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Ważne telefony
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Sekretariat

Ryszard Pacholik
Piotr Kopeć
Maria Prodeus
Maria Wilk
Marta Szczygieł

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

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

798 740 461
607 439 039
71 36 98 120

REFERAT OGÓLNY I SPRAW OBYWATELSKICH
Kierownik Referatu
Biuro Obsługi Klienta

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

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

REFERAT FINANSOWY

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

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

Nowy inwestor w Gminie Kobierzyce
W dniu 1 września 2017 roku w Podstrefie Wrocław-Kobierzyce, w Biskupicach Podgórnych, na terenie Tarnobrzeskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN odbyła
się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod inwestycję firmy Starion Poland Sp. z o.o. Firma jest producentem
plastikowych obudów do baterii przeznaczonych do pojazdów
elektrycznych, jako pierwszy poddostawca LG Chem Wrocław
Energy rozpoczyna właśnie budowę swojego zakładu na terenie Podstrefy Wrocław-Kobierzyce.
W uroczystości wzięli udział m.in. prezesi koncernów LG Chem
Wrocław Energy, LG Display, LG Electronics, Starosta Powiatu
Wrocławskiego Roman Potocki, Sekretarz Gminy Kobierzyce
Maria Wilk oraz Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu Dariusz Śliwowski. Starion Poland otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej 28 czerwca 2017 roku. W pierwszym etapie inwestycji Starion Poland wybuduje na terenie Podstrefy
Wrocław-Kobierzyce halę o powierzchni 21.500 m2. Planowany

termin otwarcia fabryki to 30 kwietnia 2018 roku. Firma planuje ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości ponad 55 mln zł.
Agnieszka Jankowska-Jakus

Wizualizacja nowej inwestycji

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

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

71 36 98 192
71 36 98 201
71 36 98 224
71 36 98 213
71 36 98 171
71 36 98 177
71 36 98 147
71 36 98 146
71 36 98 107

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

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

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

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

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik USC

Barbara Świerczyńska

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

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

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Radca Prawny		

71 36 98 196
71 36 98 207
71 36 98 183
71 36 98 197
71 36 98 186
71 36 98 129
71 36 98 206
71 36 98 208
71 36 98 163
71 36 98 138
71 36 98 200
71 36 98 199
71 36 98 203
71 36 98 189
71 36 98 202
71 36 98 000
71 36 98 017

Łopaty w ruch – i można zaczynać budowę

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ze smutkiem pożegnaliśmy Księdza Kanonika

Adama Wójcika

Henryka Główkę

Odszedł jeden z najwybitniejszych koszykarzy polskiej koszykówki,
nasz mieszkaniec, zaangażowany w życie sportowe Gminy Kobierzyce,
wspaniały człowiek i przyjaciel

Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej,
Proboszcza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Jaksonowie

Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia składają

Rodzinie i Najbliższym składamy
wyrazy głębokiego współczucia

Elżbieta Regulska
Przewodnicząca
Rady Gminy Kobierzyce
Radni Gminy Kobierzyce

Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce

Mieszkańcy, Rada Sołecka
i Sołtys Sołectwa Pełczyce
oraz Sołectwa Szczepankowice

Przyjaciele i mieszkańcy
z Gminy Kobierzyce

Urząd Gminy:
Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, tel. 71 36 98 106, 71 36 98 125, fax 71 31 11 252
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Dni Kobeřic
2 września 2017 r. przedstawiciele Gminy Kobierzyce udali się do naszych czeskich przyjaciół na Dni Kobeřic. W skład oficjalnej delegacji weszli: Sekretarz Maria Wilk, Zastępca
Przewodniczącej Rady Henryk Łoposzko,
Radny Wiesław Szwed oraz Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Anna Wilisowska. Podczas Dni Kobeřic zaprezentowało się
Kobierzyckie Koło Gospodyń oraz wokaliści
i tancerze z Kobierzyckiego Ośrodka Kultury.
Przed występami wszyscy zostali zaproszeni
do obejrzenia wystawy dawnych kapeluszy
i nakryć głowy. Zespół„No Name” oraz sekcja
tańca towarzyskiego swoimi artystycznymi

popisami podbili po raz kolejny serca mieszkańców partnerskiej gminy. „No Name” wystąpił w składzie: Marcela Dul, Kornelia Mika,
Milena Sikora oraz Zuzanna Iwańska – wykonały wraz z instruktor Lilą Reszką i Agnieszką Faściszewską znane utwory. Natomiast
tancerze pod przewodnictwem instruktora
Łukasza Cichowskiego, zaprezentowali się
w tańcach latynoamerykańskich i pomimo
wrześniowej, jesiennej już pogody rozgrzali
zgromadzoną pod sceną publiczność. Naszym przyjaciołom z Czech serdecznie dziękujemy za ciepłe przyjęcie.
Anita Kruczykowska

Stoisko Kobierzyckiego Koła Gospodyń było oblegane

Zwiększenie
dostępności i jakości
elektronicznych usług
W siedzibie Starostwa Powiatu Wrocławskiego w dniu 25.08.2017r. odbyło się uroczyste
podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców
i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki,
Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich,
Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Po-

Województwa Dolnośląskiego oraz Roman
Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego.
Wartość projektu w części przypisanej do
Gminy Kobierzyce to kwota 1 286 529,74 zł,
a uzyskana dotacja 1 093 550,28 zł. Zakres
rzeczowy projektu dla Gminy Kobierzyce
obejmuje m.in.: wdrożenie e-usług, zakup
oprogramowania i licencji, powstanie infrastruktury informatycznej dla Urzędu Gminy Kobierzyce. Dofinansowanie pochodzi

Przedstawiciele gmin na sali obrad

wiatem Wrocławskim i Gminami: Czernica,
Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Mietków, Siechnice, Żórawina i Kobierzyce. Umowę podpisali przedstawiciele
samorządów: Cezary Przybylski – Marszałek

z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
w ramach Priorytetu II Technologie – Działanie 2.1.1 E-usługi publiczne.
Monika Penczak
GMINA KOBIERZYCE
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Z obrad Rady Gminy
Kobierzyce
1 września 2017 r. Radni Gminy Kobierzyce spotkali się na XXIX Sesji. Obrady były
długie, zostało podjętych 47 uchwał. Dotyczyły one m.in.: regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Kobierzyce; określenia zasad, trybu
przyznawania i pozbawienia oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe; wieloletniego planu modernizacji
i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Kobierzyce na lata
2017-2021; zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków obowiązujących
na terenie Gminy Kobierzyce; uchwalenia
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obszarów położonych
m.in. w takich miejscowościach: Wysoka,

Kobierzyce, Ślęza, Bielany Wrocławskie,
Tyniec Mały, Domasław, Wierzbice, Żerniki
Małe, Królikowice, Solna.
W trakcie wrześniowej sesji została podjęta również uchwała w sprawie nadania
tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Kobierzyce” Pani Marii Jolancie Nowak, Prezes
Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Kobierzycach. Uroczystość wręczenia aktu nadania tytułu odbyła się w dniu
9 września 2017 r.
Uchwalone taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobierzyce
znajdują się na stronie www.ugk.pl oraz
www.kpwik.com.
Plany posiedzeń oraz wszystkie podjęte
uchwały znajdują się na stronie internetowej Gminy Kobierzyce www.ugk.pl.
Maria Okraszewska

