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Wyprawka szkolna
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Piłkarki KPR trenują
przed nowym sezonem

2 INFORMACJE GMINNE

Ważne telefony
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy

Ryszard Pacholik
Piotr Kopeć
Maria Prodeus
Maria Wilk

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

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

798 740 461
607 439 039
71 36 98 120
71 36 98 129

REFERAT OGÓLNY I SPRAW OBYWATELSKICH
Kierownik Referatu
Biuro Obsługi Klienta
Sekretariat

Joanna Kłodzińska
Barbara Hebda
Magdalena Sypniewicz
Marta Szczygieł
Anna Muraczewska

REFERAT FINANSOWY
Wymiar podatków lokalnych od osób fizycznych
Joanna Szymczak
Agnieszka Łysakowska
Edyta Duniec
Wymiar podatków lokalnych od osób prawnych
Jacek Skrzyniarz
Księgowość podatkowa Anna Bojdo
Marek Wilk
Egzekucja
Violetta Kowalska
Kasa
Gospodarka odpadami Małgorzata Biesiada
Magdalena Bąk
Egzekucja opłat
Marcin Kałka

71 36 98 209
71 36 98 105
71 36 98 106
71 36 98 130
71 36 98 125

71 36 98 103
71 36 98 131
71 36 98 132
71 36 98 113
71 36 98 148
71 36 98 116
71 36 98 122
71 36 98 195
71 36 98 205
71 36 98 181

REFERAT INWESTYCJI, NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA
Rafał Krasicki
Kierownik referatu
Insp. nadzoru inwestorskiego
Grzegorz Morawski
Wodociągi, kanalizacja, melioracje
Karolina Jędryka
Dariusz Mirek
Architektura i budownictwo
Grzegorz Maszka
Zdzisław Skrzyniarz
Gospodarka nieruchomościami i geodezja
Marta Borkowska
Magdalena Cendrowicz
Ochrona środowiska
Elżbieta Nawrocka
Hanna Michalak

71 36 98 214

71 36 98 192
71 36 98 112
71 36 98 180
71 36 98 108
71 36 98 110
71 36 98 136
71 36 98 211
71 36 98 111

71 36 98 191
71 36 98 213
71 36 98 201
71 36 98 146
71 36 98 107
71 36 98 171
71 36 98 177

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

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

REFERAT EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
Kierownik referatu
Sport
Oświata i kultura

Anna Wilisowska
Wojciech Duczek
Edyta Chomiak
Iwona Witkowska

71 36 98 196
71 36 98 186
71 36 98 197
71 36 98 207

Barbara Świerczyńska

71 36 98 206

Lucyna Suchecka
Agnieszka Jankowska-Jakus
Maria Okraszewska
Informatyka
Marek Milewski
Paweł Eljasiński
Działalność gospodarcza Agata Krajewska
Audytor wewnętrzny Paweł Giszko
Ewidencja ludności
Wiesława Suchecka
Sprawy wojskowe i OC Henryk M. Bosiacki

71 36 98 208
71 36 98 163

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

71 36 98 000

Radca Prawny

71 36 98 017

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC

Stanowiska samodzielne

Kadry
Promocja gminy

Firma z branży cateringowej
poszukuje osób na stanowiska:

nr 364

KASJERKA BUFETOWA

Dla naszego Klienta z branży spożywczej, aktualnie poszukujemy kandydatów
lub kandydatek na stanowisko:

Operator Produkcji – organizowany dojazd
Nr ref.: PP/NW/2015

71 36 98 138
71 36 98 200
71 36 98 199
71 36 98 104
71 36 98 203
71 36 98 189
71 36 98 202

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej aplikacji zawierającej CV na adres:
anna.drygala@adecco.com lub telefonicznie tel. 601 232 530. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).

Adecco Poland Sp. z o.o.
Dla naszego Klienta z branży spożywczej, aktualnie poszukujemy kandydatów
lub kandydatek na stanowisko:

Pracownik Produkcji – organizowany dojazd!
Miejsce pracy: Nowa Wieś Wrocławska
Opis stanowiska pracy: pakowanie i kompletowanie wyrobów gotowych, praca
przy produkcji w zespole produkcyjnym, zapewnienie ciągłości pracy na linii.
Wymagania: mile widziane doświadczenia w obszarze produkcji, umiejętność pracy w zespole, książeczka sanepidowska mile widziana.
Oferujemy: dofinansowanie i organizowany transport (Bielawa, Dzierżoniów,
Uciechów, Łagiewniki, Radzików, Kobierzyce, Strzelin, Białobrzezie, Dankowice,
Jordanów Śląski, Sobótka, Rogów Sobócki, Mirosławice, Kąty Wrocławskie), pracę
w systemie dwuzmianowym, umowę o pracę, wynagrodzenie 2000zł/m-c brutto,
możliwość zdobycia doświadczenia w dynamicznym środowisku międzynarodowej firmy, sponsorowane ubezpieczenie na życie, prywatną opiekę medyczną.
Oferta dotyczy pracy tymczasowej.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej aplikacji zawierającej CV na adres:
anna.drygala@adecco.com lub telefonicznie tel. 601 232 530. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).

telefonicznie do Sekretarza Gminy Kobierzyce Marii Wilk tel. 71 36 98 125
pisemnie na adres Urzędu Gminy Kobierzyce, al. Pałacowa 1
55-040 Kobierzyce; - pocztą elektroniczną na e-mail: info@ugk.pl

do kantyny pracowniczej

Obowiązki: prace porządkowe, pomoc w przygotowaniu i ekspozycji
posiłków, obsługa klienta.
INFORMACJE DODATKOWE

Rodzaj pracy: pełny etat
Min. wykształcenie: średnie
Wymagania: dyspozycyjność, książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych.
Zainteresowanych prosimy o CV na:
m.glowacz@bbb.pl, biuro@bbb.pl lub
o kontakt pod numerami telefonów:
601 784 918, 71 78 80 885.

Firma P.P.H.U SKOMA

kierowcę
samochodu ciężarowego
z prawem jazdy kat C
Wymagania: ważne uprawnienia do
kierowania pojazdami; prawo jazdy
kat. C; ważne badania psychologiczne;
ważne zaświadczenie o ukończeniu
kursu na przewóz rzeczy.
Oferujemy: pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie; umowę o pracę;
atrakcyjne wynagrodzenie.
Aplikacje prosimy wysyłać na mail:
janskowronski.skoma@o2.pl,
tel. 601760010.
Informujemy, że z wybranymi
kandydatami skontaktujemy się
telefonicznie.

Wydawca: Urząd Gminy Kobierzyce

Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, tel. 71 36 98 125

Skład, łamanie, druk: Infomax-Wrocław Agencja Reklamy,
54-609 Wrocław, ul. Godlewskiego 7b/1, tel./fax 71 342 30 43

Redaguje zespół:
Opinie na temat działalności Urzędu Gminy Kobierzyce proszę przekazywać:

POMOC KUCHENNA
– OBSŁUGA KLIENTA

świadcząca usługi transportowe
dla jednej z największych firm
logistycznych na świecie zatrudni

Nr ref.: PP/NW/2015

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

Rodzaj pracy: pełny etat
Min. wykształcenie: średnie
Wymagania: dyspozycyjność, książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Miejsce pracy: Magnice
(Województwo Dolnośląskie).

nr 364

Urząd Gminy:

Obowiązki: prace porządkowe, obsługa klienta, wsparcie współpracowników w ekspozycji dań.
INFORMACJE DODATKOWE

Miejsce pracy: Nowa Wieś Wrocławska.
Opis stanowiska pracy: obsługa maszyn z panelem sterującym, zapewnienie ciągłości pracy na linii produkcyjnej, nastawienie na osiąganie celów jakościowych
i ilościowych.
Wymagania: znajomość obsługi maszyn z panelem sterującym lub manualnych,
doświadczenie w obszarze produkcji, książeczka sanepidowska mile widziana, mile
widziane uprawnienia na wózki widłowe.
Oferujemy: dofinansowanie i organizowany transport (Bielawa, Dzierżoniów, Uciechów, Łagiewniki, Radzików, Kobierzyce, Strzelin, Białobrzezie, Pożarzyce, Jezierzyce,
Dankowice, Jordanów Śląski, Sobótka, Rogów Sobócki, Mirosławice, Kąty Wrocławskie), pracę w systemie dwuzmianowym, umowę o pracę, zatrudnienie bezpośrednio u pracodawcy, możliwość zdobycia doświadczenia w dynamicznym środowisku
międzynarodowej firmy, sponsorowane ubezpieczenie na życie, opiekę medyczną.
Oferta dotyczy pracy stałej.

71 36 98 204

REFERAT DRÓG TRANSPORTU I MIENIA KOMUNALNEGO
Piotr Ligas
Kierownik referatu
Komunikacja zbiorowa, interwencje
Małgorzata Seredyńska
Drogi gminne i infrastruktura
Joanna Najmrodzka
Gospodarka komunalna Agnieszka Kobus-Kochańczyk
Jarosław Komorowski
Oświetlenie drogowe Zbigniew Ratajewski
Gospodarka mieszkaniowa
Marta Stachów

Adecco Poland Sp. z o.o.

