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D E K L A R AC JA
RADY GMINY KOBIERZYCE
z dnia 25 lutego 2022 r.
w sprawie udzielenia wsparcia i pomocy
Narodowi Ukraińskiemu
§1
1. Rada Gminy Kobierzyce potępia agresję Rosji na Ukrainę, wyraża swoje
wsparcie dla Narodu Ukraińskiego oraz pragnie uszanować ofiary agresji.
2. Rada Gminy Kobierzyce deklaruje udzielenie pomocy humanitarnej
uchodźcom wojennym, zgodnie ze swoimi możliwościami i we współpracy
z innymi samorządami aglomeracji wrocławskiej
oraz Wojewodą Dolnośląskim.
§2
Deklaracja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W NUMERZE POLECAMY

Gmina Kobierzyce pomaga Ukrainie / str. 3-5
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INFORMACJE GMINNE
WAŻNE TELEFONY

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
71 36 98 122
Kasa
71 36 98 141
Czynsze, wpłaty
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
71 36 98 214
Kierownik referatu
Rafał Krasicki
Nadzór inwestorski
71 36 98 204
wod.-kan., melioracje
Grzegorz Morawski
71 36 98 192
Wodociągi, kan. sanitarna Marta Ława
Współfinansowanie sieci
71 36 98 227
wod.-kan., kan. deszczowa Karolina Jędryka
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
Emilia Kopeć
Gospodarka niskoemisyjna,
71 36 98 124
rewitalizacja
Hanna Żurawska
71 36 98 110
Gospodarka
Marta Borkowska
71 36 98 136
nieruchomościami
Zdzisław Skrzyniarz
71 36 98 211
Ochrona środowiska
Elżbieta Nawrocka
71 36 98 111
Monika Pilichowska
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
71 36 98 153
Zajęcie pasa drogowego Alicja Kamińska
71 36 98 224
Drogi i infrastruktura
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
Zarządzanie ekipą
porządkową
71 36 98 107
Jarosław Komorowski
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 zewn. Anna Dudarska
Zamówienia publiczne
Sylwester Janaszkiewicz 71 36 98 176
71 36 98 162
Paweł Piwowarski
71 36 98 151
Paulina Kosim
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 Rusin-Turecka
Oświata niepubliczna
71 36 98 183
Kamila Just
Organizacje pozarządowe Paulina Olejarczyk
71 36 98 143
Sport
71 36 98 186
Wojciech Duczek
Obsługa sołectw
71 36 98 129
Elżbieta Poprawa
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 98 200
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

UWAGA!

Drodzy Mieszkańcy, w związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi pojawiających się ostatnio
ofert na dofinansowanie do 75% do instalacji
fotowoltaicznych informujemy, że nie są one
koordynowane przez Gminę Kobierzyce!
Chcąc uczulić Państwa na takie oferty, prosimy o zwracanie uwagi na:
- wskazanie źródła dofinansowania – każde dofinansowanie powinno mieć wskazane źródło dofinansowania (np. budżet gminy, środki UE, Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, itp.), co może
uwiarygodnić prawdziwość oferty;
- wskazanie, kto jest koordynatorem prowadzącym nabór (nazwa np. instytucji, stowarzyszenia, firmy) - wówczas mamy informacje, kto jest odpowiedzialny za projekt i m.in. powinien przekazać
nam fundusze, z jakich zamierza korzystać;
- regulamin programu dofinansowującego –
w regulaminie zawarte będą najważniejsze dla beneficjenta informacje, takie jak np. zakres kosztów kwalifikowanych, terminy na przekazanie dofinansowania,
obowiązki oraz prawa beneficjenta.
Bądźmy ostrożni i czujni, każdą potencjalną
ofertę sprawdzajmy dokładnie i spokojnie.
W sprawie informacji dot. dofinansowań dla mieszkańców, w których udział ma Gmina Kobierzyce zapraszamy
do kontaktu z Hanną Żurawską (tel. 71 36 98 124) oraz do
śledzenia strony internetowej: www.ugk.pl, jak również
profilu na FB.

