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Spotkanie z przedsiębiorcami i inwestorami

Najważniejsza współpraca
Gmina Kobierzyce to miejsce, gdzie ludzie znajdują swoje miejsce zamieszkania, pracy i odpoczynku. To tutaj różnorodne firmy ulokowały swoje siedziby
i odniosły sukces, przyczyniając się do rozwoju Gminy Kobierzyce.

Postęp i rozwój to bardzo ważne elementy
życia każdego człowieka, ale nie miałyby miejsca bez docenienia przeszłości, dostrzeżenia
pozytywnych oraz negatywnych wydarzeń.
29 stycznia 2010r. w Bielanach Wrocławskich odbyło się Noworoczne Spotkanie Przedsiębiorców i Inwestorów z terenu Gminy Kobierzyce, które służyło dokonaniu podsumowania
ubiegłego roku, a także dyskusji o planach na
rok bieżący. Wśród zaproszonych gości znaleźli
się m.in.: Lidia Geringer de Oedenberg - posłanka do Parlamentu Europejskiego, Andrzej
Wąsik- Starosta Powiatu Wrocławskiego, zastępca Komendanta Komisariatu Policji Wrocław-Krzyki - nadkomisarz Piotr Dośpiał, Rektor
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiuprof. dr hab. Roman Kołacz, Dyrektor Agencji
Nieruchomości Rolnych - Andrzej Jamrozik,

Dyrektor
Wrocławskiego Związku Spółek
Wodnych - Edward
Klęk, przedstawiciele
firm działających na
terenie Gminy Kobierzyce oraz gminni
radni. Na początku
wystąpiła Schola z
Bielan Wrocławskich,
a następnie
Wójt
Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik przywitał gości i zaprosił
do obejrzenia filmu
o Gminie Kobierzyce.
Bardzo ważne było
dla zgromadzonych
wystąpienie Lidii Geringer de Oedenberg,
która wypowiadała
się na temat: „Przyszłość polityki rozwoju regionalnego i plany reformy wspólnej
polityki
spójności”.
Firmy otrzymały wiele
istotnych informacji o
nowych programach
unijnych, w których
będą mogły uczestniczyć. Przemówienie Lidii Geringer de
Oedenberg sprowokowało wiele rozmów
i pytań. Kulminacją
wieczoru było wręczenie podziękowań dla
firm z terenu Gminy Kobierzyce, które aktywnie wspierają działania na rzecz społeczności
lokalnej. Wójt Ryszard Pacholik dziękował firmom zaangażowanym w życie Gminy, za chęć
niesienia pomocy i współpracę w podejmowaniu przedsięwzięć mających znaczenie dla dynamicznego rozwoju Gminy Kobierzyce. Firmy,
które zostały wskazane przez GCKiS w Kobierzycach, szkoły, przedszkola, stowarzyszenia,
kluby sportowe oraz sołectwa otrzymały specjalne podziękowania wręczane przez Wójta.
Andrzej Wąsik Starosta Powiatu Wrocławskiego
oraz Agencja Nieruchomości Rolnych zostały uhonorowane podziękowaniem Wójta za
wspomaganie i gotowość w realizacji wielu
przedsięwzięć związanych z rozwojem Gminy.
Szczególnym momentem było podziękowanie

składane firmie LG Chem Poland na ręce Prezesa Jong Cheol Park. Pan Jong Cheol Park został
awansowany i obejmie nowe stanowisko
w Korei. Wójt Ryszard Pacholik mówił: „Dziękujemy za długoletnią współpracę i okazaną nam
przyjaźń. Zawsze mogliśmy liczyć na wsparcie
z Pana strony. Życzymy wielu sukcesów w dalszej karierze zawodowej”.
Część artystyczną wieczoru zapewniło Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach.
Wystąpili uczestnicy zajęć sekcji muzycznych
GCKiS w Kobierzycach oraz ich instruktorzy.
Spotkanie zakończyło się toastem za przyszłość, sukces i dobrą współpracę.
Maria Okraszewska

dokończenie na str. 3

Z okazji Dnia Kobiet
wszystkim Paniom
dużo radości
w życiu osobistym
oraz spełnienia marzeń
życzą
Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce
Czesław Czerwiec
Przewodniczący Rady
Gminy Kobierzyce

rekrutacja do przedszkoli
- czytaj str 6
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Pani Marii Wilk
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
Ojca

Pani Danucie Pietraszewskiej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
Męża

składają
Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce
wraz z pracownikami
Urzędu Gminy Kobierzyce
i jednostek organizacyjnych

składają
Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce
wraz z pracownikami Urzędu
Gminy Kobierzyce
i jednostek organizacyjnych

Radni i Przyjaciele z Gminy
Kobierzyce

Radni i Przyjaciele z Gminy
Kobierzyce

Wyrazy głębokiego
współczucia z powodu śmierci

Mamy
Grażynie Jagielskiej
składają
Dyrektor, nauczyciele i uczniowie
Gimnazjum w Kobierzycach

Ogłoszenia drobne
Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe w Bielanach Wrocławskich. Kontakt tel. 502 198 213.
Rombud usługi ogólnobudowlane, kompleksowe wykańczanie, remonty mieszkań i domów, wieloletnie doświadczenie, solidne wykonanie, fachowe doradztwo tel. kom. 669 031 509.
Cyklinowanie, lakierowanie, szpachlowanie, układanie parkietu, tel. 692 109 308.
Cyklinowanie, układanie parkietu, tel. 509 508 481.
Chcesz schudnąć, przytyć, świetnie wyglądać. Chcesz czuć się świetnie i nie chorować? Zadzwoń!!
661 61 00 13.
Sprzedam podwójny wózek dziecięcy (tandem), typowy dla rodzeństwa „rok po roku”. W komplecie
gondola dla noworodka i folia przeciwdeszczowa. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 661 61 00 13.
Pomoc drogowa, transport samochodów, busy, terenowe, osobowe. Transport towarów do 1,5t,
wypożyczalnia lawet. Kobierzyce tel. 604 222 101.
Biżuteria złota i srebrna, własne wyroby, sprzedaż - naprawa - skup, sztućce, wagi kuchenne i łazienkowe. Sklep Kobierzyce ul. Parkowa 16 (naprzeciwko szkoły) tel. 71 31 11 410 czynne pn.-pt. 9-17
sob. 9-13.
Najlepsze solarium, salon kosmetyczny, tipsy, fryzjer w Ambasadzie Urody w Domasławiu, ul. Wrocławska 24/2, tel. 604 176 297.
Naprawa telewizorów, Kobierzyce ul. Robotnicza 13/11, tel. 71 311 15 08.
CASTING! Do serialu telewizyjnego produkowanego dla Polsatu. Poszukujemy aktorów amatorów
i statystów w każdym wieku. WYNAJEM! Na dzień, bądź kilka godzin. Poszukujemy obiektów pod plan
zdjęciowy. Zgłoszenia pod adresem: casting@takomedia.pl, obiekty@takomedia.pl lub telefonicznie:
71 31 12 736.
Nowo otwarty „Gabinet Rollmasażu” zaprasza wszystkich na zabiegi odchudzania i modelowania
sylwetki. Pełczyce ul. Kwiatowa 22 (koło betoniarni) tel. kom. 500 57 69 75
Nauka jazdy samochodem, doszkalanie, kategoria B. Tel. kom. 667 667 833
Sprzedam 10 uli po 50 zł, stan bardzo dobry. Kontakt: Zbigniew Krawiec, Tyniec nad Ślężą, ul. Polna 7,
tel. 71 390 84 10
Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe w Bielanach Wrocławskich - może być na firmę lub biuro. Kontakt
tel. 502 198 213
Zapraszamy do pracowni krawieckiej DAFNE przy ul. Spółdzielczej 1 w Kobierzycach. Oferujemy
szycie na miarę, realizację własnych projektów, przeróbki oraz szycie firan i zasłon. Tel. 697 929 572
Wynajmę mieszkanie w Kobierzycach Tel. 509 45 76 15
Poszukuję pomieszczeń do prowadzenia firmy na terenie Gminy Kobierzyce. Działalność średniouciążliwa. Mogę przystosować pomieszczenia do swoich potrzeb. Interesuje mnie kupno. Tel. kom. 606 642 411.
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Podziękowania Wójta Gminy Kobierzyce
Ryszarda Pacholika dla osób, firm i wszystkich, którzy aktywnie wspierają działania
na rzecz społeczności lokalnej.