Wojciech Duczek, Agnieszka Jankowska - Jakus, Krzysztof Kmiecik, Janusz Kołodziej,
Piotr Kopeć, Elżbieta Regulska, Anna Wilisowska, Maria Wilk, Małgorzata Żurawska.

INFORMACJE GMINNE

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOBIERZYCE
z dnia 9 lipca 2015 r.

o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, obwodowych komisjach do spraw
referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r.
Na podstawie art. 6 ust. 5 w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015 roku poz. 318)
oraz Uchwały Nr XXVII/330/13 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Kobierzyce na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych, Uchwały Nr XXXIX/573/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia
28 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału Gminy Kobierzyce na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów,
granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych, Uchwały Nr XLII/619/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zmiany
uchwały dotyczącej podziału Gminy Kobierzyce na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji
wyborczych – podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji
do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji
do spraw referendum

1.

Bielany Wrocławskie, ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bzowa, Dębowa, Dworcowa,
Jesionowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Kłodzka, Kolejowa, Letnia,
Lipowa, Majowa, Makowa, Platanowa, Polarna, Sosnowa, Widok, Wiosenna,
Zimowa, Śnieżna, Rzemieślnicza, Dwa Światy, Fiołkowa, Klecińska,
Konwaliowa, Lawendowa, Liliowa, Magnoliowa, Polna, Różana, Storczykowa,
Wrocławska, Ryżowa, Jaśminowa, Nektarowa, Irysowa, Krokusowa

Gminny Zespół Szkół, ul. Akacjowa 1
BIELANY WROCŁAWSKIE (lokal dostosowany
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

2.

Tyniec Mały, Biskupice Podgórne, Domasław, Księginice

3.

Bąki, Królikowice, Krzyżowice, Małuszów, Nowiny, Racławice Wielkie,
Żerniki Małe

Powiatowy Zespól Szkół Nr 1, ul. Główna 2
KRZYŻOWICE

4.

Kobierzyce

Szkoła Podstawowa, ul. Parkowa 7
KOBIERZYCE (lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych)

5.

Owsianka, Pustków Żurawski, Żurawice

Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Kolejowa 46
PUSTKÓW ŻURAWSKI

6.

Solna, Wierzbice

Świetlica Wiejska, ul. Tarnopolska 15
WIERZBICE

7.

Budziszów, Cieszyce, Damianowice, Dobkowice, Rolantowice, Szczepankowice

Świetlica Wiejska, ROLANTOWICE 4A

8.

Jaszowice, Pustków Wilczkowski, Tyniec nad Ślęzą

9.

Chrzanów, Kuklice, Magnice, Pełczyce

10.

Wysoka – ulice: Brzozowa, Malinowa, Chabrowa, Lipowa, Leszczynowa,
Jeżynowa, Różana, Fiołkowa, Kolorowa

11.

Wysoka – ulice: Bajeczna, Biedronki, Cisowa, Cztery Podkowy, Irysowa,
Jaśminowa, Jaworowa, Konna, Majowa, Malownicza, Motylkowa, Ogrodowa,
Pogodna, Radosna, Sezamkowa, Trzmielowa, Wiosenna, Wrocławska, Jasna,
Łagodna, Miodowa, Nastrojowa, Nektarowa, Bratnia, Działkowa. Ślęza

Świetlica Wiejska, ul. Przystankowa 2
ŚLĘZA (lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych)

12.

Bielany Wrocławskie, ulice: Agrestowa, Boczna, Borówkowa, Brzoskwiniowa,
Cicha, Cisowa, Cytrynowa, Czereśniowa, Poziomkowa, Jabłoniowa,
Jagodowa, Jeżynowa, Kwiatowa, Leśna, Łąkowa, Malinowa, Miodowa,
Modrzewiowa, Morelowa, Ogrodowa, Południowa, Porzeczkowa, Sadownicza,
Słoneczna, Spokojna, Świerkowa, Truskawkowa, Wiśniowa

Gminny Zespół Szkół, ul. Akacjowa 1
BIELANY WROCŁAWSKIE

Świetlica Wiejska, ul. Świdnicka 6
TYNIEC MAŁY

Świetlica Wiejska, ul. Szkolna 23
TYNIEC NAD ŚLĘZĄ
Gimnazjum, ul. Parkowa 7
KOBIERZYCE (lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych)
Przedszkole Samorządowe, ul. Przystankowa 2
ŚLĘZA

Każdy uprawniony do głosowania w referendum może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłaszać
wójtowi najpóźniej do 24 sierpnia 2015 r.
Do głosowania korespondencyjnego właściwe są komisje do spraw referendum nr 1, 4, 9, 11.
Osoba uprawniona do udziału w referendum o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn.
zm.) oraz uprawniony, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. Akty
pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy wpisanego do rejestru wyborców Gminy Kobierzyce wniesiony do wójta najpóźniej do
28 sierpnia 2015 r.
Głosowanie odbędzie się w siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum w dniu 6 września 2015 r. od godz. 600 do godz. 2200.
Wójt Gminy Kobierzyce
/ - / Ryszard Pacholik
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Zespół
Interdyscyplinarny
w Kobierzycach
Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem stanowiącym zagrożenie dla wszystkich uwikłanych w nią osób: ofiar, świadków, sprawców. Skutki jej są długotrwałe i wpływają
na codzienne życie osób, których dotyczą.
Przemoc to intencjonalne działanie lub
zaniechanie działania jednej osoby wobec
drugiej, która wykorzystując przewagę sił
narusza prawa i dobra osobiste jednostki
powodując cierpienie i szkody.
Przemoc w rodzinie to problem natury prawnej, moralnej, psychologicznej
i społecznej. Wyróżnia się formy przemocy: fizyczna, psychiczna, seksualna,
ekonomiczna i zaniedbanie. Interwencje w przypadku przemocy domowej
określa m.in. ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ustawa
wprowadziła możliwość bezpłatnego
poradnictwa medycznego, prawnego,
socjalnego, zawodowego, rodzinnego,
psychologicznego oraz badania lekarskiego dla ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała wraz z wydaniem
zaświadczenia lekarskiego (obdukcji).
Gmina ma obowiązek stworzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, złożonego
z przedstawicieli służb zajmujących się
przeciwdziałaniem przemocy.
W naszej gminie Wójt Gminy Kobierzyce
powołał w 2011 roku pierwszy Zespół
Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Jest to
zespół osób delegowanych ze środowisk
profesjonalnych do koordynacji, analiz
i rozwiązywania lokalnych problemów
przemocy w rodzinie. Zespół składa się
z przedstawicieli: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, policji, prokuratury, sądu,
oświaty, ochrony zdrowia i organizacji
pozarządowej.
Zespół Interdyscyplinarny ma możliwość
tworzenia grup roboczych. Od 2011 roku
odbyło się 441 spotkań grup roboczych.
W skład grupy roboczej mogą wchodzić: pracownik socjalny, dzielnicowy,
gdy w rodzinie są dzieci w wieku szkolnym – pedagog szkolny, psycholog jeśli
zachodzi potrzeba – pracownik ochrony
zdrowia, kurator sądowy, asystent rodziny lub inny specjalista. Przedstawiciele
grupy roboczej spotykają się zarówno
z osobami doznającymi przemocy jak
i stosującymi przemoc i we współpracy
z rodziną pracują nad zaplanowaniem
i realizacją stosownej pomocy oraz jej
monitoringiem.
Zespół działa przy Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej, który zapewnia jego
obsługę organizacyjno-techniczną.
Kontakt:
ul. W. Witosa 18, 55-040 Kobierzyce
tel.: 71 36 98 000 w. 018 lub 71 36 98 018
zespolinterdyscyplinarny@gops.kobierzyce.pl
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O żniwach
i nowym roku szkolnym
– Panie Wójcie. Gmina Kobierzyce przeciętnemu Polakowi kojarzy się z rozwojem gospodarczym, specjalną strefą
ekonomiczną z dużymi zakładami pracy, czy centrami handlowymi w Bielanach Wrocławskich. Ale przecież jest to
obszar, w którym rolnictwo wciąż odgrywa bardzo ważną rolę. Czy tak jest
w istocie?
Ryszard Pacholik – Oczywiście, że tak.
Nie zapominamy o tym, że duża część
mieszkańców utrzymuje swoje rodziny
z uprawy roli. Dlatego też z uwagą monitorujemy przebieg żniw – okresu bardzo
wytężonej pracy rolników. Dla rozwoju
gospodarczego Gminy Kobierzyce ten
sektor jest bardzo istotny. W ostatnich
latach rolnictwo bardzo się rozwinęło,

także u nas. Na polach coraz więcej jest
nowoczesnego sprzętu, z czego oczywiście jesteśmy zadowoleni. Szerzej o zagadnieniach związanych z tegorocznymi
żniwami piszemy w specjalnym wydaniu
biuletynu, który wydajemy równolegle
z numerem sierpniowym. Warto się z nim
zapoznać.
– Wakacje to czas wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, ale nowy rok
szkolny zbliża się wielkimi krokami. Czy
gminne placówki oświatowe są gotowe
na przyjęcie uczniów?
Ryszard Pacholik – Oczywiście, że tak.
Z roku na rok baza oświatowa się powiększa. Już po raz drugi tyniecka szkoła przyjmie uczniów i przedszkolaków w swoim
nowoczesnym budynku, ale przecież jak

