Sporo nowych twarzy w GKS

Powalczą o utrzymanie
11 marca w kawiarni Gminnego Centrum Kultury i Sportu poznaliśmy zespół piłkarzy GKS Kobierzyce, który wiosną będzie walczyć o utrzymanie IV ligi
dla Kobierzyc.

Oni mają obronić IV ligę dla Kobierzyc
Pierwszy rząd od góry stoją od lewej:Marek Rostowski, Marcin Czerniawski, Łukasz Kotala, Maciej Szubert, Piotr Marek, Piotr Mrowiec, Krzysztof
Korzeniowski, Tomasz Milewski.
Środkowy rząd stoją od lewej: Jacek Sozański – masażysta, Maciej Pietruszewski, Adam Kubasiewicz, Maciej Grzegorczyk, Jarosław Krawczyk,
Miłosz Gładoch – odszedł z zespołu, Arkadiusz Pawlak, Jarosław Gambal.
Siedzą od lewej: Paweł Wolański, Daniel Kuźma, Arkadiusz Domaszewicz, Paweł Choroszy, Paweł Bury – kierownik drużyny, Miroslav Racsko
– trener, Krzysztof Ciuksa – kapitan drużyny, Piotr Bury, Kamil Frukacz
Na zdjęciu brakuje Adriana Rybakowskiego i Rafała Świerca.
Fot. Wacław Rymko

W spotkaniu, które obyło się z inicjatywy zarządu klubu, uczestniczyli: Ryszard Pacholik – wójt
gminy Kobierzyce, Czesław Czerwiec – przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce, Piotr Kopeć –zastępca wójta, Maria Wilk – sekretarz gminy, radni
gminy Kobierzyce: Apolonia Kasprzyk – Czepielinda, Anatol Połchowski, Henryk Łoposzko, Artur Cierczek – dyrektor GCKiS w Kobierzycach,
Grażyna Ciężka – dyrektor szkoły podstawowej w
Kobierzycach, przedstawiciele komisariatu policji Wrocław – Krzyki oraz szefowie zaprzyjaźnionych z klubem firm. Spotkane rozpoczął prezes
Zdzisław Bury od przywitania gości oraz przedstawienia zawodników pierwszego zespołu, kadry
trenerskiej oraz zarządu GKS Kobierzyce. Pamiątkowe zdjęcia zespołu w dowód wdzięczności za
okazywaną klubowi pomoc otrzymali: wójt, pani
dyrektor SP Kobierzyce oraz sponsorzy.
Wójt Ryszard Pacholik podkreślił jakie znaczenie
gmina Kobierzyce przywiązuje do rozwoju sportu, a szczególnie w jego młodzieżowym i dziecięcym wydaniu. Trenerom i zawodnikom wójt życzył powodzenia w misji utrzymania IV ligi dla
Kobierzyc. Prezes firmy Powerman Janusz Rusinek zaprezentował nowe stroje dla zawodników
oraz przekazał kapitanowi ufundowane przez
swoją firmę piłki.
Wojciech Duczek

Nasze „eksportowe” drużyny przegrywają u siebie

Dotkliwe porażki
Nie udał się początek rundy wiosennej naszym czołowym drużynom piłki nożnej.
Bardzo dotkliwej porażki u siebie doznał
występujący w IV lidze GKS Kobierzyce.
Zbudowana od nowa drużyna pod wodzą czeskiego trenera Miroslava Racsko,
po słabym meczu, uległa wiceliderowi
rozgrywek Prochowiczance Prochowice
0:4. - Nasza drużyna pierwszy raz wystąpiła w meczu mistrzowskim. Musimy z
tego meczu wyciągnąć wnioski i walczyć
dalej. Proszę pamiętać, że graliśmy z wiceliderem, a my walczymy o utrzymanie
w IV lidze – powiedział po meczu prezes
GKS Kobierzyce Zdzisław Bury.
GKS Kobierzyc-GKS Prochowiczanka
Prochowice 0:4 (0:3). Bramki: Marcin
Ogórek 2 (18 i 49 min.), Chrystian Serkies 2 (30 i 40 min.)
Również walcząca o utrzymanie, ale w
klasie okręgowej, Polonia Jaszowice podejmowała liderującą w tabeli imienniczkę ze Środy Śląskiej ulegając 0:2. -

To była porażka, która bardzo boli. Nasi
chłopcy zagrali bardzo dobrze. Na pewno nie powinniśmy przegrać tego meczu
– relacjonował wyraźnie niepocieszony
prezes Polonii Jaszowice Eugeniusz Szywała.
Polonia Jaszowice Polonia Środa Śląska 0:2 (0:1). Bramki: Strożek 2 (40 i 84
min.).
A oto wyniki pozostałych zespołów
z naszej gminy występujących w klasie B: Ślęża Tyniec –
Wicher Domasław
4:0, Orzeł Pustków Wilczkowski –
GKS II Kobierzyce

6:0, MKS Małuszów – WKS Wierzbice
0:1, Galakticos Solna – Magnat Karwiany 6:1, Polonia Bielany – Galena Klecina 1:2.
Wojciech Duczek
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Konkurs „Złote Jedynki”

Złota gmina

Ważna inwestycja już trwa
Ruszyła budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (AOW) - inwestycji od dawna oczekiwanej w
gminie Kobierzyce. Choć to dopiero początek prac,
mieszkańcy gminy z dużą uwagą śledzą rozwój
inwestycji.
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Kobierzyce - to najlepsza gmina na Dolnym Śląsku w kategorii gminy wiejskie, tak zdecydowała kapituła konkursu Gazety Wyborczej Wrocław „Złote Jedynki”.

Królowa Bona
z Dobkowic

W biuletynie informacyjnym „Moja gmina – moja
wieś” przedstawiamy sylwetki samorządowców
gminy Kobierzyce. Tym razem poznamy bliżej
Teresę Roznerską, sprawującą funkcję sołtysa wsi
Dobkowice.
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Odpady organiczne

Wszyscy codziennie wytwarzamy odpady. Większość z nich staje się uciążliwymi śmieciami.
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Wyniki konkursu ogłoszono 18 marca 2009 podczas X Dolnośląskiego Forum Samorządu Terytorialnego w Kudowie Zdroju. Gazeta Wyborcza
zorganizowała konkurs po raz pierwszy. „Złotymi Jedynkami” zostały nagrodzone samorządy,
które są najbardziej gospodarne oraz przyjazne
mieszkańcom i przedsiębiorcom.
W tym roku zgłosiło się aż 105 spośród 170 dolnośląskich gmin. Zależnie od wielkości konkurowały one w czterech kategoriach: gminy wiej-

skie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie i
powiaty grodzkie.
Zwycięzców wybierała kapituła złożona m.in.
z działaczy samorządowych i gospodarczych.
Przy wyborze brała pod uwagę przede wszystkim aktywność gospodarczą, inwestycyjną oraz
obywatelską, skuteczność w pozyskiwaniu środków unijnych, a także dbałość o ekologię.

