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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom
dużo szczęścia i pomyślności w życiu osobistym
oraz radości i satysfakcji z wykonywanej pracy,
a także sukcesów zawodowych i samych wzorowych uczniów życzą
Elżbieta Regulska

Ryszard Pacholik

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce
		

Wójt Gminy Kobierzyce
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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

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

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

71 36 98 107
71 36 98 226
71 36 98 155
71 36 98 156
71 36 98 176
71 36 98 162
71 36 98 161
71 36 98 149

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

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

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik USC

Barbara Świerczyńska

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

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

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Radca Prawny		

W dniu 21 września 2017 roku w Bielanach
Wrocławskich odbyło się otwarcie Centrum
Kompetencji Technologii Druku 3D firmy
Materialise S.A. W uroczystości udział wzięli: kierownictwo firmy Materialise, władze
Województwa Dolnośląskiego oraz Gminy
Kobierzyce, reprezentowane przez Wójta
Ryszarda Pacholika oraz Przewodniczącą
Rady Gminy Kobierzyce Elżbietę Regulską.
Firma Materialise jest producentem wyrobów, bazujących na technologii Additive
Manufacturing (AM). W Bielanach Wrocławskich inwestor będzie produkować wyroby
3D przy użyciu technologii selektywnego
spiekania proszków poliamidowych. Zajmie
się również rozwojem oprogramowania na
własne potrzeby. Firma dzięki kolejnemu

Wstęgę przecina Wójt Ryszard Pacholik

budynkowi produkcyjno-biurowemu chce
stać się największą tego typu inwestycją
w Polsce. Budynek ma 10.000 m2 i znajdzie
w nim miejsce 80 super nowoczesnych maszyn. Materialise w Bielanach Wrocławskich
prowadzi działalność na terenie Tarnobrze-

skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, w Podstrefie Wrocław-Kobierzyce. W zakładzie zatrudnionych jest już
ponad 60 osób. Wartość inwestycji szacuje
się na minimum 33,2 mln zł.
Agnieszka Jankowska-Jakus

Forum Samorządowe
Szanowni Państwo.
Miło nam poinformować, iż Gmina Kobierzyce otrzymała dwa wyróżnienia w rankingu przeprowadzanym przez magazyn
samorządowy „Wspólnota”. Zajęliśmy
III miejsce w rankingu „Wydatki JST na
ochronę zdrowia” i IV miejsce w rankingu „Wydatki inwestycyjne samorządów”.
Ranking „Wydatki JST na ochronę zdrowia” został sporządzony na podstawie
rocznych sprawozdań z wykonania planu
wydatków budżetowych JST publikowanych przez Ministerstwo Finansów i dane
udostępniane przez GUS z lat 2006-2015.
Bazą do tworzenia rankingu były uśrednione wartości z 10 lat. Celem rankingu
jest docenienie tych JST, które wykazują
aktywność w zakresie polityki zdrowotnej
realizując działania inne niż obligatoryjne.
Natomiast ranking „Wydatki inwestycyjne
samorządów” jest sporządzany na pod-

stawie danych ze sprawozdań budżetowych samorządów, które są uzupełniane
ankietą wydatków inwestycyjnych spółek
komunalnych, prowadzoną wśród miast
powiatowych i miast na prawach powiatu.
Tak obliczone wydatki samorządów dzielone są przez liczbę mieszkańców i zestawione w formie rankingu.

Nagrody dla Gminy Kobierzyce zostały
wręczone podczas XV Forum Samorządowego Kapitału i Finansów, które odbyło
się w Katowicach. W imieniu Wójta Gminy
Kobierzyce Ryszarda Pacholika nagrody
odebrała Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska.
Maria Okraszewska

Przewodnicząca Rady Elżbieta Regulska odebrała nagrody dla Gminy Kobierzyce

71 36 98 146

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

Otwarcie
Materialise

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

POSTERUNEK POLICJI W KOBIERZYCACH

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

asp. Radosław Choma
kom. 601-810-541

st. post. Łukasz Cywiński
kom. 601-814-402

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

radoslaw.choma@wroclaw.wr.policja.gov.pl
Rejon 1: Kobierzyce, Pełczyce, Budziszów, Szczepankowice, Tyniec nad Ślęzą, Jaszowice, Pustków
Wilczkowski, Damianowice, Dobkowice, Rolantowice, Cieszyce, Kuklice, Domasław, Księginice,
Magnice.

lukasz.cywinski@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 42-68 oraz numery nieparzyste od
ul. Klecińskiej do ul. Słonecznej, CH Bielany, CH Auchan, ul. Irysowa), Ślęza, Wysoka.

pawel.artymowicz@wroclaw.wr.policja.gov.pl
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).
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Opinie na temat działalności Urzędu Gminy Kobierzyce proszę przekazywać:
telefonicznie do Sekretarza Gminy Kobierzyce Marii Wilk tel. 71 36 98 125
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Wzorowa Gmina

3

Z obrad Rady Gminy
Kobierzyce
W dniu 29 września br. odbyła się XXXI
Sesja Rady Gminy Kobierzyce. Radni
podjęli 20 uchwał. Dotyczyły one m.in.:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Kobierzyce na rok 2017,
przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obszarów położonych

w Kobierzycach, Królikowicach, Rolantowicach, Szczepankowicach, Tyńcu
Małym, Żernikach Małych; wyrażenia
zgody na włączenie w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
„INVEST-PARK” nieruchomości położonych w obrębie Krzyżowice-Wierzbice.
Plany posiedzeń oraz wszystkie podjęte
uchwały znajdują się na stronie internetowej Gminy Kobierzyce www.ugk.pl.
Maria Okraszewska

Na zdjęciu (od lewej) Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Elżbieta Regulska
– Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce, Ryszard Pacholik – Wójt Gminy Kobierzyce i Roman Potocki –
Starosta Powiatu Wrocławskiego

Miło nam poinformować, iż Kapituła Konkursu „Wzorowa Gmina" obradująca w Dolnośląskim
Urzędzie Marszałkowskim we
Wrocławiu przyznała Gminie Kobierzyce tytuł „Wzorowa Gmina”,
a także tytuł Lidera Infrastruktury Komunalnej i Transportu Publicznego. Gala wręczania wyróżnień i tytułów lidera odbyła
się 19. września 2017 r. w Zamku
Topacz w Ślęzie. Nagrodę odebrali Ryszard Pacholik Wójt Gminy Kobierzyce oraz Elżbieta Regulska Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce.
Maria Okraszewska

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska i Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Henryk
Łoposzko w towarzystwie gminnych radych prezentują nagrody otrzymane w konkursie „Wzorowa Gmina”

Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej, zwany Dniem
Nauczyciela, to święto wszystkich nauczycieli, wychowawców, pedagogów,
a także pracowników niepedagogicznych zaangażowanych w pracę z dziećmi
i młodzieżą. Obchodzone jest corocznie

