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Gmina Kobierzyce zainwestuje 100 mln złotych
w ekologię i zdrowie mieszkańców
Sieć kanalizacyjna w jedenastu
miejscowościach i zmodernizowana
oczyszczalnia ścieków – to dwa nowe
projekty Gminy Kobierzyce. Ważne inwestycje są możliwe dzięki wsparciu ze
środków UE i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu, który wesprze
te inwestycje łączną kwotą w wysokości blisko 58 mln złotych.
Prace budowlane przy przebudowie
oczyszczalni ścieków już trwają, a budowa kanalizacji rozpocznie się w połowie tego roku. – Nowe inwestycje
spowodują, że w gminie znikną szamba.
Zanieczyszczenia z takich nierzadko
nieszczelnych zbiorników stanowią zagrożenie dla ujęć wody pitnej – mówi
Łukasz Kasztelowicz, prezes zarządu
WFOŚiGW we Wrocławiu. To ważne zarówno dla środowiska, jak i dla zdrowia
mieszkańców. Dziurawe zbiorniki bezodpływowe są zagrożeniem dla wód
gruntowych i ujęć wody pitnej. Zawarciąg dalszy na stronie 3

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu
dużo zdrowia i pomyślności oraz wielu szczęśliwych,
prawdziwie wiosennych dni w życiu.
Niech chwile spędzone w rodzinnym gronie przy wielkanocnym stole
będą dla Was czasem radości, który doda sił i wiary we własne możliwości.
Ryszard Pacholik

Elżbieta Regulska

Wójt Gminy Kobierzyce

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce
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Ważne telefony
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Sekretariat

Ryszard Pacholik
Piotr Kopeć
Maria Prodeus
Maria Wilk
Marta Szczygieł

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

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

798 740 461
607 439 039
71 36 98 120

REFERAT OGÓLNY I SPRAW OBYWATELSKICH
Kierownik Referatu
Biuro Obsługi Klienta

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

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

REFERAT FINANSOWY

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

71 36 98 103
71 36 98 131
71 36 98 132

Współpraca policji z samorządem lokalnym
W dniu 22.02.2018 roku w Urzędzie
Gminy Kobierzyce odbyło się spotkanie,
w którym uczestniczyli Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Wrocław Krzyki
podinsp. Mariusz Ryszkiewicz, Kierownik
Posterunku Policji w Kobierzycach asp.
sztab. Sławomir Kniat, oraz dzielnicowi
Posterunku Policji w Kobierzycach: asp.
Radosław Choma, mł. asp. Paweł Artymowicz, sierż. Łukasz Cywiński. Obecni byli
również Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard
Pacholik, Zastępca Wójta Piotr Kopeć
oraz sołtysi, przedstawiciele rad sołeckich oraz radni z Gminy Kobierzyce. Na
spotkaniu oceniono współpracę policji
z samorządem lokalnym w roku 2017,
która zdaniem zebranych przebiegała

bardzo dobrze. Dzielnicowi i przedstawiciele samorządu lokalnego są w stałym kontakcie, a przepływ informacji
jest płynny. Mówiono o tym, jak ma to
wyglądać w bieżącym roku. Przedstawiono działania planów priorytetowych
na pierwsze półrocze 2018 roku. W ramach spotkania omówiono aplikację
„Moja Komenda”, która ma ułatwić kontakt z dzielnicowym. Aplikacja ta zawiera
wszelkie dane niezbędne do szybkiego
i łatwego z nim kontaktu. Zawarte są tam
informacje o adresie najbliższej jednostki
policji obsługującej dany obszar, numery telefonów do dzielnicowych, adresy
e-mail. Kolejnym omawianym punktem
było przybliżenie działania portalu po-

licyjnego „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Na portalu tym można
zgłosić zaistniały problem lub zdarzenie.
Poinformowano zebranych, że ta forma
zgłaszania interwencji nie wiąże się z natychmiastowym podjęciem działań przez
policję, która na sprawdzenie zgłoszonego problemu ma 7 dni. Przypomniano
jednocześnie, że bezpośrednie podjęcie
interwencji policji powinno być zgłaszane poprzez numery alarmowe 112
i 997. Na zakończenie spotkania wszyscy
uczestnicy zobowiązali się do dalszej
współpracy i jeszcze większego zaangażowania w poprawę bezpieczeństwa
w naszej gminie.
mł. asp. Paweł Artymowicz

71 36 98 113
71 36 98 148
71 36 98 122
71 36 98 205
71 36 98 181
71 36 98 139

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

REFERAT DRÓG, TRANSPORTU I MIENIA KOMUNALNEGO
Kierownik Referatu
Piotr Ligas
Inwestycje drogowe
Adam Wielgo
Drogi i organizacja ruchu Joanna Najmrodzka
Drogi i infrastruktura
Emilia Zimoch
Komunikacja zbiorowa, lok. infrastruktury
Małgorzata Seredyńska
Oświetlenie drogowe
Michał Mirowski
Zarządzanie nieruchomościami
Marta Stachów
Cmentarze komunalne, gospodarka mieszkaniowa
Rafał Chmielewski
Place zabaw, Infrastruktura sportowa
Patrycja Bej
Zarządzanie ekipą porządkową
Jarosław Komorowski
Kontrola pasów drogowych Michał Mirowski

71 36 98 191
71 36 98 118
71 36 98 201
71 36 98 224
71 36 98 213
71 36 98 171
71 36 98 177
71 36 98 147
71 36 98 146
71 36 98 107
71 36 98 117

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

71 36 98 226

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

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik USC

Barbara Świerczyńska

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

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

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Radca Prawny		

POSTERUNEK POLICJI W KOBIERZYCACH

71 36 98 196
71 36 98 207
71 36 98 183
71 36 98 197
71 36 98 186
71 36 98 129

ul. Witosa 7, 55-040 Kobierzyce, tel. 71 31 11 107

asp. Radosław Choma
kom. 601-810-541

sierż. Łukasz Cywiński
kom. 601-814-402

mł. asp. Paweł Artymowicz
kom. 601-816-329

radoslaw.choma@wroclaw.wr.policja.gov.pl

lukasz.cywinski@wroclaw.wr.policja.gov.pl

pawel.artymowicz@wroclaw.wr.policja.gov.pl

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 4268 oraz numery nieparzyste
od ul. Klecińskiej do ul. Słonecznej, CH Bielany,
CH Auchan, ul. Irysowa), Ślęza, Wysoka.

Rejon 3: Tyniec Mały, Małuszów, 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).

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

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

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

Policjanci z Kobierzyc dobrze oceniają współpracę z mieszkańcami gminy

Kierownik Posterunku Policji w Kobierzycach asp.sztab. Sławomir Kniat tel. 71-311-11-07 pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz.10.00-14.00
w Posterunku Policji; w przypadku nieobecności w zastępstwie dyżur pełnić będzie mł.asp. Marcin Szczurowski tel. 71-311-11-07.

71 36 98 206

Urząd Gminy:

71 36 98 208
71 36 98 163

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

71 36 98 138
71 36 98 200
71 36 98 199
71 36 98 203
71 36 98 189
71 36 98 202
71 36 98 000
71 36 98 017
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Z obrad Rady Gminy
Kobierzyce
W marcu Radni Gminy Kobierzyce obradowali dwa razy. Pierwsza spotkanie odbyło
się 2 marca 2018 r. i była to XXXVI Sesja
Rady Gminy. W trakcie obrad zostało podjętych 26 uchwał. Dotyczyły one m.in.:
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Kobierzyce na lata 20182021; wysokości i zasad ustalania oraz
rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki, kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów na
terenie Gminy Kobierzyce; „Aktualizacji
Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na lata 2018-2021”; przystąpienia
do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego takich
miejscowości jak: Owsianka, Dobkowice,
Księginice, Magnice, Racławice Wielkie,
Tyniec nad Ślęzą, Żerniki Małe, Bielany
Wrocławskie, Kobierzyce, Krzyżowice, Tyniec Mały.

