Rozmowa z Grażyną Pietras, piłkarką ręczną AZS AWF Wrocław

Kolejna mieszkanka
Królikowic w ekstraklasie
Grażyna Pietras jest mieszkanką Królikowic, absolwentką AWF we Wrocławiu. Obecnie uczy wychowania fizycznego w Gminnym Zespole Szkół w Bielanach. Karierę zawodniczą rozpoczynała w KPR Kobierzyce, a od 10 lat reprezentuje AZS AWF Wrocław.
- Przede wszystkim gratulacje za awans
Twojego zespołu do ekstraklasy! Czy
oswoiłaś się już z myślą, że w przyszłym
roku będziesz rywalizować z najlepszymi piłkarkami ręcznymi w Polsce?
- Z myślą już się oswoiłam, ale trochę
obawiam się pierwszych spotkań. W
pierwszej lidze prawie wszystko wygrywałyśmy, ale rzeczywistość w ekstraklasie może być dużo bardziej brutalna… i
na pewno będzie. Mam nadzieje, że do

Hala widowiskowo - sportowa w Kobierzycach, 20 kwietnia 2009

Dolnośląska gimnazjada w piłce ręcznej

drużyny dołączą nowe zawodniczki, które nas wzmocnią.
- Pracujesz jako nauczycielka i jesteś
jednocześnie zawodniczką wyczynowo
uprawiającą sport. Jak pogodzisz te dwa
zajęcia, zwłaszcza w ekstraklasie?
- Do tej pory udawało mi się godzić pracę w szkole z obowiązkami zawodniczymi. Szczerze mówiąc, do końca nie wiem
jak to będzie wyglądało w następnym sezonie. Chciałabym to tak poukładać, aby
te dwie dziedziny nie kolidowały ze sobą.
- Co czujesz
widząc w jakim
tempie
powstaje hala
sportowa
w
Kobierzycach,
pamiętając, że
jako
zawodniczka
KPR
-u nie miałaś możliwości
trenowania w
„swojej” hali?
- Cieszę się, że
moje młodsze
koleżanki będą
miały
gdzie
trenować nie
musząc dojeżdżać. Czekamy

wszyscy na tą halę
przecież już dosyć
długo(śmiech). Mam
nadzieję, że wraz z
jej powstaniem więcej
dziewcząt będzie
się garnąć do
mojej ulubionej dyscypliny sportu.
- Czy chciałabyś ze swoim zespołem
zagrać
pokazowy mecz
podczas uroczystości otwarcia
hali sportowej?
- Myślę, że to interesujący pomysł. Jako
zawodniczka KPR-u nie miałam okazji grać przed kobierzycką publicznością,
więc mogłoby to być ciekawe doświadczenie. Zastanawiam się jakbym zareagowała na halę wypełnioną znajomymi twarzami. Ciekawe czy się zestresuję (śmiech)?
– Mam nadzieję, że uda nam się zrealizować taki pomysł na otwarcie a Tobie
i Twojemu zespołowi życzę powodzenia
w ekstraklasie !
– Nie dziękuję, aby nie zapeszyć.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Wojciech Duczek

W blasku srebra
Gimnazjum nr 2 ze Świebodzic było gospodarzem finału Dolnośląskiej Gimnazjady Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt. Drugie miejsce w zawodach zajęły gimnazjalistki z Kobierzyc.
W zawodach wzięły udział drużyny, które
zdobyły tytuły mistrzów stref województwa
dolnośląskiego. Strefa jeleniogórska - Gimnazjum Nr 3 Lubań, strefa legnicka - Gimnazjum Nr 2 Lubin, strefa wałbrzyska - Gimnazjum Nr 2 Świebodzice i strefa wrocławska
- Gimnazjum Kobierzyce.
W drodze losowania wyłoniono pary półfinałowe. Przegrani z półfinałów walczyli o 3.
a wygrani o 1. miejsce.
Wyniki meczów półfinałowych:
GM Nr 2 Lubin - GM 3 Lubań 19:10
GM 2 Świebodzice - GM Kobierzyce 13:20
Mecz o III miejsce:

GM 3 Lubań - GM 2 Świebodzice 11:13
Finał:
GM 2 Lubin - GM Kobierzyce 17:10
Najlepszą zawodniczką kobierzyckiego zespołu uznano Aleksandrę Chołodowską, a
„królem strzelców” całego turnieju została
Alicja Węgłowska.
Nasz zespół wystąpił w składzie: Aleksandra Chołodowska, Monika Kaźmierska, Małgorzata Jarzębowska, Jolanta Lech, Agnieszka Łukuć, Elżbieta Rusin, Marta Łoś, Anna
Szumna, Alicja Węgłowska, Sandra Paszkowska, Małgorzata Lech, Martyna Michalak.
Wojciech Duczek
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Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Historia, którą
powinniśmy
pamiętać
Dnia 3 maja 1791 roku o godzinie 11 marszałek sejmu Stanisław Małachowski trzykrotnie uderzył
laską i otworzył kolejne posiedzenie obradującego od 1788 roku Sejmu Wielkiego.
Salę Senatorską Zamku Królewskiego w Warszawie wypełniali w większości posłowie Stronnictwa Patriotycznego. Przeciwnicy reform,
zwolennicy Stronnictwa Magnackiego znajdowali się w mniejszości. Większość posłów przeciwnych reformom nie wróciła jeszcze z przerwy
wielkanocnej. Ubranego w mundur Korpusu
Kadetów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego otaczała uzbrojona straż. W otoczeniu
króla znajdował się książę Józef Poniatowski dowodzący wojskiem zawczasu zgromadzonym w
stolicy. Zbliżał się kulminacyjny moment planu
króla i Stronnictwa Patriotycznego.
Czas naglił. Tekst Prawa Konstytucyjnego spisanego w tajemnicy przez Hugona Kołłątaja był
gotowy już 25 marca. Głosowanie nad nowym,
precedensowym w ówczesnej Europie, prawem
zaplanowano pierwotnie na 5 maja. Jednak faktu istnienia Konstytucji nie dało się utrzymać w
tajemnicy. Gońcy przekazali już informacje do
Moskwy i Berlina o zakończeniu prac na tekstem nowej ustawy. Wieść dotarła również do
przywódców Stronnictwa Magnackiego. Decyzję trzeba było przyśpieszyć, by przeciwnicy nie

zdołali zgromadzić sił i uniemożliwić naprawę
ustroju państwa.
Obrady Sejmu rozpoczęły się o godzinie 11 od
odczytania depesz dyplomatycznych informujących o zaognianiu się sytuacji międzynarodowej. Rosjanie odnosili kolejne sukcesy w prowadzonej wówczas wojnie z Turcją i zwycięstwo
imperium rosyjskiego było już właściwie przesądzone. Imperatorowa Rosji była formalnie gwarantką wadliwego ustroju państwa polsko – litewskiego i było oczywiste, iż nie zgodzi się na
żadne zmiany.
Dyskusja trwała 7 godzin. Wreszcie około godziny 18 król zachęcany okrzykami posłów Stronnictwa Patriotycznego i tłumu warszawiaków
zgromadzonych przed Zamkiem zaprzysiągł
Konstytucję, a następnie ruszył do położonej
nieopodal katedry Św. Jana, by powtórzyć tekst
przysięgi przed ołtarzem. Tego samego dnia
Sejm Wielki przegłosował Konstytucję przytłaczającą większością głosów.
Konstytucja 3 Maja była pierwszą ustawą zasadniczą w Europie, a drugą po amerykańskiej
dokończenie na str. 4

Odszedł Wielki Kapłan
Ksiądz Prałat Aleksander Brandt, proboszcz Parafii
p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w
Kobierzycach zmarł 28 marca 2009 roku.

str. 3

Wójt z absolutorium
Podczas ostatniej sesji rady gminy wójt Ryszard
Pacholik otrzymał absolutorium za wykonanie
budżetu za 2008 rok.

str. 5

Pan Samochodzik
z Magnic
W biuletynie informacyjnym „Moja gmina – Moja
wieś’ przedstawiamy sylwetki samorządowców
gminy Kobierzyce. Tym razem poznamy bliżej
Mieczysława Dula, sołtysa wsi Magnice. Pełni on te
funkcję dopiero od maja ubiegłego roku, bowiem
dawne sołectwo Chrzanów - Magnice zostało
podzielone na dwa odrębne..

str. 5

Jak to robią sąsiedzi
W dniach 16 – 20 marca pracownicy Urzędu Gminy
Kobierzyce, radni gminy, sołtysi oraz zastępca
wójta Piotr Kopeć pojechali z wizytą do partnerskiej gminy Raesfeld w Niemczech. Celem wizyty
było zapoznanie się z funkcjonowaniem systemu
gospodarki odpadami, regulacjami prawnymi oraz
działaniami proekologicznymi na
terenie niemieckiego samorządu.
str. 7

Wyróżniona
i doceniona
2 kwietnia podczas Ogólnopolskiego Forum
Wychowania Przedszkolnego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie zostały wręczone nagrody
im. Marii Weryho-Radziwiłłowicz przyznawane
przez miesięcznik „Bliżej przedszkola - wychowanie
i edukacja”.

