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Szanowni Państwo,
Informujemy, że w okresie od grudnia 2015 r. do lutego 2016 r. dostarczyliśmy mieszkańcom i podmiotom gospodarczym działającym na terenie Gminy Kobierzyce formularze wniosków o zawarcie nowych umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z Kobierzyckim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
któremu zostały powierzone zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
od dnia 1 kwietnia 2016 roku. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich osób i podmiotów, które do tej
pory nie wystąpiły do KPWiK Sp. z o.o. z powyższymi wnioskami, o pilne ich złożenie lub przesłanie wypełnionego
formularza wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w terminie do 15.03.2016 r. Biuro Obsługi Klienta KPWiK
Sp. z o.o. czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, nr telefonu 71 344 03 55, nr fax-u
71 396 37 16, e-mail: biuro@kpwik.com, adres: ul. Wrocławska 44, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce.
Z poważaniem: Zarząd i Pracownicy KPWiK Sp. z o.o.

Poczta Polska S.A.
poszukuje kandydatów na stanowisko:

LISTONOSZ
Z WŁASNYM
SAMOCHODEM
Miejsce pracy: Kobierzyce (Pow. Wrocławski)
Numer referencyjny 224/WW/2016

Wymiar etatu: 1,00
KANCELARIA ADWOKACKA
Adwokat Anna Pawliszyn
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich,
ul. Liliowa 6, tel. 502 704 132
poszukuje do współpracy aplikanta adwokackiego
I lub II roku aplikacji.
CV wraz z listem motywacyjnym proszę wysyłać
na adres e-mail: adwokatpawliszyn@gmail.com
lub pocztą na adres Kancelarii wskazany powyżej.

Operator wózka widłowego/
Pakowacz
Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, Dolnośląskie
Samwha Poland Sp. z o.o.

Opis stanowiska pracy:
przyjmowanie i weryfikacja dostaw pod względem
zgodności z dokumentami, komplementacja
towaru zgodnie z dokumentami, dokonywanie
inwentaryzacji, prowadzenie dokumentacji
magazynowej, rozmieszczenie towaru na magazynie
zgodnie z jego lokacją, sortowanie towaru na
magazynie, rozładunek i załadunek towarów.

Wymagania:
uprawnienia do obsługi wózków widłowych, bardzo
dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy
pod presją czasu, odpowiedzialność, zaangażowanie
w wykonywaną pracę, uczciwość, terminowość.

Oferujemy:
pracę w prężnie rozwijającej się firmie, narzędzia
niezbędne do wykonywania powierzonych
obowiązków, stałą formę zatrudnienia w oparciu
o umowę o pracę, prywatny pakiet medyczny
po okresie próbnym (Luxmed), bardzo dobrą
atmosferę w pracy.
Miejsce pracy: ul. Fińska 2, Biskupice Podgórne
Prosimy o dodanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst
jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

Informacje dodatkowe:
rodzaj pracy: pełny etat, rodzaj umowy: na okres
próbny, liczba wakatów: 1, min. doświadczenie:
tylko praktyki, min. wykształcenie: średnie
zawodowe, branża: praca logistyka
Forma kontaktu: e-mail
k.ochecka@samwha.com, k.dorociak@samwha.com

Do zadań pracownika będzie należeć:

Poczta Polska S.A.
poszukuje kandydatów na stanowisko:

PRACOWNIK
DS. OBSŁUGI KLIENTA
Miejsce pracy: Kobierzyce (Pow. Wrocławski)
Numer referencyjny 237/WW/2016

Wymiar etatu: 0,875
Do zadań pracownika będzie należeć:
•• profesjonalna obsługa klientów w zakresie usług
pocztowych i finansowych,
•• aktywna sprzedaż usług i towarów handlowych,
•• udzielanie informacji o świadczonych usługach,
•• kształtowanie pozytywnego wizerunku
Poczty Polskiej S.A., w tym dbałość o estetykę
stanowiska pracy,
•• sporządzanie dokumentacji w zakresie
realizowanych usług.

Od kandydatów oczekujemy:
•• wykształcenia średniego,
•• umiejętności profesjonalnej obsługi klienta,
•• umiejętności obsługi komputera, w tym
podstawowej znajomości pakietu MS Office,
•• wysokiej orientacji na klienta, skuteczności
w dążeniu do rezultatów,
•• komunikatywności, dobrej organizacji pracy
własnej.

W zamian oferujemy:
•• umowę o pracę na okres próbny,
•• możliwość rozwoju zawodowego,
•• pakiet świadczeń socjalnych,
•• pracę w dużej, renomowanej,
rozwijającej się firmie,
•• możliwość skorzystania z pakietu ubezpieczeń
grupowych i pakietu medycznego
na atrakcyjnych warunkach.

Inne oczekiwania:
•• mile widziane doświadczenie zawodowe
w obsłudze klienta i w sprzedaży.
Zachęcamy do udziału w rekrutacji także osoby
z orzeczoną niepełnosprawnością, które spełniają
określone powyżej kryteria kwalifikacyjne.
Osoby zainteresowane ofertą prosimy
o przesłanie CV na adres mailowy:
Joanna.Skotnicka@poczta-polska.pl

•• profesjonalna obsługa klientów
w zakresie usług pocztowych,
•• doręczanie przesyłek, przekazów pocztowych
i telegramów,
•• prowadzenie aktywnej sprzedaży
wybranych usług i towarów,
•• zbieranie i aktualizacja danych dotyczących
rejonu doręczeń oraz bazy adresowej firm,
•• prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej,
•• monitorowanie estetyki i stanu technicznego nadawczych i oddawczych skrzynek
pocztowych,
•• kształtowanie pozytywnego wizerunku
Poczty Polskiej S.A.

Od kandydatów oczekujemy:
•• wykształcenia zawodowego
(mile widziane średnie),
•• znajomości standardów obsługi klienta,
•• wysokiej orientacji na klienta, skuteczności
w dążeniu do rezultatów,
•• komunikatywności, odpowiedzialności,
sumienności, samodzielności,
•• umiejętności organizacji pracy własnej,
sprawności fizycznej.