23 marca odbyła się kolejna, XXXVII Sesja
Rady Gminy Kobierzyce. Radni podjęli
14 uchwał i 1 oświadczenie. Uchwały dotyczyły m.in.: podziału gminy na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu; podziału na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib komisji wyborczych; Lokalnego
Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Kobierzyce; programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Kobierzyce na rok 2018.
W trakcie sesji zostały przedstawione również sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz
Kobierzyckiego Ośrodka Kultury w 2017 r.
Plany posiedzeń oraz wszystkie podjęte
uchwały znajdują się na stronie internetowej Gminy Kobierzyce www.ugk.pl.
Maria Okraszewska

Gmina Kobierzyce
współpracuje
z wrocławską AWF
15 lutego br. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Kobierzyce a Wydziałem Nauk o Sporcie Akademii
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
W spotkaniu uczestniczyli Ryszard Pacholik

centralnej pracowni naukowo-badawczej AWF Wrocław w procesie identyfikacji talentów sportowych;
– współorganizację konferencji, seminariów i warsztatów z zakresu kultury

Umowa podpisana – współpraca trwa

Wójt Gminy Kobierzyce, dr hab. Tadeusz Stefaniak – prof. AWF, Dziekan Wydziału Nauk
o Sporcie oraz dr hab. Adam Kawczyński,
Prodziekan ds. Nauki, Kierownik Pracowni
Naukowo-Badawczej Wydziału Nauk o Sporcie. Porozumienie dotyczy współpracy w zakresie działalności szkoleniowo-sportowej,
edukacyjnej, marketingowej i naukowo-badawczej w Gminie Kobierzyce. Określa m.in.
następujące aspekty:
– umożliwienie prowadzenia badań naukowych oraz zastosowanie aparatury

Sesja rady
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fizycznej dla mieszkańców Gminy Kobierzyce, trenerów, instruktorów i zawodników na terenach i w obiektach Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;
– umożliwienie realizacji praktyk w zakresie prowadzenia zajęć sportowych.
Zawarcie porozumienia o współpracy
stwarza szerokie możliwości kompleksowego rozwoju i opieki naukowo-badawczej dla sportowców i kadr trenerskich
z Gminy Kobierzyce.
Maria Okraszewska

Gmina Kobierzyce zainwestuje 100 mln złotych
w ekologię i zdrowie mieszkańców
dokończenie ze strony 1

tość uszkodzonego szamba przedostaje
się do gleby, co powoduje jej skażenie
bakteriami E. coli i może przyczyniać się
do zatruć pokarmowych, biegunek oraz
czerwonki. Za posiadanie nieszczelnego
szamba grożą kary finansowe. Każdy
mieszkaniec powinien podłączyć się
do kanalizacji sanitarnej lub, jeśli jest to
niemożliwe, wyposażyć nieruchomość
w szczelne szambo bądź w przydomową
oczyszczalnię ścieków.
– Będzie to jedna z największych inwestycji w historii Gminy Kobierzyce.
Z planowanej do budowy kanalizacji sanitarnej skorzystają mieszkańcy w: Małuszowie, Bąkach, Krzyżowicach, Żernikach Małych, Racławicach Wielkich,
Chrzanowie, Magnicach, Pełczycach,
Księginicach, Kuklicach i Nowinach.
Część miejscowości Kobierzyce również
zostanie przyłączona. – mówi Ryszard
Pacholik, Wójt Gminy Kobierzyce. W wyniku realizacji tej inwestycji zostaną wybudowane: sieć kanalizacji sanitarnej
o długości 55 km, 29 przepompowni,
sieć wodociągowa o długości 2,3 km.

Z sieci kanalizacyjnej skorzysta około
2,3 tys. mieszkańców. Wartość tej inwestycji to około 85 mln złotych. W tej kwocie jest wsparcie finansowe z WFOŚiGW
we Wrocławiu w wysokości około 53 mln
złotych (dotacja o wartości około 13 mln
złotych, pozostała część jest nisko oprocentowaną pożyczką). Gmina Kobierzyce pokryje koszty inwestycji z własnego
budżetu w wysokości ponad 32 mln zł.
– Aktualnie w gminie z sieci kanalizacji sanitarnej korzysta około 70 proc.
gospodarstw. Ścieki sanitarne trafiają
obecnie do dwóch oczyszczalni ścieków
w: Kobierzycach i Pustkowie Żurawskim.
Realizacja inwestycji, poprzez znaczne
ograniczenie odprowadzania nieoczyszczonych ścieków, wpłynie pozytywnie
na poprawę stanu wód, co odegra dużą
rolę w walce o poprawę środowiska
naturalnego – mówi Ryszard Pacholik.
Operatorem oczyszczalni będzie Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o. Ich łączna
przepustowość wynosi ponad pół tysiąca m3 ścieków na dobę. Ilość ścieków,
która trafia do oczyszczalni jest zbyt

duża w stosunku do możliwości obu zakładów.
W obu oczyszczalniach są okresowe
przekroczenia dopuszczalnych wartości
wskaźników jakości ścieków oczyszczonych. Stanowi to zagrożenie dla wód
powierzchniowych na terenie gminy.
– Dlatego samorządowcy zdecydowali
o likwidacji oczyszczalni w Pustkowie
Żurawskim i o przekierowaniu wszystkich ścieków do oczyszczalni w Kobierzycach, która jest obecnie modernizowania
– mówi Kasztelowicz. Po rozbudowie
zakład w Kobierzycach będzie obsługiwać cały obszar aglomeracji Kobierzyce.
Skorzysta z niego ponad 9,6 tys. mieszkańców. Do oczyszczalni zostaną podłączone miejscowości: Kobierzyce, Królikowice, Pustków Żurawski, Damianowice,
Dobkowice, Rolantowice, Jaszowice, Cieszyce, Wierzbice, Solna, Owsianka i Żurawice. Samorządowcy szacują, że przepustowość oczyszczalni po modernizacji
wyniesie 1,4 tys. m3 na dobę. Prowadzone prace to m.in.: budowa instalacji do
mechanicznego, biologicznego i chemicznego oczyszczania ścieków oraz

wyposażenie obiektu w urządzenia do
prowadzenia gospodarki osadami. Wartość całego zadania to ponad 16,5 mln
złotych. Gmina Kobierzyce pozyskała
dofinansowanie w wysokości 8,6 mln
złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020, w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego
Obszaru Funkcjonalnego. Nie byłoby to
jednak możliwe bez naszych, krajowych
pieniędzy z WFOŚiGW we Wrocławiu.
Fundusz udzielił nisko oprocentowanej
pożyczki w kwocie ponad 4,7 mln złotych. Beneficjenci, którzy sięgają po środki unijne muszą spełnić surowe wymagania, m.in. wykazać niebagatelny wkład
własny. – Tym beneficjentom z pomocą
przychodzi nasz regionalny Fundusz, który oferuje nisko oprocentowane pożyczki
– mówi Łukasz Kasztelowicz, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. Z takiej
oferty skorzystała Gmina Kobierzyce.
Zakończenie modernizacji oczyszczalni
ścieków w Kobierzycach jest planowane
na IV kwartał 2018 r., a budowy sieci kanalizacji do 2020 roku.

4 EDUKACJA / ROZMAITOŚCI

Trzy razy lekcja
samorządowa
Młodzież ze szkół z Gminy Kobierzyce na
przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy
spotkała się z przedstawicielami i radnymi
gminy. Celem tych spotkań realizowanych
od 2016 roku jest przybliżenie i zapoznanie uczniów z funkcjonowaniem samorządu lokalnego. Dzieje się to za sprawą
lekcji samorządowych. 5. lutego władze
gminy spotkały się z uczniami w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Tyńcu Małym.
Natomiast dwa następne spotkania 13
i 15 marca z uczniami Pustkowa Żurawskiego i Bielan Wrocławskich odbyły się
w sali sesyjnej urzędu gminy. Młodzież
dowiedziała się o rozwoju Gminy Kobierzyce, jak zmieniała się na przestrzeni lat
i jakie są plany na przyszłość. Wójt Ryszard
Pacholik przedstawił prezentację o Gminie Kobierzyce pokazującą, jak zmieniała
się infrastruktura i jak kształtował się budżet w ciągu ostatnich 20 lat. Z prezentacji można było się też dowiedzieć jacy
zagraniczni inwestorzy ulokowali swoje
inwestycje i ile euro zainwestowali na terenie naszej gminy. Przewodnicząca Rady
Elżbieta Regulska opowiedziała o sposobie wyboru do Rady, składzie osobowym,
o zadaniach i zasadach jej funkcjonowania. Dodała również, że raz w roku w mie-