14 października, w rocznicę powstania
w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej.
Dzień ten stanowi okazję do nagradzania wyróżniających się pracowników
oświaty. W związku z tym 12 października 2017 r. w Urzędzie Gminy Kobierzy-

Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej

ce miała miejsce uroczystość związana
z przyznaniem Nagród Wójta dyrektorom
i wyróżnionym nauczycielom gminnych
szkół, przedszkoli i żłobka za szczególne
osiągnięcia w minionym roku szkolnym.
W gronie nagrodzonych znajdowali się:
Halina Frodyma – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej, Beata
Ćwiek – dyrektor Szkoły Podstawowej im.
UNICEF w Bielanach Wrocławskich, Iwona Antman – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu Małym, Grażyna
Ciężka – dyrektor Szkoły Podstawowej im.
Polskich Odkrywców i Podróżników w Kobierzycach, Zuzanna Moskal – dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim, Anna Kaszczuk – dyrektor Przedszkola Samorządowego w Ślęzie,
Halina Waligórska – dyrektor Przedszkola
Samorządowego w Kobierzycach, Malwina Adamska – dyrektor Żłobka Gminnego
w Wysokiej, Joanna Lewandowska – nauczyciel i wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich,
Katarzyna Mielcarek – nauczyciel Szkoły
Podstawowej im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich, Anna Gidzińska – nauczyciel

i wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Mazowieckiego w Tyńcu Małym,
Piotr Burak – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Mazowieckiego w Tyńcu
Małym, Izabela Bulińska – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Polskich Odkrywców
i Podróżników w Kobierzycach, Jacek Waligóra – nauczyciel i wicedyrektor Szkoły
Podstawowej im. Polskich Odkrywców
i Podróżników w Kobierzycach, Wioletta
Nowak – nauczyciel Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach oraz Magdalena
Kukla – nauczyciel Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach.
Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik, Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta
Regulska oraz Zastępca Przewodniczącej
Rady Gminy Henryk Łoposzko podziękowali dyrektorom placówek oświatowych,
gronu nauczycielskiemu oraz innym pracownikom oświaty za rzetelną, trudną
pracę, mającą wpływ na kształtowanie
osobowości młodych ludzi. Życzyli im
zdrowia, wielu sukcesów, twórczych inicjatyw, a także osobistej satysfakcji z wykonywanego zawodu.
Anna Wilisowska

4 EDUKACJA

Narodowe Czytanie w Kobierzycach
Kolejna edycja akcji Narodowego Czytania organizowana przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, która odbyła
się w Szkole Podstawowej im. Polskich
Odkrywców i Podróżników w Kobierzycach miała bardzo podniosły przebieg.
W drodze głosowania „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego wybrane zostało do
wspólnej lektury na rok 2017. Zgodnie
z wyborem Polaków 15 września w niepowtarzalny nastrój dramatu wprowadzili nas uczniowie i nauczyciele Szkoły
Podstawowej im. Polskich Odkrywców
i Podróżników w Kobierzycach, wchodząc
w role bohaterów utworu, prezentując
jego refleksyjność i piękną polszczyznę.
Fragmentów „Wesela” wysłuchali uczniowie klas IV-VI, a także siódmoklasiści
i gimnazjaliści. W niepowtarzalnych kreacjach, którym klimatu nadała piosenka

w wykonaniu Marka Grechuty, zaprezentowali się: Konrad Galik 3E – Czepiec, Mikołaj Jastrzębski 3A – Dziennikarz, Michał
Golina 3B – Pan Młody, p. Monika – Panna
Młoda, Piotr Skrzyński 3A – Poeta, Anna
Duczek – Radczyni, Szymon Smoła 7b –
Kasper, Michał Pilny 7b – Jasiek, Kornelia
Mika 3C – Maryna, Edyta Kubiak 3A – Haneczka, Joanna Zdeb 3C – Klimina, Dominik Praczyk 3A – Ksiądz, Kasia Żurawel 3B
– Zosia. Wydarzenie uświetniło stemplowanie przyniesionych z domowych biblioteczek egzemplarzy Wesela. Okolicznościowa pieczęć z kancelarii Prezydenta
RP Andrzeja Dudy, który sprawuje patronat nad akcją Narodowego Czytania,
pozostanie wspaniałą pamiątką wspólnej
lektury. Zachęcamy do odkrywania dzieł
polskiej literatury dawnej!
Anna Duczek

„Wesele” czytano z podziałem na role

Ślubowanie klasy pierwszej
We wtorek 10 października 2017 pierwszoklasiści Szkoły Podstawowej w Pustkowie Żurawskim oficjalnie dołączyli
do grona społeczności szkolnej i stali
się pełnoprawnymi uczniami. W galowych strojach zaprezentowali przed
zgromadzoną publicznością zdobyte
do tej pory wiadomości i umiejętności
w zakresie recytacji, śpiewu, przepisów
ruchu drogowego oraz zadań wynikających z roli ucznia. Nawet Smerfy, które
tego dnia pojawiły się w naszej szkole
nie były w stanie zniechęcić naszych
pierwszaków do nauki. Dyrektor – Zuzanna Moskal nie miała żadnych wątpliwości co do złożonej przez pierwszoklasistów przysięgi i z dumą przyjęła ich do
grona swoich uczniów. Na uroczystość
przybyli między innymi Przewodniczą-

Pierwszoklasiści z Pustkowa Żurawskiego

ca Rady Gminy Elżbieta Regulska oraz
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury
i Sportu Anna Wilisowska, które sprawiły
nam niesamowitą niespodziankę, obdarowując pierwszaków przywiezionymi
ze sobą upominkami. Prezenty okazały
się bardzo liczne, bo również rodzice
oraz uczniowie klasy drugiej powitali
pierwszaków w gronie uczniów symbolicznymi rożkami, dyplomami oraz zakładkami do książek, które lada moment
na pewno się nam przydadzą. Wszystkim, którzy przyczynili się do wywołania
uśmiechu na twarzy pierwszaków w tak
ważnym dla nich dniu bardzo serdecznie dziękuję, a swoim uczniom życzę
nieustającego zapału, chęci i energii
w zdobywaniu nowej wiedzy.
Agnieszka Nowak

