Przygotowania piłkarzy do rundy wiosennej

Polonie powalczą
Jeszcze około miesiąc pozostał do rozpoczęcie rundy wiosennej sezonu 2008/09. Zespoły z naszej gminy przygotowują się do rozgrywek.

Polonia Jaszowice – seniorzy klasa
okręgowa oraz juniorzy klasa
okręgowa
Zespoły trenują od początku roku 3 razy w
tygodniu na hali w Jordanowie oraz raz w
tygodniu na własnym boisku. Poprawia się
sytuacja kadrowa w zespole seniorów. Po
kontuzji treningi wznowili Marcin Osiecki, Wojciech Kukuś oraz Jarosław Chomiak. W trakcie załatwiania jest przejście
Wojciecha Szymańskiego z GKS Kobierzyce. Do zespołu seniorów włączono także
dwóch utalentowanych juniorów Łukasza
Kozunia oraz Marcina Muszyńskiego. Na
rekonstrukcję więzadeł krzyżowych czeka
Marek Zając.
Zespół seniorów rozegrał 5 sparingów, z:
Prochowiczanką Prochowice (IV liga) 0:1;
Włókniarzem Kudowa (kl. „O”) 1:1; Sokołem Wielka Lipa (kl. „O”) 0:0; Pogonią
Oleśnica (zespół zbudowany z zawodników pierwszego zespołu i rezerw) 2:1; GKS
Kobierzyce (IV liga) 1:2.
- Bardzo mnie cieszy duże zaangażowanie
zawodników na treningach oraz bardzo

Polonia Bielany – seniorzy klasa B

dobra frekwencja. Zespół ma świadomość
tego, że w rundzie wiosennej czeka nas
ciężka walka o utrzymanie w klasie okręgowej – mówi prezes Eugeniusz Szywała. Mieliśmy bardzo pechową jesień. Strasznie
osłabiły nas kontuzje, czasami nawet sześciu podstawowych zawodników – dodaje.
Pozostałe mecze sparingowe Polonii rozegra ze Strzelinianką Strzelin, Starym Śleszowem, Nefrytem Jordanów oraz Ogniskiem Przeworno.
Najbliższy mecz ligowy Polonia rozegra 15
marca w Wiązowie z tamtejszą Świtezią.

Zespół rozpoczął przygotowania do
nowej rundy 8 stycznia. Treningi odbywają się w sali gimnastycznej miejscowej szkoły oraz na boisku.
- Zespół jest w trakcie przebudowy.
Uzupełniamy skład młodymi zawodnikami. Chcemy bazować na młodzieży i naszych wychowankach. Cieszą
mnie postępy Milewskiego i Rodrigeza z zespołu juniorów. Chciałbym w tej
rundzie zgrać i poukładać zespół, bo w
przyszłym sezonie chcemy koniecznie
awansować do klasy „A” – mówi Zbigniew Kopeć, trener zespołu.
Zespół z Bielan rozegrał 3 sparingi, z:
GKS Kobierzyce (IV liga) 0:12; Sołtysowicami (klasa B) 3:0; juniorami Polonii Jaszowice 9:0. W planach zespołu
jest rozegranie jeszcze sześciu sparingów.
Pierwszy mecz w nowej rundzie Polonia Bielany rozegra 22 marca z zespołem z Kleciny.
Wojciech Duczek

Mistrzostwa powiatu w grach zespołowych

Nasze szkoły w czołówce
Okres zimowy to czas rozgrywania zawodów międzyszkolnych w zespołowych grach sportowych.
Powiatowe Stowarzyszenie Szkolny Związek Sportowy jest organizatorem mistrzostw naszego powiatu w zespołowych
grach sportowych. W zawodach tych biorą udział mistrzowie gmin, a są one eliminacją do rozgrywek strefowych.
W ostatnich dniach obserwowaliśmy rywalizację w mini piłce ręcznej (szkoły podstawowe) oraz w koszykówce (gimnazja)

Mini pika ręczna

W rywalizacji dziewcząt naszą gminę reprezentowała SP Kobierzyce, a zawody odbyły się w Jordanowie Śląskim. W rywalizacji grupowej nasze dziewczęta uzyskały
następujące wyniki:
SP Kobierzyce – SP Siechnice 20:0
SP Kobierzyce – SP Kiełczów 6:5
SP Kobierzyce – SP Chrząstawa 13:2
W meczu o tytuł mistrzowski nasz zespół
uległ gospodyniom 1:2, zdobywając wicemistrzostwo powiatu.
We współzawodnictwie chłopców naszą
gminę reprezentowała SP Bielany Wroc-

ławskie, a zawody odbyły się w Siechnicach. W grupie zespół z Bielan doznał
dwóch porażek, z Borową 6:10 i z Kamieńcem Wrocławskim 5:6 zajmując ostatecznie 6. miejsce w powiecie.

Koszykówka

W koszykówce naszą gminę wśród chłopców i dziewcząt, po zwycięstwach nad
rówieśnikami z Bielan Wrocławskich w
zawodach gminnych, reprezentowało
gimnazjum Kobierzyce . Mistrzostwa po-

wiatu odbyły się w Kamieńcu Wrocławskim.
Chłopcy z gimnazjum w Kobierzycach w
meczach grupowych uzyskali wyniki:
Gim. Kobierzyce – Gim. Jordanów
14:5
Gim. Kobierzyce – Gim. Jaszkotle 19:7
Gim. Kobierzyce – Gim. Kamieniec
12:19
Nasze gimnazjum zajęło w swojej grupie
2. miejsce, a w meczu o 3. lokatę w turnieju gimnazjum Kobierzyce pokonało gimnazjum z Borowej 16:9.
Dziewczęta z Kobierzyc wywalczyły mistrzostwo powiatu wygrywając kolejno z Siechnicami 19:7, z Sobótką 37:4 i
Jaszkotlem 15:0 w meczach grupowych
oraz w meczu finałowym z Jordanowem
33:7.
W kolejnym etapie rozgrywek mistrzynie
powiatu pokonały gimnazjum Środa Śląska 32:24 uzyskując awans do finału międzypowiatowego.
Wojciech Duczek
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Noworoczne spotkanie z inwestorami

Za sukces gminy!
31 stycznia 2009 w Sali Błękitnej Urzędu Gminy Kobierzyce odbyło się spotkanie noworoczne przedsiębiorców i inwestorów z terenu gminy Kobierzyce.
Sukces gminy Kobierzyce upatrywany jest
w „Węźle Bielańskim”. To tutaj w 1993 pojawił się pierwszy duży inwestor – firma
Cadbury. Wraz za nim zainwestowali kolejni – w obszarze produkcyjnym – Cargill,
w obszarze usług i handlu – Makro Cash
& Carry, Tesco, Ikea, Castorama, OBI, Auchan, w obszarze logistyki – ProLogis, Panatonni i wielu innych. Jednakże strategicznymi inwestorami są znajdujące się na

ju Aglomeracji Wrocławskiej, Ewa Mańkowska, prezes Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska, Krzysztof Ślęzak,
dyrektor Wrocławskiego Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu, Andrzej Jamrozik,
dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych,
Agnieszka Łętkowska, dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
Marzena Majdzik, dyrektor Dolnośląskiego Operatora Systemu Dystrybucyjne-

XXX sesja Rady Gminy
13 lutego odbyła się pierwsza w tym roku kalendarzowym sesja Rady Gminy Kobierzyce. Radni podjęli
kilkanaście uchwał w sprawie zmiany miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, a
także uchwały w sprawie zmiany gminnej strategii
polityki społecznej.
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Kmicic z Domasławia

W biuletynie informacyjnym „Moja gmina- moja
wieś” przedstawiamy sylwetki samorządowców
gminy Kobierzyce. Tym razem poznamy bliżej
Zbigniewa Kaczmarka - sołtysa wsi Domasław,
który funkcję pełni od 1985 roku, z przerwą na
jedną kadencję.
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Kiedy do szkoły?