siącu czerwcu na posiedzeniu sesji, Rada
Gminy ocenia działalność wójta poprzez
podjęcie uchwały o udzieleniu bądź nie
udzieleniu absolutorium. Jest to bardzo
ważny dzień zarówno dla Wójta jak i całej
gminy. Aby bardziej zobrazować uczniom
co to znaczy absolutorium, porównała
to do świadectwa, które otrzymują na
zakończenie roku szkolnego, na którym
wypisane są oceny z poszczególnych
przedmiotów. Oceną dla wójta jest ilość
oddanych głosów za udzieleniem absolutorium. Maria Wilk – Sekretarz przybliżyła
uczestnikom strukturę urzędu i omówiła
zadania jakie realizują poszczególne referaty. Maria Prodeus – Skarbnik przedstawiła jakie składniki wpływają na wielkość
dochodów i wydatków ujętych w uchwale
budżetowej. Piotr Kopeć – Zastępca Wójta
omówił zadania własne i zlecone, które realizuje gmina dla poprawy warunków życia mieszkańców. Wspomniał też o dużych
inwestycjach własnych realizowanych na
terenie gminy, do których należą między
innymi: rozpoczęta budowa kanalizacji
w 11 miejscowościach, rozbudowa szkół,
ośrodka zdrowia, modernizacja infrastruktury sportowej. Uczniowie dowiedzieli się
też co robi wójt i za co odpowiada. Wiel-

Bielańska młodzież na lekcji w Sali Błękitnej

Uczniowie z Pustkowa Żurawskiego po lekcji pozują do pamiątkowego zdjęcia

kim zdziwieniem dla nich była informacja,
że za wszystkie realizowane zadania oraz
zatrudnionych w urzędzie pracowników
jednoosobowo odpowiada wójt. Przybyli uczniowie z ciekawością słuchali tego,
o czym opowiadali gospodarze gminy.
Na koniec spotkania odbyła się sesja pytań i odpowiedzi. Uczniowie pytali m.in.
o ekologię, o wybory, o ścieżki rowerowe.
Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska podsumowała spotkanie pytając
uczniów: „Czy po tym co usłyszeliście, jak
działa gmina, jakie ma zadania, kto ponosi za to wszystko odpowiedzialność, ktoś
z was, zechciałby w dorosłym życiu zostać
wójtem czy radnym?” – na sali zapanowa-

ła cisza. Można by pomyśleć, że tak duża
odpowiedzialność włodarza gminy trochę
przeraziła uczniów. „Uważam, że kiedy
już osiągniecie wiek dorosły i nabierzecie
doświadczenia, to ta odpowiedzialność
nie będzie dla was taka straszna. Zapewne ktoś z was za jakiś czas zasiądzie na
naszych miejscach. Tego wam wszystkim
życzymy.” – kontynuowała Przewodnicząca Rady. Na spotkaniach z młodzieżą
obecny był radny Andrzej Krzesłowski.
W lekcjach samorządowych wzięło udział
120 uczniów. Na koniec każdej lekcji jej
uczestnicy pozowali do wspólnego pamiątkowego zdjęcia.
Maria Okraszewska

Lekcja samorządowa w Tyńcu Małym

Innowacje pedagogiczne dla przedszkolaków
W oddziałach przedszkolnych, w grupach
5-6 latków, w Szkole Podstawowej im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich w bieżącym
roku szkolnym realizowane są dwie innowacje pedagogiczne. „Zaczarowany świat
literek”- to metoda wprowadzania dziecka
w świat pisma, polegająca na nauce czytania własnego imienia, a w późniejszym
etapie rozpoznawaniu kształtów i brzmienia liter alfabetu w różnych kombinacjach.
Zaproponowane gry i zabawy edukacyjne
pozwalają dzieciom samodzielnie poznawać strukturę alfabetu. Początkiem
jest imię dziecka, które staje się słowem
otwierającym świat pisma. Praca metodą
odimienną, zgodnie z pomysłem dr Ireny
Majchrzak, oparta jest przede wszystkim
na nauce przez zabawę. Dzięki tego typu
działaniom dzieci poznały już strukturę

własnego imienia, potrafią je odczytać, rozpoznają poznane litery, bezbłędnie wyszukują litery w różnych tekstach. Większość
dzieci potrafi tworzyć z poznanych liter
wyrazy, ale są i takie, które czytają teksty ze
zrozumieniem. Tego typu zajęcia ułatwią
dzieciom start w klasie I. Drugą innowacją
w oddziałach przedszkolnych są zajęcia
ruchowo – taneczne „Roztańczone przedszkolaki”. Maluchy wkraczają w świat tańca,
ćwiczą nie tylko kroki, ale także poprawiają
swoją sprawność ruchową, koordynację,
muzykalność oraz pokonują barierę wstydu. Dzieci poznały już podstawowe układy
taneczne, które zaprezentowały podczas
uroczystości. Wprowadzone innowacje
stały się źródłem dobrej zabawy, a zarazem
doskonalą istotne umiejętności u dzieci.
Karolina Browarska

„Roztańczone przedszkole” z bielańskiej szkoły
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Czystsze powietrze
w przedszkolu w Ślęzie
Większość z nas spędza najwięcej czasu
w domu, biurze, czy też innych pomieszczeniach zamkniętych. Nasi podopieczni zaś często większość dnia spędzają
w przedszkolu. Niezależnie od tego
w jakim pomieszczeniu się znajdujemy,
mimo zachowania reżimu sanitarnego, wszędzie tam obecne są roztocza,
wirusy, bakterie, alergeny w tym kurz,
pyłki, zarodniki grzybów, lotne związki
organiczne i mikroskopijne pyły oraz
składniki smogu. Przebywanie w takich
pomieszczeniach, wdychanie „brudnego
powietrza” ze szkodliwymi substancjami
nie jest najlepsze dla naszego zdrowia.
Obserwuje się zwiększoną liczbę zachorowań, w tym na różnego rodzaju stany
alergiczne szczególnie na obszarach
z zanieczyszczonym powietrzem. Z pomocą przychodzą nam oczyszczacze
powietrza, które potrafią niwelować niemal 100% wymienionych zanieczyszczeń
z otaczającego nas powietrza. Zakupiliśmy taki sprzęt, aby zapewnić czyste

Zajęcia rozwijające
uzdolnienia uczniów

powietrze w salach przedszkolnych w naszej placówce. Są to urządzenia, które
podczas 7-etapowej filtracji skutecznie
oczyszczają powietrze. W pierwszej kolejności powietrze przepływa kolejno przez
filtr podstawowy, filtr HEPA oraz filtr z aktywnym węglem. Następnie zachodzi
eliminacja bakterii i zarazków poprzez
mikroskopijne jony srebra. W dalszej
kolejności powietrze jest naświetlane
i sterylizowane wiązką promieniowania
ultrafioletowego. W składzie powietrza
na ogół przeważają kationy (jony dodatnie), a taki rozkład niekorzystnie odbija
się na zdrowiu, dlatego ostatnim etapem
oczyszczania jest uzupełnienie powietrza
w aniony (jony ujemne). Urządzenie sygnalizuje również jaka jest jakość powietrza w sali przedszkolnej.
Mamy nadzieję, że przyczyni się to do
poprawy jakości powietrza, którym oddychają dzieci i zmniejszy ilość zachorowań
naszych podopiecznych.
Anna Kaszczuk

Warsztaty fizyczne w Europejskim Centrum Oprogramowania i Inżynierii

We współpracy z wyższymi uczelniami
i Europejskim Centrum Oprogramowania i Inżynierii we Wrocławiu w lutym
bieżącego roku udało się przeprowadzić
zajęcia dodatkowe rozwijające uzdolnienia dla uczniów Szkoły Podstawowej
im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich.
Warsztaty fizyczne z zakresu poszerzania
wiadomości o optyce, prowadzone były
15 lutego przez dr Annę Hajdusianek,
dyrektor Akademii Młodego Odkrywcy
Politechniki Wrocławskiej. Na zajęciach,
wykorzystując przyrządy badawcze udostępniane przez wykładowcę, uczniowie
przeprowadzili badania własności soczewek skupiających.