Kimo i Taniec Derwisza
Dnia 28 września 2017 roku do Szkoły Podstawowej w Wysokiej przybył gość specjalny. Ibrahim Mahmound, znany pod pseudonimem artystycznym Kimo, przyleciał do
Polski z Egiptu. Na co dzień występuje w cyrku „Maximus”. Możemy go znać także z występów III edycji programu „Mam talent”.
Kimo zaprezentował nam Taniec Derwisza w autorskiej aranżacji. Podczas
pokazu mogliśmy podziwiać nie tylko
taniec z tamburynkami, ale także przepiękne stroje przeplecione kolorowymi
światełkami. Kimo nawiązując interakcję
z publicznością, opowiedział ciekawostki o sobie, Egipcie, tańcu i strojach, które
jak się okazało są jego autorstwa. Wielkim
zaskoczeniem okazała się waga kostiumu. Może on ważyć nawet ponad 30 kg.
Niespodzianką było zaproszenie do tańca
uczniów i nauczycieli. Chętne osoby mo-

gły założyć strój artysty i spróbować swoich sił w Tańcu Derwisza. Na zakończenie
występu, Kimo wykonał dodatkowy taniec
i ruszył w stronę publiczności. Uczniowie
z bliska mogli podziwiać wirującą nad głowami świecącą spódnicę i „przybić piątkę”
ze światową gwiazdą cyrkową.
Kimo z przyjemnością przyjął zaproszenie
od Pani Joanny Romulskiej do biblioteki
szkolnej. W ramach podziękowań za zaproszenie do szkoły od klasy III a i wychowawcy Pani Izy Lichtoń, udzielił wyczerpującego wywiadu. Na podstawie odczytanych
wierszy Rumiego, gość opowiedział genezę mitycznego tańca oraz to, czym różni
się Taniec Derwisza religijnego od orientalnego. Kimo z wielkim poczuciem humoru
odpowiedział na wszystkie zadane pytania.
Przedstawił szczegółowe ciekawostki na
temat Egiptu i swojego życia.

Kimo zaprosił uczniów do wspólnego tańca

Rozdawania autografów i przybijania
„piątek” nie było końca. Na zawsze zapamiętamy słowa Kimo, że jeśli coś kochamy i wkładamy w wykonanie tego całe

serce, to nie czujemy trudu, tylko radość
i szczęście.
Iza Lichtoń
foto: Michał Stachnik
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Narodowe Czytanie w Bielanach Wrocławskich
Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012
roku.
W ubiegłym roku powieść „Quo vadis”
Henryka Sienkiewicza w całej Polsce
i za granicą przeczytano w ponad 2200
miejscach. W tym roku podczas internetowego głosowania spośród czterech
propozycji zwyciężyło „Wesele. Dramat
w trzech aktach”, najsłynniejszy utwór
Stanisława Wyspiańskiego, inspirowany
autentycznymi wydarzeniami – weselem poety i dramaturga Lucjana Rydla
z Jadwigą Mikołajczykówną, chłopką
z podkrakowskich Bronowic. Ogłaszając wyniki głosowania prezydent Andrzej Duda przekonywał: „(…) warto po
raz kolejny, mam nadzieję – bo jestem
przekonany, że każdy już czytał w swoim życiu „Wesele” – tę piękną pozycję
naszej literatury przeczytać. Przeczytać
ją razem, przypomnieć sobie te niezwykle ważne dla naszej historii, dla naszej
kultury, dla właśnie fundamentów tego,
co nazywamy polskością, te niezwykle
ciekawe wersy dramatu, dramatu Stani-

sława Wyspiańskiego. Szkoła Podstawowa w Bielanach Wrocławskich już po raz
czwarty włączyła się w to przedsięwzięcie. 7 września 2017 r. o godz. 10.00 gimnazjaliści mieli okazję wysłuchania fragmentu dramatu w wykonaniu naszego
gościa specjalnego Józefa Markockiego
– założyciela i aktora Teatru Formy, laureata najważniejszej nagrody przyznawanej przez wrocławską publiczność
– Złotej Iglicy. Pan Józef w niezwykle
przejrzysty sposób tłumaczył naszym
uczniom zawiłości tego wieloplanowego i wielowarstwowego utworu oraz
opowiedział o symbolach, które umożliwiły Wyspiańskiemu przedstawienie
wizji narodu jako zespołu ludzkiego całkowicie niezdolnego do podjęcia walki
narodowowyzwoleńczej. To niezwykle
trudne dzieło cieszyło się dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli, którzy zgodnie stwierdzali, że warto jest
przeprowadzać tego rodzaju akcje, aby
zaszczepiać w młodych ludziach miłość
do polskiej literatury. Natomiast spotkanie z niezwykłym człowiekiem, jakim

Bezpieczne dziecko
- akcja edukacyjna
„My Nie Gryziemy”
Nauczyciele przedszkola w Ślęzie kładą
nacisk na edukację i bezpieczeństwo swoich wychowanków. Dzieci kochają psy, ale
często podchodzą do nich z bezgraniczną
ufnością lub też strachem. Zaprosiliśmy
więc do naszego przedszkola wolontariuszy z Fundacji Ewy Naworol, aby nauczyli
dzieci zasad odpowiedzialnego i bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami i pomogli przełamać bariery. Celem fundacji
jest edukacja dzieci w zakresie profilaktyki pogryzień i ataków przez psy. Z pasji
do zwierząt i miłości do dzieci powstała
ogólnopolska akcja edukacyjna ,,My Nie
Gryziemy”, która obejmuje szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki po-

Fragmenty „Wesela” czytał Józef Markocki

okazał się pan Józef Markocki, okazało
się ciekawym doświadczeniem, które
zaowocowało bardzo interesującą roz-

mową, którą można będzie przeczytać
w najbliższej szkolnej gazetce „Węzeł”.
Katarzyna Jóźków-Gaj

Pielgrzymka do Trzebnicy

gryzień i ataków przez psy, szeroko pojętą
edukację dotyczącą bezpiecznego obcowania i komunikacji ze zwierzętami.Wraz
z wolontariuszami odwiedził nas psi edukator labrador Wito. Przedszkolaki wzięły
udział w zajęciach edukacyjnych z zakresu
bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami
i obejrzały film edukacyjny. Dla utrwalenia
niezbędnej wiedzy zdobytej na zajęciach
każde dziecko otrzymało książeczkę, którą
zabrało do domu. Dziękujemy wolontariuszom za ciekawe spotkanie, a szczególnie
labradorowi Wito za niespożyte pokłady
cierpliwości i gotowość do przyjmowania
przejawów dziecięcej sympatii!
Anna Kaszczuk