24 lutego 2009r. miała miejsce niecodzienna
uroczystość w Szkole Podstawowej im. Romualda
Traugutta w Pustkowie Żurawskim. W tym dniu
został uroczyście przekazany przez Radę Rodziców
sztandar z okazji obchodów jubileuszu 45-lecia
wybudowania szkoły.
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Agnieszka Jankowska-Jakus
Fot. Mieczysław Michalak

Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie
napełni Nas nadzieją i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Wójt Gminy Kobierzyce
Ryszard Pacholik

Sztandar - symbol
małej ojczyzny

Przewodniczący Rady
Gminy Kobierzyce
Czesław Czerwiec

Zmiana
rozkładów
jazdy
Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2009 roku ulegają zmianie rozkłady jazdy
autobusów komunikacji gminnej. Nowe rozkłady
jazdy znajdziecie Państwo na stronie internetowej
Urzędu Gminy Kobierzyce: www.ugk.pl
Wszelkie uwagi i wnioski odnośnie nowego
rozkładu jazdy prosimy kierować listownie na
adres Urzędu Gminy Kobierzyce lub telefonicznie
pod numer telefonu: 071 36 98 224, lub mailem
na adres: mseredynska@ugk.pl
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moja gmina – moja wieś

Ważne telefony:

Wójt Gminy
Ryszard Pacholik
071 36 98 128
Sekretarz Gminy
Maria Wilk
071 26 98 127
Zastępca Wójta
Piotr Kopeć
071 36 98 126
Skarbnik Gminy
Maria Prodeus
071 36 98 123
REFERAT OGÓLNY I SPRAW OBYWATELSKICH
Kierownik Referatu
Joanna Kłodzińska 
071 36 98 209
Biuro Obsługi Klienta
Anna Muraczewska 
071 36 98 130
Agata Krajewska 071 36 98 106
Sekretariat
Magdalena Sypniewicz 071 36 98 125
Biuro Rady Gminy
Magdalena Marszałek
– Wojciechowska 
071 36 98 120
Dowody osobiste
Małgorzata Biesiada
071 36 98 190
    REFERAT FINANSOWY
Podatki
Bożena Korkuś  071 36 98 113
Joanna Szymczak 071 36 98 131
Podatki i egzekucja elektr. Marek Wilk 071 36 98 141
Jacek Skrzyniarz 
071 36 98 132
Zobowiązania pieniężne
Anna Bojdo 071 36 98 104
Księgowość finansowa
Joanna Kujawa
071 36 98 114
Izabela Polewska
071 36 98 116
Edyta Duniec
071 36 98 215
Grażyna Łągiewczyk
071 36 98115
Anna Patalas
071 36 98 159
Agnieszka Łysakowska  071 36 98 131
Danuta Strzała
071 36 98 119
Kasa
Urszula Hutta
071 36 98 122
Księgowość i wynagrodzenia Hanna Truś 071 36 98 210
REFERAT BUDOWNICTWA, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
I ZASOBÓW NATRURALNYCH
Kierownik Referatu
Rafał Krasicki 
071 36 98 214
Insp. nadzoru inwestorskiego Anna Frelkiewicz
071 36 98 204
wodociągi, kanalizacja, melioracje i inwestycje
Grzegorz Morawski 071 36 98 192
Bartosz Partyka  071 36 98 112
drogi gminne i infrastruktura Piotr Ligas
071 36 98 191
Joanna Najmrodzka 
071 36 98 201
architektura i budownictwo Grzegorz Maszka
071 36 98 180
Zdzisław Skrzyniarz 071 36 98 108
Katarzyna Domańska
071 36 98 124
gospodarka nieruchomościami i geodezja
Marta Borkowska 071 36 98 110
gospodarka komunalna
Monika Szczęśniak
071 36 98 107
Jarosław Komorowski
071 36 98 107
ochrona środowiska
Elżbieta Nawrocka 
071 36 98 211
Monika Pilichowska  071 36 98 111
REFERAT POZYSKIWANIA ZEWNĘTRZNYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH
Kierownik Referatu
Monika Penczak  071 36 98 226
pozyskiwanie środków zew. Anna Zielonka
071 36 98 155
zamówienia publiczne
Sylwester Janaszkiewicz 071 36 98 176
Angelika Olejnik 071 36 98 161
Paweł Piwowarski 071 36 98 162
REFERAT EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
Kierownik Referatu
Anna Wilisowska
071 36 98 196
Sport
Wojciech Duczek
071 36 98 186
Oświata i kultura
Edyta Chomiak
071 36 98 197
Iwona Witkowska
071 36 98 207
Urząd Stanu Cywlinego
Kierownik USC
Barbara Świerczyńska  071 36 98 206
Stanowiska samodzielne
Kadry
Lucyna Suchecka
071 36 98 208
Promocja gminy
Agnieszka Jankowska-Jakus 071 36 98 163
Informatyka
Marek Milewski
071 36 98 200
Paweł Eljasiński
071 36 98 199
Działalność gospodarcza
Barbara Hebda
071 36 98 205
Profilaktyka uzależnień
Bożena Noga
071 36 98 195
Audytor wewnętrzny
Paweł Giszko
071 36 98 203
Ewidencja ludności
Wiesława Suchecka 
071 36 98 189
Sprawy wojskowe i OC
Henryk M. Bosiacki  071 36 98 202
Radca prawny
Marianna
Pawęzowska-Klebaniuk 071 36 98 223
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

071 36 98 000

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach
rozpoczął realizację projektu pt.:

„Aktywizacja klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach”
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa, edukacyjna i zdrowotna 20 osób korzystających ze wsparcia Ośrodka.
Projekt zakłada przeprowadzenie:
*  zajęć z Doradcą Zawodowym
* badań lekarskich
*kursu obsługi wózków widłowych
* kursu spawania
* kursu obsługi komputera
Wszelkich informacji na temat projektu udzielane są w biurze projektu: ul. Witosa 18, 55-040 Kobierzyce; tel. 071/36 98 000 / faks
071/ 36 98 001

Pomóż Ewie - podaruj 1% swojego podatku:
Dane fundacji (niezbędne do odliczenia 1% podatku i
innych dobrowolnych darowizn):
FUNDACJA „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”
Organizacja Pożytku Publicznego Ul.Świdnicka 53, 50-030
Wrocław KRS: 0000086210 Bank Milenium S.A. 11 1160
2202 0000 0001 0214 2867
z dopiskiem: Dla Ewa Harapin (569)
Do ludzi dobrej woli !”
Tym, którzy udzieli i udzielą wsparcia, w imieniu Ewy i jej
najbliższych  serdecznie dziękujemy

Ogłoszenia drobne
Usługi koparko – ładowarka roboty ziemne, wykopy pod budynki, niwelacja terenu itp.  „BEMARKON”
tel. 0-601-76-76-22.
Wynajem zagęszczarki 170 kg. „BEMARKON” tel. 0601-76-76-22.
Wypożyczalnia przyczep i busów. Tyniec Mały, ul.
Biskupicka 7,   tel. 693-800-401.
Noclegi w Sobótce. Tel. 071/390-36-14, 668-905953. www.noclegiwsobotce.com.
Cyklinowanie, lakierowanie, szpachlowanie, układanie parkietu, tel. 692-109-308.
Krzyki, komfortowe, nowe mieszkanie do wynajęcia, blisko do Bielan i autostrady A4, 85m2, 3 sypialnie, duży pokój dzienny, taras (42m2). Kuchnia
ze sprzętem AGD, osobno wc i łazienka, szafa typu
Kamandor w przedpokoju. Parking pod budynkiem,
winda z garażu.  Czynsz: 3200PLN + liczniki. Dostępne od zaraz. Tel. 604-884-082 Grażyna.

Urząd Gminy:

Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce
tel. (071) 36 98 106, 36 98 125, fax (071) 31 11 252
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
środa

7.30 – 15.30
9.00 – 17.00

Opinie na temat działalności Urzędu Gminy Kobierzyce proszę przekazywać:
- telefonicznie do Lucyny Sucheckiej na numer 071 36 98 208,
- pisemnie na adres Urzędu Gminy Kobierzyce, al. Pałacowa 1,
55 - 040 Kobierzyce; - pocztą elektroniczną na e-mail: info@ugk.pl

Sprzedam lub wynajmę mieszkanie w Budziszowie: 3 pokoje + aneks kuchenny, 50m2, ogród
250 m2. Wszystko nowe, wysoki standard. Sprzedaż 180.000zł. Wynajem 1200 zł miesięcznie. Tel.
0691361475.
Sprzedam dom 220m + 80m wysokie poddasze w
trakcie remontu w Cieszycach na 12-arowej działce.
Konieczne nakłady 150=200 tys. Cena 350.000 zł.
Tel. 0691361475
Organizacja przyjęć okolicznościowych, firmowych
i prywatnych. Ilość miejsc 250. „Sarah” Kuklice32a.
nr.kontaktowy:665 245 971.
Poszukuję Pani o dobrym sercu, która zaopiekuje
się moją córką (1,5 roku) w Żernikach Małych. Kontakt 601 154 971
Wydawca: Urząd Gminy w Kobierzycach,
Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, tel. 36 98 125
Skład, łamanie, druk: Wrocławska Fabryka Prasowa,
Wrocław, ul. Inowrocławska 21, tel. 795 97 00
Redaguje zespół: Maria Wilk, Anna Wilisowska, Wiesław Rytelewski, Marek
Arendarczyk, Artur Cierczek, Agnieszka Jankowska-Jakus, Wojciech Duczek,
Janusz Kołodziej, Małgorzata Żurawska
Wydawca zastrzega sobie prawo do skrótów
i korekty nadesłanych tekstów i listów.
Materiałów nie zamówionych nie zwraca.

moja gmina – moja wieś
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Ważna inwestycja
już trwa
Autostradowa Obwodnica Wrocławia w gminie Kobierzyce

Ruszyła budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (AOW) - inwestycji od dawna oczekiwanej w gminie Kobierzyce. Choć to dopiero początek prac,
mieszkańcy gminy z dużą uwagą śledzą rozwój inwestycji.

