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Piłkarki ręczne KPR Gminy Kobierzyce
W NUMERZE POLECAMY

z brązowym medalem Mistrzostw Polski / str. 12

Pomagamy Ukrainie
/ str. 3

XI Międzynarodowy Turniej
Karate Shinkyokushin / str. 6-7

Lekcje języka polskiego
dla obywateli Ukrainy / str. 8
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INFORMACJE GMINNE

Ryszard Pacholik
71 36 98 100
Piotr Kopeć
71 36 98 126
Maria Prodeus
71 36 98 123
Maria Wilk
71 36 98 127
Anna Muraczewska
71 36 98 125
RADA GMINY
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Łoposzko
607 439 039
Zastępca Przewodniczącego Czesław Stadnik
602 288 462
Biuro Rady Gminy
Maria Okraszewska
71 36 98 120
REFERAT OGÓLNY I SPRAW OBY WATELSKICH
Kierownik referatu
Marta Stachów
71 36 98 154
Biuro obsługi klienta
Anna Janecka
71 36 98 106
Karolina Skrzyńska
71 36 98 203
Anna Rytarowska
71 36 98 130
Dowody osobiste
Joanna Wronkowska
71 36 98 104
Paulina Tomaszewska
71 36 98 220
Działalność gospodarcza Agata Krajewska
71 36 98 105
REFERAT FINANSOWY
Wymiar podatków
Magdalena Łabęcka
71 36 98 103
lokalnych od osób
Anna Szymańska
71 36 98 131
fizycznych
Edyta Duniec
71 36 98 132
Wymiar podatków lokalnych
71 36 98 113
od osób prawnych
Jacek Skrzyniarz
71 36 98 148
Księgowość podatkowa
Anna Bojdo
Kasa
71 36 98 122
Czynsze, wpłaty
71 36 98 141
Agnieszka Tylecka
71 36 98 181
Egzekucja opłat
Marek Kucharczyk
Należności z tytułu
71 36 98 139
gospodarki odpadami
Violetta Kowalska
REFERAT INWEST YC JI, NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA
Kierownik referatu
71 36 98 214
Rafał Krasicki
Nadzór inwestorski
wod.-kan., melioracje
71 36 98 204
Grzegorz Morawski
71 36 98 192
Wodociągi, kan. sanitarna Marta Ława
Współfinansowanie sieci
wod.-kan., kan. deszczowa Karolina Jędryka
71 36 98 227
71 36 98 112
Inwestycje
Dariusz Mirek
71 36 98 168
Rafał Kołodyński
71 36 98 180
Zagospodarowanie
Grzegorz Maszka
71 36 98 108
przestrzenne
Iwona Lechowicz
Gospodarka niskoemisyjna,
rewitalizacja
71 36 98 124
Hanna Żurawska
71 36 98 110
Gospodarka
Zdzisław Skrzyniarz
nieruchomościami
71 36 98 136
Monika Pilichowska
71 36 98 211
Ochrona środowiska
Elżbieta Nawrocka
71 36 98 111
Emilia Siedlaczek
71 36 98 169
Gospodarka odpadami
Małgorzata Kunysz
71 36 98 205
komunalnymi, deklaracje Joanna Kunert
71 36 98 174
Grzegorz Kurek
71 36 98 160
Pomoc administracyjna
Beata Haziak
REFERAT DRÓG, TRANSPORTU I MIENIA KOMUNALNEGO
71 36 98 191
Kierownik referatu
Piotr Ligas
71 36 98 118
Inwestycje drogowe
Adam Wielgo
71 36 98 177
Monika Skórzewska
71 36 98 201
Drogi i organizacja ruchu Joanna Najmrodzka
Zajęcie pasa drogowego Alicja Kamińska
71 36 98 153
Drogi i infrastruktura
71 36 98 224
Emilia Zimoch
71 36 98 171
Oświetlenie drogowe
Magdalena Kowalska
Cmentarze komunalne,
71 36 98 147
gosp. mieszkaniowa
Rafał Chmielewski
Place zabaw,
infrastruktura sportowa
71 36 98 146
Patrycja Bej-Baniecka
Zarząd ekipą porządkową Jarosław Komorowski
71 36 98 107
Kontrola pasów drogowych Michał Mirowski
71 36 98 117
Świetlice, lokale użytkowe,
tereny rekreacyjne
71 36 98 109
Joanna Żygadło
Komunikacja zbiorowa
71 36 98 213
Krzysztof Jarosz
REFERAT ŚRODKÓW ZEWN. I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Kierownik referatu
71 36 98 226
Monika Śliwińska
71 36 98 155
Pozyskiwanie środków
Anna Dudarska
71 36 98 156
zewnętrznych
Monika Tuleja-Trzósło
Zamówienia publiczne
Sylwester Janaszkiewicz 71 36 98 176
71 36 98 162
Paweł Piwowarski
71 36 98 151
Paulina Kosim
71 36 98 161
Angelika Pucek
REFERAT EDUKAC JI, KULTURY I SPORTU
71 36 98 196
Kierownik referatu
Anna Wilisowska
Oświata publiczna
71 36 98 207
Anna Pietryk
71 36 98 197
Elżbieta Poprawa
Oświata niepubliczna
71 36 98 183
Kamila Just
Sport
71 36 98 186
Wojciech Duczek
Obsługa sołectw
71 36 98 129
Paulina Olejarczyk
URZĄD STANU C Y WILNEGO
Kierownik USC
71 36 98 209
Joanna Kłodzińska
Pomoc administracyjna
71 36 98 206
Barbara Świerczyńska
STANOWISKA SAMODZIELNE
71 36 98 208
Kadry
Lucyna Suchecka
Magdalena Marszałek71 36 98 218
-Wojciechowska
Promocja gminy
Agnieszka Jankowska-Jakus 71 36 98 163
71 36 98 138
Komunikacja społeczna
Gracjana Rutkowska
71 36 98 200
Informatyka
Marek Milewski
71 36 98 199
Paweł Eljasiński
71 36 98 198
Krzysztof Kozłowski
71 36 98 203
Audytor wewnętrzny
Paweł Giszko
71 36 98 189
Ewidencja ludności
Wiesława Suchecka
71 36 98 221
Marta Szczygieł
71 36 98 202
Sprawy wojskowe i OC
Henryk M. Bosiacki
GMINNY OŚRODEK POMOC Y SPOŁECZNEJ
71 36 98 000
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Sekretariat

Wyrazy współczucia
dla radnego Rady Gminy Kobierzyce

Wyrazy współczucia
dla sołtysa wsi Wierzbice

Jarosława Zawiszy

Ryszarda Czarnego

z powodu śmierci Mamy
składają

Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce

Henryk Łoposzko
Przewodniczący
Rady Gminy Kobierzyce

Wyrazy współczucia
dla sołtysa wsi Wysoka

Mariusza Przeździęka

z powodu śmierci Mamy
składają

Henryk Łoposzko
Przewodniczący
Rady Gminy Kobierzyce

Wyrazy współczucia
dla księdza proboszcza parafii
pw. św. Andrzeja Apostoła w Bielanach Wrocławskich

Mirosława Dziegińskiego

z powodu śmierci Taty
składają

Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce

Henryk Łoposzko
Przewodniczący
Rady Gminy Kobierzyce

Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce

z powodu śmierci Taty
składają

Henryk Łoposzko
Przewodniczący
Rady Gminy Kobierzyce

Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce

TELEFON ALARMOWY GMINY KOBIERZ YCE — 607 727 748
Służy do przyjmowania zgłoszeń i reagowania; pomoc
w sytuacjach stanowiących zagrożenia dla ludzi, a niewymagających zwłoki.
Czynny całą dobę, głównie po godzinach pracy Urzędu Gminy oraz
w dni wolne, kiedy odpowiedni pracownik gminy nie może sprawy
załatwić (udzielić pomocy) osobiście.

