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Ważne telefony
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Sekretariat

Ryszard Pacholik
Piotr Kopeć
Maria Prodeus
Maria Wilk
Marta Szczygieł

71 36 98 100
71 36 98 126
71 36 98 123
71 36 98 127
71 36 98 125

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

798 740 461
607 439 039
71 36 98 120

REFERAT OGÓLNY I SPRAW OBYWATELSKICH
Kierownik Referatu
Biuro Obsługi Klienta

Joanna Kłodzińska
Barbara Hebda
Magdalena Sypniewicz
Anna Janecka
Działalność gospodarcza Agata Krajewska

71 36 98 209
71 36 98 105
71 36 98 106
71 36 98 130
71 36 98 104

REFERAT FINANSOWY

Wymiar podatków lokalnych od osób fizycznych
Magdalena Bąk
Agnieszka Łysakowska
Edyta Duniec
Wymiar podatków lokalnych od osób prawnych
Jacek Skrzyniarz
Księgowość podatkowa Anna Bojdo
Kasa		
Gospodarka odpadami Joanna Kunert
Egzekucja opłat
Marcin Kałka
Zobow. z tyt. opłat
Monika Kasprzak

71 36 98 103
71 36 98 131
71 36 98 132
71 36 98 113
71 36 98 148
71 36 98 122
71 36 98 205
71 36 98 181
71 36 98 139

REFERAT INWESTYCJI, NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA
Kierownik Referatu
Rafał Krasicki
71 36 98 214
Nadzór inwestorski wod-kan, melioracje
Grzegorz Morawski
71 36 98 204
Wodociągi, kanalizacja sanitarna
Marta Listwan
71 36 98 192
Inwestycje, kanalizacja deszczowa
Dariusz Mirek
71 36 98 112
Inwestycje
Rafał Kołodyński
71 36 98 168
Zagospodarowanie przestrzenne
Grzegorz Maszka
71 36 98 180
Zdzisław Skrzyniarz
71 36 98 108
Opłaty adiacenckie, rewitalizacja, gospodarka niskoemisyjna
Hanna Żurawska
71 36 98 124
Gospodarka nieruchomościami
Marta Borkowska
71 36 98 110
Magdalena Cendrowicz
71 36 98 136
Ochrona Środowiska
Elżbieta Nawrocka
71 36 98 211
Monika Pilichowska
71 36 98 111
Paulina Tomaszewska
71 36 98 174

REFERAT DRÓG, TRANSPORTU I MIENIA KOMUNALNEGO
Kierownik Referatu
Piotr Ligas
Inwestycje drogowe
Adam Wielgo
Drogi i organizacja ruchu Joanna Najmrodzka
Drogi i infrastruktura
Emilia Zimoch
Komunikacja zbiorowa, lok. infrastruktury
Małgorzata Seredyńska
Oświetlenie drogowe
Zbigniew Ratajewski
Gospodarka mieszkaniowa Marta Stachów
Cmentarze komunalne Rafał Chmielewski
Place zabaw, Infrastruktura sportowa
Patrycja Bej
Zarządzanie ekipą porządkową
Jarosław Komorowski
Kontrola pasów drogowych Michał Mirowski

71 36 98 191
71 36 98 118
71 36 98 201
71 36 98 224
71 36 98 213
71 36 98 171
71 36 98 177
71 36 98 147
71 36 98 146
71 36 98 107
71 36 98 117

REFERAT ŚRODKÓW ZEW. I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Kierownik Referatu
Monika Penczak
Pozyskiwanie środków zew.
Anna Dudarska
Małgorzata Polis
Zamówienia publiczne Sylwester Janaszkiewicz
Paweł Piwowarski
Angelika Pucek
Jolanta Urbaś

71 36 98 226
71 36 98 155
71 36 98 156
71 36 98 176
71 36 98 162
71 36 98 161
71 36 98 149

Informujemy, iż stawki opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 r. oraz indywidualne rachunki bankowe nie
uległy zmianie. Płatności należy
dokonywać zgodnie ze stawkami
opłat za rok ubiegły.
UWAGA!
Docierają do nas informacje, iż nie
wszyscy z Państwa otrzymali wysłane przez Urząd Gminy Kobierzyce
zawiadomienia dotyczące płatności. Prosimy, aby mimo braku zawiadomienia dokonywać ww. opłat.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem tel. 71 36 98 205
lub 181, e-mail: jkunert@ugk.pl lub
mkucharczyk@ugk.pl lub osobiście w pokoju nr 14. Stawki opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi znajdziecie Państwo
na stronie www.ugk.pl w zakładce:
Gospodarka Odpadami Komunalnymi/Uchwały

Anna Wilisowska
Anna Pietryk
Kamila Just
Elżbieta Rusin
Wojciech Duczek
Kamila Izraelska

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik USC

Barbara Świerczyńska

Stanowiska samodzielne
Kadry
Promocja gminy
Informatyka
Audytor wewnętrzny
Ewidencja ludności
Sprawy wojskowe i OC

Lucyna Suchecka
Agnieszka Jankowska-Jakus
Maria Okraszewska
Marek Milewski
Paweł Eljasiński
Paweł Giszko
Wiesława Suchecka
Henryk M. Bosiacki

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Radca Prawny		

71 36 98 196
71 36 98 207
71 36 98 183
71 36 98 197
71 36 98 186
71 36 98 129

Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, iż Gmina Kobierzyce otrzymała nagrodę przyznaną w Plebiscycie „Słowa Sportowego” dla Najbardziej Usportowionej Gminy na Dolnym Śląsku. W dniu 26 stycznia 2018 roku nagrodę z rąk organizatorów odebrał Wójt Gminy
Ryszard Pacholik.

Z obrad Rady Gminy Kobierzyce
Pierwsze tegoroczne spotkanie Rady Gminy
Kobierzyce odbyło się 26 stycznia. W trakcie XXXV Sesji radni podjęli 22 uchwały.
Dotyczyły one m.in.: Lokalnego Programu
Rewitalizacji na lata 2015-2023, zawarcia
Porozumienia umożliwiającego realizację
zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Pełczyce-Kobierzyce

oraz budowa drogi dla rowerów na odcinku
Bielany Wrocławskie-Ślęza, stanowiących
część tras rowerowych na terenie Gminy
Kobierzyce”, trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie
Gminy Kobierzyce oraz ustalenia trybu

POSTERUNEK POLICJI W KOBIERZYCACH

i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Podjęto również kilka
uchwał związanych z miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego. Plany
posiedzeń oraz wszystkie podjęte uchwały
znajdują się na stronie internetowej Gminy
Kobierzyce www.ugk.pl.
Maria Okraszewska

ul. Witosa 7, 55-040 Kobierzyce, tel. 71 31 11 107

asp. Radosław Choma
kom. 601-810-541

sierż. Łukasz Cywiński
kom. 601-814-402

mł. asp. Paweł Artymowicz
kom. 601-816-329

radoslaw.choma@wroclaw.wr.policja.gov.pl

lukasz.cywinski@wroclaw.wr.policja.gov.pl

pawel.artymowicz@wroclaw.wr.policja.gov.pl

Rejon 2: Bielany Wrocławskie (w obrysie ul. Kłodzka,
ul. Wrocławska numery nieparzyste wszystkie i parzyste
2-26, ul. Kolejowa, ul. Błękitna, ul. Słoneczna numery
parzyste, ul. Tęczowa numery
parzyste, ul. Ogrodowa 4268 oraz numery nieparzyste
od ul. Klecińskiej do ul. Słonecznej, CH Bielany,
CH Auchan, ul. Irysowa), Ślęza, Wysoka.

Rejon 3: Tyniec Mały, Małuszów, Biskupice Podgórne,
Krzyżowice, Wierzbice, Bąki,
Owsianka, Pustków Żurawski, Solna, Żurawice, Królikowice, Chrzanów, Żerniki
Małe, Racławice Wielkie, Bielany Wrocławskie (w obrysie
ul. Kłodzka 2-18, ul. Wrocławska 28-60, ul. Ogrodowa 2-40 oraz nieparzyste
od ul. Słonecznej do ul. Świerkowej, ul. Słoneczna
1-11, ul. Tęczowa numery nieparzyste, ul. Logistyczna, ul. Pannatoni, ul. Amazon).

Rejon 1: Kobierzyce, Pełczyce, Budziszów, Szczepankowice, Tyniec nad Ślęzą,
Jaszowice, Pustków Wilczkowski, Damianowice, Dobkowice, Rolantowice, Cieszyce, Kuklice, Domasław,
Księginice, Magnice.

REFERAT EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
Kierownik Referatu
Oświata publiczna
Oświata niepubliczna
Org. pozarządowe
Sport
Fundusz Sołecki

Najbardziej Usportowiona
Gmina na Dolnym Śląsku

Szanowni Mieszkańcy!

