. Celem tych
spotkań było zwiększenie bezpieczeństwa
uczniów na drodze. Kierownik Posterunku
Policji w Kobierzycach Czesław Czerwiec
przypomniał pierwszakom najważniejsze
zasady bezpiecznego poruszania się po
drogach publicznych. – „Jestem pod wrażeniem wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, jaką na tych spotkaniach
zaprezentowali uczniowie klas pierwszych
we wszystkich placówkach oświatowych
Gminy Kobierzyce. Widać, że nauczyciele
bardzo poważnie potraktowali ten temat,

a dzieci opanowały zasady „na szóstkę”
– powiedział Czesław Czerwiec. Pierwszoklasiści otrzymali kamizelki odblaskowe
z logo Gminy Kobierzyce. –„Zależało nam
na tym, by dzieci ubrane w efektowne
kamizelki nie tylko były lepiej widoczne
w trakcie wycieczek szkolnych i poruszania
się po drogach, ale niejako przy okazji promowały naszą gminę” – dodała obecna na
spotkaniach Maria Wilk, Sekretarz Gminy
Kobierzyce. Na zakończenie każdego ze
spotkań pierwszoklasiści zaprezentowali
krótkie programy artystyczne, związane
z poruszaną tematyką bezpiecznego poruszania się po drogach, a refren jednej z piosenek mógłby posłużyć za motto całej akcji
–„Znaczki odblaskowe małe i błyszczące.
Świecą ciepłym blaskiem, chronią w każdy
mrok. Uwaga, uwaga. Bo pieszy na drodze,
Mówią do pojazdów co po szosie mkną”.
Janusz Kołodziej

Dzieci w kamizelkach odblaskowych są bardziej widoczne

dotycząca projektu

„Prosumenckie mikroinstalacje
fotowoltaiczne w Gminie Kobierzyce”
Szanowni Państwo!
W związku z otrzymanym w ostatnich
dniach stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Departament Koordynacji Wdrażania
Funduszy Unii Europejskiej (spójnym ze
stanowiskiem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) zawierającym informację, iż wytwarzanie energii w instalacjach
Odnawialnych Źródeł Energii (np. mikroinstalacje fotowoltaiczne) wraz z wprowadzaniem wytworzonej energii do sieci
energetycznej, w myśl przepisów unijnych,
może być potraktowane jako działalność
gospodarcza, a co za tym idzie może stanowić konkurencję dla działalności innych
podmiotów wytwarzających energię, nie
ma możliwości składania przez samorządy
do konkursu 3.1 Produkcja i dystrybucja
energii ze źródeł odnawialnych, ogłoszonego przez Instytucje Pośredniczącą
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego wniosku na
zasadach, na jakich planowaliśmy realizację gminnego programu.
Oznacza to, że gdyby gmina składała wniosek o dofinansowanie w obecnym konkursie z Regionalnego Programu Operacyjnego (działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja

energii ze źródeł odnawialnych), nie byłoby możliwe uzyskanie dotacji w wysokości
85%, lecz zgodnie z przepisami o pomocy
publicznej maksymalnie 45%.
Wobec stanowiska Ministerstwa i trwającymi ustaleniami w Urzędzie Marszałkowskim, zmuszeni jesteśmy niestety
wstrzymać dalsze działania związane
z gminnym programem prosumenckim.
Według posiadanych informacji planowane jest ogłoszenie jeszcze w 2016 r. innego konkursu umożliwiającego dofinansowanie na przewidywanym wcześniej
poziomie. Zasady tego konkursu nie są
jednak jeszcze znane.
Mając powyższe na uwadze, losowanie
związane z przeprowadzonym naborem
dodatkowym zostaje odwołane. Kolejne
informacje podamy po ich uzyskaniu z instytucji finansujących.

„zDolny Ślązaczek”
– po angielsku

Test napisany – czekamy na wyniki

28 stycznia 2016 r. w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu odbył się finał
I konkursu języka angielskiego „zDolny
Ślązaczek”. Była to ostatnia faza rywalizacji, która rozpoczęła się w dniach 19-21
października 2015 r. Do etapu powiatowego zakwalifikowało się 9 uczniów klas
5 i 6 Szkoły Podstawowej w Bielanach
Wrocławskich. Byli to: Julia Pawicka, Paweł Bernat, Jan Mączyński, Julia Kołtun
i Ewa Król, i z klas 6 – Wiktoria Steciuk,
Hanna Bazan, Alex Pitner i Zuzanna Ziaja. Ten etap odbył się 8 grudnia 2015 r.
w naszej szkole, w bardzo dobrze wyposażonej sali komputerowej. W ści-

słym finale na szczeblu wojewódzkim
w gronie 55 osób znalazła się Zuzanna
Ziaja – uczennica klasy 6b. Etap finałowy
podzielony był na część pisemną i ustną.
Konkurs był naprawdę trudny, a dodatkowo niełatwo było uczestnikom przygotować się do niego, gdyż z racji jego
pierwszej edycji nie istniały testy archiwalne, do których uczniowie mogliby się
odnieść. Wprawdzie Zuza nie przeszła do
części ustnej, ale bycie w gronie 55 najlepszych uczniów w całym województwie należy uznać za duży sukces tej ambitnej uczennicy.
Joanna Twarda
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Dzień otwarty
w bielańskim gimnazjum
W czwartek 10 marca 2016 r. uczniowie
klas VI wraz z Rodzicami zostali zaproszeni
na Dzień Otwarty do Gimnazjum w Bielanach Wrocławskich. Była to okazja, aby
zapoznać się z nową ofertą edukacyjną
na kolejny rok szkolny, a także możliwość
udziału w ciekawych zajęciach. Spotkanie
rozpoczęło się od wystąpienia uczniów
Samorządu Szkolnego, a następnie Dyrektor Beata Ćwiek podała kilka informacji
dotyczących innowacji programowych.
Od 1 września uczniom klas I proponujemy dwie klasy z rozszerzoną matematyką, jedną klasę z nauką biologii w języku
angielskim oraz koło dziennikarskie dla
kreatywnych i otwartych. Językami obcymi będzie tradycyjnie język angielski i
po raz pierwszy język hiszpański. Kolejnym punktem programu była prezentacja multimedialna nt. działalności naszej
szkoły oraz przedstawienie wyższych od
średnich dla województwa wyników uzyskiwanych przez naszych uczniów na egzaminie gimnazjalnym. Dbamy o to, żeby
każdy uczeń mógł realizować to, co jest
dla niego ważne, a atrakcyjna i różnorodna oferta kół pozalekcyjnych wspiera rozwój talentów, uzdolnień i zainteresowań
uczniów. W procesie dydaktycznym wykorzystujemy TI oraz platformę edukacyjną
Fronter.
Niezapomnianych wrażeń dostarczyli nam
aktorsko utalentowani uczniowie, którzy
przygotowali przedstawienie pt.: „Świat