Dotyczy w szczególności:
- awarii: wodno-kanalizacyjnych, sieci elektrycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, oczyszczalni ścieków i innych;
- zdarzenia: pożar, wypadek drogowy, katastrofa budowlana, zagrożenie siłami natury tj. wiatr, ulewa, huragan,
zanieczyszczenie środowiska itp.;
- zagrożenia: powodziowe, w ruchu po drogach gminnych (śnieg, lód, blokady), materiałami niebezpiecznymi, zamachem bombowym
(obiekty użyteczności publicznej, handlowe); biologiczno-chemiczne ludzi i terenu, ujęć wody, itp.
- inne: np. chore, martwe zwierzęta, duże ptaki, bezdomne psy itp.

KOMISARIAT POLIC JI W KOBIERZ YCACH / ul. Witosa 11, 55-040 Kobierzyce, tel. 47 871 68 40-41
mł. asp.
Szymon Młynarczyk

sierż. szt.
Łukasz Cywiński

st. sierż.
Grzegorz Gregoryczyk

tel. 47 871 68 26
kom. 601 810 541
szymon.mlynarczyk@wroclaw.wr.policja.gov.pl

tel. 47 871 68 28
kom. 601 814 402
lukasz.cywinski@wroclaw.wr.policja.gov.pl

tel. 47 871 68 28
kom. 601 816 329
grzegorz.gregoryczyk@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)

P.o. Komendant Komisariatu Policji w Kobierzycach podinsp. Paweł Szubert pełni dyżur w każdy wtorek w godz. 10.00-14.00 w Komisariacie Policji. W przypadku nieobecności w zastępstwie
dyżur pełnić będzie Kierownik referatu ds. prewencji Komisariatu Policji w Kobierzycach asp. szt. Adrian Ćwiek. W Komisariacie Policji w Kobierzycach służba jest pełniona całodobowo.
Zgłaszanie interwencji do Dyżurnego Komisariatu Policji w Kobierzycach pod nr tel. 47 871 68 40-41 lub na numer alarmowy 112.

URZĄD GMINY

/ Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, tel. 71 36 98 106, 71 36 98 125, fax 71 31 11 252 , pon.-pt.: 7.30-15.30

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
ISSN 2450-4718

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

Redaktor naczelna:
Agnieszka Jankowska-Jakus
Redaguje zespół:
Wojciech Duczek, Krzysztof Kmiecik, Janusz Kołodziej,
Piotr Kopeć, Anna Wilisowska, Maria Wilk
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Nauczyliśmy się razem żyć

– Wojna w Ukrainie trwa od prawie trzech
miesięcy i od końca lutego Gmina Kobierzyce gości na swoim terenie uchodźców z tego
kraju. Jak ocenia to, co się wydarzyło w międzyczasie Sekretarz Gminy Maria Wilk?
Maria Wilk, Sekretarz Gminy Kobierzyce
– Początki były rzeczywiście bardzo trudne,
dużo pracowaliśmy, bowiem uchodźcy przybywali z różnych stron Ukrainy i byli kierowani do
nas przez Wojewodę Dolnośląskiego, z którym
ściśle współpracowaliśmy. Była też spora grupa osób przyjeżdżająca do swoich rodzin lub
znajomych, już wcześniej przybyłych do Polski,
głównie w poszukiwaniu pracy. Oni sprowadzali tu swoich bliskich, w przeważającej mierze
kobiety z dziećmi, którzy w wielu przypadkach
stracili dorobek całego życia. W przyjmowanie
uchodźców do swoich domów zaangażowali
się również bardzo licznie mieszkańcy naszej
gminy, którzy w odruchu serca chcieli pomóc
osobom ciężko doświadczonym przez działania wojenne w Ukrainie. W pierwszych dniach
powołaliśmy w Urzędzie Gminy Kobierzyce tzw.
sztab kryzysowy, a osoby w nim pracujące zajęły się koordynacją najważniejszych działań
w tym szczególnym okresie. W Kobierzyckim
Ośrodku Kultury został stworzony punkt recepcyjny, w którym pracownicy KOK-u, KOSiR-u,
urzędu gminy i wolontariusze udzielali pierw-

szych informacji, zapewniali schronienie i opiekę, organizowali zbiórki najbardziej potrzebnych rzeczy, takich jak środki higieny osobistej,
odzież, zapewniali posiłki itp. Wymagało to
wielu działań organizacyjnych i logistycznych,
ale z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że
wszystkie osoby, które były zaangażowane
w realizację tego niełatwego przedsięwzięcia
spisały się bardzo dobrze, okazując wiele serca
i dobroci osobom po traumatycznych przeżyciach wojennych. Z czasem rozszerzaliśmy naszą działalność opiekuńczą. W Tyńcu Małym
zorganizowano punkt przyjmowania darów
dla uchodźców (obecnie znajduje się w Kobierzycach), w wielu świetlicach wiejskich wykonano niezbędne prace adaptacyjne (budowa
pryszniców, instalowanie pralek, łóżek itp.) i tam
właśnie kierowano uchodźców, dla których te
miejsca stały się tymczasowym domem. Zapewniliśmy im opiekę medyczną i bezpłatne korzystanie z komunikacji gminnej. W pierwszych
dwóch miesiącach przybywali do nas kolejni
ludzie, niektórzy z nich zostawali na krótko, by
po tygodniu lub dwóch, udać się w dalszą drogę, często na zachód Europy w poszukiwaniu
lepszego życia. Był to dla nas czas wytężonych
działań organizacyjnych, dużo się działo, ludzie
się zmieniali i wszystkim staraliśmy się zapewnić niezbędną pomoc, najlepiej, jak tylko potrafiliśmy. Dzisiaj mogę powiedzieć, że mamy
do czynienia z pewną stabilizacją. Większość
z tych osób, które przebywają w naszej gminie planuje dłuższy pobyt ze względu na brak
możliwości szybkiego powrotu do domu, lub
po prostu czeka na zakończenie działań wojennych i planuje powrót do ojczyzny, bez względu na to, co tam zastanie. Dla tych osób zorganizowane zostały spotkania z Powiatowym
Urzędem Pracy we Wrocławiu i część z nich już
tę pracę podjęła albo na terenie naszej gminy,
lub też w innym miejscu. Dzieci poszły do szkoły
bądź przedszkola i dla nich zapewnione zostały
niezbędne akcesoria z tym związane, takie jak
podręczniki i przybory szkolne, tornistry, a darczyńcami i ofiarodawcami okazały się różne

firmy, działające na terenie naszej gminy lub
osoby prywatne, często anonimowe. Dzieci
w szkołach i w przedszkolach bardzo szybko
się zasymilowały, szybko uczą się nowego języka i zostały zaakceptowane przez nowych kolegów i koleżanki. Jest ich około 400, weszły
w nasz system edukacji i mimo początkowych
problemów adaptacyjnych, teraz świetnie sobie radzą. W każdej szkole zatrudnione są osoby, które pracują jako pomoc nauczycielska,
ale ostatnio dowiedziałam się, że w miarę upływu czasu, ten kontakt z naszymi nauczycielami

jest coraz lepszy, dzieci rozumieją czego się od
nich wymaga i coraz lepiej sobie radzą. Ten
przykład pokazuje, że po stworzeniu odpowiednich warunków, zapewnieniu niezbędnej
pomocy – szczególnie na początku pobytu,
uchodźcy znaleźli w naszej gminie swoje nowe
miejsce do życia, niemniej jednak uważam, że
wielu z nich, podobnie jak i my, śledzi rozwój
sytuacji w Ukrainie i czeka na możliwość bezpiecznego powrotu w rodzinne strony.
– Dziękuję za rozmowę.

