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Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,
informuję, że żłobki, przedszkola i oddziały
przedszkolne w szkołach podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest
Gmina Kobierzyce pozostają zamknięte
do odwołania. Biorąc pod uwagę fakt, że
województwo dolnośląskie znajduje się
w czołówce rejonów o najwyższym wskaźniku osób zarażonych COVID-19, obecnie
otwarcie wyżej wymienionych placówek
stanowiłoby zagrożenie dla zdrowia dzieci i pracowników. Jednostki te zostaną
otwarte najszybciej jak to będzie możliwe, z zachowaniem wszelkich wymogów
prawnych oraz sanitarnych.
O terminie otwarcia placówek zostaną
Państwo odpowiednio wcześniej poinformowani. Proszę o zrozumienie i cierpliwość. Wspólnie dbajmy o nasze zdrowie.
Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce

U WAG A ! M I E S Z K A Ń C Y G M I N Y KO B I E R Z Y C E !

Informujemy, iż w związku z wprowadzeniem od 16 kwietnia
br. obowiązku noszenia maseczek w miejscach publicznych
Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o., na prośbę władz Gminy Kobierzyce, zakupiło maseczki dla mieszkańców w ilości 5000 sztuk (to już druga
partia zakupiona w naszej gminie). Maseczki są wielokrotnego użytku, posiadają certyfikat na dzianinę, z której
są wykonane (OEKO-TEX Standard 100). Są to maseczki

trójwarstwowe, nadające się do prania w 60°C. Serdecznie
dziękujemy KPWiK za wsparcie. Równocześnie informujemy, że władze Gminy Kobierzyce na bieżąco monitorują
sytuację epidemiczną i już wcześniej zakupiły maseczki,
które zostały dostarczone do mieszkańców przez sołtysów
i osoby z nimi współpracujące. Gdy zaistnieje taka potrzeba zakupy kolejnych partii niezbędnego sprzętu ochrony
osobistej dla mieszkańców będą sukcesywnie dokonywane.

Projekt „Zdalna Szkoła” w Gminie Kobierzyce
W związku z wprowadzeniem na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii,
szkoły i placówki oświatowe stanęły przed
wyzwaniem prowadzenia zajęć edukacyjnych w trybie nauczania zdalnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość.
Gmina Kobierzyce w ramach projektu Ministerstwa Cyfryzacji: Zdalna Szkoła – wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie

kształcenia zdalnego pozyskała dofinansowanie w kwocie 99 568,50 zł. Maksymalna
możliwa kwota dofinansowania to 100 000 zł.
i wynika ona liczby uczniów pobierających
naukę w szkołach podstawowych gminy.
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020 pozwoliły na zakup 34 laptopów i 2 tabletów niezbędnych
do realizacji zadań związanych z kształce-

POSTERUNEK POLIC JI W KOBIERZ YC ACH

niem zdalnym, które zostaną przekazane
uczniom i nauczycielom na czas epidemii
Covid-19. Gmina oczekuje na dostawę zakupionego sprzętu od wykonawcy.
Projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego ma na celu wsparcie
uczniów i nauczycieli niemających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

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

sierż.
Magdalena Nowak
kom. 601 810 541

st. sierż.
Łukasz Cywiński
kom. 601 814 402

asp.
Paweł Artymowicz
kom. 601 816 329

magdalena.nowak@wroclaw.wr.policja.gov.pl

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

pawel.artymowicz@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

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

Rejon 3 / Tyniec Mały, Małuszów, Nowiny, 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)

Kierownik Posterunku Policji w Kobierzycach asp.sztab. Sławomir Kniat (tel. 71 311 11 07) pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz.10.00-14.00 w Posterunku Policji;
w przypadku nieobecności w zastępstwie dyżur pełnić będzie asp. Marcin Szczurowski (tel. 71 311 11 07).
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Trzy pytania do...
Ryszarda Pacholika - Wójta Gminy Kobierzyce
- W poprzednim wydaniu naszego biuletynu mówiliśmy o tym, jakie decyzje zostały
podjęte w Gminie Kobierzyce w związku
z pandemią koronawirusa. Dotyczyły one
m.in. wstrzymania inwestycji gminnych.
Minął miesiąc i powstaje pytanie, czy sytuacja uległa zmianie?
Ryszard Pacholik - Jeśli chodzi o istniejące
obostrzenia dotyczące życia w czasie pandemii, to dostosowujemy się na bieżąco do
istniejących przepisów w tym zakresie. Nie
mam niestety dobrych wieści jeśli chodzi o inwestycje gminne, gdyż założone wcześniej
wpływy do gminnego budżetu nie będą zrealizowane. Wiemy już, że udziały i subwencje
oświatowe są niższe. Gospodarcze skutki
pandemii są odczuwalne w całym kraju również w naszej gminie. Dlatego też między
innymi wstrzymane są przetargi na zadania
ujęte w tegorocznym budżecie, ponieważ
nie jesteśmy w stanie oszacować strat związanych z trwającą pandemią koronawirusa
i przewidzieć jej dalszych skutków.

Ryszard Pacholik Wójt Gminy Kobierzyce

- Generalnie bardzo trudno jest w tej chwili
odpowiedzieć wprost na tak postawione pytanie. Po pierwsze - nie wiemy jak ‹odmrażanie
gospodarki› miałoby wyglądać, a po drugie
- w naszej gminie jest wiele bardzo różnorod- Czy ma Pan jakieś informacje o ewentunych firm, od których wpływają pieniądze do
alnym powrocie do ‹normalności› w miarę
budżetu. Te największe takie jak np. ‹Amazon›,
luzowania obostrzeń nałożonych przez
‹Cargill›, ‹LG› czy ‹Mondelez› pracują, ale firmy
rząd, jeśli takie nastąpią w najbliższej przyznacznie mniejsze od nich po prostu zawiesiły
szłości?
działalność. Mam tu na myśli handel, usługi,

rzemiosło, hotelarstwo, częściowo transport
i inne. Jak wiemy szkoły nie pracują normalnie, więc firmy z nimi związane (gastronomia,
obsługa, utrzymanie czystości itp.) zawiesiły
działalność. Chcielibyśmy oczywiście, by na
gminnych budowach wiele się działo, ale niestety musimy na to jeszcze poczekać.
- Trudna sytuacja panuje w rolnictwie, a to
w naszej gminie również ważna gałąź gospodarki.

Dolnośląski Pakiet Gospodarczy:
Miliard złotych dla dolnośląskich
przedsiębiorców

Dopłaty do pensji, pożyczki, poręczenia,
uproszczone formy spłat już zaciągniętych zobowiązań oraz specjalistyczne
doradztwo – to tylko niektóre z form
pomocy dla dotkniętych kryzysem przedsiębiorców. Suma wsparcia, jakie przygotował samorząd województwa przekracza miliard złotych.
Czym jest Dolnośląski Pakiet Gospodarczy?

To system pomocy dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na Dolnym
Śląsku. Wartość różnorodnych działań oferowanych w jego zakresie przekroczy miliard
złotych. Przygotowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego Pakiet złagodzi
ekonomiczne i gospodarcze skutki epidemii
wywołanej wirusem SARS-CoV-2.
Pomoc oparta będzie na dwóch filarach: finansowym oraz koordynacyjno-doradczym.
Zaangażowane będą w nią podległe samorządowi województwa instytucje otoczenia biznesu oraz agencje współpracy
gospodarczej.
Celem jest dotarcie do dolnośląskich przedsiębiorców z szeroką ofertą działań osłonowych pozwalających na zachowanie miejsc
pracy i wsparcie funkcjonowania ich firm.