- Panie wójcie, jak ważna jest ta inwestycja dla gminy Kobierzyce? – z tym pytaniem zwracam się do wójta gminy Kobierzyce, Ryszarda Pacholika.
- Jest to aktualnie jedna z najważniejszych
inwestycji dla naszej gminy, a jej znaczenia nawet nie sposób oszacować. Przede
wszystkim poprawi się bezpieczeństwo
i warunki życia mieszkańców tych miejscowości, w których inwestycja będzie realizowana. Cały ciężki transport na osi
południe – północ, zostanie tak skierowany, by ominąć Wrocław.
- Taka duża inwestycja to również nowe
miejsca pracy- rzecz szczególnie ważna
w czasach kryzysu gospodarczego. Czy
ten aspekt ma dla nas istotne znaczenie?
- Oczywiście, że tak, choć moim zdaniem
firmy działające na naszym terenie i tak
nieźle sobie radzą w tych trudnych czasach. Każda nowa inicjatywa gospodarcza
jest szczególnie mile widziana, bowiem za
nią idzie ożywienie koniunktury. Budowa
AOW jest przedsięwzięciem na dużą skalę, o znaczeniu ogólnokrajowym. Lepsze,
bezkolizyjne drogi– to szybszy transport,
łatwiejszy dojazd do pracy, szybszy dowóz towarów i materiałów budowlanych,
mniejsze zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Mam nadzieję, ze znikną korki w miejscowościach, głównie tych, które
położone są wzdłuż drogi krajowej nr 8.
- Autostradowa Obwodnica Wrocławia
to część większego przedsięwzięcia logistycznego w naszej gminie. Na czym
ono ma polegać?
- AOW zostanie włączona do obwodnic
Tyńca Małego i Małuszowa rondem na
drodze nr 35, aktualnie realizowanym w

tym projekcie. Jest duża szansa na to, że
budowa obwodnic w tych miejscowościach rozpocznie się jeszcze w tym roku.
- Jakie to ma znaczenie dla mieszkańców gminy Kobierzyce?
- Przede wszystkim nastąpi istotne odciążenie i zmniejszenie nasilenia ruchu
drogowego w takich miejscowościach
jak Tyniec Mały, Małuszów, Domasław i
Bielany Wrocławskie. Nastąpi też bezpośrednie połączenie dróg krajowych z autostradą A- 4.
- Wizytował Pan ostatnio budowy
związane z AOW. Jak można ocenić
tempo prac związanych z realizacją inwestycji?

- Wykonawcą jest konsorcjum „Budimex
- Dromex”. Tempo prac wygląda imponująco. Mimo niesprzyjających warunków
pogodowych, prace budowlane przebiegają w szybkim tempie na całym odcinku drogi, począwszy od Magnic, aż do
przyszłego węzła autostradowego Nowa
Wieś. Według mojej wiedzy, będzie to
najszybciej zrealizowany odcinek AOW
ze wszystkich ujętych w całym planie inwestycyjnym na trasie Magnice - Mirków.
Nie obawiam się opóźnień w realizacji inwestycji na terenie gminy Kobierzyce. Firma „Budimex - Dromex” – to pewny i
sprawdzony partner w inwestycjach.

Rozmawiał Janusz Kołodziej

Hala rośnie
jak na drożdżach

Nawet zimowa aura nie przeszkadzała w prowadzeniu prac przy budowie hali sportowo-widowiskowej. Pogoda nie
zawsze sprzyja, często się zmienia, a na placu budowy ciągle coś się dzieje. Czekamy na halę z niecierpliwością, zatem
panowie budowlańcy - tak trzymać!
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Królowa Bona
z Dobkowic
Kilka pytań do…

W biuletynie informacyjnym „Moja gmina – moja wieś” przedstawiamy sylwetki samorządowców gminy Kobierzyce. Tym razem poznamy bliżej Teresę
Roznerską, sprawującą funkcję sołtysa wsi Dobkowice.

- Na czym polega, Pani zdaniem, rola
sołtysa?
- Uważam, że rola sołtysa polega głównie
na pośrednictwie między mieszkańcami
wsi a gminą. Jako przedstawicielka władz
samorządowych w naszej gminie staram
się, aby moje kontakty z mieszkańcami
były bardzo dobre.
- Czyli funkcja jak najbardziej odpowiedzialna i niełatwa?
- Jestem sołtysem od 20 lat. Funkcję objęłam po śmierci mojego męża Eugeniusza,
który z kolei był sołtysem przez wcześniejsze 18 lat. Fakt, że ludzie wybrali właśnie
mnie, sprawił mi wiele radości, bo mogłam kontynuować dzieło mojego męża.
Widać, że mieszkańcy mają do mnie za-

ufanie, powierzają mi swoje problemy, wierząc, że
mogę im w jakiś
sposób pomóc.
To dodaje sił do
dalszej
pracy,
umacnia mnie w
przekonaniu, że
warto zrobić coś
dobrego dla innych.
- Jaka jest Teresa
Roznerska prywatnie?
Prywatnie?
Uważam, że jestem silną kobietą.
Wychodzę z założenia,
że nie ma rzeczy
niemożliw ych
do
zrealizowania. Życie mnie
nie
oszczędzało, a mimo to ciągle staram się iść
do przodu. Optymizm, to bardzo
ważna cecha, a ja
ją posiadam. Łatwiej się żyje, gdy
z nadzieją patrzy
się w przyszłość.
- Czy jest Pani
człowiekiem

konfliktowym?
- Wydaje mi się, że nie. Staram się, aby sytuacji konfliktowych było jak najmniej.
Wszelkie problemy rozwiązuję na drodze
pokojowej, poprzez rozmowy. W naszej
małej miejscowości rzadko dochodzi do
konfliktów. Oznacza to, że wszyscy mieszkańcy starają się żyć zgodnie.
- Co Pani najbardziej przeszkadza w
sprawowaniu funkcji sołtysa?
- Prawdę mówiąc nie ma takich przeszkód,
albo jest ich niewiele. Dobrze współpracuje mi się z radą sołecką. Wszelkie decyzje,
które podejmujemy są wspólne i przemyślane, a większość mieszkańców popiera
nasze działania. Gdy jest inaczej, a jestem