Fundusze UE - kolejna
umowa o dofinansowanie
podpisana

Moment podpisania umowy

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego nastąpiło uroczyste
podpisanie umowy o dofinansowanie
projektu pn.: „Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Długołęka, Kobierzyce i Wrocław”. Projekt realizowany
jest w partnerstwie z Gminą Wrocław
oraz Gminą Długołęka. Umowę podpisali przedstawiciele samorządów: Cezary
Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Maciej Bluj – Wiceprezydent
Wrocławia, Iwona Agnieszka Łebek – Wójt
Gminy Długołęka oraz Piotr Kopeć – Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce. Wartość
inwestycji w części przypisanej do Gminy
Kobierzyce to 3 335 000,00 zł.
Za unijne dofinansowanie na terenie
3 gmin ma powstać łącznie ponad 40 km
dróg dla rowerów. W Gminie Kobierzyce

inwestycja zakłada skomunikowanie tzw.
Węzła Bielańskiego z drogami rowerowymi w Gminie Wrocław dzięki realizacji dróg
rowerowych o całkowitej długości 5,49 km
(odcinek trasy rowerowej Kobierzyce–Wrocław), w tym wzdłuż DK 35. W skali całego
projektu drogi rowerowe w Węźle Bielańskim oraz w korytarzu wyznaczonym przez
dawną DK98 przyczyniają się do utworzenia alternatywnego połączenia komunikacyjnego z Wrocławiem. Dofinansowanie
pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020. Całkowita wartość projektu
realizowanego w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego
Obszaru Funkcjonalnego to blisko 57 milionów złotych.
Anna Dudarska
GMINA KOBIERZYCE
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Dolnośląska Kukurydza w Labiryncie
6 września zorganizowała imprezę plenerową pod nazwą Dolnośląska Kukurydza w Labiryncie. Został on w tym roku założony na
polu przy drodze w kierunku Pełczyc, na powierzchni 1,5 ha (dotarcie do jego centrum
zajmuje ok. 30 minut) i obsiany odmianą KADRYL wyhodowaną w Kobierzycach. Wśród

fot. Maciej Hajduk

Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o., Oddział w Kobierzycach wspólnie z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego,
przy współpracy z Polskim Związkiem
Producentów Kukurydzy pod patronatem
Wojewody Dolnośląskiego i Wójta Gminy Kobierzyce już po raz czwarty w dniu

Stoiska w kukurydzy przyciągały zwiedzających

zaproszonych gości byli między innymi:
Leszek Chmielnicki – Prezes Polskiej Izby Nasiennej, Bogdan Szumański – Prezes Małopolskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o., Władysław
Poślednik – Prezes Hodowli Roślin Smolice,
Piotr Kopeć – Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce, Prof. Andrzej Kotecki – Kierownik
Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
Andrzej Znamirowski – Zastępca Dyrektora
DODR Wrocław, Zygmunt Król – Prezes Saatbau Polska. Przybyłych gości powitali dyrektorzy Oddziału w Kobierzycach: Tomasz
Skorupski i Bolesław Luber. Spotkanie zainaugurował profesor Andrzej Kotecki, który
swoje wystąpienie poświęcił znaczeniu
uprawy, tendencjach i wykorzystaniu kukurydzy w gospodarce. Podczas imprezy można było zapoznać się z ofertą odmianową
kilku firm hodowlano-nasiennych, firm zajmujących się nawozami, mikroelementami
doglebowymi. Na stoisku Polskiego Związku Producentów Kukurydzy i Dolnośląskie-

go Ośrodka Doradztwa Rolniczego można
było zobaczyć szeroką gamę produktów
z kukurydzy, takich jak mąka, chrupki, olej,
kaszki, konserwa itd. Małopolska Hodowla Roślin pokazała kilka specjalistycznych
maszyn (nieznanych w wielu rejonach
Polski, ze względu na specyfikę użytkowania), pracujących tutaj na plantacjach
nasiennych kukurydzy m. in. najnowszej
generacji kombajn (piker) do zbioru kolb
z plantacji nasiennych i maszynę do ogławiania kukurydzy tzw. castrix. Można było
zaopatrzyć się w miody, a także spróbować
regionalnego piwa z Ząbkowic. Spotkanie
uatrakcyjniły zespoły Jarzębina i Trio Naxos.
Uczestnicy kilku konkursów mieli szansę
zdobyć nagrody (nasiona, środki ochrony
roślin, nawozy dolistne, deszczomierze). Na
spotkanie przybyło wielu rolników z okolicznych powiatów, mieszkańców sąsiednich
miejscowości, oraz młodzież z Powiatowego
Zespołu Szkół w Krzyżowicach.
Opracował – Janusz Kolodziej

Początek roku szkolnego
2017/2018 pod znakiem
reformy edukacji
2 414 uczniów oraz 743 przedszkolaków
w Gminie Kobierzyce uroczyście zainaugurowało rok szkolny 2017/2018. Zgodnie z reformą oświatową od 1 września
wszystkie szkoły podstawowe utworzyły
klasy siódme. W dwóch gminnych jednostkach: w Szkole Podstawowej im. Polskich Odkrywców i Podróżników w Kobierzycach oraz w Szkole Podstawowej im.
UNICEF w Bielanach Wrocławskich pozostały drugie i trzecie klasy gimnazjalne.

Okres wakacji był czasem wytężonej
pracy, aby dobrze przygotować i wyposażyć sale dydaktyczne, a nawet
przebudować istniejące pomieszczenia
w budynkach oświatowych. Wszystkie
działania gminy zmierzają do tego, aby
zapewnić bezpieczne i przyjazne warunki do nauki i pracy, ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb rozwojowych
uczniów.
Anna Wilisowska

