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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

Wnioski o dodatek węglowy
Ruszyło przyjmowanie wniosków o dodatek węglowy. 3000 zł otrzyma każde gospodarstwo domowe, które wykorzystuje
węgiel jako podstawowe źródło ogrzewania. Warunkiem uzyskania dodatku węglowego będzie posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków.

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK?
Wypełnienie wniosku nie jest trudne. Wystarczy podać: imię i nazwisko, obywatelstwo, PESEL lub numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania
oraz numer telefonu lub adres mailowy. Do
wniosku trzeba załączyć oświadczenie, w którym należy podać dane członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy oraz
GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
informację dotyczącą źródeł ogrzewania na
Wnioski można składać w Urzędzie Gminy
paliwo stałe. Informacje przedstawione we
Kobierzyce w godzinach pracy urzędu lub
wniosku o wypłatę dodatku węglowego
za pomocą poczty oraz online przez e-PUAP.
składa się pod rygorem odpowiedzialności
Procedura jest bardzo podobna jak w przykarnej. Za fałszywe oświadczenie grozi manpadku składania wniosku o dodatek osłonodat w wysokości do kilku tysięcy złotych.
wy. Wzór wniosku jest dostępny na stronie
Urzędu Gminy Kobierzyce: www.ugk.pl
DODATEK WĘGLOWY – DLA KOGO?
Dodatek węglowy trafi do wszystkich, dla
których głównym źródłem ogrzewania jest:
kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe. Węgiel kamienny, brykiet lub pellet,
których dotyczy dopłata, muszą jednak zawierać co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Dodatek węglowy ma być zwolniony
z podatku. Nie będzie też podlegał egzekucji. Dodatek nie przysługuje osobom, które
skorzystały z wcześniejszego mechanizmu
wsparcia i zakupiły węgiel po preferencyjnej cenie.

ROZPARTYWANIE WNIOSKÓW I WYPŁATA
Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada
2022 r. Zgodnie z ustawą urząd ma maksymalnie miesiąc (30 dni) na wypłatę przyznanego świadczenia. Pieniądze trafią na konto
wnioskującego (jeśli numer konta został podany we wniosku) lub też będą wypłacane
w innej formie.
UGK

Wyrazy współczucia
dla radnego Rady Gminy Kobierzyce

Andrzeja Krzesłowskiego
z powodu śmierci Mamy
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
Dyżurny Komisariatu
(całodobowo)
tel. 47 871 68 40

Kierownik Referatu Prewencji
asp. sztab. Adrian Ćwiek
tel. 47 871 68 21

mł. asp. Szymon Młynarczyk

sierż. sztab. Sebastian Michalak

st. sierż. Grzegorz Gregoryczyk

tel. 47 871 68 26
kom. 601 810 541 (w godzinach urzędowania)
szymon.mlynarczyk@wroclaw.wr.policja.gov.pl

tel. 47 871 68 27
kom. 797 306 209 (w godzinach urzędowania)
sebastian.michalak@wroclaw.wr.policja.gov.pl

tel. 47 871 68 28
kom. 601 816 329 (w godzinach urzędowania)
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 wszystkie nr nieparzyste i nr parzyste 2-26, ul. Kolejowa,
ul. Błękitna, ul. Słoneczna nr parzyste, ul. Tęczowa nr parzyste,
ul. Ogrodowa 42-68 oraz nr 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 nr nieparzyste od ul. Słonecznej
do ul. Świerkowej, ul. Słoneczna 1-11, ul. Tęczowa nr nieparzyste,
ul. Logistyczna, ul. Pannatoni, ul. Amazon)

Komendant Komisariatu Policji
podinsp. Paweł Szubert
tel. 47 871 68 20

DZIELNICOWI

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
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Agnieszka Jankowska-Jakus
Redaguje zespół:
Wojciech Duczek, Krzysztof Kmiecik, Janusz Kołodziej,
Piotr Kopeć, Anna Wilisowska, Maria Wilk
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Rozbudowujemy gminne szkoły
– Kolejny przegląd inwestycji realizowanych
obecnie w Gminie Kobierzyce wypada chyba
zacząć od tych najbardziej istotnych, z punktu widzenia potrzeb mieszkańców. Jakie tematy chcieliby Panowie poruszyć w pierwszej
kolejności?
Ryszard Pacholik, Wójt Gminy Kobierzyce –
Wszystkie inwestycje są ważne, ale przyjrzyjmy
się temu, co dzieje się w miejscowości Wysoka,
gdzie trwa rozbudowa szkoły. Z posiadanych
przeze mnie informacji wynika, że trwają tam
intensywne prace budowlane, które wykonywane są w dobrym tempie, zgodnie z przyjętym
harmonogramem, co dobrze rokuje odnośnie
dotrzymania planowanego terminu zakończenia tej inwestycji.
– Jaki zakres prac przewidziano przy realizacji tej rozbudowy?
Piotr Kopeć, Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce – Budowana przecież nie tak dawno
szkoła w Wysokiej po kilku latach okazuje się
zbyt mała. Dlatego też dobudowujemy nowe
skrzydło, w którym powinno się pomieścić ok.
500 nowych uczniów w 15 nowych salach lekcyjnych. Będzie też nowa mała sala gimnastycz-

na, pomieszczenia gospodarcze, sanitariaty itp.
Na zewnątrz zrealizowane zostanie boisko. Nie
zapominamy oczywiście o innych szkołach. Po
pierwszym nieudanym przetargu w Pustkowie
Wilczkowskim, który musieliśmy unieważnić
z powodu zbyt wysokiej ceny, udało się nam
znaleźć wykonawcę na część prac remontowych,

związanych m.in. z wymianą okien, ociepleniem
elewacji, niezbędnych izolacji oraz wykonania
nowej ścieżki umożliwiającej dotarcie do budynku szkolnego, o co wnioskowali mieszkańcy
tej miejscowości. Jest to zadanie, które można
wykonać w stosunkowo niedługim czasie i może dlatego znalazł się wykonawca. Obecnie fir-

my z dużą ostrożnością podchodzą do dużych
inwestycji i długofalowych zadań, ze względu
na niepewność dostaw materiałów i surowców,
a przede wszystkim rosnące ceny, czy też kłopoty ze znalezieniem podwykonawców. Liczymy
na to, że sytuacja z czasem się ustabilizuje, bo
przed nami dwa duże przetargi. Pierwszy z nich
(ponawiany) dotyczy rozbudowy szkoły w Pustkowie Żurawskim i drugi, znacznie większy,
związany z rozbudową szkoły w Tyńcu Małym.
– Powiedzmy też kilka słów o inwestycjach
drogowych, nie tylko tych finansowanych
z gminnego budżetu.