str. 8

Pomagać ludziom
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach działa od 1990 roku. Jego siedziba mieści się w
pięknie odremontowanym budynku przy ul. Witosa
18. Kierownikiem tej placówki jest Teresa Oszczyk,
która pełni tę funkcje od 1998 roku.

str. 9
W gminie Kobierzyce dzień 3 maja jest obchodzony bardzo uroczyście
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Ważne telefony:

Wójt Gminy 		
Ryszard Pacholik
071 36 98 128
Sekretarz Gminy
Maria Wilk
071 26 98 127
Zastępca Wójta
Piotr Kopeć
071 36 98 126
Skarbnik Gminy
Maria Prodeus
071 36 98 123
REFERAT OGÓLNY I SPRAW OBYWATELSKICH
Kierownik Referatu
Joanna Kłodzińska 
071 36 98 209
Biuro Obsługi Klienta
Anna Muraczewska 
071 36 98 130
		
Agata Krajewska
071 36 98 106
Sekretariat 		
Magdalena Sypniewicz 071 36 98 125
Biuro Rady Gminy
Magdalena Marszałek
		
– Wojciechowska 
071 36 98 120
Dowody osobiste
Małgorzata Biesiada
071 36 98 190
REFERAT FINANSOWY
Podatki		
Bożena Korkuś 
071 36 98 113
		
Joanna Szymczak
071 36 98 131
Podatki i egzekucja elektr. Marek Wilk
071 36 98 141
		
Jacek Skrzyniarz 
071 36 98 132
Zobowiązania pieniężne
Anna Bojdo
071 36 98 104
Księgowość finansowa
Joanna Kujawa
071 36 98 114
		
Izabela Polewska
071 36 98 116
		
Edyta Duniec
071 36 98 215
		
Grażyna Łągiewczyk
071 36 98115
		
Anna Patalas
071 36 98 159
		
Agnieszka Łysakowska  071 36 98 131
		
Danuta Strzała
071 36 98 119
Kasa 		
Urszula Hutta
071 36 98 122
Księgowość i wynagrodzenia Hanna Truś
071 36 98 210
REFERAT BUDOWNICTWA, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
I ZASOBÓW NATRURALNYCH
Kierownik Referatu
Rafał Krasicki 
071 36 98 214
Insp. nadzoru inwestorskiego Anna Frelkiewicz
071 36 98 204
wodociągi, kanalizacja, melioracje i inwestycje
		
Grzegorz Morawski
071 36 98 192
		
Bartosz Partyka 
071 36 98 112
drogi gminne i infrastruktura Piotr Ligas
071 36 98 191
		
Joanna Najmrodzka 
071 36 98 201
architektura i budownictwo Grzegorz Maszka
071 36 98 180
Zdzisław Skrzyniarz
071 36 98 108
		
Katarzyna Domańska
071 36 98 124
gospodarka nieruchomościami i geodezja
		
Marta Borkowska
071 36 98 110
		
Magdalena Cendrowicz 071 36 98 136
gospodarka komunalna
Monika Szczęśniak
071 36 98 107
		
Jarosław Komorowski
071 36 98 107
		
Małgorzata Seredyńska 071 36 98 224
ochrona środowiska
Elżbieta Nawrocka 
071 36 98 211
		
Monika Pilichowska 
071 36 98 111
REFERAT POZYSKIWANIA ZEWNĘTRZNYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH
Kierownik Referatu
Monika Penczak 
071 36 98 226
pozyskiwanie środków zew. Anna Zielonka
071 36 98 155
zamówienia publiczne
Sylwester Janaszkiewicz 071 36 98 176
		
Angelika Olejnik
071 36 98 161
		
Paweł Piwowarski
071 36 98 162
REFERAT EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
Kierownik Referatu
Anna Wilisowska
071 36 98 196
Sport		
Wojciech Duczek
071 36 98 186
Oświata i kultura
Edyta Chomiak
071 36 98 197
		
Iwona Witkowska
071 36 98 207
Urząd Stanu Cywlinego
Kierownik USC		
Barbara Świerczyńska  071 36 98 206
Stanowiska samodzielne
Kadry		
Lucyna Suchecka
071 36 98 208
Agnieszka Jankowska-Jakus 071 36 98 163
Promocja gminy
Informatyka 		
Marek Milewski
071 36 98 200
		
Paweł Eljasiński
071 36 98 199
Działalność gospodarcza
Barbara Hebda
071 36 98 205
Profilaktyka uzależnień
Bożena Noga
071 36 98 195
Audytor wewnętrzny
Paweł Giszko
071 36 98 203
Ewidencja ludności
Wiesława Suchecka 
071 36 98 189
Sprawy wojskowe i OC
Henryk M. Bosiacki 
071 36 98 202
Radca prawny		
Marianna
		
Pawęzowska-Klebaniuk 071 36 98 223
			
Gminny Ośrodek
071 36 98 000
Pomocy Społecznej

INFORMACJE GMINNE
„A przecież nie cały umieram.
To co we mnie niezniszczalne trwa!
Teraz staję twarzą w twarz z Tym,
który Jest”
Jan Paweł II



Z wielkim żalem
i smutkiem
pożegnaliśmy
Kapłana Wielkiego
Serca
Księdza Prałata
Aleksandra Brandta
Proboszcza Parafii
p.w.
Wniebowzięcia
Najświętszej Marii
Panny
w Kobierzycach

Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce
wraz z pracownikami Urzędu Gminy Kobierzyce
Czesław Czerwiec
Przewodniczący Rady Gminy
wraz z radnymi

moja gmina – moja wieś

Ogłoszenie o pracę
· Oferta pracy dla dwóch osób, przewidzianych do zatrudnienia w Biurze Budowy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia
w Tyńcu Małym, w Dziale Zaopatrzenia i
Rozliczeń Materiałowych. Od kandydatów
oczekujemy biegłej znajomości obsługi
komputera oraz programów Microsoft
Office. Oferty prosimy zgłaszać na adres
budowy: Autostradowa Obwodnica Wrocławia, Tyniec Mały ul. Domasławska 81,
55- 040 Kobierzyce, fax: / 071/735 11 58.
W przypadku zapytań odnośnie przyszłej
pracy oraz zakresu obowiązków, prosimy
kontaktować się z p. Alicją Grandziarską
tel./071/ 735 11 50 lub kom. 605 557 265
· Konsultant telefoniczny okolice Bielan
Wrocławskich. Praca poniedziałek - piątek
18-21, sobota 8 - 20. Stawka podstawowa
+ atrakcyjne premie. CV na adres: anna.m@work-force.pl.

Ogłoszenia drobne
Wypożyczalnia przyczep i busów. Tyniec Mały, ul.
Biskupicka 7, tel. 693-800-401.
Kursy nauki jazdy kat. B, szkolimy na samochodach
marki Clio, Panda. Materiały do nauki – gratis. Możliwe nauczanie w języku niemieckim. Dojazd do
kursanta. Bielany Wrocławskie, ul. Kwiatowa 9 tel.
605 650 542.
Sprzedam pole orne o pow. 4 ha w Domasławiu
cena 390.000. Tel. 66-47-52-042.
Studio Lem Fashion przy Piotrze i Pawle w Bielanach Wrocławskich (dawne Centrum Mody A4) oferuje ekskluzywną, wizytową odzież damską.
Tanie noclegi. Komfort w wilii na parterze, osobne,
niezależne wejście, wysoki standard pokoi, komfortowo wyposażona łazienka i kuchnia, doskonałe warunki do wypoczynku, grillowania, ilość miejsc
– do 11-stu osób. Zachowice, ul. Piwna 32, tel.
071/316-87-37, 0-665-305-820.
Zatrudnię fryzjerkę damsko – męską w salonie fryzjerskim Amanda ul. Spółdzielcza 4 w Kobierzycach.
Tel. 506-156-992.

Urząd Gminy:

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

7.30 – 15.30
9.00 – 17.00

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

Cyklinowanie, lakierowanie, szpachlowanie, układanie parkietu, tel. 692-109-308.
Usługi projektowe: projekty budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych, garaży, przyłączy
wodociągowych i kanalizacyjnych, przydomowych
oczyszczalni ścieków, adaptacja projektów typowych, świadectwa charakterystyki energetycznej
budynków, itp. „PROIMBUD” tel. 0-515-271-846.
Noclegi w Sobótce. Tel. 071/390-36-14, 668-905953. www.noclegiwsobotce.com.
Sprzedam działkę budowlaną w miejscowości Kuklice o powierzchni ok. 1600 m 2 . Cena 120 zł/ m 2
. Cena do negocjacji . Telefon 0-511-53-84-38.
Sprzedam mieszkanie własnościowe, po remoncie,
pow. 40 m2, 2 pokojowe, w Kobierzycach, cena 215
tys. tel. 071/311-14-62.
Wydawca: Urząd Gminy w Kobierzycach,
Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, tel. 36 98 125
Skład, łamanie, druk: Wrocławska Fabryka Prasowa,
Wrocław, ul. Inowrocławska 21, tel. 795 97 00
Redaguje zespół: Maria Wilk, Anna Wilisowska, Wiesław Rytelewski, Marek
Arendarczyk, Artur Cierczek, Agnieszka Jankowska-Jakus, Wojciech Duczek,
Janusz Kołodziej, Małgorzata Żurawska
Wydawca zastrzega sobie prawo do skrótów
i korekty nadesłanych tekstów i listów.
Materiałów nie zamówionych nie zwraca.
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moja gmina – moja wieś
Pożegnanie księdza prałata Aleksandra Brandta