(bez) granic”. Prezentacją umiejętności
z języka angielskiego było przedstawienie teatralne w języku angielskim „Wielcy
władcy Wielkiej Brytanii i Francji”. Po części
artystycznej goście wzięli udział w licznych zajęciach warsztatowych. Dla miłośników literatury przygotowano prezentację projektu edukacyjnego o podróżach.
Dla ciekawych historii pokazano projekt
edukacyjny: „Ulice i dzielnice Wrocławia
– historia nazewnictwa”. Dużą popularnością cieszyły się zajęcia zorganizowane
w sali chemiczno-fizycznej, gdzie prezentowano wiele interesujących doświadczeń. Na drugim piętrze, w „kawiarence
angielskiej” można było zobaczyć film
w języku angielskim nagrany przez uczennicę klasy drugiej, a w sali informatycznej
uczniowie z koła dziennikarskiego dzielili
się swoimi doświadczeniami reporterskimi. Zwiedzający mogli również zobaczyć
efekty projektów edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów oraz podziwiać sukcesy sportowe. W punkcie informacyjnym
zaprezentowano albumy tematyczne,
księgi osiągnięć wolontariatu oraz sukcesów uczniowskich, numery gazetki gimnazjalnej „Węzeł” oraz foldery zawierające
ofertę placówki. Dzień Otwarty Gimnazjum dostarczył wielu wrażeń licznie przybyłym uczniom i ich rodzicom. Wszystkim
serdecznie dziękujemy za udział.
Barbara Idziak
Dorota Waligóra

Doświadczenia w pracowni chemiczno-fizycznej

Moje dziecko idzie do szkoły
program profilaktyczny

Sanepidu
2 marca 2016 r. w Urzędzie Gminy Kobierzyce miało miejsce szkolenie dla nauczycieli pracujących z dziećmi w szkolnych i przedszkolnych oddziałach „0” dot.
programu edukacyjnego „Moje dziecko
idzie do szkoły”. Szkolenie przeprowadzili
przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu:
Jolanta Berdzik – Kierownik Oddziału
Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
(komórka organizacyjna zajmująca się
wdrażaniem i koordynacją przedsięwzięć
prozdrowotnych, inicjowanych przez inspekcję sanitarną, współpracą z różnymi
jednostkami na rzecz promocji zdrowia),
Grażyna Szczepaniak – Kierownik Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży (komórka organizacyjna sprawująca nadzór nad
warunkami higieny procesów nauczania
i wychowania, wypoczynku i rekreacji)
oraz Iwona Krzyżanowska – pracownik
Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia. Nauka w szkole stanowi dla
dziecka ogromne wyzwanie. Ważne jest,
aby rodzice pomogli dzieciom w tej nowej sytuacji i przygotowali je do wejścia
w środowisko szkolne. Chcąc wesprzeć
rodziców i nauczycieli w zakresie edukacji zdrowotnej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu (we
współpracy z Polskim Towarzystwem
Oświaty Zdrowotnej oraz firmą Hochland
Polska sp. z o.o.) opracowała i przygotowała do realizacji program profilaktyczny
„Moje dziecko idzie do szkoły”. Działanie
to jest realizowane na terenie Województwa Wielkopolskiego od 2002 roku, obecnie w programie uczestniczą przedszkola
i szkoły podstawowe na terenie ośmiu
województw, w tym również na Dolnym
Śląsku. Adresatami programu są dzieci
przygotowujące się do rozpoczęcia nauki
w szkole podstawowej, a także ich rodzice i opiekunowie. Przedsięwzięcie ma na

celu podniesie świadomości rodziców
w ważnych dla zdrowia ich dzieci obszarach (higieniczne warunki pracy dziecka
w domu i w szkole, odpowiedni dobór
plecaka/tornistra, zasady prawidłowego
odżywiania i aktywność fizyczna, higiena osobista, bezpieczeństwo). Program
ma za zadanie również wzmacniać prawidłowe nawyki i umiejętności prozdrowotne wśród dzieci. Przedszkola i szkoły
podstawowe z terenu Gminy Kobierzyce
zostały zaproszone do realizacji programu w bieżącym roku szkolnym po raz
pierwszy. Podczas szkolenia przekazano
nauczycielom pracującym w oddziałach
„0” (roczne obowiązkowe przygotowanie
przedszkolne) materiały do zajęć z dziećmi – między innymi kolorowankę „Wiem
jak dbać o zdrowie” oraz prezentację
i broszury do wykorzystania podczas spotkań informacyjno-edukacyjnych z rodzicami. Spotkanie z przedstawicielami
środowiska nauczania i wychowania było
również okazją do zachęcenia nowych
placówek do realizacji programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste
powietrze wokół nas”, którego celem jest
wzrost świadomości i kompetencji rodziców oraz innych dorosłych w zakresie
ochrony najmłodszych przed ekspozycją
na dym tytoniowy, jak również zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie
radzenia sobie w sytuacjach, gdy dorośli
palą przy nich tytoń. Ważnym elementem
spotkania szkoleniowego było przedstawienie standardów postępowania
w przedszkolu/w szkole, w sytuacji wystąpienia u dzieci wszawicy. Przekazana
placówkom w wersji elektronicznej publikacja, wydana przez Narodowy Instytut
Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład
Higieny i Główny Inspektorat Sanitarny,
jest rzetelnym źródłem praktycznych informacji dla rodzica.
Iwona Krzyżanowska

