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Święto Konstytucji

3 Maja

Witaj Maj, Trzeci Maj...
Co roku, 3 maja, obchodzimy święto upamiętniające uchwalenie naszej pierwszej konstytucji, drugiej na świecie nowoczesnej ustawy zasadniczej.
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja było największym
osiągnięciem legislacyjnym Sejmu Czteroletniego. Autorami projektu konstytucji byli w szczególności Ignacy Potocki, król Stanisław August
Poniatowski i ksiądz Hugo Kołłątaj.
Historyczna sesja izb połączonych, obradująca
3 V 1791 w Sali Senatorskiej na Zamku Królewskim, obfitowała w gwałtowne spory i dramatyczne gesty ze strony zwolenników i przeciwników
konstytucji. Przekupiony poseł kaliski Jan Suchorzewski wielokrotnie występował przeciwko

projektowi, „którego nie czytałem wprawdzie,
ale który, jak mi mówiono, wywraca wolność
polską”. Ostatecznie król zaprzysiągł konstytucję
na ręce biskupa krakowskiego Feliksa Turskiego,
dodając: „Przysięgałem Bogu, żałować tego nie
będę”. Następnie w kolegiacie św. Jana nastąpiło
jej powtórne zaprzysiężenie jako wyraz sankcji ze
strony Kościoła katolickiego.
Tekst Konstytucji obejmuje wstęp i 11 artykułów. Bezpośrednio pod nazwą Ustawa Rządowa
umieszczono apostrofę sakralną: „W imię Boga
w Trójcy Świętej Jedynego”. We wstępie napisanym piękną polszczyzną wskazywano na
historyczne znaczenie uchwalonej konstytucji.

Jej twórcy starali się pobudzić społeczeństwo,
a w szczególności szlachtę, do realizacji reform
ustrojowych.
Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej oparto na koncepcji zwierzchnictwa narodu i trójpodziału władz
(art. V). Do tych zasad dostosowano systematykę
konstytucji. W pierwszej kolejności uregulowano
zagadnienia wyznaniowe (art. I). Deklarowano
wolność wyznań, traktując jednocześnie religię
katolicką jako „narodową, panującą”, co odzwierciedlało jej uprzywilejowaną pozycję w życiu publicznym.
Zakres zmian dotyczący ustroju społecznego
był ograniczony. Konstytucja utrzymała ustrój
dokończenie na str. 3
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11

Kobierzyce Cup

2 INFORMACJE GMINNE

Ważne telefony
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Sekretariat

Ryszard Pacholik
Piotr Kopeć
Maria Prodeus
Maria Wilk
Marta Szczygieł

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

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

798 740 461
607 439 039
71 36 98 120

REFERAT OGÓLNY I SPRAW OBYWATELSKICH
Kierownik Referatu
Biuro Obsługi Klienta

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

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

REFERAT FINANSOWY

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

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

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

Spotkanie w Bielanach Wrocławskich
W dniu 05.04.2018 roku w Bielanach
Wrocławskich odbyło się spotkanie
z mieszkańcami, w którym uczestniczyli
Zastępca Wójta Piotr Kopeć, przedstawiciele Urzędu Gminy, radni z miejscowości Bielany Wrocławskie, przedstawiciele rady sołeckiej z sołtys Wandą
Gołębiewską oraz dzielnicowi Posterunku Policji w Kobierzycach: mł. asp. Paweł
Artymowicz, sierż. Łukasz Cywiński oraz
asystent ds. prewencji mł. asp. Marcin Szczurowski. W ramach spotkania
poruszono temat braku miejsc parkingowych, niewłaściwego oznakowania
i nieprawidłowego parkowania pojazdów. Mieszkańców poinformowano,

że w związku z licznymi zgłoszeniami
nieprawidłowego parkowania, policjanci w Kobierzycach podejmują szereg
interwencji związanych z zagrożeniem
w ruchu drogowym. Profilaktyka oraz
nakładanie grzywien na kierujących pozostawiających swoje pojazdy w miejscach niedozwolonych, przynosi efekt
tymczasowy. W związku z tym na spotkaniu poruszono kwestię zmiany oznakowania niektórych dróg osiedlowych
w taki sposób, aby ułatwić mieszkańcom
pozostawianie pojazdów przed budynkami, a jednocześnie poprawić bezpieczeństwo osób poruszających się tymi
drogami oraz pieszych i dzieci. Wszyscy

uczestnicy spotkania zobowiązali się
do współpracy sugerując, by zaproponowane zmiany zostały jak najszybciej
wprowadzone. Mieszkańcy poruszyli
również kwestię włamań i kradzieży do
mieszkań, które miały miejsce w ostatnim kwartale 2017 roku. Zebranych poinformowano, że osoby odpowiedzialne
za kradzieże zostały ujęte i prowadzone
są z nimi czynności wyjaśniające. Powiedziano również o kilku nieudanych próbach kradzieży metodą „na wnuczka”,
które miały miejsce w minionym roku na
terenie naszej gminy.
mł. asp. Paweł Artymowicz

WSTĄP W SZEREGI WOJSKA POLSKIEGO!
Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu prowadzi rekrutację na II turnus służby przygotowawczej w 2018 r., pełnionej na
potrzeby korpusu szeregowych. Szkolenie rozpocznie się w maju 2018 roku, ale wnioski przyjmowane są już teraz.
Odbycie służby przygotowawczej umożliwia podpisanie kontraktu z Narodowymi Siłami Rezerwowymi i daje szansę pełnienia służby w korpusie szeregowych
zawodowych.
Szkolenie w ramach służby przygotowawczej pełnionej na potrzeby korpusu
szeregowych trwa do czterech miesięcy
i kończy się egzaminem.
Elewi służby przygotowawczej oprócz
uposażenia podstawowego, bezpłatne-

go zakwaterowania i wyżywienia, a także
umundurowania, dostaną zwrot kosztów
dojazdu do miejsca, gdzie będą odbywać
służbę.
Jeśli posiadasz obywatelstwo polskie,
jesteś osobą pełnoletnią, masz uregulowany stosunek do służby wojskowej, nie
byłeś/aś karany/a i posiadasz kategorię
zdrowia „A”, ukończyłe/aś co najmniej
gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową, a co najważniejsze – chcesz

związać swoje życie z mundurem – nie
zwlekaj i złóż wniosek do służby przygotowawczej w Wojskowej Komendzie
Uzupełnień (ul. Gajowicka 118, 50-984
Wrocław).
Więcej informacji o naborze i specyfice służby przygotowawczej uzyskasz
pod numerami telefonów: 261 656 141
i 261 656 155.