Odszedł
Wielki Kapłan
Ksiądz Prałat Aleksander Brandt, proboszcz Parafii p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w
Kobierzycach zmarł 28 marca 2009 roku.
Ksiądz Prałat urodził się 8 lipca 1926
roku. Święcenia kapłańskie przyjął w
1953 roku we Wrocławiu. Od 1970 roku
był proboszczem parafii w Wierzbicach.
W roku 1981 został pierwszym proboszczem nowej kobierzyckiej parafii. Funkcję tę sprawował do 2001 roku. Wówczas odszedł na emeryturę, jednak cały
czas był aktywny. Wyjechał na Ukrainę.
Przez 6 lat służył i pomagał mieszkańcom Żeszczenic k/Gródka Kamienickiego. Ostatnie lata życia spędził we Wrocławiu, mieszkając w Domu Emerytów
Księży.
Ksiądz Prałat Aleksander Brandt został pochowany 2 kwietnia 2009 roku na
cmentarzu w Kobierzycach.
Oto tekst wystąpienia Apolonii Kasprzyk- Czepielindy, wygłoszony w trakcie uroczystości pożegnania księdza
Aleksandra Brandta.
Szanowni uczestnicy dzisiejszej uroczystości!
Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o
śmierci naszego wieloletniego proboszcza
księdza Aleksandra Brandta. O jego zmaganiach z chorobą wiedzieliśmy i wspieraliśmy go w tych trudnych chwilach, wierząc, że jego organizm po raz kolejny
zwycięży chorobę. Ale Opatrzność zdecydowała inaczej i 28 marca odszedł do
wieczności. Większość parafian i mieszkańców naszej gminy znała ks. prałata
Aleksandra Brandta i początki jego pracy
duszpasterskiej w Wierzbicach, a potem
od 1981 roku w Kobierzycach. Wszystkim
znane są dzieje powstania parafii kobierzyckiej. Na początku dzięki staraniom ks.
Aleksandra i pracy wielu parafian wybudowano obecną plebanię, gdzie odbywały się m. innymi lekcje religii. Potem były
starania o budowę świątyni w Kobierzycach. Ksiądz Kardynał Henryk Gulbinowicz przy poświęcaniu kamienia węgielnego pod budowę tej świątyni powiedział
znamienne słowa „Ta mróweczka naprawdę wybuduje tę świątynię”. Wszystko to
działo się w latach 80- tych ubiegłego wieku. Przy budowie tej świątyni nasz proboszcz skupił całą społeczność parafialną,
zjednał wielu ludzi swoją pracowitością i
dobrocią. Sam był inżynierem, majstrem,
kierowcą i robotnikiem. Wszędzie go było
pełno. Ten na pozór drobnej postury kapłan wybudował i świątynię, i dom obok

świątyni. W jego wielkim sercu było miejsce dla każdego, a szczególnie ubogiego,
skrzywdzonego przez los, potrzebującego wsparcia duchowego. Zawsze chętny
do pomocy, pochylony nad strapionym,
dzielący z bliźnim przysłowiowa kromkę chleba. Skromność, wielka pobożność,
powołanie kapłańskie i bardzo poważne traktowanie obowiązków duszpasterskich gromadziło wokół niego dzieci, młodzież, starszych. On rozumiał wszystkich
i wszystkim było z nim dobrze. Każdy dla
niego był bratem i siostrą kochaną. Był
wielkim patriotą i skutecznie przekazywał nam wartości chrześcijańsko- patriotyczne. W swoich homiliach często powtarzał słowa św. Pawła Apostoła „Wszystko
mogę z tym, który mnie umacnia- z Bogiem”. Jego wielkie nabożeństwo do Matki Bożej, wiara w jej matczyną opiekę i
pośrednictwo, skutkowało powstaniem 1
męskiego i 8 żeńskich kół różańca świętego. On znał potęgę i moc modlitwy różańcowej. Za to Ci, księże Aleksandrze dziękują członkowie żywego różańca świętego.
Ksiądz Aleksander Brandt nie zakopywał swoich ewangelicznych talentów, będąc już na emeryturze, przez wiele lat
głosił Słowo Boże i niósł pomoc materialną braciom na wschodzie. Do końca swoich dni pozostawał w szczerych i dobrych
relacjach z nami, swoimi parafianami.
Księże Aleksandrze- jesteśmy wdzięczni
za Twoją dobroć, umiłowanie bliźniego,
skromność, wpajanie i utrwalanie wiary, za patriotyzm, za posługę kapłańską,
liczne pielgrzymki, wielkie nabożeństwo
do matki Bożej, za to, że zwracałeś się do
nas : bracie kochany i siostro kochana. Za
wszystko dobro, które otrzymaliśmy w sferze duchowej i materialnej. Za to , że byłeś z nami, za całe twoje życie dziękujemy
słowami św. Pawła Apostoła „ W dobrych
zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem,
wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono
dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi odda Pan, Sprawiedliwy Sędzia”.
Niech dobry Bóg Twój jedyny da Ci Wieczny Odpoczynek. A Twoja ukochana Matka Boża zaprowadzi przed Jego oblicze z
naręczem dobrych uczynków- Twoich dobrych uczynków. Zostaniesz na zawsze w
naszych sercach i modlitwach. Spoczywaj
w Bogu - Bracie Kochany.
Apolonia Kasprzyk- Czepielinda
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Ważne, by chronić zdrowie mieszkańców

Nagroda za
profilaktykę

Gmina Kobierzyce znalazła się w gronie nielicznych samorządów, które zdecydowały się
w całości sfinansować dość drogie szczepienia
profilaktyczne. Właśnie za dbałość o politykę
zdrowotną kobiet i profilaktykę na terenie regionu wójt gminy, Ryszard Pacholik odebrał nagrodę przyznaną przez wszystkie polskie towarzystwa medyczne zajmujące się wirusem HPV.

Nagroda jest szczególnym podziękowaniem za finansowanie szczepień przeciwko
wirusowi HPV i prowadzenie profilaktyki
na terenie regionu, od takich towarzystw
medycznych jak Polskie Towarzystwo Profilaktyki Zakażeń HPV, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne i Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej.
Kobierzyce były jednym z pierwszych samorządów, które zdecydowały się na ten
krok. Obecnie takie akcje w zakresie realizacji programów zdrowotnych finansuje w Polsce 40 samorządów, w tym najwięcej z Dolnego Śląska. Poza Kobierzycami
taką samą akcję finansują m.in. Polkowice, Polanica Zdrój i Szczytna, a także duże
miasta: Poznań, Gdynia, Szczecin, Opole,
Brzeg Dolny, Lublin, Kędzierzyn-Koźle.
Realizacja polityki zdrowotnej
gminy rodzi potrzebę długof a l ow yc h
działań
p r o f i l a kt ycznych,
toteż
w
myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć”
takie akcje na rzecz mieszkańców będą realizowane cyklicznie, w połączeniu z programami edukacyjnymi z zakresu wiedzy
o możliwościach zapobiegania chorobom
nowotworowym bądź cywilizacyjnym.
Zapoczątkowana w gminie w roku 2008
akcja profilaktyczna polegająca na szczepieniu dziewczynek 12 letnich przeciwko
wirusowi HPV, wywołującemu raka szyjki macicy, jest w tym roku kontynuowana. Już w maju rozpoczną się szczepienia w
ramach realizacji programu zdrowotnego
„Szczepienia profilaktyczne przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt urodzonych
w 1997 roku - mieszkanek Gminy Kobierzyce”. Szczepienia będą wykonane przez
NZOZ Przychodnia Rodzinna „Kajderowicz - Biliński” w Sobótce, zakład opieki
zdrowotnej wyłoniony w drodze konkursu ofert.
Anna Wilisowaka
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Historia, którą powinniśmy pamiętać
dokończenie ze str. 1
w świecie. Rzeczpospolita doświadczona niemal stuleciem postępującej anarchii, utraty suwerenności, rządami oligarchii magnackiej i
rozbiorem w 1772 roku zyskiwała nowoczesny, znacznie sprawiedliwszy system polityczny.
Wprowadzała rozwiązania zgodne z duchem
oświecenia. Konstytucja 3 Maja znosiła liberum
veto (możliwość zrywania obrad sejmu przez
jednego posła, działającego najczęściej w imieniu magnata), wprowadzała trójpodział władz,
wzmacniała pozycję mieszczaństwa, obejmowała chłopów opieką „prawa i administracji
rządowej”. Znosiła wolną elekcję odbierając sąsiednim mocarstwom możliwość ingerencji w
powoływanie tą drogą głowy państwa. Tworzyła sprawną administrację rządową, jednoczyła
państwo znosząc podział na Królestwo Polskie
i Wielkie Księstwo Litewskie. Nowy ustrój polityczny dawał szansę na odbudowę silnej pozycji
państwa polsko – litewskiego w Europie.
Kilka miesięcy później, wiosną 1792 roku, zdradzieccy magnaci: Stanisław Szczęsny Potocki,
Franciszek Ksawery Branicki, Seweryn Rzewuski w niewielkim miasteczku Targowica zawiązali konfederację, której celem było zniesienie
Konstytucji 3 Maja. Tekst konfederacji zredagował rosyjski generał Wasilij Popow. Konfedera-