Pielgrzymkę do Trzebnicy poprowadził ks. Andrzej Miazga

Dzieci poznały zasady bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami

„Słuchaj Jadwigi!” – pod tym hasłem wyruszyliśmy 60-osobową grupą w XXXVIII
Pieszej Pielgrzymce do grobu św. Jadwigi w Trzebnicy. Każdy ze swoją intencją,
uśmiechem na twarzy pokonał prawie
30 km, podejmując trud pielgrzymkowy.
W tym roku z okazji 750 lat kanonizacji św. Jadwigi pielgrzymowało z nami
około 15000 osób, którzy chcieli w ten
sposób podziękować patronce Dolnego Śląska za wszelkie łaski i prosić ją
w swych intencjach. Przewodnikiem na
szklaku był ks. Andrzej Miazga, który

z nami pielgrzymował, zaś przewodnikiem duchowym był ks. Ireneusz Alczyk,
który zorganizował wyjazd, ale nie mógł
z nami wyruszyć. Naszą grupę stanowili
mieszkańcy: Domasławia, Tyńca Małego,
Magnic, Żernik Małych, Racławic, Wierzbic, Chrzanowa, Kobierzyc i Królikowic.
Całymi rodzinami, dorośli i dzieci, tradycyjnie jak co roku podejmujemy ten
trud, aby dać swoje świadectwo i naładować duchowe baterie. Do zobaczenia
za rok.
Justyna Pacholik
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Program Ograniczania Niskiej Emisji
dla Gminy Kobierzyce
Program ma na celu realizację zadania z zakresu ochrony środowiska. Obejmuje
trwałą zmianę systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych, opartego na paliwie stałym, poprzez zainstalowanie bardziej ekologicznego źródła ogrzewania,
takiego jak ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne, ogrzewanie wykorzystujące odnawialne źródła energii (np. pompy ciepła), jak również ogrzewanie wykorzystujące paliwa stałe, w tym węgiel lub biomasę, spalanych w kotłach spełniających normy klasy 5 wg PN-EN 303-5:2012, z automatycznym podajnikiem
paliwa bez możliwości instalacji rusztu zamiennego.

Wnioskodawcą może być mieszkaniec posiadający prawo własności do nieruchomości, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa. Dofinansowaniu
podlega inwestycja wymiany starego kotła wykorzystującego paliwo stałe niespełniającego norm klasy 5 wg PN-EN 303-5:2012, na bardziej ekologiczne źródło, z wyłączeniem nowo budowanych budynków, w których nie było dotychczas
zainstalowanego źródła ciepła. Takie budynki nie kwalifikują się do otrzymania
dofinansowania. Mieszkaniec może ubiegać się o dofinansowanie 50 % kosztów
kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 10 000 zł w przypadku osób fizycznych, oraz
iloczyn liczby lokali mieszkalnych korzystających ze
wspólnego źródła ogrzewania i kwoty 4 000 zł w przypadku wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.
Rodzaje kosztów kwalifikowanych określone są w regulaminie dotyczącym realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzyce. Są to między
innymi: koszt zakupu nowego źródła ciepła, usługa
montażu nowego źródła ciepła, demontażu starego
źródła ciepła, koszt przyłącza gazowego, zbiornik na
ciepłą wodę, wkład kominowy.
Od lipca do października chęć skorzystania z dofinansowania zgłosiło ponad 70 osób. W związku z tak dużym zainteresowaniem podjęto decyzję o zwiększeniu środków finansowych przeznaczonych na ten cel
w roku 2017 z 300 000 zł na 700 000 zł. Mieszkańcy,
którzy nie skorzystali z dofinansowania w roku 2017,
będą mieli taką możliwość w kolejnych latach. W roku
2018 r. planowane jest przeznaczenie 1 000 000 zł na
realizację programu Ograniczania Niskiej Emisji dla
Gminy Kobierzyce.
Szczegółowych informacji dotyczących programu
udziela Hanna Żurawska tel. 71 36 98 124.
Hanna Żurawska

Czyste powietrze – lepsze zdrowie!

Mikroinstalacje fotowoltaiczne
dla mieszkańców Gminy Kobierzyce
Już w listopadzie rusza nabór do konkursu grantowego projektu pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne
w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych
gmin Dolnego Śląska”. Jego celem jest udzielenie
grantów na przedsięwzięcia dotyczące produkcji
energii elektrycznej wraz z podłączeniem tych źródeł
do sieci elektroenergetycznej, polegające na montażu
mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych.
Odbiorcami projektu są mieszkańcy gminy będący
właścicielami/współwłaścicielami budynku jednorodzinnego, zlokalizowanego na terenie Gminy Kobierzyce, którzy dzięki realizacji projektu będą w stanie
obniżyć znacząco rachunki za energię elektryczną.
Kwota przeznaczona na granty wynosi ok. 1,2 mln pln
i dotyczyć będzie udzielenia około 40 grantów o łącznej
minimalnej mocy instalacji fotowoltaicznych ok. 215 kW.
W listopadzie 2017 r. zostanie uruchomiony konkurs
z naborem wniosków o grant. W tym czasie udostępniony będzie punkt informacyjny w Urzędzie Gminy
Kobierzyce, w którym udzielane będą wszelkie informacje dotyczące projektu.
Opracował – Janusz Kołodziej

Pracownia projektowa Domy Czystej Energii
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Trzy słowa komentarza...
Program Ograniczania Niskiej Energii
dla Gminy Kobierzyce
Od wielu lat w całym kraju prowadzona jest kampania mająca
na celu uświadomienie ludziom, jak poważnym problemem jest
zanieczyszczanie powietrza poprzez urządzenia grzewcze starej
generacji oraz wątpliwej jakości paliwa (w tym również odpady
i śmieci, spalane w piecach). Rozumiejąc wagę problemu podjęliśmy działania i stosowną uchwałę, na podstawie której jest
realizowany „Program Ograniczania Niskiej Energii dla Gminy Kobierzyce” (szczegółowe założenia zamieszczono w tekście obok).
Głównym założeniem takiego programu jest poprawa czystości powietrza, które nas otacza. Środki przeznaczone na ten cel
zostały szybko zagospodarowane, co świadczy o tym, że nasze
działania proekologiczne spotkały się ze zrozumieniem ze strony
mieszkańców i zostały przez nich docenione. Z drugiej strony
mamy świadomość, że środki przeznaczone na ten cel zostały
dobrze zainwestowane. Zdrowie jest najważniejsze i zakładamy,
że ten program z pewnością będzie kontynuowany. Chcemy, by
wymiana starych urządzeń grzewczych na nowoczesne kotły została zrealizowana w 100 %, w możliwie najkrótszym czasie. Jest
to dla nas sprawa priorytetowa i przeznaczymy na to tyle środków, ile będzie potrzeba.

Lewy pas ruchu ułatwi skręt w ul. Polną

Fotowoltaika
Lider projektu, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość Oddział
Terenowy w Świdnicy, którego partnerem jest m. in. Gmina Kobierzyce w ostatnich dniach podpisał umowę dotyczącą dofinansowania zadania pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej
– mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych
na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”. Nabór planowany
jest w listopadzie 2017, a wszelkie informacje dostępne będą na
stronie internetowej urzędu. Cieszymy się bardzo, że w naszej gminie będzie realizowany kolejny projekt, związany z pozyskiwaniem
energii elektrycznej w proekologiczny sposób. Chcemy, by Gmina
Kobierzyce nadal kojarzyła się w kraju z rozwojem gospodarczym,
również dlatego, że stosowane na jej terenie technologie są nowoczesne i wdrażane są niekonwencjonalne rozwiązania. Mam
nadzieję, że ten program również będzie się cieszył dużym zainteresowaniem mieszkańców.