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym czeka na uczniów

Budowa szkoły w Wysokiej

na drożdżach w miejscowości Wysoka rośnie nowoczesny obiekt oświatowy, który
1 września 2016 roku powinien otworzyć
swoje podwoje. Patrząc na tempo prac
budowlanych, jestem przekonany, że tak
się stanie. W pozostałych placówkach,

tam gdzie było to konieczne, wykonywane są niezbędne remonty i naprawy, tak
by nowy rok szkolny dla wszystkich mógł
się rozpocząć bez przeszkód.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał – Janusz Kołodziej

Zbiór cebuli pod Budziszowem

Policja ostrzega:
NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ!
– Ostatnio w kilku miejscach w naszej
gminie pojawiły się plakaty ostrzegające mieszkańców przed oszustami. O co
chodzi w tej akcji?
Czesław Czerwiec Kierownik Posterunku Policji w Kobierzycach – Jest to akcja
policji, mająca na celu ostrzeżenie mieszkańców (głównie osób starszych) przed
próbą wyłudzenia pieniędzy tzw. „metodą na wnuczka”. Otrzymaliśmy sygnały,
że takie zdarzenia miały miejsce również na naszym terenie. Mimo ostrzeżeń
i tego, że takie akcje były już wcześniej
prowadzone – wciąż znajdują się ludzie,
którzy dają się oszukać. Dotyczy to głównie osób starszych, dość łatwowiernych,
o dużej wrażliwości na krzywdę ludzką,
którzy w spontanicznym odruchu życz-

liwości, sami stają się ofiarami takich
oszustw.
– Jak należy się zachować i na co należy
zwrócić uwagę, jeśli już ktoś, podający
się za członka rodziny, policjanta, czy też
osobę z pomocy społecznej, zwróci się
do nas z prośbą o pomoc finansową?
Czesław Czerwiec – Przede wszystkim
należy pamiętać o kilku podstawowych
zasadach. Należy taką osobę wylegitymować, a w przypadku osoby podającej się za wnuczka – zapytać o ogólnie
znane fakty z życia rodziny, znajomych,
imiona bliskich krewnych itp. Chciałbym
też z całą mocą podkreślić, że prawdziwy
policjant nie może i nigdy nie zwraca się
do nas z prośbą o przekazanie pieniędzy!
Po tym między innymi możemy poznać,

Czesław Czerwiec – Kierownik Posterunku Policji w Kobierzycach

że osoba podająca się w danym przypadku za policjanta – jest oszustem. Pamiętajmy, że oszuści to ludzie często inteligentni, ale pozbawieni jakichkolwiek
skrupułów. Są dobrymi psychologami, łatwo wzbudzają zaufanie, często pracują

w zorganizowanych grupach. Jeszcze raz
proszę o ostrożność w takich przypadkach i odrobinę zdrowego rozsądku. Nie
dajmy się oszukać!
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał – Janusz Kołodziej

INFORMACJE GMINNE

Obowiązek
informacyjny
rolników
Agencja Nasienna w Lesznie, będąca organizacją hodowców, lub sam hodowca, mają prawo zwrócić się
do rolnika z zapytaniem, czy i w jakim zakresie korzystał
on z odstępstwa rolnego. W tym celu Agencja regularnie
wysyła do rolników wnioski o udzielenie informacji, wraz
z formularzem AGNAS, który ma ułatwić udzielenie odpowiedzi. Zgodnie z przepisami, rolnicy mają obowiązek na
taki wniosek odpowiedzieć pisemnie (we właściwy sposób wypełniając formularz) lub udzielając wymaganych
informacji (listownie albo mailowo), nawet jeśli w danym
sezonie lub roku:
•• nie uprawiali odmian objętych ochroną wyłącznego
prawa;
•• nie korzystali z materiału siewnego lub sadzeniaków
z własnego zbioru, lecz wysiali wyłącznie materiał kwalifikowany;
•• nie znają nazw wysianych odmian;
•• nie prowadzili upraw w ogóle.
Udzielenie informacji jest obowiązkowe, bez względu
na charakter gospodarstwa (konwencjonalne, ekologiczne, wielkotowarowe), wielkość i strukturę upraw,
czy też przeznaczenie zbiorów (ponowny siew, skarmienie itp.); jedynym kryterium zwolnienia jest posiadana
powierzchnia gruntów rolnych. Posiadacze gruntów rolnych poniżej 10 ha (grunty własne i dzierżawy pisemne
lub ustne) są zwolnieni z obowiązku udzielania informacji. Należy jedynie powiadomić Agencję Nasienną o tym
fakcie, najlepiej pisemnie (przesyłając na nasz adres
oświadczenie np. „Oświadczam, że w roku 2015 posiadam poniżej 10 ha gruntów rolnych", opatrzone bieżącą
datą, imieniem i nazwiskiem, adresem oraz własnoręcznym podpisem).
/źródło: Agencja Nasienna w Lesznie/

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
zrealizowana przy udziale środków unijnych
Dobiegła końca realizacja inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej środkowej części Gminy
Kobierzyce – Etap III miejscowość Królikowice” dofinansowanej w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007–2013. Zgodnie z umową podpisaną
z Samorządem Województwa Dolnośląskiego ostateczna
wartość dotacji wyniosła 3 015 015,00 zł. Obecnie trwa finansowe rozliczanie przedmiotowej inwestycji.
W wyniku realizacji operacji wybudowano sieć kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Królikowice, dzięki czemu podniesiono jakość oraz poprawiono warunki życia mieszkańców. Wykonano m.in.:
- 4 880 m sieci głównej grawitacyjnej o średnicy 200 mm,
- 973,82 m sieci głównej grawitacyjnej o średnicy 160 mm,
- 2700,29 m sieci tłocznej.

W ramach realizacji inwestycji wybudowano ponadto
8 przepompowni. Budowa infrastruktury technicznej
przyczyniła się do podniesienia standardu życia mieszkańców Królikowic, realizacja inwestycji wpłynęła także
korzystnie na środowisko naturalne.
Anna Dudarska
Operacja pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej środkowej części Gminy Kobierzyce – Etap III miejscowość
Królikowice” współfinansowana z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

SPOTKANIE PLENEROWE
05.09.2015 r. „ARKALANDIA”
BIELANY WROCŁAWSKIE
GODZ. 15:00, „WYPRZEDAŻ GARAŻOWA”
MOŻNA SPRZEDAĆ OD RAZU - CO NAM ZALEGA W GARAŻU!
PROGRAM SPORTOWY:

PROGRAM ARTYSTYCZNY

Zwrot podatku
akcyzowego
w 2015 r.
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT.
W terminie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.
należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia
gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami)
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015 r. Limit zwrotu
podatku w 2015 r. wynosić będzie: 81,70 zł x ilość ha użytków
rolnych. Pieniądze wypłacane
będą w terminie od 1–31 października 2015 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta,
albo przelewem na rachunek
bankowy podany we wniosku.
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16-18:00 WYSTĘPY ZESPOŁÓW DZIECIĘCO MłODZIEŻOWYCH:
- CENTRUM RODZINNYCH INSPIRACJI
„POGODNA CHATKA”
- CENTRUM DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH „KUŹNIA”
- SZKOŁA MUZYCZNA „YAMAHA”
- GCKiS KOBIERZYCE
18-20 WYSTĘPY ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH
20-22 ZABAWA TANECZNA

16:00 GRY i TURNIEJE:
- Symultana szachowa z Arcymistrzynią
Moniką Krupą
- Nieoficjalne Mistrzostwa Bielan
Wrocławskich w tenisie stołowym
- Turniej drużyn 2 osobowych w „ Piłkarzyki”
- Mecze siatkówki i koszykówki
- Konkursy i zabawy sportowe

GODZ 17:00 - PRZEJAŻDŻKI ROWEROWE DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PYSZNE DANIA Z GRILLA
ORGANIZATORZY:

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Kobierzyckiej
Sołtys i Rada Sołecka Bielan Wrocławskich
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wspomnienia z wakacji
Wakacyjny wypoczynek
nad morzem

10 lipca 2015 r. młodzież z naszej gminy udała się na długo wyczekiwany wakacyjny wyjazd nad Morze Bałtyckie. Organizatorem wyjazdu było Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci z Kobierzyc. Miejscem pobytu była nadmorska miejscowość wypoczynkowa Międzywodzie. Poza korzystaniem z plaży i morza, dzieci aktywnie
spędzały wolny czas. Odbywały się mecze piłki siatkowej, a podczas niesprzyjającej pogody miały miejsce spacery między innymi do Dziwnowa. Dzieci miały też
możliwość oglądania regat oraz uczestniczenia w festiwalu greckim. Odbyły się
również dwie wycieczki autokarowe: pierwsza do Świnoujścia i Międzyzdrojów,
gdzie odbył się festiwal indyjski, a druga do Rewala i Kołobrzegu, gdzie dzieci
zobaczyły nowo odremontowane molo. Nasza młodzież poznała historię i kulturę polskich miejscowości nadmorskich. Bardzo udane były również turnusy
w Pobierowie i Świnoujściu. Dzieci pokochały polskie morze i czekają na kolejną
kolonię za rok.
Grażyna Tadeusiak