Wspólnie pomagamy
Ukrainie

W Urzędzie Gminy Kobierzyce odbyło się
spotkanie Ryszarda Pacholika Wójta Gminy
Kobierzyce, Piotr Kopcia Zastępcy Wójta
Gminy Kobierzyce, Lee Jeom-Sang Prezesa
LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. oraz Im
Sungho Kierownika Działów Business Suport LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. Podczas spotkania Wójt Gminy podziękował
Prezesowi LG Electronics za okazane wsparcie i pomoc dla naszych sąsiadów z Ukrainy.

W marcu br. firma LG Electronics Wrocław
Sp. z o.o. przekazała na rzecz uchodźców
wojennych przebywających w miejscach
zakwaterowania tymczasowego na terenie
Gminy Kobierzyce: 10 pralek, 10 pralko-suszarek oraz 1 lodówkę. Za wsparcie serdecznie dziękujemy. Wspólnie możemy zdziałać
więcej i realnie wpłynąć na poprawę sytuacji
uchodźców z Ukrainy.
Agnieszka Jankowska-Jakus

Z obrad Rady Gminy Kobierzyce
28 kwietnia br. w Urzędzie Gminy Kobierzyce odbyła się XXXVIII Sesja Rady Gminy Kobierzyce. W trakcie sesji zostało podjętych
26 uchwał. Dotyczyły one m.in.: zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2022 rok; Wieloletniej Prognozy Finansowej; udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu
w zakresie realizacji zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Małuszów
– Krzyżowice; w zakresie realizacji zadania pn.
Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku
Księginice – Domasław; w zakresie realizacji
zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Solna – Pustków Żurawski – Żurawice; uchwalono plany zagospodarowania
przestrzennego m.in. dla miejscowości: Pustków Wilczkowski, Wierzbice.
Plany posiedzeń oraz wszystkie podjęte uchwały znajdują się na stronie internetowej Gminy Kobierzyce: www.ugk.pl.
Maria Okraszewska

Janusz Kołodziej
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Amazon przekazał plecaki
dla uczniów z Ukrainy

Firma Amazon przekazała 80 plecaków
wraz z wyposażeniem, dla dzieci uchodźców wojennych z Ukrainy, uczęszczających
do Szkoły Podstawowej im. Polskich Odkrywców i Podróżników w Kobierzycach.
Przekazanie odbyło się w szkole w obecności
przedstawicieli Gminy Kobierzyce oraz firmy
Amazon. – Wszystkie dzieci zachowują się podobnie, ogromnie się cieszą. A te dzieci nie są
u siebie, więc chcemy, żeby czuli się tu dobrze.
To było dziś po nich widać, jaką niespodziankę
sprawiła im firma Amazon – mówi Ryszard
Pacholik, Wójt Gminy Kobierzyce. – Każdy
plecak wygląda tak samo. Piórnik, kredki, ze-

szyty, pudełko na drugie śniadanie, worek na
wf, farby i oczywiście plecak – dodaje Patrycja
Barszcz, manager firmy Amazon. – Bardzo się
cieszymy, że inicjatywy są oddolne, że firmy
same szukają pomysłu jak pomóc. Firma Amazon sama przedstawiła nam ten pomysł. My
tylko pomogliśmy. Widać, że się udało – dodaje Piotr Kopeć, Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce. Dzieci, które trafiły do szkoły w Kobierzycach, nie miały żadnych przedmiotów
potrzebnych do nauki. Gdy tylko otrzymały
wyposażone plecaki, postanowiły podziękować po swojemu – śpiewając hymn Ukrainy.
Agnieszka Jankowska-Jakus

Kobierzyce, 31.03.2022 r.
RINiŚ.6220.48.2021-6

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kobierzyce
o przyjęciu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na l. 2022-2025
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.)
Wójt Gminy Kobierzyce informuje o przyjęciu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na l. 2022-2025.
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz.
1973 ze zm.), w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, Rada Gminy Kobierzyce Uchwałą nr XXXIII/412/04 z dnia
3 listopada 2004 r. uchwaliła Program Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce i Plan Gospodarki Odpadami Gminy Kobierzyce. Uchwałą nr XLVIII/598/10 z dnia 22 października 2010 r. Rada Gminy Kobierzyce uchwaliła Aktualizację Programu
Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2017, a Uchwałą nr V/52/15 z dnia 20 lutego
2015 r. Rada Gminy Kobierzyce uchwaliła Aktualizację Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na lata 2014-2017
z perspektywą do roku 2021, która została zmieniona Uchwałą Rady Gminy Kobierzyce nr XV/240/16 z dnia 4 marca 2016 r.
Następnie Uchwałą nr XXXVI/681/18 z dnia 2 marca 2018 r. Rada Gminy Kobierzyce uchwaliła Aktualizację Programu
Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na lata 2018-2021. W związku z powyższym przystąpiono do opracowania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na lata 2022-2025.
Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przedmiotowy dokument może
podlegać procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ww. ustawy Wójt Gminy Kobierzyce wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
we Wrocławiu z wnioskiem o zajęcie stanowiska w związku z zamiarem odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu: Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce
na l. 2022-2025.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem nr WSI.410.128.2021.HL z dnia 22 grudnia 2021 r. wyraził opinię, iż dla projektu dokumentu Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na l. 2022-2025 r. nie jest
wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Zawarte w dokumencie zadania własne mają w większości charakter nieinwestycyjny i będą realizowane w ramach bieżących obowiązków jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów publicznych działających na terenie gminy,
natomiast zaplanowane do realizacji przez gminę zadania inwestycyjne (np. termomodernizacje budynków użyteczności
publicznej, remonty i modernizacje dróg oraz infrastruktury drogowej, zadania z zakresu infrastruktury wodociągowej
i sanitarnej) opisane są w stopniu ogólnym, co odpowiada w większości koncepcyjnej fazie ich realizacji, a w niektórych
przypadkach – zaledwie fazie planowania. Prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych oddziaływań na środowisko
w związku z realizacją wymienionych przedsięwzięć jest niskie, a ewentualne oddziaływania na etapie realizacji będą
ograniczone do terenów przeznaczonych pod zabudowę i bezpośrednio z nimi sąsiadujących, będą miały zasięg lokalny,
charakter jednorazowy, krótkotrwały i odwracalny, nie będą niosły ze sobą oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych. Wskutek ich przeprowadzenia zmniejszy się ryzyko dla zdrowia ludzi i zagrożenia dla środowiska.
Mając zatem na uwadze cechy obszaru objętego oddziaływaniem oraz charakter planowanych działań i skalę możliwego
oddziaływania można uznać, że realizacja zadań przedstawionych w przedmiotowym dokumencie nie powinna znacząco
negatywnie wpłynąć na poszczególne komponenty środowiska.
W związku z powyższym, po uwzględnieniu uwarunkowań, o których mowa w art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie (...), działając na podstawie art. 48 ww. ustawy, Wójt Gminy Kobierzyce odstąpił od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu: Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy
Kobierzyce na l. 2022-2025.
Jednocześnie na podstawie art. 30, 39 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 40 cyt. wyżej ustawy, mając na uwadze art. 17 ust. 4 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Wójt Gminy Kobierzyce zapewnił możliwość udziału społeczeństwa
poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do opracowania projektu Aktualizacji Programu
Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na l. 2022-2025 oraz o możliwości zapoznania się z ww. dokumentem i składania
uwag i wniosków w terminie 21 dni, tj. od dnia 11 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. W ww. terminie nie wpłynęły
żadne uwagi oraz wnioski, dotyczące projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na l. 2022-2025, wpłynął tylko wniosek dotyczący budowy kolumbarium, który zostanie rozpatrzony przez Wójta Gminy Kobierzyce
poza procedurą sporządzenia aktualizacji przedmiotowego programu.
Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 Prawa ochrony środowiska, Wójt Gminy Kobierzyce wystąpił do Powiatu Wrocławskiego
o zaopiniowanie projektu: Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na l. 2022-2025. Uchwałą
nr 257/2021 Zarządu Powiatu Wrocławskiego z dnia 8 grudnia 2021 r. ww. projekt został zaopiniowany pozytywnie.
Mając powyższe na uwadze, Rada Gminy Kobierzyce podjęła uchwałę nr XXXVI/676/2022 z dnia 25 lutego 2022 r.
w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na lata 2022-2025.
Z treścią ww. Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na lata 2022-2025 można zapoznać się na
stronie internetowej: www.ugk.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Ochrona Środowiska – Program
Ochrony Środowiska.
Podano do publicznej wiadomości przez:
1. Umieszczenie na BIP-ie i na tablicy ogłoszeń w: Urzędzie Gminy w Kobierzycach.
2. Umieszczenie na stronie internetowej www.ugk.pl.
3. Ogłoszenie w prasie lokalnej.
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Konwersja Cyfrowa
Domów Kultury