W zamian oferujemy:
•• umowę o pracę w pełnym wymiarze etatu
na okres próbny,
•• możliwość rozwoju zawodowego,
•• pakiet świadczeń socjalnych,
•• pracę w dużej, renomowanej, rozwijającej
się firmie,
•• możliwość skorzystania z pakietu
ubezpieczeń grupowych i pakietu
medycznego na atrakcyjnych warunkach.

Inne oczekiwania:
•• prawo jazdy kategorii B,
•• zgoda na wykorzystanie własnego
samochodu osobowego do celów
służbowych,
•• mile widziane doświadczenie zawodowe
na podobnym stanowisku.
Zachęcamy do udziału w rekrutacji także
osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
które spełniają określone powyżej kryteria
kwalifikacyjne.
Osoby zainteresowane ofertą prosimy
o przesłanie CV na adres mailowy:
Joanna.Skotnicka@poczta-polska.pl
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Z okazji Dnia Kobiet pragnę wszystkim Paniom życzyć
samych pogodnych dni, dużo uśmiechu, wielkiej radości i życzliwości
oraz pewności siebie, wiary we własne umiejętności
i wytrwałości w dążeniu do celu.
Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce

„Bezpieczeństwo naszych dzieci”
17 lutego w trzech szkołach podstawowych w: Pustkowie Wilczkowskim, Pustkowie Żurawskim i Kobierzycach odbyły
się spotkania z dziećmi z klas I-III, poświęcone sprawom związanym z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. W trakcie
tych spotkań, w których uczestniczyli
między innymi: Ryszard Pacholik, Wójt
Gminy Kobierzyce, Czesław Czerwiec,
Kierownik Posterunku Policji w Kobierzycach, a także Przewodniczący Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członkowie tej komisji i dyrektorzy
szkół, zgromadzonym dzieciom zostały
zaprezentowane i wręczone specjalne
kamizelki odblaskowe, które oprócz typowych elementów zawierały również
godło Gminy Kobierzyce. W dalszej części
uczniom przypomniano zasady bezpieczeństwa związane z ruchem drogowym,
padały liczne pytania dotyczące nie tylko
tej tematyki. – „Jestem bardzo zadowolony z przebiegu tych spotkań. Dzieci

bardzo żywo reagowały na poruszane
sprawy, widać było, że ta tematyka nie
jest im obca i są dobrze zorientowane
w tych zagadnieniach. Pytania, które
nam zadawały w końcu bardzo młode
osoby, były przemyślane i konkretne, co
nas bardzo cieszy.” – powiedział Czesław
Czerwiec, jeden z pomysłodawców akcji
„Bezpieczeństwo naszych dzieci”. To były
także wizyty edukujące dzieci w zakresie
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
–„Akcja, którą rozpoczęliśmy, będzie kontynuowana. Następne spotkania odbędą
się w połowie marca w szkołach w Tyńcu
Małym i Bielanach Wrocławskich. Osobiście bardzo się cieszę, że rozpoczęliśmy
od najmłodszych dzieci, bo to właśnie
one bardzo często zaskakują nas swoją
dojrzałością i rozwagą, szybko akceptują
i przyswajają wszelkie nowości i potrafią
być wzorem dla osób dużo od nich starszych. Kamizelki odblaskowe to ważny
element poprawiający bezpieczeństwo

...tak w Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim...

w ruchu drogowym. Te, które wręczyliśmy dzieciom są efektowne, a herb
Gminy Kobierzyce jest dodatkowym
motywem wyróżniającym „nasze dzieci”

Tak było w Szkole Podstawowej w Kobierzycach...

...i Pustkowie Żurawskim

spośród rówieśników” – dodał obecny na
spotkaniach Ryszard Pacholik, Wójt Gminy Kobierzyce.
Janusz Kołodziej
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Brancik. Nasz Brat Kochany – na przedostatnim wirażu
W tym roku przypada 90. rocznica urodzin
Księdza Prałata Aleksandra Brandta. To
dobra okazja do uczczenia Jego pamięci.
Pamięci człowieka, dla którego każdy był
Bratem i Siostrą. Ksiądz Brandt to postać
nietuzinkowa, człowiek wielkiego serca,
nieograniczonej, bezinteresownej miłości
i dobroci. Z tej okazji Fundacja Kraina Inspiracji przygotowała album wspomnień
o Księdzu Brandcie. Chciałyśmy ocalić
od zapomnienia świętego człowieka kobierzyckiej ziemi, bo tak Go postrzegamy. Naszym marzeniem było, aby wielu
mieszkańców Kobierzyc, i nie tylko, miało
w domu coś, co będzie przywodzić na
myśl Księdza Brandta w codziennej, często
szarej rzeczywistości, jak również chciałyśmy stworzyć swoisty pomnik – trwalszy
niż ze spiżu. „Brancik. Nasz Brat Kochany” –
bo tak brzmi tytuł tej publikacji – to ponad
100-stronicowy zbiór wspomnień, opowieści, anegdot, którymi dzielili się z nami
przyjaciele Księdza, księża współpracownicy, przełożeni, rodzina, parafianie. Spotkania z tymi ludźmi każdorazowo utwierdzały nas w przekonaniu o słuszności
pracy nad tym projektem. Za każdym też
razem uświadamiałyśmy sobie, jak wielki
wpływ miał Ksiądz Brandt na życie wielu,
wielu osób. W albumie tym znajdują się
ciekawe dokumenty, jak choćby życiorys
pisany ręką samego Brandta, świadectwa
szkolne i wiele innych. Dzięki uprzejmości
wielu osób, zebrałyśmy dziesiątki zdjęć z
różnego okresu życia. Najstarsze, ze zbiorów rodzinnych – robione tuż po wojnie,
poprzez zdjęcia z pierwszych parafii,
pracy w Kobierzycach, po działalność na

Ksiądz Prałat Aleksander Brandt

Ukrainie. Można będzie tu znaleźć także fotografie wielu pamiątek, takich jak
choćby listy pisane przez księdza Brandta do swoich parafian. Nie ujawniamy
wszystkiego, wszak liczymy, że wiele osób
zechce sięgnąć po ten album, który mamy
nadzieję, że ukaże się z początkiem lata.
Ostatnia kropka została postawiona, ale
to nie koniec pracy. Teraz pałeczkę przekazujemy grafikom i specjalistom, którzy
sprawią, że książka jaka trafi w Państwa
ręce będzie wysokiej jakości. Nie ukrywamy, że idzie to w parze z niemałymi kosz-

tami. Dlatego teraz pukamy do instytucji,
firm i osób, które zechciałyby wesprzeć
finansowo nasz projekt. W Banku Spółdzielczym w Kobierzycach został uruchomiony rachunek, na który każdy, kto
zechciałby dołożyć swoją cegiełkę, może
dokonać wpłaty. Oto jego numer 27 9575
0004 0000 0119 2000 0030, z dopiskiem
ALBUM. Będziemy wdzięczne za każde
wsparcie. Z tego też miejsca, już teraz
dziękujemy wszystkim tym, którzy choć
jedną dobrą myślą wsparli ten projekt.
Miło nam poinformować, że Patronat