Program działań będzie podlegał ciągłej Innym ułatwieniem będą tzw. wakacje od
weryfikacji oraz będzie przystosowywany spłat pożyczek oraz prolongaty poręczeń.
do zmieniających się warunków gospodarDrugi i trzeci etap realizacji pakietu to łagoczych.
dzenie skutków kryzysu i pobudzanie rozwoPieniądze pochodzą z funduszy unijnych ju. Termin ich uruchomienia i wielkość środoraz środków będących w dyspozycji samo- ków, jakie zostaną na nie przeznaczone będzie
rządu województwa.
bezpośrednio wynikał z przeprowadzanych na
bieżąco przez samorząd województwa analiz.
Wprowadzana będzie w trzech etapach.
W tym okresie dla przedsiębiorców również
Pierwszy zakłada bieżącą pomoc dla firm,
oferowane będzie wsparcie zwrotne i bezktóre ucierpiały na skutek epidemii. W jego
zwrotne, profesjonalne doradztwo zarówno
ramach dostępnych będzie będące w dysdla pracodawców, jak i osób szukających
pozycji Dolnośląskiego Wojewódzkiego
pracy oraz dedykowane wsparcie branżowe
Urzędu Pracy 338 milionów złotych na dodla najbardziej potrzebujących.
płaty do wynagrodzeń dla prowadzących
własne firmy. Według szacunków z tej po- Jak skorzystać?
mocy może skorzystać kilkadziesiąt tysięcy
Każdy z etapów realizacji Dolnośląskiego Pafirm i ich pracowników w regionie.
kietu Gospodarczego będzie dysponował stoDodatkowo 220 milionów pozwoli zorga- sownymi narzędziami. Najważniejszym z nich
nizować pożyczki obrotowe, płynnościowe, jest strona internetowa dolnoslaskipakiet.pl
inwestycyjne i poręczenia – za te działania Strona dostępna jest od 21 kwietnia i można
odpowiadać będzie Dolnośląski Fundusz na niej znaleźć komplet informacji o wsparciu, jego źródłach i możliwościach aplikoRozwoju.
wania o pieniądze.
Kolejnym, tym razem pośrednim wsparciem,
będzie system uproszczeń procedur w rozli- Również za jej pośrednictwem, poprzez chat
czaniu będących już w toku projektów. Ich oraz infolinię, można skontaktować się z zewartość na dziś przekracza 500 milionów społem profesjonalnych doradców, którzy
złotych, a dzięki uproszczonym ścieżkom służyć będą swoim wsparciem dla przedsiędynamika ich realizacji znacznie wzrośnie. biorców.

- Trudna - to mało powiedziane. Sytuacja
jest po prostu tragiczna. Wieloletnia susza
i prawie kompletny brak opadów tej zimy
spowodowały ogromny deficyt wód gruntowych i powierzchniowych w glebie, co negatywnie odbije się na tegorocznych zbiorach.
Zdaniem meteorologów potrzebne byłyby
trzy miesiące obfitych opadów deszczu, by
sytuacja wróciła do względnej normy. Ze
względu na suszę i pandemię koronawirusa
z wielkim bólem podjąłem decyzję o odwołaniu uroczystych obchodów tegorocznego
Święta Plonów w Kobierzycach. Mam nadzieję, że Państwo rozumieją motywy, które mną
kierowały, gdyż w obecnej sytuacji ta decyzja
była po prostu konieczna.
- Dziękuję za rozmowę.
Janusz Kołodziej

Z obrad
Rady Gminy
Kobierzyce
30 kwietnia br. odbyła się XVIII Sesja Rady
Gminy Kobierzyce. Z powodu stanu epidemii w Polsce posiedzenie odbyło się za
pomocą wideokonferencji, a głosowanie
zostało przeprowadzone zdalnie za pomocą portalu e-sesja. Radni pracowali nad
uchwałami dot. m.in.: zmiany budżetu
Gminy Kobierzyce na 2020 r., zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, zwolnień
od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa
uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa
SARS-CoV-2), zmiany uchwały dot. Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2014-2020. Plany posiedzeń oraz wszystkie podjęte uchwały
znajdują się na stronie internetowej Gminy
Kobierzyce: www.ugk.pl.
Maria Okraszewska
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500 lat Kościoła w Bielanach Wrocławskich
… aby w nocy i w dzień Twoje oczy patrzyły na tę świątynię.
Jest to miejsce o którym powiedziałeś: ‹Tam będzie moje imię›.
(1 Krl 8,29)

Drodzy Parafianie,
zbliża się wielkie święto naszej wspólnoty. W 2020 roku mija 500 lat od wmurowania kamienia węgielnego pod budowę naszego kościoła. W Bielanach Wrocławskich już w połowie XIV wieku istniała parafia pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła.

Radujmy się i bądźmy wdzięczni Panu Bogu za to, że będzie nam dane uczestniczyć w tym
wspaniałym jubileuszu.

Nasza świątynia to nie tylko budowla wzniesiona w pięknym, gotyckim stylu na chwałę
Boga, ale nasz wspólny dom, ważny dla każdego z parafian. To żywy Kościół, który wspólnie stanowimy.

W ciągu pięciu wieków rozbudowano go i upiększono. To nie tylko zabytek kultury,
świadek historii, ale miejsce wydarzeń ważnych w życiu każdego wierzącego. Bądźmy
wdzięczni Bogu, że chronił tę świątynię i tworzących ją wiernych: ‹od ognia i wojny›, błogosławił ludziom, by mogli pielęgnować tu swoją wiarę.
Przez lata istnienia świątyni każdy zostawił tu cząstkę siebie. Ona była świadkiem wydarzeń ważnych w życiu każdego wierzącego. Ileż osób było tu chrzczonych, ile po raz
pierwszy przyjmowało komunię świętą, ile złożono tu przysięg małżeńskich...

Tu spotkali się po drugiej wojnie światowej ludzie z różnych stron Polski, przyjechali
szukać nowego domu i znaleźli tę świątynię, dzięki której poczuli się wspólnotą.
W roku 2020 będziemy mogli wyrazić wdzięczność Bogu za ofiarowane łaski oraz uzyskać Odpust Zupełny biorąc udział w uroczystościach jubileuszowych. Rozpoczną się
one już 12 kwietnia w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, a zakończą 30 listopada
odpustem parafialnym.

Doniosłym wydarzeniem będzie Msza św. Jubileuszowa 19 czerwca w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa pod przewodnictwem znamienitego gościa Metropolity
Wrocławskiego Księdza Arcybiskupa dra Józefa Kupnego.

Nadchodzący jubileusz jest naszym wspólnym świętem, każdy z nas bowiem odczuwa
więź z tą świątynią, jest za nią odpowiedzialny. Jedni dbają o nią, inni ubogacają śpiewem, składają ofiary, modlą się, dają to, co w nich najlepsze.

Każdy może włączyć się w prace przygotowujące nas do tego pięknego jubileuszu i poczuć wielką siłę ze wspólnoty zbudowanej na wierze.

Obyśmy potrafili jak Salomon modlić się do Boga: ‹...aby w nocy i w dzień Twoje oczy
patrzyły na tę świątynię... i (abyś) wysłuchał modlitwy, którą zanosi Twój sługa... ilekroć
modlić się będzie na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj na miejscu Twego przebywania w niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale też przebacz› (1Krl 8,29-30).