71 36 98 206

Urząd Gminy:

71 36 98 208
71 36 98 163

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

71 36 98 138
71 36 98 200
71 36 98 199
71 36 98 203
71 36 98 189
71 36 98 202
71 36 98 000
71 36 98 017
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Policyjne działania
w Gminie Kobierzyce
Posterunek Policji w Kobierzycach w ramach programu „Dzielnicowy Bliżej Nas”
oraz „Działań Priorytetowych” prowadzi
czynności mające na celu wyeliminowanie
zjawisk najbardziej uciążliwych, zgłaszanych przez mieszkańców Gminy Kobierzyce bezpośrednio lub w oparciu o informacje zawarte na portalu policyjnym (Krajowa
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa). W ramach tych działań w rejonie służbowym nr
3 w miejscowości Bielany Wrocławskie
w obrębie ulic: Kłodzka, Wrocławska, Słoneczna, Przestrzenna i Sosnowa, prowadzone są działania, które mają zapobiec
włamaniom do domów i mieszkań oraz
kradzieżom. W rejonie służbowym nr 3 odpowiedzialnym za prowadzone działania
jest starszy dzielnicowy – młodszy aspirant
Paweł Artymowicz. W rejonie służbowym
nr 2 w ramach tych samych działań w miejscowości Bielany Wrocławskie w obrębie

3

POLICJA PRZYPOMINA

ulic: Kłodzka, Wrocławska, Krokusowa,
Irysowa, Błękitna i Dworcowa, za prowadzone działania odpowiada dzielnicowy
– sierżant Łukasz Cywiński. Kolejnym rejonem służbowym w którym prowadzone są
działania, jest rejon nr 1 w Kobierzycach.
Obejmuje on swoim zasięgiem tereny
położone w pobliżu Hali Widowiskowo-Sportowej oraz parku w okolicach Urzędu
Gminy. W tych miejscach zdiagnozowane
zostały wykroczenia społecznie uciążliwe,
a w szczególności przypadki spożywania
alkoholu. Odpowiedzialnym w rejonie
nr 1 jest dzielnicowy – aspirant Radosław
Choma. W pomoc dzielnicowym w realizacji założeń planów priorytetowych zaangażowani są również policjanci rewiru patrolowo-interwencyjnego, którzy w ramach
pełnionej służby dokonują wzmożonych
kontroli miejsc objętych tymi planami.
mł. asp. Paweł Artymowicz

Policjanci przed posterunkiem w Kobierzycach

Koncerty kolęd
w Święto Trzech Króli
W sobotę 6 stycznia w uroczystość Objawienia Pańskiego (Święto Trzech Króli)
w kościele w Bielanach Wrocławskich
mieliśmy okazję wysłuchać koncertu kolęd w wykonaniu połączonych chórów:
chóru Misericordia ze Świdnicy, naszego
parafialnego chóru Sanctus Andreus oraz
muzyków z Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Usłyszeliśmy wiele tradycyjnych
kolęd w nowych aranżacjach, a także
utwory z różnych stron świata. Koncert,
który jest już tradycją w naszym kościele,

Występ chóru Sanctus Andreus w bielańskim kościele

cieszy się dużą popularnością wśród parafian, którzy licznie wypełnili wnętrze świątyni, by poprzez muzykę przeżyć po raz
kolejny radość Bożego Narodzenia. Tego
samego dnia wieczorem chóry zaśpiewały jeszcze jeden koncert – w kościele pw.
Bożego Miłosierdzia w Świdnicy. Wśród
wiernych, którzy wysłuchali koncertu był
między innymi ks. Prof. Ignacy Dec – biskup diecezjalny świdnicki.
Sylwia Pelczyk
fot. Paulina Zabielska

WOŚP w Pustkowie Żurawskim

Wolontariuszki WOŚP z Pustkowa Żurawskiego

26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy odbył się pod hasłem „Dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”.
14 stycznia 2018 r. w mroźną niedzielę
trzydziestu wolontariuszy zbierało datki
na szczytny cel. Po końcowym przeliczeniu
wszystkich zebranych środków, oraz zakończeniu licytacji finał zamknęliśmy sumą
42 079,61 zł przeliczoną przez Monikę Wiśniewską, Zuzannę Moskal oraz Magdalenę
Sondej. Składam ogromne podziękowania
wszystkim wolontariuszom, którzy mimo
zimna dzielnie kwestowali przez całą niedzielę oraz ich rodzicom, którzy angażując
się w opiekę nad swoimi kwestującymi
pociechami, w dużej mierze przyczynili

się do zebrania tak znacznej kwoty. Nigdy
nie zbieramy pieniędzy po to, aby uzyskiwać kolejne rekordy, jednakże w tym roku
zebrana kwota jest większa od uzyskanej
w poprzednim finale o 10 tysiecy zł. Dziękujemy wszystkim darczyńcom, osobom,
które zawsze nas wspierają i otaczają życzliwością, pracownikom banku w Kobierzycach za cierpliwość i skrupulatne przeliczenie zebranych pieniędzy oraz Lucynie
Wawrzyniak – za okazaną pomoc przy rekrutacji wolontariuszy.
Do zobaczenia za rok, gdy nasz sztab będzie świętował 20-lecie grania z orkiestrą.
Szef Sztabu WOŚP w Pustkowie Żurawskim
Krzysztof Pilc
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Edukacja i Partnerstwo
Bez Barier
W czterech przedszkolach na terenie
Gminy Kobierzyce od lipca 2016 roku
realizowany jest projekt pn. „EDUKACJA
I PARTNERSTWO BEZ BARIER – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej
jakości edukacji przedszkolnej poprzez
utworzenie nowych miejsc wychowania
przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz
podnoszenie kwalifikacji nauczycieli
w 16 wybranych placówkach na terenie
WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka,
Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”,
współfinansowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego
(ZIT WrOF), Działanie 10.1.2 Zapewnienie
równego dostępu do wysokiej jakości
edukacji przedszkolnej, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020. Gmina Kobierzyce wraz z Gminami Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie oraz Długołęka, są
partnerami, natomiast Liderem jest Gmina Wrocław. Umowa o dofinansowanie
została podpisana 16 grudnia 2016 roku,
zakończenie projektu planowane jest na
30.04.2018 rok.
Całkowita wartość projektu wynosi
8 676 054,30 zł. Wartość projektu dla Gminy Kobierzyce to 2 187 523,01zł w tym
dofinansowanie 1 859 394,56 zł. Projekt
realizowany jest w Przedszkolu Samorządowym w Ślęzie, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tyńcu Małym, Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Pustkowie Żurawskim oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wysokiej.
W ramach projektu realizowane są dodatkowe zajęcia:
•• Arteterapia – polega na wykorzystaniu
zajęć artystycznych w celach terapeutycznych (np. zajęcia plastyczne),
•• Terapia pedagogiczna,
•• Socjoterapia – polega na właściwym
kształtowaniu zachowań w różnych sytuacjach społecznych,
•• Biblioterapia – opiera się na umiejętności utożsamiania się z bohaterami
książek, przez co dzieci uczą się wyrażać
m.in. swoje uczucia,

Zajęcia dla dzieci zwiększają ich kreatywność

•• Terapia EEG biofeedback – pomaga
zbadać aktywność mózgu na bodźce
zewnętrzne,
•• Terapia psychologiczno-pedagogiczna
z elementami technik relaksacyjnych,
•• Zajęcia neurologopedyczne,
•• Język angielski,
•• Zajęcia umuzykalniające – rytmika, gimnastyka korekcyjna.
Powyższe warsztaty przeznaczone są
przede wszystkim dla dzieci, które posiadają opinie o wczesnym wspomaganiu
bądź orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego oraz dla tych, które go nie
mają w ramach zajęć dodatkowych. Ponadto realizowane są kursy doskonalące
dla nauczycieli w zakresie: pracy terapeutycznej z dziećmi grupy ryzyka dysleksji,
edukacji muzycznej, metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, metod aktywizujących przedszkolaka, wczesnego
wykrywania zaburzeń rozwojowych, rozwijania inteligencji emocjonalnej dzieci,
przeciwdziałania agresji w przedszkolu,
prowadzenia zajęć gimnastycznych w ramach edukacji przedszkolnej, prowadzenia zajęć gimnastycznych w ramach
edukacji przedszkolnej, logopedii dla nauczycieli przedszkola, muzykoterapii, budowania relacji z rodzicami, wykorzystania
metody doświadczeń i eksperymentów
w przedszkolu, arteterapii. Wszystkie
zajęcia oraz kursy dostosowane są do
zdiagnozowanych potrzeb dzieci uczęszczających do danej placówki. Zakupiony
został sprzęt niezbędny do realizacji zajęć:
cyfrowy korektor mowy, aparat DigiTrack
Biofeedback (EEG Biofeedback), programy
multimedialne, różnego rodzaju zestawy
do prowadzenia zajęć z terapii sensorycznej, gimnastyki czy zajęć z muzykoterapii,
rzutniki wraz z tablicami multimedialnymi. Zakupiony sprzęt będzie stanowił
wyposażenie przedszkoli również po zakończeniu realizacji projektu, w związku
z czym nauczyciele będą mogli w miarę
możliwości oraz potrzeb w dalszym ciągu
prowadzić niektóre z zajęć. Dzieci o specjalnych potrzebach mają również możliwość skorzystania z pomocy asystenta
dziecka niepełnosprawnego. Dodatkowo
przedszkole w Wysokiej otrzymało dofinansowanie na wydatki bieżące związane
z uruchomieniem oraz utrzymaniem 218
nowych miejsc przedszkolnych. Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia oferty edukacyjnej w wybranych
przedszkolach oraz do rozbudowy infrastruktury edukacyjnej, nauczyciele mają
możliwość podnoszenia kompetencji, co
stanowi niewymierny efekt w dłuższej perspektywie dla każdej z placówek.
Małgorzata Polis