REWAL

MIĘDZYWODZIE

Wyjazd dofinansowano z budżetu Gminy Kobierzyce

ŚWINOUJŚCIE
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Kolonie w Rewalu

Dzieci z Gminy Kobierzyce wyjechały na kolonie letnie z programem edukacyjno-profilaktycznym do nadmorskiej miejscowości Rewal. 58 uczestników w wieku od 7 do 16 lat miło
i aktywnie spędzało czas nad morzem. Realizowano program mający na celu rozwój dziecka,
zdobycia umiejętności przydatnych w pokonywaniu trudności w codziennym życiu. Była kolonijna akademia umiejętności, tj. warsztaty z zakresu plastyki lub techniki – dzieci brały udział
w kilkugodzinnych zajęciach – bawiąc się, stworzyły własne, małe „dzieła sztuki”. Organizowano
również ogniska, dyskoteki, konkursy z nagrodami (czystości, piosenki, plastyczny, miss i mister
kolonii, rzeźby z piasku i inne), imprezy m.in: kolonijny pokaz mody ekologicznej, dyskoteki, karaoke, śluby kolonijne, naukę tańca i inne. Mnóstwo było też zajęć sportowych i rekreacyjnych
poprawiających sylwetkę i samopoczucie, sport na wesoło – mistrzostwa kolonii w różnych
dyscyplinach śmiesznych takich jak baloniada, slalom z piłeczką do ping-ponga na łyżeczce
do herbaty i inne. Podczas zabaw i baloniady było wiele radości, śmiechu i wspaniałej grupowej rywalizacji. Oczywiście było też plażowanie i kąpiele w Bałtyku. Przy okazji poznano uroki
i historię nadmorskich miejscowości. Były wycieczki do Świnoujścia, Międzyzdrojów, Trzęsacza
i Niechorza, gdzie dzieci uczestniczyły w festynie „Święto śledzia”. Koloniści brali udział w festiwalu indyjskim, poznali taniec i kulturę tego egzotycznego kraju. Uczestnicy kolonii wiele
się nauczyli, zdobyli nowe umiejętności, zobaczyli nowe ciekawe miejsca. Wszyscy wrócili wypoczęci, zadowoleni, uśmiechnięci, chcieliby jeszcze. Dwa tygodnie wakacji nad morzem to
czas spędzony sympatycznie, zdrowo, aby nabrać ochoty do pracowitego roku szkolnego oraz
radzenia sobie z problemami dnia codziennego.
Bożena Noga
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TOPACZ MIASTO DZIECI
- po raz trzeci
Już po raz trzeci w miejscowości Ślęza istniało Miasto Dzieci. Podczas dwóch, jednotygodniowych turnusów półkolonii, dzieci
stworzyły własne kolorowe miasteczko,
w którym praca, zarabianie i podejmowanie ważnych decyzji to jedna wielka
zabawa. Projekt jest przeznaczony dla
dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat
z Wrocławia oraz z terenu Gminy Kobierzyce. Z wypoczynku letniego w Mieście
Dzieci skorzystało 1160 osób oraz 320
uczestników z naszej gminy. Topacz Miasto
Dzieci to projekt edukacyjno-społeczny,
non-profit, który na przykładzie mikrospołeczeństwa zapoznaje z podstawowymi zasadami ekonomii i funkcjonowania
we współczesnym świecie. Dzieci dostają

możliwość zarabiania własnych pieniędzy
i zarządzania nimi. Zarobione pieniądze
mogą wydawać w Sklepie Marzeń, w którym kupują m.in. tablety, zabawki, kamery,
materiały szkolne czy akcesoria sportowe.
Poprzez zabawę poznają różne zawody
takie jak: farmaceuta, strażak, policjant
czy dziennikarz. Uczestnicy uczą się pracy
zespołowej, wybierają władze „Miasta Dzieci”, a także spędzają czas wolny na zabawie
i grach sportowych. Rekrutację prowadziło:
Miasto Wrocław, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Kobierzycach. Organizatorami
projektu są: Fundacja Miasto Dzieci, Gmina
Kobierzyce oraz miasto Wrocław.
Agnieszka Jankowska-Jakus

Mini-myjnia samochodowa

Zajęcia pobudzały wyobraźnię małych twórców

Obóz w Lewinie Kłodzkim
W terminie od 12 do 18 lipca 2015 r. zawodnicy sekcji koszykówki i piłki nożnej
przebywali w Lewinie Kłodzkim na obozie
szkoleniowo-wypoczynkowym. Uczestnicy w wieku od 8 do 13 lat zostali przydzieleni do 5 grup prowadzonych przez

Ja też kiedyś będę strażakiem....

uczestnicy korzystali z otwartego basenu
w Lewinie Kłodzkim, a w razie niepogody
z Aquaparku w Kudowie Zdrój. Nie zapomniano o innych atrakcjach jak strzelanie
z łuku, poszukiwanie skarbów wykrywaczem metalu oraz o integracji uczestni-

Obóz rekreacyjno-sportowy
karateków z GCKiS
W dniach 27.06–08.07.2015 r. dzieci i młodzież z sekcji GCKiS karate pod opieką
instruktora przebywali: na obozie sportowo-rekreacyjnym w hotelu „Orle” na Wyspie Sobieszewskiej.
Program pobytu obejmował 3 treningi dziennie: poranny rozruch biegowy,
trening główny techniczny oraz trening
i naukę kata, a także w uczestnictwo
w wycieczkach lub odpoczynek na plaży. W trakcie trwania obozu dzieci brały

Młodzi koszykarze po treningu

trenerów i wychowawców (3 grupy piłkarskie, 2 grupy koszykarskie). Zajęcia treningowe odbywały się dwa razy dziennie
w sali sportowej, na boisku tartanowym,
boisku trawiastym i „Orliku” w Kudowie
Zdr. Oprócz zajęć treningowych zrealizowano wycieczki na Szczeliniec, Błędne
Skały, do Kudowy Zdrój, Wambierzyc i Polanicy Zdrój Przy sprzyjającej pogodzie

ków w czasie dyskoteki i ogniska z pieczeniem kiełbasek. Organizator wypoczynku
zapewnił stoły do tenisa stołowego, bilard, piłkarzyki, gry świetlicowe i dla najmłodszych plac zabaw oraz nagrody dla
uczestników. Największą atrakcją ostatniego dnia były zjazdy letnim torem saneczkowym w Polanicy Zdrój.
Waldemar Bernecki

Karatecy GCKiS na plaży

udział w różnego rodzaju dodatkowych
zajęciach sportowych organizowanych
na terenie ośrodka wycieczkach pieszych
i autokarowych po najbliższej okolicy.
Ponadto organizowane były zajęcia rekreacyjne i kulturalne. Zorganizowany został
wyjazd do Malborka, Gdańska oraz wycieczka do regionalnego rezerwatu przyrody jakim jest „Ptasi Raj”.
Dariusz Kwiecień
– instruktor karate GCKiS
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Spotkania konsultacyjne Lider A4
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gmin: Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice i Żórawina – Lider A4 zaprasza na cykl spotkań i konsultacji
dotyczących współtworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lider A4 na lata 2014–2020.
Cykl spotkań konsultacyjnych Nr 1
Cel spotkania: Określenie problemów
i potrzeb obszaru uwzględniających perspektywę poszczególnych grup docelowych (diagnoza partycypacyjna).
Grupa docelowa: 1) przedstawiciele organizacji społecznych; 2) przedstawiciele
środowisk gospodarczych; 3) przedstawiciele defaworyzowanych kategorii społecznych. Właściwi przedmiotowo reprezentanci administracji publicznej.
Terminy:
26.08.2015 r., godz. 17.00–19:00, Żórawina GCK, ul. Niepodległości 6 – NGO.
28.08.2015 r., godz.17:00–19:00, Kąty Wrocławskie GOKiS, ul. Zwycięstwa 23 – przedsiębiorcy.
02.09.2015 r., godz.17:00–19:00, Kobierzyce UG, Al. Pałacowa 1 – defaworyzowani.
Zastosowana metoda konsultacji: Warsztat konsultacyjny.
Plan merytoryczny spotkania:
1. Prezentacja dotychczasowego dorobku LGD Lider A4 – 15 min.
2. Praca warsztatowa w podgrupach
z wykorzystaniem techniki World Cafe.
Przedmiotem rozważań będą problemy i potrzeby poszczególnych grup

GOPS
ogłasza
zbiórkę
W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym 2015/2016
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach ogłasza zbiórkę artykułów szkolnych (również
używanych) m.in. plecaków, przyborów szkolnych np. piórników,
zeszytów, długopisów itd. Zebrane
przedmioty zostaną przekazane
dzieciom z rodzin wielodzietnych
i potrzebujących.
Powyższe artykuły zebrane będą
w budynku GOPS pokój 7 i 8 (I piętro) w godz. 8.00–15.00. Zbiórka
trwać będzie do końca września br.