Honorowy nad tą publikacją objął Wójt
Gminy Kobierzyce, Pan Ryszard Pacholik
oraz Dziekan Dekanatu Sobótka, Ksiądz
Zbigniew Słobodecki.
Kinga Kuzara

Gimnazjaliści
na specjalnej sesji
23 lutego br. 56 gimnazjalistów z Gminnego Zespołu Szkół w Bielanach Wrocławskich wzięło udział w II Specjalnej Sesji
Rady Gminy Kobierzyce. Przypomnijmy,
że pierwsza tego typu sesja odbyła się we
wrześniu 2015 roku, a wzięli w niej udział
uczniowie Szkoły Podstawowej w Kobierzycach. Obrady odbyły się w Urzędzie
w Sali Błękitnej. Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska, udział wzięli również Wójt Gminy
Ryszard Pacholik, Zastępca Wójta Piotr Kopeć, Sekretarz Maria Wilk, Skarbnik Maria
Prodeus, Zastępca Przewodniczącej Rady
Henryk Łoposzko, radni: Iwona Rzepka,
Adam Raś, Wiesław Muraczewski, Łukasz
Orfin. Pierwszym punktem porządku
obrad było przedstawienie prezentacji
o Gminie Kobierzyce, którą omówił Wójt
Ryszard Pacholik.
Przedstawił uczniom m.in. jakie inwestycje zostały zrealizowane, a jakie są realizowane, jak kształtuje się budżet, i jakie in-

westycje zagraniczne powstały w Gminie
Kobierzyce.
Młodzież dowiedziała się jak funkcjonuje
samorząd – kto stanowi władzę, jak często
odbywają się sesje i jakie komisje działają
w ramach Rady Gminy, co należy do zadań
gminy, jakie jednostki organizacyjne i pomocnicze funkcjonują na jej terenie. Najbardziej emocjonującym i wzbudzającym
zainteresowanie wśród gimnazjalistów był
moment, kiedy sami podejmowali uchwałę
budżetową. Młodzież wytypowała swoich
przedstawicieli do komisji budżetowej, która wraz ze Skarbnikiem Gminy Marią Prodeus udała się na obrady. Były one długie
i burzliwe, ale budżet został podzielony. Po
przedstawieniu przez komisję budżetową
propozycji pozostałym uczniom, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.
Uchwała nr II/2/2016 r. została podjęta stosunkiem głosów: 32 za, 22 przeciw, 2 głosy
wstrzymujące. Młodzi radni mieli do dyspozycji kwotę 9.400.000 zł na wydatki bieżące

Gimnazjaliści w trakcie głosowania na specjalnej sesji

i 500.000 na wydatki majątkowe. Priorytetem dla nich przy podziale środków finansowych na poszczególne zadania do realizacji
były: dział 600 - Transport i łączność, dział
801 – Oświata i Wychowanie. Na te zadania
przeznaczyli ponad połowę dochodów. Nie
oszczędzali też na wydatkach na gospodarkę mieszkaniową i ochronę środowiska oraz
bezpieczeństwo. Zadbali o kulturę i sport,
pomyśleli też o małych dzieciach i seniorach. Znaczną kwotę z budżetu przeznaczyli
na ochronę zdrowia i pomoc społeczną.
Z analizy podjętej uchwały budżetowej wy-

nika, że mimo młodego wieku gimnazjaliści
wykazali się dojrzałością i racjonalnie przeznaczyli środki finansowe na zaplanowane
do realizacji zadania. Dziękujemy młodym
radnym za wspaniałą postawę, życzymy aby
obrany na przyszłość kierunek ich działania
przyniósł im wiele satysfakcji i zadowolenia.
Był to ostatni punkt porządku obrad. Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska
zamknęła sesję, a gimnazjaliści pełni wrażeń
i nowej wiedzy wrócili do swoich obowiązków szkolnych.
Elżbieta Regulska
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach
w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r.
będzie czynny w godzinach od 7.30 do 18.00
(w soboty 02.04.2016 r. oraz 09.04.2016 r.
w godzinach od 9.00 do 12.00).
Dodatkowe punkty wydawania i przyjmowania wniosków
w celu realizacji „Programu Rodzina 500 plus" na terenie
Gminy Kobierzyce w okresie
od 1 kwietnia 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r.:
-- Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim
ul. Kłodzka 2
-- Szkoła Podstawowa w Pustkowie Żurawskim
ul. Kolejowa 46
-- Szkoła Podstawowa w Tyńcu Małym
ul. Szkolna 2
-- Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
ul. Przystankowa 2
GODZINY OTWARCIA PUNKTÓW OD 17.00 DO 19.00
(w soboty tj. 02.04.2016 r. oraz 09.04.2016 r.
w godzinach od 9.00 do 12.00)
Szczegółowe informacje znajdują się na stronach
internetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
www.gops.kobierzyce.pl
oraz Urzędu Gminy Kobierzyce
www.ugk.pl

ABC „Programu
Rodzina 500 plus”

11.

---

--

-12.
13.
14.

15.
16.
17.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice/opiekunowie prawni
lub opiekunowie faktyczni dziecka.
Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.
Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie
od dochodu.
Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub
1200 zł, jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.
Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.
Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny,
przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.