Stypendia przyznane –
Mistrzostwa Artystów
rozegrane

Przewodnicząca Elżbieta Regulska i Wójt Ryszard Pacholik w towarzystwie stypendystów i Karola Strasburgera (klęczy pierwszy z prawej)

W dniach 5-7 stycznia odbyły się II Halowe Mistrzostwa Polski Artystów w Tenisie
Ziemnym w Gminie Kobierzyce. Mistrzostwa zostały objęte honorowym patronatem Wójta Gminy Kobierzyce. W turnieju
wzięli udział m.in.: Karol Strasburger, Przemysław Sadowski, Tomasz Jachimek, Wojciech Dąbrowski i cała plejada artystów
z kabaretów: Hrabi, Jurki, Koń Polski, Rak
czy Neo-Nówka.
Podczas trwania tych zawodów, 5 stycznia
w Hali Sportowo-Widowiskowej w Kobierzycach Ryszard Pacholik – Wójt Gminy
oraz Elżbieta Regulska – Przewodnicząca
Rady Gminy, wręczyli stypendia przyznane 27 zawodnikom z Gminy Kobierzyce,
którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe.
– „Uważam, że w tej chwili stypendia są
przyznawane przy bardzo mocnych kryteriach. Mamy tutaj medalistów mistrzostw
Polski czy Europy. Było ich dwudziestu
siedmiu, a następni czekają w kolejce.
To efekt dobrej pracy z młodzieżą. Stworzyliśmy warunki w każdej szkole i tutaj
w centrum KOSiR-u. Młodzi sportowcy
w każdej dyscyplinie mogą się rozwijać
pod okiem dobrych fachowców. I wyniki
przyszły, z roku na rok są lepsze” – mówił
Ryszard Pacholik, Wójt Gminy Kobierzyce.
Stypendia otrzymali: Remigiusz Charkiewicz, Kamila Cygan, Katarzyna Demska,

Dominika Duczek, Weronika Górecka,
Paulina Ilnicka, Kinga Jakubowska, Piotr
Kejna, Piotr Korłub, Patrycja Kozioł, Oliwia
Kuriata, Monika Kurzątkowska, Oliwia Kurzątkowska, Hubert Machoń, Aleks Marmurowicz, Weronika Mikoś, Magdalena
Pawicka, Filip Pawicki, Alex Pitner, Mikołaj
Piórkowski, Agnieszka Siekańska, Kamila
Staszewska, Maciej Szynalski, Michał Wargocki, Aleksandra Węgrzynowska, Mikołaj
Wrzalik, Joanna Zdeb.
Artyści rywalizowali ze sobą przez trzy
dni. Oprócz turniejów tenisowych, rozegrali również miniturniej piłkarski w Hali
Widowiskowo-Sportowej w Kobierzycach. Zagrały w nim cztery drużyny:
Japan Serwis, Wolontariusze Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci,
mieszkańcy Gminy Kobierzyce, a także
artyści, których wsparł Mariusz Pawelec,
– obrońca Śląska Wrocław. Zwycięzcami
rywalizacji tenisowej zostali: 1. miejsce –
Łukasz Pietsch – Kabaret Hrabi, 2. miejsce
– Wojciech Dąbrowski – Wrocławski Teatr
Komedia, 3. miejsce – Radosław Bielecki
– Kabaret Neonówka.
Impreza miała charakter charytatywny – organizatorzy zbierali pieniądze
dla Fundacji Wrocławskie Hospicjum
dla Dzieci.
Maria Okraszewska
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Jak minął rok 2017 w Stowarzyszeniu „Bielany dla Ciebie”
Stowarzyszenie „Bielany dla Ciebie”
w 2017 r. prowadziło świetlicę profilaktyczną w ramach umowy podpisanej z Gminą Kobierzyce. W trakcie roku szkolnego
dzieci korzystały z zajęć opiekuńczych,
muzycznych i doskonalenia umiejętności
językowych. Zapał uczestników i duże postępy w opanowaniu języka hiszpańskiego,
stworzyły okazję do prywatnego już wyjazdu całej grupy do Hiszpanii. W okresie ferii
i wakacji świetlica zapewniała opiekę przez
6 godzin dziennie. Dzieci spędzały czas na
grach i zabawach świetlicowych, wycieczkach, na basenie Ślęza, w muzeach, na
spacerach, piekły ciasta, przygotowywały
surówki. Wyjścia do kina Helios dały możliwość obejrzenia najnowszego repertuaru.
Dużą atrakcją był rejs po Odrze. Były też

uczestnikami zajęć rozwijających zainteresowania: fizyko-chemiczne, prowadzone
przez wolontariuszkę Agnieszkę Piekarę,
pracownika Instytutu Chemii i Technologii
Żywności Uniwersytetu Ekonomicznego.
Wprowadziły one dzieci w magiczny świat
chemii, a te związane z historią powstania
oraz budową kosmosu, zwłaszcza naszego
Układu Słonecznego – dały im wyobrażenie o Wszechświecie. Natomiast warsztaty
„zdrowego odżywiania” prowadzone przez
Fundację Polskie Dzieci pogłębiły wiedzę
co jeść, by być zdrowym. Każdy dzień
pobytu w świetlicy kończył się wspólne
zjedzonym obiadem w pobliskim przedszkolu.
Z myślą o pozostałych mieszkańcach
Bielan Wrocławskich zorganizowano wy-

E-wnioski,
czyli dopłaty bezpośrednie 2018
przez internet
15 marca 2018 r. na stronie internetowej
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa udostępniona zostanie pełna
wersja aplikacji eWniosekPlus wraz z pełną Instrukcją korzystania z aplikacji eWniosekPlus oraz filmami instruktażowymi.
Aby wypełnić wniosek o dopłaty należy
się zalogować w aplikacji – rolnik musi
podać trzy dane weryfikacyjne:
1) numer identyfikacyjny – numer gospodarstwa,
2) 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego – wskazanego we wniosku
o wpis do ewidencji producentów,
3) kwotę środków finansowych wypłaconą przez ARiMR jako ostatnią w 2017
roku (kwota ostatniego przelewu).
Następnie wypełnić wniosek o przyznanie
płatności na 2018 rok, dołączyć wymagane dokumenty, wysłać i wydrukować potwierdzenie.
Oświadczenia o braku zmian – kto będzie mógł skorzystać?
Ułatwieniem dla rolników ma być oświadczenie, które składa się zamiast całego
rozbudowanego wniosku. Jest to oświadczenie o braku zmian.
„Oświadczenie potwierdzające brak
zmian w 2018 r.” należy złożyć od 15 lutego do 14 marca 2018 r.
„Oświadczenie” takie może być składane
przez rolników, którzy:
•• w 2017 r. ubiegali się wyłącznie o: jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność
związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz,
płatność niezwiązaną do tytoniu, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
wypłatę pomocy na zalesianie (PROW
2007-2013), premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020),
•• w 2017 r. nie ubiegali się o przyznanie:
płatności dla młodych rolników, płatności
do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno, płatności do upraw roślin

pastewnych, płatności do powierzchni
uprawy buraków cukrowych, płatności
do powierzchni uprawy ziemniaków
skrobiowych, płatności do powierzchni uprawy truskawek, płatności do powierzchni uprawy pomidorów, płatności
do powierzchni uprawy lnu, płatności do
powierzchni uprawy konopi włóknistych,
płatności do bydła, płatności do krów,
płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), płatności ekologicznej (PROW 2014-2020), płatności
rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013),
•• zadeklarowali we wniosku złożonym
w 2017 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha,
•• potwierdzają brak zmian w odniesieniu
do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017 roku,
•• chcą ubiegać się w 2018 roku o te same
płatności co we wniosku o przyznanie
płatności w 2017 roku.
Skuteczne złożenie „Oświadczenia” będzie równoznaczne ze złożeniem wniosku
o przyznanie płatności na rok 2018 i ubieganie się przez rolnika o płatności, o które
ubiegał się w 2017 roku.
Jeśli ,,Oświadczenie” zostanie złożone przez
rolnika, który nie spełnia warunków do
jego złożenia lub będą w nim braki formalne, które nie zostaną uzupełnione (np. brak
podanych danych osobowych lub brak
podpisu) czy też „Oświadczenie” wpłynie
do ARiMR po terminie, wówczas zostanie
wydane Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. W takim przypadku
rolnik będzie musiał złożyć wniosek o przyznanie płatności na rok 2018.
Planowane są szkolenia oraz spotkania
informacyjne o zasadach przyznawania
płatności bezpośrednich na rok 2018,
w tym zasad wypełniania wniosku o płatności w formie elektronicznej e-wniosek
Więcej informacji:
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
we Wrocławiu
Główny doradca PZDR Wrocław, Gmina Kobierzyce
Monika Kruczek
tel.609-79-28-48, e-mail: monika.kruczek@dodr.pl

cieczkę do Krzeszowa pod hasłem „Dzień
Dziecka z Babcią, Dziadkiem i rodzicami
wśród Skalnych Krasnoludków”. Na wycieczce dzieci nie zapomniały o swoich
mamach i z okazji Święta Dnia Matki obdarowały je upominkami własnoręcznie
wykonanymi podczas zajęć świetlicowych. Druga wycieczka, na pożegnanie
lata, odbyła się do Dzikowa i Książa. Każda z nich zakończyła się pieczeniem kiełbasek na ognisku, które przygotowywały
dzieci wraz z rodzicami. Przez cały rok,
w celu zachowania sprawności i aktywnego spędzania wolnego czasu, seniorzy
korzystali z basenu w Ślęzie i z zajęć jogi.
Dla własnego samorozwoju dorośli i seniorzy brali udział w zajęciach carvingu,
technik origami, tworzenia kompozycji

kwiatowych i wykładach na temat: „Zdrowe Serce – profilaktyka, dbamy o sprawność fizyczną i intelektualną”. Poprzez
organizację różnych imprez (kiermaszy,
pikników) wypracowano środki na wkład
własny do projektu. Kultywowanie tradycji stało się inspiracją do uplecenia wieńca
na gminne dożynki. Każde takie spotkanie
było okazją do miłego spędzenia czasu,
wspólnie wypitej kawy i pogaduszek na
temat przeczytanych artykułów w czasopismach z kącika prasowego. Wszystkim
członkom stowarzyszenia oraz sympatykom za wkład pracy przy realizacji tego
zadania, składamy serdecznie podziękowania.
Zarząd Stowarzyszenia
„Bielany dla Ciebie”