przekonana o swojej racji- potrafię postawić „na swoim”.
- Co Pani uważa za swój największy sukces w pracy sołtysa?
- Nigdy się nad tym nie zastanawiałam, ale
fakt, że tak długo jestem sołtysem można
chyba uznać za sukces. Wizytówką naszej wsi jest świetlica, w której się spotykamy, bawimy i przede wszystkim integrujemy. Mam swoją „cząstkę” w jej powstaniu
i budowie. To główny ośrodek kulturalny w naszej wsi. Znani jesteśmy z bardzo
dobrej zabawy i wybornego jedzenia, które sami przyrządzamy. Ja i moje koleżanki
jesteśmy znane jako bardzo dobre kucharki, niemal mistrzynie w tym fachu, daleko
poza nasza wsią i to można również uznać
za sukces.
- Ulubiona potrawa?
- Lubię wszystkie potrawy, muszą być tylko dobrze przyprawione. Jestem zwolenniczką tzw. „obiadów niedzielnych”, a więc
tradycyjnego rosołu (koniecznie z kury i
kaczki!). Na drugie danie obok mięsa, nie
powinno zabraknąć wielu surówek.
- Ulubiony napój?
- Chętnie odpoczywam przy herbatce, ale
bez cytryny. Ciastko też mile widziane.
- Ulubione zajęcie?
- Idę z duchem czasu. Mam komputer i
wieczorami surfuję po internecie. Uważam, że z technologią muszę być na bieżąco, funkcja sołtysa tego wymaga.
- Miejsce, które chciałaby Pani odwiedzić?
- Marzy mi się jeszcze zwiedzić Rzym i
miejsce spoczynku Jana Pawła II.
- Do jakiej postaci ze świata baśni, fikcji literackiej czy legend by się Pani przyrównała?
- To chyba najtrudniejsze pytanie. Jak już
wcześniej zaznaczyłam, jestem miłośniczką dobrej kuchni. Gotowanie to moja pasja i pojęcie „sztuka kulinarna” nie jest mi
obce. Była w naszej historii postać, która
w znaczący sposób odmieniła upodobania
kulinarne Polaków. To królowa Bona. Jeśli już miałabym się do kogoś przyrównać
pod tym względem, to chyba tylko do niej.
„Włoszczyzna” jest podstawą także w mojej kuchni!

Rozmawiał Janusz Kołodziej

INFORMACJE GMINNE
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Mała Gmina Dużego Sukcesu

www.wrosip.pl

Kobierzyce
jako wzór

Portal
informacji
przestrzennej

Nawet niewielkie gminy dzięki dobrej współpracy z inwestorami są w stanie odnieść sukces, przyciągając na swe tereny największych europejskich i światowych przedsiębiorców. Wśród takich
gmin są m.in. Kobierzyce.

O sukcesie naszej gminy opowiadał wójt Ryszard Pacholik podczas konferencji „Małe
Gminy Dużego Sukcesu”, która odbyła się w
17 marca 2009 w Katowicach. Było to pierwsze tego typu spotkanie, które zgromadziło
inwestorów oraz przedstawicieli gmin, które odniosły na swym terenie sukces inwestycyjny. Spotkanie to miało na celu wskazanie
dobrych praktyk oraz kierunków, w jakich
podążają polscy samorządowcy, którzy w
sposób profesjonalny podeszli do kwestii
zagospodarowania terenów. Wśród prelegentów konferencji byli m.in. wójtowie Kobierzyc, Strykowa i Tarnowa Podgórnego.
Gminy te, przyciągając na swe tereny wiele
firm z różnych sektorów gospodarki, mogą

pochwalić się osiągnięciem znaczącego sukcesu inwestycyjnego, nie tylko na skalę kraju, ale i Europy.

Agnieszka Jankowska-Jakus

Podinspektor do spraw gospodarki komunalnej

Informujemy, że od miesiąca marca 2009 roku w Urzędzie Gminy Kobierzyce zatrudniona została na stanowisku podinspektora do spraw gospodarki komunalnej Pani Małgorzata Seredyńska.
Do zadań nowego pracownika należy:
- prowadzenie spraw związanych z komunikacją zbiorową;
- kontrola stanu mienia komunalnego (w tym nieruchomości gruntowych, infrastruktury) oraz czystości i porządku w gminie a także prowadzenie
spraw związanych z utrzymaniem mienia i przeprowadzaną kontrolą;
- prowadzenie spraw związanych ze stanem techniczny budynków i postępowaniami przed organami nadzoru budowlanego;
- dokonywanie uzgodnień lokalizacji urządzeń obcych w działkach gminnych, w tym w drogach gminnych .
Zapytania, skargi i wnioski w w/w sprawach prosimy kierować listownie: na adres Urzędu Gminy Kobierzyce, telefonicznie pod numerem telefonu:
071 36 98 224 lub e’mailem: mseredynska@ugk.pl.

OGŁOSZENIE O PORADACH PRAWNYCH
W każdy poniedziałek w godzinach 7:30- 15:30 i środę w godzinach 9:00- 16:00 w budynku
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach ul. Witosa 18 udzielane będzie bezpłatne
poradnictwo prawne i obywatelskie.

OGŁOSZENIE



Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno - Montażowych EXPRIM Sp. z o.o. we Wrocławiu ul. Kobierzycka 22 informuje odbiorców
usług, że z dniem 01.04.2009 r. zgodnie z Uchwałą nr XXX/371/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 13 lutego 2009 r. oraz Uchwałą
nr XX/372/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 13 lutego 2009 r. opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków ulegają zmianie i będą
wynosić:
a) grupa 1 – gospodarstwa domowe i obiekty użyteczności publicznej
zaopatrzenie w wodę
• opłata stała 1,10 zł/miesiąc + VAT
• cena wody 1,59 zł/m3 + VAT
odprowadzanie ścieków
• cena usługi odprowadzania ścieków 2,86 zł/m3 + VAT
b) grupa 2 – pozostali odbiorcy nie wymienieni w grupie 1, z wyłączeniem odbiorców na kierunku do Strefy Aktywności Gospodarczej w Biskupicach  Podgórnych
zaopatrzenie w wodę
• opłata stała 1,10 zł/miesiąc + VAT
• cena wody 3,07 zł/m3 + VAT
odprowadzanie ścieków
• cena usługi odprowadzania ścieków 6,21 zł/m3 + VAT
Taryfy obowiązują począwszy od dnia 1 kwietnia 2009 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2009 r.

Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia strony internetowej www.wrosip.pl i korzystanie
ze zgromadzonych tam informacji przestrzennych.
System umożliwia uzyskanie szeregu
bardzo przydatnych informacji o terenie czy nieruchomości (np. takich jak:
numer działki, klasa bonitacji gruntu,
powierzchnia-wymiary działki, istniejąca infrastruktura techniczna, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nazwa ulicy i
numer adresowy, itp.).
Podobnych Systemów Informacji Przestrzennej w Polsce jest zaledwie kilka
– gmina Kobierzyce wraz z powiatem
wrocławskim jest liderem w tej dziedzinie. 19 marca 2009 podczas X Dolnośląskiego Forum Samorządu Terytorialnego w Kudowie Zdroju o zaletach
systemu opowiadali: Maciej Tobjasz kierownika pracowni SIP w Powiatowym Zakładzie Katastralnym we Wrocławiu oraz Grzegorz Maszka.
Grzegorz Maszka

Kolejny sukces gminy Kobierzyce

Wysoko
w rankingu
„Wspólnoty”
Miło nam poinformować Państwa, iż gmina
Kobierzyce w kategorii gminy wiejskie zajęła
7. miejsce w rankingu, pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota” - „Kondycja finansowa
samorządów - nadwyżka operacyjna w 2007
roku”.
Jest to niewątpliwy sukces, gdyż w Polsce
jest aż 1586 gmin wiejskich. Ranking został
oparty na obliczeniu tzw. nadwyżki operacyjnej, która jest najważniejszym wskaźnikiem obrazującym sytuację finansową
jednostki samorządowej. W rankingu posłużono się definicją stosowaną w projekcie nowej ustawy o finansach publicznych.
Nadwyżka operacyjna to różnica między
dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi.