Skażenie rzeki Odry a jakość wody pitnej
na terenie Gminy Kobierzyce
W związku z licznymi zapytaniami oraz
Państwa niepokojem związanym z jakością
wody w kranach na terenie gminy, uprzejmie informujemy, że woda dostarczana
przez KPWiK jest całkowicie bezpieczna.
Proszę pamiętać, że źródłem dla zaopatrzenia w wodę Gminy Kobierzyce nie jest
rzeka Odra.

uzdatniana i dostarczana mieszkańcom
z 7 stacji uzdatniana wody położonych w Tyńcu Małym, Biskupicach Podgórnych, Księginicach, Krzyżowicach, Cieszycach, Kobierzycach oraz w Tyńcu nad Ślęzą.

Jeśli chodzi o jakość wody pochodzącą z Wrocławia cytujemy informację z oficjalnego komunikatu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu
w tym zakresie:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jakość wody jest regularnie kontrolowana
przez Państwową Powiatową Inspekcję
System zaopatrzenia w wodę Gminy Ko- Sanitarną (Sanepid), która dokonuje oceny
bierzyce oparty jest na wodach podziem- jakości badanej wody i jej przydatności do
nych pochodzących ze struktur położonych spożycia. Badania Sanepidu dotyczą zarów60-120 m pod ziemią oraz dla północnej no wody ujmowanej na ujęciu, jak i wody
części gminy, głównie miejscowości: Bielany uzdatnionej kierowanej do mieszkańców
Wrocławskie, Ślęza, Wysoka oraz Strefy Eko- oraz wody w sieci wodociągowej w wielu
nomicznej w Biskupicach Podgórnych z sieci punktach na terenie naszej gminy.
miejskiej Wrocławia. Woda podziemna jest

W związku z ostatnimi doniesieniami o obecności substancji toksycznych w Odrze, informujemy, że w żaden sposób nie wpływa to na
jakość wody, którą dostarczamy do kranów.
Woda jest bezpieczna.
Woda, którą uzdatniamy pobierana jest z Oławy
i Nysy Kłodzkiej, a nie z Odry. Zanim trafi do
kranów przechodzi 10 różnych procesów oczyszczania, a nasze laboratorium w ciągu roku pobiera 10 tys. próbek i wykonuje 100 tys. analiz wody.
KPWiK

Ryszard Pacholik – Aktualnie przebudowujemy
dwie ulice w Kobierzycach – Spokojną i Kwiatową. Podpisaliśmy umowę na budowę przepustów między Kobierzycami a Chrzanowem
oraz budowę chodnika między Żernikami Małymi a Racławicami Wielkimi. Jest już rozstrzygnięty przetarg i wkrótce podpisujemy umowę
na II etap przebudowy drogi wraz z chodnikami w Tyńcu nad Ślęzą. Trwa procedura przetargowa na przebudowę drogi w miejscowości
Bąki, która po wykonaniu prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej wymaga remontu.
Teraz kilka słów chciałbym powiedzieć o inwestycji, która wprawdzie nie jest przez nas finansowana, ale jest bardzo ważna dla całego układu komunikacyjnego w gminie, czyli o budowie
ronda w Magnicach. Władze samorządowe
Gminy Kobierzyce od początku stały na stanowisku, że rozwiązanie w postaci skrzyżowania
z sygnalizacją świetlną się nie sprawdzi i nie
wytrzyma próby czasu. Nasze przypuszczenia
się potwierdziły, ruch nie był płynny i tworzyły
się zatory przy wjeździe na AOW. Narzuciliśmy
firmie, która tam inwestuje zmianę koncepcji,
a ta zobowiązała się na własny koszt do budowy ronda. Mimo, że do końca prac pozostało
jeszcze trochę czasu, już w tej chwili widać, że
nastąpiła odczuwalna poprawa, ruch drogowy
nabrał płynności. Przy okazji przebudowano
część drogi do Domasławia i do Magnic, więc po
zakończeniu tej, wartej ok. 20 milionów złotych
inwestycji, która powinna nastąpić już wkrótce,
będzie się tamtędy podróżowało znacznie lepiej.
– Dziękuję za rozmowę.
Janusz Kołodziej
fot. Michał Mirowski
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Ranking zamożności samorządów
Drugie miejsce w rankingu Ministerstwa
Finansów i trzecie w rankingu zamożności
polskich samorządów za 2021 r. w opublikowanym przez pismo samorządu terytorialnego Wspólnota. Mimo pandemii i zmian
podatkowych Gmina Kobierzyce pozostaje
w czołówce najbogatszych gmin w Polsce.
Co roku Ministerstwo Finansów publikuje
wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla gmin
(tzw. wskaźnik G). Są to dochody m.in. z tytułu opłat i podatków (np. od nieruchomości, rolnego czy leśnego), a także udziały we
wpływach z podatków CIT i PIT. Na tej podstawie oblicza się następnie tzw. janosikowe.
To rodzaj wyrównawczego mechanizmu
finansowego, w którym bogatsze samorządy oddają część swoich dochodów na rzecz
biedniejszych.
W zestawieniu ministerstwa finansów ujęto
2477 gmin. Na pierwszym miejscu uplasowała się gmina Kleszczów w województwie
łódzkim. Na jednego mieszkańca przypada
tu ponad 29 704 zł. Drugie miejsce, z kwotą
ponad 8124 zł na jednego mieszkańca, zajęła Gmina Kobierzyce.
Trampoliną do sukcesu było utworzenie
w Biskupicach Podgórnych Specjalnej Strefy
Ekonomicznej i stworzenie w 2007 r. parku
technologicznego. Szacowana wartość kaWedług najnowszego zestawienia rankingu pitału ulokowanego w Kobierzycach przedochodów per capita opublikowanego przez wyższa 8 mld euro, co przełożyło się na zapismo samorządu terytorialnego Wspólnota, trudnienie dla 40 tysięcy osób. W 2021 roku
Gmina Kobierzyce uplasowała się na trzecim dochody budżetowe gminy były rekordowe
miejscu wśród 1523 gmin wiejskich. Wysoką i wyniosły ponad 319 mln zł. Głównym ich
pozycję w rankingu Kobierzyce utrzymują źródłem był podatek od nieruchomości,
a także udziały w podatku dochodowym
od dziesięciu lat.
od osób fizycznych i prawnych.
Na ostatnich miejscach ministerialnego zestawienia znalazły się z kolei typowo wiejskie
gminy Potok Górny (woj. lubelskie) i Przytuły
(woj. podlaskie).