Sportowe ferie w KOSiR
Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji
organizował w tym roku zajęcia sportowe
na czas ferii zimowych. Przygotowaliśmy
dla dzieci różne zajęcia sportowe, gry i zabawy zespołowe m.in. piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna, wyścigi rzędów, dwa
ognie, gra w kółko i krzyżyk, zamek dmuchany. Tak bogata oferta zajęć powstała,
aby zapewnić najmłodszym jak najwięcej
ruchu, uśmiechu i zabawy. Dzieci poznawały różne konkurencje i techniki sportowe. Zaczynaliśmy o godzinie 9:30 do
11:30 zajęciami dla wszystkich przedszkoli
z terenu Gminy Kobierzyce, a w godzinach
od 12 do 14 odbywały się zajęcia otwarte
dla dzieci z gminnych miejscowości. Nasza
zimowa propozycja miała otwartą formułę, a zajęcia były nieodpłatne, więc Halę
Sportowo-Widowiskową w Kobierzycach
odwiedzało codziennie około 100 dzieci.

Rywalizacja sportowa na wesoło

Dyscyplin i zabaw było bardzo dużo, każdy znalazł coś dla siebie.
KOSiR

Ferie w KOK
Wraz z początkiem ferii, w Kobierzyckim
Ośrodku Kultury rozpoczęły się warsztaty
zimowe. Motywem przewodnim pierwszego tygodnia był kosmos. Podopieczni
KOK przygotowywali w trakcie zajęć własne statki kosmiczne, smaczne przekąski,
układy planetarne oraz istoty pozaziemskie. Tworzyli także obrazy metodą batikową oraz kolorowe mgławice w słoikach.
Codziennie po warsztatach plastycznych,
mali astronauci korzystali z dmuchanych
urządzeń, zjeżdżalni i zamków. W trakcie

Uczestnicy ferii bawili się w Bobolandii

„kosmicznej podróży” przez galaktykę,
uczestnicy warsztatów wzięli udział w wycieczce do kina, JumpWorld oraz Bobolandii.
Drugi tydzień warsztatów odbył się w Staniszowie. Oprócz zaplanowanych zajęć
tematycznych: plastycznych, technicznych
i kulinarnych, obozowicze zwiedzili Karpacz,
Karkonoski Park Narodowy, Muzeum Zabawek i Karkonoskie Tajemnice. Poznali także
techniki zdobienia szkła w Leśnej Hucie.
Anita Kruczykowska
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Jak było i jak będzie?
Inwestycje w Gminie Kobierzyce

To pytanie, które postawimy Wójtowi Gminy Kobierzyce Ryszardowi Pacholikowi. Zapytamy
go także o kwestie bezpieczeństwa w naszej Gminie, o sprawę źle działającej poczty, a także
o planowane inwestycje w 2018 roku.
Początek roku to tradycyjnie okres podsumowywania minionych dwunastu miesięcy
i wyznaczania sobie celów na nowy rok. O tym
chciałbym głównie dzisiaj z Panem porozmawiać, ale nie tylko. Może Pana trochę zaskoczę,
ale wydaje mi się, że roku 2017 nie będzie Pan
wspominał najlepiej?
Nie, dlaczego?
Przypuszczam, że musiał być dla Pana bardzo
bolesny rok. Wszyscy obserwowaliśmy z niepokojem, jak zmaga się Pan z kontuzją i rehabilitacją. To musiało boleć.
Rzeczywiście bolało, ale to nie ma dla mnie aż
takiego znaczenia. W sumie, to już nawet udaje
mi się o tym zapominać. Ot, wypadki chodzą po
ludziach i tym razem padło na mnie. Jednak to
zdarzenie w żaden sposób nie wpływa na moją
ocenę 2017 roku.
To jaki był miniony rok?
Dla mnie osobiście całkiem udany, a dla naszej
Gminy naprawdę dobry. Życzyłbym sobie, żeby
każdy rok dla Kobierzyc był równie udany jak 2017.
Gdyby miał Pan wymienić kilka wydarzeń z życia Gminy, które ucieszyły Pana najbardziej
w 2017 roku, to co to by było?
Muszę się zastanowić, bo trochę spraw tych udało
nam się pozytywnie załatwić. Może na pierwszym
miejscu, ze względu na skalę, wymienię rozstrzygnięcie przetargu na kanalizację 11 miejscowości naszej Gminy oraz trwającą budowę nowej
oczyszczalni. To z pewnością największa inwestycja w historii Kobierzyc, warta w sumie około
100 mln złotych. Inwestycja wyczekiwana i bardzo
potrzebna mieszkańcom. Wreszcie udało nam się
skutecznie uruchomić ten projekt. Poza tym rozstrzygnięcie przetargu na obsługę autobusową
Gminy. Jestem przekonany, że teraz komfort podróży zaspokoi oczekiwania mieszkańców. Niskie
podłogi ułatwiające życie osobom chorym, niepełnosprawnym, ale też i rodzicom z wózkami, czy

podróżnym dźwigającym bagaże. Do tego wygodne wnętrza, klimatyzacja. Wszystko co trzeba.
Co jeszcze?
Z pewnością to, że udało nam się zapewnić miejsca
w przedszkolach praktycznie dla wszystkich dzieci.
To rzadkość w skali kraju. No i idąc dalej, to że sprawnie poradziliśmy sobie z wdrażaniem tej niezwykle
trudnej reformy edukacji, którą ogłosił rząd. Proszę
mi wierzyć, że zapewnienie ciągłości funkcjonowania
edukacji w tych warunkach to było duże wyzwanie.
Ale nie wszystko szło gładko. Przed Świętami
północą Gminy wstrząsnęła seria włamań i kradzieży. Mimo, że sprawy kryminalne leżą całkowicie poza kompetencjami władz samorządowych, mieszkańcy oczekiwali, że to właśnie Pan
jakoś rozwiąże ten problem.
Wcale nie dziwię. W ocenie mieszkańców był jakiś
problem ze skuteczną reakcją właściwych służb,
czyli policji, więc zdenerwowani tą sytuacją zwrócili się do mnie – człowieka, którego wybrali, by
rozwiązywał problemy naszej społeczności.
Ale chyba niewiele mógł Pan zrobić?
W ramach prawa o samorządzie rzeczywiście niewiele, ale nie przez przypadek mówi się, że „Polak
potrafi”. Zrobiliśmy burzę mózgów z moim zastępcą i kilkoma współpracownikami, i oprócz kwestii
oczywistej, jak nieustanny nacisk na szefostwo
policji we Wrocławiu, postanowiliśmy zadziałać
niestandardowo.
Mówi Pan o patrolach firmy ochroniarskiej?
Tak. To było o tyle istotne, że pokazywało złodziejowi naszą determinację, a ludziom dawało
minimum poczucia bezpieczeństwa. Na szczęście
policja także zaczęła działać operacyjnie i szybko
złapała włamywacza.
Czy to oznacza koniec działań władz Gminy?
Nie. Obiecałem mieszkańcom, że uruchomimy
monitoring za pomocą kamer, który ułatwi identyfikowanie przestępców w przyszłości. To na

Ryszard Pacholik – Wójt Gminy Kobierzyce

pewno nie wyeliminuje przestępczości, ale myślę
że istotnie ją ograniczy.
Monitoring obejmie tylko północ Gminy?
Oczywiście, że nie. Wszyscy mieszkańcy mają prawo do takiej samej ochrony ze strony władz Gminy. Monitoring uruchomimy na całym obszarze
Gminy, we wszystkich newralgicznych miejscach.
Kiedy to się wydarzy?
To już się dzieje i potrwa kilka miesięcy.
Mieszkańcy Bielan Wrocławskich skarżą się też
na działanie Poczty Polskiej.
To trudny temat. Oczywiście mają rację, ale to przykład sprawy całkowicie spoza zakresu moich kompetencji. Jednak na pewno tak tego nie zostawię.
Zamierzam stopień po stopniu zaalarmować całą
strukturę kierowniczą Poczty. To niedopuszczalne,
żeby w XXI wieku ludzie musieli martwić się o to czy
ważne polecone przesyłki dojdą do nich, czy nie.
A co planuje Pan w tym roku? Na co mogą liczyć
mieszkańcy?
Na pewno będzie się działo. Oprócz już trwających inwestycji jak rozbudowa i budowa obiektów sportowych w Kobierzycach i Ślęzie, zacznie
się budowa pierwszych odcinków nowej kanalizacji, będziemy intensywnie remontować i przebudowywać kolejne drogi, powstawać będą kolejne
świetlice wiejskie. W tym roku aż sześć. Zgodnie
z obietnicą złożoną mieszkańcom, chcę by takie
obiekty powstały w każdej miejscowości. Dalej też
będziemy budować i remontować szkoły i przedszkola. To będzie bardzo intensywny rok.
O szczegóły będziemy dopytywać Pana w kolejnych miesiącach. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.