Podziękowania wręczono podczas spotkania noworocznego przedsiębiorców i inwestorów z terenu Gminy Kobierzyce, które odbyło
się w dniu 29 stycznia 2010.
Otrzymali je: Marek Łapiński - Marszałek
Województwa Dolnośląskiego, Andrzej Wąsik Starosta Powiatu Wrocławskiego, Agencja Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu, Mł. insp.
Robert Wodejko - Komendant Miejski Policji we
Wrocławiu, Brygadier Zbigniew Szklarski - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej
we Wrocławiu, ADF Auto, ATM Grupa, AUCHAN
POLSKA, AVO-WERKE, Bank Spółdzielczy Kobierzyce, Black Point, Cadbury Wedel, Cargill
Polska, Castorama Polska, Centrala Nasienna,
Cosinus, Dongseo Display Poland, Dong Yang
Electronics, Elear, Fatro Polska, FCM Smoła Bronisław, Firma usługowa Sedor, First, Forest Mouse, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Heesung Electronics Poland, Henpiach
PPHU, Henry Kruse, Hodowla Roślin Rolniczych
– Nasiona Kobierzyc, Hurtownia Nasion Lobelia II, INTER-CAR II, Layher, Leoni Kabel Polska,
LG Chem Poland, LG Display Poland, LG Electronics Wrocław, Logintrans, Makro Cash and
Carry, MBW Domasław, MWR Szarotka, NETTO,
Paweł Rytelewski CORN, Piekarnia-Cukiernia
Banol, Piekarnia-Cukiernia „Lukrecja”, Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych
„Exprim”, PPHU Romex-Kam, Remdro, Spedycja-Usługi Transportowe Domino, SZWED Zbigniew Handel Ogólnobranżowy, Toyota Bielany Nowakowski, Transport Ciężarowy Adam
Żurawski, „Wamed” Jaźwiec & Matuszewski,
Veria, Zakład Usług Komunalnych Hadlux.

Dyskusje i rozważania

Lutowa Sesja Rady Gminy
26 lutego odbyła się XLII Sesja Rady Gminy Kobierzyce.
Obrady przebiegały zgodnie z porządkiem.
Na wstępie Wójt Ryszard Pacholik przedstawił
raport z bieżącej działalności. Zostały omówione przede wszystkim przetargi, które zostały rozstrzygnięte w ostatnim czasie lub są
ogłoszone , a co się z tym wiąże inwestycje,
które rozpoczną się na terenie Gminy z początkiem wiosny. Po krótkim sprawozdaniu
Wójta radni rozpoczęli prace nad podejmowaniem kolejnych uchwał. W trakcie XLII Sesji
Rady Gminy przyjęto 18 uchwał w tym m.in.:
uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego północnowschodniej części wsi Szczepankowice, uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy
Miejscowości Chrzanów na lata 2010-2017”,
uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Kobierzyce do Programu Odnowy
Wsi w Województwie Dolnośląskim. Zatwierdzono także uchwałę dotyczącą zmiany diet dla
sołtysów. Do tej pory sołtysi otrzymywali dietę
w wysokości 300 zł., a po tej sesji została ona
podniesiona do 350 zł. Najważniejszym punktem obrad było przedyskutowanie uchwały
w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie
Gminy Kobierzyce. Uchwała ta została złożona
na wniosek Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjno-Montażowych „EXPRIM”. Podniesienie taryf

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków wzbudziło wiele wątpliwości radnych. Radni długo zastanawiali
się i dyskutowali nad słusznością proponowanej zmiany. W efekcie, w wyniku głosowania
uchwała została odrzucona. Na lutowej sesji
Rady Gminy nie tylko podejmowano uchwały,
ale również przyjmowano sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Komisji: Rewizyjnej, ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Użyteczności Publicznej,
Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kobierzyce.
Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte. Pani
Teresa Oszczyk Kierownik GOPS w Kobierzycach oprócz sprawozdania przedstawiła także
problemy z jakimi na terenie gminy zaczynamy
się borykać. Są to często problemy nie mające
natury finansowej. Wielu ludzi potrzebuje pomocy prawnej, psychologicznej, mieszkają w
naszej gminie osoby, które wracają z zagranicy
i nie potrafią się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Wzrasta także liczba osób starszych, które
wymagają pomocy opiekunki w domu. Radni
przedstawili swoje spostrzeżenia na ten temat
i zastanawiali się w jaki sposób można rozwiązać niektóre z poruszonych spraw.
Maria Okraszewska

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Miło nam poinformować, iż Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach w styczniu b.r. podpisało umowę z Samorządem Województwa Dolnośląskiego o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 dot. realizacji operacji „Przebudowy i rozbudowy budynku
GCKiS”. Kwota przyznanej pomocy wynosi ok. 25% kosztów operacji.
W ramach programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków
finansowych pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, kwota przyznanej pomocy stanowi ok. 20 % kosztów przedmiotowej operacji.
Przebudowa oraz rozbudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach obejmuje m.in. wykonanie zaplecza kuchennego sali widowiskowej (na parterze), pomieszczenia pracowni (na piętrze), przebudowę wejść do budynku, wprowadzenie windy
osobowej przeznaczonej m.in. dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie wiatrołapów i
rozbudowę infrastruktury technicznej. W wyniku realizacji planowanej inwestycji dwupiętrowy obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych umożliwiając im
korzystanie z bogatej oferty kulturalnej oraz zbiorów bibliotecznych. Realizacja projektu
przyczyni się do integracji środowiska wiejskiego, wzmocnienia więzi społecznych oraz
wyrównania szans w stosunku do pobliskiej aglomeracji Wrocławia, przede wszystkim w
obszarze większej dostępności do kultury.
E.W.