– Mimo trudnych czasów nie zmniejszamy rozmachu inwestycyjnego. Zakończyła się budowa sieci kanalizacyjnej w 11 miejscowościach
wraz z budową nowej oczyszczalni ścieków
w Pełczycach. Koszt zadania to prawie 100 mln
zł. W Bielanach Wrocławskich zakończyła się
rozbudowa szkoły podstawowej. Kolejną ważną
inwestycją jest trwająca dobudowa nowego
skrzydła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w miejscowości Wysoka. Za blisko 20 mln zł
powstanie nowa sala gimnastyczna i 15 klas dydaktycznych. Miniony rok to także nowe drogi

i chodniki, oświetlenie i rozbudowa infrastruktury
rowerowej. Kolejny rok w najściślejszej czołówce
rankingu to powód do dumy, ale i odpowiedzialność za utrzymanie tak wysokiej lokaty. – mówi
Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik.
Zestawienie opracowywanego przez magazyn
Wspólnota rankingu, dotyczącego bogactwa
poszczególnych samorządów, pomija wpływy
z dotacji celowych, skupiając się na dochodach
własnych i otrzymywanych przez jednostki
samorządu terytorialnego subwencjach.
Gracjana Rutkowska / fot. Michał Mirowski

Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”
Gospodarstwo państwa Jolanty i Wiesława
Kretów z miejscowości Tyniec nad Ślęzą,
to najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne
w województwie dolnośląskim. 14 sierpnia
br., w trakcie gminnych dożynek w Jordanowie Śląskim, ogłoszono laureatów XIX
edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Wyróżnienie
w konkursie otrzymał Tomasz Piotrowski
prowadzący gospodarstwo rolne w miejscowości Solna.
Dzisiejsze gospodarstwa rolne to w pełni
zmechanizowane przedsiębiorstwa, w których bezpieczeństwo odgrywa pierwszoplanową rolę. Ma to swoje odzwierciedlenie w statystykach. W pierwszym kwartale
wypadków było o 5% mniej niż w tym samym czasie w ubiegłym roku. Świadomość
rolników wzrasta, gospodarstwa są nowoczesne i promują zasady ochrony zdrowia.
Taki też jest cel ogólnopolskiego konkursu
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, oraz
instytucjami i organizacjami działającymi na
rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach
wiejskich.

nalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy.
Komisje konkursowe sprawdzają podczas
eliminacji, czy w ocenianym gospodarstwie
stosowane są w praktyce zasady ochrony
zdrowia i życia, a także, czy wyeliminowane
Konkurs został zorganizowany we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Biorący udział w konkursie rolnicy mają zostały w nim zagrożenia związane z wypadKasą Rolniczego Ubezpieczenia Społeczne- okazję zaprezentować swoje miejsce pracy, kami i chorobami zawodowymi.
go, Państwową Inspekcją Pracy, Agencją Re- a ich gospodarstwo poddane jest profesjo-

W dziewiętnastu dotychczasowych edycjach
konkursu, na terenie Dolnego Śląska udział
wzięło ponad 1600 gospodarstw. W tym roku
zwycięzców wyłoniono spośród 55 gospodarstw. Teraz państwo Jolanta i Wiesław Kret
będą reprezentować województwo dolnośląskie w eliminacjach centralnych.
UGK
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Spotkajmy się na Święcie Plonów w Kobierzycach
Po dwuletniej przerwie spowodowanej
pandemią koronawirusa w Polsce postanowiliśmy powrócić do wieloletniej tradycji
i planujemy zorganizować uroczyste obchody Święta Plonów w naszej gminie. Organizujemy je tradycyjnie na terenie Stadionu
Sportowego w Kobierzycach w niedzielę
28.08.2022 r. Wydarzenie rozpoczniemy uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym
w Kobierzycach o godzinie 11:30. W programie poza barwnym korowodem dożynkowym, będziemy mogli liczyć na bogate
zaplecze gastronomiczne, strefę aktywno-

ści realizowaną przez Kobierzycki Ośrodek
Sportu i Rekreacji, strefę atrakcji dla dzieci,
stoiska z produktami regionalnymi, stoiska
partnerów i sponsorów. Dożynki w Kobierzycach wzbogacone zostaną występami
zespołów o charakterze tradycyjnym, jak
i rozrywkowym. Wieczór zwieńczą koncerty zespołów Piotra Cugowskiego oraz Małgorzaty Ostrowskiej!
Uroczystości są okazją do podziękowania rol- nie było to w roku bieżącym takie proste. Ronikom za ich trud i ciężką pracę, za to, że mogli snące od wielu miesięcy ceny paliw i surowzebrać plony mimo, że z różnych względów ców, nawozów i środków do ochrony roślin,
utrzymująca sie na wysokim poziomie inflacja,
wzrost cen towarów i usług – to tylko niektóre
czynniki wpływające na produkcję rolną. Zależność od zmian klimatycznych, długotrwale
okresy bez opadów i inne czynniki zewnętrzne
sprawiają, że praca na roli bywa coraz częściej
bardzo niewdzięczna, a niekiedy wręcz mało
opłacalna. Tym większy szacunek należy się
ludziom, którzy nie bacząc na trudności dokładają starań, by nikomu z nas nie zabrakło przysłowiowego chleba. Oprócz innych atrakcji,
podobnie jak podczas poprzednich dożynek,
również i tym razem świętując, będzie można
zadbać o zdrowie i nieodpłatnie skorzystać

z dermatoskopii, czyli badania zmian skórnych, czy badania przesiewowego w zakresie chorób układu krążenia.
– Zapraszam do Kobierzyc na Święto Plonów,
które po przerwie znów pojawi się w życiu kulturalnym naszej gminy. Będziemy je celebrować
w szczególnych okolicznościach, w kontekście
wspólnej troski o tradycje, kiedy to trud rolnika
i owoce jego pracy stają się dla nas niezwykle
cenne. Ten wyjątkowy dzień uświetnią koncerty gwiazd polskiej sceny muzycznej i zespołów
ludowych. Bądźmy tam razem! Do zobaczenia
28 sierpnia na Stadionie Sportowym w Kobierzycach!
Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce

Starostowie dożynek gminnych Kobierzyce 2022
W Gminie Kobierzyce po kilku latach przerwy związanej z pandemią koronawirusa
w Polsce, znowu odbędą się uroczyste
obchody Święta Plonów. Gminne Dożynki
2022 zaplanowano na 28 sierpnia, a centralnym miejscem uroczystości będzie Stadion Sportowy w Kobierzycach. Starostami
tegorocznych dożynek zostali wybrani:
Małgorzata Winter z Damianowic i Tomasz
Piotrowski z Solnej.
– W jaki sposób dowiedzieli się Państwo o tej
nominacji?

