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INFORMACJE GMINNE

Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Sekretariat

WA ŻNE TELEFONY
Ryszard Pacholik
Piotr Kopeć
Maria Prodeus
Maria Wilk
Anna Muraczewska

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
Zastępca
Przewodniczącego
Biuro Rady Gminy

Elżbieta Regulska

798 740 461

Henryk Łoposzko
Magdalena Marszałek-Wojciechowska

607 439 039
71 36 98 120

REFERAT OGÓLNY I SPRAW OBY WATELSKICH
Kierownik Referatu
71 36 98 154
Marta Stachów
Biuro Obsługi Klienta
71 36 98 106
Anna Janecka
71 36 98 130
Magdalena Golińska
Dowody osobiste
71 36 98 104
Joanna Wronkowska
Działalność gospodarcza Agata Krajewska
71 36 98 105
REFERAT FINANSOWY
Wymiar podatków
71 36 98 103
Magdalena Łabęcka
lokalnych od osób
71 36 98 131
Agnieszka Łysakowska
fizycznych
71 36 98 132
Edyta Duniec
Wymiar podatków lokalnych
od osób prawnych
71 36 98 113
Jacek Skrzyniarz
Księgowość podatkowa
71 36 98 148
Anna Bojdo
Kasa
71 36 98 122
Wymiar odpady
71 36 98 205
Joanna Kunert
71 36 98 181
Egzekucja opłat
Marek Kucharczyk
Zobow. z tyt. opłat
71 36 98 139
Monika Kasprzak
REFERAT INWEST YC JI, NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA
71 36 98 214
Kierownik Referatu
Rafał Krasicki
Nadzór inwestorski
71 36 98 204
wod-kan, melioracje
Grzegorz Morawski
Wodociągi,
71 36 98 192
Marta Ława
71 36 98 227
kanalizacja sanitarna
Alicja Kamińska
Inwestycje,
71 36 98 112
kanalizacja deszczowa
Dariusz Mirek
71 36 98 168
Inwestycje
Rafał Kołodyński
71 36 98 180
Zagospodarowanie
Grzegorz Maszka
71 36 98 108
przestrzenne
Zdzisław Skrzyniarz
Opłaty adiacenckie,
rewitalizacja, gospodarka
niskoemisyjna
71 36 98 124
Joanna Żygadło
71 36 98 110
Gospodarka
Marta Borkowska
nieruchomościami
71 36 98 136
Emilia Kopeć
71 36 98 211
Ochrona Środowiska
Elżbieta Nawrocka
71 36 98 111
Monika Pilichowska
71 36 98 174
Paulina Tomaszewska
REFERAT DRÓG, TRANSPORTU I MIENIA KOMUNALNEGO
71 36 98 191
Kierownik Referatu
Piotr Ligas
Inwestycje drogowe
71 36 98 118
Adam Wielgo
71 36 98 201
Drogi i organizacja ruchu Joanna Najmrodzka
Drogi i infrastruktura
71 36 98 224
Emilia Zimoch
Komunikacja zbiorowa,
lok. infrastruktury
Małgorzata Seredyńska 71 36 98 213
71 36 98 171
Oświetlenie drogowe
Magdalena Kowalska
Zarządzanie
71 36 98 177
nieruchomościami
Marta Stachów
Cmentarze komunalne,
71 36 98 147
gosp. mieszkaniowa
Rafał Chmielewski
Place zabaw,
Infrastruktura sportowa
71 36 98 146
Patrycja Bej
Zarządzanie ekipą
porządkową
71 36 98 107
Jarosław Komorowski
Kontrola pasów drogowych Michał Mirowski
71 36 98 117
REFERAT ŚRODKÓW
Kierownik Referatu
Pozyskiwanie środków
zewnętrznych
Zamówienia publiczne

ZEWN. I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
71 36 98 226
Monika Śliwińska

71 36 98 155
Anna Dudarska
Sylwester Janaszkiewicz 71 36 98 176
71 36 98 162
Paweł Piwowarski
71 36 98 161
Angelika Pucek
71 36 98 149
Jolanta Urbaś
71 36 98 151
Paulina Kosim
REFERAT EDUKAC JI, KULTURY I SPORTU
71 36 98 196
Kierownik Referatu
Anna Wilisowska
71 36 98 207
Oświata Publiczna
Anna Pietryk
71 36 98 197
Elżbieta Rusin-Turecka
71 36 98 183
Oświata Niepubliczna
Kamila Just
71 36 98 143
Organizacje Pozarządowe Edyta Brzezińska
71 36 98 186
Sport
Wojciech Duczek
71 36 98 129
Fundusz Sołecki
Kamila Izraelska
URZĄD STANU C Y WILNEGO
71 36 98 209
Kierownik USC
Joanna Kłodzińska
71 36 98 206
Pomoc administracyjna
Barbara Świerczyńska
STANOWISKA SAMODZIELNE
71 36 98 208
Kadry
Lucyna Suchecka
Promocja gminy
Agnieszka Jankowska71 36 98 163
-Jakus
71 36 98 138
Maria Okraszewska
71 36 98 200
Informatyka
Marek Milewski
71 36 98 199
Paweł Eljasiński
71 36 98 198
Krzysztof Kozłowski
71 36 98 203
Audytor wewnętrzny
Paweł Giszko
71 36 98 189
Ewidencja ludności
Wiesława Suchecka
71 36 98 221
Marta Szczygieł
71 36 98 202
Sprawy wojskowe i OC
Henryk M. Bosiacki
GMINNY OŚRODEK POMOC Y SPOŁECZNEJ
71 36 98 000

TELEFON ALARMOWY GMINY KOBIERZ YCE — 607 727 748
Służy do przyjmowania zgłoszeń i reagowania; pomoc
w sytuacjach stanowiących zagrożenia dla ludzi, a niewymagających zwłoki.
Czynny całą dobę, głównie po godzinach pracy Urzędu Gminy oraz
w dni wolne, kiedy odpowiedni pracownik gminy nie może sprawy
załatwić (udzielić pomocy) osobiście.