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		

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

POSTERUNEK POLICJI W KOBIERZYCACH

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

Opinie na temat działalności Urzędu Gminy Kobierzyce proszę przekazywać:
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Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, tel. 71 36 98 125
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Witaj Maj, Trzeci Maj...
dokończenie ze str. 1
stanowy. Szlachta zachowała swoją dotychczasową pozycję (art. II), co odnosiło się odtąd wyłącznie do posesjonatów.
Urodzenie połączono z posiadaniem
ziemi. Ustawa Miasta nasze królewskie
wolne w państwach Rzeczypospolitej
z 17 IV 1791, stanowiła integralną część
konstytucji (art. III). Ustawa wprowadzała jednolity ustrój miast. Nie zmieniono położenia prawnego przeważającej większości chłopów (art. IV), choć
właśnie dzięki tej regulacji Konstytucja
3 V 1791 uzyskała wielki rozgłos.
W odróżnieniu od ustroju społecznego gruntownie zreformowano ustrój
polityczny. Postanowienia konstytucji

zapewniały dominację władzy ustawodawczej (art. VI) nad wykonawczą (art.
VII). Utrzymano stanowy charakter dwuizbowego Sejmu. Wchodzący w skład
Izby Poselskiej posłowie stali się odtąd
reprezentantami całego narodu. Izba
Poselska jako „świątynia prawodawstwa” uzyskała rozległe kompetencje
[zob.: poznaj.sejm.gov.pl].
Od chwili uchwalenia Konstytucja
3 Maja stała się symbolem dążeń do
odzyskania niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej, niezależnie od
przeszkód wewnętrznych i zagrożeń zewnętrznych.
Magdalena Milczanowska
nauczycielka historii, ZSP Wysoka

Jan Matejko, Konstytucja 3 Maja 1791 roku

Kobierzyce, dnia 14.03.2018 r.
RINiŚ.OŚiGO.6220.0032.2017.006.18

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kobierzyce
o przyjęciu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce
na l. 2018-2021”
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)

Wójt Gminy Kobierzyce informuje o przyjęciu
„Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na l. 2018-2021” i o możliwości zapoznania się z jego treścią.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ww. ustawy Wójt Gminy Kobierzyce wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z wnioskiem o zajęcie
stanowiska w związku z zamiarem odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu: „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na l. 2018-2021”.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem nr WSI.410.487.2017.
DK z dnia 16 listopada 2017 r. wyraził opinię, iż dla projektu dokumentu „Aktualizacja
Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na l. 2018-2021 r.” nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 47 cyt. wyżej ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przedmiotowy dokument może
podlegać procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Proponowane w obecnym dokumencie działania mają w większości charakter nie
inwestycyjny. Do nielicznych zadań inwestycyjnych należą: przebudowa i modernizacja odcinków istniejących dróg publicznych; modernizacja chodników i przejść
dla pieszych; modernizacja i budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej; termomodernizacje budynków. Zadania inwestycyjne opisane są w większości w stopniu ogólnym, co odpowiada koncepcyjnej fazie ich realizacji. Prawdopodobieństwo
wystąpienia negatywnych oddziaływań na środowisko, w związku z realizacją wymienionych przedsięwzięć jest niskie, a ewentualne oddziaływania będą miały zasięg lokalny, charakter jednorazowy, krótkotrwały i odwracalny, nie będą niosły ze
sobą oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych. Będą realizowane głównie
na terenach zurbanizowanych i zainwestowanych.
Mając zatem na uwadze cechy obszaru objętego oddziaływaniem oraz charakter
planowanych działań i skalę możliwego oddziaływania można uznać, że realizacja
zadań przedstawionych w przedmiotowym dokumencie nie powinna znacząco negatywnie wpłynąć na poszczególne komponenty środowiska.

W związku z powyższym, po uwzględnieniu uwarunkowań, o których mowa w art.
49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…), działając
na podstawie art. 48 ww. ustawy, Wójt Gminy Kobierzyce odstąpił od sporządzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu: „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na l. 2018-2021”.
Jednocześnie na podstawie art. 30, 39 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 40 cyt. wyżej, mając
na uwadze art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Wójt Gminy Kobierzyce zapewnił możliwość udziału społeczeństwa poprzez
podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do opracowania projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na l. 2018-2021
oraz o możliwości zapoznania się z ww. dokumentem i składania uwag i wniosków
w terminie 21 dni tj. od dnia 11 grudnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. Ww. terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski do projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na l. 2018-2021.
Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 Prawa ochrony środowiska, Wójt Gminy Kobierzyce
wystąpił do Powiatu Wrocławskiego o zaopiniowanie projektu: „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na l. 2018-2021”. Uchwałą nr 27/2018
Zarządu Powiatu Wrocławskiego z 9 lutego 2018 r. ww. projekt został zaopiniowany
pozytywnie.
Mając powyższe na uwadze, Rada Gminy Kobierzyce podjęła uchwałę
nr XXXVI/681/18 z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Programu
Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na lata 2018-2021”.

Podano do publicznej wiadomości przez:
1. Umieszczenie na BIP-ie i na tablicy ogłoszeń w: Urzędzie Gminy w Kobierzycach.
2. Umieszczenie na stronie internetowej www.ugk.pl.
3. Ogłoszenie w prasie lokalnej.
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Szanowni Państwo,
W dniach 7-25 maja Stowarzyszenie Lider A4 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego
PROW 2014-2020, prowadzić będzie pierwszy nabór wniosków o wsparcie operacji m.in. z zakresu wspierania przedsiębiorczości, rozwoju infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej.
Jeśli chcesz otrzymać wsparcie na założenie działalności gospodarczej lub rozwinąć już prowadzoną działalność, nie czekaj!
Już dziś zgłoś się do Lokalnej Grupy Działania Lider A4 i dowiedz się jak możemy Ci pomóc!
Więcej informacji nt. wsparcia finansowego można również otrzymać kontaktując się z biurem LGD pod numerem telefonu 71 3111135 lub odwiedzając stronę internetową www.lider-a4.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania LIDER A4 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO, ODDZIAŁÓW
PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019
7 maja 2018 r. – 18 maja 2018 r.
I. PRZEDSZKOLA
1. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza się na rok
szkolny 2018/2019 na wolne miejsca w tych
przedszkolach.
2. Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych dotyczy dzieci: 3-6 letnich zamieszkałych na terenie Gminy Kobierzyce.
II. SZKOŁY PODSTAWOWE
1. Dzieci 6-letnie (ur. 2012 r.):
- realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej, która jest
szkołą obwodową ze względu na miejsce
zamieszkania dziecka lub przedszkolu
lub

- realizują obowiązek szkolny w I klasie w szkole podstawowej, która jest szkołą obwodową
ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
2. Dzieci 5-letnie mogą realizować wychowanie
przedszkolne w oddziałach przedszkolnych
w szkole podstawowej.
III. ZASADY NABORU
1. Terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria gminne są opublikowane w Zarządzeniu Nr REKiS. 0050.1.0025.2018 Wójta Gminy
Kobierzyce z dnia 31.01.2018 roku.
2. Nabór wniosków do przedszkoli, punktu
przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie
prowadzony w terminie od 7 maja b.r. do
18 maja b.r.