Rozpoczęcie roku szkolnego w Pustkowie Żurawskim

Nowy etap w życiu
Danuty Pietraszewskiej
Niecodzienny przebieg miało rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim. Jednym
z punktów programu było uroczyste pożegnanie i podziękowanie za dotychczasową pracę Pani Dyrektor Danucie Pietraszewskiej, w związku z jej przejściem
na emeryturę. Tuż po tym wydarzeniu
wzruszona Pani Danuta powiedziała
między innymi: – „Kiedy w roku 1989
dokonałam zmiany w moim życiu zawodowym i rozpoczęłam pracę w szkole,
już po kilku tygodniach wiedziałam, że
jest to miejsce dla mnie. Obcowanie ze
światem dzieci, możliwość ich kształtowania, odnajdywanie porozumienia
a potem obserwowanie jak dorastają,
było wspaniałe. Od 2002 roku objęłam
stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim i przez
15 lat miałam możliwość widzenia

szkoły jako całość. Trudna to funkcja
i mniej wdzięczna, ale niezmiennie poświęcona dzieciom. Każdego dnia witały
mnie uśmiechnięte buziaki maluszków
z punktu przedszkolnego i zerówki,
a bywało nie raz, że gdy płakały trzeba
było przytulić je i pocieszyć. Nie tylko
młodsze dzieci potrzebowały wsparcia,
starsi uczniowie również. Ileż przez te
15 lat, godzin przegadaliśmy „na dywaniku” w gabinecie dyrektora. Dzięki bardzo dobrej współpracy z gronem pedagogicznym, za które bardzo serdecznie
wszystkim dziękuję, szkoła niezmiennie
była otwarta i życzliwa dzieciom. W dniu
pożegnania z pracą chciałam wszystkim
serdecznie podziękować. Dzieciom, że
nadają sens naszym działaniom, rodzicom – za to że zawsze, choć nieraz
rozmowy bywały trudne, okazywali zrozumienie i chęć współpracy, wszystkim

Danuta Pietraszewska z bukietem kwiatów

współpracownikom dzięki którym szkoła funkcjonowała bez zarzutu oraz władzom Gminy Kobierzyce za wspieranie,
życzliwość i nieodmienne zrozumienie
rosnących potrzeb szkoły. W moim ży-

ciu znów dokonuje się zmiana ale nie
ma we mnie lęku przed pustką, będzie
wypełnione działaniem, bo tego też nauczyła mnie praca w szkole.”
Janusz Kołodziej
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Nowe inwestycje w Kobierzycach
W poprzednim numerze biuletynu samorządowego „Moja Gmina – Moja
Wieś” obszernie informowaliśmy o inwestycjach realizowanych w Gminie Kobierzyce. Czy można powiedzieć, że coś się
od tamtej pory zmieniło?
Piotr Kopeć, Zastępca Wójta Gminy
Kobierzyce – W naszej gminie w zasadzie nie ma przerwy, jeśli chodzi o inwestycje. Jedne dobiegają końca, a za-

czynają się inne. Ostatnio sporo dzieje
się w samych Kobierzycach. Rozpoczęła
sie budowa nowego przedszkola wraz
ze żłobkiem przy ul. Robotniczej. Jest
to inwestycja bardzo oczekiwana przez
mieszkańców nie tylko tej miejscowości. Pozwoli nam zaspokoić potrzeby
w zakresie opieki nad dziećmi w wieku
do 6 lat. Niemal równocześnie zaczęliśmy rozbudowywać parking przy bu-

Budowa przedszkola ze żłobkiem w Kobierzycach

dynku Urzędu Gminy, gdyż ten, który
mamy od lat jest już zbyt mały. Powstanie tam około 40 nowych miejsc
parkingowych, w tym również dla osób
niepełnosprawnych. Zyskają na tym
przede wszystkim osoby przyjeżdżające
i odwiedzające urząd oraz również te,
które w nim pracują.
– A co z zapowiadaną przebudową stadionu sportowego w Kobierzycach?

Piotr Kopeć – Chciałbym poinformować,
że właśnie podpisaliśmy stosowną umowę.
W ramach tego przedsięwzięcia w pierwszym etapie powstanie pełnowymiarowe
boisko ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał – Janusz Kołodziej

Budowa parkingu przed Urzędem Gminy

Powstaną
nowe przedszkole
i żłobek w Kobierzycach
Miło nam poinformować, że podpisano umowę oraz rozpoczęto budowę
przedszkola i żłobka przy ul. Robotniczej
w Kobierzycach. Powierzchnia użytkowa
obiektu wynosi 1.680,66 m2, a kubatura
8.340,57 m3. W projekcie przewidziano

dwa wydzielone place zabaw, podzielone
na grupy wiekowe dla dzieci ze żłobka oraz
3-latków i osobno dla przedszkolaków
ze starszych grup wiekowych. W północno-wschodniej części działki pomiędzy
projektowanym budynkiem przedszkola

Wizualizacja obiektu

Umowa podpisana – budowę czas zacząć

a parkingiem zaprojektowano plac zabaw
dla dzieci ze starszych grup wiekowych.
W południowo-zachodnim narożniku
działki projektuje się drugi plac zabaw
przeznaczony dla dzieci ze żłobka oraz
3-latków. Wzdłuż części granicy północnej
przewidziano zieleń izolacyjną. Zakończenie realizacji przedszkola i żłobka przewidziano do 31.01.2019. Wykonawcami

zdania są firmy: „KARAŚ” Przedsiębiorstwo
Instalacji Sieci CO, Wod.-Kan. i Gaz. Usługi
Ogólnobudowlane Zbigniew Karaś z Wysokiej (Lider) oraz „PEKABUD 2” J. Karaś,
Z. Karaś Sp. J. z Wysokiej (Partner). Wartość
inwestycji wyniesie 11.380.000,00 zł brutto i będzie w całości finansowana z budżetu Gminy Kobierzyce.
Agnieszka Jankowska-Jakus
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Dożynki 2017

Dożynkowy weekend pełen niesamowitych emocji już za nami. Sobota i niedziela, 26-27.08.2017 obfitowały w moc wspaniałych atrakcji przygotowanych przez organizatorów: Kobierzycki Ośrodek Kultury i Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Na kobierzyckiej scenie nie zabrakło także gwiazd polskiej estrady. Pierwszego dnia
zagrał zespół SEN, a niedzielne popołudnie i wieczór rozświetlił DJ ADAMUS oraz
zespół KOMBII.
Organizacja dożynek przyczynia się do integracji mieszkańców naszej gminy oraz
wzrostu poczucia lokalnej tożsamości za nasz region. Zmodernizowana technologicznie wieś powraca do tradycji, a obrzędy dożynkowe ciągle funkcjonują w świadomości ludzi jako wyraz podziękowania dla rolników za ich ciężką pracę na roli.
W dożynkową sobotę, która była jednocześnie dniem DOŻYNEK Sołectwa Kobierzyce, stadion mienił się barwnymi, ludowymi strojami, a to z racji VIII Festiwalu
Kultury Ludowej. To właśnie muzyka ludowa stanowi najlepszą oprawę dożynkowego święta. W festiwalu wzięło udział 21 zespołów z całej Polski, ponad trzystu