Kobierzycki Ośrodek Kultury rozpoczął cykl
szkoleń w ramach projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury. Z dotacji przekazanej
na ten cel przez Gminę Kobierzyce pracownicy i instruktorzy Kobierzyckiego Ośrodka Kultury mogli zaznajomić się z nowym
sprzętem, który został zakupiony w ramach projektu. Podstawą szkoleń jest obsługa sprzętu, dzięki któremu niektóre wydarzenia będą mogły być nadawane na żywo z platform do tego przystosowanych.
Pierwszy koncert streamingowy odbył się
14 maja br. W tym dniu wystąpili chórzyści chóru Diament. Koncert był nadawany
z Kobierzyckiego Ośrodka Kultury dzięki
zakupionemu sprzętowi z dofinansowania
z Funduszy Europejskich, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury w ramach projektu grantowego Konwersja Cyfrowa Domów Kultury. W skład zakupionego
sprzętu wchodzi nie tylko sprzęt komputerowy, ale także sprzęt audio-video do
transmisji wydarzeń na żywo. KOK zakupił:
kamery ze sterownikiem, laptopy, monitor
4K i tablet do obsługi kamer. Dodatkowo
zakupiliśmy 3 sztuki sprzętu dla osób z problemami słuchowymi tzw. pętlę indukcyjną.
Sprzęt ten może być wykorzystywany przez
osoby gorzej słyszące, które chciałyby być
odbiorcami naszych zajęć on-line. Wtedy
mogłyby skorzystać z takiego urządzenia.

Sprzęt komputerowy w postaci laptopów
i kamer może być wykorzystywany przez
instruktorów do zajęć. Od października planujemy stworzyć taką ofertę, aby dzieciom
i młodzieży nie przepadały zajęcia. W przypadku nieobecności dziecka na niektórych
zajęciach w KOK-u, będzie możliwość połączenia się z instruktorem on-line i uczestniczenia w zajęciach z domu. W kwietniu br.
zakupiliśmy oprogramowanie Zoom (z funduszy gminnych). Oprogramowanie umożliwia lepszą jakość odbioru zajęć. Jesteśmy
pewni, że zakup ww. sprzętu pozwoli na
wprowadzenie innowacji i nowinek technologicznych oraz poszerzy ofertę kulturalną,
chociażby o wydarzenia streamingowane
np. krótkie pokazy sekcji, czy fragmenty zajęć, a może nawet relacje na żywo z półkolonii letnich czy zimowych.
Podsumowując, Kobierzycki Ośrodek Kultury
wkroczył na nowe tory nowoczesnej technologii. Oprócz tworzonej do tej pory dobrej jakości filmików czy grafiki poszerzamy nasze
możliwości o streaming. Wierzymy, że streaming będzie alternatywą uczestniczenia
w naszej ofercie kulturalnej dla tych, którzy
z różnych powodów nie mogli z niej skorzystać w postaci stacjonarnej. Projekt Nowa
Kultura powoli staje się nową rzeczywistością
Kobierzyckiego Ośrodka Kultury.
Joanna Szymkowska

„Cyfrowa Gmina Granty PPGR”
Wsparcie w rozwoju cyfrowym
dla dzieci z Gminy Kobierzyce
Informujemy, że w dniu 25.04.2022 r. Gmina Kobierzyce podpisała z Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowę o powierzenie grantu, na podstawie której zostanie
zakupiony sprzęt komputerowy dla 448
uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

zmniejszając dofinansowanie na zakup laptopa z 3 500 zł na 2 500 zł.

Gmina Kobierzyce ogłosiła przetarg, w wyniku którego planuje zakupić 448 laptopów,
po czym poinformuje osoby zakwalifikowane do projektu o miejscu i terminie podpisaJednocześnie zwracamy uwagę, że Operator nia umowy i przekazania sprzętu.
Programu – Centrum Projektów Polska CyAnna Dudarska
frowa – zmienił dokumentację konkursową

Światowy Dzień Wody

22 marca br. w Szkole Podstawowej im.
Janusza Korczaka w Wysokiej w niestandardowy sposób obchodziliśmy Światowy
Dzień Wody. Polegał on na posprzątaniu
terenów wokół zbiornika wodnego, znajdującego się przy Wrocławskim Torze Wyścigów
Konnych Partynice we Wrocławiu. Szkoła bierze udział w projekcie edukacyjnym Aktywni
Błękitni – szkoła przyjazna wodzie, realizowanym w roku szkolnym 2021/2022 przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu. Jednym z jego elementów było
posprzątanie terenów przy zbiorniku wodnym. Dzieci z trzech klas naszej szkoły wraz
z paniami: Kasią, Magdą, Mariolą i Anetą
z wielkim zaangażowaniem włączyły się w tę
akcję. Posprzątały również część terenu tego
parku, a efektem były nie tylko worki pełne
śmieci, czysty posprzątany teren parku oraz

teren wokół znajdującego się tam zbiornika wodnego, ale też uśmiechy na twarzach
dzieci, co cieszyło również panie nauczycielki. Uczniowie dzięki temu projektowi i akcji
sprzątania wdrażają się w działania proekologiczne, rozumieją potrzebę utrzymania czystości rzek czy innych zbiorników wodnych,
a także na własne oczy zobaczyły jak duża
ilość śmieci ląduje w miejscach do tego nie
przeznaczonych (tereny zielone, tereny wodne). Wielkie podziękowania dla dzieci i nauczycieli za aktywne włączenie się w tę akcję.
Program Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna
wodzie jest objęty honorowymi patronatami:
Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa
Infrastruktury, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Wojewody Dolnośląskiego i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
Aneta Eisler

Partnerami projektu są: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu,
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
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XI Międzynarodowy Turniej Karate S