Czystsze powietrze – to lepsze zdrowie

Aktywne Szkoły MultiSport
W środę, 28 lutego w Szkole Podstawowej im. Polskich Odkrywców i Podróżników w Kobierzycach odbyły się
Warsztaty Konsultacyjne w ramach programu Aktywne Szkoły MultiSport (ASM)
(https://aktywneszkoly.pl). Warsztaty są
elementem Rozgrzewki, czyli drugiego etapu Turnieju ASM, a ich celem jest
wypracowanie Planu Treningowego dla
szkoły. Wcześniej na podstawie wniosku
zostaliśmy wybrani wśród szkół na Dolnym Śląsku do dalszego etapu. Jest nas
już tylko 47. Plan Treningowy to zestaw
skutecznych w realizacji działań zwiększających poziom codziennej aktywności
fizycznej uczniów. Wyniki wielu badań
dowodzą, że dzieci aktywne lepiej rozwijają się fizycznie, są silniejsze psychicznie,

mniej podatne na depresję, a także mają
większą łatwość przyswajania wiedzy.
Chcemy, by uczniowie mieli energię do
działania i chęć do nauki, byli samodzielni i nie bali się stawiać czoła codziennym wyzwaniom, również poza szkołą.
Powiedzenie „ruch to zdrowie”, należy
rozumieć już nie tylko w kontekście poziomu odporności dziecka, ale też w trosce o jego prawidłowy rozwój, zdolności
poznawcze i optymalną pracę młodych
mózgów. Dzięki zaangażowaniu wszystkich obecnych powstał wszechstronny
Plan Treningowy, odnoszący się zarówno do funkcjonowania samej szkoły, jak
i jej najbliższego otoczenia. Dziękujemy
wszystkim za zaangażowanie.
Renata Jastrzębska

Warsztaty Konsultacyjne w szkole w Kobierzycach

Poznawali w ten sposób zjawisko załamania światła i jego falową naturę.
27 lutego podczas wyjazdowych warsztatów na Uniwersytecie Wrocławskim:
„Fizyka niskich temperatur”, uczniowie
mieli możliwość badania nowych właściwości ciał w bardzo niskich temperaturach ciekłego azotu. Dodatkową atrakcją
naukową dla uczniów z grupy projektowej „Fizyka w multimediach”, była wizyta
w Europejskim Centrum Oprogramowania i Inżynierii. Można tam było poznać
i zrozumieć tajniki działania telefonii
komórkowej we wrocławskim oddziale
firmy Nokia.
Joanna Szymani
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ZIT – RAZEM MOŻNA WIĘCEJ

Członkostwo w Unii Europejskiej to nie tylko możliwość swobodnego podróżowania po prawie całym kontynencie wyłącznie z dowodem osobistym w kieszeni, czy nieograniczone możliwości edukacyjne dla naszych dzieci. To także wymierne korzyści finansowe liczone w miliardach złotych. Pieniądze z UE trafiają praktycznie do każdej polskiej gminy, systematycznie
przeobrażając cały kraj. W obecnej perspektywie finansowej postawiono także na większe projekty, realizowane wspólnie
przez grupy gmin skupionych w tzw. Obszarach Funkcjonalnych. Czy Gmina Kobierzyce rzeczywiście na tym skorzysta?

Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie pro
rzyce i Wrocław”. Na zdjęciu: Cezary Przybylski – Mars
oraz Piotr Kopeć – Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce

Nasza gmina od 2013 r. jest stroną porozumienia w sprawie zasad współpracy przy programowaniu, finansowaniu oraz uzgadnianiu wspólnych inwestycji w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – w skrócie ZIT WrOF. W skład Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, poza
nami, wchodzą: Gmina Wrocław, Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Siechnice, Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Sobótka, Miasto Oleśnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica, Gmina
Miękinia, Gmina Oleśnica, Gmina Wisznia Mała, Gmina
Żórawina, Miasto i Gmina Oborniki Śląskie.
– Brzmi to nieco skomplikowanie, ale za skrótem ZIT kryją się duże możliwości, a także pieniądze, z których już
korzystamy – tłumaczy Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce Piotr Kopeć. – Na chwilę obecną to w sumie ponad
21 mln złotych. Przeznaczymy je na realizację siedmiu
różnych projektów.
Na liście zadań, którym przyznano dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach ZIT Wrocławskiego
Obszaru Funkcjonalnego znalazły się: „Modernizacja
i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach”
z dofinansowaniem 8.692.607,10 zł; „Budowa żłobka w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego wraz
z przedszkolem, szkołą i świetlicą wiejską w miejscowości Wysoka” z dofinansowaniem 1.838.785,23 zł;
„Przebudowa stadionu w Kobierzycach – etap I” z do-

Budowa przedszkola w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego wraz ze żłobk
w miejscowości Wysoka w Gminie Kobierzyce

Przebudowa stadionu w Kobierzycach – etap I

Co z tą pocztą (polską)?
Od wielu miesięcy do Wójta Ryszarda Pacholika trafiają skargi na poziom działalności Poczty Polskiej w naszej gminie. Co prawda sprawa ta absolutnie
nie leży w zakresie kompetencji samorządów, jednak wójt postanowił zareagować. Czy da się jakoś rozwiązać ten problem?
Dziesiątki skarg kierują mieszkańcy naszej gminy
do Wójta Ryszarda Pacholika na działalność Poczty Polskiej w Gminie Kobierzyce. Pretensje dotyczą absurdalnych, wielotygodniowych opóźnień
w dostarczaniu korespondencji, przekroczonych
terminów odbieranych listów poleconych, zagubionych i zniszczonych przesyłek, złych warunków obsługi w punktach pocztowych. Szczególnie dużo uwag mają mieszkańcy północnej części
naszej gminy.

– Początkowo tłumaczyłem mieszkańcom, że sprawy dotyczące Poczty Polskiej są całkowicie poza
moimi kompetencjami – wyjaśnia wójt Ryszard Pacholik. – Jednak, gdy liczba skarg zaczęła narastać,
postanowiłem zająć się sprawą, a przynajmniej
spróbować coś w niej zrobić. Po sprawdzeniu, okazało się, że pretensje mieszkańców są jak najbardziej
uzasadnione.
Prawo w tym zakresie jest jednak bezwzględne dla
samorządowców. Oficjalnie nie mogą nic. Na szczę-

ście pozostają jeszcze działania nieformalne i na takich postanowiono się skupić.
– Spotkaliśmy się z naczelnikiem Urzędu Pocztowego w Kobierzycach Markiem Chimiczewskim
i próbowaliśmy dojść przyczyn tak złej opinii o działalności poczty w naszej gminie – mówi Zastępca
Wójta Piotr Kopeć. – Jak to często bywa, sprawa
sprowadza się do braku pieniędzy. Stąd na przykład
brak listonoszy. Jednak naszym zdaniem nie może
to być usprawiedliwieniem dla sytuacji, w których
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ojektu pn. „Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Długołęka, Kobieszałek Województwa Dolnośląskiego, Maciej Bluj – Wiceprezydent Wrocławia
e oraz Marcin Urban – Skarbnik Wrocławia. (fot. Janusz Krzeszowski)

finansowaniem 2.710.162,60 zł; „Budowa przedszkola
w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego wraz ze
żłobkiem i świetlicą wiejską w miejscowości Wysoka”
z dofinansowaniem 1.996.948,79 zł; „Budowa szkoły
podstawowej w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego wraz ze żłobkiem i świetlicą wiejską w miejscowości Wysoka” z dofinansowaniem 1.525.423,02. W ramach ZIT WrOF Gmina Kobierzyce realizuje ponadto
dwa projekty partnerskie: „Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Długołęka, Kobierzyce i Wrocław” z dofinansowaniem 2.834.750,00 zł oraz projekt dedykowany najmłodszym mieszkańcom gminy:
„Edukacja i partnerstwo bez barier – upowszechnienie
i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach
edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)” z dofinansowaniem
1.859.394,56 zł.
Projekty realizowane i dofinansowane w ramach instrumentu ZIT odpowiadają w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy gminy jako części wrocławskiego
obszaru metropolitalnego, który został wyznaczony na podstawie pogłębionych analiz przez naukowców.
– Takie podejście Unii Europejskiej zmusza nas do
współpracy i to jest bardzo ważny aspekt naszego
członkostwa w strukturach europejskich – podkreśla
Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik. – Mechanizm ZIT otworzył przed Gminą Kobierzyce całkiem
nowe możliwości w obszarze Funduszy UE. Dzięki
temu, w gronie kilkunastu samorządów, uczymy się
myślenia w interesie całej metropolii, której jesteśmy przecież częścią. To nowe myślenie już przynosi
efekty. Kto kilka lat temu wpadłby na to, że razem
z władzami Wrocławia możemy planować budowę
wspólnej linii tramwajowej? A to właśnie się dzieje.
Słowa Wójta Pacholika są najlepszym dowodem na
to, że razem można nie tylko więcej, ale że to się
nam wszystkim po prostu opłaca.
kiem i świetlicą wiejską
Budowa żłobka w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z przedszkolem, szkołą i świetlicą
wiejską w miejscowości Wysoka w Gminie Kobierzyce