– Jakie są Wasze doświadczenia w zawodzie
rolnika?
TP – W naszej rodzinie już trzecie pokolenie żyje z rolnictwa, więc od najmłodszych lat
byłem jakby w naturalny sposób przygotowywany do tej roli. Lubię tę pracę, robię to z pasją,
a jak coś się robi z pasją – to taka działalność
daje satysfakcję i nie męczy. Od 2006 roku
wspólnie z żoną Olgą prowadziliśmy gospodarstwo rolne w Gniechowicach, ale okazało
się, że z czasem było ono dla nas za małe i nie
dawało szans na dalszy rozwój. Szczęśliwym
trafem udało nam się kupić działkę budowlaną w miejscowości Solna, położoną w pobliżu
ziem, na których zajmujemy się uprawą zbóż
i płodów rolnych. W Gminie Kobierzyce gospodarujemy i od 5 lat mieszkamy z naszymi dziećmi: synem Wojtkiem i córką Zosią. Staramy się
gospodarować w sposób nowoczesny, ekologiczny, nie boimy się nowinek technologicznych, bierzemy udział w różnych konkursach,
a ostatnio nawet otrzymaliśmy wyróżnienie
w konkursie ‹Bezpieczne gospodarstwo›.

Małgorzata Winter – Nie jest to żadną tajemnicą i chyba nikt się nie zdziwi, jeśli powiem, że
stoi za tym Anna Wilisowska, nasza pani sołtys,
która w trakcie jakiegoś spotkania poinformowała mnie o tym, że moja kandydatura zyskała
aprobatę wśród grupy osób będących sołtysami w innych miejscowościach naszej gminy.
Byłam bardzo zaskoczona, ale odebrałam tę
propozycję jako wyraz uznania dla mojej pracy,
dlatego też przyjęłam propozycję bycia starościną gminnych dożynek w tym roku z zadowoleniem i pewnego rodzaju dumą, że to wła- MW – Ja mogę o sobie powiedzieć, że jestem
rolniczką trochę z wyboru, a trochę z przypadśnie mnie spotkało to wyróżnienie.
Tomasz Piotrowski – U mnie było podobnie, ku. Zawsze lubiłam zwierzęta i gdy odziedzibowiem jakiś czas temu Edyta Wrona, sołtys czyłam gospodarstwo po rodzicach (niestety
naszej miejscowości, zwróciła się do mnie z ta- w nienajlepszym stanie technicznym), mimo, że
ką propozycją i muszę przyznać, że bez wa- w tym czasie pracowałam w jednym z dużych
hania zgodziłem się, tym bardziej, że mam już zakładów w Bielanach Wrocławskich – zdecypewne doświadczenia w tej roli. Mieszkając dowałam się na prowadzenie gospodarstwa
jeszcze w gminie Kąty Wrocławskie dwukrot- hodowlanego w Damianowicach. Choć z ponie byłem starostą dożynek gminnych i raz na czątku było bardzo ciężko, na tyle ile mogłam,
dożynkach organizowanych przez Dolnoślą- kupowałam nowe zwierzęta: bydło – krowy
ską Izbę Rolniczą. Uważam, że pełnienie takiej mleczne i opasowe, świnie, drób i rozwijałam
funkcji na gminnych obchodach rolniczego hodowlę. Ja lubię wieś, nie boję się ciężko praświęta, to dla mnie duży zaszczyt i chyba w pe- cować, mnie to nie męczy, choć czasami zdawien sposób docenienie mojej pracy w gospo- rzają sie trudne chwile, ale nie poddaję się. W pracy pomaga mi młodszy syn Marek, drugi Midarstwie.
chał pracuje na budowie.

– Praca na roli i prowadzenie gospodarstwa
pochłania mnóstwo czasu i stanowi wasze
główne zajęcie. Jakie są Państwa zainteresowania, hobby, marzenia związane niekoniecznie z wykonywanym zawodem?

TP – Ponad 10 lat temu zainteresowałem się
myślistwem, należę do Koła Łowieckiego im.
św. Huberta w miejscowości Stary Zamek.
W pobliżu znajduje się nasz obwód łowiecki,
drugi zaś w Świeradowie. Jako dzierżawcy zajmujemy się nadzorowaniem i pilnowaniem tych
terenów, a w okresie zimowym dokarmiamy
zwierzęta, likwidujemy wnyki, bo wciąż się trafiają w lasach, prowadzimy selektywną gospodarkę
w zakresie pozyskiwania zwierzyny łownej. Kiedyś zajmowałem się wędkarstwem, ale teraz nie
mam na to czasu. Gdy jest taka możliwość, to lubimy z żoną podróżować po świecie i coś tam już
zwiedziliśmy. Oprócz tego działam aktywnie
w samorządzie rolniczym i Dolnośląskiej Izbie
Rolniczej. Tak więc na brak zajęć nie mogę narzekać, a jeśli chodzi o marzenia, to nie będę
zbyt oryginalny. Podobnie jak dla większości
ludzi, bardzo ważne jest dla mnie szczęście
mojej rodziny, ale również zależy mi na tym, by
mieć satysfakcję z tego co robię. Jak na razie mi
się udaje – i niech tak pozostanie.

MW – Moje zainteresowania są ściśle związane z pracą zawodową, która absorbuje mnie
od rana do wieczora, więc na hobby nie ma
w zasadzie wolnego czasu. Lubię ‹działać›
w kuchni, coś ugotować, upiec dobre ciasto,
a także z zamiłowaniem zbieram grzyby. Moje
marzenie – chciałabym zgromadzić wystarczające środki, które pozwoliłyby mi odbudować, wyremontować i zmodernizować moje
gospodarstwo. Zdaję sobie sprawę, że jestem
wyjątkiem w naszej gminie i chyba w okolicy,
jeśli chodzi o ten rodzaj produkcji rolnej. Teraz
na wsi bardzo trudno spotkać rolników, którzy
hodują bydło czy trzodę chlewną, rzadko ktoś
trzyma kury, czy kaczki. No cóż – takie czasy.
Tym bardziej zależy mi na tym, by kontynuować to co robię, podtrzymywać rodzinne tradycje, tylko na coraz wyższym poziomie.
– Dziękuję za rozmowę.

Janusz Kołodziej
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Centrum Okulistyki i Laseroterapii w Kobierzycach
Tomograficzne badanie siatkówki oka dostępne w Kobierzycach! W Gminie otwarto
Centrum Okulistyki i Laseroterapii. W ramach umowy z NFZ, w przychodni Twój Lekarz przy ulicy Witosa 5, pacjenci mogą korzystać z badań OCT plamki i tarczy nerwu
wzrokowego oraz angiografii fluoresceinowej. Na miejscu wykonywane są także zabiegi z zakresu laseroterapii siatkówki i laseroterapii w zaćmie wtórnej oraz jaskrze.