Jacaka. Uroczysty charakter eucharystii podkreśliła oprawa muzyczna przygotowana przez Kobierzycki Ośrodek Kultury: chór Diament, orkiestra dęta oraz soliści.
Po mszy zaproszeni goście oraz wierni w barwnym korowodzie wyruszyli w stronę
stadionu w Kobierzycach, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości dożynkowej.
Rozpoczął ją tradycyjny ceremoniał złożenia chleba upieczonego z tegorocznej
mąki przez starostów dożynek na ręce gospodarza gminy – Wójta Ryszarda Pacholika oraz Przewodniczącej Rady – Elżbiety Regulskiej.
Najważniejszym elementem dożynek było przekazanie płodów rolnych władzom
gminy i starostom dożynek. W barwnym korowodzie, poprzedzonym przemówieniami, uczestniczyły 22 delegacje wieńcowe z całej gminy. Tę część dożynek zakończyło tradycyjne Misterium Chleba. Pobłogosławionym przez ks. Andrzeja Jacaka

wykonawców, którzy zaprezentowali bardzo wysoki poziom. Festiwal poprowadził
instruktor KOK Tomasz Bykowski, kierownik zespołu ludowego Jarzębina, który potrafił w niesamowicie zabawny, lecz skuteczny sposób, zapanować nad tym ogromnym tłumem ludowych śpiewaków.
Sobotnie popołudnie i wieczór – upłynęły w rytmach muzyki połączonej z dobrą
zabawą, zwieńczonej energetycznym koncertem zespołu SEN oraz dyskoteką pod
gwiazdami, poprowadzoną przez zespół WIDMO.
Wśród innych sobotnich atrakcji znalazły się także te dla najmłodszych: wesołe miasteczko, malowanie buziek, zabawy z klaunem, bańki mydlane, konkursy, gry i zabawy.
Niedzielne uroczystości dożynkowe zainaugurowała uroczysta Msza Św. w kościele
parafialnym w Kobierzycach, celebrowana przez proboszcza tej parafii ks. Andrzeja

chlebem, zaproszeni goście podzielili się ze zgromadzonymi na stadionie ludźmi,
życząc, by nikomu tego chleba nie zabrakło na domowym stole.
W tym roku swoją obecnością podczas uroczystości dożynkowych zaszczycili nas
goście z zagranicznych partnerskich gmin: Raesfeld z burmistrzem Andreasem Grotendorstem na czele oraz Kobeřic ze starostą Lukášem Kubným.
Jednak jak na DOŻYNKI przystało, po części oficjalnej nadszedł czas zabawy.
Różnorodność i ilość zaproponowanych przez organizatorów atrakcji przyciągnęły na obiekt sportowo-rekreacyjny w Kobierzycach nie tylko mieszkańców Gminy
Kobierzyce. Na scenie, a właściwie na dwóch scenach, nieprzerwanie coś się działo.
Bardzo bogatą część artystyczną rozpoczął koncert Reprezentacyjnego Dolnośląskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Wrocław”. Po pięknych tańcach, pełnych obertasów,
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poleczek, mazurów przyszedł czas na prezentacje sekcji karate Kobierzyckiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Na ludową nutę, z przytupem, przy ogólnym aplauzie
publiczności, zaprezentowała się Jarzębina – zespół ludowy Kobierzyckiego Ośrodka Kultury. Koncert DJ ADAMUSA – zmiana atmosfery i gatunku muzycznego – miał
także swoich fanów wśród przybyłych tego dnia do Kobierzyc. Duże zainteresowanie wśród publiczności wzbudził także koncert zespołu z partnerskiej gminy Kobeřice – Normal Band.
Atmosfera na stadionie stawała się z godziny na godzinę coraz bardziej zabawowa,
a tłum uczestników kobierzyckich dożynek – rósł z każdą godziną. Możliwości spędzenia wolnego czasu były bardzo różnorodne, każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Organizatorzy zaproponowali każdemu, bez względu na wiek, wiele atrakcji,
a wśród nich: drużynowy turniej piłki nożnej, warsztaty szermiercze, ogródek
dziecięcy z ciekawymi warsztatami, stoisko służb mundurowych, stoisko Bractwa
Kurkowego, wystawy samochodowe, wystawy sprzętu rolniczego, prezentacje
rzemiosła artystycznego, wyrobów piekarniczych, pokazy historyczne – warsztaty
średniowieczne, wesołe miasteczko, miasteczko rodzinne, gastronomię małą i dużą
oraz liczne stoiska handlowe.
Oczekiwanie na gwiazdę wieczoru umilił występ sekcji muzycznych Kobierzyckiego Ośrodka Kultury. A był to koncert szczególny, ponieważ na scenie pojawili się
wspólnie najlepsi muzycy i wokaliści. Koncert okazał się strzałem w dziesiątkę. Muzyka połączyła nie tylko wokalistów, ale także instruktorów KOK, którzy wspólnie
wystąpili na scenie.
Zespół KOMBII z Grzegorzem Skawińskim – artyści wielkiego formatu, zaprezentowali się kobierzyckiej publiczności zarówno w tym starym, jak i najnowszym repertuarze. Porwali publiczność swoją żywiołowością i perfekcyjnym wykonaniem
utworów. Zarówno muzycy na scenie jak i widzowie bawili się doskonale, owacjom
nie było końca.
Po koncercie zebrani obejrzeli widowisko muzyczne z pokazem sztucznych ogni. Było
na co popatrzeć. Poszczególne sekwencje wybuchów sztucznych ogni podkreślała
doskonale dobrana muzyka, dlatego burza oklasków po pokazie nikogo nie zdziwiła.
Dożynki 2017 roku już za nami, ale przed nami – cały rok przygotowań do Dożynek 2018 r.
Ewa Gacek
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KOSiR dożynkowo i sportowo
Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji
przygotował w tym roku wiele atrakcji
sportowych. W tym roku po raz pierwszy na
dożynkach odbyły się pokazy i warsztaty
szermierki, jest to świetna zabawa według
honorowych zachowań i zasad fair play,
które cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników dożynek. Dużo rozrywki zapewniła konkurencja szermierki dla
sołtysów. Pokaz kendo i karate prowadził
instruktor Kobierzyckiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji Dariusz Kwiecień. W przerwach
między pokazami odbywały się pokazy
zumby, w których każdy uczestnik dożynek mógł wziąć udział. Dla najmłodszych
został rozstawiony zestaw do mini tenisa
i badmintona oraz gra w kółko i krzyżyk.
Każde dziecko które brało udział w warsztatach otrzymywało nagrodę niespodziankę sponsorowaną przez firmę Leoni Kabel.
Dla nieco starszych na stadionie odbył się
Dożynkowy Turniej Piłki Nożnej, w którym
wystąpiły reprezentacje: sołtysów, firmy
Leoni Kabel, Przedsiębiorców Ziemi Kobierzyckiej, firmy Cargill, NZOZ oraz Reprezentacja Drużyny Oldbojów Gminy Kobierzyce.
Wszyscy zawodnicy grali z ogromną pasją
i zaangażowaniem i należą się im gratulacje.
Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji
zaprasza mieszkańców gminy na nieodpłatne zajęcia sportowe od 11 września
do Sekcji Sportowych.