ci „poprosili o pomoc” carycę Rosji Katarzynę
II. Caryca wysłała dziewięćdziesięciotysięczną armię rosyjską wspieraną przez zdrajców
z Konfederacji Targowickiej. Rzeczpospolita
mogła im przeciwstawić siły ponad dwukrotnie mniejsze. Mimo bohaterskiej obrony i zwycięstwa w bitwie pod Zieleńcami (na pamiątkę victorii ustanowiono order Virtuti Militari),
wojna w obronie Konstytucji została przegrana.
Stanisław August Poniatowski utraciwszy wiarę w zwycięstwo przystąpił do konfederatów.
Reformy zostały cofnięte, dokonano II rozbioru Polski.
Konstytucja 3 Maja nie uratowała konającej ojczyzny. Jednak jej uchwalenie stało się symbolem najlepszych tradycji I Rzeczpospolitej. Pokazało, iż Polacy są zdolni do naprawy swojego
państwa i stworzenia nowoczesnego ustroju
bez uciekania się do gwałtu i przemocy.
Dzień 3 maja szybko stał się świętem. Już 5
maja 1791 roku został uznany Dniem Konstytucji. Podczas rozbiorów zakazano obchodów
tego święta. Mimo to Polacy pamiętali o kolejnych rocznicach uchwalenia Konstytucji, które dawały okazję do demonstrowania uczuć patriotycznych.
Oficjalnie Święto Narodowe Trzeciego Maja zostało przywrócone po odzyskaniu niepodległości w kwietniu 1919 roku. W czasie okupacji za-

kazano oczywiście czczenia dnia 3 maja. W 1945
roku, na krótko 3 maj pozostał świętem narodowym. Jednak już w 1946 roku komunistyczne
władze zakazały w ostatniej chwili obchodów
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Reakcją społeczeństwa były demonstracje w kilkudziesięciu miastach. W dwunastu władze użyły broni palnej. Przez następne kilkadziesiąt lat
nie organizowano demonstracji w celu uczczenia rocznicy uchwalenia Konstytucji. Z czasem
święto zyskało sakralny charakter i było obchodzone w kościołach, wzbudzając irytację komunistycznych władz. Sytuacja zmieniła się w 1980
roku. W latach osiemdziesiątych corocznie odbywały się dnia 3 maja demonstracje, często
brutalnie tłumione przez ZOMO.
Dziś nikt nie jest prześladowany za wywieszenie
flagi narodowej dnia 3 Maja. W szkołach urządzane są uroczyste apele dla młodzieży. Majowe
święto jest naturalnym i powszechnie oczekiwanym dniem kalendarza. Pamiętajmy jednak,
że nie zawsze tak było. A cieszyć się warto. To
święto nie przypomina o rozlewie krwi, lecz o
olbrzymim intelektualnym oraz politycznym
wysiłku naszych przodków, którzy zmienili
przestarzały i nieskuteczny system polityczny I
Rzeczpospolitej i stworzyli najnowocześniejsze
prawo ówczesnej Europy.
Marcin Wolny

Jedno okienko
Ważne usprawnienie dla przedsiębiorców

W związku z nowelizacją przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, które weszły w życie w dniu 31 marca br., pragniemy przedstawić na
łamach naszej gazety kilka informacji dotyczących tzw. „jednego okienka”.

Mieszkaniec gminy rozpoczynający działalność gospodarczą składa jeden zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji
działalności gospodarczej tylko w naszym Urzędzie Gminy.
Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie
urzędu w Biurze Obsługi Klienta oraz do
pobrania ze strony internetowej urzędu
www.ugk.pl w zakładce „Jedno okienko”.
Wniosek może być złożony na dwa sposoby:
1.Jako formularz papierowy złożony
przez samego przedsiębiorcę osobiście
pracownik Urzędu Gminy jest zobowiązany sprawdzić formularz m.in. w zakresie danych identyfikacyjnych, co wiąże
się z obowiązkiem okazania dowodu tożsamości)
2.Jako formularz papierowy, przesłany listem poleconym, z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu wnioskodawcy;
W przyszłości będzie możliwość przesłania wniosku on-line.
Oczywiście powyższy wniosek zawiera również opcje dotyczące zgłoszenia

zmian w wykonywanej już działalności, zgłoszenia zawieszenia działalności gospodarczej, o wpis informacji o
wznowieniu oraz zawiadomienie o zaprzestaniu działalności.

Każdy rodzaj wniosku wolny
jest od opłat!
Do wniosku „głównego” – EDG 1 –
należy jeszcze w uzasadnionych przypadkach załączyć dodatkowe formularze dotyczące innego miejsca
wykonywania działalności, przedmiotu wykonywanej działalności
(jeśli zabraknie pozycji we wniosku
głównym) oraz informacji dot. kont
bankowych.

Uwagi
- Przedsiębiorca rozpoczynający działalność ma obowiązek dokonać zgłoszeń do ubezpieczeń (ZUS). Może
jednak to zrobić nie tylko osobiście w
oddziale ZUS-u, ale też za pośrednictwem programu PŁATNIK lub przesłać zgłoszenie pocztą.

- W wypadku, gdy działalność będzie
wiązała się z posiadaniem kasy fiskalnej lub uiszczania podatku od towarów
i usług VAT należy przed zgłoszeniem
działalności skontaktować się z urzędem
skarbowym, aby uniknąć sytuacji, w której przedsiębiorca straciłby możliwość
zwrotu kosztów związanych z rozpoczęciem działalności;
- W związku z współuczestnictwem naszego urzędu w akcji przeklasyfikowania działalności podmiotów zapraszam
przedsiębiorców naszej gminy, którzy
jeszcze nie dokonali przeklasyfikowania z PKD 2004 na PKD 2007, lub uaktualnili PKD, lecz nie przesłali stosownej informacji do GUS-u, do wspólnego
wypełnienia ankiety, która przy pomocy
internetu będzie przesłana do Głównego
Urzędu Statystycznego.
Uzupełnienie informacji znajdą Państwo
w powyższej zakładce: „Jedno okienko”
jak również wysyłając zapytanie mail’em
do Ministerstwa Gospodarki na adres:
jedno-okienko@mg.gov.pl
Agata Krajewska
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Kilka pytań do …

Pan Samochodzik z
Magnic

W biuletynie informacyjnym „Moja gmina – Moja wieś’ przedstawiamy sylwetki samorządowców
gminy Kobierzyce. Tym razem poznamy bliżej Mieczysława Dula, sołtysa wsi Magnice. Pełni on tę
funkcję dopiero od maja ubiegłego roku, bowiem dawne sołectwo Chrzanów - Magnice zostało podzielone na dwa odrębne.

- Na czym polega, pańskim zdaniem rola
sołtysa?
- Uważam, że sołtys powinien ułatwiać
kontakty między mieszkańcami a władzami
gminy. Być reprezentantem, ale też rzecznikiem ich interesów na forum gminy. Przede
wszystkim powinien służyć pomocą mieszkańcom, oczywiście w miarę swoich możliwości.
– Czyli funkcja jak najbardziej odpowiedzialna i niełatwa…
- Z pewnością tak. Na ogół jest tak, że mieszkańcy mają sporo różnych problemów, z
którymi do mnie przychodzą. Oczekują pomocy i wsparcia. Nie zawsze uda się wszystko załatwić. Wtedy czasami mają żal. Mam
świadomość, że spoczywa na
mnie duża odpowiedzialność.
- Jaki jest Mieczysław Dul prywatnie?
- Różnie to bywa. Na ogół jestem człowiekiem spokojnym i
życzliwym. Jednak zdarzają się
w życiu sytuacje, gdy trudno
zachować zimną krew i wtedy
zdarza się, że reaguję dość gwałtownie. Na szczęście zdarza się
to dość rzadko, nie częściej niż
raz na miesiąc.
- Czy jest Pan człowiekiem konfliktowym?
- Raczej nie. Staram się w miarę możliwości być tolerancyjny i
wyrozumiały. Potrafię słuchać i
gdy ktoś mnie przekona do swoich racji, potrafię ustąpić.
- Co Panu najbardziej przeszkadza w sprawowaniu funkcji sołtysa?
- Ponieważ sołtysem jestem od niedawna,
więc nie mam zbyt dużego doświadczenia w
sprawowaniu tej funkcji. Nie mogę powiedzieć, że coś mi szczególnie przeszkadza.
Chciałbym mieć lepszy komfort pracy jako
sołtys, a do tego niezbędna byłaby wiejska
świetlica. Tej niestety jeszcze w Magnicach
nie mamy. Gdy powstanie, w co mocno wierzę, będzie służyć wszystkim mieszkańcom.
Myślę, że wtedy wszyscy bardziej się zintegrują, a mnie jako sołtysowi łatwiej będzie
zachęcić, szczególnie młodzież, do większej
aktywności.
- Co Pan uważa za swój największy sukces w
pracy sołtysa?
- Pracuję dość krótko, ale za sukces uważam
zbudowanie dobrych relacji między mną a

radą sołecką, a w zasadzie niemal wszystkimi mieszkańcami wsi. Odnoszę wrażenie,
że akceptują mnie jako sołtysa i niech taki
stan trwa jak najdłużej. Mogę się pochwalić
sukcesami na niwie sportowej. Jestem prezesem miejscowej drużyny piłkarskiej LZS
Magnice i mamy w tym sezonie ambicje
awansu do B klasy. Większość spraw związanych z prowadzeniem i działalnością zespołu spoczywa na moich barkach, ale nie
narzekam, bo sport to moja pasja.
- Ulubiona potrawa?
- Pierogi z kapustą.
- Ulubiony napój?
- Woda mineralna.
- Ulubione zajęcie?
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XXXIII sesja rady gminy