3

informacje gminne

moja gmina - moja wieś

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
UWAGA MIESZKAŃCY GMINY KOBIERZYCE ! - zmiana warunków udziału w projekcie
WÓJT GMINY KOBIERZYCE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
"Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagrożonym wykluczeniem cyfrowym"
Realizacja projektu będzie polegała na wyłonieniu grupy 30 osób, którym w pełni bezpłatnie udostępnione zostanie 30 sztuk zestawów komputerowych wraz
z opłaconym dostępem do Internetu. Projekt będzie realizowany na terenie Gminy Kobierzyce w latach 2010-2017.
Udział w projekcie mogą wziąć osoby, które zamieszkują na terenie Gminy Kobierzyce oraz nie posiadają dostępu do Internetu w gospodarstwie domowym (co
oznacza brak zawartej umowy na dostawę Internetu w ostatnich 12 miesiącach).
Aby wziąć udział w projekcie należy spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków – co oznacza, że należy znajdować się w jednej z poniższych grup :
1. Osoba Zgłaszana jest dzieckiem/ młodzieżą uczącą się z rodziny w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych,
typowanej do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej.
2. Osoba Zgłaszana jest osobą lub jest w rodzinie prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania
wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej.
3. Osoba Zgłaszana jest osobą, lub jest w rodzinie prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania
wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych.
4. Osoba Zgłaszana jest osobą niepełnosprawną ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, tj. całkowitą
niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji oraz całkowicie niezdolne do pracy. Orzeczony stopień niepełnosprawności nie może wykluczać możliwości
obsługi komputera.
Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby niepełnosprawne oraz z rodzin wielodzietnych .
Formularze zgłoszenia do projektu, można pobrać w formie papierowej w następujących miejscach:
1. w Urzędzie Gminy Kobierzyce w Kobierzycach – Biuro Obsługi Klienta, al. Pałacowa 1,
2. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach, ul. Witosa 18,
3. w Gminnym Zespole Szkół w Bielanach Wrocławskich, ul. Akacjowa 1,
4. w Gimnazjum w Kobierzycach, ul. Parkowa 7,
5. w Szkole Podstawowej w Kobierzycach, ul. Parkowa 7,
6. w Szkole Podstawowej w Pustkowie Żurawskim, ul. Kolejowa 46 ,
7. w Szkole Podstawowej w Tyńcu Małym, ul. Domasławska 10,
8. w Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim, ul. Kłodzka 2.
Dodatkowo będzie można pobrać formularz zgłoszenia do projektu ze strony internetowej www.ugk.pl (dział Aktualności).
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie będzie udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Kobierzyce www.ugk.pl (dział Aktualności) oraz w
wersji papierowej w wymienionych wyżej jednostkach.
Wypełnione Formularze wraz z załącznikami należy złożyć w dniach od 22 lutego 2010r. do dnia 23 marca 2010r. bezpośrednio w Urzędzie Gminy Kobierzyce w
Kobierzycach – Biuro obsługi Klienta lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Kobierzyce, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce.
Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać w Urzędzie Gminy Kobierzyce, w Referacie Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych,
tel. 71 369 82 26 , fax 71 311 12 52, e-mail: mpenczak@ugk.pl

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
ZA PALIWO ROLNICZE W 2010 ROKU
Termin składania wniosków
• 1-31 marca 2010 r. – termin wiosenny
• 1-30 września 2010 r. – termin jesienny
Miejsce składania wniosków:
• wójt, burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze
względu na miejsce położenia gruntów będących w
posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego (w tym dzierżawcy)
Załączniki do wniosku:
• faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowe-
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go do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2009
r. do 28 lutego 2010r. – termin wiosenny, od 1 marca
2010 r. do 31sierpnia 2010r. - termin jesienny, lub kopie faktur potwierdzone za zgodność z oryginałem
przez upoważnionego pracownika urzędu gminy lub
miasta,
• odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego
rejestru,
Kwota zwrotu podatku akcyzowego:
• iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do
produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki
zwrotu do 1 litra (w 2010 r. - 0.85 zł /litr)
Limit zwrotu podatku w 2010 r.:
• kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż
kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków
rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu
producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów
i budynków, według stanu na dzień 1 kwietnia dane-

go roku 73,10 zł x ilość ha użytków rolnych
Wypłata kwoty:
• 4 - 31 maja 2010 r.- termin wiosenny
• 2 - 30 listopada 2010 r. – termin jesienny
• gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta albo
przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku.
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
we Wrocławiu
ul. Zwycięska 12
53-033 Wrocław
tel. (071) 339 86 56
Punkt konsultacyjny
dyżur: wtorek godzina: 9.00 – 15.00
ul. Wincentego Witosa 15, Ip.
55 – 040 Kobierzyce
tel. 71 311 13 28

inwestycje

WYKAZ INWESTYCJI I REMONTÓW REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE
– stan na 22.02.2010r.

Z uwagi na okres zimowy większość inwestycji była wstrzymana. Zestawienie obejmuje także te zadania, na których okresowo
nie realizowano prac budowlanych, ale które będą w najbliższym czasie kontynuowane.
1. Budynki i obiekty komunalne, świetlice, boiska, szkoły
Budynki komunalne
• Pustków Żurawski – trwa procedura odbiorowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej; podczas odbioru stwierdzono konieczność
realizacji robót dodatkowych;
Budowa 6 nowych świetlic:
• Małuszów – kontynuowane są prace tynkarskie, wykonuje się suchą zabudowę sufitów podwieszanych;
• Owsianka – zakończono roboty pokrywcze, trwa montaż konstrukcji sufitów podwieszanych;
• Magnice – zakończono budowę konstrukcji dachu, przygotowywane są prace pokrywcze;
• Damianowice – zakończono roboty murowe;
• Szczepankowice – zakończono budowę konstrukcji dachu, przygotowywane są prace pokrywcze;
• Budziszów – zakończono budowę konstrukcji dachu, przygotowywane są prace pokrywcze;
Obiekty sportowe i rekreacyjne
• Kobierzyce – prowadzona jest budowa hali sportowo - widowiskowej; zakończono montaż stolarki okiennej, w ostatnim czasie wykonywane są instalacje niskoprądowe, do których należy m. in. monitoring, sygnalizacja włamania i napadu;
• Domasław – trwa inwestycja zagospodarowywania terenu zielonego w rejonie kościoła; zainstalowano schody terenowe w kierunku
ul. Kwiatowej, pozostałe roboty wstrzymano na okres zimowy;
2. Wodociągi i kanalizacja
• Realizowana jest dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej środkowej części gminy;
3. Drogi i oświetlenie
• Kobierzyce – trwa budowa ul. Witosa, Robotniczej i fragmentu ul. Ludowej; rozpoczynane są prace przy przebudowie ul. Witosa, w pierwszej
kolejności realizowana jest kanalizacja deszczowa;
• Wysoka – trwa przebudowa ul. Chabrowej, roboty wstrzymano na okres zimowy;
• Trwa realizacja umowy na rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie gminy;
• Przekazano plac budowy parkingu przy ul. Kolejowej w Bielanach Wr.;
• Przekazano plac budowy ciągu pieszego przy ul. Robotniczej w rejonie ronda w Kobierzycach;
4. Inne
• Wyburzono budynek przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 8 z ul. Witosa w Kobierzycach; do zrealizowania pozostały prace wykończeniowe;
Realizacja prac w celu poprawy bezpieczeństwa nastąpiła ze środków Gminy Kobierzyce;
• przy okazji robót drogowych wyburzono także budynek starej portierni w rejonie ul. Robotniczej;

Lista inwestycji

Kilka słów komentarza
Lista inwestycji realizowanych w Gminie Kobierzyce zawiera pozycje dotyczące zadań, które są wykonywane od pewnego czasu.
- Czy znajdą się już wkrótce na niej nowe
pozycje? – z tym pytaniem zwracamy się do
Ryszarda Pacholika, Wójta Gminy Kobierzyce.
- Oczywiście, że tak. Czekamy na to, by
wreszcie skończyła się ta zima, która mocno
dała się nam we znaki i w istotny sposób wstrzymała wiele prac, głównie dotyczących inwestycji budowlanych i drogowych. Nie oznacza to
jednak, że w tym okresie nie pracowaliśmy nad
nowymi zamierzeniami.
- Czego należy oczekiwać w najbliższej
przyszłości?
- Z nowych projektów - rozstrzygnęliśmy
przetarg na budowę oświetlenia w Bielanach
Wrocławskich. Do połowy tego roku będzie
on zrealizowany. Czekamy na rozpoczęcie prac
związanych z budową kanalizacji w Cieszycach,