Przejście dla pieszych już jest używane

Inwestycje bieżące
Od wielu lat otrzymywaliśmy sygnały od mieszkańców o potrzebie przebudowy skrzyżowania ulic Wrocławskiej, Klecińskiej i Polnej w Bielanach Wrocławskich. Bardzo często osoby wysiadające
z autobusów skracały sobie drogę do pobliskich marketów, przechodząc na drugą stronę ulicy w niedozwolonym miejscu. Ponieważ ruch samochodowy w tym miejscu jest bardzo duży, było to
bardzo niebezpieczne, zarówno dla pieszych, jak i kierowców pojazdów. Obecnie po przebudowie sytuacja, moim zdaniem, uległa
znaczącej poprawie. Powstało w tym miejscu przejście dla pieszych oraz dodatkowy pas ruch dla pojazdów skręcających w lewo
w ulicę Polną. Takie rozwiązanie (choć z pewnością nie doskonałe)
powinno przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa dla użytkowników drogi. Z innych spraw wartych kilku słów komentarza,
trzeba podkreślić dobre tempo rozbudowy parkingu koło Urzędu
Gminy Kobierzyce. Uzyskane dodatkowe miejsca parkingowe powinny poprawić komfort obsługi mieszkańców przez pracujących
tam urzędników i co nie jest bez znaczenia – otoczenie budynku
zyska na estetyce.
Ryszard Pacholik

Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy
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Uroczystości
w Krzyżowicach
„Zegar to dla człowieka przyjaciel, on z nim
jest, kiedy wesoło i kiedy smutno, on jemu
pokazuje, co trzeba o jakiej porze robić,
on gada, kiedy nikt do człowieka nie gada,
on jego uczy, że czas płynie, i że on na tym
czasie, jak na wielkiej rzece też płynie, do
wielkiego morza….” . Tymi słowami rozpoczęto uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej zawiśnięcie zegara, na wieży
pałacu w Krzyżowicach, która odbyła się
dnia 15.09.2017 r. o godz. 17.00 na dziedzińcu szkoły. Wydarzenie to otwierało obchody
jubileuszu 70-lecia szkoły, a świadkami tego
wydarzenia byli zaproszeni goście oraz liczni
mieszkańcy wsi i okolic. Z ramienia Powiatu
Wrocławskiego Agnieszka Kosztyło-Pałys,
Maria Wilk – Sekretarz Gminy Kobierzyce,
oraz Andrzej Krzesłowski – Radny Gminy
Kobierzyce.
Odsłonięcia tablicy dokonali Stefania Wiatroszak – Prezes Stowarzyszenia Miłośników Krzyżowic (SMK), sołtys wsi Krzyżowice Andrzej Włodarski oraz Dyrektor PZS Nr
1 w Krzyżowicach Katarzyna Cebryń. Pomysł „na zegar”, a potem tablicę, narodził
się w głowie pani prezes SMK, która opowiedziała historię starań i poczynań zmierzających do pojawienia się zegara 10 lat
temu, a teraz tablicy. To były działania wielu osób, mocno zaangażowanych latami
w ten cel. Marmurową płytę podarował
sołtys wsi Krzyżowice Andrzej Włodarski.

Ta tablica zatem łączy nie tylko historię,
narody, ale i kulturę, i mieszkańców wsi,
a orzeł biały na czerwonym tle to wszystko
nam uświadamia. Pozłacane litery zostały
wykonane w niezwykle staranny sposób
przez artystę Jerzego Żocha ze Strzegomia. Historię działań, dzięki którym zegar
dzisiaj wisi na wieży opowiedziała nam
Jolanta Kurzeja w pokazie slajdów. Zdjęcia
wyświetlane na ekranie stanowiły ciekawą
opowieść, bowiem działania na przestrzeni lat były doprawdy różne. Fundusze na
zegar pochodzą m.in. z: lotu balonem, licytacji obrazów, andrzejek, pikniku, balu
karnawałowego. Przemówienie Stefanii
Wiatroszak, było pełne refleksji. Mówiła o zegarze, jako nie tylko o rzeczy, ale
przede wszystkim symbolu upływającego
czasu, bowiem ważny bowiem jest każdy
dzień, godzina, minuta, a nawet sekunda. W pięknych i pełnych wzruszenia słowach wspominała również dzieciństwo
w Krzyżowicach Maria Wilk. Opowiadała
o minionych latach, rodzinie i przeżyciach.
To była piękna podróż, z której dowiedzieliśmy się, że zegar, kiedyś na wieży
wisiał i był… Uroczystość przebiegła w atmosferze przyjaźni i ciepła. Aneta Dyjak
i Magdalena Zając, mieszkanki Krzyżowic,
a zarazem członkinie SMK jako konferansjerki doskonale o to zadbały. Mariusz
Węgłowski świetnie wkomponowywał się

Dzień Chłopaka
w Szczepankowicach

Moment odsłonięcia pamiątkowej tablicy w Krzyżowicach

w dialog naszych pań, co uświetniło jeszcze bardziej to wydarzenie. Dzieci Natan
Dyjak, Aleksandra Stanisławiak i Weronika
Węgłowska pięknie wyrecytowały wiersz
„Stary Zegar”. Wiersze również mówiła
Dyrektor szkoły Katarzyna Cebryń oraz
nauczycielka Elżbieta Gajda. Śpiewano
piosenki o tematyce upływającego czasu,
a po zakończonej uroczystości wszyscy
obecni zostali zaproszeni na chwile wspomnień i poczęstunek. Ciasta upiekły członkinie Stowarzyszenia Miłośników Krzyżowic, a wystrój przygotowały Maria Mika

i Ewa Michalczuk. Na koniec zespół Fire
Mime wystąpił z niezwykłym przedstawieniem i zatańczył z ogniem do muzyki
Elvisa Presleya, co wywołało nostalgiczne
wspomnienia.
Wielkie jest to dzieło, dzięki któremu
w Krzyżowicach zegar znów odmierza
nam czas. Czas, który nieubłagalnie gna
do przodu i nie sposób go cofnąć. Warto
jednak czasem – jak niekiedy niejeden
zegar – stanąć w miejscu i po prostu się
zatrzymać, choćby na chwilę…
Monika Węgłowska

Festyn w Wysokiej
We wrześniu mieszkańcy Wysokiej spotkali
się na boisku sportowym przy ul. Chabrowej na tradycyjnym festynie pod nazwą
„Zakończenie lata w Wysokiej”. W programie były gry i konkursy dla dzieci, zabawy z DJ-em, malowanie twarzy, ogródek
dziecięcy, dmuchańce, skakńce, eurobungy oraz mała i duża gastronomia. Bardzo
podobał się pokaz wozu strażackiego OSP

z Pustkowa Wilczkowskiego. Udany wieczór zakończyła zabawa taneczna z zespołem „Nietykalni”. O atrakcje zadbali gminny
radny Mariusz Przeździęk, Kobierzycki
Ośrodek Kultury, rada sołecka oraz sołtys
Stanisław Iwach, który wyraża podziękowanie dla wszystkich, którzy przyczynili się
do organizacji tej udanej imprezy.
Opracował – Janusz Kołodziej