„Dzień Kobiet”- zadbaj o swoje zdrowie
Badania profilaktyczne, porady dietetyka, warsztaty jogi – w kobierzyckiej przychodni „Twój Lekarz” Dzień Kobiet obchodzono pod hasłem dbania o zdrowie pań.
Akcja „Najpiękniejszy prezent – zdrowie!”
miała na celu zachęcenie kobiet do pamiętania o swoim zdrowiu i samopoczuciu oraz zrobienia podstawowych badań
profilaktycznych przy okazji marcowego
święta. Na co dzień panie bardzo troszczą
się o swoich najbliższych, ich samopoczucie i kondycję, ale swoje własne zdrowie stawiają najczęściej na samym końcu
listy priorytetów. A przecież spełniają się
w wielu rolach: córki, siostry, żony, mamy,
przyjaciółki, szefowej… Powinny więc
być dobre same dla siebie, aby mieć

energię i siły do realizacji wielu planów
i obowiązków. Dlatego też w przychodni
„Twój Lekarz” z okazji Dnia Kobiet postawiono zarówno na badania profilaktyczne, jak i propagowanie zdrowego trybu
życia. Panie, które zgłosiły wcześniej
swój udział, mogły w sobotę 5 marca
skorzystać z darmowego USG piersi. Popularnością cieszyły się badania ciśnienia tętniczego i poziomu cukru we krwi,
a także konsultacje specjalistki dietetyk,
tym bardziej, że nadchodząca wiosna dodatkowo zachęca, aby pomyśleć o dobrej
kondycji. Organizatorzy pomyśleli także
i o tym – dla chętnych przygotowano kameralny warsztat jogi.
Iza Strączek
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OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kobierzyce

w sprawie uchwalonych cen oraz stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Na podstawie art. 24a ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(t.j.2015.139 z późn. zm.) ogłaszam stawki cen i opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków obowiązujące od 1 kwietnia 2016 r. na terenie
Gminy Kobierzyce na podstawie Uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XV/242/16 z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie ustalenia cen oraz stawek opłat
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kobierzyce.
Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Stawka opłaty
abonamentowej
zł/odbiorcę/okres
rozliczeniowy

Cena zł/1 m

3

netto

brutto*

netto

brutto*

1

2

3

4

5

1.

Grupa W1

1,94

2,10

4,98

5,38

2.

Grupa W2

1,94

2,10

3,63

3,92

3.

Grupa W3

1,94

2,10

4,65

5,02

4.

Grupa W4

4,40

4,75

4,81

5,19

5.

Grupa W5

4,40

4,75

4,98

5,38

6.

Grupa W6

4,40

4,75

3,63

3,92

7.

Grupa W7

4,40

4,75

4,65

5,02

8.

Grupa W8

5,00

5,40

4,81

5,19

Wysokość cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Lp.

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie
netto

brutto*

1

2

3

4

5

6

Grupa K1

cena za 1 m3
odprowadzonych
ścieków

7,22 zł

7,80 zł

zł/m3

Grupa K2

cena za 1 m3
odprowadzonych
ścieków

8,84 zł

1.

2.

Jednostka
miary

Cena

9,55 zł

zł/m3

* Do cen i stawek netto, określonych w kolumnie 2 i 4 w tabeli 1 oraz w kolumnie 4 w tabeli 2 doliczono 8 % obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującym prawem.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę występuje osiem taryfowych grup odbiorców usług, obejmujących:
Grupa W1 – Gospodarstwa domowe i obiekty użyteczności publicznej rozliczane za ilość
dostarczonej wody w oparciu o wskazania wodomierza głównego co dwa miesiące.
Grupa W2 – Gospodarstwa domowe i obiekty użyteczności publicznej rozliczane za ilość
dostarczonej wody na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia
wody co dwa miesiące.
Grupa W3 – Gospodarstwa domowe i obiekty użyteczności publicznej odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych oraz odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej co dwa miesiące.
Grupa W4 – Pozostali odbiorcy usług wodociągowych rozliczani za ilość dostarczonej
wody w oparciu o wskazania wodomierza głównego w okresach jednomiesięcznych;
Grupa W5 – Pozostali odbiorcy usług wodociągowych rozliczani za ilość dostarczonej
wody w oparciu o wskazania wodomierza głównego co dwa miesiące;
Grupa W6 – Pozostali odbiorcy usług wodociągowych rozliczani za ilość dostarczonej
wody na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody co dwa
miesiące;
Grupa W7 – Pozostali odbiorcy usług wodociągowych korzystający z lokali w budynkach
wielolokalowych oraz odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza mierzącego ilość
wody bezpowrotnie zużytej co dwa miesiące;
Grupa W8 – Pozostali odbiorcy usług wodociągowych prowadzący działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Nowej Wsi Wrocławskiej, rozliczani za ilość dostarczonej
wody w oparciu o wskazania wodomierza głównego w okresach jednomiesięcznych.

W zakresie odprowadzania ścieków występują dwie taryfowe grupy dostawców
ścieków:
Grupa K1 – Gospodarstwa domowe i obiekty użyteczności publicznej;
Grupa K2 – Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków.
Jednocześnie informuję, iż na podstawie uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XV/243/16
z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie dopłat dla wybranej grupy taryfowej odbiorców
usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobierzyce została ustanowiona dopłata dla grupy taryfowej K 1 w kwocie
4,03 zł/m3 i po uwzględnieniu dopłaty cena usługi odprowadzenia ścieków dla grupy
K 1 wynosić będzie 3,77 zł/m3. Dopłata obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 roku do
dnia 30 września 2017 roku.

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki
Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych
wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych
1.

temperatura

35o i poniżej

2.

odczyn

6,5 – 9,5 pH

3.

ołów

1,0 mg Pb/ dm3 i poniżej

4.

miedź

1,0 mg Cu/ dm3 i poniżej

5.

rtęć

0,1 mg Hg/ dm3 i poniżej

6.

kadm

0,4 mg Cd/ dm3 i poniżej

7.

cynk

5,0 mg Zn/ dm3 i poniżej

8.

chrom ogólny

1,0 mg Cr/ dm3 i poniżej

9.

nikiel

1,0 mg Ni/ dm3 i poniżej

10.

substancje ekstrahujące się eterem naftowym 100 mg/ dm3 i poniżej

11.

zawiesina ogólna

400 mg/ dm3 i poniżej

12.

ChZT m.dwuchrom.

1000 mgO2/ dm3 i poniżej

13.