Na podstawie informacji MEN w projekcie
rządowym nowelizacji ustawy o systemie oświaty
obowiązek szkolny dla wszystkich sześciolatków
zostanie wprowadzony od 1 września 2012 roku.
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GCKiS zaprasza

Serdecznie zapraszamy Państwa na szereg różnorodnych atrakcji i imprez organizowanych przez
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach.
Marzec będzie pełen atrakcji. Na początek cykl z
okazji Dnia Kobiet
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terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej Podstrefa Wrocław Kobierzyce – zakłady – LG Display, LG Electronics, Toshiba oraz ich poddostawcy.
W ciągu ostatnich lat dzięki ulokowaniu
na terenie naszej gminy wielu inwestycji
zatrudnienie znalazło ok. 14 000 osób z całego regionu, a szacunkowa wartość inwestycji wynosi około 2 mln euro. To dzięki
m.in. inwestorom do budżetu gminy spływają pieniądze z podatków, z których ponad połowa przeznaczana jest na wydatki
inwestycyjne.
Wśród zaproszonych na spotkanie noworoczne gości znaleźli się m.in.: Andrzej
Wąsik, starosta powiatu wrocławskiego,
prof. dr hab. Roman Kołacz, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
Dariusz Ostrowski, prezes Agencji Rozwo-

go oraz prezesi, dyrektorzy i reprezentanci zarządów, radni gminy Kobierzyce oraz
przedstawiciele firm działających na terenie gminy.
W podziękowaniu za współpracę i wkład
w rozwój gminy Kobierzyce wójt, Ryszard
Pacholik wręczył przedstawicielom wybranych firm przygotowane specjalnie na
tę okazję statuetki. Statuetki otrzymali: LG Display, Heesung Electronics, LG
Chem, LG Electronics, Toshiba, Cadbury
Wedel, Cargill, ATM, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska.
Spotkanie zakończyło się toastem za sukces gminy Kobierzyce, za pomyślność oraz
za dalszą współpracę.

Agnieszka Jankowska-Jakus
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Ważne telefony:

Wójt Gminy
Ryszard Pacholik
071 36 98 128
Sekretarz Gminy
Maria Wilk
071 26 98 127
Zastępca Wójta
Piotr Kopeć
071 36 98 126
Skarbnik Gminy
Maria Prodeus
071 36 98 123
REFERAT OGÓLNY I SPRAW OBYWATELSKICH
Kierownik Referatu
Joanna Kłodzińska 
071 36 98 209
Biuro Obsługi Klienta
Anna Muraczewska 
071 36 98 130
Agata Krajewska 071 36 98 106
Sekretariat
Magdalena Sypniewicz 071 36 98 125
Biuro Rady Gminy
Magdalena Marszałek
– Wojciechowska 
071 36 98 120
Dowody osobiste
Małgorzata Biesiada
071 36 98 190
    REFERAT FINANSOWY
Podatki
Bożena Korkuś  071 36 98 113
Joanna Szymczak 071 36 98 131
Podatki i egzekucja elektr. Marek Wilk 071 36 98 141
Jacek Skrzyniarz 
071 36 98 132
Zobowiązania pieniężne
Anna Bojdo 071 36 98 104
Księgowość finansowa
Joanna Kujawa
071 36 98 114
Izabela Polewska
071 36 98 116
Edyta Duniec
071 36 98 215
Grażyna Łągiewczyk
071 36 98115
Anna Patalas
071 36 98 159
Agnieszka Łysakowska  071 36 98 131
Danuta Strzała
071 36 98 119
Kasa
Urszula Hutta
071 36 98 122
Księgowość i wynagrodzenia Hanna Truś 071 36 98 210
REFERAT BUDOWNICTWA, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
I ZASOBÓW NATRURALNYCH
Kierownik Referatu
Rafał Krasicki 
071 36 98 214
Insp. nadzoru inwestorskiego Anna Frelkiewicz
071 36 98 204
wodociągi, kanalizacja, melioracje i inwestycje
Grzegorz Morawski 071 36 98 192
Bartosz Partyka  071 36 98 112
drogi gminne i infrastruktura Piotr Ligas
071 36 98 191
Joanna Najmrodzka 
071 36 98 201
architektura i budownictwo Grzegorz Maszka
071 36 98 180
Zdzisław Skrzyniarz 071 36 98 108
Katarzyna Domańska
071 36 98 124
gospodarka nieruchomościami i geodezja
Marta Borkowska 071 36 98 110
gospodarka komunalna
Monika Szczęśniak
071 36 98 107
Jarosław Komorowski
071 36 98 107
ochrona środowiska
Elżbieta Nawrocka 
071 36 98 211
Monika Pilichowska  071 36 98 111
REFERAT POZYSKIWANIA ZEWNĘTRZNYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH
Kierownik Referatu
Monika Penczak  071 36 98 226
pozyskiwanie środków zew. Anna Zielonka
071 36 98 155
zamówienia publiczne
Sylwester Janaszkiewicz 071 36 98 176
Angelika Olejnik 071 36 98 161
Paweł Piwowarski 071 36 98 162
REFERAT EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
Kierownik Referatu
Anna Wilisowska
071 36 98 196
Sport
Wojciech Duczek
071 36 98 186
Oświata i kultura
Edyta Chomiak
071 36 98 197
Iwona Witkowska
071 36 98 207
Urząd Stanu Cywlinego
Kierownik USC
Barbara Świerczyńska  071 36 98 206
Stanowiska samodzielne
Kadry
Lucyna Suchecka
071 36 98 208
Promocja gminy
Agnieszka Jankowska-Jakus 071 36 98 163
Informatyka
Marek Milewski
071 36 98 200
Paweł Eljasiński
071 36 98 199
Działalność gospodarcza
Barbara Hebda
071 36 98 205
Profilaktyka uzależnień
Bożena Noga
071 36 98 195
Audytor wewnętrzny
Paweł Giszko
071 36 98 203
Ewidencja ludności
Wiesława Suchecka 
071 36 98 189
Sprawy wojskowe i OC
Henryk M. Bosiacki  071 36 98 202
Radca prawny
Marianna
Pawęzowska-Klebaniuk 071 36 98 223
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

071 36 98 000

moja gmina – moja wieś

Wyrazy szczerego współczucia
i kondolencje
dla Pani Anny Wilisowskiej
oraz Rodziny
z powodu śmierci Mamy
składają: Wójt Gminy Kobierzyce, Radni, pracownicy Urzędu Gminy

„Byłaś marzeniem,
pozostaniesz wspomnieniem”
Z głębokim żalem pożegnaliśmy naszą uczennicę



Kamilę Słotę
Pogrążonej w żałobie
Rodzinie i Najbliższym

składamy
wyrazy głębokiego żalu i
współczucia
Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół
w Bielanach Wrocławskich wraz
z pracownikami szkoły

„Ci, których kochamy,
nie umierają nigdy,
bo miłość to nieśmiertelność”


Ze smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

Kamili Słoty
Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia
składają
Wychowawczyni Katarzyna Mielcarek
oraz koleżanki i koledzy z klasy VI B
Szkoły Podstawowej
w Bielanach Wrocławskich

Ogłoszenia drobne
Zatrudnię fryzjerkę damsko – męską w salonie fryzjerskim Amanda ul. Spółdzielcza 4 w Kobierzycach.
Tel. 506-156-992.
Nawiążę współpracę w zakresie świadczenia usług
transportowych (samochód dostawczy – ładowność do 2500 kg, 8 miejsc paletowych z windą oraz
samochód dostawczy – chłodnia, ładowność 2000
kg, 4 miejsca paletowe ). Tel. 071/311-82-57, 600940-393.
Noclegi w Sobótce. Tel. 071/390-36-14, 668-905953. www.noclegiwsobotce.com.
OSK „Rally” Zbigniew Blicharz Kobierzyce ul. Witosa 17 informuje o szkoleniu kierowców na kategorie
B. Możliwość spłaty w ratach. Nasze atuty: dyspozycyjność, wzorcowy plac, profesjonalna kadra, nowe
samochody. Tel. 071/31-11-331, 600-787-706.
Sprzedaż i naprawa skuterów. Kobierzyce, ul. Ludowa 11 nr tel. 664-04-16-38 lub 88-68-41-109.