Z obrad Rady Gminy
Kobierzyce
25 lutego br. odbyła się XXXVI Sesja Rady
Gminy Kobierzyce. Posiedzenie odbyło się
w formie wideokonferencji. Najważniejszym punktem obrad było jednogłośne
przyjęcie przez Radnych Gminy Kobierzyce deklaracji w sprawie udzielenia wsparcia i pomocy narodowi ukraińskiemu.

przyjęcia Założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
dla Gminy Kobierzyce na okres 2022-2036;
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wrocławskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania: utrzymanie i rozwój Systemu
Informacji Przestrzennej Powiatu WrocławW trakcie sesji zostały podjęte 23 uchwały. skiego wroSIP; przystąpienia do sporządzeDotyczyły one m.in.: wysokości ekwiwalentu nia oraz uchwalenia planów zagospodaropieniężnego dla strażaków ratowników wania przestrzennego.
w działaniach ratowniczych, akcjach ratow- Plany posiedzeń oraz wszystkie podjęte uchniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach; uchwa- wały znajdują się na stronie internetowej
lenia Aktualizacji Programu Ochrony Środo- Gminy Kobierzyce: www.ugk.pl.
wiska Gminy Kobierzyce na lata 2022-2025;
Maria Okraszewska

Łukaszowi Milczarkowi

wyrazy współczucia z powodu śmierci Taty składają

Henryk Łoposzko
Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce

Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce

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

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

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

sierż. szt.
Łukasz Cywiński

st. sierż.
Grzegorz Gregoryczyk

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

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

tel. 47 871 68 28
kom. 601 816 329
grzegorz.gregoryczyk@wroclaw.wr.policja.gov.pl

Rejon 1 / Kobierzyce, Pełczyce, Budziszów, Szczepankowice,
Tyniec nad Ślęzą, Jaszowice, Pustków Wilczkowski, Damianowice, Dobkowice, Rolantowice, Cieszyce, Kuklice, Domasław,
Księginice, Magnice

Rejon 2 / Bielany Wrocławskie (w obrysie ul. Kłodzka, ul. Wrocławska numery nieparzyste wszystkie i parzyste 2-26, ul. Kolejowa, ul. Błękitna, ul. Słoneczna numery parzyste, ul. Tęczowa
numery parzyste, ul. Ogrodowa 42-68 oraz numery nieparzyste
od ul. Klecińskiej do ul. Słonecznej, CH Bielany, CH Auchan,
ul. Irysowa), Ślęza, Wysoka

Rejon 3 / Tyniec Mały, Małuszów, Nowiny, Biskupice Podgórne,
Krzyżowice, Wierzbice, Bąki, Owsianka, Pustków Żurawski, Solna,
Żurawice, Królikowice, Chrzanów, Żerniki Małe, Racławice Wielkie,
Bielany Wrocławskie (w obrysie ul. Kłodzka 2-18, ul. Wrocławska
28-60, ul. Ogrodowa 2-40 oraz nieparzyste od ul. Słonecznej do
ul. Świerkowej, ul. Słoneczna 1-11, ul. Tęczowa numery nieparzyste, ul. Logistyczna, ul. Pannatoni, ul. Amazon)

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

URZĄD GMINY

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

Opinie na temat działalności Urzędu Gminy Kobierzyce
proszę przekazywać:
• telefonicznie do Sekretarza Gminy Kobierzyce:
Marii Wilk, tel. 71 36 98 125
• pisemnie na adres Urzędu Gminy Kobierzyce:
Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce
• pocztą elektroniczną na e-mail:
info@ugk.pl
ISSN 2450-4718
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Urząd Gminy Kobierzyce
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Skład, łamanie, druk:
Infomax-Wrocław Agencja Reklamy
54-609 Wrocław, ul. Godlewskiego 7b/1
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INFORMACJE GMINNE