Absolutorium
dla wójta
16 kwietnia 2009 roku w Urzędzie Gminy Kobierzyce odbyła się XXXIII sesja rady gminy. Tematyka sesji była niezwykle istotna, bowiem
dotyczyła wykonania budżetu za rok 2008.
Przewodniczący Rady Gminy Czesław
Czerwiec przedstawił pozytywną opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- Ryszard
Gruca odczytał opinię przygotowana przez
te komisję, która również nie miała zastrzeżeń ,co do wykonania budżetu w 2008 roku.
W dalszej części obrad pozytywne opinie
wydały komisje stałe rady gminy i przystąpiono do głosowania nad udzieleniem absolutorium wójtowi gminy Kobierzyce.
Jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie
udzielenia Ryszardowi Pacholikowi, wójtowi gminy Kobierzyce, absolutorium z wykonania budżetu za 2008 rok.
W trakcie obrad XXXIII sesji radni podjęli też uchwałę mającą na celu podjęcie
czynności zmierzających do zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy Kobierzyce na lata 2009- 2012, w celu
przeznaczenia ich na realizacje zadania pod
nazwą „Zapewnienie dostępu do Internetu
mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”

Majówki i nie tylko

Janusz Kołodziej

Bogata oferta

Jak co roku Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Kobierzycach przygotowało ciekawą ofertę, która powinna zadowolić mieszkańców naszej gminy. W szczególny sposób obchodzimy
Dzień Matki.
- W chwilach wolnych, a tych nie jest zbyt
wiele, lubię pracować w przydomowym
ogródku. No i oczywiście lubię chodzić na
mecze piłkarskie.
- Miejsce, które chciałby Pan odwiedzić?
- Przede wszystkim Rzym, a w szczególności Watykan. Marzy mi się też wyprawa w
Bieszczady i samochodowa wyprawa dookoła Polski. Zawsze na to brakuje czasu.
- Do jakiej postaci ze świata baśni, legend,
postaci historycznej, czy fikcji literackiej by
się Pan przyrównał?
- Jako młody chłopak zaczytywałem się w
książkach o przygodach Pana Samochodzika. Tak się składa, że od wielu lat niemal
całe dnie spędzam za kierownicą samochodu, więc może po trosze jestem takim Panem Samochodzikiem. Miał fajne przygody
i całkiem niezłe auto!
Rozmawiał- Janusz Kołodziej

Już 24 maja o godzinie 15.00 odbędzie się specjalna impreza dedykowana wszystkim mamom
i tatom – POPISY – czyli prezentacje sekcji muzycznych i wokalnych GCKiS w Kobierzycach.
Zapraszamy serdecznie w tym dniu do świetlicy
wiejskiej w Bielanach Wrocławskich nie tylko rodziców dzieci z sekcji GCKiS. Gwarantujemy, że
czeka na Państwa znakomite widowisko w wykonaniu młodszych i starszych wychowanków naszego centrum.
Z kolei w sobotnie przedpołudnie 30 maja wszystkich młodszych i starszych sportowców oraz kibiców zapraszamy na kobierzycki stadion, gdzie
odbędzie się Dzień Dziecka na Sportowo. W programie liczne zawody sportowe, spartakiada świetlic profilaktycznych oraz najważniejszy punkt
programu – wspólne bieganie w Mini Maratonie.
Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami.
Dla najmłodszych czekać będą nieodpłatnie liczne atrakcje m.in dmuchany zamek, eurobungy
oraz moc uśmiechu i zabawy.
Kajetan Kruk
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O szkodliwości wypalania traw

To jest karalne!
Wiosna w pełni, łąki zielone od traw, ale jeszcze nie tak dawno tu i ówdzie unosił się nad nimi dym. Niestety mimo gróźb i apeli wiele osób wypalało trawy i nieużytki. To prawdziwa plaga, z którą walczy się od lat, lecz bez widocznych efektów.
Wszyscy lubimy obserwować pokrywające się
zielenią pola, łąki i lasy. Wiosna poza wspaniałymi widokami odradzającej się przyrody, to także okres plagi wypalania traw i nieużytków. Ta
smutna, polska tradycja nieraz zbiera poważne
żniwo. Co roku strażacy i przyrodnicy ostrzegają
przed dużymi zagrożeniami jakie niesie za sobą
ten proceder.
To po pierwsze możliwość wywołania pożaru –
to co wydaje się pod kontrolą przy zmianie kierunku i natężenia wiatru może przerodzić się w
szalejący żywioł, którego nie da się opanować. Co
roku w tak wywołanych pożarach giną ludzie.
Każde wypalanie jest źródłem wyrzucania w powietrze dziesiątków ton tlenku węgla, który zatruwa atmosferę. To również ogromne straty dla
przyrody. Niszczone są w ten sposób miejsca lęgowe wielu cennych gatunków ptaków. Palą się
gniazda i pisklęta w tym także ulubione przez
nas skowronki. Na pogorzelisku żaden ptak już
nie zaśpiewa.
W płomieniach lub z powodu wysokiej temperatury giną pożyteczne żaby, jaszczurki, ropuchy,
większe ssaki i drobne gryzonie, bezkręgowce

chociażby tak ważne dla gleby dżdżownice, pająki, wije i owady.
Pożary ogołacają ziemię z jakiegokolwiek życia
do głębokości 10 cm. Tak ważna próchnica czy
mikroflora glebowa ulega całkowitemu znisz-

czeniu. Na jej odrodzenie trzeba czekać kilka
lat. Obliczono, że nawet jednorazowe wypalenie
ścierniska lub łąki może obniżyć wartość plonów
o 5 – 8 %. A więc nie jest to zabieg użyźniający
jak niektórzy twierdzą ale czynność która degraduje i niszczy środowisko glebowe i ekosystem.

I wreszcie ostrzeżenie! Wypalanie traw i zarośli jest nielegalne i prawnie zabronione. To
dotyczy także spalania różnego typu odpadów na powierzchni ziemi. Na wiosnę w trakcie porządków takie praktyki są stosowane.
Skutkuje to odpowiedzialnością karną za wykroczenie z ustawy o odpadach. Dopuszcza się
jedynie „Spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych, jeżeli na terenie gminy nie jest
prowadzone selektywne zbieranie lub odbieranie odpadów ulegających biodegradacji”.
A więc można palić tradycyjne ognisko pod
warunkiem, że będą to gałęzie, chrust i resztki
roślinne a nie odpady.
Zanim tradycyjnie jak co roku ktoś będzie
próbował jak zwykle podpalić zarośla zachęcamy aby się zastanowić czy warto, a w przypadku zapalenia ogniska co faktycznie można
spalić.
Irena Krukowska-Szopa
Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”
www.edukacjaodpadowa.pl
www.zielonaakcja.pl

Uniwersalność plonowania nowych odmian pszenicy ozimej

Nauka wspomaga rolników
Nasiona Kobierzyc to firma, która przyjęła za kierunek swojej działalności przede wszystkim produkcję i sprzedaż jak najlepszej jakości nasion i zbóż rolniczych, m.in pszenicy jarej i kukurydzy. Stale prowadzi ciągłe prace hodowlane i czyni wszystko, aby zostały wprowadzone do sprzedaży nowe odmiany owych roślin.
Jednym z celów hodowli gatunków roślin rolniczych jest tworzenie nowych odmian o dużej
zdolności adaptacyjnej czyli przystosowawczej
do zmiennych warunków środowiskowych w
obrębie danego rejonu uprawy. Pod względem tego przystosowania, odmiany plonujące wysoko i stabilnie w obrębie dużego rejonu
(np. całego obszaru Polski), zwykle o znaczącej zmienności warunków glebowo-przyrodniczych, nazywane są odmianami o szerokiej
adaptacji. Odmiany te powinny wykazywać
dużą powtarzalność wysokiego plonowania
w różnych latach. Natomiast odmiany plonujące stabilnie i wysoko w obrębie mniejszego
rejonu uprawy (np. w rejonie Dolnego i Górnego Śląska), zwykle o ograniczonej zmienności warunków glebowo-przyrodniczych nazywane są odmianami o wąskiej adaptacji. Do
tej grupy zaliczamy odmiany dobrze dostosowane do lepszych warunków glebowych zwane „intensywne” oraz dobrze dostosowanych
do gorszych warunków glebowych, określane
jako „ekstensywne”.
W ramach programu hodowlanego nad pszenicą w spółce Nasiona Kobierzyc – Zakład