Dla dzieci i młodzieży KOSiR oferuje m.in.
karate, piłkę nożną gdzie szkolenie dzieci
i młodzieży odbywa się w trzech ośrodkach – Kobierzyce, Jaszowice, Bielany
Wrocławskie. Zajęcia są prowadzone cyklicznie – dwa razy w tygodniu. W okresie
zimowym mamy zapewnione hale sportowe i sale gimnastyczne.
Boks – treningi odbywają się 2 razy w tygodniu w miejscowości Tyniec Mały, zapraszamy każdego kto chce rozładować swoją
energię i poprawić swoją kondycję. W ofercie KOSiR posiada gimnastykę sportową,
turystykę rowerową oraz szachy.
Dla dorosłych mieszkańców gminy KOSiR
ma również interesującą ofertę zajęć.
Crossfit jest nowoczesną formą treningu
siłowego i kondycyjnego.
Aerobik i pilates są to formy ćwiczeń fizycznych, które sprzyjają utrzymaniu równowagi w organizmie, pomagają się zrelaksować i przede wszystkim modelują ciało.
Ćwiczenia są dostosowane do uczestników
zajęć. Aerobik ma wiele odmian, które są
stosowane w naszej sekcji. Zajęcia odbywają się w: Kobierzycach, Bielanach Wrocławskich, Wysokiej, Tyńcu Małym.
Nordic Walking – zajęcia polegają na
marszu ze specjalnymi kijkami i odbywają się 1 raz w tygodniu. Hala Sportowo
-Widowiskowa w Kobierzycach jest miejscem zbiórki.

Efektowny pokaz karateków

Sekcja sportowa karate jest prężnie działającą i utytułowaną grupą ludzi. W swojej
sekcji ma wielu zawodników i zawodniczek
mogących pochwalić się międzynarodowym uznaniem i sukcesami w tym sporcie.
Zajęcia są prowadzone w: Kobierzycach,
Bielanach Wrocławskich oraz Wysokiej.
Przedstawiając sekcje koszykówki należy
nadmienić, że nabór zaczynamy od 1-szej
klasy szkoły podstawowej. Grupa dzieci
jest bardzo liczna, chętna do nauki i pracy. Zajęcia prowadzone są pod czujnym
okiem fachowego trenera Karola Jaśko.
Jego zawodnicze doświadczenie sprawia,
że zajęcia są bardzo profesjonalne oraz
„energetyczne”. Dostarczają dzieciom
wielu niezapomnianych i pozytywnych
wrażeń. Dzieci uczestniczą w licznych turniejach wyjazdowych.
W dniach 19-20 sierpnia odbyły się dwudniowe warsztaty biegowe mające na

Walkę kendo śledziło wielu widzów

Turniej piłkarski dostarczył sporo emocji

celu popularyzację zdrowego stylu życia w naszej gminie. W pierwszym dniu
warsztatów uczestnicy mieli okazje poznać szereg ćwiczeń biegowych oraz uzyskać informację na temat zdrowego odżywiania. W drugim dniu uczestnicy wybrali
się na wycieczkę biegową na Ślężę trasa
była wymagająca jednak wszyscy spisali się na medal. Już niebawem kolejne
warsztaty na które zapraszamy wszystkich
zainteresowanych.
Wszystkie zajęcia w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji są nieodpłatne. Ośrodek zapewnia możliwość bezpłatnego
transportu na zajęcia sportowe.
Zapisy na zajęcia prowadzone są u poszczególnych instruktorów, pod adresem
e-mail: sekcje.kosir@sport-kobierzyce.pl
lub telefonicznie 71 715 12 00.
Serdecznie zapraszamy.
KOSiR
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Ostrzeganie i powiadamianie ludności
o zagrożeniach w Gminie Kobierzyce
W naszej gminie funkcjonują następujące sposoby ostrzegania i powiadamiania ludności o zagrożeniach:
1. Wykorzystanie komunikatów i ostrzeżeń umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Kobierzyce.
2. Włączanie syren za pomocą elektronicznego systemu ARTsao2.
3. Wykorzystanie systemu telefonicznego powiadamiania alarmowego ARTstpa300.
4. Rozgłaszanie komunikatów przez megafony umieszczone na samochodach pożarniczych OSP i samochodzie gminnym.
5. Wykorzystanie tradycyjnych środków łączności przewodowej i komórkowej.

Link do wyżej wymienionej strony został umieszczony w zakładce na stronie internetowej Urzędu Gminy Kobierzyce (www.ugk.pl) i ma następujący wygląd:

Ad.1
Biorąc pod uwagę fakt, iż tereny Dolnego Śląska są coraz częściej nawiedzane przez różnego rodzaju anomalia pogodowe Urząd Gminy Kobierzyce w trosce o mieszkańców
gminy wdrożył stronę www, która umożliwia uzyskanie informacji o nadchodzących
zagrożeniach. Strona jest bardzo prosta w obsłudze, a jej głównym celem jest przekierowanie Państwa na strony internetowe instytucji tj. Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej i dalej na pogodynkę, które wydają oficjalne komunikaty o możliwych zagrożeniach meteorologicznych, hydrologicznych itp.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

WIĘCEJ

Ad.2
W Gminie Kobierzyce znajduje się aktualnie 17 syren
l.p.

Miejscowość

1

3

Syreny
ogółem

Rodzaj syren
OC

OSP

3

Posadowienie syren

OC

OSP

4

Odpowiedzialny

Ludność alarmowana
syrenami /w tys./

Pojazdy z urządzeniami
nagłaśniającymi

5

6

11

12

1.

Kobierzyce

1

1

1

1

1

Remiza OSP

Prezes OSP

1,8

1

2.

Pustków Żurawski

1

1

1

1

1

Remiza OSP

Prezes OSP

0,8

1

3.

Pustków Wilczkowski

1

1

1

1

1

Remiza OSP

Prezes OSP

0,4

1

4.

Bielany Wrocławskie

1

1

-

1

Budynek szkoły

Dyrektor Szkoły

0,65

-

5.

Tyniec Mały

1

-

-

1

Bud. gminny

Sołtys

0,45

-

6.

Domasław

1

1

1

Bud. gminny – maszt

Sołtys

0,8

-

7.

Krzyżowice

1

1

1

Bud. gminny

Sołtys

0,8

-

8.

Tyniec n/Ślęzą

1

-

-

1

Bud. gminny maszt

Sołtys

0,45

-

9.

Szczepankowice

1

1

-

1

-

Świetlica

Sołtys

0,25

-

10.

Kuklice

1

-

-

1

-

Świetlica

Sołtys

0,20

-

11.

Solna

1

1

-

1

-

Świetlica

Sołtys

0,25

-

12.

Pełczyce

1

1

-

1

-

Świetlica

Sołtys

0,20

-

13.

Ślęza

1

1

1

-

Przepompownia KPWiK

Sołtys

0,20

-

14.

Magnice

1

1

1

-

Świetlica

Sołtys

0,20

-

15.

Wierzbice

1

1

-

1

-

Świetlica

Sołtys

0,40

16.

Chrzanów

1

1

-

1

-

Świetlica

Sołtys

0,40

17.