Dotyczy w szczególności:
- awarii: wodno-kanalizacyjnych, sieci elektrycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, oczyszczalni ścieków i innych;
- zdarzenia: pożar, wypadek drogowy, katastrofa budowlana, zagrożenie siłami natury tj. wiatr, ulewa, huragan,
zanieczyszczenie środowiska itp;
- zagrożenia: powodziowe, w ruchu po drogach gminnych (śnieg, lód, blokady), materiałami niebezpiecznymi, zamachem bombowym
(obiekty użyteczności publicznej, handlowe); biologiczno– chemiczne ludzi i terenu, ujęć wody itp.
- inne: np. chore, martwe zwierzęta, duże ptaki, bezdomne psy itp.

POSTERUNEK POLIC JI W KOBIERZ YCACH / ul. Witosa 7, 55-040 Kobierzyce, tel. 47 871 68 21-30
sierż. szt.
Szymon Młynarczyk

st. sierż.
Łukasz Cywiński

asp.
Paweł Artymowicz

tel. 47 871 68 26
kom. 601 810 541
szymon.mlynarczyk@wroclaw.wr.policja.gov.pl

tel. 47 871 68 28
kom. 601 814 402
lukasz.cywinski@wroclaw.wr.policja.gov.pl

tel. 47 871 68 27
kom. 601 816 329
pawel.artymowicz@wroclaw.wr.policja.gov.pl

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

Rejon 2 / Bielany Wrocławskie (w obrysie ul. Kłodzka, ul. Wrocławska numery nieparzyste wszystkie i parzyste 2-26, ul. Kolejowa, ul. Błękitna, ul. Słoneczna numery parzyste, ul. Tęczowa
numery parzyste, ul. Ogrodowa 42-68 oraz numery nieparzyste
od ul. Klecińskiej do ul. Słonecznej, CH Bielany, CH Auchan,
ul. Irysowa), Ślęza, Wysoka

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

Kierownik Posterunku Policji w Kobierzycach asp. sztab. Sławomir Kniat (tel. 47 871 68 21) pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz.10.00-14.00 w Posterunku Policji; w przypadku nieobecności
w zastępstwie dyżur pełnić będzie asp. Marcin Szczurowski (tel. 47 871 68 22). W Posterunku Policji w Kobierzycach służba nie jest pełniona całodobowo. W związku z powyższym, proszę
o zgłaszanie interwencji do Dyżurnego KP Wrocław Krzyki (tel. 47 871 16 00-03) lub na numer alarmowy 112.

URZĄD GMINY

/ Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, tel. 71 36 98 106, 71 36 98 125, fax 71 31 11 252 , pon.-pt.: 7.30-15.30

Opinie na temat działalności Urzędu Gminy Kobierzyce
proszę przekazywać:
• telefonicznie do Sekretarza Gminy Kobierzyce:
Marii Wilk, tel. 71 36 98 125
• pisemnie na adres Urzędu Gminy Kobierzyce:
Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce
• pocztą elektroniczną na e-mail:
info@ugk.pl
ISSN 2450-4718
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Urząd Gminy Kobierzyce
Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce
tel. 71 36 98 125
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Infomax-Wrocław Agencja Reklamy
54-609 Wrocław, ul. Godlewskiego 7b/1
tel./fax 71 342 30 43
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Agnieszka Jankowska-Jakus
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Wojciech Duczek, Krzysztof Kmiecik, Janusz Kołodziej,
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INFORMACJE GMINNE

Z obrad Rady Gminy
Kobierzyce
18 września odbyła się XXII Sesja Rady Gminy Kobierzyce. Posiedzenie zostało przeprowadzone za pomocą wideokonferencji.
Podjęto 34 uchwały. Dotyczyły one m.in.:
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobierzyce; określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów; określe-

nia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi; ustalenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
Plany posiedzeń oraz wszystkie podjęte
uchwały znajdują się na stronie internetowej Gminy Kobierzyce: www.ugk.pl.
Maria Okraszewska
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Wyróżnienie dla Gminy
Kobierzyce
Podczas XVIII Samorządowego Forum
Kapitału i Finansów, które odbyło się
w dniach 07-08.10.2020 r. w Katowicach
zostały wręczone wyróżnienia dla samorządów. Gmina Kobierzyce zajęła IV
miejsce w rankingu Pisma Samorządu
Terytorialnego WSPÓLNOTA podsumowującego wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2017-2019 w kategorii
Gminy Wiejskie.