Solnej i Wierzbicach. To początek dużej inwestycji. W dalszej kolejności obejmie ona również 7 innych miejscowości: Dobkowice, Damianowice, Rolantowice, Jaszowice, Żurawice,
Owsianka, Pustków Żurawski.
- A co z pozostałymi miejscowościami w
Gminie?
- Obecnie trwają prace projektowe. Ze
względu na skomplikowaną procedurę (pozyskanie gruntów, uzgodnienia itp.), proces może
potrwać do 2012 roku.
- Nad czym pracuje się obecnie w Urzędzie Gminy?
- Okres zimowy - to dla władz i urzędników
gminnych czas bardzo intensywnych prac
związanych z przeprowadzeniem procedur
przetargowych, zgodnie z zadaniami ujętymi

w planie budżetowym na bieżący rok. Głównie
są to działania projektowe oraz związane z wyłonieniem wykonawców, którzy będą realizowali te inwestycje. Okres wiosenny - to przede
wszystkim powrót do przerwanych prac, a także rozpoczęcie nowych, realizowanych nie tylko ze środków gminnych. Mam nadzieję, że w
tym roku zostanie utrzymane dotychczasowe
szybkie tempo przy budowie Autostradowej
Obwodnicy Wrocławia oraz, że rozpoczną się
prace związanie z budową obwodnicy Tyńca
Małego. Te inwestycje drogowe są szczególnie
istotne dla mieszkańców naszej Gminy.
Rozmawiał - Janusz Kołodziej
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edukacja

moja gmina - moja wieś

Ferie na sportowo, bezpiecznie i zdrowo

Atrakcji nie brakowało
Zajęcia w ramach ferii zimowych są cyklicznie organizowane w GZS w Bielanach Wrocławskich już od
wielu lat. Celem jest umożliwienie dzieciom i młodzieży aktywnego spędzania wolnego czasu w okresie ferii zimowych.

W organizacji zajęć szkoła współpracuje z
Gminą, która w znacznej części finansuje przedsięwzięcie. Zajęcia odbywały się codziennie od
poniedziałku do piątku.
SANECZKOWANIE W SOBÓTCE
W pierwszy dzień ferii, prawie czterdziestu
uczniów ze szkoły podstawowej w Bielanach
wraz z opiekunami, pojechało do Sobótki na sanki. Humory i pogoda dopisała. Świeciło słońce, był
lekki mróz i dużo śniegu. Po przyjeździe na miejsce wszyscy zabrali się za saneczkowanie. Zjazd
był dość długi. Można było uzyskać na nim sporą
prędkość, zwłaszcza na sankach plastikowych.
Drewniane okazały się troszkę wolniejsze, natomiast te w postaci wielkiego talerza były doskonałe. Większość saneczkarzy miało dobrą zabawę,
oprócz tych, którzy zapomnieli rękawiczek, bądź
nie wzięli ze sobą gorącej herbaty i kanapek na
drugie śniadanie. Najbardziej atrakcyjna była dolna część zjazdu, gdzie utworzyła się skocznia. Tam
właśnie opiekunowie stracili głos kierując ruchem
zjeżdżających i podchodzących pod górkę.
Do Bielan wszyscy wrócili cali i zdrowi, choć
może trochę przemoczeni i zmarznięci. Na do
widzenia pytano, o której wyjazd w następny
dzień?
KINO – „PARNASSUS”
Dnia 2 lutego 2010 r. dla uczniów pragnących
swój wolny czas spędzić w ciekawy sposób zorganizowano wyjazd do „Multikina” we Wrocławiu.
Cieszył się on wielkim zainteresowaniem. Ku naszemu zaskoczeniu zgłosiło się aż 66 uczniów z
klas 0–VI. Wszyscy zebraliśmy się o godz. 10:00
w głównym holu szkoły. Z uwagi na dużą liczbę uczniów wyjazd do kina musiał odbywać
się dwoma autokarami, w których nauczyciele
przypomnieli zasady bezpieczeństwa oraz kulturalnego zachowania się w kinie. Organizatorzy wyjazdu zaplanowali dwa seanse filmowe.
Najmłodsi obejrzeli bajkę „Księżniczka i żaba” w
reżyserii Rona Clementa i Johna Muskera, starsi
natomiast film pt. „Parnassus” w reżyserii Terryego
Gilliama. Po zakończonych projekcjach wróciliśmy do autokarów, które czekały już na nas pod
kinem. Z rozmów z uczniami wynika, że oba fil-
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my bardzo im się podobały. Głównymi celami
tego wyjazdu było wzbudzenie w uczniach zainteresowania współczesną kinematografią oraz
zwrócenie uwagi na ciekawe zagospodarowanie
wolnego czasu.
ZIELEŃCOWY SKIING
4 lutego 2010 roku wszyscy w świetnych humorach pojechali do Zieleńca na narty. Pogoda
tego dnia dopisała, a śniegu w tym roku również
nam nie zabrakło. Po podróży cała grupa wytrawnych narciarzy dotarła w końcu na słoneczne stoki Zieleńca. Po obowiązkowej rozgrzewce ruszyliśmy na wyciągi. Uczniowie zostali podzieleni na
grupy pod względem posiadanych umiejętności.
Pod czujnym okiem opiekunów p. Olgi Awakowicz, p. Grzegorza Harężlaka i p. Kamila Wilczyńskiego niektórzy uczniowie stawiali pierwsze
kroki na nartach, a inni doskonalili swoje umiejętności. Część z nas wybrała jazdę na nartach, inni
woleli jazdę na snowboardzie. Udało nam się pojeździć na najdłuższym wyciągu i nawet nie było
kolejek. Cudownie zmęczeni po 5-ciu godzinach
zabawy na nartach i „parapetach”
ruszyliśmy
w drogę powrotną do Bielan, gdzie dotarliśmy o
godzinie 18-tej.
ZIMOWO LECZ BARDZO SPORTOWO
2, 3, 11, 12 lutego podczas gdy nasi koledzy
bawili się na śniegu, w wodzie oraz w kinie my
postanowiliśmy rywalizować na sali gimnastycznej gdzie pod opieką p.Grzegorza Harężlaka i
p.Kamila Wilczyńskiego mogliśmy chociaż przez
chwilę poczuć się jak prawdziwi sportowcy. Piłka
koszykowa, siatkówka i piłka nożna dostarczyła
nam wiele emocji i radości z aktywnie spędzonego czasu. Walka o każdy punkt była zaciekła, lecz
wszystko w duchu zasad „fair-play”.

GRY I ZABAWY LOGICZNE
W czwartek 4 lutego 2010 r w godz. od 9:00
do 13:00 uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach zabawowych przeprowadzonych
przez p. Jadwigę Andrzejak. Głównym celem tych
zajęć było rozbudzenie zainteresowania grami
logicznymi, umiejętność współdziałania w grupie
zadaniowej oraz zdrowa rywalizacja. Zadaniami,
z którymi zmagali się uczniowie to: gra słowotwórcza „Boogle”, wykreślanka wyrazowa, miniteleturniej „Milionerzy”, gra rozwijająca spostrzegawczość „Bystre oczko”, itp. Po każdej zabawie
dla ochłonięcia z emocji i „rozluźnienia” umysłu
przeprowadzano zabawy ruchowe w sali korekcyjnej. Uczniowie chętnie brali udział we wszystkich proponowanych zabawach, a uśmiech na ich
twarzach był znakiem, że bawili się doskonale.
W AQUAPARKU
3 lutego 2010 r. z 65 uczniami i 6 nauczycielami wyjechaliśmy na wycieczkę do Wrocławskiego
Parku Wodnego. Zbiórka odbyła się o godz. 9:00
w holu szkoły, gdzie opiekunowie poinformowali o zasadach bezpieczeństwa i regulaminie
obowiązującym w czasie wycieczek szkolnych
i autokarami udali się na pływalnię. Na basenie
ratownik poinformował dzieci i nauczycieli o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w Aquaparku. Po dwóch godzinach wspaniałej zabawy
w wodzie, wróciliśmy szczęśliwi do Bielan, gdzie
ok. 13:00 oczekiwali już na nas rodzice.
KSZTAŁTUJEMY WYOBRAŹNIĘ!
5 lutego 2010 r. w świetlicy szkolnej od godz.
9:00 do 13:00 odbyły się zajęcia plastyczne prowadzone przez A. Orzechowską pt. „Barwy wyobraźni”. W warsztatach uczestniczyli uczniowie
szkoły podstawowej. Celem działań było promowanie alternatywnego sposobu spędzania
wolnego czasu oraz wykorzystania kreatywnego
myślenia w plastyce. Dzieci tworzyły prace z kolorowej masy solnej i malowały farbami komiks o
podróży w kosmos. Z przeprowadzonej ewaluacji
wśród uczestników spotkania wynikało, że zajęcia były atrakcyjne i ciekawe.
Joanna Para

Terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych i klas I w Szkołach Podstawowych
oraz punktów przedszkolnych
Zapisy do:
• oddziałów przedszkolnych (dotyczy dzieci 6- i 5-letnich) i kl. I w szkołach
podstawowych (dotyczy dzieci 6 - letnich chętnych do rozpoczęcia nauki w szkole)
- 08.03. - 26.03. 2010 r.
• przedszkoli i punktów przedszkolnych - 01.04. - 23.04.2010 r.
Pozostałe terminy:
• kontynuacja zawartych umów w przedszkolach - 08.03. - 26 .03. 2010 r.
• ogłoszenie wyników naboru - 10.05. - 14.05. 2010 r.
• odwołania - 17.05. - 21.05.2010 r.
• zawarcie umów - 24.05. - 31.05.2010 r.
Zasady rekrutacji oraz liczba wolnych miejsc w przedszkolach zostaną podane do
wiadomości po potwierdzeniu kontynuacji zawartych umów w przedszkolach.

edukacja
Sposób na nudę

Ferie na wesoło w Szkole Podstawowej
w Tyńcu Małym

Kulturalnie i sportowo
w czasie ferii zimowych

Udane ferie

Tegoroczne ferie zimowe w Szkole Podstawowej w Kobierzycach obfitowały w atrakcje, których formy
zaplanowano zgodnie z zainteresowaniami i oczekiwaniami uczniów.

Odbyły się trzy wyjazdy do Multikina Arkady
na filmy przeznaczone dla dzieci: „Planeta 51”,
„Alvin i Wiewiórki 2”, „Księżniczka i żaba”. Trafny
dobór repertuaru zapewnił dzieciom nie tylko
dobrą zabawę i relaks, ale także miał walory

wychowawcze, jak szacunek i akceptacja dla wszelkiego rodzaju
odmienności i wartość przyjaźni
i rodziny w życiu człowieka. Nasi
uczniowie spędzali czas również
„na sportowo”. Odbył się wyjazd
do Wrocławskiego Parku Wodnego oraz dziewięć spotkań w szkolnej sali gimnastycznej na zajęciach
z piłki ręcznej i koszykowej, w czasie których uczniowie miło spędzili
czas korzystając z atrakcji basenu,
zjeżdżalni, jacuzzi, leniwej rzeki, a
także doskonalili swoje umiejętności z ulubionych dziedzin sportu.
Wybrane przez nauczycieli formy wypoczynku
zimowego miały na celu integrację uczniów z
różnych klas oraz naukę właściwego zachowania w miejscach publicznych.
Grażyna Ciężka

W Szkole Podstawowej w Tyńcu Małym zorganizowano dzieciom w czasie ferii propozycje spędzenia wolnego czasu aktywnie. Wśród
propozycji między innymi był wyjazd do kina
na film pt; „Księżniczka i żaba” , kąpiele w parku wodnym we Wrocławiu oraz wycieczka do
Świeradowa Zdrój na kolejkę gondolową. Nasze propozycje bardzo podobały się uczniom
i z niecierpliwością czekają oni na następne
ferie.
Anna Walczak-Moczkodan
Jolanta Socha-Kokoszka

Ciekawie spędzony czas w laboratorium

Pożyteczna lekcja

Co na ferie?

W styczniu uczniowie Gimnazjum w Kobierzycach mogli wziąć udział w zajęciach organizowanych przez
Laboratorium Nasion Kobierzyce.
Współpracę naszej szkoły z Laboratorium zawdzięczamy Pani Grażynie Jagielskiej oraz Pani Renacie
Brzozowskiej,
Jako uczennica klasy
trzeciej gimnazjum, miałam przyjemność uczestniczyć w tych zajęciach.
Poznałam sposób działania
analizatora, dowiedziałam
się jak oznaczyć wilgotność
nasion oraz jak określić liczbę sedymentacji. Nauczyłam się również jak odróżnić chore zarodki nasion
od właściwych. Największą
atrakcją dla uczniów była
możliwość samodzielnego przeprowadzenia
różnego rodzaju doświadczeń. Podczas pracy
towarzyszyła nam bardzo miła atmosfera, dzięki Paniom pracującym w laboratorium, które
dzieliły się z nami swoją ogromną wiedzą, a były
przy tym bardzo miłe i uprzejme. Każdy uczeń,
który odwiedził pracownię czuł się wyróżniony.
Na każdej twarzy gościł wielki uśmiech, ozna-

Matematyczne ferie
w Kobierzycach
Zima w tym roku zaskoczyła wszystkich obfitością
śniegu i temperaturami- wymarzone ferie, dla
tych, którzy lubią biel i zabawy na mrozie.

czający satysfakcję z wykonanego samodzielnie zadania. Jestem pewna, że dla wszystkich,
biorących udział w zajęciach, myśl o wizytach
w laboratorium zostanie na długo w pamięci i
będą ją wspominać z wielkim sentymentem.
Danuta Łakomy
uczennica klasy III e

Ci, którzy wolą ciepełko i rozrywki umysłowe mogli w tym roku liczyć na zajęcia organizowane przez Gimnazjum w Kobierzycach. W
pierwszym tygodniu ferii odbywały się zajęcia
matematyczne, prowadzone pod hasłem „Matematyka da się lubić” i trwały codziennie po 4
godziny. Uczestnicy mogli na nich sprawdzać
swoją wiedzę z zakresu przedmiotów przyrodniczych, budowali kostki sześcienne dostosowane stopniem trudności do swych możliwości
intelektualnych, poćwiczyć wyobraźnię przestrzenną i zbudować kolorowe bryły z puzzli.
Dzień poświęcony na grę strategiczno-biznesową „Cashflow” dedykowany był rozwijaniu
logicznego myślenia, planowania i strategicznego działania. Było przy tym mnóstwo dobrej
zabawy, nikt się nie nudził, wszyscy chętnie
brali udział w proponowanych zajęciach, których organizatorem była pani Izabela Gabryśnauczycielka matematyki.
Agnieszka Berłowska
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rozmaitości

moja gmina - moja wieś

Im piękniejszy świat się śni...

Spotkanie opłatkowe

Bal charytatywny
„Wczoraj wpadł mi do głowy pomysł całkiem odlotowy, że wystarczą dobre chęci, aby bal rozkręcić.
By Pan z Panią w tańcu zawirował , by też grosza nie żałował i na zbożny cel darował”- i tak z inicjatywy Krzysztofa Regulskiego i Wiesława Muraczewskiego- sołtysów Bielan Wrocławskich i Ślęzy 13 lutego
2010 roku odbył się bal charytatywny na rzecz Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Wierzbicach, prowadzonego przez Siostry ze Zgromadzenia św. Józefa.