Mega inwestycja
Nawet najstarsi mieszkańcy Gminy Kobierzyce nie pamiętają inwestycji tej rozmiarów i takiej wartości. Właśnie rusza mega inwestycja, polegająca na skanalizowaniu jedenastu miejscowości w całości i dwunastej w części. Ten projekt, wraz z trwającą już budową nowej oczyszczalni, która
ma obsłużyć nową sieć kanalizacyjną, wart jest około 100 mln złotych!
Samo skuteczne przeprowadzenie przetargu do
tak skomplikowanego przedsięwzięcia, było już
dużym osiągnięciem. Teraz czas na rozpoczęcie
budowy. Ponieważ jej zakres będzie ogromny
i z pewnością będzie ingerował w codzienne życie mieszkańców kanalizowanych miejscowości,
początek prac poprzedzą spotkania informacyjne,
w trakcie których będzie można poznać wszystkie
szczegóły planowanych prac oraz zadać pytania.
O terminach spotkań informujemy na oficjalnym
profilu TuKobierzyce oraz na stronach internetowych urzędu www.ugk.pl.

– „Powiem Państwu szczerze, że ten projekt wywołuje u mnie szczególne emocje. Mierzyliśmy się z tym
zadaniem wiele lat” – mówi Wójt Gminy Ryszard Pacholik.– „Eksperci sugerowali nam, żebyśmy odstąpili od tych zamiarów, bo to za duża inwestycja, jak
na nasze możliwości. Ja jednak wiedziałem, że ludzie
czekają na kanalizację i trzeba zrobić wszystko, żeby
ją dostali. Denerwowaliśmy się w trakcie przetargu,
czy oferty firm zmieszczą się w naszych prognozach
finansowych, ale okazało się, że mieliśmy rację, że
wszystko układa się zgodnie z naszymi przewidywaniami i możemy startować.

Kontrakt „Budowa kanalizacji w Gminie Kobierzyce” przewiduje opracowanie koncepcji, projektów
budowlanych, projektów wykonawczych wraz
z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień
i niezbędnych decyzji administracyjnych oraz budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
dla miejscowości: Małuszów, Bąki, Krzyżowice,
Żerniki Małe, Racławice Wielkie, Chrzanów, Magnice, Pełczyce, Księginice, Kuklice, Nowiny oraz
części miejscowości Kobierzyce.
– „O tym jak wielkie jest to przedsięwzięcie, niech
powiedzą same liczby. Kwota zadania to w sumie
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Inwestycyjny czas wolny

Gmina Kobierzyce od zawsze starała się inwestować w różne formy spędzania wolnego czasu,
stawiając na sport i kulturę, powołując ośrodki
organizujące ciekawe imprezy. Drugim krokiem

prowadzone są prace projektowe nowych świetlic
w: Żernikach Małych, Krzyżowicach i Nowinach.
Wkrótce projektanci zabiorą się za kolejny obiekt,
tym razem w Pełczycach.

Inwestycje w Gminie Kobierzyce

„Nie tylko pracą człowiek żyje” – to stare powiedzenie ma ukryty w sobie głęboki sens. Ludzie, którzy poza pracą mają swoje pasje, zainteresowania i hobby, którzy potrafią zaangażować się w coś więcej i poświęcić swój wolny na rzeczy, które dają im przyjemność, dłużej żyją i są z tego
życia bardziej zadowoleni. Paradoksalnie są też w pracy bardziej kreatywni niż ci, którzy cierpią na różne odmiany pracoholizmu. Jednak, by
ludzie mogli efektywnie wykorzystywać swój czas wolny, potrzebują mieć po temu stworzone warunki. I tutaj rozpoczyna się rola władz Gminy.
jeszcze czy ta nazwa się przyjmie i co na to mieszkańcy Wysokiej, którzy też będą mieli tu blisko.
W tym miejscu powstanie pełnowymiarowe boisko trawiaste, dwa mniejsze obiekty typu „ Orlik”
o sztucznej nawierzchni, a także plac zabaw, zewnętrzna siłownia i tereny rekreacyjne. Ta budowa nie będzie trwała długo. W połowie przyszłego
roku powinny rozpocząć się pierwsze treningi na
nowym obiekcie.
Wszystko wskazuje na to, że już w przyszłym roku
trzeba będzie szukać bardzo poważnych powodów, żeby usprawiedliwić się przed samym sobą,
że nie korzystamy z możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu, jakie mamy wokół siebie.
Na szczęście grupa osób, która potrafi zorganizować sobie ciekawie wypoczynek wciąż rośnie
i istnieje duża szansa, że będzie zarażać swoimi
pasjami kolejnych sąsiadów. Oby jak najszybciej.

Wizualizacja świetlicy w Ślęzie

były i są inwestycje w infrastrukturę pozwalającą
na efektywne wykorzystywanie czasu wolnego.
Zgodnie z zapowiedziami Wójta Ryszarda Pacholika, konsekwentnie budowane są świetlice wiejskie, tak by docelowo każda z nich miała swoją
własną.
Obecnie trwa budowa świetlicy w Kuklicach. Ten
obiekt powinien być gotowy w okolicach wakacji.
Trwa też budowa świetlicy w Księginicach, choć ta
toczy się z przygodami, bowiem z winy wykonawcy musiała zostać przerwana. Obecnie przygotowywany jest nowy przetarg, który pozwoli wyłonić firmę budowlaną, która dokończy budowę do
połowy przyszłego roku.
Trwają też przygotowania do przetargu na budowę nowej świetlicy w Ślęzie. Według założeń powinna być gotowa na przełomie trzeciego i czwartego kwartału przyszłego roku. Równocześnie

Jednak nie tylko świetlice pomogą zapełnić czas
wolny mieszkańcom. W Kobierzycach przebudowywany jest stadion, który ma docelowo stać
się wielofunkcyjnym obiektem sportowo-rekreacyjnym. Teraz realizowany jest pierwszy etap,
w trakcie którego powstaną: boisko piłkarskie
z nawierzchnią ze sztucznej trawy, plenerowa siłownia, plac zabaw, nowe trybuny z zadaszeniem,
parking oraz nowe oświetlenie na terenie obiektu.
To będzie wspaniałe miejsce do treningów, rekreacji, ale także do organizacji imprez masowych.
Pierwszy etap powinien zostać ukończony na
wiosnę przyszłego roku.
Rozpoczęła się też budowa nowego ośrodka
sportowego na granicy Ślęzy i Bielan Wrocławskich. Ponieważ ma służyć mieszkańcom obu tych
miejscowości, roboczo nazywany jest Ślęzańsko-Bielańskim Ośrodkiem Sportowym. Nie wiemy

Budowa obiektów sportowych w Ślęzie nabiera tempa

verte
około 100 mln złotych. Trzeba wykonać nową
oczyszczalnię, 36 km kanałów sanitarnych, położyć 30 km rurociągów kanalizacyjnych i ponad
2 km wodociągowych, a suma długości rur samych przyłączy do posesji – to około 4 km” – podsumowuje Zastępca Wójta Piotr Kopeć.
– „Chciałbym podziękować moim pracownikom,
że tak sprawnie udało im się przeprowadzić ten
przetarg, a teraz pomyślnie przygotowują start
inwestycji” – mówi Wójt Ryszard Pacholik i dodaje – „Myślę, że to będzie jedna z tych inwestycji, która będzie miała duży, jeśli nie największy
wpływ, na poprawę komfortu życia w naszej
gminie”.
Miejmy nadzieję, że inwestycja będzie przebiegać
sprawnie i bez większych zawirowań, o co przy jej
rozmiarze nietrudno. Przez najbliższe miesiące
będziemy się starali wyczerpująco informować
Państwa o przebiegu prac.