z powodu opóźnień, czy zaniechania dostarczenia listów poleconych, cierpią Bogu
ducha winni mieszkańcy.
W trakcie spotkania władze naszej gminy dowiedziały się, że jakimś rozwiązaniem
może być podjęcie się przez kobierzyckich przedsiębiorców prowadzących sklepy, czy
gastronomię roli ajentów pocztowych, co zwiększyłoby dostępność do usług. Jednak
decyzje o rozpoczęciu świadczenia takich dodatkowych usług są indywidualną sprawą
samych przedsiębiorców i to oni muszą wykazać się inicjatywą w tej sprawie.
– Zasugerowaliśmy także rozbudowę Punktu Pocztowego w Bielanach Wrocławskich
przy ul. Bocznej – mówi Wójt Ryszard Pacholik. – Wysłałem w tej sprawie pismo do dyrektora Regionu Sieci Wrocław Poczty Polskiej pismo, deklarując że w razie potrzeby
przekażemy pod rozbudowę gminny grunt w drodze dzierżawy na bardzo preferencyjnych warunkach. Czekamy na odpowiedź.
Zarówno Wójt Pacholik, jak i jego Zastępca Kopeć zastrzegają się, że to dopiero początek starań o zmiany. Panowie twierdzą, że jeśli zajdzie taka potrzeba dotrą do decydentów Poczty Polskiej na wszystkich stanowiskach od Wrocławia począwszy, na
Warszawie kończąc.
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Ludzie pytają, Wójt odpowiada
Przez ostatni miesiąc dostaliśmy mnóstwo pytań od mieszkańców naszej gminy. Ludzie pisali je w komentarzach na Facebooku, wysyłali do prywatnej wiadomości
lub po prostu słali do nas maile. Kilka z tych pytań zadamy dzisiaj Wójtowi Ryszardowi Pacholikowi. Porozmawiamy o bezpieczeństwie, komunikacji i pieniądzach,
czyli sprawach ważnych dla nas wszystkich.
– Panie Wójcie, przed miesiącem rozmawialiśmy o kwestiach bezpieczeństwa
w naszej gminie i o działaniach jakie
zdecydował się Pan podjąć w związku
z serią kradzieży w północnych rejonach.
Czy coś się dzieje w tej sprawie?
– Oczywiście, że tak.
– Bo ludzie podejrzewają, że skoro włamywacz został zatrzymany i sprawa
ucichła to i plany monitoringu zostaną
odłożone na półkę.
– Nic takiego nie ma i nie będzie miało
miejsca. Dla mnie dane mieszkańcom słowo, to rzecz święta i jeśli coś obiecałem, to
na pewno to zrobimy. Monitoring na obszarze gminy, to projekt trudny, bo nigdy
wcześniej nie robiliśmy czegoś podobnego. Jednak teraz wiemy już dużo więcej,
bo praktycznie zakończyliśmy rozmowy
ze specjalistami. Teraz moi pracownicy
przygotowują specyfikację przetargową.
Tak jak deklarowałem, chciałbym żeby już
na przełomie tego i kolejnego kwartału
ogłoszony został przetarg.
– A kiedy możemy liczyć, że monitoring
pojawi się fizycznie i zacznie dbać o nasze bezpieczeństwo?
– To trochę zależy od tego, jakie oferty
dostaniemy, ale jestem przekonany, że
jeszcze w tym roku będziemy mogli go
Państwu pokazać.
– Trzymamy za słowo. A teraz trochę
o pieniądzach. Kobierzyce, wśród kilkunastu innych gmin są częścią porozumienia obejmującego tak zwany
Wrocławski Obszar Funkcjonalny, czyli
mówiąc prościej aglomerację wrocławską. Uczestnicy tego porozumienia mają
razem realizować międzygminne projek-

ty. Podoba się Panu ta idea?
– Bardzo mi się podoba i to z dwóch powodów. Po pierwsze, to kolejne ponad
21 milionów złotych z unijnej kasy, które
wpadną do naszego budżetu. A jak wie
każdy gospodarz „od przybytku głowa
nie boli”. Po drugie, co bardzo mnie cieszy,
ten program zmusił wreszcie wszystkich
samorządowców z obszaru wrocławskiej
aglomeracji, do porzucenia czczej gadaniny i rozpoczęcia rzeczywistego współdziałania przy realizacji wspólnych projektów.
Nie da się ukryć, że zachęta finansowa
była tu decydująca.
– To pozwala rozmawiać Panu z Prezydentem Wrocławia jak równy z równym?
– Nie wnikając w szczegóły i wydarzenia
z przeszłości, mogę powiedzieć, że tak.
Dowodem na to jest obecna otwartość
Rafała Dutkiewicza na wspólną realizację
trasy tramwajowej do Wysokiej. A w przyszłości może i do innych miejscowości?
Zobaczymy.
– Teraz, gdy Gmina Kobierzyce ruszyła
z wielkim projektem kanalizacyjnym, to
każde wsparcie jest ważne. W końcu inwestycje za 100 mln zł, trzeba z czegoś
zapłacić.
– Akurat tutaj mamy dobre wiadomości.
Właśnie z tak zwanych Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego
Obszaru Funkcjonalnego – swoją drogą
to kosmiczna nazwa, prawie nie do zapamiętania – no właśnie z tego ZITu mówiąc
w skrócie, mamy dostać dofinansowanie
w kwocie ponad 8,6 mln zł. Do tego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska: około 13,3 mln zł dotacji i około
44,7 mln zł pożyczki na preferencyjnych

warunkach. To oznacza, że inwestycje
obciążą budżet gminy, a więc wszystkich
mieszkańców, w mniejszym stopniu, niż
można się było spodziewać.
– A jak mieszkańcy reagują na plany inwestycyjne w trakcie spotkań informacyjnych?
– Jednym słowem: rzeczowo. Są bardzo
dociekliwi i starają się zebrać jak najwięcej
wiedzy. To bardzo mnie cieszy, bo pamiętam czasy, kiedy mało kto interesował się
takimi spotkaniami, a potem były pretensje, że się czegoś nie wie. Teraz ludzie chcą
wiedzieć jak najwięcej o sprawach, które
ich dotyczą i to jest super. Na tym polega
istota samorządności.
– Na koniec jeszcze jedna sprawa: rozkłady jazdy autobusów. Trochę Wam się
oberwało za nowe rozkłady?
– Nie przesadzajmy. To oczywiste, że zmiany, choć były niewielkie, nigdy nie podpa-

Międzysołecki obiekt sportowy
Czasy się zmieniają. To truizm, ale
w kwestii sposobów spędzania czasu
wolnego wart jednak zaznaczenia. Oczekiwania mieszkańców takich gmin jak
nasza rosną.
Nie wystarczą już nowe drogi, chodniki
i ścieżki rowerowe. Świetlice wiejskie to
też już za mało. Ludzie chcą się ruszyć
z domów i choć na parę chwil zapomnieć
o pracy i codziennych obowiązkach. Ludzie chcą mieć gdzie uprawiać sporty
i oddawać się swoim pasjom. To bardzo
dobrze. Z tego względu powstaje też kolejny obiekt, który ma to im umożliwić.
Na razie funkcjonuje pod roboczą nazwą
Ślęzańsko-Bielański Ośrodek Sportowy, ale
niewykluczone, że wkrótce stanie się ona
oficjalną. Nowy ośrodek sportowy powstaje na granicy Ślęzy i Bielan, i już toczą się
sąsiedzkie spory przy okazji niedzielnych
obiadów, czy jest on bardziej „nasz, czy ich”.
– Lokalizacja tego ośrodka nie jest przy-

padkowa – mówi Wójt Gminy Kobierzyce
Ryszard Pacholik. – On ma służyć zarówno
mieszkańcom Ślęzy, jak i Bielan, a bliskość
Wysokiej powoduje, że także mieszkańcy
tego sołectwa chętnie będą tam zaglądać.
Przynajmniej mam taką nadzieję.
Obiekt będzie się składał z dwóch mniejszych boisk typu „Orlik” ze sztuczną trawą,
jednego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego, pokrytego trawą naturalną, ale
także placu zabaw, zewnętrznej siłowni,
rolkostrady, ścieżki spacerowo-biegowej
i terenów rekreacyjnych. Do tego powstaną
oczywiście szatnie, parking i oświetlenie.
– Budowa nie będzie trwała długo – mówi
Rafał Krasicki z Urzędu Gminy Kobierzyce
– jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, to
już w połowie przyszłego roku powinny
rozpocząć się pierwsze treningi na nowym obiekcie.
Na schemacie prezentujemy plany nowego obiektu.