Agnieszka Jankowska-Jakus

EDUKACJA



moja gmina – moja wieś

Uroczystość w Pustkowie Żurawskim

Sztandar - symbol
małej ojczyzny
24 lutego 2009r. miała miejsce niecodzienna uroczystość w Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta w Pustkowie Żurawskim. W tym dniu został
uroczyście przekazany przez Radę Rodziców sztandar z okazji obchodów jubileuszu 45-lecia wybudowania szkoły.
Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej odprawionej w kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela w Pustkowie Żurawskim przez księdza proboszcza Andrzeja Ćwika, podczas której został
poświęcony sztandar szkoły. Następnie w uroczystym pochodzie przy dźwiękach orkiestry
Kobierzyce-Band wszyscy uczestnicy uroczystości przeszli do budynku szkolnego. Prowadzący
ceremoniał przekazania sztandaru Aleksandra
Kropp i Krzysztof Pilc poprosili uczestników
uroczystości o powstanie i poczet sztandarowy
rodziców w składzie chorąży - Jarosław Dybka,
asysta - Beata Włodarczyk oraz Marzena Ziomoch uroczyście wprowadził sztandar na salę
gimnastyczną.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego przybyłych gości powitała dyrektor szkoły Zuzanna
Moskal. Wśród zaproszonych byli m.in: zastępca wójta gminy Kobierzyce Piotr Kopeć, sekretarz gminy Maria Wilk, starszy wizytator Kura-

Do oszczędnych świat należy

Wielki sukces
17 lutego Szkolna Kasa Oszczędności „Kapitalik” w Szkole Podstawowej w Pustkowie Żurawskim obchodziła swoje święto. W tym dniu
zostały uroczyście wręczone nagrody w konkursie Banku PKO „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w PKO”.
SKO działa od 7 lat w naszej szkole i co roku odnosi niebywałe sukcesy. Od początku kieruje nią Janina Szylko. Od września do maja dzieci wpłacają zaoszczędzone pieniądze na książeczki SKO. Biorą
udział w akcjach charytatywnych na rzecz szkoły,
środowiska, zwierząt - zbiórka makulatury, puszek,
baterii, pieniędzy dla schronisk i dla domów dziecka.
Uczą się też gospodarności, poszerzają wiedzę z zakresu bankowości i ekonomii.
W ubiegłym roku dzieci zgromadziły 12.454,47 zł.
Nasze SKO uczestniczy w ogólnopolskim konkursie
„Dziś oszczędzam w SKO, jutro w PKO”. Na uroczystość wręczenia nagród w tym dniu przybyli przedstawiciele PKO Marzena Ozimek i Aniceta Palcar.
Uczniowie wraz z opiekunem przygotowali program
artystyczny prowadzony przez Małgosię Michalewską.
W tym roku zajęliśmy II miejsce w Polsce oraz I miejsce w województwie dolnośląskim.
Najbardziej oszczędni otrzymali atrakcyjne nagrody.
Krzysztof Pilc

torium Oświaty Kinga Skiba-Kuna, ks. Andrzej
Ćwik, przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Czesław Czerwiec, zastępca przewodniczącego Rady Gminy Henryk Łoposzko, radni gminy Kobierzyce, kierownik referatu oświaty Anna
Wilisowska, dyrektorzy gminnych szkół i przedszkoli, rodzice, mieszkańcy, grono pedagogiczne
oraz uczniowie. Następnie odbyło się ślubowanie pocztów sztandarowych uczniów w składzie:
chorąży Tomasz Modrak, asysta Adrianna Kulczycka i Alicja Janowska. Członkowie pocztu
ślubowali nosić go dumnie i wysoko, przestrzegać wpajanych w szkole zasad i ideałów, szanować dobre imię szkoły i kultywować jej tradycje
oraz godnie ją reprezentować wobec społeczności. Najważniejszym momentem uroczystości
było przekazanie przez Radę Rodziców sztandaru dyrektor szkoły Zuzannie Moskal, która
dokonała prezentacji sztandaru zebranym gościom, a następnie przekazała go uczniom. Sztandar – jak głosi jego akt fundacyjny – to symbol
najwyższych wartości, honoru i tradycji, zobowiązanie do godnego wypełniania obowiązków
wobec ojczyzny i narodu. Sztandar dla społeczności uczniowskiej jest i będzie symbolem małej ojczyzny, którą jest Szkoła Podstawowa im.
Romualda Traugutta w Pustkowie Żurawskim i
jej najbliższe środowisko. Szkoła, z którą dzięki
niemu jej uczniowie i absolwenci będą się utożsamiali. Sztandar będzie z uczniami zarówno w
trakcie uroczystości szkolnych, jak i państwowych, obchodzonych na terenie gminy. Stanie
się ważnym elementem szkolnego programu
wychowawczego.
Następnie uczniowie z poszczególnych klas złożyli uroczyste ślubowanie. Po ceremonii ślubowania nastąpił akt uroczystego wbicia gwoździ
w drzewiec sztandaru z nazwiskami ofiarodawców. Byli to: Urząd Gminy Kobierzyce, Zuzanna
Moskal, Jan Kowalczyk, Rada Rodziców, Rada
Pedagogiczna i pracownicy szkoły, uczniowie,
Mieczysław Joachimiak, Piotr Kopeć, Aleksan-

dra Kropp, Henryk Łoposzko, Maria Nowak,
Krzysztof Pilc, Wiesław Rytelewski, Zygmunt
Smoła, Marta Sobczyk, Jan Sobiesiak, Maria
Wilk. Ogromny wkład w inicjatywę zbiórki funduszy na zakup sztandaru mieli również rodzice
organizując zabawę andrzejkową i bal sylwestrowy. Znaczącą sumę pieniędzy zebrali uczniowie
podczas „Kiermaszu Bożonarodzeniowego”, na
którym sprzedawano ręcznie wykonane ozdoby świąteczne. Sztandar szkoły został wykonany w pracowni haftu artystycznego K. Duchniak w Radomiu, a koszt wykonania wyniósł
- 8.680 zł. Następnie dyrektor szkoły Zuzanna
Moskal złożyła podziękowania wszystkim tym,
którzy przyczynili się do ufundowania sztandaru. Szczególne podziękowania skierowane były
do dyrektorów, którzy tworzyli historię szkoły
oraz pielęgnowali jej tradycję: Marii Wilk, Ryszardowi Buremu, Januszowi Cabanowi oraz
Grażynie Gajda- Lipskiej. Dyrekcja złożyła podziękowania nieobecnemu niestety Janowi Kowalczykowi, który był pierwszym dyrektorem i
założycielem Szkoły Podstawowej w Pustkowie
Żurawskim. Szczególne podziękowania otrzymali „przyjaciele szkoły” Maria Nowak, Beata
Włodarczyk, Henryk Łoposzko oraz dyrektor
GCKiS w Kobierzycach Artur Cierczek, którzy
od wielu lat wspierają szkołę. Podziękowania
otrzymali również rodzice za pomoc przy organizacji uroczystości, a w szczególności Jarosław
Dybka za wykonanie gabloty, w której umieszczony na stałe będzie szkolny sztandar.
Na zakończenie części oficjalnej głos zabrali zastępca wójta gminy Kobierzyce Piotr Kopeć, wizytator Kuratorium Oświaty Kinga Skiba - Kuna
oraz radny Henryk Łoposzko. Po odśpiewaniu
hymnu szkolnego nastąpiło uroczyste wyprowadzenie sztandaru i nastąpiła część artystyczna w wykonaniu uczniów, którzy przygotowali
inscenizację związaną z patronem szkoły Romualdem Trauguttem. Na zakończenie goście
obejrzeli prezentację multimedialną o szkole. Po
zakończeniu uroczystości wszyscy zebrani zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.
Krzysztof Pilc

Dyrektor szkoły Zuzanna Moskal składa serdeczne
podziękowania rodzicom, nauczycielom, pracownikom
szkoły, Radzie Rodziców, ks. Andrzejowi Ćwikowi,
radnemu Henrykowi Łoposzko, dyrektorowi GCKiS
w Kobierzycach Arturowi Cierczkowi,  Marii Nowak,
pracownikom przedszkola w Pustkowie Żurawskim
oraz wszystkim osobom, które pomogły w organizacji
uroczystości.
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EKOLOGIA



Odpady organiczne
Z ekologią na ty!