Mówią, że trzynastka przynosi pecha - nam
natomiast, za sprawą uczestników balu, przyniosła wiele zadowolenia i radości. Zaproszone
na bal siostry opowiedziały w kilku słowach
o swojej działalności w ośrodku i rozpoczęła
się zabawa przy dźwiękach zespołu BILI BAND.
W trakcie zabawy przeprowadzono aukcję
przedmiotów ofiarowanych przez sponsorów.
Aukcję prowadził Andrzej Wójcik zachęcając
gości, aby nie żałowali pieniędzy, bo cel jest
wzniosły. Największym zainteresowaniem
cieszył się obraz-pejzaż ofiarowany przez Ks.
Mirosława Dziegińskiego, proboszcza parafii
w Bielanach Wrocławskich. Obraz został zlicytowany za kwotę 3000 złotych przez Czesława
Kondrata, który zrezygnował z jego posiadania i przeznaczył go do dalszej licytacji. Obraz,
który ostatecznie sprzedano za kwotę 3700

złotych trafił do Honoraty i Tomasza Zaczków. Wszyscy bawili
się wesoło do białego rana. Cel
balu został osiągnięty. Uzyskany
dochód w gotówce z częściowej
odpłatności za zabawę oraz z licytacji w kwocie 13773 złotych
został przekazany przez sołtysów siostrom ze Zgromadzenia
św. Józefa w dniu 18.02.2010.
Przekazano również markową
odzież dziecięcą, lampy i kinkiety, grę piłkarzyki, środki medyczne na łączną kwotę 8200
złotych. Przedmioty na aukcję
przekazali następujący sponsorzy: ATM Grupa, Ks. Mirosław Dziegiński, Hurtownia Orient H.T. Zaczek, Firma First, Firma Powerman, Norbert Neuhoff, Sklep Lampy Lustra
- Witold Lichoń, Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard
Pacholik, Firma APARTDOM - Andrzej Wójcik,
Golden Play, Tomasz Swędrowski i Artur Zygmuntowicz. Wszystkim, którzy przyczynili się
do organizacji balu - uczestnikom, sponsorom,
licytującym, ofiarodawcom, firmie - J.K Polita,
firmie P.U.H E.E Płaza i Paniom B. Goduńskiej M.
Muraczewskiej, Państwu Żyrek oraz radnemu
Zenonowi Muraczewskiemu gorące podziękowania składają organizatorzy, którzy mają
nadzieję, że chociaż w małym stopniu ubarwili
dziecięcy świat .
Krzysztof Regulski
Wiesław Muraczewski

Wędkarze nie próżnują

Zima groźna dla ryb

„Koło Kobiet”
z Pustkowa
Żurawskiego
Pustków Żurawski znany jest z organizowania
okolicznych przyjęć. Z inicjatywy „Koła Kobiet”
w styczniu odbyło się spotkanie opłatkowe.

„Koło Kobiet” zawiązało się kilka miesięcy
temu, należy do niego 18 kobiet w różnym wieku. Chętnie się spotykają, ćwiczą, gotują, sadzą
kwiaty, organizują przyjęcia. Na spotkanie
panie przygotowały m.in. różnorodne sałatki,
smażone ryby, wymyślne śledziki i tradycyjny
barszcz z pierożkami. Tego wszystkiego smakowali zaproszeni goście: Wójt Ryszard Pacholik, zastępca Piotr Kopeć, sekretarz Maria Wilk,
radny Henryk Łoposzko, sołtys Józef Saracyn,
dyrektor Szkoły Podstawowej w Pustkowie Żurawskim- Zuzanna Moskal, przedstawiciel Stowarzyszenia ”ISKRA” Ewa Zygłowicz i polonistka
Anna Mika. Obecny był także ks. Prałat Andrzej
Ćwik. Spotkanie upłynęło w miłej i sympatycznej atmosferze.
Małgorzata Zięcina

Śnieg, lód, mróz mogą przynieść nam wiele radości i zabawy, ale także stanowią zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Nie tylko ludzie odczuwają uboczne
skutki mroźniej zimy.
Okazuje się, że również ryby mogą stracić życie. Na stawie, który znajduje się w parku w Kobierzycach powstała warstwa lodu
o grubości 30cm i zalega śnieg. Wszystko to
sprawia, że do wody nie może się przedostać
tlen i powstaje tzw. przyducha. Ryby nie mają
czym oddychać. Koło wędkarskie, które działa
na terenie Gminy Kobierzyce próbuje rozwiązać ten problem. Dzięki współpracy z Wójtem
Gminy zostały zakupione potrzebne kable, a
także udostępniona pompa w celu natlenienia
stawu. Ponadto wędkarze wycinają przeręble,
aby ryby miały dostęp do tlenu. Członkowie
koła robią wszystko, aby jak najwięcej ryb mia-
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ło szansę na przeżycie. Wiosną będzie można
sprawdzić efekt tych działań. Wycięte przeręble
zwiększają ryzyko wpadnięcia do wody. Prosimy o zachowanie ostrożności.
Maria Okraszewska
Zarząd Koła Wędkarskiego nr 8 w Kobierzycach składa podziękowania dla Wójta Gminy
Kobierzyce Ryszarda Pacholika, a także członków Koła Wędkarskiego zaangażowanych w ratowanie ryb, a szczególności Mirosławowi Marczakowi i Krzysztofowi Marczakowi, za wsparcie
i nie szczędzenie środków oraz czasu na pomoc
potrzebną do przetrwania ryb.