Urząd Gminy:

Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce
tel. (071) 36 98 106, 36 98 125, fax (071) 31 11 252
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
środa

7.30 – 15.30
9.00 – 17.00

Opinie na temat działalności Urzędu Gminy Kobierzyce proszę przekazywać:
- telefonicznie do Lucyny Sucheckiej na numer 071 36 98 208,
- pisemnie na adres Urzędu Gminy Kobierzyce, al. Pałacowa 1,
55 - 040 Kobierzyce; - pocztą elektroniczną na e-mail: info@ugk.pl

Cyklinowanie, lakierowanie, szpachlowanie, układanie parkietu, tel. 692-109-308.
Cyklinowanie, lakierowanie, szpachlowanie, układanie parkietu, tel. 509-508-481.
Szukam niani dla 2-letniej dziewczynki, początkowo na 1/2 etatu, z okolic Królikowic. Doświadczenie
mile widziane. tel. 0604-570-418.
Sprzedam pole orne 4 ha w Domasławiu, blisko budowanej obwodnicy, cena 390 tys. tel. 664-752045.
Posiadam do wynajęcia od zaraz, bez pośredników
lokal w centrum Kobierzyc o pow. 30 mkw, klimatyzowany, z toaletą i wejściem bezpośrednio z ulicy,
nadający się na każdą działalność  biurowo-handlowo - usługową. tel. 504-501-125.
Zatrudnię od zaraz fryzjerkę damsko - męską w Kobierzycach. tel.504-501-125.
Wydawca: Urząd Gminy w Kobierzycach,
Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, tel. 36 98 125
Skład, łamanie, druk: Wrocławska Fabryka Prasowa,
Wrocław, ul. Inowrocławska 21, tel. 795 97 00
Redaguje zespół: Maria Wilk, Anna Wilisowska, Wiesław Rytelewski, Marek
Arendarczyk, Artur Cierczek, Agnieszka Jankowska-Jakus, Wojciech Duczek,
Janusz Kołodziej, Małgorzata Żurawska
Wydawca zastrzega sobie prawo do skrótów
i korekty nadesłanych tekstów i listów.
Materiałów nie zamówionych nie zwraca.

moja gmina – moja wieś
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Pierwsza sesja w 2009 roku

XXX sesja Rady Gminy

13 lutego odbyła się pierwsza w tym roku kalendarzowym sesja Rady Gminy Kobierzyce. Radni podjęli kilkanaście uchwał w sprawie zmiany miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, a także uchwały w sprawie zmiany gminnej strategii polityki społecznej.

Podjęte uchwały w sprawie zmiany mpzp
dotyczyły części obszarów położonych we
wsi Bielany Wrocławskie, Tyniec Mały,
Chrzanów, Cieszyce, Małuszów, Wierzbice
i Żerniki Małe.
Wśród podjętych uchwał znalazły się również Plany Odnowy Miejscowości Magnice
i Szczepankowice, a także uchwała w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Księginice.
Radni podjęli ważną dla podopiecznych
GOPS-u uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pt. „Aktywizacja klientów Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kobierzycach”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego. Celem głównym projektu jest
aktywna integracja zdrowotna, społeczna
i zawodowa osób korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kobierzycach w latach 2008 -2013. Dzięki realizacji projektu osoby te będą mogły uzyskać nowe kwalifikacje i możliwość
znalezienia zatrudnienia.
Radni zatwierdzili taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie
Gminy Kobierzyce, a także dopłaty dla wybranej grupy taryfowej odbiorców usług
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Dla gospodarstw domowych i obiektów użyteczności

publicznej taryfy wynoszą - zaopatrzenie w
wodę: opłata stała - 1,10 zł/miesiąc + VAT,
cena wody - 1,59 zł/m3 +VAT. Radni uchwalili dopłatę dla gospodarstw domowych i
obiektów użyteczności publicznej w kwocie
2,59 zł/m3 + VAT do usługi odprowadzania
ścieków. Po uwzględnieniu ich cena usługi
odprowadzenia ścieków dla tej grupy wynosić będzie: 2,86 zł/m3 + VAT.
Dla pozostałych odbiorców taryfy wynoszą: - zaopatrzenie w wodę: opłata stała 1,10 zł/miesiąc + VAT, cena wody - 3,07 zł/
m3 + VAT, - odprowadzanie ścieków: cena
usługi odprowadzenia ścieków: 6,21 zł/m3
+ VAT.
Maria Wilk

Niecodzienne spotkanie z bielańskimi i tynieckimi uczniami

Konkurs i policyjna orkiestra

9 lutego 2009 r. w sali reprezentacyjnej wielofunkcyjnego obiektu w Bielanach Wrocławskich mieliśmy niewątpliwą przyjemność uczestniczenia w uroczystości pt. „Stop wagarom – wybieram szkołę”.

Pod opieką nauczycieli uczniowie Gminnego Zespołu Szkół w Bielanach Wrocławskich i Szkoły
Podstawowej w Tyńcu Małym oraz bielańskie
przedszkolaki brali udział w ciekawym przedsięwzięciu zorganizowanym przez Komendę Policji Wrocław – Krzyki oraz gminę Kobierzyce.
Wyjątkowość tego spotkania polegała na ciekawym połączeniu konkursu o bezpieczeństwie

z koncertem w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji
we Wrocławiu. Między taktami znanych i lubianych utworów muzycznych, głównie rozpoznawalnych przez wszystkich motywów
filmowych i bajkowych, dzieci uczyły się, jak
radzić sobie w trudnych i niebezpiecznych
sytuacjach życiowych. Dodatkową atrakcją

były informacje nt. instrumentów muzycznych oraz ich prezentacja przez muzyków
orkiestry policyjnej. Profesjonalizm instrumentalistów, ich poczucie humoru podczas
wypowiedzi oraz sam dobór repertuaru sprawił, iż mimo trwającego ponad godzinę koncertu połączonego z konkursem, dzieci bardzo aktywnie i atrakcyjnie spędziły czas.
Ukoronowaniem tego nietypowego wydarzenia muzycznego były odwiedziny „prawdziwego” Komisarza Lwa – maskotki wrocławskich stróżów prawa, który w takt skocznej
muzyki przedefilował między dzieciakami i
nauczycielami, witając się z nimi przyjacielskim „klepnięciem” łapą.
Dzieciom bardzo podobał się ten nietuzinkowy koncert. Mamy więc nadzieję, że i w przyszłości, w równie miły i przystępny sposób,
nasi milusińscy będą mieli okazję uczyć się,
jak unikać niebezpiecznych zdarzeń obcując
jednocześnie z kulturą.
Za zorganizowanie tego wyjątkowego spotkania należą się szczególne podziękowania
komendantowi Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – insp. Zbigniewowi Maciejewskiemu, komendantowi KP WrocławKrzyki – mł. insp. Ryszardowi Kubiakowi,
policyjnej Orkiestrze, jej kapelmistrzowi, policjantom z Sekcji Nieletnich KP na wrocławskich Krzykach wraz z jej naczelnik podinsp.
Katarzyną Szablewską oraz gminie Kobierzyce - sponsorowi nagród we wszystkich konkursach.
Jadwiga Kosińska
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Kilka pytań do...

Kmicic
z Domasławia

W biuletynie informacyjnym „Moja gmina- moja wieś” przedstawiamy sylwetki samorządowców
gminy Kobierzyce. Tym razem poznamy bliżej Zbigniewa Kaczmarka - sołtysa wsi Domasław, który
funkcję pełni od 1985 roku, z przerwą na jedną kadencję.

- Na czym polega, pańskim zdaniem, rola
sołtysa?
- Rola sołtysa to przede wszystkim funkcja reprezentacyjna. Jestem przedstawicielem i wyrazicielem woli mieszkańców wsi na różnych
szczeblach i w różnych sytuacjach. Jestem, w
moim odczuciu, najważniejszym ogniwem
łączącym gminne władze samorządowe z
mieszkańcami wsi.
- Czyli funkcja jak najbardziej odpowiedzialna i niełatwa...
- Oczywiście, że tak! Jestem sołtysem w Domasławie już bardzo długo. Reprezentowałem
interesy mieszkańców w różnych sytuacjach,
czasami nawet bardzo dramatycznych. Działałem i w czasach tzw. „komuny”, w czasach
„Solidarności” i działam do dzisiaj - w wolnej Polsce. Przewodniczyłem w bojkocie wyborów w czasach PRL-u, działałem w „Solidarności RI”, organizowałem blokady dróg.
Zawsze broniłem spraw rolników, jak i pozostałych mieszkańców Domasławia, a także i gminy. Myślę, że to doceniają, wybierając
mnie na kolejne kadencje. Wielu mieszkańców mojej wsi od mojej postawy uzależniało własne reakcje w różnych sytuacjach życiowych. Sołtys musi być wzorem dla innych
– co do tego nie mam wątpliwości.
- Jaki jest Zbigniew Kaczmarek prywatnie?
- Myślę, że potrafię się zachować w każdej sytuacji - poważny i konkretny w sprawach poważnych, a wesoły i rozrywkowy- w wesołym
i miłym towarzystwie. Ci, co mnie znają bliżej, zapewne to potwierdzą. A może się mylę?