Niektóre zadania wymagały sporej sprawności

W ostatnią sobotę września zaprosiłyśmy
naszych panów na obchody Dnia Chłopaka. Szczepankowice to aktywna wieś,
więc i ten dzień nie mógł być statyczny.
Panowie nie bali się ani trudnych wyzwań,
ani jeszcze trudniejszych pytań. Mierzyli
się z zadaniami językowymi, logicznymi,
ale też sprawnościowymi i ze wszystkich

wyszli zwycięsko. W szranki stanęły cztery drużyny i choć zwyciężyć mogła tylko
jedna, każda z nich dała z siebie wszystko.
Dziękujemy naszym panom za dostarczenie nam rozrywki na wysokim poziomie
i życzymy im wszystkiego najlepszego.
Katarzyna Pacek-Bagińska
Sołtys Wsi Szczepankowice

Wóz OSP z Pustkowa Wilczkowskiego był oblegany przez uczestników festynu
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jesiennej zbiórki gabarytów z terenu Gminy Kobierzyce – 2017 r.
zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna
Urząd Gminy Kobierzyce informuje, że w listopadzie i grudniu br. zgodnie z poniższym harmonogramem zostanie przeprowadzona na terenie Gminy Kobierzyce przez PHU Komunalnik Sp. z o.o. akcja Wystawka – w ramach której zabierane
będą odpady, które ze względu na swoje gabaryty nie mieszczą się do pojemników
tj. meble, sprzęt RTV (telewizory, radia, itp.), sprzęt AGD (lodówki, zamrażarki, itp.),
sprzęt komputerowy (komputery, drukarki, itp.), opony (tylko do samochodów osobowych do średnicy 0,56 m), dywany, duże zabawki, mniejsze elementy wyposażenia wnętrz pod warunkiem, że będą zapakowane w workach.

MIEJSCOWOŚCI

XI

Wysoka

29

Bielany Wrocławskie cz. I

27

Bielany Wrocławskie cz. II

28

XII

6

Ślęza, Księginice, Magnice

13

Dobkowice, Pustków Wilczkowski, Jaszowice,
Rolantowice, Damianowice, Cieszyce, Tyniec nad Ślęzą

11
8

Kobierzyce

30

Tyniec Mały cz. I

4

Tyniec Mały cz. II

5

Racławice Wielkie, Chrzanów, Biskupice Podgórne,
Małuszów, Żerniki Małe, Krzyżowice

7

Królikowice, Wierzbice

12

Pełczyce, Kuklice, Szczepankowice, Budziszów

Objaśnienia do podziału miejscowości:
TYNIEC MAŁY/ulice cz. I

Domasław

Solna, Pustków Żurawski, Żurawice, Owsianka, Bąki,
Nowiny

Sprzęt należy wystawić przed posesją wcześnie rano do godz. 6 lub wieczorem w dniu poprzedzającym Wystawkę. Po przejeździe samochodu odpady nie
będą już odbierane.
Równocześnie informujemy, że na terenie gminy funkcjonuje gminny PSZOK (Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) w Pełczycach przy ul. Czystej
(teren oczyszczalni), który nieodpłatnie w środy i soboty w godz. 9-18 przyjmuje wszelkiego rodzaju odpady komunalne, w tym wielkogabarytowe, wytwarzane
w gospodarstwach domowych, nie pochodzące z działalności gospodarczej.

Brzoskwiniowa
Szkolna
Kasztanowa
Kwiatowa
Leśna
Krótka
Ogrodowa
Warsztatowa
Stawowa
Świdnicka
Parkowa
Fiołkowa
Husowska
Biskupicka
Polna
Pogodna
Sezamkowa

Lipowa
Magnoliowa
Majowa
Makowa
Platanowa
Polarna
Polna
Przedwiośnie
Różana
Ryżowa
Storczykowa
Szwedzka
Widok
Wiosenna
Wrocławska
Zimowa

Wrocławska
Dolna
Pszenna
Spokojna
Szmaragdowa
Rubinowa
Złota
Perłowa
Diamentowa
Nowa
Piaskowa
Sportowa
Zdrowa
Św. Jakuba
Jaśminowa
Akacjowa
Klonowa

Sosnowa
Szczęśliwa
Domasławska
Kresowa
Tarnopolska
Jasna Polana
Magnoliowa
Boczna
Miodowa
Zaciszna
Kościelna
Fatimska
Żernicka
Racławicka
Zielonego Dębu
Pod Lasem

7

Bielany Wrocławskie/ulice cz. I
Akacjowa
Brzozowa
Bzowa
Dębowa
Dwa Światy
Dworcowa
Fiołkowa
Jesionowa
Kalinowa
Kasztanowa
Klecińska
Klonowa
Kolejowa
Konwaliowa
Lawendowa
Letnia
Liliowa

Wesoła
Dębowa
Słoneczna
Malownicza
Wiosenna
Zielona
Radosna
Rodzinna
Zachodnia

TYNIEC MAŁY/ulice cz. II

Bielany Wrocławskie/ulice cz. II
Agrestowa
Amazon
Atramentowa
Błękitna
Boczna
Borówkowa
Brzoskwiniowa
Chomicza Ryszarda
Cicha
Cisowa
Cytrynowa
Czekoladowa
Czereśniowa
Francuska
Handlowa
Irysowa
Jabłoniowa

Jagodowa
Jaśminowa
Jeżynowa
Kłodzka
Krokusowa
Kwiatowa
Leśna
Logistyczna
Łąkowa
MacMillana
Magazynowa
Malinowa
Miodowa
Modrzewiowa
Morelowa
Nektarowa
Niebieska