• tomograf okulistyczny Zeiss Cirrus 500;
• Angiograf Funduskamera Topcon TR-50DX.

W procesie diagnozy zmian chorobowych
oka urządzenia te pozwalają na przeprowadzenie:
• badania OCT monitorującego zmiany plamki żółtej (m.in. zmiany w przebiegu AMD,
cukrzycowego obrzęku plamki, obrzęku
plamki w przebiegu zakrzepu żyły środkowej
siatkówki),
Zabiegi przeprowadzane są w trybie am- • badania OCT tarczy n. II (użytecznego w diabulatoryjnym, cechują się niskim stopniem gnostyce i leczeniu pacjentów z jaskrą czy inbolesności i nie wymagają pobytu pacjenta nymi chorobami nerwu wzrokowego),
w szpitalu. Czas oczekiwania na zabiegi
• angiografii fluoresceinowej,
w Centrum Okulistyki I Laseroterapii w Ko• fotokoagulacji siatkówki w przebiegu zmian
bierzycach jest znacznie krótszy niż w ponaczyniowych (cukrzycy, zakrzepu żyły środradniach lub oddziałach szpitalnych zlokalikowej siatkówki),
zowanych we Wrocławiu. Badania i zabiegi
w Poradni Laseroterapii Okulistycznej w Ko- • barażu laserowego zmian zwyrodnieniobierzycach wykonywane są na specjalistycz- wych siatkówki, przedarć, lokalnych odwarstwień i rozwarstwień siatkówki;
nym sprzęcie najwyższej klasy:
• YAG-kapsulotomii w przypadku zaćmy
• laser okulistyczny Visulas Green Carl Zeiss;
wtórnej;
• laser ELLEX Tango - YAG/SLT;

Pomoc ma moc

Ponad 14,5 tysiąca euro dla ukraińskich
uchodźców w Gminie Kobierzyce przekazała gmina partnerska Raesfeld oraz fundacja Raesfeld-Erle-Homer.
Nasze serdeczne podziękowania kierujemy do
wszystkich darczyńców – mówią burmistrz
Martin Tesing oraz Heiko Gudel i Thomas
Schulte-Terhart z funduszu lokalnego – Cieszymy się, że tak wiele osób z Raesfeld wspiera
uchodźców w Kobierzycach i chce zapewnić
bardziej humanitarne warunki życia. Sytuacja
w terenie pozostaje trudna.

ców znalazło zakwaterowanie w domach
prywatnych.
– Gmina Kobierzyce przez cały czas aktywnie
wspiera rynek pracy dla obywateli Ukrainy i ściśle współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy oraz pracodawcami. W Kobierzycach działa
również Punkt Zbierania i Wydawania Pomocy
Rzeczowej dla Uchodźców, który przekazał
około 50 ton darów. Jednak wojna w Ukrainie
wciąż trwa i uchodźcy nadal potrzebują naszego wsparcia – mówi Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce.

Zbiórka na pomoc dla uchodźców z Ukrainy trwa do 15-ego września. Punkty zbiórki
bezpośredniej będą dostępne podczas organizowanych 28-ego sierpnia Dożynek Gminnych w Kobierzycach. Indywidualny numer
konta zrzutki 65 1750 1312 6886 5414 9835
6993 z dopiskiem Dla Uchodźców z Gminy
Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę Kobierzyce.
Gmina Kobierzyce udzieliła pomocy, wyży- https://zrzutka.pl/u4hv2g
wienia i schronienia w obiektach gminnych
Gracjana Rutkowska
ponad 300 uchodźcom. Ponad 1600 uchodźPieniądze wsparły zorganizowaną przez fundację Polskiedzieci.org zbiórkę na portalu
Zrzutka.pl. Zebrane pieniądze będą przeznaczone na bony pomocowe dla ukraińskich
uchodźców. Bony będzie można zrealizować
w aptekach, sklepach spożywczo-przemysłowych i odzieżowych.

• YAG-irydotomii w jaskrze zamykającego się
kąta i konfiguracji wąskiego kąta;
• selektywnej trabekuloplastyki (SLT) – w jaskrze otwartego kąta.

Rejestracja Centrum Okulistyki i Laseroterapii – tel. 71 33 43 999
Rejestracja Ogólna – tel. 71 311 12 36
NZOZ Twój Lekarz

Rehabilitacja po przebytym
COVID-19

– Dlaczego rehabilitacja lecznicza po przebytym COVID-19 jest taka ważna?

możliwić pracę, a z czasem spowodować niepełnosprawność. Warto zaznaczyć, że istot– Doświadczenia lekarzy i fizjoterapeutów w pra- nym elementem naszych działań jest edukacja
cy z pacjentami po przebytym COVID-19 wska- pacjentów i pomoc w radzeniu sobie ze skutzują, że pacjenci po przebytej chorobie mogą kami COVID-19.
mieć problem nie tylko z układem oddecho- – Jak wygląda organizacja programu?
wym w postaci pokasływania, zmniejszonej to- – Pełnoletni pacjenci, którzy zgłaszają chęć
lerancji wysiłku, ciągłego poczucia zmęczenia, udziału w programie poprzez kontakt telefodyskomfortu oddechowego oraz długotrwałej niczny, umawiani są na konkretne dni i godziny
duszności. Osoby, które przeszły COVID-19 w dwóch wyznaczonych miejscach (w Szkole
często skarżą się na znaczne osłabienie, upo- Podstawowej w Kobierzycach i Bielanach Wrośledzenie pamięci i koncentracji, zaburzenia cławskich), następnie biorą udział dwa razy
równowagi, bóle mięśniowe i stawowe. Dodat- w tygodniu w ćwiczeniach grupowych, a w pokowo stwierdza się problemy z równowagą zostałych dniach wykonują samodzielnie wyi postrzeganiem otaczającej przestrzeni. Czę- uczone ćwiczenia, odnotowując to w dzienniku
sto w wywiadzie pacjenci wskazują na senność aktywności. W ramach programu otrzymują
oraz przewlekłe zmęczenie, co jest związane też specjalny trenażer oddechowy do ćwiczeń
z niewystarczającym dotlenieniem organizmu. w domu. Podczas spotkań z fizjoterapeutą
Celem programu finansowanego przez Gminę
Kobierzyce dla jej mieszkańców jest powrót do
pełniej sprawności po przebytym COVID-19.
Opracowany program specjalistycznej rehabilitacji ma poprawić sprawność oddechową, wydolność wysiłkową i krążeniową, siłę mięśniową
i ogólną sprawność fizyczną i samopoczucie.
W ramach realizowanego projektu pacjenci
mają możliwość znacząco poprawić koordynację ruchową, czas reakcji, równowagę, pamięć
oraz orientację przestrzenną. Pod okiem doświadczonych lekarzy i fizjoterapeutów pacjenci przez 6 tygodni realizują zindywidualizowany
program rehabilitacji, którego celem jest całkowite zniwelowanie powikłań po chorobie.
W początkowym etapie realizacji tego ważnego dla mieszkańców gminy projektu frekwencja jest niewielka. Może to być efektem
okresu wakacyjnego, zmniejszonej ilości zachorowań oraz bagatelizowania problemów
pocovidowych, które dotyczą nie tylko ludzi
starszych z wielochorobowością. Rehabilitacja
po COVID-19 jest bardzo ważna dla ludzi w pełni aktywnych, u których powikłania mogą unie-