Ludwika Teresa Oszczyk
Dyrektor GOPS w Kobierzycach

docelowych związane z ich funkcjonowaniem na obszarze LGD – 1,5 h.
3. Podsumowanie i wnioski 15 min.

Cykl spotkań konsultacyjnych Nr 2
Cel spotkania: Opracowanie analizy
SWOT obszaru oraz określenie celów
ogólnych LSR.
Grupa docelowa: społeczność lokalna poszczególnych gmin wchodzących w skład
LGD Lider A4 (Domaniowa, Żórawiny, Siechnic, Kobierzyc, Kątów Wrocławskich). Zaproszenia do udziału w spotkaniach skierowane będą do szerokiego grona potencjalnych
uczestników: organizacji społecznych,
przedsiębiorców, administracji publicznej,
liderów lokalnych, ogółu obywateli.
Terminy:
14.09.2015 r., Domaniów 56, UG, godz.
16:00–19:00.
15.09.2015 r., Żórawina GOK, ul. Niepodległości 6, godz. 16:00–19:00.
16.09.2015 r., Św. Katarzyna GCK, ul. Główna 86, godz. 16:00– 9:00.
17.09.2015 r., Kobierzyce UG, Al. Pałacowa 1, godz.16:00–19:00.
18.09.2015 r., Kąty Wrocławskie GOKiS,
ul. Zwycięstwa 23, godz. 16:00–19:00.
Zastosowana metoda konsultacji: Warsztat przyszłościowy.

Plan merytoryczny spotkania:
1. Prezentacja dotychczasowego dorobku LGD Lider A4 – 15 min.
2. Prezentacja dotychczas zidentyfikowanych problemów i potrzeb obszaru –
15 min.
3. Praca warsztatowa w podgrupach –
wskazanie słabych i mocnych stron
obszaru oraz szans i zagrożeń – 1 godzina.
4. Praca warsztatowa w podgrupach –
definiowanie celów ogólnych LSR –
1,15 h.
5. Podsumowanie i wnioski 45 min.

Cykl spotkań konsultacyjnych Nr 3
Cel spotkania: Określenie celów szczegółowych i przedsięwzięć LSR oraz założeń
do optymalnej realizacji strategii.
Grupa docelowa: 1) przedstawiciele organizacji społecznych; 2) przedstawiciele
środowisk gospodarczych; 3) przedstawiciele defaworyzowanych kategorii społecznych. Właściwi przedmiotowo reprezentanci administracji publicznej.
Terminy:
30.09.2015 r., godz.17:00–19:00, Kobierzyce UG, Al. Pałacowa 1 – defaworyzowani
01.10.2015 r., godz. 17:00 –19:00, Żórawina GOK, ul. Niepodległości 6 – NGO.

02.10.2015 r., godz. 17:00–19:00, Kąty
Wrocławskie GOKiS, ul. Zwycięstwa 23 –
przedsiębiorcy.
Zastosowana metoda konsultacji: Konferencja przyszłościowa.
Plan merytoryczny spotkania:
1. Prezentacja podstawowych założeń
funkcjonowania LGD w nowej perspektywie finansowej (2014–2020) –
10 min.
2. Praca warsztatowa w podgrupach –
generowanie celów szczegółowych
LSR oraz potencjalnych przedsięwzięć
techniką indukcyjną – 1h.
3. Dyskusja nad założeniami do optymalnej realizacji strategii – 40 min.
4. Podsumowanie i wnioski – 10 min.
27.08.2015 r., Domaniów godz. 13:00–
14:30 spotkanie z mieszkańcami informujące o Lokalnej Grupie działania LIDER A4
– prowadzone przez pracowników biura.

Kobierzycka Karta Dużej Rodziny
– już 100 rodzin korzysta z programu!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach jest realizatorem programu
„Kobierzycka Karta Dużej Rodziny na lata
2015-2020”. Informujemy, że po 6 miesiącach trwania programu już 100 rodzinom
zostały wydane Kobierzyckie Karty Dużej
Rodziny dla 518 uprawnionych osób. Ideą
Karty jest wspieranie rodzin wielodzietnych
3+, np. zwiększenie dostępności m.in. do
dóbr kultury, sportu, edukacji i opieki przedszkolnej, korzystania z lokalnego transportu
zbiorowego. Celem kobierzyckiego programu jest ułatwienie i obniżenie kosztów życia
codziennego rodzin wielodzietnych 3+. W
ramach programu trwającego do 2020 roku,
rodziny z trojgiem i więcej dzieci mogą korzystać z różnych zniżek i ulg oferowanych
przez jednostki gminne, jak również firm
prywatnych przystępujących jako partnerzy
do programu. W chwili obecnej do programu przystąpiło 6 firm – partnerów. Partnerzy
wprowadzili szereg ulg, zwolnień oraz preferencji dla rodzin wielodzietnych na terenie
gminy. Są to: Hotel Topacz – Ślęza, Hotel
Eclipse – Domasław, Bw – Jawa w Kobierzycach, z Bielan Wrocławskich: Żłobek i Punkt
Przedszkolny Lingua – Baby, Decathlon,
Powerman Sport. Zachęcamy do udziału
w programie, dzięki czemu zwiększy się grono klientów, wzmocni się wizerunek firmy,

poprawi jej rozpoznawalność wśród mieszkańców, a tym samym dla posiadaczy Karty
będzie to zachęta do korzystania z przywilejów i wsparcie domowych budżetów. Do
programu można przystąpić w każdym
momencie. Firma uczestnicząc w programie
udziela rabatów na swoje usługi i produkty,
w zamian posługuje się specjalnym oznakowaniem, dzięki czemu zyskuje wizerunek
przyjazny rodzinie oraz zwiększa zainteresowanie rodzin swoją ofertą. Aktualny katalog
zniżek znajduje się na stronie internetowej
www.gops.kobierzyce.pl. Wnioski o wyda-

nie Kobierzyckiej Karty Dużej Rodziny można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach,
ul. Witosa 18, pok. nr 5 (Aleksandra Reszyc)
i nr 17 (Bożena Noga). Do korzystania z ulg
i zniżek uprawnieni są członkowie rodzin
wielodzietnych (posiadający troje lub więcej
dzieci), zamieszkali razem, na terenie Gminy
Kobierzyce, prowadzący wspólnie gospodarstwo domowe, bez względu na wysokość dochodów.
Bożena Noga
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Pielgrzymi odpoczywali w Tyńcu Małym
Dnia 30 lipca po raz kolejny w Tyńcu Małym zatrzymała się piesza pielgrzymka
z Legnicy na Jasną Górę. Już po raz 23.
pielgrzymi podążają do Częstochowy,
ale nie zawsze zatrzymywali się w Tyńcu Małym, natomiast zawsze byli przyjmowani gościnnie. Pielgrzymka liczyła
ok.1000 osób i została rozlokowana w
kilku punktach. Część pielgrzymów nocowała w szkole i świetlicy, jednak większość w namiotach. Wszyscy zostali poczęstowani ciepłą zupą i ciastem. Posiłki
przygotowali mieszkańcy Tyńca Małego,
Małuszowa, Żernik Małych i Racławic
Wielkich. Wielkie słowa podziękowania
dla wszystkich, którzy przyczynili się do
tego, że pielgrzymi mieli bardzo dobre
warunki do wypoczynku i odnowy po
trudach pieszej wędrówki. Zauważyłem,
że w porównaniu do lat poprzednich,
bardzo znacząco wzrosła liczba młodych
ludzi biorących udział w pielgrzymce.

Znalazła się wśród nich młoda para dwa
tygodnie po ślubie, podążająca w nietypowej podróży poślubnej. Nie brakowało
też rodzin z kilku czy kilkunastoletnimi
dziećmi. Z podziwem patrzyłem na nastoletniego chłopaka, któremu służby
medyczne przekłuwały na obu nogach
pęcherze wielkości śliwki. Ktoś zapyta:
I po co to wszystko? Po co ludzie biorą
urlop, żeby w trudzie, kurzu, skwarze czy
deszczu, śpiąc na ziemi jak zwierzę, jedząc skromnie, to co dostaną po drodze
– iść 20-30 km dziennie? Ano po to, by
oczyścić zakurzone wnętrze, by oczyścić
zakamarki umysłu ze zbutwiałych myśli,
by przestać myśleć o tym wszystkim, co
mamy każdego dnia, by nieść ze sobą
intencje, nie zawsze swoje. I wreszcie po
to „…byś odczuł potężną Miłość, która
trawi tego, kto kocha". (Paulo Coelho,
Pielgrzym).
Krzysztof Kmiecik

Spotkanie przy ognisku

Gorący posiłek dla każdego

Tymczasowe pole namiotowe w Tyńcu Małym

Wyprawka szkolna 2015/2016
W tym roku Rządowy program pomocy
uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”
adresowany jest do uczniów rozpoczynających we wrześniu edukację szkolną w:
•• klasach III szkoły podstawowej,
•• klasach III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
•• klasach IV technikum,
•• także do uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim, z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, z niepełnosprawnością ruchową oraz z afazją, z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku
gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność wymieniona wyżej,
posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do:
• szkół podstawowych, z wyjątkiem
klasy I, II, IV,
• gimnazjów, z wyjątkiem klasy I,
• szkół ponadgimnazjalnych tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów
ogólnokształcących, techników,

• lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym oraz
dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
• ogólnokształcących szkół muzycznych
I stopnia, z wyjątkiem klasy I, II i IV,
• ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I,
• ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I,
• ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klasy I i IV,
• liceów plastycznych.
Ze względu na zapewnienie przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania bezpłatnych podręczników dla
ucznia klasy I, II, IV szkoły podstawowej
oraz klasy I gimnazjum, uczniowie klasy I,
II, IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum nie są odbiorcami pomocy przewidzianej w ramach rządowego programu
pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka
szkolna". Pomoc udzielana jest na wniosek
rodziców ucznia (prawnych opiekunów,
rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletnie-

fot. M.Mazurkiewicz

Gabinet przyrodniczy SP w Kobierzycach

go ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą
rodziców ucznia (prawnych opiekunów,
rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia.
Wysokość pomocy w ramach programu:
Wysokość planowanego dofinansowania zakupu podręczników w ramach
rządowego programu pomocy uczniom
w 2015 r. „Wyprawka szkolna" wynosi:
do 225 zł – dla ucznia klasy III szkoły podstawowej oraz dla ucznia klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

do 445 zł – dla ucznia klasy IV technikum.
Wysokość planowanego dofinansowania
zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych jest uzależniona od typu
szkoły, rodzaju niepełnosprawności oraz
podręczników, z których uczeń będzie
korzystał.
Wnioski należy składać w sekretariacie
szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał
w roku szkolnym 2015/2016 w terminie
do 4 września 2015 r. Szczegółowe informacje w szkołach, na stronie internetowej
Gminy Kobierzyce oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.
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Udana wyprawa piłkarzy
do czeskich Kobeřic!
Bardzo udała się wyprawa do czeskich Kobeřic zespołu
oldboyów Polonii Jaszowice, którzy w ramach współpracy zaprzyjaźnionych miejscowości reprezentowali naszą
gminę w turnieju piłkarskim. Piękna pogoda i przyjazna
atmosfera sprzyjały rywalizacji piłkarskiej, chociaż nie
padło zbyt wiele bramek. Dość powiedzieć, że nasza,
zwycięska drużyna strzeliła ich tylko… dwie, nie tracąc
przy tym żadnej!

fot. Jacek Górniak

Kobierzyce z 7 punktami zajęły pierwsze miejsce w turnieju. Piłkarze dopingowani byli przez radnych i władze
Gminy Kobierzyce z Przewodniczącą Rady Gminy Elżbietą
Regulską i Wójtem Gminy Kobierzyce Ryszardem Pacholikiem na czele, którzy przy okazji tej wizyty odbyli szereg
interesujących spotkań i rozmów z władzami samorządowymi czeskich Kobeřic.
Wojciech Duczek

Dariusz Sobieski – strzelec pierwszej bramki

Wyniki naszego zespołu:

fot. Jacek Górniak

Vaclavici – Kobierzyce 0 – 1
(bramka: Dariusz Sobieski)
Kobeřice – Kobierzyce 0 – 1
(bramka: Jacek Chodorowski)
Sudice – Kobierzyce 0 – 0

Zwycięska drużyna z Jaszowic

Gimnazjum im. Zesłanców Sybiru
na 4. miejscu w Polsce!
W czerwcu b.r. odbyła się XI Ogólnopolska Gimnazjada
Lublin 2015 w halowych grach zespołowych – koszykówce, siatkówce i piłce ręcznej. Brały w niej udział mistrzynie Dolnego Śląska Szkół Gimnazjalnych – piłkarki
ręczne z Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Kobierzycach. Dziewczęta, które w maju zostały mistrzyniami
naszego województwa, trafiły do grupy B. Pierwsze
spotkanie z Gimnazjum nr 35 Warszawa zakończyło
się wynikiem 17-25, a drugie z Gimnazjum nr 5 Lublin

33-11. Po wyjściu z drugiego miejsca z grupy naszym
zawodniczkom przyszło zmierzyć się z Gimnazjum nr 2
Kwidzyn i Gimnazjum nr 7 z Tomaszowa Mazowieckiego.
Zwycięstwa odpowiednio 27-21 i 33-9 pozwoliły wziąć
udział w meczu o 3 miejsce. Niestety zawodniczki Gimnazjum nr 47 w Krakowie okazały się minimalnie lepsze,
wygrywając 26-23 i odbierając nam brązowy medal.
Ostatecznie Gimnazjum w Kobierzycach uplasowało
się na czwartym miejscu, co jest najlepszym wynikiem

Najzdolniejsze gimnazjalistki trenują z seniorkami KPR

W Lublinie walczono o medale

w historii szkoły! Skład zespołu: Dominika Duczek, Sara
Trawińska, Marta Świdurska, Agnieszka Siekańska, Kinga Jakubowska, Marlena Bej, Karolina Janecka, Paulina
Ilnicka, Diana Gajda, Oliwia Kuriata, Natalia Dębiec. We
wcześniejszych etapach w naszym zespole grały także
nieobecne podczas turnieju z powodu wyjazdu do Niemiec: Dominika Kucharska, Paulina Kukla, Wiktoria Drozdowska, Aleksandra Brzeska.
Marta Trzeciakiewicz

12 SPORT

Piłkarki KPR Kobierzyce trenują przed ligą
3 sierpnia wznowiły treningi seniorki Klubu
Piłki Ręcznej Gminy Kobierzyce przygotowujące się do rozgrywek I ligi w sezonie
2015–2016. Okres przygotowawczy został
rozpisany na 4 tygodnie. W pierwszych
dwóch dziewczyny trenują raz dziennie,
a w następnych dwóch – 2 razy dziennie.
Wszystkie zajęcia (oprócz basenu) odbywają się w Kobierzycach. – „Mamy tu świetne
warunki – hala, siłownia, stadion, tereny re-

kreacyjne kobierzyckiego parku i niedalekie dojazdy na basen. Realizujemy założony plan szkoleniowy i myślę, że będziemy
bardzo dobrze przygotowani do sezonu”
– mówi pierwszy trener szczypiornistek
KPR-u Tomasz Folga. Do sztabu szkoleniowego zespołu dołączył pracujący już kilka
lat temu w Kobierzycach Andrzej Dudkowski, który będzie wspomagał Tomasza Folgę. Andrzej Dudkowski prowadził w latach

Na początek grano w piłkę... nożną!

Od lewej: Elżbieta Wesołowska, Amanda Łuczkowska i Małgorzata Suchy

2004–2005 kobierzyckie młodziczki i wywalczył z nimi 4 miejsce w Mistrzostwach
Polski. Na co dzień jest kierownikiem Katedry Zespołowych Gier Sportowych AWF-u
Wrocław. W zespole są 2 nowe zawodniczki
i jedna wróciła do macierzystego klubu po
trzech latach pobytu w Szkole Mistrzostwa
Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Polsce w Gliwicach i Płocku. Są to: Elżbieta We-

STK GKS Kobierzyce
gotowy na ligę
W przedostatnim sparingu przed rozpoczęciem rozgrywek piłkarze STK GKS Kobierzyce pokonali na płycie głównej kobierzyckiego stadionu Polonię Wrocław.
Dobry mecz i zwycięstwo 4-0 nad A-klasowym rywalem pozwalają z optymizmem
patrzeć na zbliżający się sezon rozgrywek
IV ligi. Bramki dla STK GKS strzelili: Maciej
Jurkowski, Kamil Kaczmarek oraz Rafał Rybiński – 2. W ostatnim meczu kontrolnym
rywalem STK GKS-u będzie przedstawiciel
wrocławskiej klasy okręgowej Wratislavia
Wrocław.

W kadrze zespołu doszło do kilku zmian,
a nowo pozyskanymi zawodnikami są:
Radosław Flejterski z Odry Opole, Maciej
Jurkowski z Wratislavii Wrocław, Jakub
Dudziak z LZS Stary Śleszów, Kamil Żbik
z KP Brzeg Dolny, Marcel Jamrozowicz ze
Ślęzy Wrocław oraz Dawid Błachut i Kacper Dumański z Akademii Wrocław. Nowy
sezon IV Ligi Dolnośląskiej zawodnicy STK
GKS-u Kobierzyce zainaugurują w niedzielę 16 sierpnia na własnym stadionie,
a przeciwnikiem będzie Włókniarz Mirsk.
Wojciech Duczek
Emocji...

... w meczu...