Hodowli Pszenicy Pustków prowadzone prace kierunku wyhodowania odmian przydatnych do uprawy intensywnej i o dużych możliwościach adaptacji do zmiennych warunków
środowiska naszego kraju. Dlatego też materiały hodowlane są testowane w bardzo zróżnicowanych środowiskach rozmieszczonych
w rożnych częściach Polski, w celu wyselekcjonowania materiałów o wysokim potencjale
plonowania. Efektem tych prac była odmiana
pszenicy ozimej Kobra, o niezwykłej „plastyczności” plonowania, powszechnie uprawiana w
latach 90-tych i początkowych tego wieku.
W tym roku została zarejestrowana nowa odmiana pszenicy ozimej o nazwie Natula, cechująca się również bardzo szerokimi uwarunkowaniami przystosowawczymi praktycznie
dla całego obszaru Polski. Odmiana Natula
(klasa jakościowa A) bardzo wysoko plonuje w
rejonie 2 (woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie), 5 (dolnośląskie, opolskie, śląskie) i 3 (lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie ).
Te korzystne uwarunkowania plonotwórcze
odmiana Natula ujawnia na obu poziomach
agrotechnicznych. Na poziomie A1 w rejonie

2 i 5 wykazała się najwyższym plonowaniem
spośród odmian jakościowych czyli zakwalifikowanych do grupy A. Na poziomie A2 dotyczyło to rejonów 2 i 3.
Bardzo wysoko plonuje na glebach słabszych (kl. IVa i b) i również wysoko na glebach pszennych. Z uwagi na wyjątkową „plastyczność” plonowania w różnych warunkach,
uwarunkowana jej zdrowotnością w połączeniu z wysoką mrozoodpornością (na poziomie
Kobry), jest godna polecenia rolnikom. Odmiana o wysokiej zawartości i silnym glutenie.
Grupa jakościowa – A. Bardzo korzystne parametry jakościowe mąki i ciasta mogą spełnić
oczekiwania przemysłu piekarskiego. Nowość
dla młynarzy – ziarno miękkie (szklistość 1 w
skali 9 stopniowej) w połączeniu z jakością A.
Pierwsza tego typu odmiana w doborze krajowym.
Opracował Tadeusz Drzazga
Dział Hodowli Pszenicy PustkówNasiona Kobierzyc
Tel. 071 3908815
E-mail : pustkow@nasiona.com.pl

moja gmina – moja wieś
Ekologiczna wizyta w Raesfeld

Jak to
robią
sąsiedzi
W dniach 16 – 20 marca pracownicy Urzędu
Gminy Kobierzyce, radni gminy, sołtysi oraz zastępca wójta Piotr Kopeć pojechali z wizytą do
partnerskiej gminy Raesfeld w Niemczech. Celem wizyty było zapoznanie się z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami, regulacjami prawnymi oraz działaniami proekologicznymi
na terenie niemieckiego samorządu.
W trakcie wizyty zwiedzano spalarnię
śmieci Asdonkshof, zakład EGW zajmujący się gospodarką odpadami i edukacją ekologiczną na terenie gminy Raesfeld
oraz kompostownię w Gescher.
W gminie Raesfeld świadczenia w zakresie prac porządkowych na ulicach oraz
wywóz odpadów nie są realizowane bezpośrednio przez gminę, w tym zakresie
gmina współpracuje z sektorem prywatnym.
Na obszernym terenie gmina zlokalizowała dla mieszkańców składy odpadów
szkła, elementów metalowych, stalowych,
drewnianych oraz sprzętu elektrycznego i
elektronicznego oraz gruzu. Dzięki segregacji odpadów w znaczny sposób udało się
ograniczyć ich ilość, co przyczyniło się do
zauważalnych oszczędności w budżecie
prywatnych gospodarstw domowych.
Gmina Kobierzyce jest na etapie wstępnym prowadzonych przez gminę Raesfeld działań. Do tej pory wprowadziliśmy
selektywny system zbiórki odpadów poprzez ustawienie pojemników w widocznych i łatwo dostępnych miejscach.
W ubiegłym roku wprowadziliśmy również workowy system zbiórki odpadów
w ośmiu miejscowościach. Nasza gmina
organizuje także zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, wyznacza punkty do
zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także finansuje usuwanie i
unieszkodliwianie azbestu od prywatnych właścicieli oraz wspiera działania
proekologiczne.
Przedstawiciele gminy Kobierzyce mieli także okazję zwiedzić zabytki w historycznym mieście Raesfeld oraz zaprzyjaźnić się z przedstawicielami tamtejszej
gminy.
Monika Pilichowska
Monika Szczęśniak
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Nagroda za działalność na rzecz dzieci dla Haliny Waligórskiej

Wyróżniona i
doceniona
2 kwietnia podczas Ogólnopolskiego Forum Wychowania Przedszkolnego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie zostały wręczone nagrody im. Marii Weryho-Radziwiłłowicz przyznawane
przez miesięcznik „Bliżej przedszkola - wychowanie i edukacja”.
Nagroda przyznawana jest wybitnym
osobistościom, a także inicjatywom,
które w znaczący sposób wpływają na
wszechstronny rozwój małego dziecka,
edukację przedszkolną oraz cały proces wychowawczy. Jako jedyna osoba z
Dolnego Śląska nagrodę odebrała Halina Waligórska - dyrektorka Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach, a
wcześniej Przedszkola Samorządowego
w Pustkowie Żurawskim, a także koordynatorka pracy ośrodków przedszkolnych na terenie gminy.
Laureatka od wielu lat swoje działania
kieruje w stronę dzieci w wieku przedszkolnym troszcząc się o ich rozwój,
dbając o jak najlepsze warunki do pracy
z dziećmi. Jest propagatorką wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji angażując się w różne formy realizacji tych dziedzin edukacji. Od 5 lat z
sukcesem nadzoruje i koordynuje prace ośrodków przedszkolnych, działających w ramach programu „Gdy nie ma
przedszkola”.
W swoich działaniach stawia na szeroką
współpracę ze środowiskiem lokalnym,
a także wieloma instytucjami wspomagającymi pracę placówek oświatowych.
Dzięki jej zaangażowaniu przedszkole, którym kieruje, może poszczycić się
certyfikatem jakości „Optymistyczne
Przedszkole”, jest ono również członkiem Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz Dolnośląskiej
Sieci Szkół działających na rzecz Ekorozwoju „Ziemia dla wszystkich
- Jak Pani przyjęła wiadomość o tym,
że jest w gonie osób nominowanych
do odbioru tej prestiżowej nagrody? - z tym pytaniem zwracamy się
do Haliny Waligórskiej, dyrektorki
Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach.
- Zaskoczenie, z początku niedowierzanie, a gdy emocje opadły - wielka
satysfakcja i zaszczyt. Z trudem docierało do mnie to, że znalazłam się w gronie tak wybitnych osób, bowiem ta nagroda, szczególnie wśród pedagogów
jest uważana za niezwykle prestiżową.
A przyznawana jest dopiero od dwóch
lat.

- Czym dla Pani jest to wyróżnienie?
- Na pewno wielką radością i potwierdzeniem sensu mojej wieloletniej pracy z dziećmi. Stanowi dla mnie wielkie
wyzwanie i mobilizuje do jeszcze lepszej pracy w kolejnych latach, gdyż nie
wypada schodzić poniżej określonego
poziomu.
- Czy gdyby można było cofnąć czas,
również poświęciła by się Pani pracy
na rzecz dzieci?
- To bardzo przewrotne pytanie, nie
pozbawione podtekstów. Moja odpo-

wiedź - zdecydowanie tak. Mimo że
praca pedagoga jest niezwykle odpowiedzialna i stresująca, to jednak możliwość przebywania z dziećmi, wpływania na ich osobowość, znakomicie to
wynagradza.
- Jak to się stało, że znalazła się Pani w
gronie osób wyróżnionych?
Wniosek do kapituły złożyła wizytator Kuratorium Oświaty Kinga Skiba - Kuna, a więc osoba, która z racji
pełnionej funkcji jest najlepiej zorientowana na czym polega moja praca.
Skoro uznała, że właśnie ja zasługuję
na nagrodę- tym większa jest moja satysfakcja. Osobiście odbieram to jako
wyróżnienie dla środowiska, które reprezentuję. Jestem pewna, że w latach
następnych wśród nagrodzonych za
działalność na rzecz dzieci nie zabraknie osób z terenu gminy Kobierzyce.
Już teraz mogłabym wytypować kilkoro kandydatów!
Anna Wilisowaka

moja gmina – moja wieś
Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania Lider A4

Biuro już
działa

Prawie rok trwały prace mające na celu utworzenie biura Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Lider A4 na rzecz zrównoważonego rozwoju
gmin: Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Święta Katarzyna i Żórawina. Po długich przygotowaniach
od 1 kwietnia w Kobierzycach przy ul. Witosa
działalność rozpoczęło nasze biuro.