Z wyrazami należnego szacunku i zapewnieniem pamięci przed Panem.
ks. Mirosław Dziegiński
proboszcz parafii
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Wspomnienie o Adamie Wójciku

20 kwietnia 2020 roku Adam Wójcik skończyłby 50 lat, niestety 26 sierpnia 2017 r.
przegrał z białaczką swoją najważniejszą
walkę w życiu.

P R Z E D ŁU Ż E N I E T E R M I N U S K Ł A DA N I A W N I O S KÓ W
D L A M I E S Z K A Ń CÓ W G M I N Y KO B I E R Z Y C E
W ramach realizacji projektu Koalicja na rzecz poprawy jakości powierza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WrOF) przedłużeniu ulegają terminy:
- na rejestrację potencjalnych Grantobiorców do dnia 17.05.2020 r. do północy
- na złożenie wniosków zarejestrowanych potencjalnych Grantobiorców do dnia 22.05.2020 r. do północy
Dotacje będą mogli uzyskać mieszkańcy, chcący wymieniać nieekologiczne kotły i piece węglowe. Projekt dotyczy
wyłącznie budynków jednorodzinnych. Przypominamy, że liderem i operatorem projektu jest Centrum Technologii
Energetycznych działające w ramach Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy. Dofinansowanie dla mieszkańców w ramach obecnie uruchamianego projektu wyniesie 85% kosztów kwalifikowalnych nowej instalacji
grzewczej, ale nie więcej niż 35 tys. zł.
Najważniejsze założenia programu:
Program polega na dofinansowaniu wymiany starych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów”) na nowoczesne instalacje grzewcze w budynkach jednorodzinnych. Premiowane będą domy o dobrym standardzie termicznym
(a więc docieplone i uszczelnione). W ramach grantu możliwa będzie wymiana na bardzo wygodne i tanie w eksploatacji
pompy ciepła (również z fotowoltaiką), ale także instalacje gazowe, kotły biomasowe czy instalacje ogrzewania elektrycznego (pod warunkiem, że będą zasilane energią z własnego systemu fotowoltaicznego). Nie jest dopuszczona wymiana
na kotły olejowe czy kotły węglowe (choćby najnowocześniejsze). Dofinansowanie dla mieszkańców w ramach obecnie
uruchamianego projektu wyniesie 85% kosztów kwalifikowalnych nowej instalacji grzewczej, ale nie więcej niż 35 tys. zł.
Rejestracja – tylko elektronicznie! (https://eko-cieplo.com/panel-grantobiorcy/)
Dokonanie rejestracji elektronicznej umożliwi w dalszym etapie skorzystanie z usługi wykonania audytu energetycznego – jego posiadanie jest niezbędne do ubiegania się o grant. Mieszkańcy mogą liczyć na kompleksowe
wsparcie w zakresie oceny i racjonalnego doboru technologii grzewczych, z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji technicznej i energetycznej ich budynków. Szczegółowe informacje na temat programu znajdziecie Państwo na stronie internetowej https://eko-cieplo.com/ oraz kontaktując się z pracownikiem Stowarzyszenia Wolna
Przedsiębiorczość pod nr telefonu: 74 645 01 31, 570 790 055, 570 132 141. Informacje dotyczące pozostałych
programów znajdą Państwo korzystając ze stron internetowych lub dzwoniąc pod wskazane numery telefonów.
Program Ograniczania Niskiej Emisji - informacje umieszczone są na stronie internetowej http://gospodarkaniskoemisyjna.gminakobierzyce.pl/ lub kontaktując się z pracownikiem urzędu pod nr telefonu 71 36 98 124.
Program Mój Prąd - informacje dostępne są na stronie internetowej: https://mojprad.gov.pl/. Informacji o programie
Mój Prąd udzielają Doradcy Energetyczni w ramach Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego,
mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE. Aby uzyskać informacje należy wejść
na stronę https://doradztwo-energetyczne.gov.pl wybrać województwo, w którym się mieszka, przejść do zakładki kontakt. Funkcjonują również dedykowane skrzynki:
wnioskimojprad@nfosigw.gov.pl - informacja o złożonych wnioskach i uzupełnienia dokumentów
mojprad@nfosigw.gov.pl - informacja na temat programu (jak złożyć wniosek)
Program Czyste Powietrze - informacje dostępne są na stronie internetowej: https://portal.fos.wroc.pl/o-programie, w punkcie obsługi klienta we Wrocławiu ul. Sztabowa 32 w godzinach 8.00-15.30 (Osoby niepełnosprawne są
obsługiwane w siedzibie WFOŚiGW we Wrocławiu ul. Jastrzębia 24) lub pod nr telefonu 603 669 670.

rierze koszykarskiej rozegrał 1268 meczów,
w tym 651 w Polskiej Lidze Koszykówki
i 238 w juniorskich oraz seniorskich reprezentacjach Polski. W sumie zdobył 17 718
Adam Wójcik urodził się 20 kwietnia 1970 r. punktów, w tym 10 110 w Polskiej Lidze
w Oławie. Koszykarz grał jako silny skrzydło- Koszykówki. Przez wiele lat był związany
wy i środkowy. W czasie swojej wieloletniej z Gminą Kobierzyce, najpierw jako mieszkariery rozegrał aż 20 sezonów w polskiej kaniec Bielan Wrocławskich, a następnie
ekstraklasie. Występował w barwach Gwar- wraz z żoną Krystyną i bliźniakami Janem
dii Wrocław, Mazowszanki Pruszków, Bobrów i Szymonem przenieśli się do Pełczyc. Jego
Bytom, Śląska Wrocław, Prokomu Trefla So- imieniem została nazwana Hala Sportowopot, PBG Basket Poznań i Turowa Zgorzelec. -Widowiskowa w Kobierzycach. Niezwykle
Wielokrotny reprezentant Polski, czterokrot- skromny, zawsze chętny do pomocy i wiecznie uczestniczył w turniejach finałowych nie uśmiechnięty - takim zapamiętali go
mistrzostw Europy. Ośmiokrotny mistrz Pol- dziennikarze i kibice, którzy uznali go w speski, czternastokrotny medalista mistrzostw cjalnym plebiscycie za najlepszego koszykaPolski, mistrz Belgii i dwukrotny medalista rza w historii polskiej koszykówki.
Janusz Kołodziej
mistrzostw Belgii. W całej profesjonalnej ka-
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Po jego wpisaniu należy sprawdzić czy na pewno jest zgodny z numerem rachunku nadanym przez bank. Osoby, które korzystają z bankowości elektronicznej mogą - w celu uniknięcia pomyłki - przekopiować do wniosku numer rachunku dostępny po zalogowaniu się
na swoje konto na stronie banku.
Następnie należy - odpowiednio do swojej sytuacji - wypełnić pola dotyczące spełnienia
warunków określonych przepisami. Od tego zależy czy i w jakiej wysokości przyznane
zostanie świadczenie.
Jaka jest wysokość świadczenia postojowego?
Świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł przysługuje jeśli:
• prowadzenie działalności gospodarczej rozpoczęło się przed 1 lutego 2020 r. i nie została ona zawieszona a przychód uzyskany w miesiącu przed miesiącem, w którym składany jest wniosek o świadczenie postojowe:
- był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym,
- nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów
o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku (aktualnie
jest to 15 595,74 zł),
• prowadzenie działalności gospodarczej rozpoczęło się przed 1 lutego 2020 r. i została
ona zawieszona po 31 stycznia 2020 r. a przychód uzyskany w miesiącu przed miesiącem,
w którym składany jest wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału
ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS
obowiązującego na dzień złożenia wniosku (aktualnie jest to 15 595,74 zł),
• prowadzący działalność gospodarczą nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (np. umowy o pracę)
• prowadzący działalność gospodarczą mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem
RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 1 300 zł jeśli:
• prowadzący działalność gospodarczą rozlicza podatek kartą podatkową oraz jest
zwolniony z opłacania podatku VAT,
• prowadzący działalność gospodarczą nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (np. umowy o pracę),

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE
Szanowni Państwo,
w związku z licznymi pytaniami oraz nieprawidłowościami w przekazanych już wnioskach podajemy informacje jak poprawnie wypełnić wniosek o świadczenie postojowe
dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
Dodatkowo przekazuję kolejny zestaw pytań kierowanych przez naszych klientów i odpowiedzi dotyczących wniosków z Tarczy Antykryzysowej obsługiwanych przez ZUS.