mają możliwość konsultowania na bieżąco wyników swojej aktywności oraz uzyskują porady
edukacyjne, dotyczące problemów zdrowotnych wynikających z powikłań pocovidowych.
W ramach realizacji programu ćwiczenia dostosowane są indywidualnie do stanu zdrowia
każdego pacjenta i poprawiają ogólną sprawność ruchową, niwelując rozmaite dolegliwości
układu kostno-stawowego i mięśniowego. Bóle
stawowe i mięśniowe, wynikające z przebytej
choroby, w ramach projektu podlegają specjalistycznej i indywidualnej pracy terapeutycznej
z fizjoterapuetą.
Liczymy na to, że wyuczone w procesie rehabilitacji ćwiczenia i nawyki wejdą do codziennego
rytuału życia pacjenta i poprawią jakość życia
na wiele lat oraz zahamują postęp powikłań.
Program rehabilitacji wpisuje się jak najbardziej
w modne ostatnio działania ‹anty-aging› – czyli opóźniające procesy starzenia się organizmu
oraz poprawiające sprawność fizyczną i psychiczną osób biorących udział w specjalistycznej rehabilitacji.

ROZMAITOŚCI

Z uwagi na ograniczone ramy czasowe programu zachęcamy do jak najszybszego zgłaszania się do udziału i przekazywania informacji
członkom rodziny i znajomym – mieszkańcom
Gminy Kobierzyce, którzy jeszcze nie wiedzą
o możliwości skorzystania z bezpłatnej rehabilitacji pocovidowej.
Codziennie w przychodni obserwujemy wzrastającą liczbę pacjentów ze stwierdzonym

COVID-19, na szczęście w większości zachorowania mają przebieg łagodny, ale z doświadczenia poprzedniej fali wiemy, że powikłania
pojawiały się po 4-6 miesiącach po przebyciu
choroby.
Zgłoszenia telefoniczne:
Urząd Gminy Kobierzyce – 71 369 81 56
NZOZ Przychodnia Rodzinna – 601 520 511
dr n. med. Małgorzata Kajderowicz-Kowalik

Szczepienia przeciw
COVID-19

Ponad 1000 osób z grupy 60+ przyjęło drugą
dawkę przypominającą szczepionki przeciw
COVID-19 w Gminie Kobierzyce. Od 22. lipca
w punktach szczepień mogą rejestrować się
pacjenci powyżej 60. roku życia, którzy są po
pełnym szczepieniu podstawowym i pierwszej dawce przypominającej. Od 17 sierpnia
drugą dawkę przypominającą może przyjmować także personel placówek medycznych, studenci kierunków medycznych i pracownicy zakładów leczniczych dla zwierząt. szczepienia – podkreśla Patrycja Chrystowicz
Na szczepienie można umawiać się po 120 koordynatorka szczepień przeciw COVID-19
dniach od pierwszej dawki przypominającej. w sieci Twój Lekarz.
Aby zapisać się na szczepienie należy zalogować się na Internetowy Portal Pacjenta – skierowanie zostanie automatycznie wygenerowane na stronie, a następnie wybrać miejsce
i termin szczepienia. Po dokonaniu rezerwacji każda osoba otrzyma SMS z informacją
potwierdzającą. Jeśli nie chcemy umawiać się
online, można zadzwonić na infolinię (tel. 989)
lub skontaktować się z wybranym punktem
szczepień.
Mieszkańcy Gminy Kobierzyce mogą rejestrować się na szczepienia telefonicznie, pod
numerem: 71 311 12 36, w godzinach od 11:00
do 18:00. Szczepienia realizowane są w przychodniach Twój Lekarz:
- w Kobierzycach, ul. Witosa 5
- w Tyńcu Małym, ul. Zdrowa 2
- w Ślęzie, ul. Przystankowa 2

Druga dawka przypominająca wykonywana
jest z użyciem szczepionek firm Pfizer i Moderna. Według specjalistów przyjęcie kolejnej
dawki preparatu chroni przed ciężkim zachorowaniem, a to jest niezmiernie ważne w obliczu narastającej fali infekcji. Właśnie dlatego
wszystkie osoby, które ukończyły 60 lat i były
szczepione w przychodniach Twój Lekarz
mogą spodziewać się telefonu z zaproszeniem na szczepienie przypominające. Chodzi
o niemal 4 tysiące pacjentów, którzy przyjęli
preparaty przeciw COVID-19.

W Gminie Kobierzyce podstawowy cykl szczepień przeciw COVID-19 przeszło ponad 70%
mieszkańców. To najlepszy wynik wśród gmin
wiejskich na Dolnym Śląsku dający Kobierzycom 28. miejsce w krajowym rankingu i drugą
po Wrocławiu pozycję w województwie dol– Systematycznie otwieramy kolejne terminy, tak nośląskim.
NZOZ Twój Lekarz
by wszyscy zainteresowani mogli umówić się na
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Równy dostęp do edukacji

12.07.2022 r. zostały podpisane dwie umowy pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Kobierzyce na dofinansowanie programów realizowanych w ramach
działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Celem zadania jest wzrost kompetencji
i umiejętności uczniów, u których zaobserwowano negatywne skutki, w tym: pogorszanie się kondycji psychicznej uczniów oraz
obniżenie poziomu wiedzy i umiejętności
w wyniku długotrwałej pandemii Covid-19.
W ramach obu zadań zorganizowane zostaną wycieczki edukacyjne dla uczniów, szereg
zajęć dodatkowych, wyrównawczych i tera-