3. Rodzic/prawny opiekun dziecka, które
aktualnie korzysta z usług publicznego
przedszkola i złoży w odpowiednim terminie deklarację woli kontynuacji, nie
może brać udziału w rekrutacji (złożona
deklaracja jest jednoznaczna z zapewnieniem dziecku miejsca na rok szkolny
2018/2019).
4. Rodzic/prawny opiekun składa wniosek
wraz z dokumentami w przedszkolu wskazanym jako przedszkole I wyboru.
5. O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń.
6. W przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych
kryteriów, komisja rekrutacyjna rozpatrująca

wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie
zostało potwierdzone.
7. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych we wniosku i oświadczeniach Wójt
Gminy Kobierzyce korzysta z informacji,
które zna z urzędu, lub może wystąpić
do instytucji publicznych o udzielenie
informacji o okolicznościach zawartych
w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje.
8. Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się:
Zamieszkanie to:
a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym,
b) zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem.
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ZIT - RAZEM MOŻNA WIĘCEJ
Gmina Kobierzyce, o czym pisaliśmy w poprzednim numerze Biuletynu, jest od 2013 r.
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 dniu 11 kwietnia 2018 r. gościliśmy
w miejscu, gdzie właśnie w ramach mechanizmu ZIT zrealizowanych zostało kilka
projektów dofinansowanych ze środków
UE, przedstawiciela Komisji Europejskiej,
przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego oraz Urzędu

Marszałkowskim oraz Justyna Wieczorkiewicz-Molendo, Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami oraz ZIT WrOF
w Urzędzie Miejskim Wrocławia, zostali
przyjęci na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Żłobka w miejscowości
Wysoka. W dniu 16 kwietnia 2018 r., w tym
samym miejscu, gościliśmy delegację z Łotwy, w tym reprezentantów łotewskiego
instrumentu ZIT, a także przedstawicieli
Wydziału Zarządzania Funduszami oraz
ZIT WrOF w Urzędzie Miejskim Wrocławia.
Celem wizyty delegacji łotewskiej było poznanie funkcjonowania mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na

Wizyta delegacji łotewskiej

Miasta Wrocławia. Członkowie delegacji,
w tym Christopher Todd, dyrektor departamentu polityki regionalnej i miejskiej
w Komisji Europejskiej, Cezary Koczerga,
opiekun Regionalnego Programu Operacyjnego w Komisji Europejskiej, Magdalena
Bednarska-Wajerowska, dyrektor departamentu funduszy europejskich w Urzędzie

Sprzątający zebrali kilkadziesiąt worków odpadów

Przypomnijmy, że na terenie obiektu
aż 4 projekty zostały zrealizowane przy
udziale środków unijnych - budowa przedszkola z dofinansowaniem 1.996.948,79 zł,
budowa szkoły podstawowej z dofinansowaniem 1.525.423,02 zł, budowa żłobka z dofinansowaniem 1.838.785,23 zł
oraz projekt realizowany w przedszkolu
w Wysokiej: „Edukacja i partnerstwo bez
barier – upowszechnienie i zapewnienie
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację
dodatkowych zajęć edukacyjnych dla
dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji na-

Wizyta przedstawicieli Komisji Europejskiej

przykładzie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. W ramach spotkania miała
miejsce prezentacja projektów realizowanych w ramach ZIT WrOF, w tym projektów
partnerskich. Spotkanie było platformą
wymiany dotychczasowych spostrzeżeń
i doświadczeń, a także okazją do uczestnictwa w dyskusji dotyczącej m.in. współpra-

Sprzątanie parku
w Kobierzycach
W sobotę 24 marca 2018 roku w kobierzyckim parku odbyła się akcja sprzątania.
Mimo nie najwyższej frekwencji, ale za to
przy olbrzymim zaangażowaniu uczestników, udało się zebrać kilkadziesiąt worków
odpadów. Szczególne podziękowania dla
przybyłych rodziców z dziećmi, którzy w ten
sposób już od najmłodszych lat kształtują
świadomość proekologiczną swoich po-

cy, realizacji projektów, członkostwa w ZIT,
a także rekomendacji na przyszłość.
W spotkaniach uczestniczyli m.in.: Piotr Kopeć, Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce, Maria Wilk, Sekretarz Gminy Kobierzyce, Halina
Frodyma, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej oraz Malwina Adamska-Juszczyk, Dyrektor Żłobka w Wysokiej.
Goście zwiedzili obiekt, mieli przy tym okazję zobaczyć jaki sprzęt oraz pomoce dydaktyczne zakupiono przy udziale środków
unijnych. Niezwykłe wrażenie zrobiła na
naszych gościach Sala Doświadczeń Świata,
a także prezentacja możliwości wykorzystania w informatycznych projektach eduka-

ciech, oraz uczą prawidłowej postawy społecznej w dziedzinie ochrony środowiska, w
którym żyjemy na co dzień. Aby dać szansę
wszystkim pozostałym, którzy nie mogli być
z nami 24 marca, a bardzo chcieliby pomóc
oczyszczać zielone płuca Kobierzyc – zapraszamy na kolejną edycję sprzątania już na
przełomie września i października.
Jan Biesiada – sołtys Kobierzyc

cyjnych robota 3D. Spotkanie było przy tym
okazją do podsumowania osiągnięć Gminy
Kobierzyce w obszarze Funduszy Unijnych
oraz do dyskusji o działalności i planach
gminy w ramach instrumentu ZIT WrOF.

uczycieli w 16 wybranych placówkach na
terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)” z dofinansowaniem 1.859.394,56 zł.
Anna Dudarska

Kiermasz palm
wielkanocnych
w Bielanach Wrocławskich
Już tradycją się stało, że w Niedzielę
Palmową Stowarzyszenie „Bielany dla
Ciebie” organizuje kiermasz palm wielkanocnych, które są symbolem odradzającego się życia. Żywe – własnoręcznie
wykonane z gałązek wierzbowych, pięknie ozdobione bukszpanem i kwiatami,
przyciągały oko parafian zdążających na
mszę świętą do kościoła. Można było też
kupić wiklinowy koszyczek i ozdobną
serwetkę. Celem tego przedsięwzięcia
jest kultywowanie tradycji i integracja
mieszkańców. Piękna słoneczna pogoda
sprawiła, że wiele osób przystawało na
krótką rozmowę. Wypracowane środki
finansowe będą wkładem własnym stowarzyszenia przy realizacji projektów,
zgodnie z podpisaną umową z Gminą
Kobierzyce. Wszystkim zaangażowanym
w przygotowanie kiermaszu, a mieszkańcom za obecność i wsparcie finansowe,
serdecznie dziękujemy.
Zarząd Stowarzyszenia
„Bielany dla Ciebie”