• prowadzący działalność gospodarczą mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem
RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
Należy zatem:
• w części II wskazać odpowiednią dla siebie formę opodatkowania w 2020 r.,
• jeżeli w części II wskazane zostały Pozostałe formy opodatkowania, w tym karta podatkowa
i brak zwolnienia z opłacania podatku VAT, a działalność nie została zawieszona, należy wypełnić część III, a następnie wypełnić część V. W części V należy pamiętać o zaznaczeniu odpowiedniego checkboxa w pkt. 4 (Jestem objęty ubezpieczeniem społecznym rolników: tak/nie)
(Przykład prawidłowo wypełnionego wniosku – plik: Wniosek RSP-D),

Kto może się ubiegać o świadczenie postojowe?
Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą to jednorazowe
świadczenie w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł, które ma zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.
O takie świadczenie mogą ubiegać się osoby prowadzące działalność gospodarczą, na
podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, w tym:
- osoby, które korzystają z Ulgi na start,
- osoby, które korzystają z ulg w ramach Małej Działalności Gospodarczej (MDG) lub Małego
ZUS plus (MDG+), jeżeli miały one przestój w następstwie COVID-19 i jeśli spełniają inne
warunki określone w przepisach.

• jeżeli w części II wskazane zostały Pozostałe formy opodatkowania, w tym karta podatkowa
i brak zwolnienia z opłacania podatku VAT, a działalność została zawieszona, należy wypełnić
część IV, a następnie wypełnić część V. W części V należy pamiętać o zaznaczeniu odpowiedniego checkboxa w pkt. 4 (Jestem objęty ubezpieczeniem społecznym rolników: tak/nie)
(Przykład prawidłowo wypełnionego wniosku – plik: Wniosek RSP-D),

Jak przekazać wniosek?
Aby otrzymać świadczenie postojowe należy złożyć do ZUS wniosek o świadczenie postojowe RSP-D. Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Na koniec należy podpisać wniosek. Jeśli wniosek jest składany w formie papierowej, należy podpisać:

Wniosek można przekazać:
- drogą elektroniczną przez PUE ZUS (skorzystaj z instrukcji) plik docx 566kb
- drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl (link do strony
zewnętrznej)
- za pośrednictwem poczty,
- osobiście w placówce ZUS - do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS)
Aby szybko uzyskać wsparcie z ZUS, wniosek o świadczenie postojowe powinien być
poprawnie wypełniony. W pierwszej kolejności należy zwrócić szczególną uwagę na wypełnienie pola dotyczącego rachunku bankowego. W przypadku przyznania świadczenia,
na ten rachunek zostanie przekazana wypłata. Numer rachunku musi mieć 26 znaków.

• jeżeli w części II wskazana została Karta podatkowa i zwolnienie z opłacania podatku VAT,
należy wypełnić tylko część V. W części V należy pamiętać o zaznaczeniu odpowiedniego
checkboxa w pkt. 4 (Jestem objęty ubezpieczeniem społecznym rolników: tak/nie)
(Przykład prawidłowo wypełnionego wniosku - plik: Wniosek RSP-D karta podatkowa i zwolnienie z podatku VAT).

• część III i część V jeżeli w części II wskazane zostały pozostałe formy opodatkowania,
w tym karta podatkowa i brak zwolnienia z opłacania podatku VAT, a działalność nie
została zawieszona,
• część IV i część V jeżeli w części II wskazane zostały Pozostałe formy opodatkowania,
w tym karta podatkowa i brak zwolnienia z opłacania podatku VAT, a działalność została zawieszona,
• część V jeżeli w części II wskazana została Karta podatkowa i zwolnienie z opłacania
podatku VAT.
WAŻNE! Jeśli będziemy mieli wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktujemy się
e-mailem lub telefonicznie. Dlatego warto podać we wniosku swoje aktualne dane.
Opracowanie ZUS
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Fundacja „Kraina Inspiracji”
szyje maseczki
Od kilku tygodni wszyscy żyjemy tylko jednym tematem – koronawirusem. Nastał czas
dziwny i niełatwy, w którym każdy nasz
sąsiad, kolega z pracy, czy sprzedawca w sklepie są kimś, kogo zaczynamy postrzegać jako
potencjalne zagrożenie. Aby minimalizować
ryzyko zakażenia wszyscy dostaliśmy nakaz zakrywania ust i nosa. Fundacja Kraina
Inspiracji postanowiła sprostać temu zadaniu i dzięki cudownym Wolontariuszom od
pewnego czasu szyjemy maseczki. A żeby
nudno nie było, to nawet w czasach zarazy
dbamy o najmniejsze oznaki radości. Dlatego nasze maseczki są kolorowe, wzorzyste
i mamy nadzieję, że przypadną do gustu niejednej osobie. Pierwsze maseczki

Koncerty w ogrodzie
na Ogrodowej

były dziełem seniorek, które od ponad roku
uczestniczą w naszym projekcie: Aktywni
dla siebie - aktywni dla innych. Potrzeba była
jednak tak duża, że w tej chwili szyją Panie
w każdym przedziale wiekowym. Kłaniamy
się Wam bardzo nisko – robicie wielką rzecz!
Nie byłoby tak łatwo, gdyby nie wsparcie, jakie otrzymaliśmy od Gminy Kobierzyce oraz
firmy Starion, za co bardzo dziękujemy.
Do tej pory udało nam się rozdać kilkaset
sztuk maseczek. Będziemy robić wszystko,
by trafiły one do mieszkańców wielu miejscowości naszej gminy, a postępy prac można śledzić na naszym profilu na facebooku.
Fundacja Kraina Inspiracji

Anna Majkut-Polańska

Wszystko zaczęło się od tego, że okres pandemii spowodował odwołanie wszystkich
spotkań, występów i koncertów. Anna Majkut-Polańska - wokalistka i trenerka głosu,
od lat prowadzi swoje Studio Muzyczne
Marimal w Bielanach Wrocławskich, gdzie
przekazuje młodym ludziom miłość do muzyki. Uczy śpiewu i gry na fortepianie. Sama
czynnie występuje. Najbardziej lubi śpiewać jazz i piosenkę aktorską, ale nie stroni
także od szeroko rozumianego popu. Ten
dziwny czas jaki nastał, sprawił że działalność muzyczna zeszła na drugi plan. Ale
nie w wypadku Ani i Andrzeja Walusa multiinstrumentalisty, współpracującego
ze Studiem Muzycznym Marimal. Oboje
postanowili wyjść ze śpiewem i muzyką
do ludzi. Któregoś dnia w ogródku przy

ul. Ogrodowej zorganizowali spontaniczny
występ dla sąsiadów, którzy chętnie wyszli
na balkony i tarasy, aby wysłuchać koncertu.
Występ Ani i Andrzeja spotkał się z ogromnym i ciepłym przyjęciem przez mieszkańców, którzy od razu stwierdzili, że prosiliby
o takie wydarzenia cyklicznie. Koncert, który
odbył się 18 kwietnia był transmitowany na
żywo z profilu facebookowego Anny Majkut-Polańskiej, a także przez internetową
telewizję Pawła Gołębskiego Stay At Home
TV. Z tego co wiemy, oglądalność koncertu
była bardzo duża nie tylko w Polsce, ale i za
granicą. Kolejny występ artyści planują w maju,
a o dokładnej dacie (zależnej też od pogody),
poinformują za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Janusz Kołodziej