- Czy jest Pan człowiekiem konfliktowym?
- Myślę, że nie. Uważam, że zawsze trzeba
rozmawiać z ludźmi. Mądrzy zawsze się dogadają, a z innymi… po prostu trzeba rozmawiać trochę dłużej. W ten sposób unika się
konfliktów.
- Co Panu najbardziej przeszkadza w sprawowaniu funkcji sołtysa?
- Niewiele. Liczę zawsze na siebie i członków
rady sołeckiej. Czasami nie bardzo rozumiem
postawę naszej młodzieży. Chciałbym, aby
bardziej aktywnie uczestniczyła w życiu wsi.
- Co Pan uważa za swój największy sukces w
pracy sołtysa?
- Myślę, że sukcesem jest to, że jestem sołtysem Domasławia przez tak wiele lat. Zostałem
też wybrany na przewodniczącego Społecznego Komitetu Odbudowy Kościoła w Domasławiu, po zmarłym tragicznie sołtysie Henryku
Królu. Udało się nam ten kościół odbudować.
Jest wizytówką nie tylko naszej wsi, ale i całej
gminy. Mogę się pochwalić piękną świetlicą
wraz z zapleczem, boiskami sportowymi, placem zabaw dla dzieci. Uratowałem od sprzedaży dwa pomieszczenia, w których mieści się
obecnie świetlica środowiskowa oraz biblioteka.
- Ulubiona potrawa?
- Golonka po bawarsku.
- Ulubiony napój?
- Lubię zimne piwo (szczególnie do golonki),
a na wiosnę kompot z pierwszego rabarbaru.
Smakuje wybornie!
- Ulubione zajęcie?
- Jestem rolnikiem jak to się mówi „z krwi i
kości” i nad wszystko przedkładam wiosenne prace polowe - szczególnie gdy skowronek
śpiewa. Lubię też majsterkować. Znajomi mówią o mnie „złota rączka”, bo rzeczywiście
niewiele jest rzeczy, których nie umiałbym
naprawić.
- Miejsce, które chciałby Pan odwiedzić?
- W paru miejscach w świecie już byłem, ale
chciałbym zobaczyć Paryż nocą z wieży Eiffla.
- Do jakiej postaci ze świata baśni, fikcji literackiej czy legend by się Pan przyrównał?
- Wychowany jestem na trylogii Henryka
Sienkiewicza. Myślę, że wzorem był mi zawsze Kmicic. Nie ten hulaka, lecz ten późniejszy - Babinicz, wielki patriota.
Rozmawiał – Janusz Kołodziej
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Wspaniały jubileusz Państwa Janeckich

Rubinowe
gody
24 stycznia 2009 r. w Kościele Parafialnym w
Tyńcu nad Ślężą Pastwo Józefa i Henryk Janeccy z Rolantowic składali Bogu dziękczynienie wraz ze swoimi rodzicami i przyjaciółmi za
40 lat pożycia małżeńskiego. Dostojnym jubilatom towarzyszyli przy ołtarzu jako świadkowie
wnuczek i wnuczka.
W homilii ks. proboszcz mówił o znaczeniu jubileuszy w życiu człowieka,
społeczeństwa, narodu. Przypominał, że
„rubinowy jubileusz” jest przygotowaniem do najradośniejszego, bo złotego
jubileuszu. Patrząc na wiązankę kwiatów złożoną z 40 róż , trzymaną przez
dostojną jubilatkę snuł wspomnienia i
przypominał niektóre ważne wydarzenia, jakie miały miejsce w poszczególnych latach ich wspólnego życia. Była
też okazja by podziękować za dokonane
dobro na rzecz kościoła i ludzi. Na zakończenie mszy św. ks. proboszcz udzielił uroczystego błogosławieństwa jubilatom, którzy jako podziękowanie Panu
Bogu za łaski jakim to hojnie obdarzał

Uczestniczący w uroczystości ks. Augustyn Szczepanik

ich w dotychczasowym rodzinnym życiu w lutym udają się z pielgrzymką do
Ziemi Świętej – Ojczyzny Pana Jezusa,
miejsc związanych z Jego narodzinami,
nauczaniem i ofiarą krzyża, zakończoną zmartwychwstaniem i wniebowstąpieniem
Po mszy św. wszyscy licznie zebrani goście udali się do świetlicy w Rolantowicach, by przy odpowiedniej dekoracji i zastawionym stole dzielić radość z
„ rubinowymi” jubilatami. To rodzinno - przyjacielskie spotkanie umiliła orkiestra i zespół kabaretowy. O północy
nieboskłon rozświetliły sztuczne ognie,
które dopełniły radość spotkania.
Ks. Augustyn Szczepanik
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Ważne dla rodziców sześciolatków

Kiedy do szkoły?
Na podstawie informacji MEN w projekcie rządowym nowelizacji ustawy o systemie oświaty obowiązek szkolny dla wszystkich sześciolatków zostanie
wprowadzony od 1 września 2012 roku.
Przez najbliższe trzy lata rodzice wszystkich dzieci kończących sześć lat w danym
roku będą mogli ubiegać się o przyjęcie ich
do szkoły podstawowej na jednakowych zasadach. Warunkiem przyjęcia – na wniosek rodziców - dziecka sześcioletniego do
szkoły podstawowej w tym okresie będzie
wcześniejsze objęcie dziecka wychowaniem
przedszkolnym oraz posiadanie przez szko-

łę podstawową warunków organizacyjnych
umożliwiających przyjęcie. Dzieci sześcioletnie, które nie były dotychczas objęte żadną formą wychowania przedszkolnego, będą
mogły zostać przyjęte do szkoły podstawowej, jeżeli uzyskają pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości wcześniejszego rozpoczęcia nauki w
szkole podstawowej.

Gmina przygotowała dla dzieci urodzonych w
2003 roku miejsca w oddziałach sześciolatków
w przedszkolach i w szkołach podstawowych.
Od rodziców zależy czy zdecydują się posłać
dziecko do pierwszej klasy, by już podjęło naukę w szkole, czy też do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole lub w przedszkolu.
Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców
sześciolatków na spotkania, które będą zorganizowane przez dyrektorów szkół podstawowych
w marcu 2009 roku z udziałem dyrektorów
przedszkoli, przedstawiciela poradni psychologiczno-pedagogicznej, pedagoga szkolnego. Pozwolą one Państwu zapoznać się z ofertą
edukacyjną szkół, a także uzyskać od specjalistów informacje niezbędne do podjęcia decyzji
o zapisaniu swojego dziecka do klasy I.
Wśród rodziców sześciolatków zostaną przeprowadzone ankiety, których wyniki umożliwią dobrą organizację oddziałów dla dzieci
sześcioletnich w szkołach i przedszkolach.
Anna Wilisowska

Zapisy do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny  
2009/2010 odbędzie się w terminie od 01.04.2009
r. do 24 .04.2009 r. Zasady rekrutacji oraz wzór karty
zapisu zostaną podane do wiadomości w marcu
2009 r.

Czy znasz zasady netykiety?

Dzień bezpiecznego internetu

Internet sam w sobie nie jest ani zły, ani dobry – jest po prostu narzędziem... Tak jak np. samochód, który ułatwia i przyspiesza komunikację, ale z jego
używaniem wiąże się pewne ryzyko.

Nasze bezpieczeństwo jest w dużym stopniu zależne od zachowania innych ludzi.
Konieczne staje się więc, stosowanie zasady ograniczonego zaufania. Wiele zależy również od nas samych, nie należy
więc poruszać się w sieci nie przestrzegając podstawowych zasad bezpieczeństwa.
W samochodzie zapinamy pasy, zaś wchodząc do internetu powinniśmy pamiętać
o programie antywirusowym. Nieznajomość zasad kultury internetowej- netykiety – narazi nas na niechęć ze strony innych
użytkowników.
Co to jest netykieta? – wiele osób na pewno o niej słyszało. Netykieta, to po prosu
zasady dobrego zachowania w Internecie.
Netykieta została stworzona przez samych
internautów, aby ułatwić wszystkim jak
najbezpieczniejsze i najprzyjemniejsze korzystanie z możliwości oraz zasobów sieci.
Wiele reguł nietykietowego postępowania

wynika wprost z charakteru korzystania
z różnych internetowych usług. Netykieta
obowiązuje wszystkich internautów, choć
pewnie nie wszyscy słyszeli o jej istnieniu.
Od 2004 roku obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). W tym roku jego
obchody przypadły na 10 lutego 2009 r.
Dzień Bezpiecznego Internetu ma na celu
inicjowanie i propagowanie działań na
rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W zeszłym roku w obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu wzięło udział 56 państw.
Klasa 5c ze Szkoły Podstawowej w Kobierzycach pod kierunkiem nauczycielki informatyki pani Barbary Rzeźnikiewicz
przygotowała informacje dotyczące bezpiecznego internetu dla swoich koleżanek
i kolegów z klas 4-6.
A oto najważniejsze zasady netykiety:

1. Nigdy nie podawaj w Internecie prawdziwego imienia ani nazwiska. Lepszy jest
nick, czyli pseudonim.
2. Szanuj innych użytkowników Internetu.
Traktuj ich tak jak chcesz, żeby oni traktowali Ciebie.
3. Nie wysyłaj nieznajomym swoich zdjęć.
Nie wiemy do kogo naprawdę trafią.
4. Jeżeli planujesz spotkanie z internetowym
znajomym, pamiętaj, aby zawsze skonsultować się z rodzicami. Wcześniej o tym komuś
powiedz.
5. Nikomu nie podawaj hasła są tajne.
6. Jeśli nowa wiadomość jest wulgarna lub
niepokojąca, nie odpowiadaj na nią. Trzeba
ją pokazać rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej.
7. Nie podawaj swojego adresu domowego,
numeru telefonu, ani innych tego typu informacji. Nigdy nie masz pewności kto jest
po drugiej stronie.
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GCKiS zaprasza
Marzec pełen atrakcji. Na początek cykl z okazji Dnia Kobiet

Serdecznie zapraszamy Państwa na szereg różnorodnych atrakcji i imprez organizowanych przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach.