W rankingu bierze się pod uwagę całość wydatków majątkowych poniesionych w trzech ostatnich latach (w tym
przypadku 2017-2019). Są to zestawienia wszystkich samorządów analizowane na podstawie obiektywnych danych
z GUS.
Maria Okraszewska

Wyszukiwarka grobów
Zbliżające się uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to okazja do odwiedzenia grobów bliskich i przyjaciół. Nie zawsze jednak pamiętamy, w którym miejscu pochowane są osoby, którym chcielibyśmy zapalić znicz. Wtedy
może pomóc internetowa wyszukiwarka grobów i osób pochowanych Grobonet. Pozwala odszukać miejsce pochówku osoby zmarłej z poziomu przeglądarki. Wyszukiwarka
grobów w Gminie Kobierzyce jest dostępna pod adresem:
https://kobierzyce.artlookgallery.com/grobonet/start.php
W polu wyszukiwania wpisujemy imię, nazwisko, rok lub datę
urodzenia albo śmierci osoby, której grobu szukamy. Można
wpisać jedną lub więcej spośród tych informacji. Możemy także
skorzystać z formularza szczegółowego. Ważne! Wyszukiwarka pozwala odnaleźć grób znajdujący się tylko na terenie
cmentarza komunalnego, nie pozwoli wyszukać grobu znajdującego się na terenie cmentarza wyznaniowego (parafialnego). Przypominamy, że na terenie naszej gminy znajduje się
6 cmentarzy komunalnych, których zarządcą jest Gmina Kobierzyce. Cmentarze znajdują się w: Kobierzycach ul. Spółdzielcza,
Tyńcu Małym ul. Domasławska, Tyńcu nad Ślęzą ul. Szkolna,
Magnicach ul. Św. Józefa, Wierzbicach ul. Lipowa oraz Bielanach
Wrocławskich ul. Kwiatowa. Więcej informacji o cmentarzach
komunalnych w Gminie Kobierzyce znajdą Państwo na stronie
internetowej: https://kobierzyce.artlookgallery.com/

XVIII edycja Lokalnego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Uczniów Gminy Kobierzyce
Od 2003 roku w Gminie Kobierzyce realizowany jest Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Kobierzyce. Jego głównym celem jest promowanie i materialne
wspieranie uzdolnionych uczniów, którzy
osiągają wysokie wyniki w różnych sferach
działalności naukowej i artystycznej.
Taka forma wsparcia wpływa na wzrost
aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów w środowisku szkolnym, zarazem motywuje do rozwijania umiejętności i zainteresowań w dziedzinie nauki i twórczości
artystycznej.

To już XVIII edycja Lokalnego Programu
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów
Gminy Kobierzyce, w ramach którego stypendia zostały przyznane 45 uczniom w kategoriach: naukowej – wysokie wyniki w nauce
(średnia ocen co najmniej 5,8), szczególne
osiągnięcia w konkursach i olimpiadach
oraz artystycznej – wysokie osiągnięcia
w dziedzinie kultury.

Maja Gwiazda, Anna Hajdaniak, Oliwia
Jagiełło, Wiktoria Jagiełło, Aleksandra
Janic, Julia Jastrzębska, Maja Korletjanu,
Maja Krasińska, Kinga Kruk, Wiktoria Milczarek, Maja Omiecińska, Kalina Ostrowska, Anna Ozimek, Urszula Pandel, Nicole
Pomorska, Bartosz Rodzyński, Maria Sztyglic, Irena Ulatowska, Julia Urzędowska,
Maria Warchoł, Maria Warmuła.

S T Y P E N D I A OT R Z Y M A L I :
W kategorii naukowej za bardzo dobre
wyniki w nauce: Milena Adamów, Monika
Banaszek, Mikołaj Biernat, Olga Chmielewska, Mateusz Cziber, Laura Delikatna,

W kategorii naukowej za wysokie osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych: Nela Chmielarska, Michalina Hołowacz, Kamil Kasiowniak, Maja Kubas,
Zuzanna Kubiak, Julia Miedzińska, Woj-

ciech Pomianek, Szymon Postlethwaite,
Maja Romulska, Alicja Roztocka, Jakub
Sroka, Pola Straszko, Julian Wiewiór, Kuba
Wojciechowski, Natan Złotogórski.
W kategorii artystycznej: Ksenia Adamska,
Julia Borkowska, Maja Cisek.
Ze względu na trwającą pandemię COVID-19, uroczyste rozdanie stypendiów
nie odbyło się.
Gratulujemy Stypendystom wraz z podziękowaniem za ciężką pracę oraz godne reprezentowanie Gminy Kobierzyce.
Anna Wilisowska
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EDUKACJA

Liga Niezwykłych Umysłów Liga Niezwykłych Umysłów
w Gminie Kobierzyce
w SP w Kobierzycach

W roku szkolnym 2019-2020 uczniowie Szkoły Podstawowej w Kobierzycach przystąpili
do projektu Liga Niezwykłych Umysłów. LNU
jest programem praktycznego nauczania
programowania w nowoczesnych językach
oraz innych narzędziach informatycznych.
Ćwiczenia rozwijają zdolności analitycznego myślenia oraz pozwalają zapoznać się
ze składnią takich języków jak Python, Java,
C++, SQL. Platforma nie wymaga instalacji. Jest dostępna z poziomu popularnych
przeglądarek internetowych. W przystępnej
formie, na zasadach grywalizacji, uczniowie
rozwiązują samodzielnie zadania o wzrastającym stopniu trudności. Każdy etap kończy
się krótkim sprawdzeniem zdobytej wiedzy.
Za poprawnie rozwiązane zadanie zdobywane są punkty, tzw. neurony. Im więcej neuronów, tym wyższa ranga na platformie. Każdy