BZT5

700 mgO2/ dm3 i poniżej

14.

chlorki

1000 mgCl/ dm3 i poniżej

15.

siarczany

500 mgSO4/ dm3 i poniżej

16.

fosfor ogólny

15 mgP/ dm3 i poniżej

17.

azot amonowy

200 mgNNH4/ dm3 i poniżej

18.

azot azotynowy

10 mgNNO3/ dm3 i poniżej

19.

węglowodory ropopochodne

15 mg/dm3 i poniżej

Wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnej wartości temperatury ścieków:
1. Przekroczenie dopuszczalnej wartości temperatury.
a) przy przekroczeniu wartości temperatury o mniej niż 50C ustala się jako iloczyn taryfy
i ilości ścieków odprowadzonych w okresie obliczeniowym pomnożoną przez współczynnik 0,5:
Opłata/zł/ = taryfa netto /zł/m3/ x Q /m3/ x 0,5
b) przy przekroczeniu wartości temperatury o 50C i więcej ustala się jako iloczyn taryfy
i ilości ścieków odprowadzonych w okresie obliczeniowym:
Opłata /zł/ = taryfa netto /zł/m3/ x Q /m3/ x 1,0
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Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zachęca wszystkich, którzy nie mają wodomierza głównego, a rozliczają się na podstawie ryczałtu, czy też zajmują
lokale w budynku wielolokalowym, gdzie nie ma wodomierza głównego, do powiadomienia
o tym fakcie. Na podstawie Państwa zgłoszeń, a także dokonanego przez spółkę przeglądu
urządzeń pomiarowych, zostanie opracowany harmonogram wymiany wodomierzy w poszczególnych miejscowościach. Zamierzamy wprowadzić wodomierze ze zdalnym odczytem
usprawniające proces rozliczenia rzeczywistego zużycia wody, bez konieczności odwiedzania
poszczególnych posesji. Koszty wymiany wodomierza głównego pokrywa przedsiębiorstwo.
W najbliższych miesiącach/latach jednym z głównych priorytetów działania spółki będzie
sukcesywne sprawdzanie stanu technicznego wodomierzy, a także ograniczenie do minimum
strat wody wynikających z nieszczelności sieci lub jej nieopomiarowanego odbioru. Każdy
podmiot pobierający wodę i odprowadzający ścieki powinien korzystać z tych usług w sposób
zgodny z prawem na podstawie podpisanej z KPWIK umowy. Jeżeli ktoś z Państwa nie złożył
jeszcze wniosku o zawarcie umowy, prosimy o jego niezwłoczne dostarczenie do biura spółki mieszczącego się w Bielanach Wrocławskich przy ul. Wrocławskiej 44. Prosimy Państwa o
zgłaszanie (osobiście, pisemnie lub emailem) zastrzeżeń co do prawidłowości działania urządzeń pomiarowych, a także ich stanu technicznego. Zgłoszenia te pomogą nam w opracowaniu harmonogramu ich wymiany na terenie gminy. Jednocześnie prosimy o wyrozumiałość,
bowiem w jednym roku nie uda się nowopowstałej spółce sprawdzić i wymienić wszystkim
dotychczasowych wodomierzy. Proszę pamiętać, że jeżeli ktoś bezumownie korzysta z wody
lub usługi odprowadzenia ścieków i nie ponosi za to żadnych opłat, obciąża tymi kosztami
wszystkich z Państwa, którzy regularnie uiszczają opłaty. W interesie całej wspólnoty gminnej
jest więc bardzo istotne, aby każdy podmiot uczciwie płacił za pobraną wodę i odprowadzone
ścieki. Pragniemy również zwrócić uwagę na aspekty dotyczące naszego środowiska naturalnego, w tym np. szczelność zbiorników bezodpływowych na ścieki sanitarne. Wywożone
nieczystości przez firmy nie posiadające stosownych zezwoleń zamiast trafić do oczyszczalni
ścieków, trafiają np. do przydrożnych rowów. Przypominamy Państwu, że niedopuszczalnym
jest również podłączanie instalacji wód drenażowych i instalacji służących odwodnieniu nieruchomości do kanalizacji sanitarnej. W tym przypadku gorąco zachęcamy do zagospodarowania tych wód na terenie posesji w celu ich późniejszego wykorzystania do podlewania
zieleni. Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszą firmą, zgłaszania wszelkich uwag i sugestii
które mogą poprawić i usprawnić działalnie przedsiębiorstwa, a także podnieść jakość świadczonych przez nas usług i tym samym wzrost Państwa satysfakcji. Jesteśmy małą firmą, dla
której każdy mieszkaniec i jego sprawa nie jest anonimowa, a każde zgłoszenie jest dla nas
tak samo ważne.

2. Przekroczenie dopuszczalnej wartości odczynu.
Wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnej wartości odczynu ścieków:
a) przy przekroczeniu wartości odczynu ścieków o mniej niż 0,5 pH ustala się jako iloczyn taryfy i ilości ścieków odprowadzonych w okresie obliczeniowym pomnożoną
przez współczynnik 0,5:
Opłata /zł/ = taryfa netto /zł/m3/ x Q /m3/ x 0,5
b) przy przekroczeniu wartości odczynu ścieków o 0,5 pH do 1,5 pH ustala się jako iloczyn taryfy i ilości ścieków odprowadzonych w okresie obliczeniowym:
Opłata /zł/ = taryfa netto/zł/m3/ x Q /m3/ x 1,0
c) przy przekroczeniu wartości odczynu ścieków o 1,5 pH i więcej ustala się jako iloczyn taryfy i ilości ścieków odprowadzonych w okresie obliczeniowym:
Opłata /zł/ = taryfa netto /zł/m3/ x Q /m3/ x 1,5
3. Przekroczenie dopuszczalnej wartości wskaźników wyszczególnionych w tabeli 3 od
pozycji 3 do pozycji 19 lub pozostałych wymienionych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do
urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136 poz. 964).
Wysokość opłaty za przekroczenie ustala się jako iloczyn wskaźnika przekroczenia (różnica stężeń stwierdzonego i dopuszczalnego podzielona przez stężenie dopuszczalne),
taryfy i ilości ścieków odprowadzonych w okresie obliczeniowym:
Cstw – Cdop
Opłata /zł/ =
x taryfa netto/zł/m3/ x Q /m3/
Cdop
Objaśnienie symboli:
Cstw – wartość wskaźnika stwierdzona podczas kontroli /w mg/dm3/
Cdop – dopuszczalna wartość wskaźnika /w mg/dm3/
Q – ilość odprowadzonych ścieków taryfa netto – wartość taryfy nie uwzględniająca
należnego podatku VAT. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do stawek opłat netto
będzie doliczany podatek VAT.