Palmy wielkanocne symbolizują odradzające się życie
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100 lat Niepodległej
Dzisiejszą rozmowę z Wójtem Gminy Kobierzyce Ryszardem Pacholikiem w całości poświęcamy planom obchodów
stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz znaczeniu tego faktu dla naszego kraju.
Rok 2018 to rok szczególny, bowiem jak powszechnie wiadomo obchodzimy w nim stulecie
odzyskania niepodległości Polski. Zewsząd dobiegają do nas informacje o różnego rodzaju uroczystościach państwowych, samorządowych i organizowanych przez dziesiątki organizacji, a także
o innych mniej lub bardziej udanych projektach
związanych z tą rocznicą, a w Kobierzycach na razie cisza. Dlaczego?
Po pierwsze, u niektórych można wręcz zauważyć
swego rodzaju „gorączkę rocznicową” polegającą na
wymyślaniu wciąż nowych pomysłów na obchody tej
ważnej dla polskiej historii daty, co jednak wcale nie
przekłada się na jakość samych obchodów. Po drugie,
tradycyjnie sama rocznica obchodzona jest przecież
jesienią i wtedy też będziemy chcieli najmocniej cieszyć się tym świętem razem z mieszkańcami Gminy.
Czyli do tego czasu kobierzyczanie nie mogą liczyć na żadne elementy obchodów?
Nie tylko będą mogli, ale mam wręcz nadzieję, że
będą bardzo licznie uczestniczyć w zaplanowanych
imprezach.
Co jest więc planowane?
Zaczynamy na sportowo, tradycyjnym już, czwartym
Biegiem z Konstytucją w dniu 3 maja. Biegi na dystansach od stu metrów do 10 kilometrów dla różnych grup
wiekowych organizuje Kobierzycki Ośrodek Sportu
i Rekreacji. Ze względu na 100-lecie Niepodległości, ta
edycja będzie miała bardziej uroczysty charakter.
Czy przed jesienią jest jeszcze coś zaplanowane?
Tak. Także nasze doroczne Dożynki będą miały inną
oprawę niż zwykle. W niedzielę 26 sierpnia zapra-

szamy na pokazy grup rekonstrukcyjnych. Mają
zaprezentować wydarzenia historyczne od wojen
napoleońskich, przez I Wojnę Światową wraz ze zrywem niepodległościowym, aż po II Wojnę Światową
i walkę o przywrócenie Polsce wolności.
Zapowiada się ciekawie.
Też tak mi się wydaje. Z całą pewnością ja będę
chciał to zobaczyć na własne oczy. Tę część obchodów przygotowują wspólnie Kobierzycki Ośrodek
Kultury i KOSiR.
Czy uczniowie jakoś specjalnie zostaną zaangażowani w te obchody?
Tak. Liczymy, że zaprezentują ciekawe prace w konkursie plastycznym skierowanym do uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych na najlepszy plakat
z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Konkurs ma zostać rozstrzygnięty w październiku.
Uczniowie mogą liczyć na atrakcyjne nagrody?
Przyznam, że nie znam szczegółów dotyczących nagród, ale mam nadzieję, że tak właśnie będzie i o to
będę prosił organizatorów.
No to wydawało się, że nie ma jakichś wielkich
planów w zakresie obchodów, a zrobiła nam się
spora lista.
Ale to jeszcze nie koniec.
No proszę, więc na co jeszcze mogą liczyć mieszkańcy?
Na pewno na cykl ciekawych, jesiennych koncertów poświęconych tematyce niepodległościowej.
Oprócz tego odbędzie się jeszcze jedna duża impreza, tym razem kierowana do kibiców sportów siłowych. W naszej hali odbędą się Mistrzostwa Polski

Ryszard Pacholik – Wójt Gminy Kobierzyce

Kobiet i Mężczyzn w Podnoszeniu Ciężarów, w specjalnej, rocznicowej oprawie.
Mocny akcent.
To prawda.
Na koniec już zapytam, jakie Pan widzi znaczenie
tej setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez
Polskę? Czy to rzeczywiście ważne wydarzenie?
Takie święta, jak Święto Niepodległości oraz obchody rocznicowe, szczególnie te okrągłe, definiują nas
jako Polaków. Bez zrozumienia historii, bez uświadomienia sobie czym dla narodu polskiego była
utrata swojego kraju i odzyskanie wolności po 123
latach zaborów, nie można zrozumieć ani nas, ani
nawet bieżących wydarzeń politycznych. Ten strach
przed obcymi wpływami i zakusami, przed tym, że
ktoś znowu będzie za nas podejmował decyzje, że
ktoś przyjdzie i zajmie nasz dom, jest w nas głęboko
ukryty i wpływa na nasze postrzeganie świata. Równocześnie takie rocznice i radosne ich przeżywanie
pomaga nam odnajdować się ponownie jako wspólnota, którą coś jednak łączy, a nie tylko dzieli. Przy
dzisiejszej brutalizacji języka debaty politycznej jest
to Polsce i Polakom bardzo potrzebne. Dlatego tak
mi zależy, żeby obchody setnej rocznicy odzyskania
niepodległości były w naszej gminie obchodzone
godnie, radośnie i intensywnie. Jestem przekonany,
że tegoroczne obchody będą łączyły nasze społeczeństwo. Cieszmy się, że naszemu pokoleniu dane
jest żyć i pracować w wolnej Polsce.
To chyba najlepsze podsumowanie dzisiejszej rozmowy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.