18.
19.
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500 zł na każde dziecko niezależnie od dochodu dostaną także rodziny
zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze.
Świadczenie wychowawcze będzie wypłacał Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kobierzycach.
Wniosek trzeba będzie składać co roku w miejscu zamieszkania. Można
to będzie zrobić przez Internet, za pośrednictwem poczty lub w GOPS
Kobierzyce. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można
złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Dochód rodzinny będzie ustalany tylko w przypadku, gdy ubiegamy
się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin,
które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci.
W tym przypadku do wniosku trzeba będzie dołączyć:
• oświadczenie o dochodach innych, niż podlegające opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób fizycznych
• w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa
rolnego
• w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty
dotyczące zasądzonych alimentów
• w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce
• w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia
• w przypadku utraty bądź uzyskania dochodu:
dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego
dochodu (świadectwo pracy oraz PIT-11 za 2014 r.)
w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez
członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany - umowa o pracę lub odpowiednie zaświadczenie z zakładu pracy)
w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez
członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu)
kserokopie dowodu osobistego i aktów urodzenia dzieci znacznie
przyśpieszą procedurę rozpatrzenia wniosku.
Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica, a także Fundusz
Alimentacyjny.
Samorząd sam będzie weryfikować, czy dane są prawdziwe.
Jeżeli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz, czyli jeżeli wniosek złożymy do końca
czerwca 2016 r. dodatek będzie wypłacany z wyrównaniem od kwietnia.
Jeżeli wniosek zostanie złożony po 30 czerwca 2016 r. to świadczenie
będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.
Na początku GOPS będzie miał trzy miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia.
W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane
na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 r. kiedy program
wchodzi w życie.
W kolejnych latach świadczenie będzie przyznawane na 12 miesięcy –
od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
Świadczenie będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli
przelewem na konto lub gotówką.

Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu
prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów.
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BUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO WRA

SZKOŁA PODSTAWOWA
W szkole uczyć się będzie około 450 uczniów w 18 oddziałach.
Część dla dzieci młodszych znajdzie się na parterze, a dla dzieci
starszych – na piętrze. Znajdą się tam nowoczesne sale dydaktyczne (m.in. pracownia komputerowa, językowa, przyrodnicza),
a także gabinet logopedy, pielęgniarski i lekarsko-dentystyczny.
Poza salami dydaktycznymi przewidziano: blok sportowy z dużą
salą wyposażoną w wysuwane trybuny dla 168 widzów, stołówkę
z zapleczem kuchennym, aulę na 130 miejsc, inne pomieszczenia
towarzyszące, administracyjne, techniczne.

PRZEDSZKOLE
Do znajdujących się na parterze budynku 6 oddziałów przedszkola uczęszczać
będzie 150 dzieci. Do ich dyspozycji będą m.in. gabinet do terapii pedagogicznej
i logopedycznej, kuchnia (wspólna dla szkoły podstawowej i żłobka, serwująca oddzielne posiłki, dostosowane do wieku dzieci), pomieszczenia gospodarcze i administracyjne.
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AZ ZE ŻŁOBKIEM I ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ W WYSOKIEJ
DANE TECHNICZNE BUDYNKU
ŻŁOBEK
Mieścić się będzie na parterze, ma
przyjąć 50 dzieci w dwóch oddziałach. Obok sal dydaktycznych znajdować się będą sypialnie, ponadto
szatnie i inne pomieszczenia administracyjno- gospodarcze.

ŚWIETLICA WIEJSKA
Świetlica wiejska z salą główną, zapleczem
kuchennym i innymi pomieszczeniami mieścić się będzie na parterze. Na drugim piętrze
znajdzie się kotłownia gazowa całego obiektu
z niezależnym wejściem i dodatkowymi pomieszczeniami. Dodatkowe wejścia, szatnie
i węzły sanitarne umożliwiać będą wykorzystanie świetlicy i bloku sportowego niezależnie od szkoły lub przedszkola (np. w dni wolne lub w godzinach popołudniowych).

Wysokość: budynku: 5,75 m; 7,70 m; 9,30 m; 10,55 m
Kubatura brutto: 61 767 m3
Liczba kondygnacji: 2
Pow. zabudowy: 7 047 m2
Pow. całkowita: 12 152,92 m2
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Czy wiesz,
co twoje dziecko robi w sieci?
UWAGA

- ile czasu spędza w internecie?
- czy ma pocztę elektroniczną i z kim koresponduje?
- na jakie strony internetowe wchodzi?
- które gry wybiera najchętniej?
- jakie aplikacje ściąga na komórkę?
- czy posiada profil na Facebooku i jakich ma znajomych?

Realne zagrożenia dla dziecka

związane z niekontrolowanym dostępem do internetu
Dla Rodziców
bezpiecznego
surfowania
•• UjawnianieKodeks
nieznajomym
osobom danych
osobowych dziecka, adresu, informacji o statusie

Jeżeli chociaż na jedno z tych pytań, odpowiedziałeś „nie”, koniecznie czytaj dalej!