sują wszystkim pasażerom. Ważne, że teraz
mają gdzie napisać co im się nie podoba.
Kazałem przewoźnikowi przeanalizować te
wnioski i okazało się, że w kilku przypadkach mieszkańcy mieli ewidentnie rację.
Poleciłem więc wprowadzić korekty.
– Od kiedy wejdą w życie?
– Już obowiązują. Weszły w życie 5 marca.
– To koniec zmian?
– Na pewno nie. Chcę, żeby przewoźnik
przeprowadził ankietowe badania preferencji podróżnych w naszych autobusach. To ma się odbyć w kwietniu. Na tej
podstawie zostaną przygotowane kolejne
zmiany. Dla mnie sprawa jest oczywista
– to transport publiczny, za który płacimy z budżetu gminy jest dla pasażerów,
a nie odwrotnie. Swoją drogą bardzo, ale
to bardzo proszę o skorzystanie z tej okazji i wypełnienie ankiet.
– Dziękuję za rozmowę.
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Akademia Piłkarska
Gminy Kobierzyce
14 marca 2018 roku w Urzędzie Gminy Kobierzyce odbyła się konferencja prasowa
dotycząca utworzenia „Akademii Piłkarskiej
Gminy Kobierzyce”, przy współpracy z Dolnośląskim Związkiem Piłki Nożnej. W spotkaniu uczestniczyli między innymi: Ryszard
Pacholik – Wójt Gminy Kobierzyce, Elżbieta
Regulska – Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce, Maria Wilk – Sekretarz Gminy Kobierzyce, Andrzej Padewski – Prezes DZPN,
Wiceprezes ds. zagranicznych PZPN, Maja
Muszyńska – Dyrektor KOSiR, przedstawiciele gminnych klubów piłkarskich. Ryszard
Pacholik przedstawił pokrótce główne założenia tego projektu – „Akademia Piłkarska
jest nowym projektem DZPN realizowanym
przy współpracy z Gminą Kobierzyce. Ma
być miejscem dodatkowego, nieodpłatnego szkolenia dzieci. Ma wspierać kluby, a nie

z nimi rywalizować, a także angażować środowisko do jednolitego szkolenia najmłodszych piłkarek i piłkarzy. Mam nadzieję, że w
przyszłości najlepsi adepci naszej akademii
trafią do klubów ekstraklasy”. Maja Muszyńska dodała –„ W ramach Akademii Piłkarskiej
Gminy Kobierzyce, działającej przy Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji zostaną
powołane 2 grupy szkoleniowe piłki nożnej
w kategoriach dziecięcych:
ŻAK (roczniki urodzenia 2009 i młodsi) oraz
ORLIK (roczniki urodzenia 2007 i młodsi).
Podczas specjalnego treningu zostaną
przeprowadzone przez przedstawicieli kadr
trenerskich DZPN oraz KOSiR specjalne testy
sprawności fizycznej, na podstawie których
dzieci uzyskujące najlepsze wyniki otrzymają kwalifikację do „Akademii Piłkarskiej
Gminy Kobierzyce”. Prezes Andrzej Padewski

Na zdjęciu od lewej: Andrzej Padewski, Ryszard Pacholik, Maja Muszyńska i Elżbieta Regulska

nie ukrywał zadowolenia z faktu powstania
„Akademii Piłkarskiej Gminy Kobierzyce”
i przedstawił jej główne cele, takie jak:
– rozwijanie oraz szerzenie pasji sportowych wśród dzieci;
– zabawa połączona z rozwojem zdolności piłkarskich, zgodna z obowiązującymi zasadami Fair Play;

– współpraca z lokalnymi klubami sportowymi, Dolnośląskim oraz Polskim Związkiem Piłki Nożnej.
Po konferencji uczestnicy zapoznali się
z budowanymi, bądź remontowanymi
obecnie obiektami sportowymi w Gminie
Kobierzyce.
Janusz Kołodziej

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
W pierwszym kwartale każdego roku organizowany jest konkurs wiedzy pożarniczej dla
dzieci ze szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Organizatorem konkursu w gminie
są strażacy z gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych, Kobierzycki Ośrodek
Kultury oraz Urząd Gminy przy współudziale
szkół. Najpierw prowadzone są eliminacje w
szkołach, a najlepsi kwalifikują się do finału
gminnego. Tegoroczny odbył się 28 lutego
w Kobierzyckim Ośrodku Kultury. Wzięło w
nim udział 36 dzieci podzielonych na grupy
według kryterium wieku. Eliminacje polegały na rozwiązywaniu 30 minutowego testu
z wiedzy pożarniczo-ratowniczej oraz finału
ustnego dla pięciu najlepszych z każdej grupy. Po przeprowadzeniu konkursu strażacy
OSP zapoznali uczestników z podstawowym
sprzętem przeciwpożarowym, z jakim dzieci
mogą spotkać w życiu codziennym. Komisja
konkursowa stwierdziła, że uczestnicy wykazali się dobrą znajomością wiedzy pożarni-

czej. W poszczególnych grupach wiekowych
najlepsi byli:
Grupa I
1m. Julia Urzędowska – Szkoła Podstawowa Pustków Wilczkowski, opiekun –
Jowita Wowczak; 2m. Kamil Kasiowniak –
Szkoła Podstawowa Kobierzyce, opiekun
– Lucyna Wawrzyniak; 3m. Adrian Delikatny – Szkoła Podstawowa Kobierzyce,
opiekun – Lucyna Wawrzyniak;
Grupa II
1m. Aleksandra Mazur – Gimnazjum Kobierzyce, opiekun – Lucyna Wawrzyniak; 2m.
Julia Olkowicz – Szkoła Podstawowa Pustków Żurawski, opiekun – Grażyna Gajda
– Lipska; 3m. Emilia Skwara – Gimnazjum
Kobierzyce, opiekun – Lucyna Wawrzyniak.
Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie
otrzymały dyplomy uczestnictwa, pamiątkowe medale oraz upominki. Najlepsza
trójka z każdej grupy otrzymała dodatkowo
dyplom za zajęcie miejsca oraz nagrodę rze-

Pamiątkowe zdjęcie po zakończeniu konkursu

czową. Uroczystego zakończenia konkursu
z wręczeniem nagród, dyplomów, medali
pamiątkowych i upominków dokonał Wójt
Gminy, jednocześnie Prezes ZGOSP – Ryszard Pacholik w asyście strażaków OSP.
23 marca 2018 r. odbyły się eliminacje po-

wiatowe konkursu. Miło nam poinformować, że reprezentanci naszej gminy zajęli:
2 miejsce Julia Urzędowska ze SP w Pustkowie Wilczkowskim oraz 3 miejsce Kamil
Kasowiak z SP w Kobierzycach.
Maciej Bosiacki

Wielka licytacja charytatywna
W połowie grudnia ubiegłego roku Rada
Rodziców Szkoły Podstawowej w Bielanach
Wrocławskich i Stowarzyszenie Działań
Twórczych „Akacja” (działające przy naszej
szkole), zorganizowały „Wielką licytację

Dary trafiły do ośrodka w Wierzbicach

charytatywną”. Licytację prowadziła wrocławska aktorka Małgorzata Kałuzińska. Celem licytacji było zebranie środków, które
postanowiliśmy przekazać dzieciom – ofiarom wojny w Syrii (za pośrednictwem UNI-