Uchwałą Rady Gminy Kobierzyce nr
XV/242/16 z dnia 4 marca 2016 roku
w sprawie ustalenia cen oraz stawek opłat
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie
Gminy Kobierzyce wprowadzone zostały
nowe taryfy.
Uchwalone stawki przez Radę Gminy wynikają z kalkulacji kosztów uwzględniającej niezbędne wydatki na utrzymanie
i modernizację sieci w okresie 18 miesięcy oraz niezbędne nakłady inwestycyjne
w tym na sukcesywną wymianę wodomierzy z odczytem radiowym. Ponad
połowa kosztów, które poniesie przedsiębiorstwo ww. okresie to koszty zwią-

zane z zakupem wody i odprowadzeniem
ścieków do MPWiK we Wrocławiu. Celem
prawidłowego zapewnienia zaopatrzenia w wodę wszystkich mieszkańców
i podmiotów gospodarczych spółka wodociągowa dokonywać będzie zakupu
wody od MPWiK Wrocław z powodu zbyt
ubogich zasobów wód podziemnych na
terenie naszej gminy.
Jak zapewne Państwo dowiedzieliście się
już wcześniej z lokalnych mediów, Rada
Miejska Wrocławia w dniu 21 stycznia
2016 r. uchwaliła nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.
Obecnie we Wrocławiu łączna opłata
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brutto za 1 m3 wody i ścieków wynosi
10,79 zł. i jest dla gospodarstw domowych aż o 16% większa w stosunku
do roku ubiegłego.
Ta uchwała zaważyła w głównej mierze
o konieczności podniesienia stawek również na terenie Gminy Kobierzyce.
Cena za 1m3 wody dla gospodarstw domowych od 01.04.2016 r. będzie wynosiła
2,10 zł brutto.
Cena za 1m3 ścieków od gospodarstw domowych wynosić zaś będzie
7,80 zł brutto, a przy uwzględnieniu dopłaty Gminy za odprowadzenie ścieków
w wysokości 4,03 zł do 1 m3 wyniesie
3,77 zł m3 brutto.

Łączny koszt dostawy wody i odprowadzenia ścieków dla gospodarstw domowych to 5,87 zł/m3 co stanowi 54% ceny
wrocławskiej.
Taryfy uchwalone w dniu 04.03.2016 r.
przez Radę Gminy Kobierzyce będą obowiązywały w okresie nie 12 miesięcy jak
miało to miejsce w latach wcześniejszych
lecz w okresie 18 pierwszych miesięcy
działalności KPWiK Sp. z o.o.
Pomimo konieczności wprowadzenia
podwyżki stawek za wodę dla gospodarstw domowych Gmina Kobierzyce wypada bardzo korzystnie na tle wybranych
gmin z Powiatu Wrocławskiego co prezentuje poniższa tabelka.
Dopłata Gminy do taryfy:

Lp

Gmina

1

Długołęka (Mirków)
Długołęka (Borowa)
Kąty Wrocławskie
Kobierzyce
Mietków
Mietków (Szymanów)
Wrocław
Jordanów Śląski
Sobótka
Żórawina
Siechnice
Czernica

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cena netto zł/m3
Woda
4,13
4,13
3,30
1,94
6,71
6,71
4,48
3,48
4,43
3,90
4,74
3,48

Ścieki
5,99
7,55
7,01
7,22
12,39
12,39
5,51
6,12
6,29
6,26
6,68
9,70

Cena brutto zł/m3
Suma
10,12
11,68
10,31
9,16
19,10
19,10
9,99
9,60
10,72
10,16
11,42
13,18

Woda
4,46
4,46
3,56
2,10
7,25
7,25
4,84
3,76
4,78
4,21
5,12
3,76

Ścieki
6,47
8,15
7,57
7,80
13,38
13,38
5,95
6,61
6,79
6,76
7,21
10,48

Suma
10,93
12,61
11,13
9,90
20,63
20,63
10,79
10,37
11,57
10,97
12,33
14,24

Obowiązuje
od
2016-02-09
2016-02-09
2016-01-01
2016-04-01
2016-03-01
2016-03-01
2016-03-01
2016-01-01
2016-04-02
2016-04-01
2016-03-01
2016-01-01

do
2017-02-08
2017-02-08
2016-12-31
2017-09-30
2016-12-31
2016-12-31
2017-02-28
2016-12-31
2017-04-01
2017-03-31
2016-12-31
2016-03-31

odprowadzania
ścieków

zaopatrzenia
w wodę

zł netto/m3
0,93
2,49

zł netto/m3

0,35
4,03
4,00
4,00

1,00

1,16
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Bogaty program
i aktywna działalność
Marzec był bardzo pracowitym miesiącem
dla członków Stowarzyszenia „Bielany dla
Ciebie”. Już od pierwszego poniedziałku
zgodnie z zapowiedzią odbywają się spotkania seniorów przy herbatce. Ta inicjatywa bardzo się spodobała, a seniorzy podziękowali organizatorom za stworzenie
miejsca do wspólnych rozmów oraz zapowiedzieli liczne uczestnictwo w kolejnych
spotkaniach. Zapoczątkowana w miesiącu
grudniu działalność świetlicy profilaktycznej przyciąga coraz więcej dzieci biorących
udział w zajęciach pod opieką wychowawcy. Zajęcia tematyczne, wspólne karmienie
kaczek, wyjście na plac zabaw itp. sprawiają dzieciom wiele radości. Odbyło się też
spotkanie przy ciasteczku z okazji Święta
Kobiet. Wszystkie panie wysłuchały mini
koncertu w wykonaniu Marceli Dul i Alek-

sandry Czop, które zostały nagrodzone
gromkimi brawami (na spotkaniu nie zabrakło też panów). Tradycyjnie już zorganizowano kiermasz wielkanocny połączony
z „Dniem otwartych drzwi” w siedzibie Stowarzyszenia. W połowie marca odbyło się
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Bielany dla Ciebie” podsumowujące
działalność roku 2015, na którym udzielono absolutorium Zarządowi. W związku
z upływem kadencji władz Stowarzyszenia
dokonano wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję. Prezesem
została wybrana Małgorzata Fidler. Wszystkim członkom stowarzyszenia i osobom
zaangażowanym w te działania serdecznie
dziękujemy.
W imieniu Stowarzyszenia
„Bielany dla Ciebie” – Elżbieta Regulska