Zwierzęta i pandemia
...że puste tereny wewnątrz wsi i miast - wcześniej tętniące życiem, a teraz prawie wymarłe,
zachęcają dzikie zwierzęta do ich penetrowania i szukania pożywienia.
...że ludzie pozostając w domach dużo częściej
wychodzą na spacery z psami i co wynika z własnych obserwacji częściej widać pary z pupilem
(a więc obustronna przyjemność, a nie tylko
obowiązek).
...że zwierzęta są częściej przeglądane pod kątem zdrowotnym. Szybciej są wyłapywane objawy chorobowe, które wcześniej zauważano
z opóźnieniem (pies lekko kuleje, kot jest smutny czy ranny).
...że właściciele koni pozostających w pensjonatach bywają u swojego podopiecznego codziennie nie jest rzadkością. Jedyną przeszkodą jest zdalna praca lub lekcje przez internet.
W zasadzie czworonogów pandemia koronawirusa nie dotyczy, ale nie pozostaje
bez wpływu na ich życie. Poza nielicznymi
doniesieniami zarażeń kotowatych od ludzi,
czworonogi żyłyby sobie całkiem normalnie,
gdyby nie to...
...że puste drogi usypiają czujność zwłaszcza
kotów wolnożyjących lub wychodzących,
które pustą drogę traktują jak każdy inny
teren ulegając wypadkom częściej niż statystycznie w innym czasie.

I tu drobiazgi, które normalnie umknęłyby gdzieś
w ekspresie życia są szybko wyłapywane.
...że właściciele ośrodków jeździeckich nie mają
klientów, a konie nie pracując regularnie są
narażone na częstsze przypadłości związane
z przekarmieniem i z brakiem ruchu.
...że zwierzęta w naszych domach więcej, a może tylko częściej jedzą, bo my ludzie częściej
otwieramy lodówkę.
...że psy na spacerze nie bardzo mogą pogadać, bo właściciele zachowują przepisowe 2m.
...że ludzie pozostając w domach częściej
wyglądają przez okno i widzą więcej. Ofiarami ludzkiego patrzenia na świat stały się wolnożyjące, dokarmiane od kilku lat koty. Jeden
telefon i kilka kotów trafiło do jakiegoś schroniska. Po badaniach okazało się, że nie wszystkie
mogą żyć na wolności. A do tej pory mogły.
Dokarmiała je sama pani Doktor. Na szczęście to nie w naszej gminie.
...że zwierzęta odczuwają większą naszą uwagę i poświęcamy im więcej czasu. Ale strach
pomyśleć co będzie jak życie wróci do normy.
Kocia, psia samotność czy wyglądanie przez
konia z boksu swego opiekuna przyjeżdżającego tylko na weekend? A może my ludzie coś
zrozumiemy z tej przymusowej relacji. Myślę,
że już coś zrozumieliśmy.
Krzysztof Kmiecik
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GOPS W KOBIERZYCACH - NOWE ZADANIA
W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONOWIRUSA
Za nami pierwsze tygodnie walki z zagrożeniem koronawirusem. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach w związku
z epidemią COVID-19 przeformułował zasady działania oraz wdrożył nowe zadania.
Pomoc została skierowana m.in. do dzieci,
osób starszych, samotnych, chorych oraz
tych, którzy zmuszeni byli zostać z powodu
kwarantanny i izolacji w domu.
Z uwagi na zamknięcie placówek edukacyjnych, w tym stołówek szkolnych, Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej przyznał na
ten czas pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
bądź świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Dla rodzin z dziećmi
w wieku szkolnym zorganizowano i dostarczono 100 paczek żywnościowych oraz
z podstawowymi artykułami chemicznymi.
Wypłacono również w trybie przyśpieszonym 103 zasiłki celowe oraz okresowe na
zakup żywności. Wydano również prawie
80 skierowań dla osób/rodzin po darmową
żywność do Banku Żywności we Wrocławiu.

Oferują pomoc m.in. w robieniu zakupów,
wyprowadzaniu psa dla mieszkańców Gminy Kobierzyce w szczególności dla osób
starszych, niepełnosprawnych, a także osób
objętych kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym, które nie mają możliwości
zorganizowania jej we własnym zakresie.
GOPS w Kobierzycach w poczuciu służby
i solidarności społecznej nawiązał współpracę z Urzędem Gminy Kobierzyce, Bankiem
Żywności we Wrocławiu, hurtownią Makro
w Bielanach Wrocławskich oraz Wojskiem
Ochrony Terytorialnej we Wrocławiu.

Uruchomiliśmy pomoc psychologiczną on-line – poprzez kontakt telefoniczny, Skype i Messenger. Udzielana została pomoc
i wsparcie osobom lub rodzinom w trudnej
sytuacji życiowej, przeżywającym kryzysy
wywołane m.in. sytuacją pandemii, rodzin
objętych procedurą Niebieskiej Karty, osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków
jak również rodzinom cierpiącym z powodu
uzależnienia bliskiej osoby. W tym zakresie
współpracujemy z 5 psychologami. W raW związku z hasłem: zostań w domu nie mach tej formy wsparcia z usług skorzystaopuszczamy osób starszych i niepełno- ło 35 osób, często wielokrotnie w trudnej
sprawnych w potrzebie! Nie pozwalamy, by sytuacji życiowej.
zdani byli wyłącznie na siebie! Nasi pracowW tak wyjątkowym czasie, kiedy każda ponicy socjalni oraz opiekunki nad chorym
moc jest mile widziana, podjęliśmy działania
w domu świadczą usługi opiekuńcze, robią
służące tworzeniu warunków dbania o bezim zakupy, wykupują leki. Pomagamy też
pieczeństwo mieszkańców Gminy Kobierzyosobom, które nie są świadczeniobiorcami
ce na zasadach określonych w obowiązująpomocy społecznej. Wystarczy, że skontakcych przepisach o pomocy społecznej.
tują się z GOPS.
Ludwika Teresa Oszczyk
Poprzez platformę rządową pomoc dla
Dyrektor GOPS
potrzebujących zgłosili się wolontariusze.