Już od 6 marca zapraszamy Państwa na cykl
imprez z okazji Dnia Kobiet:
- Wystawa „Kobieta w Poezji i Obrazie, która będzie miała miejsce w bibliotece w Bielanach Wrocławskich od 2 marca do 15 marca 2009 roku.
- Szczególnie serdecznie zapraszamy na koncerty Basi Jęcek w repertuarze Eleni (6.03.09)
w bibliotekach: Bielany Wrocławskie – godz.
16:30, Pustków Żurawski – godz. 18:30
- W Kobierzycach, 8 marca od godziny 15.00,
odbędzie się III Święto Płci Obojga – Kobierzyckie Spotkania z Poezją.
Cykliczna impreza, połączona w tym roku
z eliminacjami gminnymi 54 dolnośląskiego konkursu recytatorskiego szkół podstawowych i 8 dolnośląskiego konkursu recytatorskiego szkół gimnazjalnych. Eliminacje
będą przeprowadzone przy tzw. „otwartych
drzwiach”, każdy, komu bliska jest poezja,
zarówno recytowana jak i śpiewana, z pewnością odnajdzie coś dla siebie. Szczególnie
zapraszamy wszystkich rodziców młodych
uczestników eliminacji. Wykonawcy przedstawią utwory o tematyce damsko - męskiej
– czyli obojga płci.
W czasie obrad jury odbędzie się także krótki recital wielokrotnych laureatek konkursów recytatorskich i poezji śpiewanej: Patrycji Nowak i Kariny Tylman (duet PiK).
Wiele imprez przygotowała biblioteka
GCKiS w Kobierzycach. Zarówno w bibliotece centralnej, jak i filiach, w marcu odnajdą Państwo oprócz obchodów dnia kobiet,
wiele innych, ciekawych atrakcji.
- 2 – 20.03 Wystawy literackie – Biblioteki:
Jaszowice, Pustków Wilczkowski, Wierzbice, Pustków Żur., Tyniec M

Eliminacje konkursu recytatorskiego 2008 – ubiegłoroczne laureatki

Spotkanie z Andersenem i Wróżką w 2008 roku.

- 10.03 w filii biblioteki w Pustkowie Wilczkowskim odbędzie się lekcja biblioteczna
- 13.03 zapraszamy wszystkie Panie do biblioteki centralnej w Kobierzycach na wielce ciekawą pogadankę z kosmetyczką i dermatologiem
- 19.03 odbędzie się Międzybiblioteczny
Konkurs Andersenowski – impreza dla młodych czytelników
- 2.03 - Konkurs plastyczny „Mój ulubiony bohater” – impreza dla młodych
czytelników;Tyniec nad Ślężą
- 26-27.03 - Spotkanie autorskie z Wiolettą
Piasecką - biblioteki: Pustków Wilczkowski,
Tyniec Mały, Wierzbice, Kobierzyce, Bielany
Wrocławskie.

Natomiast w nocy z 27.03 na 28.03, w bibliotece w Kobierzycach, odbędzie się kolejna
Międzynarodowa noc z Andersenem – impreza dla młodych czytelników, która jednocześnie jest finałem międzybibliotecznego konkursu andersenowskiego. Dodatkowo
impreza ta jest kolejną z cyklu „Cała polska
czyta dzieciom”. Nazwa imprezy przypomina o święcie książki dziecięcej, które obchodzone jest na całym świecie 2 kwietnia, dla
upamiętnienia dnia urodzenia duńskiego
baśniopisarza Hansa Christiana Andersena.
Impreza ta ma na celu wspieranie czytelnictwa, propagowanie systematycznego czytania oraz głośnego czytania dzieciom, a dzięki pomysłowości bibliotekarek – stanie się
dobrą zabawą edukacyjną, połączoną z wieloma niespodziankami, przygotowanymi
specjalnie na „Noc z Andersenem”.
W zaczarowany świat baśni najmłodszych
czytelników wprowadzi baśniopisarka Wioletta Piasecka, która w roli wróżki pojawiła
się w zeszłym roku na spotkaniu z twórczością Andersena.
W marcu zapraszamy Państwa także na imprezy sportowe.
W sobotę, 14 marca, odbędzie się finał Zawodów Modelarskich o Puchar Wójta Gminy Kobierzyce – eliminacje Pucharu Polski;
A już dwa tygodnie później, 28 marca,
wszystkich miłośników piłki nożnej zapraszamy na stadion w Jaszowicach, gdzie odbędzie się turniej piłkarski drużyn młodzieżowych GCKiS w Kobierzycach – „Kobierzycka
Liga Mistrzów”.
Kajetan Kruk
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Zielona akcja

Gonimy Europę
W ostatnich latach Polska uzyskuje coraz lepsze wyniki w ilości powstających odpadów komunalnych. W ciągu roku przeciętny mieszkaniec Polski wytwarza 350-450 kg. odpadów opakowaniowych czyli tyle ile mieszkaniec Niemiec czy Francji.
Podobna sytuacja jest w naszej gminie
gdzie ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w każdym roku wzrasta o
30%. Wiele z tych odpadów to surowce wtórne, które nie muszą trafiać na
składowisko odpadów. Dzięki wysiłkom
wielu gospodarstw domowych, od 2 lat
gmina Kobierzyce osiąga dobre wyniki
w prowadzeniu selektywnej zbiórki. W
2008 roku mieszkańcy gminy wysegregowali 147 t szkła, 53 tony plastiku (butelek PET) 136 ton makulatury, co daje
23 kg odpadów opakowaniowych wysegregowanych na osobę, ale jest to jedynie
9 % z 3740t odpadów komunalnych wywiezionych do składowania.
Najlepsza gmina na Dolnym Śląsku wysegregowuje prawie 60 kg /mieszkańca
i jest to wynik możliwy do osiągnięcia
także w gminie Kobierzyce. Konieczna
jest więc większa troskliwość w prowadzeniu segregacji odpadów, to zdecydowanie oszczędza nasze pieniądze i chroni środowisko.
W ostatnim czasie pojawiło się więcej
pojemników do selektywnej zbiórki ustawionych w miejscowościach. W ubiegłym roku wprowadzono również workowy system zbiórki w ramach, którego
każde gospodarstwo domowe otrzymuje
zestaw 3 worków na różne surowce. System workowy funkcjonuje już w Kobierzycach, Cieszycach, Żernikach Małych;
od początku marca zostanie wprowadzony do kolejnych miejscowości: Bielany Wrocławskie, Wysoka, Ślęza, Tyniec
Mały, Domasław.
Przypominamy mieszkańcom aby wypełnione worki w wymienionych miejscowościach były wystawione na krawężnik przed posesję w określonych poniżej
dniach miesiąca. Gospodarstwa nie będą
ponosiły dodatkowych kosztów wywozu.
Co robić z innymi rodzajami odpadów ?
Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz
odpady wielkogabarytowe (sprzęt gospodarstwa domowego, meble) można przywozić do kontenerów na terenie Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w
Kobierzycach przy ul. Spółdzielczej 9, w
dniach:
14 - 15 marzec,18 -19 kwietnia, 16 -17
maja, 20 -21 czerwca, 18 -19 lipca, 15-16
sierpnia, 19- 20 września. Dodatkowo
na terenie gminy Kobierzyce odbędzie się
zbiórka odpadów wielkogabarytowych w
dniach: 04.04.2009r., 03.10.2009r. Wów-

czas odpady należy wystawić na krawężnik przed posesją.
• Gruz budowlany i ziemie można wywozić na wyrobisko poeksploatacyjne
w Tyńcu nad Ślężą po uzyskaniu zgody
Urzędu Gminy Kobierzyce
• Odzież, tekstylia, obuwie do pojemników PCK ustawionych na terenie miejscowości

• Odpady z azbestu pochodzące z budowy lub
remontów domów można usunąć przy wsparciu
Urzędu Gminy Kobierzyce. Gmina pokrywa w
całości koszty ich usunięcia i utylizacji na podstawie wniosku złożonego w siedzibie Urzędu.
• Baterie zbierają placówki oświatowe z terenu
całej gminy.