Ogrodowa
Południowa
Porzeczkowa
Przestrzenna
Rzemieślnicza
Sadownicza
Słoneczna
Sosnowa
Spokojna
Śnieżna
Świerkowa
Tęczowa
Towarowa
Truskawkowa
Tyniecka
Wiśniowa
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Dopłaty obszarowe 2017
- międzyplony
jako element
proekologiczny (EFA)
Siejąc międzyplony rolnik realizuje
obowiązek zazielenienia. Do utrzymywania odpowiedniej powierzchni
proekologicznej – EFA zobowiązane są
gospodarstwa posiadające powyżej
15 ha gruntów ornych. Muszą one wykazać, że 5% gruntów ornych, wchodzących w ich skład, to obszary cenne
środowiskowo.
Jeśli rolnik we wniosku o dopłaty bezpośrednie zadeklarował siew międzyplonu ścierniskowego, to powinien
go wysiać w terminie od 1 lipca do
20 sierpnia. Ważne jest również to,
że musi być on utrzymany na polu co
najmniej do 1 października. Po tym
terminie można go zaorać. Przy wyborze gatunku do uprawy międzyplonu
ścierniskowego należy kierować się
długością okresu wegetacyjnego i dynamiką wzrostu. Ważnym kryterium
jest również koszt zakupu nasion oraz
co będzie w plonie głównym, czyli jaką
roślinę zasiejemy po poplonie.
Jeśli zdecydowaliśmy się na siew
międzyplonów ozimych, powinniśmy to zrobić w terminie od 1 lipca
do 1 października. Rośliny te trzeba
utrzymywać na polu co najmniej do
15 lutego. Przewaga poplonu ozimego nad ścierniskowym polega na tym,
że można go stosować po roślinach
późno schodzących z pola. Działa on
ochronnie na wody gruntowe. Zielony
poplon w okresie zimy zabezpiecza
bowiem przed wymywaniem fosforu
i potasu, chroni strukturę gleby przed
działaniem deszczu i wiatru, zapobiegając tym samym zjawisku erozji
wietrznej i wodnej.
W celu spełnienia obowiązku w ramach
obszarów proekologiczny (obszarów
EFA) powinno się wysiewać międzyplony, które składają się z dwóch gatunków roślin, z następujących grup roślin
uprawnych: zbóż, oleistych, pastewnych, bobowatych drobnonasiennych,
bobowatych grubonasiennych oraz
miododajnych. Trzeba również pamiętać o tym, że mieszanka uprawiana jako
międzyplon, na tej samej działce rolnej,
nie może być następnie uprawiana jako
plon główny w roku następującym po

roku jej wysiania. Zakaz ten dotyczy
także poszczególnych gatunków, z których utworzona została mieszanka.
Do 20 sierpnia rolnicy mogli dokonać zmiany gatunku roślin wysiewanych w mieszankach np. w międzyplonie ścierniskowym, zmianę
działki, na której będzie utrzymywany obszar EFA (np. międzyplony) lub
zmianę elementu EFA, bez zmiany
powierzchni takiego obszaru EFA –
oczywiście o tym fakcie musieli poinformować kierownika biura powiatowego, poprzez złożenie zmiany
do wniosku o przyznanie płatności
wraz z oświadczeniem o powierzchni obszarów proekologicznych. Złożenie ww. dokumentów spowoduje
dostosowanie wniosku o przyznanie
płatności do faktycznej sytuacji oraz
nie spowoduje nałożenia kar administracyjnych związanych ze złożeniem zmiany po terminie lub niewykonaniem obowiązku utrzymania
obszarów proekologicznych, chyba
że rolnik wcześniej został poinformowany o zamiarze przeprowadzenia
kontroli na miejscu lub o jakichkolwiek niezgodnościach we wniosku
o przyznanie płatności.
Międzyplony warto siać jednak nie
tylko ze względu na wymogi unijne.
Na uwadze powinniśmy mieć przede
wszystkim ich dobroczynne działanie. Uprawa międzyplonów podnosi
żyzność gleby na skutek poprawy
bilansu substancji organicznej w glebie poprzez odtwarzanie zasobów
próchnicy. Przyorane międzyplony są
cennym źródłem składników pokarmowych. Dzięki nim, zwłaszcza międzyplonom ozimym, zwiększa się pojemność wodna gleby. Niektóre rośliny
uprawiane w międzyplonie odznaczają się właściwościami fitosanitarnymi,
ograniczając występowanie chorób
i szkodników roślin uprawnych, a także w znacznym stopniu ograniczają
zachwaszczenie.
Doradca terenowy DODR
Monika Kruczek
Źródło: internet

WAŻNE INFORMACJE
ROLNICZE

KOWR zamiast
ARR i ANR
Z początkiem września przestały istnieć: Agencja Rynku Rolnego
(ARR) oraz Agencja Nieruchomości
Rolnych (ANR). Ich zadania przejął
nowo utworzony Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa (KOWR), który
rozpoczął swą działalność 1 września 2017 r. Zmiany czekają również
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), która będzie
pełnić funkcję głównej instytucji
płatniczej.

Dopłaty za materiał siewny
z ARR do ARiMR
Jednak jedno z głównych zadań Agencji Rynku Rolnego – ,,Dopłaty do materiału siewnego” nie trafi do KOWR
tylko do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
I tak, od 1 września 2017 roku to właśnie ARiMR przyjmuje wnioski i wypłaca dopłaty z tytułu zużytego do siewu
lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Do zadań KOWR należą m.in.:
•• poprawa struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych,
•• zadania związane z restrukturyzacją i prywatyzacją zasobów rolnych
Skarbu Państwa,
•• obrót nieruchomościami i innymi
składnikami majątku Skarbu Państwa użytkowanymi na cele rolne,

Oznacza to, że od 1 stycznia 2018
roku rolnicy będą mogli składać
wnioski obszarowe oraz wnioski dotyczące materiału siewnego w jednej
instytucji – w biurach powiatowych
ARiMR.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
będzie mieć oddziały terenowe w każdym województwie.

•• prowadzenie działań promujących
polskie produkty rolne i spożywcze
oraz obsługa funduszy promocji
produktów rolno-spożywczych (np.
Fundusz Promocji Mleka, Fundusz
Promocji Mięsa Wieprzowego itd.),

Centrala Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa:

•• gromadzenie, analiza i udostępnianie informacji dotyczących rynków
produktów rolnych i żywnościowych,

Oddział Terenowy KOWR Wrocław,
ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław

•• wspieranie rozwoju współpracy
handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą,
•• wspieranie rozwoju odnawialnych
źródeł energii w rolnictwie.

Warszawa, ul. Karolkowa 30,
01-207 Warszawa

Województwo dolnośląskie

Filie/biura terenowe KOWR OT
Wrocław:
•• Rakowice Wielkie 15, 59-600 Lwówek
Śląski,
•• ul. Jaworzyńska 199, 59-220 Legnica,
•• ul. Kliczkowska 28, 58-100 Świdnica,
•• ul. Kunickiego 2, 54-616 Wrocław.
Monika Kruczek, DODR Wrocław
Źródło: internet
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GOPS - pomoc żywnościowa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
w Kobierzycach – Koło Turystyczne
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)
- Podprogram 2017
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach we współpracy
z Bankiem Żywności we Wrocławiu, ul. Rogowska 117D przygotowuje się do realizacji
Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ)
– Podprogram 2017, który jest krajowym programem operacyjnym
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym.

Jak skorzystać ze wsparcia Programu?
Osoby, których dochód nie przekracza
200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy
społecznej tj. 1268 zł dla osoby samotnie
gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie, mogą uzyskać skierowanie do
otrzymania pomocy żywnościowej w tutejszym Ośrodku, które zrealizują w Banku
Żywności we Wrocławiu, ul. Rogowska
117D.
Wydawanie żywności z Banku Żywności we Wrocławiu rozpocznie się od dnia

11.10.2017 r. i będzie się odbywać w każdą środę w godz. 14-17. Szczegółowe
informacje można uzyskać pod numerem
telefonu 71 36-98-000. Osoby zainteresowane pobraniem skierowań powinny
zgłaszać się do pracowników socjalnych
w tut. Ośrodku pokój nr 7 i 8 (I piętro).
ZAPRASZAMY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kobierzycach
		
Dyrektor
Ludwika Teresa Oszczyk

zaprasza dzieci i młodzież na

ZIMOWISKO 2018
Gdańsk

Termin: 15-20 stycznia 2018 (6 dni).
Koszt 800 zł (uczestnik).