Swoje setne urodziny obchodziła w tym
roku pani Marianna Zielezińska z Wierzbic.
100-latka jest mamą 3 dzieci, babcią 4 wnuków, 3 prawnuków. Urodziła się w okolicach
Grabowa nad rzeką Prosną. W czasie wojny
pracowała w przejętym przez nazistów majątku w Raduchowie i niemieckiej hucie. Pod
koniec 1946 roku przyjechała do Wrocławia,

peutycznych, jak również pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Umowa na realizację
programu Zapewnienie równego dostępu do
edukacji w szkołach podstawowych w Bielanach Wrocławskich oraz w Tyńcu Małym na
kwotę dofinansowania 265 956,92 zł. oraz
program Zapewnienie równego dostępu do
edukacji w szkołach podstawowych w Pustkowie Wilczkowskim, w Pustkowie Żurawskim,
Kobierzycach oraz w Wysokiej na kwotę dofinansowania 297 221,51 zł. Łączna wartość
zadań objętych dofinansowaniem to kwota
563 178,43 zł. Realizacja projektów rozpocz- Program poprawy stanu środowiska przynie się od września 2022 r.
rodniczego i adaptacji do zmian klimatu
Monika Tuleja-Trzósło w Gminie Kobierzyce (GPA) – to lokalny
dokument strategiczny, stanowiący zbiór
zaleceń i kompleksowych działań, których
wdrożenie ma na celu dostosowanie się do
skutków zmian klimatu oraz zminimalizowanie ich niekorzystnego oddziaływania.
Zmiany klimatu to jedno z największych zagrożeń XXI wieku. Susze, powodzie, wichury,
utrata bioróżnorodności – to zjawiska o charakterze globalnym, ale ich skutki odczuwamy lokalnie. Przystosowanie Gminy Kobierzyce do kryzysu klimatycznego to działanie
niezbędne w kontekście bezpieczeństwa
i poprawy jakości życia mieszkańców.

a w wieku 68 lat razem z rodziną przeprowadziła się do Wierzbic. Pani Marianna obchodzi w tym roku także brylantową rocznicę
ślubu. Wspólnie z mężem, Sewerynem Zielezińskim, spędzili razem 75 lat. Podczas urodzinowych uroczystości najserdeczniejsze
życzenia złożył Jubilatce Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik.
UGK

Gminny Program
Adaptacyjny do zmian
klimatu (GPA)

Dom seniora w Tyńcu Małym

Spotkania, wycieczki, zajęcia plastyczne, muzyczne, profesjonalne porady i wsparcie w życiowych sytuacjach. Dzięki dofinansowaniu
w ramach programu Senior+ moduł II Dzienny
Dom Pomocy w Tyńcu Małym umożliwia osobom starszym aktywne uczestnictwo w życiu
społecznym. Kwota dotacji to 58 143,00 zł.

Stulatka z Wierzbic

biorą udział w wykładach dotyczących dbania
o siebie i zdrowego żywienia, uczą się także
obsługiwać komputery, jeżdżą na wycieczki
i dbają o aktywność fizyczną.

Opiekunowie zapewniają pomoc w rozwijaniu
i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności
życiowej podopiecznych. Seniorzy otrzymują
Dzienny Dom Pomocy w Tyńcu Małym prze- pomoc psychologiczną, poradnictwo i profeznaczony jest dla 30 osób powyżej 60-ego roku sjonalne wsparcie w rozwiązywaniu trudnych
życia, które nie są aktywne zawodowo i miesz- sytuacji życiowych, a także w bieżących sprakają na terenie Gminy Kobierzyce. Podopiecz- wach życia codziennego.
nym zapewniony jest transport, dwa posiłki,
UGK
gorące napoje i zajęcia aktywujące. Warsztaty
artystyczne, ćwiczenia fizyczne, zajęcia kulturalno-rekreacyjne – kobierzyccy seniorzy nie tylko

• poprawa stanu środowiska przyrodniczego;
• poprawa gospodarki wodno-ściekowej;
• adaptacja i łagodzenie obserwowanych
i spodziewanych niekorzystnych skutków
zmian klimatu;
• świadomość ekologiczna.
GPA opisuje wyzwania, jakie stoją przed gminą
i wskazuje, jak możemy się na nie przygotować.
Cel programu realizowany będzie za pomocą
kart zawierających opis działania oraz szczególne wytyczne w zakresie jego realizacji, w tym
koszty wdrożenia i czas realizacji.

W ramach programu zaproponowano realizację działań pilotażowych. Na terenach wybranych nieruchomości będą projektowane
tereny zielone takie jak:
Zadania GPA
• ogrody deszczowe;
Podstawą do opracowania Programu popra- • tereny zielone o charakterze naturalnym,
wy stanu środowiska przyrodniczego i ada- obsadzane rodzimymi gatunkami roślin, co
ptacji do zmian klimatu w Gminie Kobierzyce ma na celu zwiększenie bioróżnorodności
stanowiła szczegółowa diagnoza, na pod- oraz zwiększenie retencji wody;
stawie której wypracowano 11 priorytetów • tereny zielone wraz ze zbiornikami hydrofistanowiących wytyczne dla konkretnych towymi połączonymi z siecią rowów infiltradziałań realnie wpływających na poprawę cyjnych.
warunków środowiska.
Pilotaże te, będą miały za zadanie wskazaWszystkie działania pogrupowane zostały nie dobrych praktyk do dalszego wdrażania
w cztery bloki tematyczne:
tego typu rozwiązań.
UGK / fot. Michał Mirowski
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„Akcja Lato 2022” z KOK

W tym roku Akcja Lato 2022 skierowana kleksografii pisali gęsim piórem, grały w grę
była do dzieci w dwóch kategoriach wieko- detektywistyczną (poznały tajniki pracy dewych: 7-9 lat i 9-12 lat.
tektywa), robiły kamienne kaktusy, malowały
Dla młodszych dzieci były przygotowane przy sztalugach. Podczas zabaw, dzieciom
atrakcje nawiązujące do lektury Akademia towarzyszyli profesjonalni animatorzy, któPana Kleksa. Dzieci przeżyły niesamowite rzy wymyślali różne zabawy (Szpital chorych
przygody. Podczas wyjazdu do Wrocławia przedmiotów – dzieci dokonywały drobnych
najmłodsi poznali mieszkańców wrocław- napraw technicznych).
skiego ZOO, a także udali się na spacer po Nowością w tym roku były zajęcia z majsterStarym Mieście w poszukiwaniu krasnali oraz kowania. Była to niesamowita przygoda,
gdyż dzieci mogły własnoręcznie wykonać
szlakiem legend i krasnoludków.
Starsze dzieci miały okazję przeżyć przygody z drewna model okularów Pozytywki i stwozwiązane z Detektywem Pozytywką. Czekał rzyć balon z koszyczkiem, do którego Pan
na nie rejs statkiem po Odrze oraz Odkry- Kleks wysyła swoje oko, by dotarło do niedowanie tajemnic Wrocławia. Odwiedziły także stępnych miejsc.
Twierdzę w Srebrnej Górze, która jest unikatowym obiektem w skali dziedzictwa kulturowego Europy i jedną z najważniejszych
atrakcji Dolnego Śląska. Tam czekało na nie
ognisko i pieczenie kiełbasek.
Oprócz wyjazdów odbyły się liczne warsztaty plastyczne. Dzieci wykonywały m.in.: grę
kółko-krzyżyk, koralikowe magnesy, szkatułki
na skarby Kleksa, papier czerpany, podczas