rozmaitości

Ułatwienia dla rolników, którzy będą składać wnioski o przyznanie płatności za 2010 rok
W roku 2010 na jednym formularzu wniosku rolnicy mogą wnioskować o przyznanie dziesięciu rodzajów płatności:
1. jednolitą płatność obszarową (JPO),
2. uzupełniające płatności obszarowe (UPO), w tym:
• płatności do powierzchni grupy upraw podstawowych,
• płatności uzupełniającej do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności
zwierzęcej),
• płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu, niezwiązanej z produkcją,
3. płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych (specjalna płatność obszarowa),
4. oddzielnej płatności z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów),
5. przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich (OM),
6. płatność cukrową,
7. płatności do zwierząt (wsparcie specjalne),
8. przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt (PROW na lata 2004-2006),
9. płatności rolnośrodowiskowe (PROW na lata 2007-2013),
10. pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).
Wypełniony wniosek wraz z materiałem graficznym trzeba będzie złożyć w biurze powiatowym ARiMR albo przesłać pocztą, w terminie
od 15 marca do 17 maja 2010 r. Jeśli wniosek złożony zostanie po 17 maja 2010 r. – ale nie później niż do dnia 11 czerwca 2010 r., za każdy
dzień roboczy opóźnienia stosowane będą zmniejszenia należnej rolnikowi kwoty płatności o 1%.
Ponadto od roku 2010 rolnicy, którzy spełniają warunki do otrzymania jednolitej płatności obszarowej, będą mogli ubiegać się o dwa nowe
rodzaje wsparcia specjalnego. W Polsce zaplanowane zostało wprowadzenie:
• płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych;
• płatności do krów i owiec.
Specjalna płatność przysługuje rolnikom w całym kraju do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych
uprawianych w plonie głównym, położonych na działkach rolnych, do których została przyznana jednolita płatność obszarowa. Stawka
płatności wyniesie ok. 60 euro za ha uprawy. Rośliny motylkowate drobnonasienne i strączkowe, do powierzchni których rolnicy mogą
ubiegać się o wsparcie specjalne to: koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna białoróżowa, koniczyna perska, koniczyna krwistoczerwona, koniczyna zwyczajna, esparceta siewna, lucerna siewna, lucerna mieszańcowa, bób, bobik, ciecierzyca, fasola zwykła, fasola wielokwiatowa, groch siewny, groch siewny cukrowy, soczewica jadalna, soja zwyczajna, łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, peluszka,
seradela uprawna, wyka siewna. Nowa płatność nie przysługuje do tych działek, które w roku 2010 objęte są płatnościami z tytułu realizacji
przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt (PROW 2004-2006) lub płatnością rolnośrodowiskową (PROW 20072013).
Płatność do krów przysługuje rolnikom z pięciu województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, lub śląskiego. Rolnicy z tych regionów muszą złożyć wniosek o przyznanie jednolitej płatności obszarowej i posiadać na dzień 31 maja 2010 r. nie
więcej niż 10 krów w wieku co najmniej 36 miesięcy. Płatności będą przyznawane tylko do zwierząt, które są zarejestrowane w siedzibie
stada położonej na terenie tych województw. Podkreślić należy, że wszystkie te zwierzęta muszą być odpowiednio oznakowane i zgłoszone do systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt, który prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Stawka płatności do
jednej sztuki wyniesie ok. 142,5 euro.
Płatność do owiec przysługuje rolnikom z pięciu województw południowej Polski: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Rolnik ubiegający się o takie wsparcie, poza złożeniem wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, musi
posiadać na dzień 31 maja 2010 r. co najmniej 10 samic z gatunku owca domowa w wieku co najmniej 18 miesięcy, zarejestrowanych w
siedzibach stad położonych na terenie tych województw. Zwierzęta te muszą być zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich prowadzonego przez ARiMR (system IRZ) i odpowiednio oznakowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stawka płatności do jednej sztuki
wyniesie ok. 30 euro.
Zmiany od 2010r w zasadach przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
• rolnikom prowadzącym uprawę zagajników drzew o krótkiej rotacji, takich jak: brzoza, topola, robinia akacjowa, wierzba, przysługiwały
będą jednolite płatności obszarowe. Muszą oni jednak pamiętać, aby zadeklarować we wnioskach tak wykorzystywane grunty, jako odrębne działki rolne.
• krajowe uzupełniające płatności obszarowych (UPO) będą przysługiwały do powierzchni, na których nie jest prowadzona żadna uprawa,
jeżeli grunty te będą utrzymywane w dobrej kulturze rolnej. Dotychczas do takich gruntów przysługiwała jedynie jednolita płatność obszarowa.
• nie będą przyznawane płatności do upraw roślin energetycznych, a w związku ze zniesieniem tych dopłat nie będzie też przyznawana
pomoc do rzepaku (była to pomoc de minimis).
• nie będą przyznawane krajowe płatności uzupełniające do powierzchni uprawy chmielu w danym roku związanej z produkcją. Pozostaną
jedynie tzw. historyczne dopłaty do powierzchni upraw chmielu.
ARiMR przypomina, że rolnicy otrzymujący jakiekolwiek dopłaty powierzchniowe, muszą bezwzględnie przestrzegać przez cały rok zasad
wzajemnej zgodności (cross compliance) w zakresie: ochrony środowiska naturalnego, identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz dobrej kultury rolnej. Agencja zwraca uwagę, że od 1 stycznia 2010 roku obowiązują dodatkowe normy i wymagania, które nakładają na
rolników obowiązek posiadania w określonych sytuacjach pozwoleń wodnoprawnych oraz zachowania charakterystycznych elementów
krajobrazu.
Źródło: www.arimr.gov.pl
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moja gmina - moja wieś

MAMMOGRAFIA
Zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat na BEZPŁATNE Badanie mammograficzne wykonywane w ramach Programu NFZ
Mammobus będzie ustawiony

PRZY URZĘDZIE GMINY
KOBIERZYCE
09-10.03.2010
Prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00
tel:0-801-080-007 tylko z tel. stacjonarnych, koszt jak za połączenie lokalne;
Rejestrując się należy podać: NUMER PESEL i nr telefonu
Prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-16.00, tel.: 0-801-080-007 tylko z tel. stacjonarnych, koszt jak za połączenie lokalne, 058-666-24-44. Prosimy zabrać
ze sobą dowód osobisty. Jeśli posiada Pani zdjęcia i wyniki z poprzednich badań mammograficznych prosimy przynieść je z sobą.

INFORMACJA

Wójt Gminy Kobierzyce informuje, że w najbliższym czasie ogłosi konkurs na wykonanie badań mammograficznych dla mieszkanek Gminy nie objętych bezpłatnym programem NFZ profilaktyki przeciw nowotworom piersi tj. kobiet w wieku poniżej 50 roku
życia i powyżej 70 roku życia).
Gmina zamierza dopłacić 50% kosztów badania jak w latach ubiegłych.
O planowanym terminie, miejscu oraz koszcie badań informacje zostaną umieszczone na łamach gazety "Moja Gmina - Moja
Wieś", na stronie internetowej www.ugk.pl oraz na tablicach ogłoszeń we wszystkich miejscowościach gminy Kobierzyce.
Ryszard Pacholik Wójt Gminy Kobierzyce
Kobierzyce, 10.02.2010 r.
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Kilka pytań do….

Rumcajs z Solnej
W biuletynie „Moja gmina– moja wieś” przedstawiamy sylwetki samorządowców gminy Kobierzyce. Tym razem poznamy bliżej Wiesława Wintera,
który od 1986 roku jest sołtysem wsi Solna.

- Na czym polega pańskim zdaniem rola
sołtysa?
- Sołtys musi być łącznikiem między wsią a
gminą, działać na rzecz mieszkańców, rozwiązywać problemy istniejące na wsi, łagodzić
konflikty, a także musi mieć dobre relacje z
mieszkańcami, Wójtem, Radą Gminy, Stowarzyszeniem Sołtysów i ze Starostwem Powiatowym.
- Czyli funkcja jak najbardziej odpowiedzialna i niełatwa?
- Tak to prawda. Sołtys musi być na wsi osobą elastyczną, otwartą na wszystkie problemy
mieszkańców, zaradną, dyspozycyjną i musi
umieć pełnić funkcję mediatora i doradcy. Biorąc pod uwagę długi staż jako sołtysa, uważam,

że najważniejszą sprawą jest
zdobycie zaufania mieszkańców. Mnie się to udało.
- Jaki jest Wiesław Winter
prywatnie?
- To niełatwe pytanie i trudno
na nie odpowiedzieć. Mam raczej spokojny charakter. Staram
się żyć uczciwie, szanuję innych,
ale potrafię mieć swoje zdanie.
Jestem konsekwentny w tym
co robię, ale to chyba można
uznać za jedną z moich zalet.
- Czy jest Pan człowiekiem
konfliktowym?
- Myślę, że nie jestem konfliktowy, staram się załatwiać wszystkie sprawy
bez emocji. Ważę słowa i długo się namyślam,
zanim wydam werdykt w sprawach istotnych
dla mnie, mojej rodziny, czy osób trzecich.
- Co Panu najbardziej przeszkadza w
sprawowaniu funkcji sołtysa?
- Nie mam większych problemów. Mieszkańcy Solnej są raczej bezkonfliktowi i mam z
nimi dobre relacje. Dobrze mi się współpracuje
z radą sołecką i gminnymi władzami. To pomaga w pracy.
- Co Pan uważa za swój największy sukces
w pracy sołtysa?
- Do sukcesów zaliczam pozyskanie gruntów
z Agencji Rynku Rolnego na cele publiczne, wybudowanie świetlicy wiejskiej, zrobienie boiska