Transport: autokar.
Zakwaterowanie: Szkolne Schronisko GDAŃSK, ul. Wałowa 21.
Wyżywienie: od kolacji 15 stycznia do obiadu 20 stycznia.

Program zimowiska:
15.01 (poniedziałek): 6.00 wyjazd z Kobierzyc (parking przy Przedszkolu,
ul. Robotnicza), zwiedzanie Zamku Krzyżackiego w Malborku, przejazd
do Gdańska, kolacja, zakwaterowanie;
16.01 (wtorek): zwiedzanie Gdańska, kino;
17.01 (środa): całodzienna wycieczka
do Gdyni i Sopotu – plaża, molo, oceanarium;
18.01 (czwartek): wycieczka na Westerplatte, Muzeum Morskie w Gdańsku;
19.01 (piątek): całodzienna wycieczka na Półwysep Helski;
20.01 (sobota): zwiedzanie Gniezna, powrót do Kobierzyc około godziny 22.00.
Zapisy i pobranie karty uczestnika od 15 października z wpłatą 200 zł zaliczki
u Grażyny Tadeusiak, ulica Robotnicza 21 (kwiaciarnia).
Informacja pod telefonem 71 31 11 198.
Wpłata pozostałej kwoty do 05.01.2018.

Zakopane

Termin: 22-27 stycznia 2018 (6 dni).
Koszt 800 zł (uczestnik).

Uwaga!! Dzieci jeżdzące na nartach ze swoim sprzętem narciarskim
dodatkowo 150 zł – karnety.
Transport: autokar.
Zakwaterowanie: Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Zakopane, ul. Krzeptówki 2.

Program zimowiska:
22.02 (poniedziałek): 6.00 wyjazd z Kobierzyc (parking przy Przedszkolu,
ul. Robotnicza), zwiedzanie Krakowa – Wawel, Rynek, Kościół Mariacki,
przejazd do Zakopanego, zakwaterowanie, kolacja (pierwszy gwarantowany
przez organizatora posiłek);
23.02 (wtorek): śniadanie, sanki, narty – stok narciarski, obiad,
spacer na Krupówki, kino, kolacja;
24.02 (środa): sanki, narty – stok, termy Chochołów;
25.02 (czwartek): sanki, narty, stok, lodowisko,
zwiedzanie Zakopanego – muzeum;
26.02 (piątek): sanki, narty – stok, Krupówki, targ góralski, dyskoteka;
27.02 (sobota): śniadanie, przejazd do Wadowic,
obiad, powrót do Kobierzyc około godziny 20.00.
Zapisy i pobranie karty uczestnika od 15 października z wpłatą 200 zł zaliczki
u Grażyny Tadeusiak, ulica Robotnicza 21 (kwiaciarnia).
Informacja pod telefonem 71 31 11 198.
Wpłata pozostałej kwoty do 15.01.2018.
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Zawodniczka KKJ „Wiktoria”
z sukcesami w ujeżdżeniu
Czternastoletnia Sara Bętkowska – reprezentantka Królewskiego Klubu Jeździeckiego „Wiktoria” z Chrzanowa potwierdza, że ma nieprzeciętny talent
jeździecki. Pierwszym jej sukcesem
było zajęcie I. miejsca w kategorii junior
młodszy, w maju tego roku na Wrocławskiej Olimpiadzie Młodzieży, gdzie
startowała na kucyku „Niki”. Kolejny
sukces odniosła na Mistrzostwach Dolnego Śląska w ujeżdżeniu, które odbyły się w ośrodku w Rybnicy w dniach
24–27.08.2017. Tym razem dla zwiększenia szans na dobry wynik w półfinałach
startowała na dwóch kucykach – ogierze
„Niki” i klaczy „Gina”. Miłą niespodzianką
było zwycięstwo Sary w I półfinale na „Nikim” oraz zajęcie III miejsca na „Ginie”. Drugi półfinał wygrała na „Ginie” a na „Nikim”
była trzecia. Bardzo dobrym finałowym

przejazdem na „Nikim” przypieczętowała
swoje zwycięstwo w tych zawodach, natomiast na uwagę zasługuje fakt, że gdyby
finał jechała na „Ginie” (przed finałem należy wybrać konia, którego wynik liczy się do
klasyfikacji końcowej mistrzostw), to również by wygrała, ale z nieco słabszym wynikiem. W konkursie finałowym zajęła na
niej II. miejsce. Styl w jakim Sara zaprezentowała się na obu koniach w tegorocznych
mistrzostwach, pozwala z pewnym optymizmem patrzyć na planowane w przyszłym roku starty na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży i Mistrzostwach Polski
juniorów młodszych w ujeżdżeniu, dlatego też czeka nas jeszcze pół roku ciężkiej
pracy. Podziękowanie należy się rodzicom
i całej rodzinie Sary za zaangażowanie
i wspieranie sportowego rozwoju Sary.
Krzysztof Król

Sara Bętkowska na najwyższym stopniu podium

Gwiazdy koszykówki w Kobierzycach
W koszykarskim zespole KOSiR Basket Kobierzyce sporo się ostatnio dzieje. Młodzi
koszykarze mieli okazję trenować z legendarnymi postaciami polskiej koszykówki
– Maciejem Zielińskim oraz Andrzejem
Plutą. Obaj znakomici byli reprezentanci

Polski przybyli na zaproszenie trenera Karola Jaśko. Andrzej Pluta wraz z żoną Justyną ostro potrenowali z młodymi adeptami
KOSiR Basketu, a Maciej Zieliński udzielił
wielu fachowych rad podczas zajęć. Oba
treningi okazały się bardzo intensywne

oraz pełne bogatej koszykarskiej wiedzy.
Młodzi koszykarze wraz z trenerem, który aktywnie ćwiczył podczas treningów,
dawali z siebie wszystko. Dla nich trening
z legendami polskiego basketu był wspaniałym przeżyciem. Po treningach trener

Trener Karol Jaśko z nagrodą od Dolnośląskiego
Związku Koszykówki

Maciej Zieliński udzielał wskazówek młodym koszykarzom

Jaśko jeszcze długo rozmawiał oraz wymieniał poglądy z Maciejem Zielińskim
oraz Andrzejem Plutą. Warto odnotować
iż klub KOSiR Basket Kobierzyce w ramach
70-lecia Dolnośląskiego Związku Koszykówki otrzymał nagrodę za wzorowe
szkolenie oraz propagowanie koszykówki
na Dolnym Śląsku!
Wojciech Duczek