...nie brakowało

sołowska – obrotowa/rozgrywająca, w poprzednim sezonie Polonia Kępno, Amanda
Łuczkowska – skrzydłowa/obrotowa, wychowanka Zagłębia Lubin oraz Małgorzata
Suchy – skrzydłowa, powrót do KPR-u po
pobycie w drużynie SMS ZPRP Płock. Miejmy nadzieję, że szybko wkomponują się
w drużynę KPR- u.
Wojciech Duczek
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zaproszenie

DOŻYNKI
KOBIERZYCE 2015
29–30 sierpnia 2015

Zapraszamy mieszkańców Gminy Kobierzyce na Święto Plonów w dniach 29 i 30 sierpnia 2015 r.
Dożynkowa Msza Święta zostanie odprawiona w niedzielę 30 sierpnia 2015 r.
o godz. 13.00 w kościele parafialnym w Kobierzycach.
Elżbieta Regulska
Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce

Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce
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Gazeta Dożynkowa
Oddajemy w ręce naszych czytelników specjalne wydanie biuletynu samorządowego „Moja Gmina – Moja Wieś” niemal w całości poświęcone sprawom związanym
z rolnictwem w Gminie Kobierzyce i zbliżającymi się dożynkami.

wystawa aut

medycznego

SCENA

punkt ratownictwa

Wójt Gminy Kobierzyce
– Ryszard Pacholik

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

Wydawca: Urząd Gminy Kobierzyce

Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, tel. 71 36 98 125

Skład, łamanie, druk: Infomax-Wrocław Agencja Reklamy,
54-609 Wrocław, ul. Godlewskiego 7b/1, tel./fax 71 342 30 43

Redaguje zespół:
Opinie na temat działalności Urzędu Gminy Kobierzyce proszę przekazywać:
telefonicznie do Sekretarza Gminy Kobierzyce Marii Wilk tel. 71 36 98 125
pisemnie na adres Urzędu Gminy Kobierzyce, al. Pałacowa 1
55-040 Kobierzyce; - pocztą elektroniczną na e-mail: info@ugk.pl
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wane są dożynki, gdzie jest czas na zabawę i odpoczynek. Poniżej przedstawiamy
poglądową mapkę terenów w okolicach
stadionu sportowego w Kobierzycach,
z rozkładem stoisk, punktów małej gastronomii i miejsc wartych obejrzenia. Jeszcze
raz serdecznie zapraszam 29 i 30 sierpnia,
nie tylko mieszkańców z naszych okolic.
Przyjedźcie do Kobierzyc, bo będzie się
działo!

się lżej niż kiedyś. Z drugiej strony jednak,
praca na roli bywa niewdzięcznym zajęciem. Często zdarza się, że niesprzyjające
warunki atmosferyczne (na które przecież
nie mamy wpływu), takie jak długotrwała
susza, burze i gradobicie, podtopienia czy
przymrozki w różnych porach roku, potrafią w krótkim czasie zniweczyć pracę
rolnika i spowodować utratę plonów. Szanujemy zatem ludzi, którzy utrzymują się
z pracy na roli, bo przecież oni są głównymi producentami żywności, która później
trafia do sklepów. Dla nich też organizo-

WIDOWNIA

nę przez pryzmat centrów handlowych
w węźle bielańskim, czy też wielkich zakładów pracy znajdujących się w specjalnej
strefie ekonomicznej – to jednak jesteśmy
też gminą o charakterze rolniczym. Oczywiście współczesne rolnictwo bardzo się
rozwinęło i zmieniło w ostatnich latach.
Nowoczesny sprzęt i rozwinięte technologie pomagają w osiąganiu coraz wyższych
plonów, rolnicy gospodarują na coraz
większych areałach i chętnie wdrażają
nowinki techniczne. To wszystko sprawia,
że w wielu przypadkach ludziom pracuje

Stadion Sportowy w Kobierzycach

Zachęcam Państwa do zapoznania się
z tym wydaniem naszego biuletynu.
Znajdziecie w nim między innymi relację
z przebiegu żniw na terenie naszej gminy, ilustrowaną zdjęciami i wypowiedziami rolników. Dowiecie się jak przebiegał
skup zboża w tym roku, poznacie sylwetki starostów i program tegorocznych
Gminnych Dożynek.
Rolnictwo to bardzo ważna dziedzina
w strategii rozwoju gospodarczego Gminy
Kobierzyce. Mimo, że przeciętny mieszkaniec naszego kraju postrzega naszą gmi-

Wojciech Duczek, Agnieszka Jankowska - Jakus, Krzysztof Kmiecik, Janusz Kołodziej,
Piotr Kopeć, Elżbieta Regulska, Anna Wilisowska, Maria Wilk, Małgorzata Żurawska.
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Starostowie Gminnych Dożynek 2015 r.
Starostami tradycyjnego Święta Plonów będą
Beata Kądziela z Pustkowa Wilczkowskiego i Krzysztof Jastrzębski z Żernik Małych.

Beata Kądziela jest rodowitą mieszkanką Pustkowa Wilczkowskiego. Wspólnie z mężem Krzysztofem prowadzą gospodarstwo rolne. Mają
troje dzieci: dwie córki – Monikę i Annę oraz syna Mariusza.
– Starsze rodzeństwo od kilku lat ma
już swoje rodziny, natomiast najmłodsza Ania mieszka wraz z nami. Ja jestem
typową gospodynią domową, więc prowadzenie domu i praca na gospodarstwie wypełnia mi czas od rana do wieczora. Jestem osobą dość aktywną. Od
pięciu lat działam w miejscowym Kole
Gospodyń Wiejskich i muszę przyznać,
że bardzo to lubię. Dawniej „zaczytywałam się” w książkach, dziś niestety rzadko mam na to czas. Mam swoje hobby –
są to wyroby z cekinów. Przed kilku laty
jedna z koleżanek na spotkanie w Kole
Gospodyń przyniosła swoje „dzieła”.
Bardzo mi się to spodobało i postanowiłam spróbować swoich sił. Tak mnie
to wciągnęło, że jak tylko zaczynają się
jesienne i zimowe długie wieczory, to
każdą chwilę wykorzystuję na swoje robótki. Nie wypada się chwalić, ale chyba
efekty moich starań nie są najgorsze,
skoro często jestem zapraszana na różnego rodzaju wystawy na jarmarkach,

czy festynach. Ostatnio byłam na Festiwalu 4 Żywiołów w Kątach Wrocławskich, gdzie również można było obejrzeć moje prace. Poza tym uwielbiam
zbierać grzyby. Uważam, że to nie tylko
pożyteczne zajęcie, ale przede wszystkim znakomity sposób, by odpocząć
na łonie natury i zapomnieć o stresach
i problemach dnia codziennego. Ponadto słoiczki z grzybami zawsze znajdują
szczególne miejsce w domowej spiżarni. O tym, że mam zostać starościną
dowiedziałam się od męża Krzysztofa
(który przed laty miał już przyjemność
pełnić podobną funkcję!). Po rozmowach w gronie rodzinnym zgodziłam
się, bo uważam, że bycie starościną na
dożynkach w Kobierzycach stanowi
wielki zaszczyt i wyróżnienie dla mnie.
Mam nadzieję, że nie zawiodę zaufania,
jakim mnie obdarzono i podołam tej odpowiedzialnej funkcji.

Krzysztof Jastrzębski od urodzenia mieszka w Żernikach Małych.

Wspólnie z żoną Joanną prowadzi gospodarstwo rolne w swojej miejscowości. Mają dwie córki: 17-letnią Dominikę i 6-letnią Honoratę.

– Jestem rolnikiem, który kontynuuje rodzinne tradycje i nie dziwi fakt, że ukończyłem szkołę rolniczą w Krzyżowicach, zresztą
podobnie jak i moja żona. W swoim gospodarstwie koncentrujemy się głównie na
uprawie pszenicy, rzepaku i kukurydzy. Nasza firma świadczy też usługi zewnętrzne
w sektorze rolniczym. O tym, że mam być
starostą tegorocznych Gminnych Dożynek
poinformował mnie nasz sołtys i jednocześnie radny – Andrzej Krzesłowski, który
z właściwym sobie poczuciem humoru od
razu zaznaczył, że nie przyjmuje do wiadomości odpowiedzi odmownej. Cóż zatem
było robić – po kilku naradach w rodzinnym gronie odpowiedziałem, że przyjmuję
nominację. Zdaję sobie sprawę, że jest to
odpowiedzialne zadanie i zarazem mam
świadomość, jak bardzo zaszczytna jest to
funkcja. Nasza gmina, która dla większości
ludzi w kraju kojarzy się z rozwojem gospodarczym, strefą ekonomiczną z dużymi
zakładami pracy czy centrami handlowymi
w Bielanach Wrocławskich, pozostaje wciąż

gminą rolniczą. Dzisiejsze rolnictwo bardzo
różni się od tego, jak gospodarzyli nasi ojcowie. Teraz to nowoczesna gałąź produkcji,
prowadzona przy użyciu zaawansowanego technologicznie parku maszynowego.
Dożynki to czas odpoczynku i zabawy, ale
też czas podziękowań dla rolników za ich
trud włożony w produkcję żywności. Wiadomo, że praca w gospodarstwie rolnym,
to bardzo czasochłonne zajęcie i niewiele
pozostaje na własne przyjemności, czy też
rozwój zainteresowań. Kiedyś jako młody
chłopak pasjonowałem się motoryzacją,
majsterkowałem przy motorynkach i motocyklach. Później zainteresowałem się quadami, aż do czasu groźnie wyglądającego
upadku, po którym na szczęście nic groźnego się nie stało, ale stłuczone żebra jeszcze długo mnie bolały! Lubię podróżować
i zwiedzać świat, dlatego też wraz z żoną
i córkami, jak tylko czas na to pozwala ruszamy w góry lub nad morze. Staram się żyć
aktywnie i niech tak zostanie jak najdłużej!
Janusz Kołodziej
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Żniwa, żniwa…
Gdy wielu z nas w okresie od czerwca do września udaje się jak co roku na zasłużone
urlopy, dla sporej grupy mieszkańców Gminy Kobierzyce, utrzymujących się z uprawy
roli, jest to czas wytężonej pracy. Wiadomo – żniwa… Zaopatrzeni w aparat fotograficzny
postanowiliśmy z bliska przyjrzeć się pracy rolników.