Towarzyskie mecze LG Display z MUKS „Błękitni” Bielany

Tym razem koszykówka
Trwa integracja sportowa LG Display z Gminą Kobierzyce. Po piłkarskim meczu z reprezentacją samorządu kobierzyckiego w ubiegłym roku, przyszedł czas na koszykarskie zmagania.
21 stycznia w sali sportowej GZS w Bielanach
Wrocławskich spotkały się dwa zespoły Błękitnych oraz zespół pracowników LG Display.
Jako pierwszy do rywalizacji z przedstawicielami LG przystąpili zawodnicy z mocniejszego zespołu Błękitnych. Mimo ambitnej postawy gości przewaga miejscowych była wyraźna,
a mecz trwający 2 razy 10 minut zakończył
się wynikiem 46 – 14! Po kilkunastominutowej przerwie koszykarze LG zostali poddani
kolejnej próbie. Drugi zespół również okazał
się „niegościnny” i pokonał „podmęczonych”
pierwszym meczem gości 43 -26.
Działacze MUKS-u zadbali o puchary i pamiątkowe medale dla uczestników, a także o
słodki poczęstunek przy kawie i herbacie.
Wojciech Duczek

sportowego, urządzenie placu zabaw, wyczyszczenie i zarybienie stawu we wsi. Niewątpliwie
na podkreślenie zasługuje fakt, że wspólnie z
kolegami udało mi się stworzyć drużynę piłkarską, która obecnie pod nazwą „Galacticos” z
powodzeniem występuje w A- klasie.
- Ulubiona potrawa?
- Nie jestem wybredny, jem wszystko, co mi
przygotuje moja kochana żona. Czasami jednak lubię delektować się golonką z chrzanem.
- Ulubiony napój?
- Nie mam takiego.
- Ulubione zajęcie?
- Moim ulubionym zajęciem jest praca w
polu i świniobicie. Prawdziwą pasją jest jednak
piłka nożna. Od wielu lat pomagam naszej drużynie, aktywizuję i pozyskuję sponsorów, którym z tego miejsca bardzo dziękuję za dotychczasowe wsparcie- i proszę o jeszcze!
- Miejsce, które chciałby Pan odwiedzić?
- Często jeżdżę w różne zakątki Polski i Europy, ale chciałbym objechać wszystkie stany
w USA.
- Do jakiej postaci ze świata baśni, legend,
czy też fantazji by się Pan porównał?
- Najchętniej porównałbym się do postaci
Rumcajsa, ponieważ jego charakter zbliżony
jest do mojego. On tak samo jak ja, zawsze
przeprowadzał sprawy od początku do końca,
pomimo wszelkich trudności. Ja też taki jestem.
Rozmawiał- Janusz Kołodziej

VII- Turniej o Puchar Sołtysa

Emocji nie brakowało
W Tyńcu nad Ślężą w okresie ferii został rozegrany VII Turniej Tenisa Stołowego o Puchar
Sołtysa. W turnieju udział wzięło 27 zawodników rywalizujących w różnych kategoriach
wiekowych. Wyniki:
Grupa I Szkoła Podstawowa: Kacper Łabuda,
Karol Szczęśniak, Adrian Biegański
Grupa II- Gimnazjum: Dawid Mazur, Radek
Szarek, Mariusz Bugajny
Grupa III- Młodzież: Dawid Rajca, Michał Palczak, Bartłomiej Orfin
Grupa IV – Seniorzy: Łukasz Kulig, Sławomir
Krasiński, Robert Drobny
Mistrzem Tyńca nad Ślężą został Łukasz Kulig, który pokonał Dawida Rajcę.
Po rozgrywkach rozdano puchary i dyplomy.
Sołtys podziękował za liczne zaangażowanie
młodzieży oraz starszych. Rozpiętość wiekowa
wynosiła od 10 do 63 lat.
Do zobaczenia za rok.
Zbigniew Winiarski
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Przygotowania do sezonu

Treningi i sparingi GKS-u
Zespół seniorów Gminnego Klubu Sportowego rozpoczął treningi 9 stycznia. Odbywają się one na stadionie oraz w sali Szkoły Podstawowej w Kobierzycach.
Piłkarze trenują 4 razy w tygodniu, a w weekendy rozgrywają mecze sparingowe.

W stosunku do rundy jesiennej w drużynie
nastąpiły zmiany. Zespół opuścili Daniel Sygnatowicz, Krzysztof Suchecki, Damian Mońka, Damian Piszczałka, Paweł Waloński. Daniel Kuźma
i Rafał Świerc grają mecze sparingowe podczas
castingów w innych klubach. Do zespołu powrócił z wypożyczenia ze Starego Śleszowa wychowanek Tomasz Milewski. W wyniku testów
i sprawdzianów do kadry zespołu dołączyli
także – Erwin Frey z młodej ekstraklasy Śląska
Wrocław, Adam Łoza z zespołu IV ligi górnośląskiej oraz Jacek Wachtarczyk, zawodnik wolny,
który 2 lata temu rozegrał kilka spotkań w młodej ekstraklasie Odry Wodzisław, a ostatni okres

spędził w zespole A-klasowym. Czynione były
także starania aby włączyć do zespołu miejscowych piłkarzy grających w innych klubach tj.
Radosława Paradę oraz Wojciecha Szamańskiego, ale nie przyniosły one rezultatu.
Wyniki sparingów GKS:
- MKS Oława (III liga) – 2-3 (bramki: Kubasiewicz, Milewski)
- Pogoń Oleśnica (III liga) – 3-3 (Mrowiec,
Gambal, Pietruszewski)
- Polonia Leszno (III liga) – 7-1 (Mrowiec 2,
Duszeńko, Szubart, Jasiński, Gambal 2)
- Odra Wrocław (kl. okręgowa) – 1-2 (Mrowiec)

Sport szkolny

- Stal Brzeg Opolski (IV liga) – 1-2 (Duszeńko)
Trener Dariusz Kopaczewski, mimo ubytków
w podstawowym składzie, jest optymistą, Zespół rozgrywa dobre mecze sparingowe, stanowi kolektyw, stwarza dużo sytuacji podbramkowych chociaż brakuje trochę skuteczności.
Przygotowania do rundy wiosennej wznowili
także juniorzy, którzy pod okiem trenera Radka
Jasińskiego ćwiczą na własnych obiektach.
			

Wojciech Duczek

Awansowali do finału dolnośląskiego

Zawody w narciarstwie alpejskim Sukcesy
18 i 19 lutego 2010 roku w Zieleńcu odbyły się Finały Wojewódzkie Igrzysk Młodzieży Szkolnej w narciarstwie alpejskim dziewcząt i chłopców.

Gminę Kobierzyce reprezentowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bielanach Wrocławskich. Przez dwa dni pogoda nie rozpieszczała zawodników. Przy dużej mgle i średnio
przygotowanym stoku uczestnicy zawodów
rywalizowali w slalomie. Zawody rozgrywano
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w formule indywidualnej w obrębie płci oraz
zespołowo.
Każdy zawodnik przejechał wyznaczoną
trasę. Po pierwszym przejeździe wyłoniono
najlepszą piętnastkę, która uzyskała awans do
drugiej serii przejazdów. Suma czasów dwóch
najlepszych zawodników ze szkoły dawała
wynik drużynowy. W klasyfikacji drużynowej
dziewczęta zajęły 9 miejsce na 21 szkół a chłopcy 7 miejsce na 22 szkoły. Szkołę Podstawową
z Bielan Wrocławskich reprezentowali: Ewa
Roztocka, Emilia Herman, Magda Matuszewska, Michał Kądziela, Piotr Olczyk oraz Axel Paszun. Duży sukces w klasyfikacji indywidualnej
odniósł Michał Kądziela zajmując 9 miejsce na
Dolnym Śląsku.
Anna Staszkiewicz

tenisistów
stołowych
Bardzo dobrze w zawodach powiatowych
szkół podstawowych w tenisie stołowym spisali się zawodnicy z SP Tyniec Mały. Podopieczni
Jacka Brysiewicza podczas zawodów w Sadkowie w kategorii chłopców zajęli drugie miejsce.
Zespół występujący w składzie- Mateusz Drabicki, Przemysław Bojda, Krystian Kozera- wywalczył tym samym awans do finału dolnośląskiego, który odbędzie się pod koniec marca
w Brzegu Dolnym. W kategorii dziewcząt Paulina Stój, Monika Foks i Gabriela Bartków zajęły
czwarte miejsce.
Wojciech Duczek