Obecnie trwają intensywne prace organizacyjne i promocyjne. Dyrektorem biura
została Anna Żabińska, która okazała się
najlepszym kandydatem w rozstrzygniętym w marcu konkursie na to stanowisko.
Biuro zatrudnia także jednego pracownika.
Poza tymi osobami, w każdej z gmin powstały punkty konsultacyjne, których adresy znajdują się na naszej stronie internetowej www.lgd-a4.pl.
Stowarzyszenie Lider A4 powołane 5 maja
2008 roku to szczególna forma współpracy gmin, mieszkańców, organizacji oraz
przedsiębiorców. Inicjatorem powstania
stowarzyszenia LIDER A4 był wójt gminy
Święta Katarzyna Jerzy Fitek. Przy powoływaniu grupy duży wkład wnieśli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz
pracownicy gmin, zajmujący się funduszami europejskimi.
Lokalna Grupa Działania (w skrócie LGD)
jest partnerstwem publiczno-prywatnym. Powstała jako inicjatywa mieszkańców chcących aktywnie działać na rzecz
lokalnej społeczności. LGD dba o rozwój własnego regionu, promuje go, wykorzystuje lokalne zasoby, a jej istotnym celem jest stworzenie i wdrażanie Lokalnej
Strategii Rozwoju (w skrócie LSR), która
jest dokumentem stanowiącym podstawę
do działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania w ramach Programu
Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 20072013(PROW). Głównym zadaniem LSR jest
wskazanie kierunków rozwoju obszaru objętego LSR. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z Lokalną Strategią Rozwoju. Opisuje ona szczegółowo jakie projekty z zakresu
różnicowania w kierunku działalności nierolniczej, odnowy i rozwoju wsi, rozwoju
mikroprzedsiębiorstw i tzw. małych projektów (nowość w Leaderze) będą mogły
otrzymać wsparcie finansowe oraz w jakiej
wysokości. Wnioskodawcą może być każdy
mieszkaniec terenu LGD LIDER A4, organizacja pozarządowa, lub firma prowadząca tu działalność.
Zapraszamy do współpracy.
Kontakt do biura: ul. Witosa 15, II p., 55040 Kobierzyce, tel. 071 311 11 35, e-mail:
biuro@lgd-a4.pl
Paweł Mazur
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Pomagać ludziom
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach działa od 1990 roku. Jego siedziba mieści się w pięknie odremontowanym budynku przy ul. Witosa
18. Kierownikiem tej placówki jest Teresa Oszczyk, która pełni tę funkcje od 1998 roku.
- Jaki jest program podstawowych działań,
które chcecie zrealizować w 2009 roku?
- Placówka, która kieruję to specyficzna
miejsce, do którego przychodzą ludzie, którym w życiu nie zawsze się powiodło. Są to
osoby w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, którym należy pomóc. My im taką
pomoc ofiarujemy. W bieżącym roku będziemy się koncentrować na pięciu podstawowych obszarach działalności, w których
mamy zamiar realizować zadania zgodnie z
ustawami: o pomocy społecznej, dodatkach
mieszkaniowych, świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym i świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Ponadto ze środków poza
naszym budżetem realizujemy program
„Uczeń na wsi” skierowany do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Mamy zamiar również kontynuować Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
W lutym złożyliśmy wniosek do DWUP
o dofinansowanie programu pt. „Aktywizacja Klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach”. W ramach
programu beneficjenci będą mieli sfinansowane badania profilaktyczne-zdrowotne,
szkolenia edukacyjno-psychologiczne oraz
kursy zawodowe. Ponadto corocznie koor-

dynujemy badania profilaktyczne dla kobiet
z gminy Kobierzyce, które realizuje gmina
Kobierzyce w porozumieniu z Caritas Wrocławskim.
- Budynek, w którym mieści się siedziba
GOPS w Kobierzycach z zewnątrz prezentuje się bardzo okazale. Czy to już koniec prac
remontowych?
- Chcielibyśmy również dokonać remontu podłóg na parterze budynku GOPS oraz
wstawić drzwi do pomieszczenia, w którym
siedzibę ma Stowarzyszenie SONICH. Aby
poprawić dostęp klientów do usług pracowników socjalnych pomocy społecznej oraz
świadczeń rodzinnych i innych zainstalowaliśmy domofon na parterze w budynku. W celu załatwienia spraw osoby mające
trudności z wejściem na piętro mogą wezwać kompetentnego pracownika.
- Czy w waszej działalności korzystacie ze
środków unijnych?
- Oczywiście. W ubiegłym roku zaktywizowaliśmy 20-osobową grupę bezrobotnych, a w tym roku zamierzamy kontynuować ten sam program współfinansowany z
Europejskiego Funduszu Społecznego. Drugi program współfinansowany przez EFS,
to program partnerski, w ramach którego od marca jest zatrudniony radca praw-

ny, świadczący dodatkowe usługi dla mieszkańców naszej gminy.
- Czy macie się czym pochwalić?
- Mam wspaniały zespół, a GOPS w Kobierzycach jako jedyny na Dolnym Śląsku posiada certyfikat ISO. To dla nas duże wyróżnienie, ale i motywacja do jeszcze lepszej
pracy na rzecz mieszkańców naszej gminy.
Rozmawiał Janusz Kołodziej

Optymiści mali i duzi z Kobierzyc i Bielan Wrocławskich

Certyfikaty dla przedszkoli
„Podążajmy za optymizmem” – pod takim hasłem, w dniach 13 – 15 marca odbył się w Zakopanem VII Zimowy Zjazd Optymistycznych Przedszkoli.
W Zakopanem spotkali się przedstawiciele Optymistycznych Przedszkoli z
całej Polski. Przez trzy dni uczestnicy

podnosili swój optymizm oraz wiedzę
pedagogiczną. Jednym z głównych prelegentów, obok twórcy programu Mireli Nawrot, była dr Danuta Elsner, która
poza wykładami prowadziła też dyskusję na temat: „Dyrektorzy przedszkoli
jako ucząca się zawodowa społeczność”
oraz „Poszukiwanie odpowiedzi na zadane pytania na temat wspólnego uczenia się”.
Najważniejszym dla nas wydarzeniem
zjazdu była jednak Gala Wręczania
Certyfikatów i Dyplomów, bowiem po
rocznej pracy z Programem Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach oraz
Przedszkole Samorządowe w Bielanach
Wrocławskich otrzymały Certyfikaty
Optymistycznego Przedszkola.
Czujemy się zaszczyceni i wyróżnieni
tym certyfikatem bo realizacja Ogól-

nopolskiego Programu Optymistyczne
Przedszkole jest dziś niezwykle trudna. Wobec rosnących oczekiwań rodziców i dzieci, stałej niepewności dzisiejszych czasów, ciągłych zmian w
przepisach prawa oświatowego i żądań
partnerów, tylko dzięki stałej pomocy i
akceptacji władz gminnych sukcesy są
możliwe. Dlatego cieszymy się i jesteśmy dumni, wierzymy, że warto starać
się i walczyć o jakość w każdej dziedzinie życia.
A co przed nami? Praca, praca, praca i dążenie, aby rósł poziom optymizmu zarówno dzieci jak i rodziców
oraz całego personelu Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach i Przedszkola Samorządowego w Bielanach
Wrocławskich.
C. Osińska, D. Bieniarz
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Dla ambitnych i utalentowanych

Rozwijamy zainteresowania
Zaciekawienie młodych zdolnych ludzi światem nauki zaczyna się w szkole, dlatego nauczyciele gimnazjum w Bielanach Wrocławskich w przemyślany sposób przeprowadzają w czasie lekcji aktywizujące metody pracy, wykorzystując multimedialne środki przekazu (tablica interaktywna, prezentacje
komputerowe, filmy edukacyjne).
Kładziemy szczególny nacisk na odkrywanie i rozwijanie talentów, czyli pracę z uczniem uzdolnionym w dziedzinie
nauk matematyczno – przyrodniczych
angażując się w szereg działań. W marcu
2009 r. zostaliśmy przyjęci do Dolnośląskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Uzdolnionych, którego założycielem jest LO
Nr XIV we Wrocławiu, gdzie bierzemy
udział w Konkursie Liga Naukowa i w
warsztatach matematycznych.
Na Uniwersytecie Wrocławskim bierzemy udział w zajęciach: „Lekcja Fizyki”
(gdzie w doświadczalny sposób uczniowie poznają interpretację praw fizycznych) i w cyklicznych wykładach „Spotkania Matematyczne”, „Wszechnica
Chemiczna”. Corocznie uczestniczymy również w Dolnośląskim Festiwalu
Nauki (warsztaty chemiczne „Niezwykły świat chemii” - możliwość wykonania doświadczeń z różnych dziedzin chemii).