23 kwietnia 2022 r. w Hali Sportowo-Widowiskowej im. Adama Wójcika w Kobierzycach odbył się coroczny Turniej Kobierzyce Cup. Uroczystego otwarcia XI edycji
turnieju dokonał Wójt Gminy Kobierzyce,
Ryszard Pacholik, który objął wydarzenie
Honorowym Patronatem. W otwarciu turnieju uczestniczyli także Henryk Łoposzko,
Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce,
Apolonia Kasprzyk-Czepielinda, Radna
Gminy, Wiesław Szwed, Radny Gminy, którzy wspólnie z wójtem oraz organizatorami
– Kobierzyckim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji reprezentowanym przez Dyrektor Maję
Rytelewską oraz Wrocławskim Klubem Karate Dojo Lamot reprezentowanym przez
Shihan Jacek Lamot rozpoczęli zawody.
W zawodach wzięło udział 420 zawodników
z 4 krajów: Czech, Łotwy, Ukrainy i Polski.
Gminę Kobierzyce reprezentowało 89 karateków z trzech sekcji: KOSiR z Bielan Wrocławskich, Kobierzyc i Ślęzy. Zdobyli oni łącznie aż 25 medali – co dało największą liczbę
ze wszystkich drużyn.
Podczas imprezy prowadzona była zbiórka
POMOC MA MOC z fundacją Polskiedzieci.org
dla uchodźców wojennych z Ukrainy.
Uroczystego zakończenia turnieju XI Międzynarodowego Turnieju Karate Shinkyokushin
Kobierzyce Cup dokonał Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce Piotr Kopeć, który złożył podziękowania wszystkim uczestnikom za stoczone
walki, postawę fair play oraz niesamowite emocje sportowe. W 48 kategoriach wagowych
trofea sportowe finalistom turnieju wręczyli:
Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce Piotr Kopeć,
Sekretarz Gminy Maria Wilk, Przewodniczący
Rady Henryk Łoposzko i Prezes Wrocławskiego
Klubu Karate Dojo Lamot – Shihan Jacek Lamot.
XI Międzynarodowy Turniej Karate Kobierzyce Cup był wspaniałym i niezwykle barwnym
widowiskiem!
Oto lista zwycięzców:
I miejsca zdobyli:
Maja Korzeniowska
Aleksandra Kiełkowicz

Aleksandra Żukowska
Ksawery Korzeniowski
Konrad Kuhn
II miejsca zdobyli:
Weronika Flis
Kinga Zając
Maria Śledzińska
Marcel Wawrzyniak
Martyna Sidorenko
Aleksander Witkowski
Mateusz Chawrylak
III miejsca zdobyli:
Zofia Żuberek
Lena Pietryka
Hosni Alashi
Antoni Rejczak
Veronika Palivoda
Maja Terlikowska
Julia Laszkiewicz
Martyna Tokarska
Kordian Kołodziej
Filip Radko
Aleksandra Glinicka
Nikola Stachura
Filip Gerus
Serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok!
Osu!
KOSiR / fot. M. Wełyczko
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Pascha w Cieszycach

Dzień 24.04.2022 dla obywateli Ukrainy
mieszkających w świetlicy wiejskiej w Cieszycach był wyjątkowy, bowiem z inicjatywy i przy dużym wsparciu finansowym
Krystiana Zubela, zaproszeni goście wraz
z sołectwem Dobkowice mogli świętować
uroczystą Paschę. Wyjątkowe spotkanie,
na które przybyli m.in.: Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce, Henryk Łoposzko
Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce,
gminni radni: Elżbieta Regulska i Adam Raś
oraz sołtys Cieszyc Stanisław Kurek, rozpoczęło się pokazem Teatru Ognia Fire Mime
z Krzyżowic. Po części artystycznej był czas
na okolicznościowe przemówienia.

ich kraj, wiele osób, w tym większość kobiet
z dziećmi zmuszonych zostało do opuszczenia
swojej ojczyzny. Spora grupa uchodźców znalazła swoje nowe miejsce w Gminie Kobierzyce,
której mieszkańcy okazali swoje serce i daleko
idącą pomoc potrzebującym. Przez świetlicę
w Cieszycach przewinęło się blisko 40 osób.
Część z nich wyjechała dalej, na zachód Europy
w poszukiwaniu nowego domu. Chciałbym,
abyście w tym wyjątkowym – świątecznym
dla Was dniu, potrafili choć na moment zapomnieć o tragicznych przeżyciach. Mam nadzieję, że koszmar wojenny kiedyś się skończy
(oby jak najszybciej!) i będziecie mogli powrócić do swoich domostw.

Obecny na uroczystości Ryszard Pacholik
powiedział – Zdajemy sobie sprawę w jak
trudnych czasach przyszło żyć mieszkańcom
Ukrainy. Wskutek agresji wojsk rosyjskich na

Dalsza część uroczystości upłynęła w miłej
atmosferze, do czego z pewnością przyczyniły specjalnie przygotowane na tę okoliczność świąteczne smakołyki.

Wielkanocne inspiracje

Święta Wielkiej Nocy to czas radości i pierwszych zwiastunów wiosny. Radując się
żegnamy długi okres postu i świętujemy
Zmartwychwstanie Chrystusa. Polskie stoły
uginają się od różnorakich specjałów, a biesiadowanie nie ma końca. Tegoroczne święta mimo kapryśnej pogody przyciągnęły
mieszkańców Gminy Kobierzyce do udziału
w zajęciach realizowanych w ramach programu Pora dla Seniora. Przez dwa pierwsze
weekendy kwietnia panie i panowie, (w sumie
83 osoby), z miejscowości: Kuklice, Wierzbice, Szczepankowice, Tyniec nad Ślęzą, Pustków Żurawski, Racławice Wielkie, Księgnice,
Królikowice i Chrzanów wykonali kolorowe,

wiosenne wianki, które ozdobiły i podkreśliły
piękno wielkanocnych stołów. To nie pierwszy
raz jak uczestnicy naszych zajęć mogli czerpać
satysfakcję z własnoręcznie wykonanej pracy.
Jak co roku Kobierzycki Ośrodek Kultury organizował zajęcia w ramach sekcji Akademia
Malucha, podczas których dzieci wykonywały dekoracyjne stroiki nawiązujące do świąt
wielkanocnych. Celem tych warsztatów było
przybliżenie dzieciom tradycji i zwyczajów
związanych ze świętami, kształcenie poczucia
przynależności regionalnej, kultywowanie
tradycji oraz rozwijanie i wzmacnianie aktywnego udziału dziecka w zajęciach wraz
z rówieśnikami.
Ewelina Grabowska

Lekcje języka polskiego
dla obywateli Ukrainy

Marzena Wróbel

Sprzątanie kobierzyckiego
parku
Chcąc podziękować za gościnność i zrobić
coś dobrego dla lokalnej społeczności, Fundacja Senco wraz ze swoimi podopiecznymi
zorganizowała akcję sprzątania kobierzyckiego parku. Grupa ponad 20 osób, głównie
kobiet i dzieci zebrała się w altanie niedaleko Urzędu Gminy Kobierzyce, aby wspólnie
uprzątnąć okoliczny teren. Na powitanie
Piotr Kopeć Zastępca Wójta powiedział kilka miłych słów i wziął udział w sprzątaniu.
Wspólnymi siłami udało się uporządkować
park i zebrać kilkanaście worków śmieci. Cała
akcja miała na celu aktywizację przybyłych
osób i zachęcenie ich do działania w sposób,
który może przysłużyć się wszystkim mieszkańcom Gminy Kobierzyce.
Fundacja Senco została założona w pierw- Wiele rodzin pozostających pod naszą opieką
szych dniach trwania konfliktu zbrojnego Fundacji Senco zamieszkuje na terenie naszej
w Ukrainie. Swoją pomocą obejmuje uchodź- gminy.
Agnieszka Jankowska-Jakus
ców przybyłych na teren Polski, dbając o ich
zakwaterowanie i podstawowe potrzeby. Fundacja wspiera także ludność pozostałą na obszarze dotkniętym wojną, poprzez organizację zbiórek darów i transportów pomocy.