Koncert chórów
w Bielanach Wrocławskich
W Palmową Niedzielę w kościele parafialnym w Bielanach Wrocławskich miało
miejsce ważne wydarzenie muzyczne,
jakim okazał się specjalny koncert muzyki pasyjnej, w którym wspólnie z chórem „Sanctus Andreus” śpiewał chór
„Misericordia" z parafii pod wezwaniem
Miłosierdzia Bożego ze Świdnicy oraz
grupa studentów z Akademii Muzycznej
z Wrocławia. Chóry śpiewały pod dyrekcją
Barbary Janas. Zaprezentowany wysoki
kunszt artystyczny oraz dobrany repertuar

wprawiły słuchaczy w podniosły nastrój,
a koncert stanowił wspaniałe preludium
przed zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi. Po zakończonym koncercie
wierni zgromadzeni w bielańskim kościele zgotowali artystom owację na stojąco,
a przedstawiciele chórów otrzymali wiązanki kwiatów, które wręczyli: Elżbieta
Regulska – Przewodnicząca Rady Gminy,
Maria Wilk – Sekretarz Gminy oraz Jarosław Zawisza – radny Gminy Kobierzyce.
Janusz Kołodziej

Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z Gminy Kobierzyce.

Spotkanie w domu parafialnym w Bielanach Wrocławskich

Połączone chóry śpiewały pieśni pasyjne

Bieg sponsorowany

Uczestnicy na trasie biegu

W Niedzielę Palmową, 20 marca
2016 r., w Marcinowicach odbył się
konkurs pt. „Tradycje Stołu Wielkanocnego”, w którym wzięło udział Koło
Gospodyń Wiejskich z Domasławia
oraz Tyńca nad Ślęzą. W prezentacji
stołów wzięły udział gminy, stowarzyszenia i koła gospodyń wiejskich
z Powiatu Świdnickiego, Wrocławskiego, Dzierżoniowskiego, Kartuskiego,
Łowickiego, Tatrzańskiego, Czeskiego
Jicina a także z Grecji. W tym roku towarzyszyła nam Przewodnicząca Rady
Gminy Elżbieta Regulska oraz sołtys
i radny Gminy Łukasz Orfin.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Tyńcu
Małym powitali kalendarzową wiosnę
„biegusiem”, czyli wybraliśmy się na
„Bieg Sposnorowany” – akcję charytatywną organizowaną przez Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Tym razem
pojechało blisko 70 uczniów z klas IV-VI
oraz trzech super sportowców z klasy
trzeciej. Jak sama nazwa wskazuje, aby
pobiec trzeba było znaleźć sponsora.
Za jedno okrążenie, 459 m - dystans do-

okoła Pergoli pod Halą Stulecia, sponsorzy wpłacali co najmniej 5 zł. Wszystkie zebrane w ten sposób fundusze
Fundacja wykorzysta na pomoc swoim
podopiecznym, a rekordziści przebiegli
nawet 33 okrążenia, czyli ponad 15 km
i to w dwie godziny. Nie ma to jak świetna zabawa i jednocześnie pomoc potrzebującym.
Joanna Waszkiewicz
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Serce dla Afryki
W dniach 11 stycznia do 4 lutego 2016
roku wolontariusze zorganizowali w szkole zbiórkę rzeczy dla dzieci z Afryki w Kamerunie. Celem ich działań było zebranie
środków czystości, wyprawek szkolnych
dla dzieci i młodzieży, klapek i tenisówek
oraz słodyczy bez czekolady. Powyższe
działania nawiązywały do idei propagowanych przez UNICEF. Zebrane w szkole
przedmioty będą przewiezione do Afryki w kontenerze – drogą morską. Patronatem akcji była fundacja im. Stefana
Szolc-Rogozińskiego – Serce dla Afryki
(www.sercedlaafryki.com). Dary dotrą
do Kamerunu w maju 2016 roku i tam
przekazane dzieciom i młodzieży uczącej

Wolontariusze
dla bezdomnych

się. Dzięki hojności naszych darczyńców
afrykańskie dzieci nie tylko wzbogaciły
się o wiele potrzebnych im rzeczy, ale
poczuły również, że mają przyjaciół nawet na innym kontynencie, kilka tysięcy
kilometrów od swojego domu. Była to
olbrzymia pomoc dla dzieci Afryki, które
nic nie mają, a ucieszyły nawet z najdrobniejszego przedmiotu, który otrzymały.
Dyrekcja, zaangażowani nauczyciele
i wolontariusze oraz członkowie Fundacji
im. Stefana Szolc-Rogozińskiego składają
serdeczne podziękowania wszystkim ludziom dobrej woli za okazane serce i gotowość niesienia pomocy.
Joanna Para

Wolontariuszki przygotowują słodki poczęstunek

Kolejny już raz wolontariusze z Gimnazjum w Bielanach Wrocławskich pomagali bezdomnym uczestnicząc w spotkaniu z cyklu „Miłosierdzie bez granic”.
Diakonia Miłosierdzia wspólnoty „Hallelu
Jah”, współpracując z kuchnią charytatywną przy franciszkańskiej parafii pw.
św. Antoniego we Wrocławiu, zaprosiła
ubogich na kolejne spotkanie 5 marca
2016 roku. Tym razem przybyło na nie
około 120 osób wywodzących się przede
wszystkim z grona ludzi korzystających
z charytatywnej kuchni prowadzonej

Zbiórka darów dla dzieci z Kamerunu

przez Franciszkanów. Nasi gimnazjaliści razem z ubogimi zasiadali do stołu,
wspólnie śpiewali i posługiwali swoim
czasem, rozdając posiłki, kawę i herbatę,
aby w ten sposób budować autentyczną
więź z tymi najbardziej potrzebującymi. Wcześniej uczniowie piekli również
ciasta, którymi podzielili się z biednymi.
Dziękuję Kamili Karaś, Natalii Łakomiec,
Karolinie Niemotko i Dominikowi Mazoniowi za okazane serce, zaangażowanie
i ofiarowany czas dla ubogich.
Joanna Para