Irena Krukowska-Szopa
Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”

Planowany odbiór worków w roku 2009:
Tyniec Mały, Domasław: II i IV tydzień miesiąca (poniedziałek)
Bielany Wrocławskie: połowa Bielan Wrocławskich od strony drogi krajowej na
zachód) II i IV tydzień miesiąca (wtorek)
Bielany Wrocławskie (połowa Bielan Wrocławskich od drogi krajowej na wschód)
Wysoka, Ślęża: II i IV tydzień miesiąca (środa)
Kobierzyce, Żerniki Małe, Cieszyce: I i III tydzień miesiąca (czwartek)

ROZMAITOŚCI


Recenzja książki „Gringo wśród dzikich plemion”

Wieczór między
zdaniami

Wstaję rano - ciemno. Wychodzę z pracy - ciemno. Czy jest rada na jesienno - zimowy podły nastrój?
Otóż tak. Niezmienna i najlepsza, kojąca duszę i relaksująca zmęczone ciało - dobra książka.

Gdy za oknem hula wiatr, a szyby zalane są łzami deszczu prawdziwe ukojenie
przyniesie z pewnością daleka wyprawa
do tropikalnej dżungli. Polecam opowieść
o ostatnich wolnych Indianach. I o pewnym białym człowieku, który zamieszkał
pośród nich. Gringo - Wojciech Cejrowski - zabiera nas w podróż do ostatnich
dzikich plemion. Choć postać tego podróżnika wzbudza wśród nas mieszane
odczucia, albowiem jednych bawi, innych
drażni, to jednak jego opowieści z dalekiego świata są zawsze tak samo poruszające. Pomimo, iż „Gringo wśród dzikich
plemion” nie należy do najświeższych
pozycji na książkowym rynku, to jednak

nieprzerwanie ujmuje i pobudza wyobraźnię czytelnika. Żyjąc w zmechanizowanym świecie, gdzie brak telefonu oznacza całkowite odcięcie od świata, trudno
czasem dostrzec nam świat spoza, świat
daleki, zapomniany, a często wręcz niechciany. Niemal niemożliwym wydaje się
dziś życie w dżungli, tak pięknej, gdyż
przejmującej swym urokiem a zarazem
trudne, gdyż harmonia i walka przeplatane są między sobą w sposób czasem mało
wyraźny. Doskonałym dodatkiem do tej
opowieści są cudowne fotografie samego autora oraz seria nasączona olejkiem o
zapachu dżungli.”
Kinga Kuzara

Zapraszamy na Dni Otwarte

Bal w Chaberku

30 stycznia 2009 r. w Punkcie Przedszkolnym Chaberek odbył się bal karnawałowy, na który przybyli liczni goście.

Wśród nich znaleźli się: wróżki, biedroneczki, księżniczki, Kopciuszek,
zebra, lew, Pierrot, tygrysek i inni, którzy pięknie wystrojeni tańczyli, śpiewali i brali udział w licznych konkursach. Zabawa była przednia, humory
dopisały.

Dla wszystkich, którzy chcą zobaczyć jak wyglądają także zajęcia w dzień powszedni w
Chaberku zapraszamy na Dni Otwarte, które odbędą się w dniach 16 - 20 marca o godz.
9:00 -12:00 (poniedziałek – piątek) oraz 21-22
marca (sobota – niedziela) od 10:00 – 13:00.
Nasz adres: Wysoka, ul. Chabrowa 97 D, E

moja gmina – moja wieś
Spotkanie Noworoczne dla Seniorów

W rodzinnej
atmosferze

Już po raz drugi 24 stycznia 2009r. w miejscowości Solna zostało zorganizowane Spotkanie
Noworoczne dla Seniorów naszej miejscowości.

Na spotkaniu byli obecni wójt gminy Ryszard Pacholik, zastępca wójta Piotr Kopeć, sekretarz Maria Wilk, przewodniczący rady gminy Czesław Czerwiec oraz radni
Jan Sobiesiak i Henryk Łoposzko. Spotkanie
rozpoczęło się od powitania seniorów i zaproszonych gości przez sołtysa wsi Wiesława Wintra. Następnie życzenia noworoczne
złożył wszystkim obecnym wójt Ryszard Pacholik. Dzięki firmie Cadbury odwiedził nas
Święty Mikołaj wręczając wszystkim paczki
ze słodyczami.
Po części oficjalnej w rodzinnej atmosferze i przy rytmach disco polo rozpoczęła się
wspaniała zabawa. Nogi same rwały się do
tańca, kiedy wójt dał popis gry na akordeonie. Przy kawie, lampce wina oraz pysznych
wypiekach zabawa trwała do późnych godzin
wieczornych. Na zakończenie spotkania seniorzy podziękowali organizatorom tj. radzie
sołeckiej i młodzieży, że o nich pamiętają.
Korzystając z okazji rada sołecka pragnie podziękować sponsorom:
Dominice i Markowi Sobiesiak, Irenie i Wiesławowi Winter, Teresie i Janowi Sobiesiak,
Sylwii i Pawłowi Bihun oraz firmie Cadbury – Bielany Wr. za pomoc w zorganizowaniu
Spotkania Noworocznego dla Seniorów
Jan Szperka, Teresa Zięba

Zwycięstwo samorządowców z Kobierzyc

Udany
turniej

7 lutego w hali sportowej GZS w Bielanach
Wrocławskich odbył się I Halowy Turniej Piłki
Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Kobierzyce.
W turnieju uczestniczyły cztery drużyny: Gmina Kobierzyce, Gmina Jordanów
Śląski, Stowarzyszenie Przedsiębiorców
Ziemi Kobierzyckiej i Stowarzyszenie
Przedsiębiorców Kąteckich. Emocji nie
brakowało, a poszczególne spotkania
były bardzo zacięte. Ostatecznie zwyciężyła drużyna Gminy Kobierzyce, która wygrała wszystkie spotkania. Kolejne
lokaty zajęli: SPK, Gmina Jordanów Śl. i
SPZK.
Piotr Ligas

moja gmina – moja wieś
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Program Wspierania Rodzin

Czy łatwo być
dobrym rodzicem?
Jestem przekonania, że na tak postawione pytanie duża część z nas – rodziców spontanicznie odpowie, że nie łatwo. Wśród uzasadnień dla tej odpowiedzi znajdą się takie argumenty jak: brak czasu, zabieganie, zmęczenie – spowodowane koniecznością pracy zarobkowej.
Z pewnością środki pieniężne na utrzymanie rodziny stanowią istotny element dla jej
stabilności, zapewniają rodzinie możliwość
przetrwania. Oprócz względów finansowych
praca daje także członkom rodziny poczucie bezpieczeństwa. Może również stanowić
dla każdego rodzica źródło osobistej satysfakcji. Trudno więc nie doceniać znaczenia pracy
zarobkowej w życiu człowieka i rodziny. Artykułem tym chcę jednak zachęcić dorosłych
czytelników, szczególnie matki i ojców, do autorefleksji na temat: „Istoty Bycia Rodzicem”.
Na podstawie osobistych doświadczeń rodzicielskich, jak i wiedzy zawodowej (od lat
wykonuję zawód psychologa) ośmielam się
twierdzić, że od sposobu, w jaki pełnimy rolę
rodzica zależy rozwój emocjonalny, społeczny
i poznawczy naszych dzieci. Charakter tego
rozwoju będzie decydująco wpływał na ich
umiejętności rodzenia sobie w życiu.
Użytym zwrotem „być rodzicem” chcę zwrócić uwagę na aspekt fizycznej obecności matki
i ojca w życiu dziecka. Niemożliwym jest pełnienie roli rodzica na odległość lub od święta. Obecność fizyczna i kontakt z dzieckiem
nabierają szczególnego znaczenia od momentu przyjścia potomka na świat. U niemowląt
pozbawionych bliskiego kontaktu fizycznego
(przytulania, głaskania, brania na ręce) dochodzi do zakłóceń w rozwoju, pojawiają się
symptomy choroby – znanej pod nazwą choroby sierocej. Dzieci przez kontakt z rodzicami uczą się wielu zachowań i wyrażania
emocji. My dorośli, musimy więc być świadomi bezpośrednich i odległych w czasie, konsekwencji niewystarczającej obecności w życiu naszych pociech. To, czego nie uda nam
się zbudować w relacjach z małym dzieckiem,
będzie bardzo trudne, a niekiedy niemożliwe,
do wyrównania z dzieckiem starszym. Konsekwencją tego, co i w jaki sposób robimy, lub
zaniedbujemy, może być pojawienie się lub
brak dysfunkcji w zachowaniu dziecka.
Zatem to na rodzicach spoczywa obowiązek dbania o zachowanie właściwych proporcji między czasem poświęcanym na pracę, a
czasem faktycznie poświęcanym dziecku.
Pierwszym krokiem ku większej świadomości rodzicielskiej lub ku zmianie, może być
uświadomienie sobie swoich zachowań i potrzeb.
Pomocne w tym może okazać się wykonanie
prostego ćwiczenia. Zastanów się krótko i odpowiedz na pytanie: „Co wczoraj robiłeś /ro-