Zapraszamy na bezpłatne lekcje j. polskiego w Ślęzie
(ul. Przystankowa 2 - świetlica) w poniedziałki i środy
1 grupa – godz. 10:00-11:00
2 grupa – godz. 11:15-12:15
3 grupa – godz. 12:30-13:30
Kurs rozpoczyna się – 9.05.2022 r.
Zapisy pod nr.: 504 319 591
Otwieramy nową grupę
Zapraszamy na bezpłatne lekcje języka polskiego do
Kobierzyckiego Ośrodka Kultury.
Zajęcia w małych grupach z wykwalifikowanym lektorem, będą odbywały się we wtorki i czwartki:
1 grupa – godz. 7:45
2 grupa – godz. 8:50
3 grupa – godz. 13:00
4 grupa – godz. 14:00
Wszelkich informacji udzielamy
pod nr tel: 504 319 591

Запрошуємо на безкоштовні уроки польської мови в
Шлензі (вул. Пшистанкова 2 - Сільський клуб)
у понеділок та середу
1 група – год 10:00-11:00
2 група – год 11:15-12:15
3 група – год 12:30-13:30
Початок курсу – 9 травня 2022 року.
Записи за номером: 504 319 591
відкриваємо нову групу
Запрошуємо на безкоштовні уроки польської мови
до Кобежицького центру культури з кваліфікованим
викладачем.
Заняття в малих групах проводитимуться по вівторках та четвергах:
1 група – год 7:45
2 група – год 8:50
3 група – год 13:00
4 група – год 14:00
За додатковою інформацією зацікавлених осіб
просимо звертатися до нас за телефоном: 504 319 591
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Aplikacja Together! - szybka i sprawna pomoc
dla uchodźców z Ukrainy
Fundacja Senco wraz z partnerem technologicznym ITTI udostępnia darmową
aplikację Together!, która ma za zadanie
szybkie i skuteczne łączenie uchodźców
z Ukrainy z wolontariuszami i darczyńcami.
Aplikacja działa w systemie iOS i Android.
Rozwiązanie powstało dzięki dofinansowaniu z Europejskiej Agencji Kosmicznej
i wykorzystuje technologie wytworzone
w ramach sektora kosmicznego. Dodatkowo Fundacja Senco zapewnia bezpieczeństwo procesu poprzez weryfikację osób,
które zgłoszą chęć pomocy.

pomoc tu i teraz. Druga bardzo ważna sprawa to bezpieczeństwo. Nasi wolontariusze
weryfikują osoby deklarujące pomoc. Mamy
świadomość tego, że w obecnej sytuacji zdarzają się przypadki nadużyć i nieuczciwości,
stąd cały proces dodatkowo weryfikujemy
– zapewnia Ewa Myślińska.

Po zainstalowaniu Tohether! należy określić, czy jest się osobą potrzebującą pomocy czy osobą chcącą tej pomocy udzielić.
Klikając Chcę pomóc zostanie się przekierowanym do okna rejestracji, w którym należy podać: imię, nazwisko, adres e-mail,
Aplikacja Together! powstała, by bez zbęd- numer telefonu oraz wybrać hasło. Na podanych formalności skojarzyć osoby poszko- ny adres zostanie wysłany kod aktywacyjny.
dowane i doświadczone przez wojnę z oso- Po kliknięciu w link można utworzyć konto
bami, które chcą nieść pomoc. Prosty i intu- w aplikacji, jednak wciąż należy czekać na
icyjny mechanizm zapewnia szybką i sku- akceptację przez administratora. Osoba
teczną pomoc, która, co szczególnie istotne, weryfikująca przeprowadzi rozmowę tetrafia dokładnie tam, gdzie jest niezbędna. lefoniczną, podczas której ustali charakter
i miejsce deklarowanej pomocy.
– Na pomysł niesienia pomocy z wykorzystaniem aplikacji wpadliśmy, by działać w spo- Aplikację mobilną Together! udostępnia
sób zorganizowany i by oferowane wsparcie i nieodpłatnie zapewnia jej utrzymanie
odpowiadało na konkretne, bieżące potrzeby firma ITTI, doświadczony dostawca oproosób, które opuściły Ukrainę w efekcie wojny. gramowania.
Na rzecz ukraińskich uchodźców działamy
– Wojna w Ukrainie oraz bezinteresowna
od pierwszego dnia rosyjskiej agresji i widzipomoc niesiona przez wielu Polaków zainmy, że szczególnie ważne jest to, aby pomoc,
spirowały również naszą firmę do działania.
która jest efektem ogromnego wysiłku tak
W ciągu kilku pierwszych dni konfliktu nawielu osób w Polsce, dokładnie pokrywała się
wiązaliśmy współpracę z Fundacją Senco,
z potrzebami tych, którym powinna zostać
która reaguje na potrzeby i wspiera uchodźudzielona. Zależy nam, by nic z tego wsparców z Ukrainy. Chcąc dołożyć naszą cegiełcia nie zostało zmarnowane – deklaruje Ewa
kę, bardzo szybko i sprawne dostosowaliśmy
Myślińska, członek zarządu Fundacji Senco.
przygotowywaną już od pewnego czasu apli– Dzięki naszej aplikacji uchodźcy mogą zgła- kację do obecnych potrzeb i wymogów bieszać swoje potrzeby w określonych katego- żącej sytuacji – tłumaczy Joanna Baksalary,
riach np. transport, nocleg, pomoc prawna, Head of the Space Area w ITTI Sp. z o. o.
– Wierzymy, że nasze rozwiązanie ułatwi
zdrowie, żywność i inne, a otrzymają realną
i usystematyzuje proces komunikacji między potrzebującymi i wolontariuszami – dodaje Joanna Baksalary.
Aplikacja funkcjonuje w języku polskim,
ukraińskim, rosyjskim i angielskim. Zasięg
rozwiązania jest ogólnoświatowy, a chęć
niesienia pomocy można zgłosić praktycznie z każdego miejsca na Ziemi – aplikacja
wykorzystuje system nawigacji satelitarnej
Galileo. Together! można pobrać nieodpłatnie w App Store (https://tiny.pl/9298q) i Google Play (https://tiny.pl/9292v).
__________________________________
Fundacja Senco powstała jako natychmiastowa odpowiedź na zbrojną napaść Rosji
i eskalację konfliktu w Ukrainie. Od pierwszego dnia wojny fundacja koordynuje
transporty z pomocą humanitarną w stronę granicy polsko-ukraińskiej oraz pomaga uchodźcom, którzy już przebywają na
terytorium Polski. Dzięki zaangażowaniu
wielu przyjaciół i firm partnerskich fundacja zebrała i przekazała setki paczek pomocowych o różnym charakterze. Obecnie
fundacja stawia sobie za cel dalsze usprawnianie procesu wspierania uchodźców m.in.
dzięki funkcjonowaniu aplikacji Together!