Oczyszczalnia ścieków w Kobierzycach to integralna część projektu budowy kanalizacji
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Inwestycje w Gminie Kobierzyce

Pod czujnym okiem
Końcówka 2017 roku była dla wielu rodzin północnej części naszej Gminy czasem niepokoju. W kilku miejscowościach grasował zuchwały włamywacz. Po
prośbach mieszkańców Wójt Ryszard Pacholik doprowadził do wspólnego spotkania zaniepokojonych mieszkańców, przedstawicieli policji oraz władz
Gminy. Efektem spotkania było podjęcie nowych działań w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa.
Pierwszym projektem podjętym od razu, było uruchomienie lotnych patroli wystawionych przez firmę
ochroniarską.
– Chodziło o pokazanie włamywaczom, bo wtedy nie
wiedzieliśmy ile to osób, że jesteśmy zdeterminowani
w przeszkodzeniu im w tym niecnym procederze –
mówi wójt Ryszard Pacholik i dodaje – chcieliśmy także
dać minimum poczucia bezpieczeństwa samym mieszkańcom. Krążące patrole pokazywały, że ktoś czuwa.
Drugim pomysłem na zwiększenie bezpieczeństwa
jest stworzenie sieci monitoringu opartego na nowoczesnych systemach kamerowych z dwudziestoczterogodzinnym nadzorem przez pracowników ochrony
i możliwością podjęcia natychmiastowej reakcji. Rozwiązanie to z entuzjazmem zaakceptowali mieszkańcy.
– W tej chwili prowadzimy intensywne rozmowy
z ekspertami w dziedzinie takich systemów monitoringu i przygotowujemy się do przetargu – opowiada Zastępca Wójta Piotr Kopeć i podsumowuje –
chcemy, by doszło do niego oraz do budowy tej sieci
jak najszybciej, ale to duże zadanie inwestycyjne.
Przetarg na wykonanie systemu przewidziany jest
już na przełomie tego i kolejnego kwartału. Sama
inwestycja pochłonie około 500-800 tysięcy złotych.
W kwocie tej przewidziana jest budowa systemu
oraz jego obsługa przez trzy-cztery lata.
– Prace inwestycyjne chcielibyśmy rozpocząć tak
szybko, jak się da. Najlepiej już w trzecim kwartale

2018 roku. Robimy wszystko, żeby to się udało, choć
mamy świadomość, że kluczową kwestią będzie zapewnienie źródeł energii dla kamer w poszczególnych miejscach – informuje Rafał Krasicki z Urzędu
Gminy Kobierzyce.
System nadzoru ma objąć kluczowe miejsca w dziewięciu miejscowościach na terenie całej Gminy. Miejsca zostały zasugerowane przez ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa i mają umożliwić skuteczną
identyfikację zachowujących się podejrzanie osób.
Dodatkowo, z czasem, tam gdzie będzie to możliwe,
do systemu bezpieczeństwa Gminy włączane będą
kolejne sieci monitoringów osiedlowych.

Jeszcze w grudniu policja poinformowała na swoich stronach internetowych, że najprawdopodobniej schwytała sprawcę kradzieży w północnych
miejscowościach Gminy, ale to traumatyczne
doświadczenie pokazuje, że posiadanie takiego
systemu bezpieczeństwa, może być bardzo pomocne w przyszłości, gdyby ktoś znowu wpadł
na pomysł, by wzbogacić się kosztem naszych
mieszkańców.
Na koniec chcielibyśmy przypomnieć mieszkańcom
o funkcjonującym już na terenie naszej Gminy numerze alarmowym 607 727 748.

Monitoring wpływa na poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców

Hej kolęda, kolęda w Kobierzycach
W Święto Trzech Króli, Hala Sportowo-Widowiskowa w Kobierzycach rozbrzmiała
dźwiękami kolęd i pastorałek, a wszystko
to za sprawą pierwszego w 2018 roku
wydarzenia kulturalnego, koncertu „Hej
kolęda, kolęda!” Koncert rozpoczął się
debiutanckim występem Orkiestry Dętej Kobierzyckiego Ośrodka Kultury. Do
wspólnego kolędowania zaprosili zebranych Wójt Gminy Kobierzyce – Ryszard
Pacholik, Przewodnicząca Rady Gminy
Kobierzyce – Elżbieta Regulska, Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Maja Muszyńska oraz Dyrektor
Kobierzyckiego Ośrodka Kultury – Maria
Bokun, którzy złożyli wszystkim gościom
życzenia noworoczne. Jako pierwsi na
scenie w przedstawieniu jasełkowym zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polskich Odkrywców i Podróżników w Kobierzycach. Następnie na
scenie pojawili się najmłodsi uczestnicy
kobierzyckiego kolędowania – zespół Jagódki. Dzieci wykonały utwór „Kolędnicy
wędrownicy” i skradły serca publiczności.
Następnie swoje wokalne umiejętności
zaprezentowała grupa młodszych wokalistek KOK, a tuż po nich wystąpił Reprezentacyjny Chór Dziecięcy KOK, którego
skład stanowi sekcja z Kobierzyc, Bielan
Wrocławskich oraz Wysokiej. Chór po-

Występ chóru „Diament”

wstał jesienią ubiegłego roku i od tamtego czasu systematycznie wzbogaca swój
repertuar. Po młodych chórzystach przyszedł czas na występ chóru „Diament”,
funkcjonujący w naszym ośrodku od pięciu lat. Część artystyczną, przygotowaną
przez wychowanków Kobierzyckiego
Ośrodka Kultury, zakończył występ starszej grupy wokalnej. Na scenie pojawił

się m.in. zespół „No Name”, który w grudniu uzyskał nominację do udziału w Międzynarodowych Festiwalach w Bułgarii
i we Włoszech. Nominację dziewczęta
otrzymały podczas XXVII edycji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Super
Mikrofon Radia Jard”. Podsumowaniem
kobierzyckiego kolędowania był wspaniały koncert Zespołu Muzyki Polskiej

„MOKOSZA”, który na co dzień funkcjonuje w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu
w Kątach Wrocławskich i prowadzony
jest przez Piotra Lerocha – zawodowego
muzyka, kontrabasistę i dyrygenta. Dla
gości, którzy przyszli wspólnie kolędować z Kobierzyckim Ośrodkiem Kultury,
przygotowano słodki poczęstunek.
Anita Kruczykowska
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Akcja krwiodawstwa
w Pustkowie Żurawskim
W dniu 20.01.2018 r. w Pustkowie Żurawskim odbyła się akcja krwiodawstwa zorganizowana przez strażaków z jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Pustkowie
Żurawskim. Przedsięwzięcie cieszyło się
bardzo dużym zainteresowaniem osób
miejscowych oraz mieszkańców okolicznych miejscowości. Krew można było
oddawać od godziny 9:00 do 14:00. Zgłosiło się ponad 50 chętnych, a pobrano
17,5 litra krwi od 35 osób, które się do
tego kwalifikowały. Według pracowników
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, był to
bardzo dobry wynik. Naszą akcję wspierali druhowie i druhny z zaprzyjaźnionych
jednostek OSP w Pustkowie Wilczkowskim
i OSP w Kobierzycach. Szczególnie zaanga-

żowali się koledzy z Zabytkowej Straży Pożarnej, którzy są pasjonatami zabytkowej
motoryzacji pożarniczej i wolontariuszami
Fundacji DKMS. Wraz z innymi wolontariuszami przeprowadzili rejestrację dawców
szpiku, której rezultatem było pozyskanie
28 krwiodawców chcących podzielić sie
również szpikiem kostnym. Podczas uroczystego podsumowania tego szczytnego
przedsięwzięcia gościliśmy między innymi
Wójta Gminy Kobierzyce Ryszarda Pacholika, Przewodniczącą Rady Gminy Kobierzyce Elżbietę Regulską oraz Inspektora
do Spraw Wojskowych i Zarządzania Kryzysowego Henryka Macieja Bosiackiego.
Pomysłodawcą dnia krwiodawstwa i osobą odpowiedzialną za jej organizację oraz
przebieg był młody druh strażak Adrian

Chętnych do oddania krwi nie brakowało

Wilczyński z jednostki OSP w Pustkowie
Żurawskim. Inspiracją były apele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
we Wrocławiu w sprawie pozyskania krwi
dla starszej ogniomistrz Joanny Malasiewicz, która pełniła służbę w Komendzie
Miejskiej bezpośrednio współpracując
z jednostkami OSP z Powiatu Wrocławskiego. Pani Joanna w ubiegłym roku uległa
bardzo poważnemu wypadkowi drogowemu. Obecnie przebywa w szpitalu MSWiA

w Warszawie. Jej stan zdrowia nadal jest
bardzo poważny. Inspiracją również były
statystyki akcji ratowniczo-gaśniczych
naszej jednostki, w których przodują zdarzenia drogowe. Wszystkim krwiodawcom
serdecznie dziękujemy za wsparcie oraz
zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej
edycji krwiodawstwa, którą planujemy
w tym roku.
Prezes OSP w Pustkowie Żurawskim
Cezary Różalski

Złote Gody
11 stycznia 2017 r. w Sali Ślubów Urzędu
Gminy Kobierzyce odbyła się piękna uroczystość. Trzy pary małżeńskie: Władysława
i Józef Pietrunia, Janina i Stanisław Harczuk,
Bożena i Zdzisław Wijas świętowały 50-lecie
zawarcia związku małżeńskiego. Pary zostały odznaczone medalami za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja
Dudę i odnowiły uroczystą przysięgę mał-

żeńską. Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik złożył odznaczonym serdeczne gratulacje. Powiedział: – „Złote Gody to niezwykłe
święto, które jest Państwa osobistym sukcesem, ale również radością i przykładem dla
najbliższych. Życzę Państwu wielu ciepłych
i pogodnych dni. Niech Wasze szczęście
wciąż trwa, a te Złote Gody umocnią siły,
abyście żyli długo i szczęśliwie.”
Maria Okraszewska

Kolędowanie w Tyńcu
nad Ślęzą
Od wielu lat mieszkańcy Tyńca nad Ślęzą
spotykają na początku stycznia, by świętować czas Świąt Bożego Narodzenia
poprzez wspólne śpiewanie najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek. W tym
roku takie wydarzenie miało miejsce
7 stycznia, a oprócz naszych parafian
w świetlicy wiejskiej byli obecni zaproszeni goście: Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Regulska, Sekretarz Gminy Maria
Wilk oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury Maria Bokun. Spotkanie upłynęło