Wysoka

1

1

-

1

-

Bud. szkoły

Dyrektor Szkoly

1,50

Razem:

17

14

3

17

3

9.75

3

System polega na centralnym włączeniu syren, który umożliwia podawanie odpowiednich sygnałów alarmowych i komunikatów wg poniższej tabeli

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE
L.p. Rodzaj alarmu

Sposób ogłoszenia alarmów
Akustyczny system
alarmowy

Środki masowego przekazu

Wizualny sygnał alarmowy

1

Sygnał akustyczny – moZnak żółty w kształcie trójkąta lub w uzasadPowtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga!
Ogłoszenie alarmu dulowany dźwięk syreny
nionych przypadkach innej figury geomeOgłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) dla….
trycznej
w okresie trzech minut

2

Odwołanie alarmu

Sygnał akustyczny – ciąPowtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga!
gły dźwięk syreny w okreOdwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) dla….
sie trzech minut
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KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE
L.p.

Rodzaj
komunikatu

Sposób ogłaszania komunikatu
Akustyczny system
alarmowy

Sposób odwołania komunikatu

Środki masowego przekazu

Akustyczny
system alarmowy

Środki masowego przekazu

1

Uprzedzenie
o zagrożeniu
skażeniami

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie…… ok. godz. min. może
nastąpić skażenie (podać rodzaj skażenia)
w kierunku (podać kierunek)

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu …..(podać rodzaj skażenia) dla…

2

Uprzedzenie
o zagrożeniu
zakażeniami

Formę i treść komunikatu uprzedzenia
o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu…. (podać rodzaj zakażenia)….. dla…..

3

Uprzedzenie
o klęskach
żywiołowych
i zagrożeniu
środowiska

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja o zagrożeniu i sposobie
postępowania mieszkańców (podać rodzaj
zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia
i wytyczne dla mieszkańców)

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu …..(podać rodzaj klęski) dla….

Wyżej podana tabela umieszczona jest na stronie internetowej Urzędu Gminy.
Ponadto syreny elektroniczne umożliwiają przekazywanie dowolnego komunikatu o zagrożeniu.
Ad. 3
System umożliwia przekazywanie komunikatów głosowych dla wybranych grup
osób funkcyjnych w gminie m.in.:
•• sołtysów
•• funkcyjnych OSP, policji
•• radnych gminy
•• osób wchodzących w skład gminnego
zespołu zarządzania kryzysowego
Sołtysi przekazują komunikat mieszkańcom danej miejscowości.
Treść komunikatu przykładowo może być
następująca:
Uwaga! Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące
się na terenie Gminy Kobierzyce (wsi Domasław, Kobierzyce, Pustków Wilczkowski, Pustków Żurawski i inne w zależności
od miejscowości) dzisiaj w godzinach

popołudniowych (wieczornych) może
wystąpić silny wiatr (huragan) o prędkości
powyżej 80 km/godz. w kierunku południowym (zachodnim).
Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm
o silnym (huraganowym) wietrze dla osób
znajdujących się na terenie Gminy Kobierzyce.

Ad. 4
Sposób polega na wykorzystywaniu megafonów na samochodach pożarniczych,
które przejeżdżając przez miejscowość
rozgłaszają komunikaty - w podobny sposób jak powyżej.

Ad. 5
Sposób polega na przekazywaniu drogą
telefoniczną odpowiednich komunikatów

do wybranych osób funkcyjnych m.in.
sołtysów, którzy przekazują informacje
mieszkańcom.
Uwaga!
Dodatkowo w Gminie Kobierzyce funkcjonuje całodobowy telefoniczny dyżur na
potrzeby zarządzania kryzysowego.
Jego numer telefonu jest następujący
607 727 748.
Osoba dyżurująca zna aktualne komunikaty o zagrożeniu.
Ponadto każdy mieszkaniec gminy może
ściągnąć na urządzenia mobilne m.in. telefon komórkowy / smartfona/ darmową
aplikację pt. „Regionalny System Ostrzegania” RSO.
Pobranie aplikacji RSO możliwe jest za pośrednictwem:

1. Strony internetowej Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu –
https://duw.pl/pl/urzad/regionalny-system-ostrz- w zakładce „do pobrania”;
2. Sklepu dedykowanego odpowiedniemu systemowi operacyjnemu urządzenia mobilnego („Google Play”, „Apple
App Store”, „Windows Phone Store”).
Aplikacja RSO pozwala m. in. na:
•• Przegląd ostrzeżeń o sytuacjach nadzwyczajnych na terenie całego kraju
z podziałem na kategorie: meteorologiczne, hydrologiczne, informacje drogowe, ogólne;
•• Przegląd informacji o stanach wód
w rzekach całej Polski z wykorzystaniem
interaktywnej mapy;
•• Dostęp do poradników postępowania
w sytuacjach kryzysowych.
Maciej Bosiacki

KOLONIE w Łazach
Dzieci z Gminy Kobierzyce wyjechały na
kolonie letnie 2017 z programem edukacyjno-profilaktycznym do nadmorskiej
miejscowości Łazy. 50 uczestników w wieku
od 7 do 16 lat miło i aktywnie spędzało czas
nad morzem. Realizowano program mający
na celu rozwój dziecka, zdobycia umiejętności przydatnych w pokonywaniu trudności
w codziennym życiu. Była Kolonijna Akademia Umiejętności, tj. warsztaty z zakresu
plastyki lub techniki – dzieci brały udział
w kilkugodzinnych zajęciach – bawiąc się,
stworzyły własne, małe „dzieła sztuki”. Organizowano również: ogniska, konkursy z
nagrodami (czystości, piosenki, plastyczny,
szalonych fryzur, rzeźby z piasku i inne), imprezy, m.in: dyskoteki, karaoke, kalambury,
wybory Miss Syrenek i Mistera Piratów. Ważnym wydarzeniem szczególnie dla kolonistów, którzy byli pierwszy raz nad morzem
był Chrzest Morski czyli Neptunalia. Neptun
przewidział trudne próby, jednak wszyscy

uczestnicy pokonali trudności i zostali wilkami morskimi.
Mnóstwo było też zajęć sportowych i rekreacyjnych poprawiających nie tylko
sylwetkę, ale też samopoczucie, czyli
sport na wesoło. Były to mistrzostwa kolonii w różnych dyscyplinach, rajd Nordic
Walking, gry plażowe, Kolonijne Igrzyska
Sportowe. Podczas gier i zabaw było wiele
radości, śmiechu i wspaniałej grupowej
rywalizacji. Oczywiście plażowanie i kąpiele w Bałtyku też miało miejsce.
Poznano uroki i historię nadmorskich
miejscowości. Były wycieczki do Kołobrzegu, Mielna, Gąsek, Darłowa i Darłówka.
Podczas wycieczek uczestnicy kolonii poznawali historię regionu i legendy związane z odwiedzanymi miejscami. Zwiedzały
okolice pieszo wokół jeziora Jamno, płynęły statkiem po Morzu Bałtyckim.
Uczestnicy kolonii wiele się nauczyli,
zdobyli nowe umiejętności, zobaczyli

Kolonie w Łazach były udane

nowe ciekawe miejsca. Wszyscy wrócili
wypoczęci, zadowoleni, uśmiechnięci.
Dwa tygodnie wakacji nad morzem to
czas spędzony sympatycznie, zdrowo,

aby nabrać ochoty do pracowitego roku
szkolnego oraz radzenia sobie z problemami dnia codziennego.
Bożena Noga
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NOWE STAWKI ZA WODĘ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 września 2017 r. , Rada Gminy podjęła trzy uchwały
dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:
1. Uchwała nr XXIX/536/17 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu modernizacji
i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Kobierzyce na lata
2017–2021.
2. Uchwała nr XXIX/537/17 w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązujących na terenie Gminy
Kobierzyce.
3. Uchwała nr XXIX/538/17 w sprawie dopłaty dla wybranej grupy taryfowej odbiorców
usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Kobierzyce.
Biorąc powyższe pod uwagę, od dnia 01.10.2017 r. do 30.09.2018r. będą obowiązywać
na terenie naszej gminy nowe stawki opłat za wodę i ścieki.