KOK szyje maseczki
Kobierzycki Ośrodek Kultury włącza się
w akcję szycia maseczek. Przede wszystkim
będą one przeznaczone dla dzieci, podopiecznych KOK (w mniejszych rozmiarach)
i dla seniorów. KOK zakupił stosowne materiały, z których ma powstać około 400 sztuk
maseczek w pierwszej partii. Są starannie
szyte z kretonu i flizeliny, lekko marszczo-

ne, by wygodnie przylegały do ust i nosa.
Po odbiór można zgłaszać się na portiernię
KOK w obecnych godzinach pracy ośrodka
(aktualne informacje na ten temat znajdują
się na stronie: www.kultura-kobierzyce.pl).
Najbliższa partia gotowych maseczek jest
planowana na 12 maja.
Kobierzycki Ośrodek Kultury
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DARMOWE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
W RAMACH GRUP WSPARCIA RÓWNOWAŻNIA
Fundacja ADRA Polska, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom społecznym, w tym lęku wywołanego pandemią wirusa COVID-19, uruchamia grupy wsparcia on-line prowadzone przez wykwalifikowanych
specjalistów. Z doświadczeniem wzmożonego napięcia emocjonalnego bardzo trudno jest sobie poradzić.
Natłok myśli, zastanawianie się jak odnajdziemy się na rynku pracy po ustaniu pandemii, jak będziemy dalej
funkcjonować w zmienionej rzeczywistości - to problemy, z jakimi zmaga się od pewnego czasu większość
Polaków.
Fundacja proponuje udział w grupie wsparcia w czasie, gdy izolacja, w jakiej żyjemy od jakiegoś czasu,
a także kwarantanna, jakiej poddani są niektórzy z nas, mają niebagatelny wpływ na wszystkich. Dzięki
grupie można bezpiecznie i anonimowo podzielić się własnymi przeżyciami, wymienić doświadczeniami,
pomysłami, otrzymać wsparcie. Można tu spotkać ludzi, którzy przeżywają te same problemy, którzy nie
ocenią i nie skrytykują, ale zrozumieją i wesprą.
Aktywne uczestnictwo w grupie to nie tylko pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów, to także
praca nad sobą i rozwój osobisty. To często pierwszy krok na drodze do nowego życia – uważa Magda
Matuszewska, koordynator akcji Fundacji ADRA Polska.
Do tej pory chętnych do prowadzenia grup zgłosiło się sporo. To psychologowie, trenerzy, doradcy zawodowi
i terapeuci. Grupy wsparcia działać będą w oparciu o model, dzięki któremu pod skrzydłami jednego mentora
wsparciem może zostać objętych aż 144 osoby. Już teraz przewidujemy, że liczba beneficjentów (osób, którym
udzielane będzie wsparcie) może być bardzo duża. Dlatego też nabór do grup wsparcia pozostanie stale otwarty.
Mentor – przygotowuje moderatorów do odpowiedniego prowadzenia grup, udziela wsparcia w trakcie trwania projektu.
Moderator – dba o wsparcie dla grup zgodnie z ich założeniami i w oparciu o wskazówki udzielane przez mentora.
Beneficjent / osoba szukająca wsparcia – może się zgłosić już dziś. Wystarczy wypełnić formularz, który ułatwi
moderatorom utworzenie odpowiednich grup tematycznych.
Spotkania grup wsparcia odbywać się będą online i wymagają jedynie komputera i dostępu do Internetu.
Udział w nich jest bezpłatny.
Co zrobić, aby dołączyć do grupy wsparcia Równoważnia?
- wejdź na stronę: www.adra.pl/kryzys
- wypełnij krótki formularz
- poczekaj na kontakt ze strony Fundacji.
Osoba do kontaktu:
Magda Matuszewska
+ 48 691 394 950 | mmatuszewska@adra.pl

ADRA Polska | www.adra.pl

T WÓJ PARASOL - APLIKAC JA MOBILNA
DLA OSÓB DOZNA JĄC YCH
PRZEMOC Y W RODZINIE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach informuje o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej Twój parasol, która
jest praktycznym i skutecznym narzędziem
umożliwiającym uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, jak i będących
jej świadkami (https://twojparasol.com).
Pobrać ją też można za darmo na telefon
poprzez Google Play i Apple Store. Aplikacja
umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail,
możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, a także zawiera informacje, które mogą być pomocne
osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.
Oferuje dostęp do materiałów edukacyjnych oraz do bazy organizacji oferujących
wsparcie osobom dotkniętym przemocą
w rodzinie. Przypominamy również, że GOPS
w Kobierzycach nieprzerwanie prowadzi
działalność w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Z uwagi na stan epidemii i konieczność
dostosowania się do wymogów społecznej
kwarantanny, pomoc udzielana jest w formie
on-line.
UWAGA! Jeśli potrzebujesz pomocy, wejdź
na stronę niebieskalinia.info – znajdziesz
tam listę placówek, które udzielą ci pomocy
lub zadzwoń na całodobowy telefon Niebieskiej Linii (Ogólnopolskiego Pogotowia dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie): 800 120 002.
Bożena Noga
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Dla każdego coś miłego
Życie kulturalne przeniosło się obecnie do Internetu, gdzie znaleźć można różne aktywności
twórcze i odtwórcze. Kobierzycki Ośrodek Kultury ma także wiele propozycji dla dzieci i dorosłych, które są umieszczane na stronie: www.
kultura-kobierzyce.pl oraz Facebooku ośrodka.
W kwietniu były to m.in. ozdoby wielkanocne,
piosenka pisankowa, galeria prac świątecznych
dzieci ze świetlic profilaktyki środowiskowej.
Rozpoczęto też cykl muzycznych prezentacji,
które polegają na opracowaniu popularnych
piosenek na gitarę i ukulele przez instruktorów KOK – Lilę Reszke i Tomasza Bykowskiego.
W każdym odcinku można poznać kolejne
etapy pracy nad utworem – wysłuchać całej
piosenki, opanować poszczególne chwyty
i tzw. bicia gitarowe. Zaletą takich muzycznych
filmików jest możliwość zatrzymania ich, powtórzenia, przypomnienia sobie co ważniejszych
miejsc. Ponadto instruktorzy muzyczni codziennie dyżurują między 10.00 a 13.00 na komunikatorach typu Skype, WhatsApp, Messenger.
Z kolei Małgorzata Żamojcin, instruktorka
tańca, przedstawia krótki internetowy pokaz
podstaw hip-hopu, zarówno dla tych, którzy już

tańczą jak i dla tych, którzy chcieliby rozpocząć
swoją przygodę z tańcem. Biblioteka publiczna w Kobierzycach zorganizowała spotkanie
autorskie z Zofią Stanecką – autorką kultowej
serii książek o Basi. Nagranie udostępniono
jednokrotnie na Facebooku KOK. W planach są
także kolejne internetowe spotkania autorskie.
Biblioteka zachęca czytelników do korzystania
z platformy IBUK Libra, gdzie dostępnych jest
bezpłatnie ok. 2500 tytułów. Pojawiają się także
rekomendacje czytelnicze z opisami wybranych
książek oraz o fantastyce dla najmłodszych i artykuły na temat różnych gatunków literackich.
Kobierzycki Ośrodek Kultury proponuje również czytane bajki dla dzieci, a na Dzień Matki
wierszyki recytowane przez najmłodszych
z dedykacją dla mam. Są publikowane różne
ciekawostki z dawnych kronik KOK-u rękami
plastyczki, Katarzyny Giebel, proponowane są
do wykonania różne ozdoby i przedmioty
w ramach cyklu Pora dla seniora oraz dla dzieci.
Warto więc odwiedzać systematycznie stronę
i Facebook Kobierzyckiego Ośrodka Kultury, by
znaleźć coś dla siebie.
Izabella Starzec

Prace KOSiR podczas
pandemii

Skatepark na terenie obiektu Arkalandia w Bielanach Wrocławskich

Zostają otwarte następujące obiekty sportowe:
od dnia 04.05.2020 r. - Ślęzańsko-Bielański Obiekt
Sportowo-Rekreacyjny (Orliki, rolkostrada)
poniedziałek-piątek 14:00-22:00
sobota-niedziela 10:00-22:00
od dnia 06.05.2020 r. - Stadion Sportowy w Kobierzycach
(teren rekreacyjny, płyta sztuczna boiska do piłki nożnej)

poniedziałek-piątek 13:00-21:00
sobota-niedziela 13:00-21:00
Korzystając z w/w obiektów należy przestrzegać zasad określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r.
w sprawie zasad ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii.