Już ponad rok uczniowie szkół podstawowych w Gminie Kobierzyce uczestniczą w projekcie nauki programowania
przy wsparciu platformy Liga Niezwykłych Umysłów (LNU). Platforma dostępna z poziomu przeglądarki internetowej
jest narzędziem do nauki programowania, zawierającym kursy języków
programowania, ćwiczenia, polegające
na rozwiązywaniu praktycznych problemów. Poprzez platformę nauczane są
języki programowania mające profesjonalne zastosowanie w branży nowych
technologii, takie jak: C++, Java, Python,
SQL.
Dzięki zaangażowaniu nauczycieli i uczniów w ciągu roku pracy na platformie LNU
uczniowie rozwiązali prawie 4000 zadań
programistycznych, używając w tym celu
różnych języków programowania. Na szczególne wyróżnienie zasługują nauczyciele
i uczniowie ze szkoły w Kobierzycach i Wysokiej. Należy podkreślić jednak, że wszystkie szkoły wykonały wielką pracę, a ich uczniowie rozpoczęli przygodę z profesjonalnym pisaniem programów.
Dzieci i młodzież pracująca na platformie
LNU mają szanse na rozwój wiedzy i umiejętności z zakresu języków programowania,

technologii informatycznych, bezpieczeństwa cyfrowego, kreatywnego rozwiązywania problemów, logicznego rozumowania i pracy zespołowej.

uczestnik projektu pracuje na swój własny
ranking oraz na ranking szkoły. W ubiegłorocznym projekcie, w ramach przyznanych
licencji, w zabawie uczestniczyło 12 uczniów
naszej szkoły. Liczba rozwiązanych zadań
i zdobyte neurony pozwoliły zająć szkole,
i poszczególnym uczniom, wysokie miejsce
w rankingu. Uczniowie rozwiązali prawidłowo ponad 1300 zadań, najwięcej w gminie.
Uczniowie, którzy rozwiążą wszystkie zadania
z wybranego języka mogą przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego, potwierdzającego
kompetencje cyfrowe wg metodologii e-CF.
W bieżącym roku szkolnym projekt będzie
kontynuowany. Zapraszamy uczniów do dobrej zabawy i zdobywania bardzo konkretnych i praktycznych umiejętności poszukiwanych na współczesnym rynku pracy.
Jacek Waligóra

Liga Niezwykłych Umysłów
w ZSP w Wysokiej

Technologie informatyczno-komunikacyjne (ICT ) są jedną z kluczowych tzw.
Inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska. Dzięki zdobywanym za przy udziale
platformy LNU umiejętnościom dzieci
mają szansę na budowanie w przyszłości
sektora ICT, który jest jednym z najbardziej innowacyjnych sektorów zarówno
w gospodarce polskiej, jak i światowej.
Liga Niezwykłych Umysłów to program nauczania praktycznego podejścia do programowania, skierowany do młodzieży w wieku
od 14 lat. W ramach LNU uczniowie otrzymują
login i hasło do prywatnego konta na platformie i mają dostęp do kursów współczesnych
języków programowania, takich jak Python,
C++, Java. Mogą się na nią zalogować z doBarbara Budrewicz-Wróblewska
wolnego miejsca z dostępem do Internetu
LNU Wrocław
i samodzielnie rozwijać swoje zainteresowania.
Pracę na platformie LNU w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w ZSP w Wysokiej rozpoczęliśmy we wrześniu 2019 roku.
Program Ligi Niezwykłych Umysłów realizowało 12 uczniów z klas ósmych, siódmych
i szóstych.

Twórcą platformy Liga Niezwykłych Umysłów jest firma Soft Power Sp. z o.o. Platforma zdobyła Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich na wydarzeniu
EDUTEC 2020, jako skuteczne i bardzo zaawansowane technologicznie narzędzie
do wsparcia edukacji.

Liga Niezwykłych Umysłów jest skierowana
do uczniów zainteresowanych tematyką programowania i informatyki. W naszej szkole
realizowany był w ramach kółka informatycznego oraz lekcji informatyki, a także samodzielnie przez uczniów z nauczycielem
w roli koordynatora. Zadania znajdujące się
w poszczególnych kursach przygotowane
były w oparciu o realne problemy do rozwiązania. Po ukończeniu każdego z kursów
uczniowie mogli przystąpić do egzaminu
certyfikacyjnego z kompetencji cyfrowych
w oparciu o metodologie e-CF.
Nasi najlepsi Ligowicze kontynuują swoje
kursy w liceach. Jeden z naszych ósmoklasistów Paweł Jaworski zajął I miejsce

EDUKACJA / ROZMAITOŚCI
w Polsce w rankingu Ligii Niezwykłych
Umysłów w 2019 roku.
W roku szkolnym 2020/2021 zadania z kursu
języka programowania Python wykonywać
będą uczniowie klas siódmych i ósmych
w ramach realizacji podstawy programowej.
W ramach koła zainteresowań 12 uczniów
dodatkowo będzie wykonywało zadania
z kursu programowania w języku C++.
Dzięki przyłączeniu gminnych szkół do programu Ligi Niezwykłych Umysłów Gmina Kobierzyce zapewnia młodym ludziom szansę
na kształcenie się w kierunkach, które należą
na najbardziej przyszłościowych i poszukiwanych na rynku pracy.
Agnieszka Zięba