Rowerowa rewolucja
W dzisiejszych czasach rower przestaje być najtańszym środkiem lokomocji dla tych, których nie stać na samochód, czy pojazdem do weekendowego
wypoczynku dla tych, którzy cenią ruch. Obecnie rower staje się nie tylko równoprawnym środkiem transportu dla samochodu, czy autobusu, ale jest
też swego rodzaju manifestacją proekologicznego nastawienia swojego właściciela. I bardzo dobrze.
Każdy kierowca samochodu osobowego powinien
błogosławić rowerzystom, a nie im złorzeczyć, bo
każdy mijany rower na drodze oznacza mniejsze
korki, na przykład na wjeździe do Wrocławia. Władze

Gminy Kobierzyce widzą to zjawisko i dlatego postanowiły przed rokiem przystąpić, razem z Wrocławiem i Długołęka, do wspólnego projektu, którego
celem jest budowa nowej, komfortowej infrastruktury rowerowej.
– To dla nas bardzo ważny
projekt – mówi Wójt Gminy
Kobierzyce, Ryszard Pacholik – bowiem dotyczy
bezpieczeństwa. Od lat
obserwujemy zmieniające
się preferencje dotyczące
poruszania się na rowerach, co cieszy, ale też jest
powodem do troski. Uznałem, że naszym zadaniem
jest zapewnienie rowerzystom jak najbezpieczniejszego dojazdu do Wrocławia, zwłaszcza w miejscach

o bardzo dużym natężeniu ruchu ciężarowego
i osobowego. Tylko tak można ograniczyć liczbę
potencjalnych wypadków.
Obecnie prowadzona budowa w „Węźle Bielańskim”
obejmie wszystkie główne ciągi komunikacyjne.
Oprócz nowego odcinka w ulicy Handlowej, wykonawca zobowiązany był zaprojektować i wybudować
drogi dla rowerów i brakujące chodniki, od istniejącej
drogi dla rowerów na terenie Wrocławia, koło wiaduktu autostrady (przy stacji roweru miejskiego) do
ul. Magazynowej. Ponadto, powstają nowe ciągi rowerowe i piesze wzdłuż ulicy Czekoladowej, i wzdłuż
ul. Tęczowej/Słonecznej. Zadanie obejmowało też
uprządkowanie istniejącej już infrastruktury. Termin
zakończenia realizacji całości projektu to III kwartał 2018 r. – najprawdopodobniej przełom sierpnia
i września. Połączenie z drogą dla rowerów we Wrocławiu pozwoli na oznakowanie niedługo trasy Kobierzyce – Wrocław. Na terenie naszej gminy, trasa
ta – poza „Węzłem Bielańskim” – przebiegać będzie
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Stulecie odzyskania niepodległości
w Gminie Kobierzyce
Rok 2018 jest rokiem szczególnym. Przed stu laty, po stu dwudziestu trzech latach życia
pod zaborami Prus, Austrii i Rosji, nasi przodkowie wykorzystując dogodną sytuację po
upadku zmagających się w I Wojnie Światowej imperiów, wywalczyli sobie niepodległość.
Ten moment był zwrotem w historii Polski i pamięć o nim jest niezwykle ważna. Ten dzień
sprzed stu lat przypomina nam, jak łatwo utracić wolność, gdy się jej nie szanuje i jak
bardzo trudno ją potem odzyskać.
Władze Gminy Kobierzyce przygotowały program
obchodów rocznicy, który jest zróżnicowany, ciekawy i skierowany do wszystkich mieszkańców, bez
względu na wiek i zainteresowania. Świętowanie
stulecia niepodległości rozpoczniemy przy okazji
innego, niezwykle ważnego święta, które przypada
3 maja. Wtedy odbędzie się IV Bieg z Konstytucją.
Przewidziano:
•• Bieg na 5 i 10 km
•• Bieg Małego Patrioty – 1120 m
•• Bieg Młodego Patrioty – 2240 m
•• Bieg Krasnala – 100 m
Mocnym „niepodległościowym” akcentem będą
pokazy historycznej grupy rekonstrukcyjnej, które
podziwiać będzie można w trakcie Dożynek w niedzielę 26 sierpnia. W tym dniu odbędą się następujące prezentacje:
1. „1812 obóz napoleoński”- koło ogniska żołnierze
Armii Bonapartego wypoczywają i biesiadują;
2. „Armia Pruska 1870-1895”;
3. „I Wojna Światowa 1914-1918”;
4. „Legiony Piłsudskiego”;
5. „Powstania Wielkopolskie i Śląskie” (jednym z elementów wyposażenia jest niemiecki motocykl
z epoki oraz ciężki karabin maszynowy wz 1910
na podstawie);

lokalnymi drogami gminnymi o małym natężeniu ruchu - przez miejscowości Domasław i Chrzanów. Wszystkie budowane drogi
dla rowerów są realizowane wg standardów,
jakie zostały w ostatnim czasie przyjęte dla
Województwa Dolnośląskiego. Są to drogi
o nawierzchni asfaltowej poprowadzone
w sposób zapewniający maksymalny możliwy komfort i bezpieczeństwo podróży cyklistów.
– W ramach projektu wybudowane zostanie 5,5 kilometra nowych ciągów komunikacyjnych o wartości ponad 4 milionów
zł – mówi Rafał Krasicki z Urzędu Gminy
Kobierzyce i dodaje – ale tylko część obciąży budżet gminy, bowiem większość,
czyli prawie 3 miliony złotych dostaniemy
w ramach ZIT-WroF.
– To pierwszy tak duży projekt rowerowy
w naszej gminie, ale na pewno nie ostatni
– zaznacza Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce, Piotr Kopeć.
To bardzo dobrze, bowiem świadomość
ekologiczna wśród naszych mieszkańców
wciąż wzrasta, a i zdrowy styl życia ma coraz więcej zwolenników. Za tymi tendencjami powinny nadążać rozwiązania infrastrukturalne i cieszy, że pierwszy duży krok
jest właśnie czyniony.

6. „Szpital polowy” (dziewczyny
w strojach sanitariuszek oraz sióstr
zakonnych z przełomu XIX/XX w);
7. „Operacja Łużyca” oraz „Wojsko
Polskie na Dolnym Śląsku 1945 –
II Armia Wojska Polskiego” – (przy tej scenografii
będzie pojazd z II wojny światowej oraz sprzęt
łączności z epoki, a przy nim dziewczyny przebrane za telegrafistki);
8. Prezentacja uzbrojenia i wyposażenia II AWP (eksponaty pn. ppsz wz 41 pps wz 43 itp.);
W najbliższych miesiącach młodzież ucząca się
w szkołach podstawowych i gimnazjach naszej
Gminy będzie mogła wziąć udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Kobierzycki Ośrodek Kultury. Tematem konkursu będzie stworzenie
najciekawszego plakatu z okazji stulecia odzyskania
niepodległości przez Polskę. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w październiku.
Jesienią władze Gminy Kobierzyce zapraszają na
cykl koncertów:
•• KONCERT PN. „SĄ PIOSENKI – TE JEDYNE” – śpiewane w czasie pokoju i podczas wojny, w okopach, na ulicach i kabaretach; wśród śpiewających
wrocławskich aktorów jest m.in. Jerzy Skoczylas,
akompaniuje Bogusław Klimsa;