Wszyscy codziennie wytwarzamy odpady. Większość z nich staje się uciążliwymi śmieciami.
Pewna ich część (nawet 50%) może być pożyteczna. Są to miedzy innymi odpady organiczne, czyli resztki z kuchni odpady roślinne i odpady roślinne z ogrodu, pola.
Staną się one użyteczne, jeśli będziemy je
kompostować. Kompostowanie to stara
metoda produkcji wartościowego nawozu organicznego- kompostu. Odpady organiczne są przetwarzane w czasie kompostowania przez rozmaite mikroorganizmy (też
dżdżownice) do postaci prostych związków, które mogą wzbogacać glebę pod
uprawę roślin. Kompostować można w specjalnym kompostowniku przydomowym,
jak też w otwartej pryzmie. Warunki tworzenia wartościowego kompostu: - wybrać
odpowiednie miejsce do postawienia kompostownika czy utworzenia pryzmy, nie
przeszkadzające ludziom, w cieniu;- należy
zapewnić dostęp powietrza do kompostowanej masy, żeby zapobiec gniciu;- trzeba
zapewnić właściwą wilgotność w kompostowniku (kompost nie może być ani za suchy , ani za wilgotny, bo grozi to gniciem)
- należy wiedzieć, które odpady nadają się

do kompostowania, a które nie. Kompostować można liście, patyki, ścięte trawy,
itp. odpady z warzyw, owoce, chwasty, suchy chleb, wyroby piekarskie resztki jedzenia oprócz mięsa, ryb, serów (przyciąga to
szczury) herbata (ale nie ekspresowa), kawa
(ale nie filtry z ekspresu)skorupki jaj, wytłoczki po jajkach, serwetki papierowe, itp.
W zależności od pogody i składu kompostu, proces kompostowania może trwać
od 3 do 12 miesięcy. Pryzma kompostowa
może leżeć nie poruszana aż do osiągnięcia
dojrzałości, ale lepiej ją przełożyć po kilku miesiącach co umożliwi doprowadzenie powietrza oraz spulchnienie pryzmy.
Dzięki temu przyspieszony zostanie rozkład kompostowanych odpadów. Przekładając kompost trzeba zwrócić uwagę aby
warstwy górne znalazły się na dole, a dolne
na górze. W ostatecznym procesie rozkładu uzyskuje się jednolicie ciemną ziemie
przypominającą zapachem ziemie leśną. Po
osiągnięciu stanu dojrzałego kompost powinien być zużyty w ciągu następnych 13
miesięcy, później jego wartość nawozowa

spada. Dojrzały kompost można stosować
bezpośrednio na grządki warzywne lub
kwiatowe, albo do skrzynek kwiatowych
(w stosunku 1 część kompostu na 3-5 części ziemi), do sadzenia drzew (w stosunku 1 część kompostu na 5 części ziemi). Do
kompostowania nie nadają się: metal, plastik, szkło, pieluchy, podpaski, popiół, chemikalia, torby z odkurzacza. Zapraszamy
do stosowania tej najprostszej metody zagospodarowania odpadów organicznych.
Ta grupa odpadów staje się coraz większym problemem w wielu polskich gminach.
Mieszkańcy wytwarzają coraz więcej odpadów zielonych z ogrodów (skoszona trawa, liście, chwasty) i często wyrzucane są
one do pojemników na odpady zmieszane.
W ten sposób odpady zielone zamiast zostać przetworzone na pożyteczny kompost
w ogrodzie, są usuwane na składowisko.
Mieszkańcy i gmina niepotrzebnie dopłacają do tego co może być z pożytkiem zagospodarowane na własnej posesji.
Irena Krukowska-Szopa

Informujemy, Ŝe w dniu 04.04.2009r.
na

terenie

gminy

przeprowadzona

zostanie

zbiórka

odpadów

wielkogabarytowych (np. starych mebli, zuŜytego sprzętu: AGD, RTV itp.).
Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić
je przed posesją (w sposób nie powodujący zagroŜenia) do
00

godziny 9

w wyznaczonym dniu. Odpady wystawione po tym

terminie nie będą odebrane.
Jednocześnie informuję, Ŝe nie będą zabierane odpady wysypane
luzem typu: ziemia, gruz budowlany, odpady komunalne, resztki roślinne,
itp., oraz odpady sprzed posesji, której właściciele nie mają podpisanej
umowy na odbiór odpadów komunalnych!
Zachęcam do skorzystania z okazji i przeprowadzenia porządków na
strychach oraz w piwnicach.
Uwaga!!!!!!!!!
Dodatkowo w dniach 14 - 15 marca, 18 - 19 kwietnia, 16 - 17 maja, 20 - 21
czerwca, 18 - 19 lipca, 15- 16 sierpnia, 19- 20 września na terenie Gminnej
Spółdzielni „SCh” w Kobierzycach będzie ustawiony kontener do którego
moŜna będzie wrzucać odpady wielkogabarytowe.

ROZMAITOŚCI


Rozważania wielkanocne

Stracić
ciężar.
Odrodzeni
Trwając w nastroju Świąt Wielkiej Nocy – przenikniętego wielką Tajemnicą święta zwycięskiego życia, skierujmy na chwilę swe oczy ku
naszym przygotowaniom na przyjęcie tej Tajemnicy.
Jest to bowiem okazja, by ponownie uwolnić uwięzione siły życiowe. Niejednokrotnie wielu z nas
poddaje się pokucie – jedni na duszy, inni na ciele. Już po pierwszych dniach coś się zmienia. Stajemy się lżejsi – i nie chodzi tu o kilogramy, lecz o
nasze wnętrze. Tak jakbyśmy rzeczywiście zrzucali balast. Kalendarz z terminami, program telewizyjny, codzienne troski – wszystko traci na wadze.
I dziw, że tak łatwo. Bez ascetycznej rezygnacji, bez
zaciskania zębów – po prostu trzeba sobie odpuścić. Z tej nowej lekkości bytu wyrasta wewnętrzna wolność, droga sama prowadzi nas do samego
środka, na nowo uświadamiamy sobie, że nie samym chlebem żyje człowiek. To nie przypadek, że
codzienne wczesne wstawanie przychodzi dużo łatwiej. Pasuje to do starej tradycji wielkopostnej.
Post ma bowiem być niczym innym jak głosem budzącym do życia.
Specyfika Świąt Wielkanocnych umożliwia nam
ogląd naszej rzeczywistości z dwóch perspektyw,
z których jedna wcale nie wyklucza drugiej. Taki
sposób patrzenia zaś wlewa w nasze serca nadzieję
i pogłębia wiarę w nasze zmartwychwstanie. „Tam,
gdzie jest światło jest też cień”. Owszem. To przysłowie jednak możemy odwrócić, a wówczas zabrzmi ono: „Gdzie jest cień, musi być też światło”.
Jedno łączy się z drugim: nie ma światła bez cienia
ani cienia bez światła. Dotyczy to także nas, ludzi.
W sobie samych lub w innych często dostrzegamy tylko ciemność. Nie powinniśmy zapominać,
że po drugiej stronie cienia istnieje światło. Poza
nudną fasadą drobnomieszczańskiego urzędnika,
któremu zarzucany jest brak uroku i dowcipu prezentera telewizyjnego, może ukrywać się porządny
szczery człowiek, którego światłem są niezawodna wierność i ciche dobro; drugą, ciemną stronę
tego ”medalu” stanowi pedantyczny porządek dnia
i flegmatyczna ociężałość. Temu, kto chce usunąć
ten cień, grozi, że wraz z nim zgasi światło, które
go rzuciło. W prastarej pieśni kościelnej, śpiewanej w noc Zmartwychwstania, nawet winę wielbi
się jako szczęśliwą, ponieważ jest cieniem, po którego drugiej stronie tym jaśniej promienieje światło. Kto umie dostrzec obie strony równocześnie
potrafi również z wewnętrzną zgodą odnosić się do
innych. Wielkanoc zaś jest wyjątkową okazją, by
w naszym szarym życiu dostrzec jasność, by w sobie samych poza bezsensem zobaczyć piękno, i w
końcu by w mrokach śmierci dostrzec nadzieję na
nowe życie.
Kinga Kuzara
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Dolnośląski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego we Wrocławiu
TERMINY DYŻURÓW WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚCI
BEZPOŚREDNIE ZA 2009 ROK
NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE
L.p.
1
2
3
4
5

DATA
2 kwietnia
3 kwietnia
15 kwietnia
16 kwietnia
17 kwietnia

DZIEŃ TYGODNIA
czwartek
piątek
środa
czwartek
piątek

GODZINY
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00

MIEJSCOWOŚĆ
Tyniec Mały
Żerniki Małe
Tyniec nad Ślężą
Chrzanów
Domasław

MIEJSCE
Świetlica wiejska
Świetlica wiejska
Świetlica wiejska
u rolnika,  po umówieniu się tel.
Świetlica wiejska