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Oświaty
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy serdecznie podziękować wszystkim dyrektorom,
nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom oświaty za profesjonalną i rzetelną pracę
na rzecz rozwoju edukacji i kształtowania postaw młodego pokolenia.
Niech Państwa praca, szczególnie w okresie objętym sytuacją epidemiczną przynosi jak najlepsze efekty.
Życzymy Państwu wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów, sukcesów oraz satysfakcji, jaką daje
praca z dziećmi i młodzieżą.
Życzymy przede wszystkim zdrowia, spokoju i samych dobrych dni.
Elżbieta Regulska

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce

Ryszard Pacholik

Wójt Gminy Kobierzyce
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Oferta zajęć w Kobierzyckim Ośrodku Kultury

KOK - zajęcia z języka angielskiego - instruktor: Katarzyna Danielska

W drugiej połowie września, po kilkumiesięcznej przerwie, w Kobierzyckim Ośrodku
Kultury ruszyły zajęcia sekcyjne dla młodszych i starszych. W ofercie jest prawie
wszystko, co znane było do tej pory, a także
są nowe zajęcia. Odbywają się one zgodnie
z wymogami bezpieczeństwa i rygorami
sanitarnymi.

jętności śpiewu zespołowego w połączeniu
z zabawami ruchowymi. Jest też język angielski dla tej samej grupy wiekowej.

Uczniowie szkół podstawowych chętnie wybierają zajęcia chemiczne oparte na bazie
prostych, praktycznych doświadczeń i eksperymentów. Otwarty jest również dla nich
nabór do chóru Insieme – świetnej propozycji
Dla najmłodszych KOK przeznacza zajęcia muzyczno-logopedyczno-społecznej. Wiek
umuzykalniające. Obejmują one ćwiczenia szkolny sprzyja rozwojowi różnych zainterez motoryki, usprawnienia aparatu mowy, sowań, którym Kobierzycki Ośrodek Kultury
ćwiczenia i zabawy oddechowe, ćwiczenia wychodzi naprzeciw. W ofercie są także: roorientacji w przestrzeni oraz koordynację botyka, plastyka, ceramika i rysunek (również
dla dorosłych) oraz taniec. W tym roku ruszyły
wzrokowo-ruchową.
W ramach Akademii Malucha są zajęcia z pla- zapisy do nowych grup hip-hopowych od
styki i tańca. Na plastykę uczęszczają dzieci od 4 8 roku wzwyż.
roku życia, które mają specjalnie dostosowany Indywidualne warsztaty wokalne adresowaprogram nauczania. Z kolei zajęcia taneczne ne są dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
obejmują wiek 4-6 lat i dają przedszkolakom Obejmują ćwiczenia rozgrzewające aparat
szanse na dobry rozwój ruchowy i zabawę przy artykulacyjny, dykcję, rytmiczne kształcenie
muzyce. W zespole Jagódki uczestniczą dzieci słuchu, emisję głosu, interpretację piosenki,
w wieku 4-6 lat, które mogą rozwijać umie- pracę z mikrofonem oraz ruch sceniczny.

KOK - Reprezentacyjny Chór Dziecięcy Insieme - instruktor: Barbara Janas

Oferta nauki gry na instrumentach muzycznych kierowana jest do dzieci oraz dorosłych
w każdym stopniu zaawansowania w toku indywidualnym. Są tu instrumenty klawiszowe,
gitara, perkusja, trąbka, akordeon i skrzypce,
które w tym roku są nowością i znalazły wielu
zainteresowanych.
Muzykować można też w orkiestrze dętej
(otwarty nabór), zespole Jarzębina i innych
formacjach. Dla zainteresowanych tańcem
towarzyskim dorosłych, KOK poleca grupy
w Bielanach Wrocławskich i Tyńcu Małym.
Jest to idealna forma aktywnego spędzenia
wolnego czasu. Od października ruszyły tak-

KOK - zajęcia z ceramiki - instruktor: Marcin Jagiełło

Wykwalifikowana kadra instruktorska jest
gwarancją wysokiego poziomu nauczania.
Zajęcia prowadzone są w: Kobierzycach, Tyńcu Małym i w Bielanach Wrocławskich. Zapisy
prowadzi Kobierzycki Ośrodek Kultury przy
ul. Ludowej 7. Wszelkich informacji udziela
Dział Sekcji - pok. 16 (II p), także telefonicznie
pod numerami: 663 994 000 i 608 329 418.
Izabella Starzec

Zakończenie projektu
„Bzz… edukacja przez
sztukę i zabawę”
Dobiega końca pierwszy w Gminie Kobierzyce projekt realizowany w ramach ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura
2019–2021, w którym nagrodzono dofinansowaniem na terenie Dolnego Śląska osiem
pomysłów, w tym Katarzyny Jagiełło z Kobierzyckiego Ośrodka Kultury. Połączenie sztuki,
zabawy i zagadnień ekologicznych poprzez
owady pożyteczne znalazło swoje odzwierciedlenie w tytule jej projektu – Bzz… edukacja przez sztukę i zabawę.

KOK - zajęcia umuzykalniające do lat 3 - instruktor: Marzena Kierzkowska

że nowe formy wyrazu artystyczno-tanecznego: cheerleading z elementami akrobatyki
adresowany do dzieci 4-6 lat i od 7 lat oraz
taniec na obcasach (High Heels) dla kobiet.