„Młodzież zapobiega
pożarom”
Rokrocznie w pierwszym kwartale organizowany jest konkurs wiedzy pożarniczej.
Uczestniczą w nim wszystkie chętne dzieci
w wieku od 10 lat ze szkół podstawowych
i gimnazjów. Organizatorem gminnego
konkursu są strażacy z gminnych jednostek
ochotniczych straży pożarnych, Gminne
Centrum Kultury i Sportu oraz Gmina Kobierzyce przy współudziale szkół.
Najpierw prowadzone są eliminacje na
szczeblu szkół, polegają one na zapoznaniu się ze sprzętem przeciwpożarowym,
organizacją i przeznaczeniem gminnych
jednostek OSP. Kończą się rozwiązaniem
testu z wiedzy przeciwpożarowej. Najlepsi
uczniowie z poszczególnych szkół są kwalifikowani do eliminacji gminnych.
Gminny finał odbył się 10 marca w Gminnym Centrum Kultury i Sportu. Wzięło
w nim udział 29 uczniów, w tym 17 osób
ze szkół podstawowych i 12 gimnazjalistów. Ponadto przedstawicielem każdej
szkoły był opiekun – nauczyciel, który przygotowywał dzieci do konkursu.
Uczestnicy zostali podzieleni na grupy:

dzieci ze szkół podstawowych i młodzież
z gimnazjum. Eliminacje polegały na rozwiązywaniu 30 minutowego testu z wiedzy pożarniczo – ratowniczej oraz finału
ustnego dla sześciu najlepszych z każdej
grupy. Po przeprowadzeniu konkursu dokonano jego omówienia z całością uczestników, a strażacy OSP zapoznali z podstawowym sprzętem przeciwpożarowym
z jakim dzieci mogą się spotkać w życiu
codziennym. Komisja konkursowa stwierdziła, że uczestnicy wykazali się dobrą
znajomością wiedzy pożarniczej.
W poszczególnych grupach wiekowych
najlepsi byli:

Grupa 10-13 lat

Miejsce 1 Jakub DANIEWSKI – Szkoła Podstawowa Pustków Żurawski, opiekun Pani
Grażyna GAJDA-LIPSKA
Miejsce 2 Monika SUSŁOWICZ – Gminny
Zespół Szkół Bielany Wrocławskie, opiekun Pani Katarzyna GAY
Miejsce 3 Martyna PATRYŁO – Szkoła Podstawowa w Tyńcu Małym, opiekun Pani
Jolanta SOCHA-KOKOSZKA

Laureaci konkursu z nagrodami

Grupa 14-16 lat
Miejsce 1 Aleksandra MAZUR – Gimnazjum Kobierzyce, opiekun Pani Lucyna
WAWRZYNIAK;
Miejsce 2 Emilia SKWARA – Gimnazjum
Kobierzyce, opiekun Pani Lucyna WAWRZYNIAK;
Miejsce 3 Dominik MAZOŃ – Gimnazjum
Bielany Wrocławskie, opiekun Pan Paweł
ROWICKI.
Dwoje najlepszych uczestników z każdej
grupy będzie reprezentować Gminę Ko-

bierzyce w eliminacjach powiatowych.
Na zakończenie wszystkie dzieci biorące
udział w konkursie otrzymały dyplomy
uczestnictwa i upominki. Najlepsza trójka z każdej grupy otrzymała dodatkowo
dyplom za zajęcie miejsca oraz nagrodę
rzeczową. Uroczystego zakończenia konkursu z wręczeniem nagród, dyplomów
i upominków dokonała Maria Wilk – Sekretarz Gminy Kobierzyce w asyście Komendanta Gminnego Ryszarda Kądzieli.
Henryk Maciej Bosiacki
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Czas dla jakości życia…
„Kobieta – źródła inspiracji”, to propozycja
dla bielańskich Pań z okazji ich święta. Cykl
prezentacji z zakresu psychologii, dietetyki, kreowania wizerunku i medycyny
przeciwstarzeniowej, wzbogacony perłami polskiej piosenki w wykonaniu Anny
Majkut-Polańskiej ze Studia Muzycznego
MARIMAL złożyły się na program wieczoru,
który miał miejsce 5 marca 2016 r. o godz.
18:00 w świetlicy w Ślęzie przy ul. Przystankowej 2. Po prezentacjach do akcji
wkroczyli panowie z „Klubu Gotujących
Facetów”, którzy zaprosili Panie na własnoręcznie przygotowany poczęstunek.

Organizatorzy serdecznie dziękują Magdzie i Januszowi Lipowskim z Fundacji
MENTIS – Sztuka Świadomego Życia,
Marcie Kierzkowskiej-Grzybek, psychodietetykowi, Karinie Mrozickiej – Osobistej
Stylistce KM STYL, Karinie Kunst-Lanzuisi,
Dr Marcinowi Wiatroszak i Pani Izie Wiatroszak z KLINIKI WIATROSZAK EST MEDICA, Żanecie Siejka z firmy GLASS STEAM,
Stowarzyszeniu Przedsiębiorców Ziemi Kobierzyckiej oraz wszystkim uczestniczkom
za udział i wsparcie.
sołtys i rada sołecka
z Bielan Wrocławskich

Dzień Kobiet
w Domasławiu
Obchody Dnia Kobiet w naszej miejscowości rozpoczęła Msza św. w intencji naszych drogich Pań. Później były życzenia
i kwiaty, słodki poczęstunek z lampką
wina oraz oprawa muzyczna, przygotowana specjalnie dla nas. Mam nadzieję, że przybyłe panie miło spędziły ten
wieczór i za rok będzie nas dużo więcej.
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego spotkania.
Anna Gubernator – sołtys Domasławia

Impreza finansowana z Funduszu Sołeckiego.