Uczeń uzdolniony ma możliwość
sprawdzenia swoich umiejętności w
konkursach: „Olimpiada Lingwistyki Matematycznej”, „Matematyka bez
granic”, „Polsko – Ukraiński konkurs
Fizyczny Lwiątko”, „Zdolny Ślązak”,
„Chemik – Gimnazjalista”, „Młody
chemik eksperymentuje”. Spektakularnym sukcesem są wyniki ucznia klasy
III Wojciecha Kozaczewskiego finalisty
wymienionych konkursów, który został wytypowany do programu Szkolny
Nobel - Wrocław 2009.
Twórcze działania naszych uczniów
prezentowane były na Uniwersytecie
Przyrodniczym w styczniu br. podczas konferencji: „Przyczyn i skutków
ocieplania się klimatu” w formie projektów ekologicznych, prezentacji multimedialnych i folderów z działań ekologicznych przeprowadzonych w naszej
szkole.
Joanna Szymanik

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
przypomina
Dopłaty z tytułu zużytego do siewu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany
Termin składania wniosków
od dnia 15 kwietnia do dnia 15 czerwca
– w przypadku materiału siewnego zbóż jarych, roślin strączkowych lub sadzeniaków ziemniaka kategorii elitarny lub kwalifikowany, zużytego do siewu lub
sadzenia w roku złożenia wniosku, który został:
a) zakupiony w okresie od dnia 1 września roku poprzedzającego złożenie wniosku do dnia 31 maja roku złożenia wniosku lub
b) wydany z magazynu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja roku złożenia wniosku.
– w przypadku materiału siewnego zbóż ozimych kategorii elitarny lub kwalifikowany, zakupionego lub wydanego z magazynu i zużytego w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego
Stawki dopłat
Stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynosi:
1) 100 zł – w przypadku zbóż;
2) 160 zł – w przypadku roślin strączkowych;
3) 500 zł – w przypadku ziemniaków.
Gatunki roślin, do których przysługuje dopłata
1. w przypadku zbóż:
pszenica zwyczajna, żyto (populacyjne, syntetyczne lub mieszańcowe), jęczmień, pszenżyto, owies; mieszanki zbóż objętych dopłatami;
2. w przypadku roślin strączkowych:
łubin (żółty, wąskolistny lub biały), groch siewny, bobik, wyka siewna;
3. ziemniak.
Przykładowe minimalne ilości materiału siewnego na 1ha
• 140 kg – w przypadku mieszanek zbóż objętych dopłatami;
• 150 kg – w przypadku pszenicy zwyczajnej;
• 130 kg – w przypadku jęczmienia;
• 2500 kg – w przypadku ziemniaka.
Miejsce składania wniosków
Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego Wrocław, 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 28/30 tel. (0 71) 335-01-51, fax (0 71) 335-01-79
Więcej informacji: OT ARR Wrocław, DODR Wrocław, ul. Zwycięska 12, tel.071 339 81 85
Terminy dyżurów wypełniania wniosków o płatności bezpośrednie za 2009 r.
od 21 kwietnia do 15 maja ( oprócz poniedziałków) stałe dyżury w Urzędzie Gminy Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, Sala Różowa
Termin składania wniosków: 15 MARZEC – 15 MAJ 2009r
Wtorek		
7.30-15.00
Środa 		
9.00-17.00
Czwartek		
7.30-15.00
Piątek		
7.30-15.00
Miejsce składania wniosków: Biuro Powiatowe ARiMR, ul. Komuny Paryskiej 72, 50-452 Wrocław
Doradca terenowy DODR Wrocław: Monika Kruczek 0609-79-28-48

Walczyły o Puchar Lajkonika

Cenne
doświadczenia
W dniach 17 – 19 kwietnia 2009 w Krakowie
odbył się 29. Międzynarodowy Turniej Piłki
Ręcznej o Puchar Lajkonika. Do turnieju zgłosiły się 93 drużyny z Polski i z zagranicy, między
innymi ze Szwecji, Austrii i Węgier.
W „Lajkoniku” udział wzięły także 2 zespoły Klubu Piłki Ręcznej Gminy Kobierzyce w
kategoriach wiekowych – rocznik 96 i młodsze oraz rocznik 94 i młodsze. Obie grupy
rozegrały w turnieju po 6 spotkań. Turniejowe mecze był bardzo wyrównane i budziły wiele emocji zarówno wśród zawodniczek jak i licznie zgromadzonych kibiców.
Udział w wyczerpującym turnieju pozwolił
na zdobycie cennego doświadczenia. Bardzo
się ono przyda, zwłaszcza zespołowi z rocznika 1994, który w dniach 1-3 maja 2009 będzie reprezentować nasz klub i Dolny Śląsk
w ćwierćfinałach mistrzostw Polski młodziczek.
W krakowskim „Lajkoniku” starsze dziewczyny zajęły 7., a młodsze 11. miejsce. Szczegółowe informacje dotyczące turnieju na
stronie internetowej naszego klubu – www.
kpr2.republika.pl
Daniel Masica
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Wójt Gminy Kobierzyce
działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i wolontariacie
(Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz.873 ze zmianami)

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Kobierzyce
Otwarty konkurs ofert adresowany jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. nr 96 z 2003 r. poz. 873 ze zmianami), osób
prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych podległych
organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych realizujących zadania publiczne odpowiednie do terytorialnego i przedmiotowego zakresu działania Gminy Kobierzyce.

Zadania publiczne Gminy Kobierzyce objęte konkursem:
A. upowszechnianie kultury
a) Organizacja zawodów wędkarskich o puchar wójta gminy Kobierzyce
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania – do 2 000 zł.
b) Przewodnik po gminie Kobierzyce- II wydanie
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania – do 20 000 zł.
B. profilaktyka uzależnień
a) Organizacja wypoczynku letniego dla co najmniej 50 dzieci z terenu gminy Kobierzyce z uwzględnieniem realizacji programu edukacyjno-profilaktycznego
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania – do 40 000 zł
C. kultura- ochrona i konserwacja zabytków
a) Wymiana pokrycia dachowego na plebani w Tyńcu nad Ślężą
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania – do 40 000 zł
b) Prace remontowe- część zachodnia muru otaczającego zespół podworski
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania – do 20 000 zł
c) Kapitalny remont plebani przy kościele parafialnym w Wierzbicach
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania – do 20 000 zł
d) Iluminacja bryły kościoła wraz z wieżą obiektu zabytkowego w Bielanach Wrocławskich
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania – do 20 000 zł.
e) Prace zabezpieczeniowe wieży kościoła w Tyńcu Małym
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania – do 20 000 zł
I. Warunki realizacji zadań
Elementarnym warunkiem realizacji powierzonych bądź wspieranych zadań publicznych jest dołożenie przez podmiot najwyższej staranności w realizacji, zgodnie z umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami,
w zakresie opisanym w ofercie.
II. Zasady przyznawania dotacji
1) wspieranie i powierzanie zadań odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert,
2) podmioty ubiegające się o dotację składają oferty zgodnie z wymogami zawartymi w pkt. I i III ogłoszenia,
3) prawidłowo złożone pod względem formalnym oferty podlegają ocenie merytorycznej właściwego pracownika Urzędu Gminy Kobierzyce,
4) oferty opiniowane są przez Komisję ds. Użyteczności Publicznej Rady Gminy Kobierzyce
5) oferty rozpatruje Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy,
6) Wójt dokonuje zatwierdzenia wybranej oferty,
7) kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie,
8) o podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie lub telefonicznie,
9) od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie,
10) warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji projektu umowy pomiędzy Gminą Kobierzyce a organizacją składającą ofertę według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.
U. nr 264 poz. 2207). Umowę ze strony wnioskodawcy podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji zgodnie z jej statutem,
11) w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu oferty,
12) działania w ramach dofinansowanego projektu, których koszty zostaną przedstawione w sprawozdaniu, mogą rozpocząć się dopiero z dniem zawarcia umowy; żadne koszty związane z realizacją dotowanego projektu,
powstałe przed datą zawarcia umowy lub po terminie zakończenia realizacji projektu, określonym w umowie, nie będą pokrywane ze środków dotacji,
13) dotacja będzie przekazana jednorazowo najpóźniej do 15 dni po podpisaniu umowy.
III. Terminy i tryb składania ofert
1. Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się od 28 maja 2009r.
2. Na realizację ofert wyłonionych w konkursie przeznacza się środki finansowe łącznie do kwoty 182 000 zł.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 26 maja 2009 r.
4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Kobierzyce Aleja Pałacowa 1 w terminie do dnia 21 maja 2009 r. do godz. 11.00:
a) oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 264 poz. 2207) – formularz dostępny w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Kobierzyce,
b) aktualnego odpisu z rejestru – dotyczy podmiotów podlegających rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
c) wpisu do rejestru zabytków
d) stanowiska służb ochrony zabytków
e) kosztorysu ofertowego
f) potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii statutu
g) sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni rok
5. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferta winna być wypełniona w języku polskim, czytelnie i w sposób przejrzysty.
6. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
IV. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria (0-5):
a) merytoryczne (zasięg oraz mierzalny cel działania),
b) finansowe (koszty realizacji planowanego zadania - stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych efektów i celów, inne źródła finansowania),
c) organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie),
d) zakładani partnerzy i beneficjenci
V. Wysokość środków przeznaczonych na realizację podobnych zadań w roku 2008 r.

L.P.

Rodzaj zadania

Kwota w zł

1

zorganizowanie zawodów wędkarskich o puchar wójta gminy Kobierzyce

2

prace konserwatorskie w zespole kościelnym z XIII wieku w Tyńcu nad Ślężą

20 000 zł

3

remont muru (część zachodnia) otaczającego zespół podworski w Wierzbicach

20 000 zł

4

ochrona obiektu zabytkowego w Wierzbicach- remont plebani

40 000 zł

5

ochrona obiektu zabytkowego w Bielanach Wrocławskich

20 000 zł

6

Razem

2 000 zł

102 000 zł

VI. Informacje dodatkowe
1. Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udzielają: Edyta Chomiak (071) 36-98-197,
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub jego unieważnienia z podaniem uzasadnionych przyczyn. O odwołaniu lub unieważnieniu konkursu decyduje Wójt Gminy Kobierzyce