Pierwsze prace rozpoczęły się od szkicowania muralu na ścianie KOK. Dwa wrześniowe
weekendy poświęcono na warsztaty, wykłady oraz wyjazd integracyjno-poznawczy
do zagrody edukacyjnej z pasieką Miodowa
spiżarnia na terenie rezerwatu przyrody Grody Ryczyńskie pod Oławą. Podczas wyjazdu
można było poznać tajniki funkcjonowania uli, pracy pszczół, produkcji produktów
pszczelich oraz uczestniczyć w edukacyjnej
grze geocatching.

Pod koniec września rozmieszczono hotele
i poidełka w kobierzyckim parku, na terenie KOSiR oraz przy ośrodku zdrowia. Jednak najbardziej efektownym finałem było
uroczyste podsumowanie projektu wraz
z odsłonięciem muralu na wschodniej ścianie Kobierzyckiego Ośrodka Kultury. Kolorowe i wyraziste dzieło ze zdobieniami ceramicznymi będzie stanowić nowy akcent
w przestrzeni miejscowości. Uroczystość
Działania były rozpisane na szereg intereodbyła się 11 października o godzinie 11.00
sujących elementów. Odbyły się wykłady
w Kobierzyckim Ośrodku Kultury.
o owadach pożytecznych oraz z historii tworzenia murali, po których uczestnicy tworzyli W projekcie biorą udział: Katarzyna Jagiełło
własne mini murale na papierowych blokach. – pomysłodawczyni, liderka i koordynatorka
Temat ekologiczny kontynuowano podczas całości; Marek Ruszkiewicz – rzeźbiarz, mawarsztatów technicznych, gdzie powstawały larz, który odpowiada za projekt i realizację
drewniane hotele dla owadów oraz warszta- muralu, poprowadził też wykład i warsztaty
tów w pracowni ceramicznej, w której lepio- z techniki muralu; Katarzyna Giebel – instrukno z gliny poidełka dla pszczół.
torka plastyki w KOK, zajęła się hotelami dla
Pokazał on możliwość wykorzystania środków wyrazu artystycznego w celu edukowania młodzieży i społeczności lokalnej
w zakresie kultury (mural) i ekologii (owady).
Do udziału zgłosiła się dwudziestoosobowa
grupa młodzieży w wieku 12-13 lat ze Szkoły
Podstawowej w Kobierzycach. Dla autorki
projektu, ten właśnie aspekt integracji społeczności lokalnej był bardzo istotny.
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KOSiR dba o infrastrukturę

Hotel dla owadów przed KOSiR

owadów; Marcin Jagiełło – instruktor ceramiki, nadzorował wszelkie prace ceramiczne,
w tym zdobienia na muralu. Wioletta Rumian
jako przedstawiciel oświaty, skoordynowała
kontakty między środowiskiem szkolnym
a realizatorami projektu, prowadziła wykład
o owadach pożytecznych oraz uczestniczyła
w działaniach warsztatowych i wycieczce.

techniczne, instruktorskie, częściowo materiałowe oraz promocyjnie. Należy mieć nadzieję,
że pojawią się nowe wartościowe pomysły,
które będzie można realizować w kolejnym
roku, gdy pojawi się nowy nabór (o czym będziemy informować na stronie: www.kultura-kobierzyce.pl). Zachęcamy do wzięcia udziału
w konkursie programu Bardzo Młoda Kultura
2019-2021, bo jak pokazuje przykład Bzz… eduKobierzycki Ośrodek Kultury był partnerem
kacja przez sztukę i zabawę – naprawdę warto!
projektu i wsparł go logistycznie przez zaplecze

Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji,
oprócz prowadzenia zajęć sportowych,
administruje terenami sportowymi oraz rekreacyjnymi na terenie Gminy Kobierzyce.
Wykonywane są na bieżąco naprawy, konserwacja, prace pielęgnujące typu koszenie,
dbanie o nasadzenia na terenach sportowo-rekreacyjnych gminy i w budynkach
zaplecza sportowego. Jest to teren, na który
składa się: ok. 50 ha; 48 placów zabaw, 22 boiska sportowe w tym 9 stadionów, na których
rozgrywane są mecze piłkarskie w związku
z rozgrywkami DZPN. Konieczna jest codzienna dezynfekcja najczęściej uczęszczanych obiektów typu skatepark, furtki
wejściowe na stadiony.

Ponadto w związku z awansem trzech drużyn
piłkarskich do wyższej klasy rozgrywkowej,
okres wakacyjny był okresem bardzo intensywnym. Należało dostosować do wymogów
licencyjnych Dolnośląskiego Związku Piłki
Nożnej obiekty w Solnej, Domasławiu, Pustkowie Wilczkowskim. Zostało wykonanych
szereg prac w tym m.in.: postawiono na tych
obiektach trybuny, siedziska, ogrodzenie, zostały przeniesione również wiaty dla zawodników rezerwowych.
To nie wszystko - zadbano również o najmłodszych - zostały wykonane prace naprawcze na placach zabaw w Krzyżowicach,
Nowinach, Owsiance i Bąkach.
KOSiR