Ewa Myślińska
Członek Zarządu Fundacji Senco
728 748 781
ewa@senco.fund
www.senco.fund

__________________________________
Spółka ITTI z siedzibą w Poznaniu od ponad 20 lat tworzy nowoczesne rozwiązania IT wspierające biznes m.in. w sektorze
produkcji, magazynowania, zarządzania
procesami, AI, biometrii i cyberbezpieczeństwa. Firma przygotowuje również
oprogramowanie dla sektora kosmicznego w obszarach EGSE, SSA i przy budowie
polskiego satelity. ITTI Sp. z o.o. jest cenionym partnerem technologicznym wielu
firm i instytucji działających na rynku polskim i zagranicznym.
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ДОДАТОК TOGETHER! – ШВИДКА ТА ЕФЕКТИВНА
ДОПОМОГА БІЖЕНЦЯМ З УКРАЇНИ
Фонд Senco разом зі своїм технологічним партнером ITTI надає безкоштовну
програму Разом!, яка призначена для
швидкого та ефективного зв’язку біженців з України з волонтерами та донорами. Додаток працює на iOS і Android.
Ресурс було створено завдяки фінансуванню Європейського космічного
агентства та використовує технології,
розроблені в космічному секторі. Крім
того, Senco Foundation забезпечує безпеку процесу, перевіряючи людей, які
повідомляють про свою готовність допомогти.
Додаток Together! був створений для того,
щоб без зайвих формальностей об’єднати
людей, які постраждали та пережили війну,
з людьми, які хочуть допомогти. Простий та
інтуїтивно зрозумілий механізм забезпечує
швидку та ефективну допомогу, яка, що
особливо важливо, надходить саме туди,
де вона потрібна.
– У нас виникла ідея надати допомогу
за допомогою програми, щоб діяти організовано, і щоб запропонована підтримка
відповідала специфічним, поточним потребам людей, які залишили Україну в результаті війни. Ми працюємо на користь
українських біженців з першого дня російської агресії і бачимо, що особливо важливо, щоб допомога, яка є результатом
величезних зусиль великої кількості людей
у Польщі, відповідала потребам тих, кому
це має бути забезпечено. Ми хочемо, щоб
ця підтримка не була марною. – заявляє
Єва Мислінська, член правління фонду Senco.
– Завдяки нашій заявці біженці можуть
зголошувати свої потреби в певних категоріях, наприклад, транспорт, проживання, юридична допомога, здоров’я, харчування та інші, і вони отримають реальну
допомогу тут і зараз. Друге дуже важливе
– безпека. Наші волонтери перевіряють
осіб, які заявляють про допомогу. Ми усвідомлюємо, що в нинішній ситуації трапляються випадки зловживань та нечесності, тому весь процес додатково перевіряється. – запевняє Ева Мислінська.

влені у вікно реєстрації, де необхідно
вказати своє ім’я, адресу електронної пошти, номер телефону та вибрати пароль.
На вказану адресу буде надіслано код
активації. Після натискання на посилання
ви можете створити обліковий запис у додатку, але вам все одно доведеться дочекатися схвалення адміністратора. Перевіряючий проведе телефонну бесіду, під
час якої визначить характер і місце заявленої допомоги.

Spalanie paliw jest nieodłącznym elementem aktywności człowieka. Jednakże
nieefektywne spalanie paliw takich jak
węgiel niskiej jakości, drewno lub nielegalnie spalane odpady w domowych piecach,
prowadzi do emisji szkodliwych pyłów i gazów (tzw. niska emisja). Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem może powodować występowanie chorób oraz schorzeń
układu oddechowego, sercowo-naczynioМобільний додаток Together! надає та за- wego, nerwowego oraz zwiększać ryzyko
безпечує безкоштовну підтримку ITTI, дос- występowania nowotworów, alergii, cuвідченим постачальником програмного krzycy typu 2, insulinooporności, a nawet
bezpłodności. Dodatkowym negatywnym
забезпечення.
efektem niskiej emisji są konsekwencje
– Війна в Україні та безкорислива допомога ekonomiczne wynikające z pogorszonego
багатьох поляків також надихнули нашу zdrowia społeczeństwa. Stosowanie kotłów
компанію на дії. Протягом перших кількох spełniających najnowsze standardy zmniejднів конфлікту ми налагодили співпрацю sza emisję zanieczyszczeń. Dlatego tak ważз Фондом Senco, який відповідає на пот- ne jest ograniczanie źródeł niskiej emisji
реби та підтримує біженців з України. w otoczeniu.
Щоб зробити свій внесок, ми швидко та
ефективно адаптували програму, яку го- Inwentaryzacja przeprowadzana na terenie
тували протягом певного часу, до пото- Gminy Kobierzyce ma na celu zlokalizowanie
чних потреб і вимог актуальної ситуації, wszystkich źródeł niskiej emisji, w których
– пояснює Джоанна Баксалари, керівник spalanie odbywa się w sposób nieefektywny, powodując zanieczyszczanie powietrza.
відділу космічного простору ЕОВ ITTI.
Wiedza ta pomoże nam odpowiednio za– Ми віримо, що наше рішення полегшить planować działania mające na celu poprawę
та систематизує процес комунікації між stanu powietrza takie jak np. dofinansowania
тими, хто потребує допомоги, та волон- wymiany źródeł ogrzewania.
терами. – додає Йоанна Баксалари.
Mieszkańców Gminy Kobierzyce prosimy
Додаток доступний польською, україн- o udzielenie pomocy i niezbędnych informaською, російською та англійською мовами. cji osobom upoważnionym do wykonania
Сфера застосування рішення поширюєть- przedmiotowej inwentaryzacji. Należy paся на весь світ, а про готовність допомогти miętać, że uniemożliwienie przeprowadzenia
можна повідомити практично з будьякої inwentaryzacji spowoduje zaklasyfikowanie
точки Землі – програма використовує су- źródła ciepła jako najbardziej emisyjnego.
путникову навігаційну систему Galileo. Разом! можна безкоштовно завантажити
в App Store (https://tiny.pl/9298q) i Google
Play (https://tiny.pl/9292v).
Ева Мислінська
член правління фонду Senco
728 748 781
ewa@senco.fund
www.senco.fund

Після встановлення Tohether! Потрібно
визначити, чи людина, потребує допомоги, чи вона хоче допомогти. Натиснувши
Я хочу допомогти, ви будете перенапра____________________________________
Фонд Senco був створений як негайна
відповідь на збройний напад Росії та ескалацію конфлікту в Україні. З першого дня
війни Фонд координує транспортування
з гуманітарною допомогою до польськоукраїнського кордону та допомагає біженцям, які вже перебувають на території
Польщі. Завдяки залученню багатьох друзів і компаній-партнерів, Фонд зібрав
і передав сотні пакетів допомоги різного
типу. Наразі Фонд прагне і надалі покращувати процес підтримки біженців, зокрема завдяки функціонуванню програми Разом!.

Inwentaryzacja
źródeł ciepła

____________________________________
Компанія ITTI, що базується в Познані, вже
понад 20 років створює сучасні ІТ-рішення, які підтримують бізнес, у тому числі
у сфері виробництва, зберігання, управління процесами, штучного інтелекту,
біометричних даних та кібербезпеки.
Компанія також готує програмне забезпечення для космічного сектору в сферах
EGSE, SSA та будівництва польського супутника. ТОВ ITTI є цінним технологічним
партнером багатьох компаній та установ,
що працюють на польському та іноземному ринку.

Inwentaryzacja odbywać się będzie zarówno
metodą wywiadu bezpośredniego w Państwa domach, jak i ankiety internetowej,
którą można wypełnić samodzielnie w domowym zaciszu.
Ankieta internetowa dostępna jest pod adresem: www.interankiety.pl/f/DpMV3bmv
Dostęp również poprzez stronę główną urzędu: www.ugk.pl
Firmą odpowiedzialną za przeprowadzenie
inwentaryzacji jest Ekolog sp. z o. o.