W Polsce z internetu korzystają już 6-latki, a do gabinetów
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•• Nie przekazuję żadnych informacji o rodzinie, ani haseł dostępu.
ściowym.
ZOSTAŃ AMBASADOREM BEZPIECZNEGO INTERNETU W DOMU I W
AMBASADOREM BEZPIECZNEGO INTERNETU W DOMU I W SZKOLE
Realne
zagrożenia dla
•• Nie nawiązuję znajomości z obcymi w sieci i z nimi nie
rozmawiam,
bodziecka
ktoś może chcieć
•• Z rówieśnikami ma codzienny kontakt w szkole – cenniejszy niż ten w świecie wirtualnym.
związane z niekontrolowanym dostępem do internetu:
mnie
skrzywdzić.
•
•
Pamiętaj,
że
dziecko
może
czasem
popełnić
błąd
–
świadomie
bądź
nie.
MBASADOREM BEZPIECZNEGO INTERNETU W DOMU I W SZKOLE
ZOSTAŃ AMBASADOREM BEZPIECZNEGO INTERNETU W DOMU I W SZKOLE
•• Nie ściągam nielegalnych filmów, muzyki i zdjęć.
•• Nie obwiniaj go i nie lekceważ.
• Ujawnianie nieznajomym osobom danych osobowych dziecka, adresu, informacji o
materialnym, sytuacji rodzinnej.
sprawdzonych
• Nawiązywanie ze
wirtualnych
znajomości z zupełnieźródeł.
obcymi ludźmi, którzy mają złe
•• Gdy podejrzewasz, że dziecko mogło się uzależnić od komputera, internetu – skonsultuj się •• Informacji w sieci szukam zawsze z osobą dorosłą, korzystam
(pedofile, cyberprzestępcy).
•• Gdy się loguję na nowe strony internetowe, uważnie •czytam
ich regulamin
lubfacebookowych,
proszę októrepoUjawnianie osobistych
informacji na profilach
mogą być wyk
koniecznie z psychologiem.
ne w złych zamiarach przez innych.
• Kradzież (świadoma, bądź nie) treści objętych prawem autorskim.
moc rodzica.
•• Gdy podejrzewasz, że dziecko mogło paść ofiarą cyberprzestępstwa – powiadom policję.
• Podatność na różnego typu oszustwa, bazujące na łatwowierności dziecka, np
tutaj, a dostaniesz 1000 złotych całkowicie za darmo”.
•• Nie wchodzę na strony pornograficzne.
• Łatwy dostęp do treści erotycznych i pornograficznych – strony internetowe, g
ciągle jeszcze są słabo zabezpieczone w tym zakresie.
•• Nie otwieram wiadomości od nieznajomych osób. • Dostęp
do mnóstwa informacji niedostosowanych do wieku dziecka – drastycznych
garnych.
•• Nie gram w gry pełne przemocy i agresji - zabijanie na• ekranie
wcale nie jest świetną zabawą!
Pozorna anonimowość, która powoduje brak hamulców w wypowiadaniu się w sie
• Bezkrytyczność odnośnie prezentowanych w internecie treści.
•• Nie przesyłam spamu, czyli reklam i niechcianych • informacji,
nie jestem wulgarny, nie
Problemy natury zdrowotnej, np. wady wzroku czy skrzywienie kręgosłupa spow
długim czasem spędzanym przed monitorem.
•• Zainstaluj na komputerze domowym program kontroli rodzicielskiej (kilka jest dostęptrolluję.
• Problemy natury psychicznej - uzależnienie od internetu, przybierające różne for
leżnienia od gier, od ciągłego kontaktu np. na Facebooku, od cybererotyki, od tele
nych nieodpłatnie), który blokuje dostęp do zakazanych stron, może czasowo ograniczać
•• Nie siedzę przy komputerze zbyt długo – prawdziwe mórkowego.
boisko jest znacznie ciekawsze niż to
dostęp do internetu.
na ekranie monitora!
•• Uruchom na portalach Google i Youtube tzw. tryb bezpieczny, który również zmniejsza
•• Jeżeli coś mnie niepokoi, albo czegoś nie rozumiem, mówię o tym rodzicom lub nauczyryzyko dotarcia dziecka do nieodpowiednich treści.
ZOSTAŃ AMBASADOREM BEZPIECZNEGO INTERNETU W DOMU I W
cielowi.
•• Sprawdzaj co jakiś czas historię przeglądarki i wyszukiwarki internetowej.
•• Skontaktuj się z operatorem komórkowym sieci, w której Twoje dziecko ma telefon lub
tablet.
•• Poproś o uaktywnienie dostępnych blokad przed dostępem do pornografii.
•• Niektóre smartfony i iPhony mają możliwość ustawienia kontroli rodzicielskiej – włącz je!

nansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
ultury.pl

ZOSTAŃ AMBASADOREM BEZPIECZNEGO INTERNETU W DOMU I W SZKOLE

ZOSTAŃ AMBASADOREM BEZPIECZNEGO INTERNETU W DOMU I W SZKOLE
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Stowarzyszenie
„Bielany dla Ciebie”
Stowarzyszenie „Bielany dla Ciebie” powstało w marcu 2013 roku. Liczy 33 członków, posiada Komisję Rewizyjną oraz 5
osobowy Zarząd, na którego czele stoi
Małgorzata Fidler. – „Pomysł utworzenia
takiego stowarzyszenia zrodził się dość
spontanicznie, w trakcie rozmów w gronie
znajomych i przyjaciół z Bielan Wrocławskich, którzy, jak to się popularnie mówi
– „nie potrafią siedzieć z założonymi rękami” i zależy im na tym, aby nasza miejscowość się rozwijała i była coraz ładniejsza.
Dodatkowym bodźcem był program „Odnowa wsi”, realizowany z powodzeniem
w kilku miejscowościach naszej gminy.
Na początku działalności, obok realizacji
poszczególnych działań zawartych w programie „Odnowa wsi”, członkowie naszego stowarzyszenia uczestniczyli w pracach porządkowych, mających na celu
upiększenie miejscowości, organizacji
okolicznościowych kiermaszów świątecznych, bali charytatywnych czy też spotkań
towarzyskich. Głównym zadaniem, które
zaktywizowało nie tylko członków Stowarzyszenia „Bielany dla Ciebie”, ale też dużą
grupę mieszkańców wsi, był remont budynku parafialnego przy ul. Słonecznej 2
w Bielanach Wrocławskich (tzw. „starej
szkoły”). Było to bardzo duże wyzwanie
dla wszystkich, ale dzisiaj z dumą mogę
stwierdzić, że warto było ciężko pracować, bo efekt końcowy przeszedł nasze
najśmielsze oczekiwania. Bryła z zewnątrz
prezentuje się bardzo efektownie, podobnie jak i wnętrze budynku, w którym
obecnie mieści się siedziba Stowarzyszenia, gdzie przy współpracy z Gminą Kobierzyce działa świetlica środowiskowa” – powiedziała Elżbieta Regulska mieszkanka
Bielan Wrocławskich, inicjatorka wdrożenia programu „Odnowa wsi” i powołania
stowarzyszenia.
Dużym wyzwaniem dla członków Stowarzyszenia „Bielany dla Ciebie” było napisanie wniosku i pozyskanie środków
finansowych z Urzędu Marszałkowskiego
na remont siedziby. Po prawie rocznym
okresie projekt został zrealizowany i rozliczony. Za pozyskane środki w kwocie
50.000 zł. stowarzyszenie w ramach podpisanej umowy z wykonawcą zrealizowa-