Solidarni z Ukrainą

– ‹Solidarni z Ukrainą› - to hasło od kilkunastu
dni znają już niemal wszyscy Polacy, a szczególnie ci, którzy spontanicznie włączyli się
w akcję pomocy dla narodu ukraińskiego, po
agresji wojsk rosyjskich na Ukrainę. Jak Gmina Kobierzyce zareagowała na te tragiczne
wydarzenia?

nia, obiady, kolacje), artykułów higienicznych
i wszystkiego, co jest potrzebne, by mogli przeżyć tutaj ludzie, którzy przywożeni są z różnych
miejsc ze strefy granicznej lub bezpośrednio
z ukraińskich miast. Bardzo często cały ich dobytek, który udało im się zabrać ze sobą mieści
się w jednej walizce lub torbie - dobrze, jeśli poMaria Wilk Sekretarz Gminy Kobierzyce siadają jakieś dokumenty. Kobierzycki Ośrodek
– Wielu mieszkańców naszej gminy sponta- Kultury jest miejscem krótkotrwałego pobytu,
nicznie zaczęło w różnych grupach organizo- z ograniczoną do 30 ilością miejsc. Zbieramy
wać zbiórkę żywności, artykułów medycznych, zatem informacje od mieszkańców o możliwości
ubrań, lekarstw, środków higieny osobistej i in- zakwaterowania w rodzinach na tym terenie.
nych niezbędnych produktów dla uchodźców - Można zatem powiedzieć, że działania powojennych oraz dla mieszkańców dotkniętych mocowe sprowadzają się na razie głównie
działaniami wojennymi miast na Ukrainie. do logistyki i koordynowania humanitarOtrzymaliśmy wiele telefonów z zapytaniem, nych akcji mieszkańców naszej gminy, po to,
czy Urząd Gminy Kobierzyce mógłby wesprzeć by ludzie, którzy do nas przybywają w tych
ich działania, dlatego też powołaliśmy sztab pierwszych dniach po ucieczce z Ukrainy mokryzysowy, który od razu podjął konkretne gli w miarę normalnie funkcjonować.
decyzje. Stworzyliśmy gminne punkty przyj- – Z pewnością tak - choć nie tylko. Nie zapomowania uchodźców, a takim głównym miej- minajmy o tym, że ci ludzie, to głównie matki
scem recepcyjnym jest Kobierzycki Ośrodek z dziećmi, często bardzo małymi, które mają za
Kultury. Został on wyposażony w łóżka, pościel, sobą traumatyczne przeżycia, stąd mamy różśrodki higieny osobistej, niezbędną żywność ne, dodatkowe problemy do rozwiązania, rówi artykuły pierwszej potrzeby. Zapewnione nież w zakresie pomocy psychologicznej. Na
zostały dyżury pracowników Kobierzyckiego stronie internetowej naszego urzędu: www.ugk.pl
Ośrodka Kultury jak i Gminnego Ośrodka Po- oraz na profilu Facebook ‹TuKobierzyce› zostały
mocy Społecznej. Zawarliśmy też stosowne umieszczone wszystkie niezbędne informacje,
umowy dotyczące dostarczania żywności dla adresy, czy telefony w języku polskim i ukraosób przebywających w tym miejscu (śniada- ińskim. Zatrudniliśmy też tłumacza, mamy