TRASY ROWEROWE NA TERENIE WĘZŁA BIELAŃSKIEGO.
SCHEMAT OZNACZEŃ
istn. chodnik / nawierzchnia utwardzona asfaltowa
szer. ≥ 3 m przeznaczony pod trasę rowerową (ścieżkę
rowerową)
istn. ciąg pieszo-rowerowy / nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej z fazą przeznaczony jako
chodnik
istn. chodnik / nawierzchnia utwardzona z kostki bet.
bez fazą szer. ≥ 3 m przeznaczony pod trasę rowerową
(ciąg pieszo-rowerowy)
proj. ścieżka rowerowa asfaltowa szer. 2 m
proj. ścieżka rowerowa asfaltowa szer. 2,5 m
proj. chodnik z k. betonowej szer. 2 m
proj. przebudowa istn. ciągu pieszego z kostki betonowej pod trasę rowerową (ciąg pieszo-rowerowy)
z kostki betonowej szer. 3 m
proj. ciąg pieszo-rowerowy asfaltowy szer. 3 m

•• „TWARZE NIEPODLEGŁOŚCI” – IGNACY JAN PADEREWSKI – prelekcja i koncert;
•• 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości (11.11.2018 r.) – w programie m. in.: blok artystyczny przygotowany przez wychowanków Kobierzyckiego Ośrodka Kultury, koncert „TANGO FOGG”.
Mocnym, sportowym akcentem obchodów będą
przeprowadzone w hali sportowej w Kobierzycach
Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn w Podnoszeniu Ciężarów, które odbędą się w dniach 5-7
października. Impreza organizowana jest wspólnie
z Polskim Związkiem Podnoszenia Ciężarów i będzie
miała specjalną, „niepodległościową” oprawę. W zawodach wezmą udział najlepsi polscy ciężarowcy,
miedzy innymi medaliści ostatnich Mistrzostw Europy, które odbyły się w Bukareszcie.
A potem? Potem przyjdzie dzień 11 listopada 2018
roku i naszej Rzeczpospolitej stuknie sto lat Niepodległości. Warto cieszyć się tym faktem i pomyśleć
jak wyglądałoby nasze życie, gdyby nie miłość do
Ojczyzny naszych przodków.
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DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W GMINIE KOBIERZYCE

ODKRYJ MAGICZNY ŚWIAT w Sali Doświadczeń
i zobacz jak działa robot 3D!
12 maja zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami
na Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
oraz w Żłobku Gminnym w Wysokiej
W programie także wiele innych atrakcji:
kodowanie z wykorzystaniem robotów Dod i Dasz / zawody sportowe na zewnątrz
bieg i sprawności harcerskie z naszą drużyną harcerską ZSP „morowa 13”
zajęcia z magicznym dywanem / zajęcia taneczne / malowanie twarzy.
Wszystkich chętnych zapraszamy także do obejrzenia
sal w szkole, przedszkolu oraz żłobku.
Przyjdź i baw się razem z nami!

Zapraszamy od godz. 10:00 do godz. 15:00!

Śmierdzący problem
Z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością możemy założyć, że każdy z nas widział dziesiątki, jeśli nie setki razy psy załatwiające swoje potrzeby w miejscach publicznych – na skwerach, trawnikach, w parkach i na chodnikach. Po każdym takim akcie,
psie odchody dołączały do setek innych „upiększających” tereny zielone i szlaki komunikacyjne. Tak dzieje się w każdym polskim
mieście i tak dzieje się w każdej gminie. Także u nas. Śmierdzący problem narastał przez lata i czas go wreszcie rozwiązać. Grożący
za to mandat do 500 zł może nie wystarczyć.
Trzeba od razu uczciwie sobie powiedzieć, że nikt z nas nie jest bez winy,
więc nie powinniśmy „pierwsi rzucać kamieniem”. Albo sami jesteśmy właścicielami psów, albo nigdy nam to nie przeszkadzało, albo nie mieliśmy odwagi
zwrócić uwagi znajomym właścicielom
psów, że warto by posprzątać po swoim pupilu. Kilkadziesiąt lat bezkarności
w tym zakresie i fałszywa obawa o bycie
posądzanym o wtrącanie się w nie swoje sprawy zrobiło swoje. Tyle że kwestia
psich odchodów na skwerach, placach
czy ulicach to nie tylko problem natury
estetycznej, ale też poważne zagrożenie
epidemiologiczne. Odchody stwarzają
zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia
człowieka. Szczególnie zagrożone są
małe dzieci, które lubią grzebać w ziemi
i bawić się na trawie.
O konieczności sprzątania po swoich psach
mówi „Regulamin utrzymania czystości

i porządku na terenie Gminy Kobierzyce”
zgodnie, z którym właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są
do usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta na terenie przeznaczonym do użytku publicznego.
Niby wszystko jasne, niby wszyscy to wiemy, więc trudno zrozumieć, dlaczego nie
chcemy przyjąć do wiadomości tak prostej
informacji będącej zarazem rozwiązaniem
sprawy, że każda osoba wyprowadzająca
psa powinna posiadać torebkę lub worek
umożliwiający zebranie psich odchodów.
Pamiętajmy, że właściciele czworonogów,
nieczystości po swoich pupilach mogą
wyrzucać do wszystkich koszy ulicznych,
bez względu na ich oznakowanie lub do
specjalnych pojemników na psie odchody.
Warto też przypomnieć wszystkim właścicielom psów, że sprzątanie po pupilkach
naprawdę należy do obowiązków ich
posiadaczy. Tak mówi prawo. Niestoso-

wanie się do tego nakazu grozi mandatem w wysokości nawet 500 zł. Tyle że nie
o kary i pieniądze tu chodzi. Czy pamiętacie Państwo scenę z kultowego filmu
„Dzień świra”, kiedy to wściekły na pokryte psimi odchodami trawniki wokół jego
bloku Adaś Miałczyński ściąga spodnie
pod oknem jednej z „winnych” właścicielek psów i „robi swoje”. Wszyscy poczuli się
zbulwersowani tym aktem, tyle że efekt,
czy to w wykonaniu psa, czy człowieka
jest ten sam. Śmierdzi tak samo. Przypomnijmy sobie tę scenę w czasie kolejnego
spaceru z naszym czworonogiem.
Likwidacja tego zjawiska zależy wyłącznie od nas. To, czy bez strachu będziemy
wysyłać nasze dzieci do piaskownic, na
place zabaw i na zielone trawniki, zależy
tylko od nas. To, czy bez przykrych przygód przejdziemy po chodnikach naszej
Gminy zależy tylko od nas. Nikogo innego.
Naprawdę.
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Informacje z KOK-u
WIOSNA PEŁNA SUKCESÓW
Początek marca z muzyczną niespodzianką! Kornelia Mika zdobyła I miejsce podczas powiatowego
etapu 63 Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego Uczniów Szkół
Gimnazjalnych, za wykonanie
utworu „To wszystko z nudów”.
Kornelia otrzymała także nominację do wojewódzkiego etapu konkursu. Gratulujemy sukcesu w powiecie i mocno trzymamy kciuki
za występ naszej podopiecznej
w kolejnym etapie.
Anita Kruczykowska