ło: wymianę stolarki okiennej, drzwi wejściowych, elewacji części budynku, tarasu
i schodów wejściowych. Remont pozostałej części budynku, zarówno wewnętrznej
jak i zewnętrznej, to wkład finansowy parafian i darczyńców wspierających wspólne działania parafii i stowarzyszenia. Na
ten cel przekazano również środki pieniężne, które udało się wygospodarować
przy okazji organizacji kiermaszów okolicznościowych, bali charytatywnych itp.
– „Nasze plany na przyszłość związane są
z realizacją działań statutowych, których
zakres coraz bardziej rozszerzamy w oparciu o Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Bielany Wrocławskie, przy tworzeniu której
pracowali członkowie stowarzyszenia,
uwzględniając sugestie i uwagi mieszkańców. Dzisiaj, kiedy mamy lokal, gdzie
możemy się spotykać, nasze plany i zamierzenia nabierają realnego kształtu. Przede
wszystkim chcemy zaprosić seniorów
w każdy poniedziałek w godz.17-19 na cotygodniowe spotkania przy herbatce. Dla
nich zamierzmy zorganizować warsztaty,
na których pomożemy przemóc lęk przed
korzystaniem z nowoczesnych środków
komunikacji. Zamierzamy promować zdrowy tryb życia i różnorodne formy aktywnego wypoczynku, poczynając od najmłodszych, a kończąc na tych „nieco” starszych.
Przygotowujemy się do obchodów „Dnia
Kobiet”, organizujemy wspólne wyjścia do
teatru. W ramach organizowanych kiermaszów promujemy lokalne produkty. Wyremontowany budynek nie ma podjazdu dla
niepełnosprawnych i trzeba zadbać o realizację tego zadania w oparciu o środki
zewnętrzne. Chcemy nawiązać współpracę
z Fundacją „Animals” – w zakresie prelekcji
opieki nad zwierzętami, współpracujemy
z sołectwem Bielan Wrocławskich przy organizacji imprez masowych (festyny, maratony itp.) oraz z parafią, przy organizacji
spotkań dla młodzieży z okazji Światowych
Dni Młodzieży. Wszystkim zaangażowanym w dotychczasowe działania serdecznie dziękujemy i zapraszamy do dalszej
współpracy.” – powiedziała Małgorzata
Fidler, Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Bielany dla Ciebie”.
Janusz Kołodziej

Odnowiony budynek parafialny w Bielanach Wrocławskich

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI,
PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO,
ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NA ROK
SZKOLNY 2016/2017
PRZEDSZKOLA
1. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza się na rok
szkolny 2016/2017 na wolne miejsca w tych przedszkolach.
2. Rekrutacja do przedszkoli dotyczy dzieci:
- 3-letnich (ur. w 2013 r.),
- 4-letnich (ur. w 2012 r.)
- 5-letnich (ur. w 2011 r.)
zamieszkałych na terenie Gminy Kobierzyce.

SZKOŁY PODSTAWOWE
3. Dzieci 6-letnie (ur. 2010 r.):
-- realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego tylko w oddziałach
przedszkolnych w szkole podstawowej, która jest szkołą obwodową ze względu na
miejsce zamieszkania dziecka
lub
-- realizują obowiązek szkolny w I klasie w szkole podstawowej, która jest szkołą obwodową ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
4. Dzieci 5-letnie mogą realizować wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej.
5. Terminy postepowania rekrutacyjnego i kryteria gminne są opublikowane w Zarządzeniu Nr REKiS.0050.1.0017.2016 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 29 stycznia 2016 roku.
6. Nabór wniosków do przedszkoli, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych będzie prowadzony w terminie od 1 marca do 31 marca b.r.
Rekrutację do nowotworzonego Przedszkola Samorządowego w Wysokiej (termin
rozpoczęcia działalności 1 września 2016 r.) przeprowadzi Przedszkole Samorządowe
w Ślęzie.
Rekrutację do oddziału przedszkolnego w nowotworzonej Szkole Podstawowej
w Wysokiej (termin rozpoczęcia działalności 1 września 2016 r.) przeprowadzi Gminny Zespół Szkół w Bielanach Wrocławskich.
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Przedszkolaki dziękują
wolontariuszom
Już 6 miesięcy minęło odkąd nasi wolontariusze Ana i Sebastian pierwszy raz pojawili się w Przedszkolu Samorządowym
w Ślęzie. Codziennie przez 5 godzin towarzyszyli grupom w zdobywaniu nowej
wiedzy i umiejętności. Po pół roku możemy powiedzieć, że i dzieci i wolontariusze
czują się ze sobą świetnie, a komunikacja
międzynarodowa nie stanowi już dla nich
żadnej bariery. Projekt, który właśnie dobiega końca, był pilotażowym projektem
przedszkola realizowanym we współpracy
z organizacją Semper Avanti z Wrocławia
w ramach programu „Erasmus plus” i akcji

Europejskiego Wolontariatu. Choć było
wiele niepewności i wielkie oczekiwania
z obu stron – można spokojnie powiedzieć, że wszystko świetnie się udało,
a nasi goście wyjadą z Polski zabierając
ogromny bagaż pozytywnych doświadczeń i wiedzy o historii, tradycjach i kulturze naszego regionu oraz kraju. Co zostanie po projekcie w przedszkolu? Wiele
przełamanych barier językowych, wiedza
o świętach, tradycjach, bajkach Hiszpanii
i Niemiec, ciekawe pomysły na zajęcia
w grupach: ruchowe, muzyczne, czy plastyczne zaczerpnięte z obu krajów, wspo-

Bal w stylu hiszpańskim

Sobota
5 marca 2016
godz. 10.00 – 13.00
przychodnia NZOZ „Twój Lekarz”
w Kobierzycach
ul. Witosa 5
tel. 71 311 12 36

DZIEŃ KOBIET
Najpiękniejszy prezent – zdrowie!
WYKONAJ BEZPŁATNE BADANIA,
ZACHĘĆ MAMĘ, SIOSTRĘ, PRZYJACIÓŁKĘ!
Z okazji Dnia Kobiet
zapraszamy wszystkie panie na:
• darmowe USG piersi dla kobiet powyżej 30 roku życia,
• bezpłatne badanie ciśnienia tętniczego i poziomu
cukru we krwi,
• mierzenie obwodu brzucha oraz wskaźnika masy ciała
(BMI),
• konsultacje specjalisty dietetyka – jak dbać o zdrową
dietę i bezpiecznie zrzucić zbędne kilogramy,
• spotkanie z położną – zaplanuj mądrze ciążę,
• otwarty warsztat jogi dla max. 8 pań o godz. 1000.