Wakacyjna przygoda z półkoloniami dobiegła końca, po buziach dzieci widać, że
były zadowolone z tegorocznej Akcji Lato.
Mamy nadzieję, że liczne przygody, które
przeżyły na długo pozostaną w ich pamięci.
Rodziców i dziadków zachęcamy do odwiedzenia naszego FB i strony internetowej, tam
były relacje z półkolonii okraszone licznymi
pamiątkowymi zdjęciami.

KOSiR Basket Kobierzyce
propaguje koszykówkę!

Ewelina Grabowska

W maju gościem naszych młodych zawodników był Shawn King – zawodowy koszykarz, grający obecnie we Francji, który poprowadził 3-godzinny, pokazowym trening
koszykówki z młodymi adeptami KOSiR
Basket!

cującego z młodzieżą. Norbert zdobywając
wicemistrzostwo Polski w kategorii U-13 pokazał, że nasz klub szkoli młodych koszykarzy
na wysokim poziomie i są oni gotowi do gry
w wielkich klubach w Polsce. Zakończyliśmy
pierwszy sezon KOSiR Basket Ligi, gdzie cyZ okazji rozpoczęcia wakacji odbył się turniej klicznie rozgrywaliśmy turnieje dla młodzieży
streetballa w Ślęzie. Był to otwarty turniej ko- oraz dorosłych. Wszyscy uczestnicy naszych
szykówki dla młodzieży z Gminy Kobierzyce. gminnych rozgrywek otrzymali pamiątkowe
Przodowali w nim oczywiście zawodnicy medale oraz puchary dla drużyn.
KOSiR Basket. Na turnieju poza meczami były Podczas wakacji w Bielanach Wrocławskich
również konkursy rzutowe dla zawodników odbywały się zajęcia pod nazwą: Arkalandia
oraz rodziców i kibiców, zgromadzonych na streetbasket, które miały na celu propagowaotwartym nowym boisku w Ślęzie. Sukcesem nie gry w koszykówkę 3x3, która staje się coraz
naszej sekcji pod koniec sezonu okazał się popularniejsza w Polsce. Cieszy, że młodzież
medal Mistrzostw Polski Norberta Krumina, bardzo licznie brała udział w tych treningach.
który od roku ćwiczy w WKK Wrocław, czoKarol Jaśko
łowego klubu koszykarskiego w Polsce pra-
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Sportowe półkolonie z KOSiR 2022

Sportowe półkolonie z Kobierzyckim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji dobiegły końca.
Odbyły się trzy turnusy, w których łącznie
wzięło udział 187 osób. W ramach półkolonii
odbyło się szereg zajęć i aktywności sportowych. Zostały zorganizowane w trzech lokalizacjach: obiekt sportowy/świetlica w Ślęzie,
Hala Sportowo-Widowiskowa im. Adama Wójcika oraz Stadion Sportowy w Kobierzycach.
Na dzieci czekała bogata oferta zajęć m.in.:
- wyjazdy na basen do Strzelina,
- warsztaty badmintona,
- warsztaty deskorolki,
- warsztaty zdrowego odżywiania Zdrowik,
- warsztaty tańca sportowego,

- warsztaty zumby,
- warsztaty karate,
- treningi piłkarskie,
- dmuchany tor przeszkód.

Magnickie Lato na sportowo

Uczestnicy piłkarskiej półkolonii mieli również możliwość obserwacji treningu 2. ligowego Śląska Wrocław.
Dzieci znajdowały się pod opieką wykwalifikowanej kadry trenerskiej, która organizowała zróżnicowane zajęcia sportowe dostosowane do ilości oraz poziomu dzieci.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za świetną zabawę i do zobaczenia za rok!
KOSiR
6 sierpnia 2022 roku na boisku sportowym
w Magnicach już po raz piąty spotkali się
mali i duzi miłośnicy sportu, by wziąć udział
w festynie Magnickie Lato. Tym razem Zbigniew Kopeć – organizator i pomysłodawca
sportowej zabawy zaproponował ciekawy
program. Jako pierwsze na boisku rywalizowały dwie drużyny młodych piłkarzy: Akademia Piłkarska Duda Wrocław wygrała 7:4
z drużyną występującą pod nazwą Dzieci
z Magnic i okolic, a po zakończonym spotkaniu młodzi piłkarze zaprezentowali swoje
umiejętności w konkursach sprawnościowych. Znakomicie przygotowana murawa
piłkarska (pomogły deszcze padające poprzedniej nocy), została opanowana przez
drużyny oldboyów, które rywalizowały w mini-turnieju. Po ciekawych zmaganiach ostateczna kolejność była następująca: 1m. PKS
Łany, 2m. Pogoń Tondach Wrocław, 3m. Polonia Bielany Wrocławskie, 4m. KS Magnice.
Największe zainteresowanie wzbudziły rozgrywki siatkonogi, a do rywalizacji przystą-

piło aż 20 dwuosobowych zespołów. Turniej
wygrali Jarosław Matkowski – Sebastian Gil
z Wrocławia, drugie miejsce zajęli Zbigniew
Kopeć – Patryk Skowroński z Magnic, a trzecie
– Tomasz Grzywacz i Mariusz Słowiński z Wrocławia. Do turnieju szachowego, rozgrywanego systemem każdy z każdym, zgłosiło się
8 zawodników. Po ciekawej rywalizacji zwyciężył (wygrywając wszystkie 7 partii) Jakub
Kołodziej z Bielan Wrocławskich, który tym
samym powtórzył ubiegłoroczny sukces. Na
drugim miejscu z takim samym dorobkiem
5,5 punktu uplasowali się: Julia Anisimowicz
i jej ojciec Grzegorz. Dodatkowo można było
pograć w piłkarzyki i po raz pierwszy w Magnicach – w darta. Na zwycięzców czekały
atrakcyjne nagrody, puchary, sprzęt sportowy i vouchery na mecze piłkarzy Śląska Wrocław, ufundowane przez sponsorów. Organizatorzy serdecznie dziękują firmom i osobom
prywatnym za wsparcie i już zapraszają do
Magnic za rok!
Janusz Kołodziej