W trosce o wspólne zdrowie zagrożone rozprzestrzenianiem się koronawirusa od dnia
18.03.2020 r. na terenie całej Gminy Kobierzyce obowiązuje zakaz korzystania z placów zabaw, z większości boisk sportowych
i skateparku. Kobierzycki Ośrodek Sportu
i Rekreacji zachowując zasady bezpieczeństwa, na bieżąco wykonuje prace i prowadzi działania, które mają na celu utrzymanie dobrego stanu gminnej infrastruktury
sportowej liczącej ponad 50 ha, służącej
naszym mieszkańcom.

Użytkownicy będą mogli cieszyć się z jazdy
na odświeżonych urządzeniach: Quarter
pipe, Funbox i Grind Box (wcześniej, w listopadzie 2019 r. został przeprowadzony
generalny remont pozostałych urządzeń
skateparku). W kwietniu, w Ślęzańsko-Bielańskim Obiekcie Sportowo-Rekreacyjnym,
wykonano trzy mini parkingi rowerowe
oraz dodatkowe ciągi spacerowe w postaci
ekokratek pomiędzy boiskami sportowymi.
Przeprowadzono również remont tynków
i siedzisk na terenie rekreacyjnym w DoPod koniec marca na terenie obiektu Ar- masławiu, zlokalizowanym przy kościele, nakalandia w Bielanach Wrocławskich odbył tomiast w Pustkowie Wilczkowskim – naprawę elewacji budynku zaplecza sportowego.
się drugi etap remontu skateparku.
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Od kwietnia wznowiono także regularne
koszenia stadionów, boisk sportowych oraz
rekreacyjnych terenów zielonych, które potrwają do końca listopada. Prowadzone są też
zabiegi dosiewów trawy i odchwaszczania.
Ekipa techniczna KOSiR na bieżąco prowadzi zarówno działania konserwacyjne, porządkowe jak i pielęgnacyjne na terenach

oraz w obiektach sportowo-rekreacyjnych
w oczekiwaniu na ich powrót do normalnego użytkowania.
Pełna lista obiektów zaplecza sportowego,
boisk sportowych, placów zabaw i terenów
sportowo-rekreacyjnych administrowanych
przez KOSiR dostępna jest na stronie: www.
sport-kobierzyce.pl.
Maja Muszyńska

TEST NA MIĘŚNIE BRZUCHA
Zrób tyle powtórzeń, ile zdołasz wykonać poprawnie w ciągu minuty. Połóż się na plecach, ugnij nogi w kolanach, stopy oprzyj płasko na podłodze. Umieść dłonie za głową, nie splatając ich. Za pomocą mięśni brzucha
podnieś ramiona z podłogi i zegnij klatkę piersiową aż do kolan. Powoli opuść ciało z powrotem na podłogę.
Z M I E R Z S I Ę , S P R AW D Z A J ĄC S W O J E W Y M I A R Y
Chcesz zobaczyć w cyfrach swoje postępy? Zacznij od wymiarów - wtedy będziesz
wiedzieć czy Twój program zmagań działa. Już po pierwszym miesiącu widać efekty.
Zobacz czy masz: mniejszy obwód talii, podniesione pośladki, szczuplejsze uda i wymodelowaną klatkę piersiową.

Stojak rowerowy w Ślęzańsko-Bielańskim Obiekcie Sportowo-Rekreacyjnym

Nie daj się wirusowi, bądź
aktywny razem z KOSiR!
Czas epidemii nadal trwa, nie pozostaje nam nic innego, jak zostać w domu i przetrwać ten trudny dla wszystkich czas. Oto kolejna odsłona pozytywnej energii, gotowi? Zaczynamy, tym razem od sprawdzenia swoich możliwości.
S P R AW D Z S I Ę I Z M I E R Z S W O J Ą S P R AW N O Ś Ć
Przede wszystkim efekty! Jednym z najlepszych sposobów na zmotywowanie się
jest obserwacja zmian, które następują w wyniku własnej pracy. Zanim rozpoczniesz
swój program treningowy wykonaj test - a po trzech tygodniach powtórz go. Zobaczysz co się stanie - jak poprawią się Twoje wyniki!
Zanim przejdziesz do wykonania testu sprawności - porządnie się rozgrzej.
ROZGRZEWKA
Zacznij od marszu w miejscu przez 3 minuty, zwiększ intensywność, po czym wróć do marszu uspokajając oddech.
K L AT K A P I E R S I O WA
Mierz w linii środkowej.

T E S T N A D O L N E PA R T I E C I A Ł A
Zrób tyle powtórzeń, ile zdołasz, pamiętaj o technice.
Stań przed krzesłem. Skrzyżuj ręce przed klatką piersiową i utrzymując ciężar ciała na piętach, ugnij nogi
w kolanach, aż tylną częścią ud dotkniesz krzesła.
Opuszczaj ciało przez 4 sekundy i wracaj do pozycji wyprostowanej przez dwie.

T E S T N A G Ó R N E PA R T I E C I A Ł A
Zrób tyle powtórzeń ile zdołasz, pamiętając o technice. Uklęknij, opierając dłonie na podłodze. Tułów
powinien tworzyć linię prostą od głowy aż do bioder.
Ugnij łokcie i opuść ciało, aż klatka piersiowa znajdzie P O Ś L A D K I
się 3 cm nad podłogą, a następnie wróć do pozycji Obwód pośladka mierz w najszerszym miejscu.
wyjściowej.

TA L I A
Mierz na wysokości pępka.

UDO
Zmierz obwód uda, w ¼ jego długości licząc
od góry.
Monika Romanów
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Pierwsze w historii „Gladiatory ” PGNiG Superligi Kobiet
przyznane!
Znamy zwyciężczynie historycznych
Gladiatorów w PGNiG Superlidze Kobiet. Najwięcej nagród wędruje do rewelacji sezonu i brązowych medalistek
z KPR-u Gminy Kobierzyce. Najlepszą
zawodniczką okazała się Kinga Jakubowska, która zdobyła aż trzy tytuły.
Mimo wcześniejszego zakończenia ligi, organizatorzy i eksperci byli zgodni, że taka
liczba rozegranych meczów pozwoli wyłonić najbardziej wartościowe postacie PGNiG
Superligi Kobiet. Do planowanego końca rozgrywek zabrakło jedynie 8 serii. Kapituła wybrała nominowane w 9 kategoriach. W każdej z nich o zwycięstwie decydowały same
zawodniczki i sztab szkoleniowy wszystkich
klubów PGNiG Superligi Kobiet. Natomiast
wyjątkową kategorią był Wybór Sezonu
– gdzie nominowane były zawodniczki, które
najczęściej wygrywały tytuł Zawodniczki Serii. A o zwycięstwie zdecydowali sami kibice.
Najwięcej, bo aż 5 nagród przypadło brązowym medalistkom tego sezonu, drużynie KPR Gminy Kobierzyce. To wśród nich
jest Zawodniczka Sezonu, Trener Sezonu,
Boczna Rozgrywająca Sezonu, Królowa
Strzelczyń i Odkrycie Sezonu. Niekwestionowaną zwyciężczynią plebiscytu
jest Kinga Jakubowska. 20-letnia rozgrywająca wygrała w najważniejszej kategorii Zawodniczki Sezonu, a także zgarnęła
tytuł Bocznej Rozgrywającej Sezonu i Królowej Strzelczyń. Jakubowska to wychowanka KPR-u i prawdziwa gwiazda tamtejszej drużyny, z którą w ostatnim czasie
przedłużyła kontrakt. Rozgrywająca zdobyła w minionym sezonie łącznie 143 bramki, przy imponującej średniej 7,52 goli w meczu. Znana jest z niesamowitego ciągu na
bramkę, w sezonie oddała aż 243 rzuty, to
o ponad 64 więcej niż druga w tym zestawieniu Magda Balsam.