Zamiast kwiatka i czekoladek wybierz zdrowie!
Zadzwoń do nas! Rejestracja na badania i warsztat jogi,
dodatkowe informacje pod numerem tel. 71 311 12 36

Pożegnanie z Aną i Sebastianem

mnienia z wielu wspólnych wycieczek i zabaw. Dla przedszkola chyba najważniejsze
jednak jest to, że wszyscy – dzieci, rodzice
personel i nauczyciele – potrafili znaleźć
wspólny język, stworzyć rodzinną atmosferę i otoczyć opieką Anę i Sebastiana. Na
początku lutego w przedszkolu odbył się
bal „Feria de Espańa” oraz oficjalne podsumowanie programu i pożegnanie wolontariuszy. Bal w całości przygotowali Ana
i Sebastian oraz przedszkolaki. Były koszulki w hiszpańskie kropki, kwiaty wpinane we włosy, świecąca brama wejściowa
i tablice ze strojami narodowymi do robienia zdjęć, flagi i dekoracje sali. Na święto
Hiszpanii zawitali również przedstawiciele
Semper Avanti z gośćmi z Rumunii i Wysp
Zielonego Przylądka. Oprócz przebojów

muzyki hiszpańskiej pojawiła się również
muzyka niemiecka i wiele wspólnych zabaw. Niespodzianką dla wolontariuszy
były podziękowania przygotowane przez
przedszkole w formie prezentacji wspomnień i wydarzeń minionych miesięcy.
To było niesamowite pół roku, bardzo
żałujemy, że tylko pół. Pomimo krótkiego
okresu projektu widzimy, jak wiele zmieniło się w dzieciach, ale i w nas samych.
Jesteśmy Anie i Sebastianowi bardzo za to
wdzięczni. Jesteśmy również wdzięczni tym wszystkim ludziom, bez których
projekt by się nie odbył. Wiemy też, że
w przyszłym roku znowu zaprosimy do
przedszkola dwóch wolontariuszy, ale już
na cały rok.
Joanna Polańska
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Turniej karate w Kobierzycach
Dnia 28 lutego 2016 r. w Hali SportowoWidowiskowej w Kobierzycach odbył się
Kobierzycki Turniej Karate o Puchar Wójta Gminy Kobierzyce Ryszarda Pacholika,
zorganizowany przez GCKiS w Kobierzycach i Klub Kyokushin Karate im. Masutatsu Oyama z Wrocławia. Impreza, która odbyła się już po raz czternasty zgromadziła
niemal 150 zawodników z siedmiu klubów
karate i to nie tylko z Dolnego Śląska. Walczyli zawodnicy z klubów karate z Jeleniej

Ważne telefony
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy

Góry, Kalisza, Legnicy, Opola, Tarnowskich
Gór, Wrocławia i oczywiście gospodarze
z GCKiS z Kobierzyc i Bielan Wrocławskich.
Zawodnicy startowali w dwóch kategoriach: kata (potocznie nazywane walką
z cieniem) i kumite (rzeczywista walka). Ze
względu na wiek i zaawansowanie (kolor
pasa – zdobyte kyu) zostali podzieleni na
25 kategorii (5 kategorii kata i 20 kategorii
kumite). Najwięcej emocji wśród licznie
zgromadzonych na trybunach widzów

Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Regulska
Zastępca Przewodniczącego
Henryk Łoposzko
Biuro Rady Gminy
Magdalena Marszałek-Wojciechowska
Paulina Tomaszewska
Kierownik Referatu
Biuro Obsługi Klienta

Najwięcej emocji wzbudziły walki najmłodszych karateków

Gala bokserska w Tyńcu Małym

607 439 039
71 36 98 120
71 36 98 129

przybyłych klubów, którzy pozytywnie się
wypowiadali o imprezie” – podsumował
trener Patryk Ciszewski. Zachęcamy do
uczestnictwa w bezpłatnych treningach
boksu, które odbywają się w poniedziałki,
środy i piątki w godzinach 18:00 – 21:00 w
sali sportowej GCKiS w Tyńcu Małym przy
ulicy Domasławskiej 10.
Hanna Kwaśna

Sekretariat

Joanna Kłodzińska
Barbara Hebda
Magdalena Sypniewicz
Marta Szczygieł
Anna Muraczewska

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

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

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

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

Agnieszka Kobus-Kochańczyk

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

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

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

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

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

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

Anna Wilisowska
Wojciech Duczek
Edyta Brzezińska
Iwona Witkowska

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

Barbara Świerczyńska

71 36 98 206

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

71 36 98 208
71 36 98 163

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

71 36 98 000

Radca Prawny

71 36 98 017

Urząd Stanu Cywilnego

Kobierzyckie nadzieje pięściarskie nie zawiodły!

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

Wydawca: Urząd Gminy Kobierzyce

Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, tel. 71 36 98 125
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REFERAT OGÓLNY I SPRAW OBYWATELSKICH

wzbudzały walki z udziałem najmłodszych uczestników turnieju, którzy braki
w wyszkoleniu nadrabiali olbrzymią ambicją i zaangażowaniem. Medale i puchary
wręczali prezes Klubu Karate im. Masutatsu Oyama z Wrocławia – sensei Jacek
Lamot i Artur Cierczek dyrektor GCKiS.
Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkich
miłośników sportów walki zapraszamy na
kolejny turniej, który już wkrótce 9 kwietnia w Hali Sportowo-Widowiskowej w Kobierzycach.
Opracował – Janusz Kołodziej

Kuzera, podopieczna trenera Patryka Ciszewskiego. Ciszewski wystawił do walk
6 swoich zawodników. Oprócz Kingi złoto
zdobył Bartek Zalewski i Daniel Matuszyński, natomiast srebro – Szymon Kiejda, Jakub Marciniszyn i Kacper Zatoński.
– „Jako gospodarze wypadliśmy naprawdę dobrze, a świetną organizację potwierdzili w swoich wypowiedziach trenerzy