Punkt konsultacyjny DODR w Kobierzycach, ul. W. Witosa 15, I p.
(między posterunkiem a delikatesami - stary UG), tel. 071 311 13 28
DATA
17.03.2009
24.03.2009
31.03.2009
7 kwietnia
14 kwietnia

DZIEŃ TYGODNIA
wtorek
wtorek
wtorek
wtorek
wtorek

GODZINY
09.00-15.00
09.00-15.00
09.00-15.00
09.00-15.00
09.00-15.00

od 21 kwietnia do 15 maja ( oprócz poniedziałków) stałe dyżury w
Urzędzie Gminy Kobierzyce, Al. Pałacowa 1,  Sala Różowa
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7.30-15.00
9.00-17.00
7.30-15.00
7.30-15.00

Przypominamy !!!
TERMIN SKŁADNIA WNIOSKÓW:  15 MARZEC – 15 MAJ 2009r
MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:  Biuro Powiatowe ARiMR,
ul. Komuny Paryskiej 72, 50-452 Wrocław
Doradca terenowy DODR:  Monika Kruczek, tel. 0609-79-28-48

EDUKACJA
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Dzień otwartych drzwi w Bielanach Wrocławskich

Końcówka sezonu piłkarek ręcznych

Poznaj
naszą szkołę

Walczyły
o awans

Stało się już tradycją, że wiosną każdego roku Gminny Zespół Szkół w Bielanach Wrocławskich organizuje Dzień Otwartych Drzwi. Tak było i tym razem, 20 lutego w godzinach popołudniowych gościliśmy niecodziennych przybyszów.
Zaprosiliśmy wtedy wszystkich chętnych
do obejrzenia naszej oferty edukacyjnej, a
podwoje naszej placówki stanęły otworem
dla uczniów, którzy rozważają wstąpienie
w szeregi bielańskiej braci szkolnej oraz
ich rodziców. W tym roku odwiedzili nas
również uczniowie klasy VI z Tyńca Małego wraz ze swoim nauczycielem. Wszyscy mieli wówczas niepowtarzalną okazję
zwiedzenia szkoły od „wewnątrz”.
Impreza rozpoczęła się przedstawieniem
pt. „Jaką miarą mierzysz, taką ci odda-

dzą”, przygotowanym przez uczniów z klasy II SP. Następnie goście obejrzeli prezentacje kół zainteresowań m.in. plastycznego,
młodego twórcy, matematycznego, promocji zdrowia, teatralnego oraz dziennikarskiego, a później mogli uczestniczyć w
zajęciach plastycznych, wspólnie rozwiązywać rebusy, łamigłówki i krzyżówki. W
tym samym czasie w sali informatycznej
odbywały się zajęcia pt. „Dziecko też człowiek, czyli rzecz o prawach”, a w świetlicy
szkolnej warsztaty plastyczne pt. „Laleczki
z łyżeczki”. Klasy IV-VI pokazały zgromadzonym przedstawienia teatralne w trzech
językach: polskim, angielskim i niemieckim, a bezpośrednio po nich zaprezentowały się koła zainteresowań działające w
szkole podstawowej: młodego twórcy, młodego poety, młodego polonisty, matema-



tyczne, turystyczne, informatyczne, dziennikarskie -„Bąbel”, a także basen i SKS.
Zainteresowani mogli również zapoznać
się z prezentacjami prac uczniów i licznymi wystawami.
Ciekawą ofertę przygotowali także uczniowie gimnazjum. Na początku wszyscy chętni obejrzeli przedstawienie „Giermkowie Księcia Bogusza”, skecze i scenki
rodzajowe w językach angielskim i niemieckim, a następnie prezentacje kół zainteresowań i działań przygotowanych przez
gimnazjalistów, w
tym: program wychowawczy, koło
integracji wiedzy,
dziennikarsk ie
”Węzeł”, wolontariat, koło chemiczne i klub sportowy „Bielik”. Tego
dnia można było
również
obserwować zmagania
członków laboratorium fizycznego
i chemicznego i
obejrzeć, a nawet
spróbować własnych sił wykonując
doświadczenia - praktyczny
wiatr, zdradliwy
język, koleżeński
telefon, samopompujący się balonik, grzyb
chemiczny, wulkan, woda zapalnikiem,
sztuczna krew lub otrzymywanie złota. W
gabinecie historycznym walczyli uczniowie w turnieju rycerskim, a w angielskiej
kawiarence serwowano wszystkim herbatę i ciasteczka. Młodzież z koła matematycznego próbowała swoich sił rozwiązując łamigłówki matematyczne i układanki
geometryczne, a koło dziennikarskie uczniów gazetki „Węzeł” przybliżyło trudną
pracę redaktorów. Równolegle w sali gimnastycznej uczniowie rozgrywali mecze
koszykówki i piłki siatkowej oraz prezentowali pokazy judo, a w bibliotece szkolnej
odbywały się warsztaty „Wesołe abecadło,
czyli inicjały książkowe”.
Wszystkim serdecznie dziękujemy!
Joanna Para

Połowicznym sukcesem zakończyły rywalizację o wejście do fazy finałowej zespoły KPR-u
Kobierzyce, które rozgrywały decydujące mecze w ostatni weekend.

W lidze dolnośląskiej juniorek młodszych
(do lat 17) w ostatnim pojedynku rozgrywek kobierzycki zespół walczył z bezpośrednim rywalem do awansu z drugiego
miejsca Zagłębiem Lubin. Pierwsze miejsce w lidze zapewnił sobie wcześniej MKS
PR Finepharme Jelenia Góra.
Mecz z Zagłębiem miał wyłonić drugi zespół z Dolnego Śląska, który będzie reprezentować region w Mistrzostwach Polski.
Niestety, po zaciętym pojedynku, drużyna

KPR Kobierzyce uległa we własnej hali zespołowi z Lubina zajmując trzecie miejsce
w rozgrywkach ligi dolnośląskiej.
KPR Kobierzyce - MKS Zagłębie Lubin
22:25 (11:15).
Najwięcej bramek dla KPR-u zdobyły:
Martyna Michalak 6, Paulina Wojda 5.
Również decydujący o końcowym miejscu w tabeli rozgrywek młodziczek (do lat
15) miał pojedynek w Świebodzicach gdzie
miejscowa Victoria, lider rozgrywek ,podejmował zespół KPR-u. Stawką tego pojedynku było pierwsze miejsce w tabeli i
prawo organizowania we własnej hali turnieju ćwierćfinałowego mistrzostw Polski.
Po bardzo emocjonującym pojedynku młodziczki KPR-u przegrały z Victorią Świebodzice i zajęły drugie miejsce w
rozgrywkach dolnośląskich. Zespół awansował z drugiego miejsca do mistrzostw
Polski i w dniach 1-3 maja 2009 weźmie
udział w turnieju ćwierćfinałowym na
Górnym Śląsku.
MKS Victoria Świebodzice - KPR Kobierzyce 25:23 (11:9). Najwięcej bramek dla
KPR-u zdobyły: Monika Kaźmierska-10,
Anita Madej-6.
Wojciech Duczek
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Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Młodzież zapobiega
pożarom
Co roku w gminie Kobierzyce organizowany jest konkurs wiedzy pożarniczej. Uczestniczą w nim
wszystkie chętne dzieci w wieku od 10 lat ze szkół podstawowych i gimnazjum.
Organizatorem konkursu są strażacy z
gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych, Gminne Centrum Kultury i
Sportu oraz urząd gminy 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 z poszczególnych szkół są kwalifikowani do eliminacji gminnych.
Gminny finał odbył się 25 lutego w Gminnym Centrum Kultury i Sportu. Wzięło w
nich udział 28 uczestników po 14 osób ze
szkół podstawowych i gimnazjum. Eliminacje polegały na rozwiązywaniu 40- minutowego testu z wiedzy pożarniczo–ratowniczej. Przy otrzymaniu równej ilości
punktów była dogrywka polegająca na odpowiedzi na wylosowane pytania ustne.
Komisja konkursowa stwierdziła, że uczestnicy wykazali się dobrą znajomością wiedzy
pożarniczej. W poszczególnych grupach
wiekowych najlepsi byli:
Grupa 10 - 13 lat
1. Mateusz Pawłowski - 26 pkt, Sz P Pustków
Wilczkowski, opiekun Dorota Smolana;