Po 20 lipca w okolicach miejscowości Wysoka i Ślęza
dobiegał końca zbiór rzepaku. Rolnicy spieszyli się, by
wykorzystać sprzyjającą pogodę.
– „Zbiory rzepaku w tym roku zapowiadały się naprawdę dobrze, ale ostatnie burze połączone z gradobiciem poczyniły w uprawach wiele szkód. Teraz też
jest bardzo duszno, więc każdy spieszy się jak może,
bo znowu zapowiadali burze. Ja sam właśnie zbieram
pszenicę na polach wokół rodzinnego domu i też z niepokojem spoglądam na niebo. No cóż, taki już nas los
– rolników, że bardzo wiele zależy od warunków atmosferycznych. Ale przez tyle lat gospodarowania na
roli człowiek już się z tym pogodził. W naszym sołectwie jeśli chodzi o uprawy, to przeważają w zasadzie
pszenica, rzepak i kukurydza. Gdy już ostatnie zboża
zostaną zebrane, przyjdzie czas na podorywki.” – powiedział Wiesław Muraczewski, sołtys Ślęzy, którego
odwiedziliśmy w domu rodzinnym w czasie krótkiego
odpoczynku w trakcie zbioru pszenicy.

Na niektórych polach w okolicach wsi Chrzanów widać
było słomiane walce – pozostałość po zbiorze pszenicy.
Grzegorz Smoła – mieszkaniec tej miejscowości przy
pomocy ciągnika ze specjalistycznym oprzyrządowaniem układał je w dużą pryzmę.
– „Obecnie rolnicy nie mogą sobie pozwolić na marnotrawienie czegokolwiek na gospodarstwie. Stąd
zbieramy między innymi słomę, którą później możemy z powodzeniem wykorzystać choćby na materiał
ocieplający czy uszczelniający, jako podściółkę i na
wiele innych sposobów. Teraz prowadząc nowoczesne
gospodarstwo rachunek ekonomiczny musi być na
pierwszym miejscu, inaczej produkcja rolna stanie się
po prostu nieopłacalna”– zakończył Grzegorz Smoła.

DOŻYNKI 2015 5
Krzysztof Jastrzębski z Żernik Małych prowadzi wraz
z żoną duże przedsiębiorstwo rolne. Gospodarują na
własnych ziemiach, świadczą też usługi zewnętrzne
w sektorze rolniczym.
– „W dzisiejszych czasach rolnictwo bardzo się rozwinęło i nie da się go porównać do tego, w jaki sposób
gospodarzyli na roli nasi dziadkowie czy ojcowie. Nowoczesny sprzęt pozwala śledzić procesy produkcji
niemal siedząc w domu przy komputerze. Urządzenia, w jakie wyposażony jest np. kombajn najnowszej
generacji pozwalają nie tylko zaprogramować trasę
przejazdu maszyny przy użyciu ogólnie dostępnego
systemu GPS, ale też monitorować wydajność plonów,
wilgotność ziarna, zużycie paliwa, mapowanie pola
i wiele innych funkcji, wpływających w istotny sposób
na opłacalność produkcji.”

Na polach w okolicach miejscowości Owsianka za kierownicą kombajnu zauważyliśmy sołtysa tej miejscowości, Piotra Lizaka.
– „U nas uprawiana jest głównie pszenica, rzepak, kukurydza, buraki cukrowe oraz dość rzadko spotykana
soja. Żniwa w zasadzie kończą się pod koniec lipca,
czy na początku sierpnia, w zależności od tego, czy
pogoda dopisze. Jeśli chodzi o ten rok, to ja na przykład nie mam powodów do narzekania. Udało mi się
skosić pszenicę przed nadejściem burzy. Zebrane
ziarno częściowo odwiozłem do punktu skupu w Kobierzycach, pozostała ilość została zmagazynowana.
Plony nie były najgorsze.” – powiedział Piotr Lizak.
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Żniwa, żniwa…
Przy drodze z Budziszowa do Tyńca nad Ślęzą zauważyliśmy pole cebuli, na którym pracował kombajn,
odbiegający kształtem od tych ogólnie znanych,
a używanych do koszenia zbóż. Okazało się, że to
mieszkaniec Chrzanowa Piotr Smoła wraz z pracownikami właśnie zbiera cebulę.
– „Uprawą cebuli zajmujemy się już od ładnych paru
lat. Potrzebny jest do tego specjalistyczny sprzęt. Jak
widać ten kombajn trochę różni się od tego przeznaczonego do koszenia pszenicy. Zebraną w ten sposób
cebulę ładujemy na przyczepy, a następnie odwozimy
do odbiorcy. Najczęściej jest to przetwórnia. Tam poddawana jest dalszej obróbce, w zależności od przeznaczenia. Oczywiście uprawa cebuli, to nie jedyne nasze
zajęcie – głównym wciąż pozostaje uprawa zbóż” –
powiedział Piotr Smoła.

Na polach w okolicach Żernik Małych pod koniec lipca
niewiele już było zbóż, przeważały natomiast ścierniska. Na jednym z nich w trakcie prac polowych zastaliśmy Andrzeja Krzesłowskiego – mieszkańca tej
miejscowości.
– „W naszym sołectwie żniwa w zasadzie dobiegły już
końca pod koniec lipca (rozmawiamy 29 lipca 2015 r.).
W okolicach rolnicy uprawiają głównie pszenicę,
jęczmień, kukurydzę i niewielką ilość ziemniaków.
Po zakończeniu żniw wykonywane są tzw. podorywki. Prace te mają na celu zatrzymanie wilgoci w ziemi
i przerwanie procesu odparowania gleby. Pod koniec
sierpnia i na początku września na tych polach będziemy mogli siać rzepak, którego zbiór powinien nastąpić w lipcu przyszłego roku” – powiedział Andrzej
Krzesłowski, sołtys Żernik Małych.

O tym, że praca na roli nie należy do najłatwiejszych – wiedzą niemal wszyscy. Za swój trud rolnicy zasługują na wielki szacunek. Ale po pracy nadejdzie czas na odpoczynek i trochę radości. Zbliżają się Gminne Dożynki, a z tego, co wiemy, tegoroczne Święto Plonów zapowiada się naprawdę atrakcyjnie!
Redakcja biuletynu „Moja Gmina – Moja Wieś”
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Tegoroczny skup zbóż
Tegoroczny skup zbóż rozpoczął się 13 lipca. Jako pierwszy przyjmowany był rzepak.
– „Skupiliśmy 936 ton rzepaku podobnie
jak w roku ubiegłym. Jakość była dobra,
lecz gorzej było z wydajnością. Nie wymagał on suszenia, gdyż jego wilgotność była
odpowiednia (max 9%). Ogólnie można
powiedzieć, że zbiory były bardzo dobre.
Jeszcze w trakcie trwania skupu rzepaku
rozpoczął się również skup pszenicy, jęczmienia i pszenżyta. Do dnia 07.08.2015 r.
skupiliśmy:
– pszenicy 6.100 ton
– jęczmienia 188 ton
– pszenżyta 73 ton
Był to dla nas czas wytężonej pracy z uwagi na wydłużone godziny otwarcia punktu
skupu, jak również jednoczesne skupowanie kilku produktów. Pomimo to, skup
przebiegał sprawnie, na co wpływ miała
nowoczesna baza skupowa, a przede
wszystkim większa powierzchnia magazynowa. Pozwoliło to nam na szybkie
rozładunki jak i załadunki. Tegoroczne
żniwa trwały stosunkowo krótko, gdyż

w tym roku pogoda wyjątkowo sprzyjała
zbiorom. Sprzyjała również jakości zbóż.
Od paru lat nie było tak dobrej i wyrównanej jakości pszenicy. Pomimo obaw
również i wydajność była na całkiem niezłym poziomie. Jednak były miejsca, gdzie
przechodzące nawałnice wyrządziły wiele
szkód i tam trudno mówić o wysokiej wydajności. Na polach pozostała jeszcze kukurydza. Wysokie temperatury i panująca
od dwóch tygodni susza niezbyt korzystnie wpływa na jej rozwój. Można się spodziewać, że zarówno jakość jak i wydajność będzie zła i niska. Cieszy natomiast
fakt, że rolnicy uporali się ze zbiorem zbóż
jeszcze przed dożynkami, gdyż w przeszłości nie zawsze tak bywało w naszej
gminie. Tym bardziej tegoroczne obchody Święta Plonów powinny być okazją do
zasłużonego wypoczynku, zabawy i radości”. – powiedziała Jolanta Maria Nowak –
Prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska” w Kobierzycach.
Janusz Kołodziej