Sezon wystartował

Mural na ścianie KOK

B A R D Z O M Ł O D A K U LT U R A
Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 to ogólnopolski trzyletni program realizowany i finansowany
przez Narodowe Centrum Kultury. Jego celem
strategicznym jest wzmacnianie roli edukacji
kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury.
Na terenie Dolnego Śląska jego operatorem
wojewódzkim jest Ośrodek Działań Artystycznych Firlej we Wrocławiu. W ramach programu,
co roku, ogłaszany jest konkurs na wsparcie
oddolnych inicjatyw z zakresu edukacji kulturalnej. W naborze mogą startować trzyosobowe
zespoły, w skład których wchodzić mogą przedstawiciele sektora kultury, sektora edukacji oraz
organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. ODA Firlej realizuje program z udziałem
partnerów – instytucji kultury z terenu Dolnego Śląska. Obecnie partnerami programu
są: Wałbrzyski Ośrodek Kultury, Galeria Sztuki

w Legnicy, Ośrodek Postaw Twórczych we
Wrocławiu, Gminno-Miejski Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji w Bolkowie, Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie oraz od 2020 roku
Kobierzycki Ośrodek Kultury.
Katarzyna Jagiełło
Z zawodu pedagog oraz pracownik służb społecznych. Z zamiłowania ceramik oraz animatorka kultury. Pasjonuje ją edukacja poprzez
kulturę i sztukę. Wszystkie kierunki swoich
zainteresowań łączy na co dzień w życiu zawodowym i społecznym. Organizuje i prowadzi
warsztaty ceramiki, bierze udział w projektach
z zakresu edukacji kulturowej. Jest członkinią
stowarzyszenia SZTUKiSZUM, zajmującego się
animacją kultury dla ludzi z ograniczonym do
niej dostępem. Prowadzi Świetlicę Profilaktyki
Środowiskowej w Szczepankowicach na terenie Gminy Kobierzyce, w której edukuje i wychowuje na bazie zajęć artystycznych, ruchowych, podczas gier i zabaw. Jej mottem w pracy
z ludźmi jest nauka przez zabawę i działanie.
Izabella Starzec

7 września wystartował kolejny sezon zajęć sportowych, których organizatorem
jest Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji. W miarę posiadanych możliwości zostały uruchomione zajęcia, które nie były
dostępne w ofercie podczas wakacji tj.:
pilates, aerobik, joga. Treningi gier zespołowych odbywają się na obiektach otwartych, natomiast pozostałe zajęcia w budynkach administrowanych przez KOSiR.
Zapraszamy do aktywności ruchowej i zapisów, które odbywają się bezpośrednio
na zajęciach u prowadzących.
Przypominamy, że wszystkie zajęcia dla
dzieci są nieodpłatne. W przypadku zajęć
dla dorosłych obowiązuje karnet kwartalny.

Więcej informacji na temat działalności
KOSiR, grafików zajęć, zakupu karnetu
znajdą Państwo na stronie internetowej:
www.sport-kobierzyce.pl
UWAGA! Zajęcia będą przebiegać zgodnie
z zachowaniem zasad i aktualnych wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego
Inspektora Sanitarnego m.in.: preferowane są zajęcia indywidulane (karate, joga,
aerobik, crossfit) lub grupowe, ale tylko na
świeżym powietrzu (piłka nożna, koszykówka). Prosimy, aby tam gdzie jest możliwość - joga, aerobik, karate - o korzystanie
z własnego sprzętu sportowego, np. mat
do ćwiczeń, piłek i innych przyborów.
Zadbajmy o naszą kondycję i zdrowie!
KOSiR
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Sprzątanie świata
w Bielanach Wrocławskich
W dniu 19.09.2020 r. mieszkańcy Bielan Wrocławskich w ramach już 27. akcji Sprzątania
Świata spotkali się, aby oczyścić ze śmieci
swoją małą ojczyznę. Pogoda nam dopisała
i mogliśmy połączyć spacer na łonie natury
ze zbieraniem wszystkich odpadów, które zalegając w trawie czy między drzewami, psują
wizerunek naszej wsi i szkodzą roślinności
i zwierzętom. Tym razem spotkaliśmy się,
aby posprzątać okolice ulicy Kwiatowej za
cmentarzem oraz część ulicy Słonecznej. Najwięcej zebraliśmy butelek szklanych i opon,
które mimo że ciężkie, były odważnie dźwigane przez najmłodszych. Dzieci nawet nie
pozwoliły nam wrzucić opon na samochód

– wszystko chciały wykonać samodzielnie!
Cóż za odwaga i chęć zmieniania świata!
Wspólne sprzątanie połączyło pokolenia
i zbliżyło nas do siebie. Na koniec za wytężone zbieranie, poświęcony czas i na wzmocnienie (2 godziny intensywnej pracy), każdy
otrzymał do wyboru cukierka lub orzeszka
pistacjowego, drobne upominki ufundowane przez Aleja Bielany, a podstawiony samochód wywiózł zebrane śmieci. Wszyscy byli
z siebie bardzo zadowoleni – co widać na
zdjęciach – i na pewno spotkamy się przy najbliższej okazji, aby znowu pozbyć się śmieci
z naszej okolicy.
Krzysztof Drozdowski