I. WODA
Cena 1 m3 wody dla wszystkich odbiorców (niezależnie od grupy taryfowej) wynosi
4,75 zł brutto.
Generalnie mamy 3 grupy odbiorców tj.
a) indywidualni odbiorcy – osoba /podmiot nabywająca wodę w celu zaspokojenia potrzeb gospodarstwa domowego, w szczególności na cele socjalno-bytowe.
b) pozostali odbiorcy – osoba/podmiot niebędąca odbiorcą indywidualnym, w szczególności nabywająca wodę na potrzeby przemysłu, handlu, usług, produkcji rolnej.

Generalnie (podobnie jak przy zaopatrzeniu w wodę) mamy 2 grupy odbiorców tj.
a) Indywidualni dostawcy ścieków – osoba/ podmiot odprowadzająca ścieki bytowe
z gospodarstw domowych oraz
b) Pozostali dostawcy ścieków – osoba/ podmiot niebędąca dostawcą indywidualnym,
niezależnie od rodzaju odprowadzanych ścieków, w szczególności odprowadzająca
ścieki przemysłowe.
Cena za m3 ścieków jest taka sama dla wszystkich dostawców, jednakże różne są opłaty
w grupach taryfowych, których wysokość zależy od tego czy dostawca pobiera również
wodę, sposobu rozliczania ilości pobranych ścieków, częstotliwości rozliczenia jak i również rodzaju otrzymywanej faktury: papierowa czy e-faktura. Typowe gospodarstwo
domowe, które rozliczane jest co 2 miesiące i pobiera również wodę, ponosi opłatę abonamentową raz na 2 miesiące w kwocie 0,86 zł brutto.
Cena m3 ścieków dla dostawców indywidualnych nie ulegnie zmianie w stosunku
do poprzedniej taryfy, bowiem Rada Gminy uchwaliła dla nich dopłatę w wysokości
5,87 zł brutto do m3 i co oznacza, że cena pozostanie na niezmienionym poziomie czyli
3,77 zł brutto za m3.
Pozostali odbiorcy zapłacą 9,64 zł brutto za m3 czyli o niecały 1% więcej niż poprzednio
(było 9,55 zł brutto).
Należy także wskazać, że metodyka naliczania dodatkowych opłat za przekroczenia zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych i za przekroczenia dopuszczalnych parametrów nie ulegają zmianie.

III. DLACZEGO WZRASTAJĄ CENY
Wzrost cen podyktowany jest kilkoma czynnikami takimi m.in. jak:

c) odbiorcy rozliczani na podstawie art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – tj. gmina obciążana za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann
i na cele przeciwpożarowe, wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.

•• wzrost wartości amortyzacji (spółka ma coraz większy majątek, który podlega amortyzacji a ta zaś zgodnie z przepisami jest jednym z czynników wpływających na stawkę
wody/ ścieków)

Cena wody dla wszystkich odbiorców jest taka sama, natomiast część odbiorców indywidualnych będzie otrzymywać dopłatę do metra sześciennego pobieranej wody
o czym mowa poniżej.

•• wzrost kosztów usług obcych z których korzysta przedsiębiorstwo.

Poszczególne grupy taryfowe różnią się wysokością opłaty abonamentowej, której wysokość zależy od: okresu rozliczeniowego (1 miesiąc lub 2 miesiące), od sposobu pomiaru
zużycia wody tj. za pomocą np.: wodomierza głównego, wodomierza lokalowego, podlicznika, ryczałtu, a także sposobu otrzymywania faktury (w formie papierowej lub elektronicznej). Zachęcamy wszystkich odbiorców do zgłaszania chęci otrzymywania e- faktur
ponieważ obniża to koszt opłaty abonamentowej oraz odbiorców z budynków wielolokalowych do instalowania wodomierzy głównych w nieruchomości i dokonywania rozliczeń
za pośrednictwem zarządcy nieruchomości. Różnica w opłacie abonamentowej typowego gospodarstwa domowego, które rozliczane jest za pomocą wodomierza głównego co
2 miesiące w przypadku otrzymywania e- faktury a faktury papierowej wynosi 2,70 zł.
Rada gminy uchwaliła ponadto dopłaty do wody dla grup taryfowych: W1, W2, W4, W5,
W6, W7 tj. dla odbiorców indywidualnych z wyjątkiem pobierania wody dla celów podlewania zielonych terenów przydomowych. Wysokość dopłaty do 1 m3 wody wynosi 2,45 zł
brutto, co oznacza, że koszt pobrania 1 m3 dla odbiorców indywidualnych będzie wynosić:
nie 4,75 zł lecz 2,30 zł brutto. Dopłata gminy złagodzi znaczący wzrost ceny dla odbiorców indywidulanych, bowiem realna podwyżka wyniesie niecałe 10% w stosunku do ceny
z poprzedniego okresu (poprzednio była to stawka 2,10 zł za m3).
Pozostali odbiorcy, a także pobieranie wody na cele podlewania ogrodu to koszt
4,75 zł brutto /1m3.
Dla odbiorców pozostałych cena wody została utrzymana na poziomie z poprzedniej
taryfy.

II. ŚCIEKI
Cena 1 m3 ścieków dla wszystkich odbiorców (niezależnie od grupy taryfowej) wynosi
9,64 zł brutto.

•• wzrost obciążeń publicznoprawnych takich m.in. jak podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe

Ponadto KPWiK Sp. z o.o. zaplanowało znaczące remonty, których przeprowadzenie
jest niezbędne z uwagi na stan infrastruktury, przede wszystkim na sieci wodociągowej
(kwota ponad 2 mln złotych).
KPWiK Sp. z o.o. planuje również przejęcie realizacji części inwestycji, które dotychczas
były realizowane przez Urząd Gminy. Przedmiotowa podwyżka głównie wynika z przesunięcia środków finansowych, którymi dotychczas zarządzała gmina na realizację inwestycji do budżetu naszego przedsiębiorstwa na realizację w/w zadań.