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

RADA GMINY

Efektownych uderzeń nie brakowało

20 lutego w Tyńcu Małym odbyła się
pierwsza Kobierzycka Gala Boksu młodzików, kadetów, juniorów i młodzieżowców,
zorganizowana przez Gminne Centrum
Kultury i Sportu w Kobierzycach, pod
okiem Polskiego Związku Bokserskiego
oraz Patryka Ciszewskiego, który od czterech lat jest trenerem kobierzyckiej sekcji
boksu i posiada uprawnienia Polskiego
Związku Bokserskiego. Zainteresowanie
imprezą przeszło najśmielsze oczekiwania: do Tyńca Małego przybyło ponad 100
zawodników, reprezentantów takich klubów jak DKB Dzierżoniów, Polonia Świdnica, Gwardia Wrocław, Ziębice Jaskinia Lwa,
Bojan Boks Lubań, MKS Energetyka Lubin,
Opolski Klub Bokserski, Champion Chojnów, Szkoła Boksu Tariel Zandukeli, Orzeł
Oleśnica, Sekcja Boks Chemik Kędzierzyn-Koźle, a więc prawie wszystkich klubów
z Dolnego Śląska, a także klubów z Województwa Opolskiego oraz Wielkopolskiego. Podczas zawodów stoczono ponad
30 walk, a już pierwsza z nich okazała się
pomyślna dla gospodarzy. W swojej debiutanckiej walce wygrała 15-letnia Kinga

Ryszard Pacholik
Piotr Kopeć
Maria Prodeus
Maria Wilk

Agnieszka Jankowska-Jakus.

Redaguje zespół:

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

Kierownik USC

Stanowiska samodzielne

Kadry
Promocja gminy

71 36 98 138
71 36 98 200
71 36 98 199
71 36 98 104
71 36 98 203
71 36 98 189
71 36 98 202
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Warszawa zdobyta – lider pozostaje w Kobierzycach!
Seniorki KPR-u Kobierzyce mają najpewniej jakiś patent na zawodniczki ze stolicy,
bo w trzecim sezonie na zapleczu ekstraklasy po raz szósty pokonały zawodniczki AZS AWF Warszawa. Początek meczu
w hali warszawskiego AWF potwierdzał
przypuszczenia ekspertów, którzy w roli
faworytek upatrywali podopieczne trenera Tomasza Folgi. W 17-tej minucie meczu, przy znakomitej postawie w bramce
Magdy Słoty, przyjezdne prowadziły już
7:1. Później gra się nieco wyrównała, w 21
minucie po golu obrotowej Elżbiety Wesołowskiej na tablicy widniał wynik 10:5,
a oba zespoły zaczęły solidarnie zdoby-

wać bramki. Do przerwy zanotowano 15:9
na korzyść KPR-u. Druga połowa rozpoczęła się podobnie jak pierwsza. W 45-tej
minucie po dwóch golach z rzędu Jagody
Linkowskiej KPR prowadził wysoko, bo
aż 21:12. W takich okolicznościach trener
zespołu z Kobierzyc Tomasz Folga mógł
wpuścić na boisko nominalne rezerwowe
i cała meczowa 16-stka pojawiła się na boisku. – „Końcówka trochę nam nie wyszła,
ale 2 punkty jadą do Kobierzyc i to jest
najważniejsze. W końcu po to tutaj przyjechaliśmy„ – podsumował wyprawę do
Warszawy trener Tomasz Folga.
Wojciech Duczek

Bojowy okrzyk – ruszamy po wygraną!

AZS AWF Warszawa – KPR Kobierzyce 22:26 (9:15)
AZS AWF: Józwik, Kuźmicka, Osińska- Bryl
6, Pawłowska 5, Pożoga 3, Nieścioruk 2,
Gutowska 1, Rzeszotek 1, Skoczeń 1, Kajtek 1, Kmin 1, Sulborska 1.
Kary: 10 min. Karne: 6/7.
KPR: Słota, Olejnik-Daszkiewicz 5, Linkowska 5, Jakubowska 3, Skalska 3, Barczak 2,

Pod bramką KPR pełna mobilizacja

Przydacz 2, Wesołowska 2, Szymańska 2,
Kaźmierska 1, Wojda 1 oraz Tórz, Szumna,
Kuchczyńska, Łuczkowska.
Kary: 4 min. Karne: 4/6.
Kary: AZS AWF – 10 min. (Pożoga – 2 min.,
Skoczeń – 2 min., Bryl – 2 min., Pawłowska
– 2 min., Rzeszotek 2 min.), KPR – 4 min.
(Skalska 2 min., Linkowska 2 min.).

Tym razem III miejsce!
27 lutego 2016 roku w hali sportowej
w Jordanowie Śląskim rozegrany został XIII
Halowy Turniej Piłki Nożnej Samorządowców. W tegorocznej edycji wystartowało
dziewięć drużyn: Kobierzyce, Jordanów
(Małopolska), Kąty Wrocławskie, Sobótka,
Żórawina, Mietków, Długołęka, Powiat
Wrocławski i gospodarze – Jordanów
Śląski. Grano systemem „każdy z każdym”

po 5 minut, tak więc każdy zespół miał do
rozegrania aż 8 spotkań! Drużyna samorządowców z Gminy Kobierzyce udział
w turnieju rozpoczęła od zwycięstwa 1:0
z ekipą Powiatu Wrocławskiego, co dobrze
rokowało na przyszłość. Ostatecznie nasz
zespół przegrał tylko dwa mecze po 0:1
z zespołami z Jordanowa, dwa razy zremisował (z Sobótką 0:0 i z Kątami Wrocław-

Oni wywalczyli III miejsce

Tomasz Legodziński (na pierwszym planie) strzelił zwycięska bramkę w meczu z Mietkowem

skimi 1:1), a odnosząc aż 4 zwycięstwa
z dorobkiem 14 punktów uplasował się na
trzecim miejscu. Drugie przypadło drużynie z Kątów Wrocławskich, a zwycięzcami
XIII Turnieju Halowego Samorządowców
zostali piłkarze z Jordanowa Śląskiego,
którzy wygrali aż 7 spotkań i tylko raz zremisowali. Nasza drużyna grała w składzie:
Adam Raś, Łukasz Orfin, Janusz Kołodziej,
Maciej Zdrojewski, Cyprian Łoposzko, Se-

bastian Słobodzian, Tomasz Legodziński,
Wojciech Kukuś i Piotr Marek. Najlepsze
trzy zespoły z rąk Wójta Gminy Jordanów
Śląski Henryka Kuriaty otrzymały okazałe
puchary, były też nagrody indywidualne.
Jedną z nich – dla najlepszego zawodnika
turnieju otrzymał Piotr Marek z drużyny
samorządowców z Kobierzyc.
Janusz Kołodziej