biłaś wspólnie z dzieckiem?”. Wypisz na kartce czynności wykonane z dzieckiem i określ
czas ich trwania np. mycie dziecka – 10 min.
Po wypisaniu wszystkich czynności zwróć
uwagę na ich charakter - czy były to rutynowe czynności – codzienne np. ubieranie, mycie, sprzątanie, czy może czynności związane
ze spędzeniem czasu wolnego: zabawa, spacer,
rozmowa, wyjście na mecz, do kina itp.
Wynik tego ćwiczenia może ujawnić jakieś
prawidłowości, co do charakteru Twoich relacji z synem/córką. Może okazać się np. że
nie spędzasz zbyt dużo czasu wspólnie z dzieckiem lub, że dominującą formą kontaktu są
czynności rutynowe. Spostrzeżenia te mogą
stanowić wyjście do rozmowy ze współmałżonkiem o potrzebach dzieci oraz Was - dorosłych, a także do podjęcia działań w kierunku
świadomego planowania czasu dla rodziny.
Uczenie dzieci zdrowego sposobu spędzania
czasu wolnego jest jednym z czynników chroniących je przed zagrożeniami czekającymi w
dzisiejszym świecie. Świadomość matki, ojca
odnośnie tego, co tak naprawdę jest ważne dla
rodziny, jest warunkiem niezbędnym do tego,
by próbować być „dobrym rodzicem”.
Czy kiedykolwiek kochani Rodzice zadaliście sobie pytania: „czego potrzebuję ja, moje
dzieci i współmałżonek?”, „czy dobrze zaspokajam potrzeby swojej rodziny? (materialne i
emocjonalne), „czemu tak naprawdę ma służyć zaspokajanie przeze mnie potrzeb członków mojej rodziny?”
Przypuszczam, że w życiu codziennym nie jesteśmy skłonni tak dogłębnie analizować naszego życia rodzinnego. Ten typ przemyśleń
dla niektórych z nas – dorosłych staje się dostępny dopiero w obliczu tragedii (choroby osoby bliskiej, śmierci). Wówczas łatwiej
przychodzi nam rozważać odpowiedź na pytanie o główne wartości w naszym życiu.
Jeśli więc nigdy lub dawno temu, nie stawiałeś/stawiałaś sobie takich pytań, możesz to
zrobić z pomocą następnego ćwiczenia. Weź
kartkę papieru i bez zastanowienia i autocenzury wypisz wszystkie potrzeby własne. Np.
potrzebuję: butów, pieniędzy na opał, świętego spokoju, miłości itp.(Jeżeli pojawi się negatywne myślenie na temat ćwiczenia typu: „ale
to głupie”, nie poddawaj się i kontynuuj pracę).
Kiedy już wyczerpiesz wszystkie pomysły odnośnie potrzeb, przeczytaj listę bardzo uważnie , a następnie uporządkuj te potrzeby od

najbardziej do najmniej ważnych dla Ciebie
(możesz je ponumerować). Uporządkowanie to stworzy Twoją hierarchię potrzeb. Możesz w ten sposób przekonać się, jakie są Twoje priorytety. Co w danym momencie jest dla
Ciebie najistotniejszą potrzebą? Możesz też
zorientować się, jaka grupa potrzeb dominuje
w Twoim życiu? (potrzeby materiale, czy emocjonalne ). Wykonanie tego ćwiczenia możesz
zaproponować też swoim starszym dzieciom
i/lub współmałżonkowi.
Wyniki mogą zostać przez Was wykorzystane
do rodzinnej rozmowy i opracowania strategii
pogodzenia różnych potrzeb poszczególnych
członków rodziny (szukajcie, co was łączy, ale
i co was różni).Udzielając wsparcia psychologicznego rodzinom będącym w kryzysie lub
doświadczającym straty, choroby, często słyszę podobne do tych wypowiedzi: „Wie Pani,
z naszych pensji trudno było wyżyć, więc pojechałem do pracy za granicę. I co?, zaniedbałem dziecko. Teraz walczę o nie, jak mogę, ale
ono popadło w złe towarzystwo. Trudno jest
do niego dotrzeć: wagaruje, nie uczy się, pali
trawkę. Często kłócimy się z żoną”, albo „gdyby nie ta dodatkowa praca mąż by żył. On tak
ciężko pracował, przejmował się wszystkim.
Chciał żebyśmy mieli tyle samo, co sąsiedzi”.
Kiedy słucha się tych wypowiedzi z uwagą trudno nie odnieść wrażenia, że osoby je
wypowiadające targane są silnymi uczuciami
np. poczuciem winy, żalu, straty. W wypowiedziach tych, każdy z nas może odkryć pewne
przesłanie, które dotyczy tego, co tak naprawdę liczy się w życiu. Ja zawsze w tych wypowiedziach widzę i słyszę, że największą wartością jest bliska osoba i szczęście rodziny.
Małgorzata Kurtok,
psycholog dyżurujący w każdy poniedziałek w
Gminnym Punkcie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.

Od 26 stycznia 2009 roku w Gminie Kobierzyce realizowany jest„ Program Wspierania Rodzin”. Program
adresowany jest do osób dorosłych, doświadczających trudności w relacjach w rodzinie. Skorzystaj z
pomocy psychologa z wieloletnim doświadczeniem,
który w każdy poniedziałek w godz. 12.00 – 17.00
pełni dyżur w Gminnym Punkcie Profilaktyki.
Na dłuższą wizytę możesz umówić się telefonicznie
dzwoniąc w poniedziałek,  tel. 071/ 311-13-28.
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BEZPIECZEŃSTWO/ROLNICTWO
SPORT/INFORMACJE
Szanowni Państwo,

mając na uwadze troskę o Państwa bezpieczeństwo, pragniemy przekazać kilka rad jak skutecznie zabezpieczyć się przed kradzieżami z włamaniem.

PAMIĘTAJ !!!
BEZPIECZEŃSTWO TWOJEGO MIENIA ZALEŻY OD CIEBIE

Dobre rady:
• wychodząc z domu, zawsze zamykaj drzwi wejściowe na zamek; nie zostawiaj śladów wskazujących na nieobecność, a gdy
wyjeżdżasz na urlop, przekaż przyjacielowi klucz, aby mógł zapalić światło w Twoim mieszkaniu, pobrać pocztę ze skrzynki na
listy itp.
• współdziałaj z sąsiadami, zwracaj uwagę także na ich mieszkanie i dobytek. Podczas nieobecności sąsiadów zainteresuj się
bliżej „odwiedzającymi” ich obcymi osobami. Staraj się ustalić przyczynę pukania, stukania, szczekania psa.
• sprawdzaj tożsamość i wiarygodność nieznajomych osób próbujących złożyć Ci niezapowiedzianą wizytę
• unikaj zawierania przypadkowych znajomości
• zainstaluj domofon, jeśli jest to możliwe
• nie opowiadaj głośno, zwłaszcza w miejscach publicznych o tym, że posiadasz w domu drogocenne przedmioty oraz znaczne
sumy pieniędzy
• poucz dzieci oraz domowników w podeszłym wieku, aby nie wpuszczały do mieszkania osób nieznajomych podających się za
pracowników waszej administracji, monterów czy instalatorów urządzeń, jeżeli ich wizyta nie była poprzedzona stosownym
komunikatem
• stwórz z najbliższymi sąsiadami system wzajemnej ochrony; przełam barierę milczenia i izolacji.
    Wszelkie wątpliwości, a także uwagi i spostrzeżenia mogące mieć wpływ na Państwa poczucie bezpieczeństwa w miejscu
zamieszkania proszę zgłaszać w najbliższej jednostce Policji.
Dyżurny KP Krzyki –       (071) 340-36-07   
Rewir I Dzielnicowych –  (071) 340-37-40
Rewir II Dzielnicowych – (071) 340-45-27
Komisariat Policji Wrocław Krzyki
Al. Jaworowa 12
5 3 - 1 2 3 Wrocław
Tel. 071-340-36-07
Fax. (071) 340-36-91