Wójt Ryszard Pacholik w towarzystwie par obchodzących Złote Gody

6 stycznia
w Szczepankowicach

w bardzo miłej i zarazem uroczystej atmosferze, do czego z pewnością przyczynił występ chóru kościelnego z Tyńca nad
Ślęzą. Członkowie chóru nie tylko pięknie
śpiewali kolędy, ale również bardzo efektownie prezentowali się w nowych strojach. Nic więc dziwnego, że ich występ
został nagrodzony rzęsistymi brawami.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za piękne, razem spędzone chwile i zapraszamy za rok.
Joanna Łabuda

Jasełka bardzo się podobały

Kolędy śpiewał chór kościelny z Tyńca nad Ślęzą

6 stycznia do Szczepankowic zawitali Trzej
Królowie. Przynieśli ze sobą dary dla Dzieciątka, by uczcić jego narodziny. Po drodze
musieli jednak wygrać wyścig z pasterzami, ponieważ każdy chciał być pierwszy.
Niezawisły sędzia (zdaje się anioł) odmówił
podania werdyktu próbując zweryfikować
trzeźwość powyższych (cyt. „czyście się szaleju tu opili?”). Sprawy nie udało się rozwikłać. Niemniej zagrożeń czyhało w okolicy
więcej – oto specjalnie wyszkoleni pasterze
– nie mylić z pastuchami – zaaresztowali terrorystę nasłanego przez Heroda do
zgładzenia nowonarodzonego Jezusa. Na

szczęście w porę zostali ostrzeżeni przez
wykwalifikowaną pomoc domową króla,
która z narażaniem własnego powabu ruszyła z misją ratunkową. Być może wszystko to nie zdarzyłoby się, gdyby diabeł potrafił zająć się własnymi dziećmi zamiast
mącić wodę w kotle Heroda, kto wie...
Dzięki Urszuli Zbroińskiej z ekipą prawdziwych bohaterów, Ewelinie Świętek
oraz Stowarzyszeniu Aktywne Szczepankowice mieliśmy wreszcie okazję zobaczyć jak naprawdę rozpoczęła się historia
ludzkości...
Katarzyna Pacek-Bagińska
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Harmonogram wywozu śmieci w Gminie Kobierzyce
w I połowie 2018 r.

Miejscowość / Ulica

Rodzaj zabudowy/odpadu

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Wysoka

2 8 15 22 29

5 12 19 26

5 12 19 26

3 9 16 23 28

7 14 21 28

4 11 18 25

Bielany Wrocławskie

4 10 17 24 31

7 14 21 28

7 14 21 28

5 11 18 25

2 9 16 23 30

6 13 20 27

Ślęza, Domasław, Księginice, Racławice Wielkie,
Chrzanów, Magnice

2 8 15 22 29

5 12 19 26

5 12 19 26

3 9 16 23 28

7 14 21 28

4 11 18 25

3 9 16 23 30

6 13 20 27

6 13 20 27

4 10 17 24 30

8 15 22 29

5 12 19 26

4 10 17 24 31

7 14 21 28

7 14 21 28

5 11 18 25

2 9 16 23 30

6 13 20 27

Dobkowice, Pustków Wilczkowski, Jaszowice,
Budziszów, Rolantowice, Damianowice, Cieszyce,
Szczepankowice, Tyniec nad Ślęzą, Królikowice

Jednorodzinna
/ Zmieszane

Solna, Pustków Żurawski, Żurawice, Owsianka, Kuklice,
Bąki, Nowiny, Wierzbice, Pełczyce
Kobierzyce, Żerniki Małe, Krzyżowice

5 11 18 25

1 8 15 22

1 8 15 22 29

6 12 19 26

4 10 17 24

1 7 14 21 28

Tyniec Mały, Biskupice Podgórne, Małuszów

5 12 19 26

2 9 16 23

2 9 16 23 30

7 13 20 27

5 11 18 25

2 8 15 22 29

Wysoka

12 26

9 23

9 23

7 20

5 18

2 15 29

Bielany Wrocławskie

13 27

10 24

10 24

7 21

5 19

2 16 30

2 15 29

12 26

12 26

9 23

7 21

4 18

3 16 30

13 27

13 27

10 24

8 22

5 19

4 17 31

14 28

14 28

11 25

9 23

6 20

Ślęza, Domasław, Księginice, Racławice Wielkie,
Chrzanów, Magnice
Dobkowice, Pustków Wilczkowski, Jaszowice,
Budziszów, Rolantowice, Damianowice, Cieszyce,
Szczepankowice, Tyniec nad Ślęzą, Królikowice
Solna, Pustków Żurawski, Żurawice, Owsianka, Kuklice,
Bąki, Nowiny, Wierzbice, Pełczyce

Jednorodzinna
/ Metale
i tworzywa
sztuczne

Kobierzyce, Żerniki Małe, Krzyżowice

5 18

1 15

1 15 29

12 26

10 24

7 21

Tyniec Mały, Biskupice Podgórne, Małuszów

5 19

2 16

2 16 30

13 27

11 25

8 22

Wielorodzinna
/ Zmieszane

2 5 8 11 15
18 22 25 29

1 5 8 12 15
19 22 26

1 5 8 12 15
19 22 26 29

3 6 9 12 16
19 23 26 28

4 7 10 14 17
21 24 28

1 4 7 11 14
18 21 25 28

Wielorodzinna
/ Metale i tworzywa sztuczne

3 5 9 12 16
19 23 26 30

2 6 9 13 16
20 23 27

2 6 9 13 16
20 23 27 30

4 7 10 13 17
20 24 27 30

5 8 11 15 18
22 25 29

2 5 8 12 15
19 22 26 29

Wszystkie miejscowości na terenie Gminy Kobierzyce

Bielany Wrocławskie cz. 1*

9

7

4 18

Wysoka

10

8

5 19

11

9

6 20

12

10

7 21

13

11

8 22

3 28

28

11 25

4 30

29

12 26

5

2 30

13 27

Tyniec Mały

6

4

1 14 28

Kobierzyce, Żerniki Małe

7

5

2 15 29

Ślęza, Biskupice Podgórne, Małuszów, Chrzanów,
Magnice
Domasław, Księginice, Racławice Wielkie, Pełczyce
Bielany Wrocławskie cz. 2*
Wierzbice, Kuklice, Rolantowice, Cieszyce
Dobkowice, Damianowice, Pustków Wilczkowski, Tyniec
nad Ślęzą, Budziszów, Szczepankowice, Jaszowice
Krzyżowice, Nowiny, Królikowice, Bąki, Owsianka,
Pustków Żurawski, Solna, Żurawice

Jednorodzinna
i Wielorodzinna
/ Zielone Worki
Uwaga!
możliwy dodatkowy wywóz
w marcu

Bielany Wrocławskie

27

24

24

21

19

16

Wysoka

26

23

23

20

18

16

Ślęza, Biskupice Podgórne, Małuszów, Chrzanów,
Magnice

13

10

10

7

5

2 30

Domasław, Księginice, Racławice Wielkie, Pełczyce

13

10

10

7

5

2 30

20

17

17

14

12

9

20

17

17

14

12

9

Krzyżowice, Nowiny, Królikowice, Bąki, Owsianka,
Pustków Żurawski, Solna, Żurawice

5

3

3 31

28

26

23

Tyniec Mały, Żerniki Małe

4

2

2 30

27

25

23

Kobierzyce, Wierzbice, Kuklice, Rolantowice, Cieszyce
Dobkowice, Damianowice, Pustków Wilczkowski, Tyniec
nad Ślęzą, Budziszów, Szczepankowice, Jaszowice

Jednorodzinna
/ Szkło / Papier
Worki

*Podział Bielan Wrocławskich
Bielany Wrocławskie cz. I, ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bzowa, Dębowa, Dwa Światy, Dworcowa, Fiołkowa, Jesionowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klecińska, Klonowa, Kolejowa, Konwaliowa, Lawendowa, Letnia,
Liliowa, Lipowa, Magnoliowa, Majowa, Makowa, Platanowa, Polarna, Polna, Przedwiośnie, Różana, Ryżowa, Storczykowa, Szwedzka, Widok, Wiosenna, Wrocławska, Zimowa
Bielany Wrocławskie cz. II, ulice: Agrestowa, Amazon, Atramentowa, Błękitna, Boczna, Borówkowa, Brzoskwiniowa, Chomicza Ryszarda, Cicha, Cisowa, Cytrynowa, Czekoladowa, Czereśniowa, Francuska, Handlowa, Irysowa, Jabłoniowa, Jagodowa, Jaśminowa, Jeżynowa, Kłodzka, Krokusowa, Kwiatowa, Leśna, Logistyczna, Łąkowa, MacMillana, Magazynowa, Malinowa, Miodowa, Modrzewiowa, Morelowa, Nektarowa, Niebieska, Ogrodowa, Południowa, Porzeczkowa, Przestrzenna, Rzemieślnicza, Sadownicza, Słoneczna, Sosnowa, Spokojna, Śnieżna, Świerkowa, Tęczowa, Towarowa, Truskawkowa, Tyniecka, Wiśniowa.
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Harmonogram wywozu śmieci w Gminie Kobierzyce
w I połowie 2018 r.