2. Roger Hampel - 23 pkt, GZS Bielany
Wrocławskie, opiekun Elwira Wiśniewska;
3. Mateusz Kotowski - 22 pkt, Gminny Zespół Szkół Bielany Wrocławskie, opiekun Elwira Wiśniewska.
Grupa 14 - 16 lat
1. Przemysław KorneckI - 28 pkt Gimnazjum Kobierzyce, opiekun- Lucyna Wawrzyniak;
2. Karolina Zdeb - 28 pkt, Gimnazjum Kobierzyce, opiekun Lucyna Wawrzyniak;
3. Sandra Majda - 23 pkt, GZS Bielany Wrocławskie, opiekun Elwira Wiśniewska.
Zwycięscy grup będą reprezentować gminę
Kobierzyce w eliminacjach powiatowych.
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 wręczenia nagród ,dyplomów i upominków dokonała Maria Wilk- sekretarz gminy,
w asyście prezesów OSP Kobierzyce- Stanisława Zdeba, Pustkowa WilczkowskiegoRyszarda Kądzieli i Pustkowa ŻurawskiegoWojciecha Szwejkowskiego.
Turniej zorganizowali i przeprowadzili Joanna Szymkowska i Maciej Bosiacki.
Henryk Maciej Bosiacki
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Pomoc i edukacja

Maluchy
pomogły
zwierzakom

Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Bielanach Wrocławskich zaangażowały się w pomoc
dla zwierząt z wrocławskiego schroniska.

Opiekując się powierzonymi naszej opiece dziećmi staramy się przekazywać im pozytywne wzorce
zachowań,
kształtować
w
nich
wrażliwość, umiejętność współczucia
innym i pozytywny stosunek
do otaczającego
świata. Dlatego wielką radość sprawiło nam
to, że na apel o pomoc dla zwierząt z wrocławskiego schroniska przy ul. Skarbowców
zarówno dzieci jak i ich rodzice zareagowali w sposób godny pochwały.
W trakcie trwającej w dniach 5 – 13 lutego zbiórki, dzieciom z Przedszkola Samorządowego w Bielanach Wrocławskich udało się zebrać 172 kilogramy karmy, sporo
przysmaków i zabawek oraz koce, kołdry i
ręczniki do ocieplania legowisk dla zwierząt. Zaraz po zakończeniu akcji wszystkie zgromadzone dary trafiły do schroniska. Jego dyrekcja serdecznie podziękowała
dzieciom, a patronujący podobnym akcjom
miesięcznik „Mój Pies” nagrodził przedszkole roczną prenumeratą.

Joanna Grabowska, koordynator zespołu d/s
edukacji proekologicznej

Dzień Kobiet
w Rolantowicach

W niedzielę 8 marca w świetlicy wiejskiej w Rolantowicach odbyła się miła uroczystość z okazji Święta Kobiet.
Organizatorzy zadbali o miłą atmosferę i „małe conieco”,
a ponieważ frekwencja dopisała, panie miały powody
do zadowolenia.
Wiesław Rytelewski

INFORMACJE/OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE
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Wójt Gminy Kobierzyce
działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i wolontariacie
(Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz.873 ze zmianami)

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Kobierzyce
Otwarty konkurs ofert adresowany jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. nr 96 z 2003 r. poz. 873 ze zmianami), osób
prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych podległych
organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych realizujących zadania publiczne odpowiednie do terytorialnego i przedmiotowego zakresu działania Gminy Kobierzyce.
Zadania publiczne Gminy Kobierzyce objęte konkursem:
A. upowszechnianie kultury
a) organizacja życia kulturalnego, turystyczno-wypoczynkowego, imprez środowiskowych i okolicznościowych z udziałem emerytów, rencistów i inwalidów zamieszkałych na terenie Gminy Kobierzyce
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania – do 10 000 zł.
b) zorganizowanie platformy interaktywnej przedsiębiorczości
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania – do 5 000 zł.
c) integracja i aktywizacja społeczna środowiska osób niepełnosprawnych
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania – do 5 000 zł.
d). organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Kobierzyce poprzez wyjazdy do placówek kulturalnych oraz wycieczek krajoznawczo-turystycznych
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania – do  10 000 zł.
e). integrowanie Sybiraków z terenu Gminy Kobierzyce poprzez organizację wyjazdów kulturalnych i integracyjnych
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania – do 5 000 zł.
B. edukacyjna opieka wychowawcza
a) organizacja obozów wypoczynkowych w ramach akcji letniej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kobierzyce
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania – do 20 000 zł
I. Warunki realizacji zadań
Elementarnym warunkiem realizacji powierzonych bądź wspieranych zadań publicznych jest dołożenie przez podmiot najwyższej staranności w realizacji, zgodnie z umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w
zakresie opisanym w ofercie.
II. Zasady przyznawania dotacji
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

wspieranie i powierzanie zadań odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert,
podmioty ubiegające się o dotację składają oferty zgodnie z wymogami zawartymi w pkt. I i III ogłoszenia,
prawidłowo złożone pod względem formalnym oferty podlegają ocenie merytorycznej właściwego pracownika Urzędu Gminy Kobierzyce,
ferty opiniowane są przez Komisję ds. Użyteczności Publicznej Rady Gminy Kobierzyce
oferty rozpatruje Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy,
Wójt dokonuje zatwierdzenia wybranej oferty,
kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie,
o podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie lub telefonicznie,
od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie,
warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji projektu umowy pomiędzy Gminą Kobierzyce a organizacją składającą ofertę według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr
264 poz. 2207). Umowę ze strony wnioskodawcy podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji zgodnie z jej statutem,
11) w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu oferty,
12) działania w ramach dofinansowanego projektu, których koszty zostaną przedstawione w sprawozdaniu, mogą rozpocząć się dopiero z dniem zawarcia umowy; żadne koszty związane z realizacją dotowanego projektu,
powstałe przed datą zawarcia umowy lub po terminie zakończenia realizacji projektu, określonym w umowie, nie będą pokrywane ze środków dotacji,
13) dotacja będzie przekazana jednorazowo najpóźniej do 15 dni po podpisaniu umowy.
III. Terminy i tryb składania ofert
1.
2.
3.
4.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się od 3 kwietnia 2009r.
Na realizację ofert wyłonionych w konkursie przeznacza się środki finansowe łącznie do kwoty 55 000  zł.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia  1 kwietnia 2009 r.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Kobierzyce Aleja Pałacowa 1 w terminie do dnia 31 marca 2009 r. do godz. 11.00:
a) oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie
zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 264 poz. 2207) – formularz dostępny w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Kobierzyce,
b) aktualnego odpisu z rejestru – dotyczy podmiotów podlegających rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
c) potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii statutu
d) sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni rok
5. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferta winna być wypełniona w języku polskim, czytelnie i w sposób przejrzysty.
6. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
IV. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria (0-5):
a )merytoryczne (zasięg oraz mierzalny cel działania),
b) finansowe (koszty realizacji planowanego zadania - stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych efektów i celów,  inne źródła finansowania),
c) organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie),
d) zakładani partnerzy i beneficjenci
V. Wysokość środków przeznaczonych na realizację podobnych zadań w roku 2008 r.
W 2008 r. na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury przeznaczono 44 000 edukacyjną opiekę wychowawczą 20 000 zł,
VI. Informacje dodatkowe
1.Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udzielają: Edyta Chomiak (071) 36-98-197,
2.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub jego unieważnienia z podaniem uzasadnionych przyczyn. O odwołaniu lub unieważnieniu konkursu decyduje Wójt Gminy Kobierzyce