CEF, który jest patronem naszej bielańskiej
szkoły), oraz dzieciom w ośrodku w Wierzbicach. W bardzo krótkim czasie udało nam
się zebrać mnóstwo wartościowych przedmiotów i voucherów, które zostały wylicytowane na naszej imprezie. Pomocni w dostarczeniu przedmiotów okazali rodzice
dzieci, bielańskie firmy, ale też osoby i firmy
spoza Bielan Wrocławskich. Wśród licytowanych przedmiotów znalazły się przedmioty
codziennego użytku, zaproszenia na spektakle teatralne, książki i płyty z autografami
i dedykacjami polskich pisarzy i artystów,
vouchery do restauracji i wiele innych ciekawych i unikalnych przedmiotów. Zebrana podczas licytacji kwota przerosła nasze
oczekiwania. Dzięki hojności obecnych na
sali osób zebraliśmy ponad 6300 zł. Z części

zebranych środków kupiliśmy 50 kompletów pościeli dla podopiecznych Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr
św. Józefa (przedstawiciele Rady Rodziców
i uczniów osobiście przekazali zakupione
rzeczy). Pozostała z licytacji kwota, została wpłacona na specjalne konto UNICEF
z przeznaczeniem na pomoc dzieciom z Syrii. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i firmom, które przekazały
nam przedmioty i vouchery na licytację,
dziękujemy również gorąco tym wszystkim
osobom, które wzięły udział w naszej akcji.
Już dziś zapraszamy na kolejną „Wielka licytację charytatywną”, którą będziemy organizować pod koniec roku.
Janusz Lipowski
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„Kodowanie na dywanie”
- czyli przedszkole XXI wieku
Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach
uczestniczy w programie „Uczymy dzieci
programować”, dzięki czemu już trzylatki
potrafią kodować i programować. Kształcenie umiejętności kodowania i myślenia
komputacyjnego odbywa się w trakcie
zajęć nie tylko z użyciem komputera, ale
też w formie zabaw z wykorzystaniem gier
planszowych, układów rytmów, układów
współrzędnych. Nasze przedszkolaki korzystają także z tablicy multimedialnej, mat
kodujących, drzew logicznych, a w ostatnim czasie ulubionymi przyjaciółmi są

Obchody Dnia Kobiet
w Kobierzycach

nowi mieszkańcy przedszkola – roboty
do programowania Bee-bot. Poprzez kodowanie dzieci uczą się przewidywania
skutków czynności manipulacyjnych na
przedmiotach, wnioskują o wprowadzonych i obserwowanych zmianach, potrafią
grupować, klasyfikować i uogólniać. Przedszkolaki udoskonaliły umiejętność liczenia,
porównywania, skutecznej komunikacji
oraz rozumienia sensu informacji podanych w formie uproszczonych rysunków,
oznaczeń, symboli.
Magdalena Kukla

Występ chóru Diament bardzo się podobał

Z okazji Dnia Kobiet w przepiękne niedzielne popołudnie 11 marca w wypełnionej do ostatniego miejsca Sali Kobierzyckiego Ośrodka Kultury miał miejsce
niesamowity spektakl muzyki, humoru
i tańca. Jako pierwszy wystąpił dobrze
nam znany Chór Diament pod batutą
Sandry Stankiewicz. W specjalnie przygotowanym na ten dzień repertuarze
cała sala wraz chórem śpiewała i klaskała w rytm takich szlagierów jak: „Gdzie
ci mężczyźni”, „Brunetki, blondynki”, czy
„Czy te oczy mogą kłamać”. Zaskakująca
choreografia oraz liczne solowe wokalne
popisy chórzystów spotkały się z olbrzymim aplauzem zgromadzonej publiczności. Kolejną niespodzianką był premierowy występ reaktywowanego „Kabaretu
Pod Tablicą”, który swoją karierę rozpoczynał w szkolnych ławach kobierzyckiego gimnazjum. Pod czujnym okiem Pani
Anny Duczek kabaret przygotował takie
skecze jak „Balkony” czy „Mama Wandzia”,
które rozbawiły widownię do łez, a wedle
wielu obecnych przedstawiona interpretacja skeczy była nawet śmieszniejsza od

Kodowania można nauczyć się w trakcie zabawy

oryginałów. Jako ostatni wystąpili artyści
Wrocławskiej Operetki. Oprócz wysłuchania takich utworów jak „Usta milczą, dusza śpiewa”, czy „Gdybym był bogaczem”
mieliśmy okazję podziwiać niesamowite
i bajeczne kolorowe kreacje występujących artystek, przeplatane humorystycznymi monologami Mirosława Owczarka.
To niezwykłe i sympatyczne spotkanie
przygotowane specjalne dla naszych cudownych i uroczych mieszkanek Kobierzyc swoją obecnością zaszczycili między
innymi: Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard
Pacholik wraz z małżonką, Sekretarz Gminy Kobierzyce Maria Wilk, Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Kultury Maria Bokun,
Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Maja Muszyńska, Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Polskich Odkrywców i Podróżników Grażyna Ciężka.
Organizatorzy w osobach Radnego oraz
Sołtysa Kobierzyc składają szczególne podziękowania dla pań z Kobierzyckiego Koła
Gospodyń za przepyszne ciasto i pomoc
w obsłudze.
Wiesław Szwed

Dzień Kobiet w Stowarzyszeniu „Bielany dla Ciebie”
W niedzielę radości 11.03.2018 r. w siedzibie stowarzyszenia zagościło wiele pań,
które postanowiły spędzić swoje święto
wśród koleżanek i znajomych. Niespodzianką dla nich był występ zespołu wokalnego z Kobierzyckiego Ośrodka Kultury pod kierunkiem Lidii Reszke. Dźwięki
muzyki i słowa pięknych piosenek mówiących o miłości, bliskości drugiego
człowieka, były prawdziwą ucztą dla „duszy”. Po występach przyszła kolej na ucztę
dla ciała, przygotowaną przez członków
stowarzyszenia. Spotkanie było okazją
do snucia wspomnień i wyboru najstarszej uczestniczki uroczystości. Okazała
się nią mieszkanka, która w tym roku
skończy 87 lat. Nasza seniorka oświadczy-

ła, że każda okazja jest dobra do wyjścia
z domu i spotkania w gronie przyjaciół,
zwłaszcza wtedy, gdy atmosfera jest
taka ciepła i miła. Na zakończenie każda
z pań otrzymała czekoladę ufundowaną
przez bielańskich radnych oraz kwiatek.
Sponsorem kwiatów była firma Agnieszka
Władyka, prowadzącą swoją działalność
w Bielanach Wrocławskich. Jeszcze raz
życzymy wszystkim paniom samych pięknych i radosnych dni. Na uroczystości byli
między innymi ks. proboszcz Mirosław
Dziegiński i ks. kanonik Bronisław Kupper.
Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tego spotkania składamy gorące
podziękowania.
Zarząd Stowarzyszenia

Zadanie realizowanie w ramach umowy podpisanej z Gminą Kobierzyce
pn: „Prowadzenie świetlicy profilaktycznej we wsi Bielany Wrocławskie”

Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze
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Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
w Kobierzycach – Koło Turystyczne

WIOSNA 2018
Zapraszamy na wycieczki
współfinansowane ze środków Gminy Kobierzyce

1. Szlak Piastowski 8-9 maja 2018 r. (2 dni)
Cena od uczestnika 280 zł przy minimum 40 uczestnikach

Program:
1 dzień – 6.00 wyjazd, Lednica – Muzeum Pierwszych Piastów, Park Etnograficzny,
Wyspa Lednicka – prom, Muzeum Jana Pawła II, Brama Ryba, Gniezno –
zakwaterowanie – Szkolne Schronisko, ul. Pocztowa 11, kolacja, spacer po Gnieźnie
– Katedra, kolacja i nocleg – Gniezno Szkolne Schronisko, ul. Pocztowa 11.
2 dzień – śniadanie, przejazd do Biskupina – rezerwat archeologiczny i muzeum,
Park Dinozaurów w Rogowie, zabawa w parku rozrywki, obiad i powrót około 22.00

2. Beskid Śląski, Zator – ENERGYLANDIA
16-17 maja 2018 r. (2 dni)

OGŁOSZENIE
Szanowni Państwo
Informujemy, że Poczta Polska S.A. Region Sieci we Wrocławiu poszukuje
kandydata do prowadzenia agencji pocztowej na terenie Gminy Kobierzyce.
Poczta Polska S.A. jest zainteresowana uruchomieniem Agencji Pocztowej
prowadzonej przez zewnętrzny podmiot gospodarczy, świadczący w imieniu
i na rzecz Poczty Polskiej S.A. pełen zakres powszechnych i niepowszechnych
usług pocztowych.
Podstawowe wymagania niezbędne do podjęcia współpracy to:
• Zarejestrowana działalność gospodarcza,