W pierwszy weekend marca, we Wrocławiu odbyła się IV edycja Street Dance Story. Jak
co roku podczas tanecznych zmagań, KOK reprezentowała sekcja tańca TF TF CREW. Niezmiernie miło nam poinformować, że Paulina Żyłka zajęła III MIEJSCE w kategorii SOLO
SHOWCASE, a grupa Hive Five Crew zajęła IV MIEJSCE w kategorii FORMACJE 16-20 lat.
W konkursie wzięły udział także formacje: Misiaki Crew, Bang Bang Crew oraz Yoyo Crew.
Zaprezentowane przez zespoły układy taneczne to premierowe choreografie. Wszystkim tancerzom serdecznie gratulujemy!
Anita Kruczykowska

„NA KOŃCU ŚWIATA.
PRZYGODY MISIA I KACPRA PIRATA”
Dnia 9.04.2018 r. biblioteka
publiczna w Kobierzycach
zorganizowała spotkanie z aktorami Teatru Edukacji i Profilaktyki ,,Maska". Spektakl ,,Na
końcu świata. Przygody Misia
i Kacpra Pirata" mówił o przyjaźni. O tym, że przyjaźń to
nie tylko miłe słowa, ale także
poświęcenie, wielka moc, jaką
daje człowiekowi i często, pozytywny wpływ na nasze życie.
Proponowane przez nas spotkania rozwijają wyobraźnię
i wrażliwość u dzieci, kształtują postawy szacunku dla drugiego człowieka. Zaproponowane przez bibliotekę przedstawienie, skierowane było do klas I szkoły podstawowej. Gośćmi
naszymi byli uczniowie klas pierwszych kobierzyckiej szkoły podstawowej oraz pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Wysokiej. Kolejne spotkania już wkrótce...
Danuta Krynicka

„MALUSZKI W ZAGRODZIE ZAJĄCZKA”
Jak co roku, dzieci uczestniczące w zajęciach edukacyjnej opieki wychowawczej w Tyńcu nad Ślęzą, odwiedziły Zagrodę Zajączka Wielkanocnego w Chwalimierzu, by pomóc
w przygotowaniu świąt. Razem z zającem wykonały koszyczki, pisanki i kartki świąteczne.
W trakcie warsztatów maluchy nie mogły przegapić zabawy z chustą i odwiedzin zwierząt mieszkających w zagrodzie: kurczaczków, owiec, gołębi, kotka i oczywiście zajączka.
Na koniec dzieci wyruszyły na spacer z zającem w poszukiwaniu jajek czekoladowych.
Wszyscy wrócili szczęśliwi i uśmiechnięci, ponieważ się dobrze bawiliśmy. Zapraszamy
do galerii zdjęć.
Joanna Jędrzejczyk

W sobotę, 17.03.2018 r. w Kątach
Wrocławskich odbył się VII Wojewódzki Konkurs Keyboardowy.
Nasz Ośrodek Kultury Reprezentowało troje podopiecznych instruktora Tomasza Bykowskiego i także
w tym roku możemy pochwalić
się sukcesami młodych muzyków.
Jury po raz kolejny doceniło talent
Sebastiana Rasia i przyznało mu
GRAND PRIX konkursu!
W konkursie wzięli udział także
Jakub Sroka oraz Maja Cichy, która
otrzymała wyróżnienie. Naszym
młodym, uzdolnionym muzykom
serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za ich dalszy muzyczny
rozwój.
Anita Kruczykowska
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Komunikat w sprawie Karty Dużej Rodziny
W związku ze zmianą ustawy z dnia 5
grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, od
1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach:
•• tradycyjnej (tj. plastikowej)
•• elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).
Karta elektroniczna ma formę aplikacji na
urządzenia mobilne i posiada kilka funkcji:
•• rodzic może posiadać na swoim urządzeniu mobilnym Karty swoich dzieci oraz
małżonka;
•• aplikacja umożliwia wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy;
•• funkcja geolokalizacji pozwala na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek
w okolicy przebywania użytkownika aplikacji, a użytkownik aplikacji może dodawać partnerów KDR do listy „ulubionych”;
•• aplikacja pozwala także na przeka-

zywanie informacji członkom rodzin
wielodzietnych zarówno o aktualnych
zniżkach i nowych partnerach, jak i o
konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności karty np. w przypadku
dzieci przed 18 rokiem życia.
W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017 r. złożyły wniosek o Kartę Dużej
Rodziny, przyznanie Karty elektronicznej
będzie bezpłatne w przypadku, gdy złożą
wniosek o przyznanie dodatkowej formy
Karty (w postaci elektronicznej) do dnia
31 grudnia 2019 r.
Po upływie tego czasu,a także w przypadkach, gdy od dnia 1 stycznia 2018 r. członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek
o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w
jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku musi załączyć dowód wnie-

GOPS KOBIERZYCE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin

„Za Życiem”

Informacje dla mieszkańców

Gminy Kobierzyce

sienia opłaty za dodatkową formę Karty w
kwocie 9,21 zł za kartę.
Od 1 stycznia 2018 r. wnioskowanie od razu
o obie formy karty wiąże się z brakiem obowiązku ponoszenia opłaty za domówienie
drugiej formy Karty!
Wnioskowanie o Kartę elektroniczną nie
jest trudne!
Na stronach internetowych Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znajdują się wyczerpujące informacje dotyczące
wnioskowania o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej.
https://empatia.mpips.gov.pl
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/
Ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej
pod adresem:
https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-

-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-kartyduzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/
znajdziecie Państwo plik zawierający instrukcję wypełnienia załącznika wniosku
ZKDR-04 Informacja o osobach, które będą
mogły wyświetlać kartę elektroniczną na
swoich urządzeniach mobilnych.
Wnioski o Kartę Dużej Rodziny w formie
elektronicznej można złożyć elektronicznie
za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. Wypełnienie wniosku o KDR za pośrednictwem PIU Emp@tia
zajmuje znacznie mniej czasu, a informacje
o składaniu wniosku znajdują się na stronie
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem https://www.mpips.
gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/mkdr/
Dyrektor GOPS
Ludwika Teresa Oszczyk

Pomoc kierowana jest do:

• rodzin z dziećmi, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu,
która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka
lub w czasie porodu,
• kobiet w ciąży i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem
kobiet w ciąży powikłanej,
• kobiet, które otrzymały informacje, że ich dziecko może umrzeć
w trakcie ciąży i porodu,
• kobiet, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie,
na skutek wad wrodzonych,
• kobiet, które po porodzie nie zabiorą dziecka z powodu urodzenia
niezdolnego do życia, urodzenia dziecka obarczonego
wadami wrodzonymi, urodzenie dziecka martwego, poronienia.
Kobiety w ciąży i ich rodziny mogą skorzystać w ramach
programu „Za życiem” ze wsparcia Asystenta Rodziny.