www.ekolog.pl
inwentaryzacje@ekolog.pl
tel. 531 011 500 / 577 052 200
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Sukcesy uczniów ze szkoły Pobyt studyjny w Auschwitz
w Wysokiej
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
w Wysokiej wspiera uzdolnienia i zainteresowania swoich podopiecznych. Indywidualna praca nauczycieli owocuje zaangażowaniem uczniów, którzy odnoszą sukcesy
w licznych konkursach pozaszkolnych.
Szczególnie pielęgnujemy umysły ścisłe, ponieważ Jędrzej Dobrowolski (uczeń kl. 8e)
oraz Tymoteusz Okoń (uczeń kl. 8c) wykazali
się ogromną wiedzą i umiejętnościami, które
przełożyły się na wyniku konkursu zDolny Ślązak z matematyki. Stanęli na podium i ciężką
pracą zdobyli tytuł laureata i tym samym 100%
wynik z egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Jędrzej Dobrowolski brał również udział
w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów przechodząc do etapu wojewódzkiego. Jędrzej
i Tymon brali udział w XXXI Zimowej Szkole
Matematyki organizowanej przez Uniwersytet
Wrocławski. Był to 5-dniowy obóz naukowy
dla uzdolnionej matematycznie młodzieży
z Dolnego Śląska. Zajęcia dydaktyczne podczas Zimowej Szkoły Matematyki były prowadzone przez studentów, doktorantów
i pracowników naukowych Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Szanowni Państwo,
Z ogromną przyjemnością informuję, że Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej został nominowany do Nagrody im. Janusza Korczaka.
Jest to inicjatywa organizowana przez Uczelnię
Korczaka w Warszawie. Celem nagrody jest
uhonorowanie osób i instytucji, które stosują
filozofię pedagogiczną Korczaka w praktyce

Międzynarodową karierę będzie zapewne
rozwijać nasza poliglotka Wiktoria Gawryszczak (uczennica kl. 8b), która jest laureatką
konkursu zDolny Ślązak z języka angielskiego
i tegoroczną laureatką XIV Konkursu Języka
Angielskiego Union Jack Contest, który organizuje LO nr 5 we Wrocławiu. Laureatem zDolnego Ślązaka z języka angielskiego jest również
Jan Sekula (uczeń kl. 8a). O swoją przyszłość
w szkole ponadpodstawowej nie musi martwić się również Antoni Putyra (uczeń kl. 8a),
który jest laureatem konkursu zDolny Ślązak
z fizyki i Marysia Sztyglic (uczennica kl. 8c) - laureatka konkursu zDolny Ślązak z biologii. Mamy
zaszczyt i prawdziwą przyjemność ogłosić także, że Maja Wieloch (uczennica kl. 8c) jest finalistką III Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
dla szkół podstawowych, a Oliwier Smułka
(uczeń kl. 8d) otrzymał tytuł finalisty zDolnego
Ślązaka z języka polskiego. W wojewódzkim
konkursie Wpisani w przyrodę, który organizowany jest przez Liceum Ogólnokształcące
Sióstr Urszulanek we Wrocławiu i Kuratorium
Oświaty we Wrocławiu, w rywalizacji 40 szkół
z Województwa Dolnośląskiego, nasza drużyna w składzie: Maria Sztyglic (kl. 8c), Antoni
Putura (kl. 8a) i Oliwier Smułka (kl. 8d) - zajęła
III miejsce! Wszystkim uczestnikom konkursów
życzymy dalszych sukcesów, owocnej pracy
i błyskotliwej kariery zawodowej.
Joanna Szymacha-Antoniewicz

lub propagują jego myśli. Nagrody i wyróżnienia im. Janusza Korczaka są przyznawane
przez Polską Akademię Janusza Korczaka –
– projekt Uczelni Korczaka.
Halina Frodyma
Dyrektor ZSP w Wysokiej

Dzięki współpracy z Międzynarodowym
Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, uczniowie klas 7 i 8 Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim wzięli udział w pobycie stacjonarnym w Miejscu Pamięci Auschwitz. Bezpłatny pobyt studyjny obejmował zwiedzanie
terenów byłego obozu koncentracyjnego
i zagłady Auschwitz oraz warsztaty na temat

jednostki wobec rzeczywistości obozowej,
poprowadzone przez edukatora centrum.
Dla naszych uczniów przejście przez autentyczny teren byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady
było nie tylko cenną lekcją historii, ale też
ważnym osobistym doświadczeniem. Było
to osobiste zagłębienie się w historię i przestrzeń Auschwitz.
Małgorzata Mazurów

Młodzież służy pomocą

Kolejny już raz wolontariusze z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Bielanach Wrocławskich włączyli się w akcję charytatywną
Pola nadziei na rzecz Fundacji Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci. 2 kwietnia 2022 r.
w Centrum Handlowym Magnolia Park uczniowie klas 8 kwestowali na rzecz nieuleczalnie chorych dzieci z Dolnego Śląska. Pracowali
w dwóch turach, w godz. od 13.00-15.30 było
37 osób, a w godz. od 15.30-18.00 – 32 osoby.
Wyróżniali się wśród przechodniów, gdyż byli
ubrani w żółte i niebieskie koszulki fundacji
i wyposażeni w ponumerowane puszki, mieli również żonkile, naklejki i żółte balony,
którymi obdarowywali darczyńców. Dla wielu
wolontariuszy nie było to łatwe zadanie. Trze-

ba było pokonać nieśmiałość i często zmierzyć
się z niechęcią przechodniów. Jak sami mówili
zdarzało się, że przechodnie omijali ich szerokim łukiem. Niektórzy jednak poradzili sobie
bardzo dobrze i sprawiło im to wiele radości.
Wszyscy jednak twierdzili, że było to dla nich
ciekawe i pouczające doświadczenie, które
w przyszłości zaowocuje większym zrozumieniem dla ludzi potrzebujących. Serdecznie
dziękuję wszystkim wolontariuszom, którzy
w ten piękny sobotni dzień, pomimo zmęczenia, poświęcili swój wolny czas, aby pomagać
innym. Dzięki Waszym działaniom sprawicie
radość nieuleczalnie chorym dzieciom i przyczynicie się do polepszenia ich codziennego
życia.
Joanna Para
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KPR Gminy Kobierzyce z brązowym medalem!

Zawodniczki KPR Gminy Kobierzyce w 27.
kolejce zmagań w PGNiG Superligi Kobiet,
pokonały u siebie Eurobud JKS Jarosław
28:23 i zakończą sezon na trzecim miejscu.
Mecz miał olbrzymie znaczenie dla obydwu
drużyn, które przed jego rozpoczęciem legitymowały się takim samym dorobkiem
punktowym i aby na kolejkę przed zakończeniem rozgrywek być pewnym brązu – podopieczne trenerki Edyty Majdzińskiej musiały zwyciężyć co najmniej różnicą 4 bramek.
Spotkanie, rozgrywane się przy wspaniałym
dopingu publiczności, wśród których była spora grupa fanów z Jarosławia, stało na bardzo
wysokim poziomie i toczyło się przy przewadze
zawodniczek z Kobierzyc. Świetnie w bramce KPR-u spisywała się Beata Kowalczyk,
wybrana MVP meczu. Ostatecznie kobierzyczanki wygrały różnicą pięciu bramek i po zakończeniu odtańczyły szalony taniec radości.

– Jestem bardzo zadowolona z postawy moich
zawodniczek, które pokazały charakter i wolę
walki. Mamy brązowy medal Mistrzostw Polski
i chcemy więcej! W najbliższym czasie dwukrotnie spotkamy się z Zagłębiem Lubin. Najpierw
21 maja w ostatnim meczu ligowym w tym sezonie, a tydzień później w Gnieźnie będziemy
chciały wywalczyć Puchar Polski. Nigdy wcześniej nasz klub nie dotarł do finału tych rozgrywek i mamy nadzieję, że uda nam się przywieźć
to cenne trofeum do Kobierzyc, by w ten sposób
podziękować działaczom klubu za wsparcie,
a naszym najlepszym w Polsce kibicom – za
całoroczny cudowny doping. Liczę, że wielu z nich pojedzie 28 maja do Gniezna, by nas
po raz kolejny gorąco dopingować – powiedziała po meczu szczęśliwa Edyta Majdzińska.
Janusz Kołodziej