• Dostosowanie lokalu do obowiązującej w Poczcie Polskiej S.A.
wizualizacji,

• Własny lokal lub prawo do użytkowania lokalu,
• Powierzchnia do dyspozycji agencji około 10m2, na parterze bez barier
architektonicznych.
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie swojej oferty z podaniem dokładnej
nazwy i adresu prowadzonej działalności gospodarczej oraz numeru
kontaktowego w:
• Każdym UP,
lub w siedzibie:
• Regionu Sieci we Wrocławiu, ul. Krasińskiego 1, 50-945 Wrocław,
Szczegółowych informacji udzieli Państwu pracownik w Dziale Koordynacji Sieci
- tel. 71/343 70 91, e-mail: anna.chamiolo@ poczta-polska.pl

Cena od uczestnika 290 zł przy minimum 40 uczestnikach

Program:
1 dzień – 6.00 wyjazd, Wisła, skocznia Małysza, park, Istebna, Chata Kawuloka, Koniaków, koronki, bacówka, zakwaterowanie – Wisła – Szkolne Schronisko GRANIT,
ul. Malinka 79, kolacja.
2 dzień – śniadanie, 5-6 godzin zabawy w Energylandii w Zatorze, obiad.
Powrót ok. godziny 22.00

Polecony do skrzynki.
Jeśli często nie ma Cię w domu a otrzymujesz przesyłki polecone,
przygotowaliśmy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Adresowane do Ciebie listy
polecone mogą od razu trafiać do Twojej skrzynki na listy.
Dodatkowo możesz skorzystać z możliwości otrzymywania bezpłatnych SMSów
albo e-maili z informacją o otrzymaniu przesyłki poleconej.

Kontakt i dodatkowe informacje:
Grażyna Tadeusiak, telefon 71 31 11 198.
Zapisy u wychowawców klas.

Dzień Kobiet
w Szczepankowicach
10 marca w Szczepankowicach upłynął
pod znakiem piękna, a zaproszonym Paniom towarzyszyły niezwykłe emocje. Obchody Dnia Kobiet rozpoczęły warsztaty,
na których panie uczyły się tego, w jaki
sposób można zrobić naturalne kosmetyki, a dzięki Katarzynie Jastrzębskiej miały
okazję przenieść się do pachnącej krainy
przyjemności. Później przyszedł czas na
panów, którzy postawili przed uczest-

niczkami spotkania trudne zadania. Panie
musiały zmierzyć się z zagadkami muzycznymi i znaleźć sposób na rozwiązanie łamigłówek. Dziękujemy wszystkim Paniom
za udział i pozytywną energię, którą zechciały się podzielić z uczestnikami uroczystości oraz Panom, którzy, jak zwykle,
stanęli na wysokości zadania.
Stowarzyszenie
Aktywne Szczepankowice

Jak to działa?
Usługa Polecony do skrzynki polega na wrzucaniu adresowanych do Ciebie
przesyłek poleconych do Twojej skrzynki na listy. Dodatkowo możemy
informować Cię, że adresowana przesyłka polecona została doręczona.
Wystarczy, że w momencie składania żądania podasz swój numer telefonu
albo adres e-mail.

Jak skorzystać?
Żądanie doręczania przesyłek poleconych do oddawczej skrzynki pocztowej
możesz złożyć w formie elektronicznej albo w formie papierowej.
Formularz elektroniczny dostępny jest tutaj.
Papierową wersję formularza żądania można:
• otrzymać w placówce pocztowej albo
• pobrać ze strony internetowej Poczty Polskiej.
Wydrukowany i wypełniony formularz można złożyć osobiście w placówce
pocztowej albo przekazać listonoszowi.

Jaka jest wysokość opłaty?
Usługa jest bezpłatna.

Ważne!
Żądanie będzie obowiązywało po 3 dniach roboczych, licząc od dnia następnego
po dniu złożenia żądania.
Żądanie nie obejmuje przesyłek poleconych z potwierdzeniem odbioru lub
o kształtach/rozmiarach uniemożliwiających włożenie ich do oddawczej skrzynki
pocztowej.

„Pachnący” Dzień Kobiet w Szczepankowicach
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I Turniej warcabowy
w ZSZP w Tyńcu Małym
Dnia 13.02. 2018 r. po raz pierwszy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tyńcu
Małym odbył się (wyczekiwany przez oddziały przedszkolne naszej szkoły) – turniej
warcabowy. Już z początkiem pierwszego
semestru w trzech klasach zero odbywały
się codzienne rozgrywki, przygotowujące
do tego ważnego dla uczniów wydarzenia.
Po emocjonującej walce i trudnych zmaganiach, wyłoniono zwycięzców spośród
ośmioosobowej grupy uczestników. Nagrodziliśmy ich wspaniałymi upominkami
i dyplomami. Pierwsze miejsce zdobyła Zuzanna Stopa z klasy 0b, drugi był Tymon Kościk z klasy 0b, zdobywcą trzeciego miejsca
został Borys Patalas z klasy 0a. Nie zabrakło
również nagród i dyplomów dla pozosta-

łych uczestników. Gra w warcaby ma bardzo korzystny wpływ na rozwój dzieci, dlatego promowanie jej wśród najmłodszych
sprawia radość i umacnia w przekonaniu,
że dostarczamy dzieciom bodźców do ich
wszechstronnego rozwoju. Warcaby rozwijają koncentrację i cierpliwość, uczą samodzielności w podejmowaniu decyzji. Są
również doskonałym treningiem pamięci,
co więcej – pobudzają i rozwijają u dziecka
myślenie abstrakcyjne. Bardzo ważne jest
również to, że dziecko podczas gry uczy się
zasad fair-play. Za pasję, poświęcony czas,
prezentację swojego talentu oraz odwagę,
wszystkim uczestnikom należą się ogromne gratulacje.
Agnieszka Kubala

Turniej
samorządowców
W dniu 24 luty 2018 odbył się XV Halowy
Turniej Piłki Nożnej Samorządowców. W turnieju wystąpiło 6 drużyn. Zwycięzcą okazałą
się reprezentacja Gminy Kobierzyce która
wystąpiła w następującym składzie: Maciej
Zdrojewski (najlepszy bramkarz turnieju), Tomasz Legodziński, Piotr Marek (król
strzelców turnieju), Krzysztof Lizak, Cyprian
Łoposzko, Łukasz Sterniuk, Zdzisław Skrzyniarz, Jacek Skrzyniarz, Sebastian Słobodzian (kierownik drużyny), Adam Raś.
Mecze odbywały się w systemie każdy
z każdym. Nasza reprezentacja odnotowała następujące wyniki:

Kobierzyce – Powiat Wrocławski 3:0
Kobierzyce – Jordanów Śląski 0:0
Kobierzyce – Żórawina 6:0
Kobierzyce – Jordanów 3:1
Kobierzyce – Mietków 5:0
Turniej przebiegał w miłej i przyjaznej
atmosferze. Organizator zapewnił bogaty
poczęstunek (ciepłe i zimne posiłki, desery oraz napoje). Dziękujemy organizatorom za zaproszenie.
Ze sportowym pozdrowieniem
– uczestnicy turnieju

Najlepsi w turnieju z dumą prezentowali dyplomy

Drużyna z Kobierzyc nie dała szans rywalom

Kolejny sukces

Magdy
Pawickiej
W międzynarodowym konkursie w rozwiązywaniu zadań szachowych Mistrzyni
Polski do 10 lat – Magdalena Pawicka,
w swojej kategorii zadań dla dzieci trzynastoletnich zajęła 5 miejsce na świecie,
a wśród dziewczynek została sklasyfikowana na miejscu trzecim.
W tym roku w zawodach wzięło udział 602
zawodników z 33 krajów świata. Polskę
reprezentowało 50 osób, co było drugim
wynikiem w zestawieniu. Przed nami była
Rosja (178 osób), a my uplasowaliśmy się
przed Mongolią (27 osób) czy Azerbejdżanem (26 osób).

Opracował – Janusz Kołodziej

Magda Pawicka kolekcjonuje sukcesy