W ramach współpracy Asystent pomoże w:

• dotarciu do specjalistów, gdzie można otrzymać wsparcie,
• załatwieniu spraw w instytucjach na podstawie upoważnienia,
• uzyskaniu pomocy rzeczowej i finansowej,
• skutecznym radzeniu sobie z trudnościami w opiece
i wychowaniu dziecka,
• podejmowaniu trafnych decyzji oraz wyborów
dotyczących Ciebie i dziecka.

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł:

• przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu
albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub bez względu na dochód,
• wniosek o wypłatę świadczenia można składać
w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka,
• matka dziecka musi przebywać pod opieką medyczną najpóźniej
od 10 tygodnia ciąży do porodu.

PODMIOT REALIZUJĄCY:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Kobierzyce
ul. W. Witosa 18, 55-040 Kobierzyce
e-mail: info@gops.kobierzyce.pl
tel. 71 3698000

WYMAGANE DOKUMENTY:
• zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną
chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka
lub w czasie porodu- wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie
położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii;

• zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną

potwierdzające pozostawienie pod opieką medyczną nie później niż
od 10 tygodnia ciąży do porodu.
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Brąz dla piłkarek ręcznych SP Kobierzyce!
Brązowe medale w Mistrzostwach
Dolnego Śląska zdobyły dziewczęta
ze Szkoły Podstawowej w Kobierzycach.
W związku z reformą w szkolnictwie
w kategorii wiekowej dziewcząt starszych występują obecnie dziewczęta
z klas siódmych SP oraz drugich i trzecich Gimnazjum. W przyszłym roku

szkolnym będą to siódme i ósme SP oraz
trzecie Gimnazjum.
Nasza szkoła nie miała szczęścia w losowaniu par półfinałowych i trafiła na zdecydowanego faworyta, późniejszego zwycięzcę, Gimnazjum nr 2 w Legnicy. W drugiej
parze los skojarzył Gimnazjum Mirsk oraz
SP 3 Dzierżoniów. Niestety w półfinale

Patrycja Kozioł (nr 13) była najlepszą zawodniczką w drużynie SP Kobierzyce

Drużyna SP Kobierzyce (żółto-niebieskie stroje) wywalczyła III miejsce

wyraźnie ulegliśmy legniczankom 12-9 (611), a w drugiej parze Dzierżoniów pokonał Mirsk 18-6 (11-4).
Brązowe medale zdobyliśmy po zwycięstwie nad reprezentantkami Gimnazjum Mirsk 18-10 (8-6). MVP naszej drużyny została wybrana Patrycja Kozioł.
Reprezentantki Szkoły Podstawowej

w Kobierzycach wystąpiły w składzie:
Natalia Kiepura, Katarzyna Leżaj, Kalina
Smoleń, Martyna Kraus, Patrycja Kondryc, Oliwia Kurzątkowska, Milena Sikora, Adrianna Dyndał, Kamila Staszewska,
Joanna Zdeb, Weronika Mikoś, Patrycja
Kozioł.
Wojciech Duczek

VIII Międzynarodowy Turniej Karate Shinkyokushin
KOBIERZYCE CUP
W sobotę 7 kwietnia 2018 r. w Hali Sportowo-Widowiskowej w Kobierzycach odbyła
się VIII edycja Międzynarodowego Turnieju
Karate Shinkyokushin „ Kobierzyce Cup” –

60 klubów karate kyokushin z całej Polski.
W turnieju uczestniczyło 50 zawodników,
podopiecznych Sensei Dariusza Kwietnia
i Sensei Igora Lamota z sekcji karate z Ko-

miejsca wywalczyli: Jakub Flis, Daria Zając;
trzecie miejsca: Konrad Łukaszewski, Aleksandra Kiełkowicz, Lidia Zdanowicz, Julia
Kuhn, Konrad Derejczyk. Nagrody wręczali

bierzyc i Bielan Wrocławskich, którzy w tym
dniu pełnili rolę gospodarzy zawodów.
Wszyscy zawodnicy mogli liczyć na fantastyczny, głośny doping licznie zgromadzonej publiczności, rodziców, trenerów i kolegów ze swoich drużyn.
Miłośnicy sztuk walki nie mogli narzekać na
brak emocji, nie zabrakło widowiskowych
kopnięć i uderzeń. Każdy walczący wkładał
całe swoje serce w pojedynki na matach.
Należy wspomnieć o sukcesach reprezentacji sekcji Karate Shinkyokushin KOSiR. Pierwsze miejsca w swoich kategoriach zajęli:
Oliwia Kurzątkowska, Maria Warmuła, Franciszek Smoleń, Hubert Machoń, Jakub Kiszewski, Marcel Kopij, Joanna Zdeb; drugie

Wiele walk obfitowało w efektowne akcje

Karatecy z Kobierzyc wywalczyli ogółem 14 medali

jedynego w Polsce turnieju o tak dużej frekwencji dzieci oraz młodzieży. W turnieju
wzięło udział blisko 500 zawodników.
Trybuny wypełniły się niemal do ostatniego
miejsca. Nie zabrakło przedstawicieli władz
gminy oraz mieszkańców, którzy przybyli kibicować karatekom sekcji KOSiR. Uroczystego otwarcia turnieju dokonała radna Gminy
Kobierzyce Apolonia Kasprzyk-Czepielinda,
Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji Maja Muszyńska oraz założyciel
Klubu Kyokushin Karate im. Masutatsu Oyamy we Wrocławiu Sensei Jacek Lamot.
W Kobierzycach po raz kolejny mieliśmy zaszczyt gościć reprezentacje z Niemiec, Rosji,
Austrii, Białorusi, Bośni, Czech oraz z ponad

radni Gminy Kobierzyce Apolonia Kasprzyk-Czepielinda oraz Wiesław Szwed.
„Kobierzyce Cup” to coroczne, międzynarodowe spotkania adeptów karate
w Kobierzycach, mające na celu propagowanie aktywności sportowej, integrację młodzieży z różnych krajów Europy
i umożliwienie współzawodnictwa w duchu wzajemnego szacunku zgodnie z filozofią karate, propagowanie zdrowego
trybu życia oraz kultury japońskiej. Tegoroczny turniej odbył się w fantastycznej,
przyjacielskiej atmosferze, a dodatkowo
dopisała nam wiosenna, słoneczna aura.
Po raz kolejny mieliśmy okazję zobaczyć
doskonale wyszkolonych, młodych sportowców. Wszystkim zawodnikom, ich
trenerom oraz rodzinom serdecznie dziękujemy za przybycie i zapraszamy do Kobierzyc na kolejne turnieje karate.
Dariusz Kwiecień