24-godzinne dyżury telefoniczne obsługiwane
przez osobę, która sama przybyła do nas kilka
dni temu z Ukrainy i zna wszystkie problemy dotyczące uchodźców, potrafi się z nimi
porozumieć i doradzić w różnych sprawach.
Osoby, które przybyły do Gminy Kobierzyce
i zostały zarejestrowane w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej mają zapewnioną opiekę
medyczną przez NZOZ Twój Lekarz. Chorym
dzieciom i matkom udzielają także pomocy
lekarze mieszkający na terenie naszej gminy.
Nie zapominajmy, że ci ludzie przeszli często
wiele kilometrów przy niesprzyjającej pogodzie, są wycieńczeni, potrzebują na początku
ciepłej strawy, miejsca do odpoczynku, opieki
medycznej, a my staramy się im to zapewnić.
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Dolnośląskim w tym zakresie i nasze dary są
przekazane na bieżąco uchodźcom oraz
do punktu wojewódzkiego, skąd trafią do potrzebujących w całym województwie lub na
Ukrainę. W akcję pomocy włączyły się nasze
sołectwa. W Kobierzyckim Ośrodku Kultury,
w świetlicach w: Krzyżowicach, Tyńcu nad Ślęzą, Małuszowie oraz w domach mobilnych
w Kobierzycach mamy już uchodźców. W razie
konieczności przystosujemy świetlice wiejskie
w kolejnych miejscowościach. Sołtysi w naszej
gminie są bardzo zaangażowani w pomoc
uchodźcom. Aktywnie pomaga także Towarzystwo Miłośników Krzyżowic oraz Koło
Gospodyń Wiejskich z Tyńca nad Ślęzą.

– Trudno przewidzieć jaki będzie rozwój wydarzeń na Ukrainie, ale należy przypuszczać,
że Ci, którzy do nas przybyli, pozostaną tu
przez dłuższy czas. Czy Gmina myśli na przykład, o tym w jaki sposób zaopiekować się
– Muszę przyznać, że jestem pełna podziwu dziećmi?
i zbudowana ich chęcią niesienia pomocy. Bar- – Wszystkie ukraińskie dzieci przyjmowane są
dzo wiele rodzin zgłosiło do nas gotowość przy- do naszych szkół publicznych, gdzie są dowożone
jęcia pod swój dach osób potrzebujących, za- w razie potrzeby i mają zapewnione wyżywienie.
pewnienia im wyżywienia i niezbędnej opieki. Dla nich zatrudniamy ukraińskich nauczycieli,
Wiem też, że wiele osób prywatnych, firm i za- choć zanim rozpoczną normalną edukację,
kładów pracy działających na naszym terenie, muszą w podstawowym zakresie poznać język
organizacji społecznych itp. organizuje akcje polski. W pierwszej kolejności jednak zapewniazbierania potrzebnych rzeczy, które zawożone my im pomoc psychologiczną i aklimatyzację,
są na Ukrainę, udostępnia środki transportu po to by wśród polskich rówieśników nie czuły
do przewozu uchodźców, czy też organizuje się wyobcowane i nabrały pewności po trauzbiórki darów. Na początku takie punkty były matycznych przeżyciach. Zdaję sobie sprawę,
tworzone spontanicznie w różnych miejscowo- że przed nami jeszcze wiele pracy, ale zrobimy
ściach, dlatego też w świetlicy w Tyńcu Małym wszystko by ją wykonać w jak najlepszy sposób.
stworzyliśmy centralne miejsce do przyjmo- – Dziękuję za rozmowę.
wania darów. Współpracujemy z Wojewodą
Janusz Kołodziej
– W tych trudnych czasach u wielu ludzi rodzi się
często potrzeba niesienia pomocy potrzebującym. Jak ten swoisty egzamin z humanitaryzmu zdają mieszkańcy Gminy Kobierzyce?
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INFORMACJE GMINNE

SOLIDARNI Z UKRAINĄ!

СОЛІДАРНІ З УКРАЇНОЮ!

W obliczu brutalnej rosyjskiej napaści na Ukrainę jesteśmy solidarni z naszymi sąsiadami, którzy walczą o swoją wolność. Jesteśmy też gotowi do pomocy wszystkim
potrzebującym. Ludzie, którzy uciekają przed wojną ze swojej ojczyzny wymagają
pomocy materialnej, wsparcia i opieki medycznej. Jesteśmy w stanie jej udzielić.

Перед лицем жорстокого нападу Росії на Україну ми солідарні з нашими сусідами,
які борються за свою свободу. Ми також готові допомогти всім тим, хто цього
потребує. Люди, які тікають з батьківщини від війни, потребують матеріальної
допомоги, підтримки та медичної допомоги. Ми в змозі це забезпечити.