Sukces Jakubowskiej to duma dla Edyty Majdzińskiej, która zdobyła tytuł Trenera Sezonu. Edyta Majdzińska jest autorką największego sukcesu w historii KPR-u. Drużyna
z Dolnego Śląska pierwszy raz sięgnęła po
medal Mistrzostw Polski. Potrafiła postawić się najsilniejszym drużynom PGNiG
Superligi Kobiet, a w przypadku meczu z Zagłębiem Lubin, nawet odebrać im punkty.
Przez cały sezon nie bała się stawiać na
młode zawodniczki. To pod jej skrzydłami
zadebiutowała w lidze Barbara Zima, która
otrzymała tytuł Odkrycia Sezonu. 20-letnia
bramkarka świetnie zaaklimatyzowała się
w Kobierzycach i wykorzystała swój czas
w 100%, czego efektem było pierwsze powołanie do pierwszej Reprezentacji Polski.
Dwie nagrody dla Bramkarki i Środkowej Sezonu pojadą do Lubina. Najlepszą bramkarką okazała się Monika Maliczkiewicz – to
między innymi dzięki postawie Maliczkiewicz Metraco Zagłębie Lubin uchodzi
za drużynę z najlepszą obroną w Superlidze. Zawodniczka świetnie potrafi ustawić
się w bramce, zmuszając przeciwniczki do
oddawania nienajlepszych rzutów. Tytuł
Środkowej Rozgrywającej Sezonu jest w rękach, etatowej reprezentantki Brazylii Patrici Matieli. Środkowa nie tylko mądrze prowadzi grę i doskonale asystuje, ale również
często sama kończy akcje, w tym sezonie
zdobyła 44 bramki z 62% skutecznością.
Po jednej nagrodzie otrzymują mistrzynie
Polski MKS Perła Lublin, Eurobud JKS Jarosław, Młyny Stoisław Koszalin i EKS Start
Elbląg. Joanna Szarawaga z MKS-u Perły Lublin to Obrotowa Sezonu, w głosowaniu zawodniczek zdobyła aż 102 z 160 głosów. Reprezentantka Polski ma za sobą znakomity
sezon i z roku na rok robi duże postępy.
W tym sezonie była najlepszą zawodniczką
MKS-u, zdobyła 68 bramek, a jej skuteczność
wyniosła 79%. Zawodniczką od czarnej robo-

ty okazała się, kapitan Młynów Stoisław Koszalin, Adrianna Nowicka, która została
Obrończynią Sezonu. Dla drużyny z Koszalina
zakończony sezon to był prawdziwy roller-coster. Potrafiły wygrać z mistrzyniami
Polski, żeby następnie przegrać z dużo niżej
notowanymi przeciwniczkami. W takich sytuacjach doświadczenie i niezawodność Nowickiej były niezbędne. Z tego samego wniosku wyszli włodarze drużyny Koszalina, którzy
przedłużyli kontrakt z rozgrywającą.

To drugi wynik w całej PGNiG Superlidze
Kobiet. Skrzydłowa rozbiła bank rzucając
w meczu z KPR-em Ruchem Chorzów 16 bramek i ustanawiając rekord sezonu. Talent
zawodniczki dostrzegli w drużynie mistrzyń
Polski, którą Balsam będzie reprezentować
w następnym sezonie.

Wybór Sezonu, czyli wybór kibiców, to Aliona Shupyk z EKS Start Elbląg. Ukrainka, mimo
kontuzji, rozegrała 17 meczów i zdobyła aż
110 bramek (66% skuteczności). Docenili to
To był także sezon Magdy Balsam, która kibice, którzy na Shupyk oddali ponad 10 tys.
została Skrzydłową Sezonu. Zawodnicz- głosów. To pierwszy sezon tej rozgrywającej
ka Eurobudu JKS-u Jarosław, zdobyła w tym w Elblągu, gdzie szybko stała się jedną z lidesezonie 132 bramki z 73% skutecznością. rek swojej drużyny.
PGNiG Superliga Kobiet

Zawodniczka Sezonu: Kinga Jakubowska KPR Gminy Kobierzyce

Z ogromną dumą przyjęłam informację o nominacji
i zwycięstwie w kategorii „Trener sezonu”...
Z ogromną dumą przyjęłam informację
o nominacji do nagrody #GLADIATORY
2020 PGNiG Superligi Kobiet i zwycięstwie
w kategorii Trener Sezonu. Dziękuję i gratuluję moim konkurentom, z którymi nieraz
toczyłam ciężkie i zacięte boje na superligowych parkietach. Cieszę się, że jestem
stawiana na równi z wielokrotnymi medalistami Mistrzostw Polski w trenerskim fachu.
Nigdy nie przykładałam większej wagi do
nagród indywidualnych, zawsze na pierwszym miejscu stawiałam sobie dobro drużyny i moich zawodniczek. Tym razem jednak
sukces KPR-u Gminy Kobierzyce stał się
również moim powodzeniem.
Chciałabym ogromnie podziękować wszystkim tym, którzy oddali na mnie swoje głosy.

Cieszę się, że potraficie Państwo obiektyw- zawodniczek i całej społeczności, która donie ocenić i docenić ciężką pracę.
brze życzy kobierzyckiemu szczypiorniakowi.
Dziękuję wszystkim sponsorom i darczyńcom,
Słowa uznania należą się przedstawicielom
którzy wspierają Klub. Słowa uznania należą
Superligi. Wprowadzenie ligi zawodowej
się także członkom Zarządu mojego Klubyło trudną, ale potrzebną zmianą i metabu, który kilka lat temu zaufał mi i uwierzył
morfozą. Cały czas ciężko pracujecie nad
w moją pracę. Przez trzy lata zmieniło się
tym, aby produkt pod nazwą piłka ręczna
bardzo dużo, zrobiliśmy ogromne postępy
kobiet sprzedawał się jak najlepiej, a poziom
na każdym szczeblu, czego zwieńczeniem
rozgrywek wzrastał. Udowodniliście przede
jest pierwszy w historii brązowy medal Miwszystkim i sami uwierzyliście w to, że żeństrzostw Polski.
ska odmiana piłki ręcznej jest potrzebna
w naszym kraju na najwyższym poziomie, Na koniec duże gratulacje dla wszystkich nozarówno organizacyjnym, jak i sportowym. minowanych do poszczególnych kategorii. SeWykonaliście w tym sezonie ciężką pracę, zon był bardzo ciekawy i emocjonujący, a wydlatego Wam również należą się gratulacje. bory trudne. Gratuluję Kobierkom za zgarnięcie Mam nadzieję, że zatęskniliście już za piłką
pięciu nagród w tym prestiżowym plebiscycie. ręczną. Do zobaczenia w przyszłym sezonie!
Podziękowania i pokłony dla całego Klubu KPR
Wasza ciężka praca nie poszła na marne.
Edyta Majdzińska
Gminy Kobierzyce, pracowników, trenerów,