Dzień Kobiet w Królikowicach

Dzień Kobiet w Ślęzie
Już po raz piąty w świetlicy wiejskiej w Ślęzie odbyło się spotkanie dla Pań z okazji
Dnia Kobiet. Miłe chwile przy kawie i przepysznych wypiekach zorganizował sołtys
Wiesław Muraczewski wraz z radą sołecką

wsi Ślęza. Panowie zadbali o to, by każda
kobieta otrzymała piękne róże. Dziękujemy za zorganizowanie miłego spotkania.
Panie ze Ślęzy

Święto Pań
po tyniecku

Dzień Kobiet
w Pustkowie Żurawskim
Dnia 8 marca, w świetlicy wiejskiej w Pustkowie Żurawskim, odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet, zorganizowane przez radę
sołecką i panią sołtys z tej miejscowości. Była
to wspaniała okazja do wspólnego spędzenia czasu, żwawych rozmów, a w tym roku
również do obejrzenia okazałej wystawy
przedstawiającej zdjęcia kobiet – mieszka-

W niedzielę, 6 marca w Tyńcu Małym obchodzono tradycyjne Święto Pań. Spotkanie w
świetlicy obfitowało w artystyczne występy.
Wszyscy, którzy na nie przybyli, mogli podziwiać talent Katarzyny Nowak – niewidomej artystki, śpiewającej i przygrywającej
sobie na gitarze. Jej specjalnie dobrany
repertuar zachwycił zebranych, a oklaskom
nie było końca. Wystąpił także Bartosz Bokun – artysta skrzypek, któremu akompaniowała mama Ludmiła Dziewiecka-Bokun.
Zaprezentował się też Tyniecki Kabarecik.
Na zakończenie wieczoru wszystkie Panie
otrzymały kwiaty od sołtysa wsi.
Janusz Gargała
– sołtys Tyńca Małego

nek miejscowości. W ten marcowy wieczór,
nie zabrakło również serdecznych życzeń,
pachnących kwiatów i słodkości upieczonych przez panie i panów. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pomogli
w przygotowaniu spotkania.
Magdalena Sondej
– sołtys Pustkowa Żurawskiego

Dzień Kobiet
w Rolantowicach

Pełczyckie
Kobiece Świętowanie
Dzień Kobiet to jeden z najmilszych kobiecych dni w roku, a pamięć o kobietach
sprawia im radość i wywołuje uśmiechy
na ich twarzach. W dniu 6 marca w świetlicy wiejskiej w Pełczycach mieszkanki tej
miejscowości spotkały się przy specjalnie
dla nich przygotowanych stołach z poczęstunkiem. Wspaniała atmosfera spotkania,
wspólne śpiewy oraz rozmowy towarzyszyły Paniom aż do końca imprezy. Te

Jak co roku mieszkanki Królikowic świętowały Dzień Kobiet przy pysznym torcie
wykonanym przez panią Halinę. W trakcie
spotkania dzieci ze świetlicy profilaktycznej „ARKA” wraz z Panią Wiolettą przygotowały warsztaty plastyczne o tematyce
Świąt Wielkanocnych. W zajęciach czynny
udział wzięły przybyłe Panie. Wspólnie
spędzony wieczór upłynął w miłej i serdecznej atmosferze.
Justyna Kozioł
– sołtys Królikowic

piękne chwile uświetnił recital Agnieszki
Faściszewskiej, która zachęcała obecne na
spotkaniu pełczyckie Panie do wspólnej
zabawy. Burzliwe oklaski świadczyły o tym,
że koncert bardzo się podobał i wszyscy
rozeszli się do domu we wspaniałych humorach. Tak minęło Pełczyckie Kobiece
Świętowanie, które na pewno odbędzie się
również za rok.
Tomasz Stalski – sołtys Pełczyc

5 marca 2016 roku w świetlicy wiejskiej w
Rolantowicach z inicjatywy rady sołeckiej
i sołtysa tej miejscowości miała miejsce
miła uroczystość, zorganizowana z okazji
Dnia Kobiet. Dla przybyłych pań przygotowano specjalny poczęstunek i program

artystyczny z akompaniamentem akordeonu. Udana zabawa, dużo dobrego humoru i miły nastrój sprawiły, że ten wieczór na
długo pozostanie w pamięci mieszkanek
Rolantowic.
Julian Rakoczy – sołtys Rolantowic
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Wieści z tatami
W naszej wieloletniej podróży po matach
całej Polski, a także tych bardzo gościnnych
– zagranicznych, doświadczyliśmy licznych
przygód. Oprócz przeżyć sportowych mogliśmy zwiedzić wiele ciekawych miejsc,
poznać niesamowitych ludzi. Nie inaczej
było na zawodach w Bańskiej Bystrzycy
(Słowacja), gdzie zawodnicy „Bielika” z Bielan Wrocławskich spędzili ostatni sportowy
weekend lutego. Mimo, że nie wróciliśmy
tym razem z workiem medali, nie zaliczymy
wyjazdu do nieudanych. Wraz z zawodnikami ze Słowacji, Ukrainy i Chorwacji oraz
liczną reprezentacją z Polski mogliśmy pokonwersować w uniwersalnym sportowym
języku, a także wieczorową porą zwiedzić
uroczą miejscowość. Jeśli chodzi o przeżycia sportowe – to w Bańskiej Bystrzycy wy-

Tak walczono w Bańskiej Bystrzycy

startowali: Maciej Kuczer, Maciej Szynalski,
Jan Mroziński. Mimo pięknej walki, Maciej
Kuczer w pierwszej rundzie uległ przeciwnikowi z Słowacji. Natomiast zupełnie nowym
doświadczeniem zakończył swój udział
w turnieju wicemistrz Polski Maciej Szynalski. Mimo, iż swoją walkę wygrywał, chwila
nieuwagi...chwyt za nogę przeciwnika i....
niestety dyskwalifikacja zgodnie z przepisami. Jednak jak na prawdziwego mistrza
przystało Maciek godnie odnalazł się i w tej
sytuacji, choć gorycz porażki, kiedy wygrana pozostawała w zasięgu- była ogromna.
Ten niespodziewany obrót sprawy nie załamuje nas jednak i przygotowujemy się do
startu w Pucharze Polski w Suchym Lesie, a
także w Pile. Życzcie powodzenia.
Grzegorz Harężlak

Magdalena Pawicka
Mistrzynią Polski 2016 r.!
W dniach od 28 lutego do 6 marca 2016
roku w Jastrzębiej Górze rozegrano Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach klasycznych do lat 10, w których Magdalena
Pawicka okazała się bezkonkurencyjna i
zdobyła złoty medal! Magda ma dopiero
9 lat i już triumfuje w grupie starszych zawodniczek. Jest to kolejny mistrzowski tytuł Magdy – w ubiegłym roku zdobyła srebro w Mistrzostwach Polski do lat 8 i brąz
w szachach szybkich i błyskawicznych.
Magda ma za sobą start w Mistrzostwach
Europy na których była 9 i start na Mistrzostwach Świata, na których zajęła 19 miej-

Za chwilę- szach i mat!

sce. Niedawno została również Międzynarodową Mistrzynią Niemiec.
Opracował – Janusz Kołodziej