FIRMY - WSZYSTKIE POJEMNIKI
Rodzaj zabudowy / Odpadu

Miejscowość
Biskupice Podgórne

Zmieszane
Metale i tworzywa
sztuczne
Zmieszane
Metale i tworzywa
sztuczne
Zmieszane
Metale i tworzywa
sztuczne
Zmieszane
Metale i tworzywa
sztuczne

Firmy - Bielany Wrocławskie cz.1*
Firmy - Bielany Wrocławskie cz.2*
Wysoka
Ślęza, Domasław, Księginice, Racławice Wielkie, Chrzanów,
Magnice

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

8 22

5 19

5 19

3 16 28

14 28

11 25

11 25

8 22

8 22

6 19

4 17

1 14 28

9 23

6 20

6 20

4 17 30

15 29

12 26

11 25

8 22

8 22

6 19

4 17

1 14 28

10 24

7 21

7 21

5 18

2 16 30

13 27
2 15 29

12 26

9 23

9 23

7 20

5 18

2 15 29

12 26

12 26

9 23

7 21

4 18

12 26

9 23

9 23

7 20

5 18

2 15 29

Zmieszane

8 22

5 19

5 19

3 16 28

14 28

11 25

2 15 29

12 26

12 26

9 23

7 21

4 18

Zmieszane

9 23

6 20

6 20

4 17 30

15 29

12 26

Metale i tworzywa
sztuczne

3 16 30

13 27

13 27

10 24

8 22

5 19

Zmieszane

10 24

7 21

7 21

5 18

2 16 30

13 27

Metale i tworzywa
sztuczne
Zmieszane
Metale i tworzywa
sztuczne
Zmieszane
Metale i tworzywa
sztuczne

4 17 31

14 28

14 28

11 25

9 23

6 20

Solna, Pustków Żurawski, Żurawice, Owsianka, Kuklice, Bąki,
Nowiny, Wierzbice, Pełczyce

Tyniec Mały, Małuszów

Luty

Metale i tworzywa
sztuczne
Dobkowice, Pustków Wilczkowski, Jaszowice, Budziszów,
Rolantowice, Damianowice, Cieszyce, Szczepankowice,
Tyniec nad Ślęzą, Królikowice

Kobierzyce, Żerniki Małe, Krzyżowice

Styczeń

11 25

8 22

8 22

6 19

4 17

1 14 28

5 18

1 15

1 15 29

12 26

10 24

7 21

12 26

9 23

9 23

7 20

5 18

2 15 29

5 19

2 16

2 16 30

13 27

11 25

8 22

POMÓŻ Mi POWiEDZiEĆ
„MAMO”
Piotruś urodził się z wadą słuchu. Dzięki dwóm implantom
ślimakowych oraz ciągłej rehabilitacji słyszy i zaczyna mówić
(wcześniej był obustronnie głuchy). Piotruś nadal potrzebuje ciągłej
rehabilitacji aby rozwijać się tak, jak do tej pory. W tym roku
szkolnym dzięki rehabilitacji kończy publiczne przedszkole i we
wrześniu idzie do klasy "0".
Piotruś oprócz problemu ze słuchem ma atopowe zapalenie skóry
oraz alergię na mniszek lekarski i bylice. Często choruje.
Użytkowanie implantów oraz koszty leczenia, turnusu
rehabilitacyjnego to koszt ok.10 000 zł.

Możesz mi pomóc
przekazując

swój

1%

Nr KRS:0000037904
cel szczegółowy:
32688,

KAZULA PIOTR

Michał choruje na ostrą białaczkę limfoblastyczną-B.
Diagnoza ta jest finałem wielomiesięcznych problemów
zdrowotnych i początkiem kolejnej batalii, tym razem
o jego życie. To wspaniały mąż oraz kochający ojciec dwójki
malutkich dzieci: 7-miesięcznego Leona i 3-letniej Matyldy.
Leczenie, którego się podjął wymaga ogromnego wsparcia
bliskich, rozłąki z rodziną oraz coraz to większych nakładów
finansowych, które przekraczają możliwości budżetu domowego. Pomimo, że podstawowe leczenie jest finansowane przez NFZ, rodzina sama musi ponosić koszty związane

z zakupem lekarstw, sprzętów pomagających w utrzymaniu
sterylności, środków dezynfekcyjnych i innych. Choroba Michała związana jest z ciągłym pobytem w szpitalu, jednak
leczenie nie przynosi zadowalających efektów. Niedawno
pojawiła się możliwość podjęcia walki o jego zdrowie za
granicą, która niestety jest bardzo kosztowna. W związku
z tym zwracamy się do Państwa z wielką prośbą o nawet
najmniejszą pomoc finansową, która pozwoli rodzinie
w trudnych chwilach jak najlepiej poradzić sobie z chorobą
Michała, a jemu samemu umożliwi powrót do domu.

Zbiórka darowizn zbierana jest na konto przeznaczone na leczenie Michała w:
Fundacja Kraina Inspiracji, ul. Kasztanowa 5/8, 55-040 Kobierzyce

Nr konta: 48 9575 0004 0000 0119 2000 0040
z dopiskiem PRZYJACIELE DLA MICHAŁA
Zachęcamy również do przekazania 1% podatku przy rozliczeniu PIT: w rubryce dotyczącej organizacji
pożytku publicznego należy wpisać nr KRS 0000050135, w rubryce CEL SZCZEGÓŁOWY hasło KURIATA

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"
ul. Łomiańska 5,01-685 Warszawa
fundacja@dzieciom.pl www.dzieciom.pl
tel: 22 833 88 88

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia „DOLFOZ”
ul. Lotnicza, 54-154 Wrocław
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Pierwsze medale karateków
z ZSP w Wysokiej
Pod koniec ubiegłego roku we Wrocławiu
odbyła się Międzyszkolna Liga Karate BUDOKAN CUP, obejmująca swoim zasięgiem
wszystkie szkoły, przedszkola i zespoły
szkolno-przedszkolne z terenu Dolnego
Śląska i spoza naszego województwa. Organizatorami imprezy był klub karate WKSA
BUDOKAN WROCŁAW i Wrocławski Szkolny
Związek Sportowy. W ZSP w Wysokiej od
2017 roku istnieje nowa sekcja karate Shotokan/WKF (karate olimpijskie), gdzie trenują dzieci w wieku od 4 do 8 lat. Część z nich

Kolejne sukcesy
Magdy Pawickiej

brała udział w imprezie sportowej i udało się
im wywalczyć swoje pierwsze medale. Ewa
Lenkiewicz z grupy OD zdobyła srebrny
medal, Basia Brych z grupy przedszkolnej
„Słoneczniki” wywalczyła medal brązowy,
podobnie jak i drugoklasista Michał Kaszuba. W zawodach startowała także Maja
Muczyńska, lecz zabrakło jej trochę szczęścia, by stanąć na podium. Szkoleniowcem
młodych karateków jest Sensei Przemysław
Biegański z klubu Budokan Wrocław.
Opracował – Janusz Kołodziej

Magda Pawicka na najwyższym stopniu podium

Młodzi karatecy z Wysokiej w trakcie treningu

RUSZA pROGRAM

OGRANIcZANIA NISKIEJ EMISJI
W GMINIE KOBIERZYcE
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WYMIEŃ STARY pIEc,
KORZYSTAJĄc Z DOTAcJI,
OGRZEJ DOM I ZADBAJ
O ŚRODOWISKO

W dniach od 15 do 17 grudnia 2017 roku
w katowickim Spodku odbyły się Mistrzostwa Europy w szachach szybkich
i błyskawicznych. Magda Pawicka w obu
turniejach spisała się znakomicie i zajęła
2 miejsca w kategorii dzieci do lat 10. Na-

Zimowisko w Zakopanem
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jak co roku
zorganizowało zimowisko dla 30 uczestników w Zakopanem. Trafiliśmy na wyjątkowo piękną i słoneczną zimę. Dzieci
wykorzystały wspaniałą aurę do jazdy na
sankach i nartach oraz zabawy na śniegu. Z dużym zapałem budowały najróżniejsze budowle śnieżne. Były też inne
atrakcje, między innymi różne wycieczki.
Zwiedzaliśmy Kraków, Wadowice, a w
samym Zakopanem w godzinach popo-

Planowane środki finansowe przeznaczone na realizację programu – ok. 1 mln zł rocznie.
Wzory dokumentów wraz z regulaminem dostępne są do pobrania na stronie
Gminy Kobierzyce: www.ugk.pl w okienku Gospodarka Niskoemisyjna.
Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Kobierzyce.
URZĄD GMINY KOBIERZYCE, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce
Centrala: +48 71 36 98 130, +48 71 36 98 106, fax: +48 71 31 11 252
E-mail: info@ugk.pl

Więcej informacji na stronie www.ugk.pl w okienku Gospodarka Niskoemisyjna
oraz pod numerem telefonu

stępnie dzień później, również w Katowicach, odbyły się Mistrzostwa Polski Szkół,
gdzie Magda bezapelacyjnie wywalczyła
1 miejsce i zdobyła złoty medal. Serdecznie gratulujemy!
Opracował – Janusz Kołodziej

71 36 98 124

Pogoda dopisała – zimowisko było udane

łudniowych byliśmy w Chochołowskich
Termach, na lodowisku, targu góralskim,
Krupówkach i wieczorze góralskim z poczęstunkiem i tańcami. Czas szybko nam
upłynął – zadowoleni i szczęśliwi wróciliśmy do szkoły.
Serdecznie dziękujemy Gminie Kobierzyce,
Bankowi Spółdzielczemu w Kobierzycach
oraz Spółdzielni Samopomoc Chłopska za
finansowe wsparcie naszego zimowiska.
Grażyna Tadeusiak