IV. FAKTYCZNY KOSZT 1m3 WODY+ ŚCIEKÓW
Uwzględniając dopłaty gminy w okresie obowiązywania poprzedniej taryfy tj.
01.04.2016 r.–30.09.2017 r. łączny koszt 1 m3 dostarczenia wody wraz z odprowadzeniem
ścieków wynosił:
5,87 zł brutto/ 1m3 – odbiorca indywidualny

14,30 zł brutto/ 1m3 – pozostali

W okresie obowiązywania nowej taryfy tj. od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. będzie on
wynosił:
6,07 zł brutto/ 1m3 – odbiorca indywidualny

14,39 zł brutto/1 m3 – pozostali

Powyższe zestawienie obrazuje, że faktyczny wzrost kosztów za 1 m3 dostarczonej
wody i odebranych ścieków dla gospodarstwa domowego wynosi:
0,20 zł/ 1 m3 tj. wzrost o 3,4 % w porównaniu z dotychczas obowiązującą taryfą.
Dla pozostałych odbiorców:
0,09 zł/ 1 m3 tj. wzrost o 0,06 % w porównaniu z dotychczas obowiązującą taryfą.
Pomimo wprowadzenia nowych stawek za wodę i ścieki (w tym znaczących podwyżek
dla odbiorców indywidualnych) z uwzględnieniem dopłat gminy, nasi obiorcy indywidualni wciąż posiadają najniższą cenę za metr wody i ścieków wśród okolicznych miejscowości co przedstawia tabela na stronie 12.

12 ROZMAITOŚCI
Dopłata gminy do taryfy
Cena netto zł/m

Cena brutto zł/m

Obowiązuje

Odprowadzanie
ścieków

Zaopatrzenie
w wodę

Cena netto łącznie
z uwzględnieniem dopłaty
zł netto/m3

L.p.

Gmina

-

-

woda

ścieki

suma

woda

ścieki

suma

od

do

zł netto/m3

zł netto/m3

1

Kobierzyce

4,4

8,93

13,33

4,75

9,64

14,39

01.10.2017

30.09.2018

5,44 2,27

5,62

2

Jordanów Śląski

3,48

6,12

9,60

3,76

6,61

10,37

01.01.2017

31.12.2017

3

Długołęka Borowa

4,23

6,94

11,17

4,57

7,50

12,07

09.02.2017

08.02.2018

1,50

9,67

4

Długołęka (Mirków)

4,23

6,14

10,37

4,57

6,63

11,20

09.02.2017

08.02.2018

0,69

9,68

5

Wrocław

4,48

5,51

9,99

4,84

5,95

10,79

28.02.2017

28.02.2018

9,99

6

Żórawina

3,90

6,26

10,16

4,21

6,76

10,97

01.04.2017

31.03.2018

10,16

7

Kąty Wrocławskie

3,32

7,72

11,04

3,59

8,34

11,93

01.01.2017

31.12.2017

8

Sobótka

4,43

6,61

11,04

4,78

7,14

11,92

02.04.2017

01.04.2018

11,04

9

Siechnice

4,74

6,90

11,64

5,12

7,45

12,57

01.06.2017

31.05.2018

11,64

10

Wisznia Mała

4,47

8,87

13,34

4,83

9,58

14,41

01.05.2017

30.04.2018

1,31

0,39

11

Czernica

3,30

9,38

12,68

3,56

10,13

13,69

01.04.2017

31.03.2018

0,50

12,18

12

Miękinia

4,8

13

17,8

5,18

14,04

19,22

01.05.2017

30.04.2018

5,46

12,34

13

Mietków

6,71

12,39

19,10

7,25

13,38

20,63

01.01.2017

31.12.2017

4,00 1,16

13,94

14

Mietków (Szymanów)

6,71

12,39

19,10

7,25

13,38

20,63

01.01.2017

31.12.2017

4,00

15,10

3

3

9,6

0,17

10,87

11,64

Treść wszystkich wymienionych na wstępie uchwał Rady Gminy wraz z nową taryfą
znajdziecie Państwo na stronach internetowych Urzędu Gminy www.ugk.pl oraz KPWiK www.kpwik.com

Pierwsza wygrana KPR-u
Gminy Kobierzyce
Piłkarki ręczne KPR Gminy Kobierzyce po
dwóch porażkach – z KPR Jelenia Góra
(u siebie) i MKS Perła Lublin (na wyjeździe), pokonały w trzeciej kolejce rozgrywek PGNiG Superligi Kobiet sezonu
2017;2018 zespół UKS PCM Kościerzyna
37:25. Zwycięstwo podopiecznych Edyty Majdzińskiej ani na moment nie było
zagrożone, a zadecydowała o tym bardzo
dobra gra w obronie i duża skuteczność
w ataku. Najwięcej bramek, bo aż 11 rzuciła Anna Mączka, ale na wyróżnienie zasłużyła cała drużyna.
W kolejnym meczu KPR Gminy Kobierzyce przegrał w Koszalinie z AZS-em 26:30.
Janusz Kołodziej

Drużyna KPR Gminy Kobierzyce w pełnej krasie

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
w Kobierzycach – Koło Turystyczne

TPD – akcja letnia 2017

Anna Mączka – czołowa snajperka KPR-u

Koło Turystyczne TPD w Kobierzycach
zorganizowało w ramach akcji letniej
2017 roku trzy turnusy kolonii i trzy wycieczki dwudniowe. Powyższe imprezy
zorganizowane były w ramach dwóch programów ze współpracą i dofinansowaniem
Gminy Kobierzyce: „Akcja letnia 2017” i „Poznanie dziedzictwa narodowego i kulturalnego Polski”. Kolonie zorganizowaliśmy do
Świnoujścia, Dziwnowa i Pobierowa dla 120
dzieci z terenu Gminy Kobierzyce. W czasie
tych turnusów odwiedziliśmy z dziećmi:
Świnoujście, Międzyzdroje, Festiwal Wikingów w Wolinie, Festiwal Indyjski w Rewalu,
Kamień Pomorski, Trzęsacz, Niechorze i Kołobrzeg. W lipcu zorganizowaliśmy trzy wycieczki dwudniowe. Pierwszą do Krakowa,
Łagiewnik i w Beskid Żywiecki, drugą do
Krakowa, Wieliczki i Zatoru (Park Rozrywki),
a trzecią – Szlakiem Piastowskim (Gniezno,
Lednica, Biskupin). Ogółem w wycieczkach wzięło udział około 150 dzieci. Przy
organizacji akcji letniej pomagało nam 25
wychowawców. Akcja letnia przebiegła pomyślnie i bezpiecznie.
Serdecznie dziękujemy wychowawcom, rodzicom, dzieciom za pomoc, a Gminie Ko-

bierzyce, Zarządowi Banku Spółdzielczego
oraz Spółdzielni Samopomoc Chłopska – za
wsparcie finansowe.
Zapraszamy na wycieczkę
w dniach 4-5 października
do Krakowa, Wieliczki i Zatoru
(Energylandia).
Kontakt i dodatkowe informacje:
telefon 71 31 11 198.
ZAPISY U WYCHOWAWCÓW KLAS.

Grażyna Tadeusiak
Przewodnicząca Koła TPD Kobierzyce

Pamiątkowe zdjęcie z wakacyjnych wojaży