Mistrzynie Polski za silne
dla KPR Gminy Kobierzyce

W trzeciej kolejce PGNiG Superligi piłki ręcznej kobiet KPR Gminy Kobierzyce podejmował we własnej hali 22-krotne Mistrzynie
Polski - zespół Perły Lublin. Wynik spotkania
otworzyła Marta Gęga. Chwilę później po
błędzie ofensywnym kobierzyczanek drugą
bramkę zdobyła Jaqueline Anastacio. Gospodynie dwukrotnie odpowiedziały akcją,
w której po odbitym od słupków rzucie Kingi
Jakubowskiej, piłkę do siatki posłała Mariola
Wiertelak. Mistrzynie Polski częściej dochodziły do sytuacji rzutowych, jednak dobrze
między słupkami spisywała się Beata Kowalczyk. (4-4 w 8'). Obie drużyny narzuciły szybkie tempo. Spotkanie zdecydowanie mogło
się podobać - twarda defensywa nierzadko
wymuszała na zespołach rzuty z drugiej linii.
Tutaj swoje możliwości pokazywały Kinga
Jakubowska oraz Zorica Despodovska po
stronie KPR, wśród przyjezdnych - Marta
Gęga oraz Jaqueline Anastacio. W 23. minucie kobierzyczanki wyszły na pierwsze w tym
meczu prowadzenie. Rezultat pierwszej połowy ustaliła Durdina Malović. Po zmianie stron
walka była jeszcze bardziej zacięta. Lublinianki doprowadziły do wyrównania za sprawą
trafienia Anastacio, szybko odpowiedziały

jednak gospodynie, odzyskując prowadzenie. Tempo gry powodowało, że w drugiej
części meczu obie drużyny popełniały więcej
błędów. Między słupkami lubelskiej bramki
kilka udanych interwencji zanotowała Weronika Gawlik. M.in. to spowodowało, że Perła
wyrównała wynik, a następnie wypracowała
dwubramkową przewagę. Ostatecznie drużyna KPR Gminy Kobierzyce przegrała z Perłą
Lublin 24:28. MVP spotkania wybrano bramkarkę gospodyń, Beatę Kowalczyk.
- W drugiej połowie popełniłyśmy zbyt dużo
błędów własnych. Przy takim zespole jak ‹Perła› Lublin, te błędy się mszczą. W pierwszej
połowie grałyśmy jak równy z równym, bo
tych błędów praktycznie nie było, albo było
ich mniej. W przerwie trenerka zwracała nam
uwagę, jak mamy grać w obronie, żeby Marta
Gęga nie oddawała tak swobodnie rzutów.
- powiedziała po meczu kapitan zespołu
Mariola Wiertelak.
W meczu 4. rundy rozgrywek PGNiG Superligi kobiet drużyna KPR Gminy Kobierzyce wygrała na wyjeździe z Piotrkovią 23:22 i z dorobkiem 6 punktów zajmuje 4. miejsce w tabeli.
Bartłomiej Pilecki

Smog – cichy truciciel

Smog to efekt zanieczyszczenia powietrza wywołany działalnością człowieka. Jedną z głównych przyczyn po wstawania smogu jest tak zwana
niska emisja (emisja na niskiej wysokości), która w głównej mierze wynika
z ogrzewania domów jednorodzinnych przy pomocy pieców i kotłów na
paliwo stałe nie spełniających standardów emisyjnych.

Podstawowe źródła problemu to:

ogrzewanie pomieszczeń
przestarzałymi piecami i kotłami
oraz paliwem niskiej jakości

emisja spalin
samochodowych

emisja zanieczyszczeń
przez zakłady przemysłowe

PAMIĘTAJMY! To nasze codzienne wybory mają wpływ na jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy.

Czy jest się czego bać?

Każdego roku w Polsce z powodu złej jakości powietrza umiera 45 tysięcy
osób, czyli średniej wielkości miasto! Smog zagraża układowi oddechowemu, nerwowemu, rozrodczemu i krwionośnemu. Naukowcy nie mają
wątpliwości, że zła jakość powietrza szkodzi zdrowiu płodu. Wpływa także na ogólne pogorszenie samopoczucia i nasila objawy wielu dolegliwości, między innymi alergii.

Dołącz do walki ze smogiem
z programem Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze to kompleksowy plan działań zaprojektowany
w celu poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu
dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego
poziomu dofinansowania.
Uwaga! W pierwszym etapie uruchomienia nowego naboru można wnioskować jedynie o podstawowy poziom dofinansowania. O podwyższony
poziom dofinansowania będzie można ubiegać się w późniejszym terminie.

Co w programie?

Program Czyste Powietrze skierowany jest do osób fizycznych, które są:
właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wsparcie finansowe

Beneficjenci mogą liczyć na wsparcie finansowe w postaci dotacji, dotacji
z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (ta forma będzie możliwa do uzyskania w kolejnym etapie po włączeniu sektora
bankowego w realizację Programu).
Weź dofinansowanie na wymianę pieca i prace termomodernizacyjne!
Od 19 września 2018 r. wnioski o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze przyjmują Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, obejmujące swoim działaniem teren województwa, w którym jest
zlokalizowany budynek/lokal mieszkalny objęty wnioskiem.

Wysokość dofinansowania

Beneficjenci, których dochód roczny nie przekracza 100 000 zł, uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania mogą liczyć na wsparcie
do kwoty 20 tys. zł. Jeżeli inwestycja obejmuje bardziej efektywne źródło
ogrzewania, czyli pompę ciepła typu powietrze-woda albo gruntową pompę ciepła – wtedy można dostać do 25 tys. zł, a jeśli do tego instalowane są
panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 30 tys. zł

Dodatkowy zapis do programu Czyste powietrze
Więcej informacji w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Punkt Obsługi Klienta:
ul. Racławicka 13
53-149 Wrocław
tel. 607-700-370
poczta@fos.wroc.pl
www.wfosigw.wroclaw.pl