Pomagajmy osobom bezdomnym i samotnym - szczególnie jesienią i zimą!
Zima to czas szczególnie niebezpieczny dla osób pozbawionych opieki. Trudne warunki atmosferyczne, w tym znaczne spadki
temperatur, wiatr oraz szybko zapadający zmrok mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia ale i życia osób bezdomnych, w
podeszłym wieku, samotnych i niepełnosprawnych. Zagrożenia takie mogą dotyczyć także osób będących pod wpływem alkoholu
lub innych podobnie działających środków.
Jak co roku, osoby bezdomne szukają schronienia przed zimnem w piwnicach, na strychach, klatkach schodowych czy w opuszczonych budynkach. To ludzie, których widujemy codziennie w okolicach naszych domów, w Centrach Handlowych, w okolicach
Kościołów, na każdym osiedlu mieszkaniowym. Wielu z nich szuka schronienia również w altankach ogrodowych, próbując przetrwać zimę w ukryciu.
Rokrocznie Policja prowadzi działania zmierzające do zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia osób bezdomnych, samotnych i bezradnych w okresie
zimowym. Na terenie dzielnicy Krzyki znajduje się duża liczba ogrodów działkowych a co za tym idzie  ogromna ilość potencjalnych „zimowych domów”.
Policjanci z Komisariatu Policji Wrocław – Krzyki na te miejsca zwracają szczególną uwagę w codziennej służbie.
Każdy śpiący na ławce, osłabiony czy nietrzeźwy człowiek  to sygnał do działania dla  funkcjonariuszy. Policjanci nie są w stanie być wszędzie, dlatego
też zwracają się do Państwa z prośbą o nie ignorowanie takich osób. Zdarza się, że telefon przechodnia ratuje drugiemu człowiekowi życie. Bowiem noc
spędzona zimą na ławce, przy dodatkowym osłabieniu organizmu może skończyć się tragicznie. Nie bądźmy obojętni!!!
Zjawiska bezdomności czy życiowej bezradności i towarzyszącego im zagrożenia nie jesteśmy w stanie wyeliminować. Jednak wspólne działania Policji,
Straży Miejskiej, Ośrodków Pomocy Społecznej i każdego z Nas dają szansę na zapobieżenie ludzkim tragediom.
Osoby bezdomne, szczególnie w okresie zimowym otoczone zostaną opieką. Każdy potrzebujący pomocy ją otrzyma. Działania policyjne mają charakter
pomocowy a nie represyjny. Nie należy więc obawiać się, że telefon do Straży Miejskiej lub Komisariatu Policji przysporzy komukolwiek problemów.
Taka informacja może uratować czyjeś życie.
Telefony kontaktowe:
Telefon alarmowy Policji – 997
Dyżurny KP Krzyki – (071) 340-36-07
Dyżurny Straży Miejskiej – (071) 347-16-44

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że od 6 listopada 2008 roku, dzięki współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje, został uruchomiony
w Polsce “Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży - 116 111”.
Dzieci i młodzież z całej Polski mogą bezpłatnie dzwonić na ogólnokrajowy telefon zaufania. Wykręcając numer 116
111, znajdą pomoc psychologów i pedagogów, którzy na co dzień rozwiązują sytuacje kryzysowe najmłodszych.
Konsultanci z Fundacji Dzieci Niczyje odpowiedzą na Twoje pytania, pokierują, doradzą, a przede wszystkim pomogą.
Nie bój się do nas zadzwonić, jesteśmy po to, żeby Ciebie wysłuchać.
PAMIĘTAJ DROGIE DZIECKO I MŁODY CZŁOWIEKU!: Martwisz się czymś? Nie wiesz co masz robić? Chcesz wiedzieć
więcej? Zadzwoń do nas: 116 111, lub napisz: adres strony internetowej: www.116111.pl

moja gmina – moja wieś

Program
rolnośrodowiskowy
2007-2013
Rolnictwo może negatywnie wpływać na stan środowiska przyrodniczego. W efekcie postępującej intensyfikacji produkcji rolniczej obserwuje się wzrost
zanieczyszczenia wód, nasilenie się degradacji gleb
i uproszczenie różnorodności biologicznej. W celu
przeciwdziałania niszczeniu środowiska, zaistniała
potrzeba wprowadzenia instrumentu finansowego,
zachęcającego rolników do utrzymania lub wznowienia odpowiednich praktyk gospodarowania ze
względu na ochronę środowiska.
Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe) jest realizowany w ramach Osi II PROW
2007-2013 ,, Poprawa środowiska naturalnego i
obszarów wiejskich”. Działanie to ma się przyczynić
do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
i zachowania różnorodności biologicznej na tych
terenach.
Działanie obejmuje 9 pakietów rolnośrodowiskowych, w ramach których znajdują się warianty
zawierające zestaw zadań.
Lista dostępnych pakietów:
Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone
Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne
Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone
Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków
i siedlisk przyrodniczych poza obszarami NATURA
2000
Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i
siedlisk przyrodniczych na obszarach NATURA 2000
Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie
Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie
Pakiet 8. Ochrona gleb i wód
Pakiet 9. Strefy buforowe
Płatności rolnośrodowiskowe wypłacane są
rolnikom, którzy dobrowolnie przyjmują na siebie
zobowiązania rolnośrodowiskowe. Jest to pomoc
wieloletnia, wypłacana corocznie, po wykonaniu
określonego zestawu zadań w ramach danego
wariantu.
Na terenie całego gospodarstwa objętego programem rolno środowiskowych istnieje obowiązek
zachowania powierzchni trwałych użytków zielonych
i elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo
Planowane jest przeprowadzenie bezpłatnego
szkolenia na terenie gminy Kobierzyce z zakresu.
płatności rolnośrodowiskowych. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt:.
Punkt konsultacyjny DODR: wtorek godz.09.0015.00, Kobierzyce, ul. W. Witosa 15, I p,
tel. (071)311-13-28, 0609-79-28-48
Doradca terenowy: Monika Kruczek
Więcej informacji : www.arimr.gov.pl oraz www.
dodr.pl
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we
Wrocławiu, ul. Zwycięska 12, tel. 071/ 339-81-85 u
doradcy rolnośrodowiskowego.
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Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
przypomina o wiosennym terminie składania wniosków o

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2009 roku.
Termin składania wniosków (wiosenny):
• 2-31 marzec 2009 r.
Miejsce składania wniosków:
• wójt, burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego (w tym dzierżawcy)
Załączniki do wniosku:
• faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2008 r. do 28 lutego 2009.r, lub kopie faktur potwierdzone za zgodność z
oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu gminy lub miasta,
• odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru,
Kwota zwrotu podatku akcyzowego:
• iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra (w 2009 r. - 0.85 zł /litr)
Limit zwrotu podatku w 2009 r.:
• kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w
posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków. według stanu na dzień 1 kwietnia.

73,10 zł x ilość ha użytków rolnych
Wypłata kwoty:
• 2 - 31 maja

2009 r.  gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta albo przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku
Punkt konsultacyjny
dyżur: wtorek godzina: 09.00 – 15.00
ul: Wincentego Witosa 15, Ip.
55 – 040 Kobierzyce
tel. (071) 311 13 28
Monika Kruczek
tel. kom. 609-79-28-48

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze dostępne w Urzędzie Gminy Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, oraz na stronie: www.ugk.pl a także u doradcy
terenowego w punkcie konsultacyjnym.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
Informuje o rozpoczęciu naboru do uczestnictwa w odpłatnym kursie:

,, Stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym”.
Rozpoczęcie kursu:  po zebraniu grupy ok. 30 osób
Koszt kursu: ok. 100 zł
Czas trwania kursu: 2 dni po 8 godzin.
Przypominamy, że zgodnie z Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, Art. 116:
,, Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie obrotu, konfekcjonowania lub stosowania środków ochrony roślin wydane na podstawie dotychczasowych przepisów tracą ważność po upływie 5 lat od dnia ich wydania”.  
Zaświadczenia uprawniające do stosowania środków ochrony roślin wydane bezterminowo zgodnie z w/w ustawa także tracą ważność po upływie 5
lat od daty ich wydania.
Wydawane przez DODR zaświadczenia uprawniają do zakupu środków ochrony roślin
Więcej informacji oraz zapisy:
Punkt konsultacyjny
Wtorek, godz. 9.00-15.00
Ul. W. Witosa 15, I p,
55-040 Kobierzyce
tel. (071) 311-13-28,
tel. kom. 0609-79-28-48
Doradca terenowy: Monika Kruczek