W związku z dramatyczną sytuacją humanitarną, obywatele Ukrainy mają prawo do
pomocy medycznej refundowanej przez NFZ na takich samych zasadach jak ubezpieczeni Polacy. Dotyczy to osób, które posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż
Graniczną RP lub stempel Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzający legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r.,
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Через драматичну гуманітарну ситуацію громадяни України мають право на
медичну допомогу, яку відшкодовує Національний фонд охорони здоров’я
на тих самих умовах, що й застраховані поляки. Це стосується осіб, які після
перетину кордону з 24 лютого 2022 року мають у проїзному документі свідоцтво,
видане польським прикордонним нарядом, або штамп польської прикордонної
служби, що підтверджує їхнє законне перебування на території Республіки
Польща. у зв'язку зі збройним конфліктом на території України.

W NZOZ Twój Lekarz będziemy udzielać świadczeń w zakresie pilnej pomocy w POZ
i specjalistyce. Refundacja dotyczy również leków i wyrobów medycznych. Przychodnie Twój Lekarz zatrudniają personel mówiący po ukraińsku. Są to rejestratorki i lekarze. Jesteśmy także w trakcie poszukiwania tłumaczy, by rozpocząć udzielanie porad
psychologicznych wojennym uciekinierom.
Pomoc potrzebującym to nasz wspólny obowiązek. Dlatego w NZOZ Twój Lekarz
uruchomiliśmy specjalną linię dla uciekinierów z Ukrainy, którzy potrzebują opieki
medycznej. Pod numerem +48 71 715 82 83 czekamy na zgłoszenia oraz informacje
o osobach potrzebujących pomocy.

У Поліклініці Твій лікар ми надамо послуги невідкладної допомоги в первинній та
спеціалізованій медичній допомоги. Відшкодування також поширюється на ліки
та вироби медичного призначення. У навій Поліклініці працює україномовний
персонал. Вони реєстратори та лікарі. Ми також шукаємо перекладачів, щоб
почати надавати психологічні поради біженцям із війни.
Допомога нужденним – наш спільний обов’язок. Тому в Поліклініці Твій лікар
ми запустили спеціальну лінію для біженців з України, які потребують медичної
допомоги. Телефонуйте за номером +48 71 715 82 83 чекаємо повідомлень та
інформації про людей, які потребують допомоги.

POMOC DLA UKRAIŃSKICH UCHODŹCÓW WOJENNYCH (stan na 11.03.2022 r.)

ДОПОМОГА БІЖЕНЦАМ УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ (станом на 11.03.2022 р)

TELEFON KONTAKTOWY W JĘZYKU UKRAIŃSKIM – 24 h na dobę

КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ – 24 г на доба

+48 504 319 591 - telefon kontaktowy Gminy Kobierzyce we wszelkich sprawach
w języku ukraińskim

+48 504 319 591 - контактний телефон ґміни Кобежице з усіх питань українською
мовою

TELEFON KONTAKTOWY – 24 h na dobę

КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН – 24 год

+48 607 727 748 - telefon kontaktowy we wszystkich sprawach związanych
z uchodźcami wojennymi z Ukrainy czynny przez 24 h/dobę

+48 607 727 748 - цілодобовий контактний телефон з усіх питань, пов'язаних з
біженцями війни з України.

REJESTRACJA UCHODŹCÓW

РЕЄСТРАЦІЯ БІЖЕНЦІВ

Prośba do uchodźców o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy
ul. Witosa 18, tel. +48 71 36 98 000 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30) celem
zarejestrowania się i uzyskania informacji o formach możliwej pomocy.

Прохання до біженців звертатися до Гмінного центру соціального забезпечення за
адресою вул. Вітоза 18, тел. +48 71 36 98 000 (понеділок-п'ятниця 7.30-15.30) для
реєстрації та отримання інформації про можливі форми допомоги.

ZAKWATEROWANIE PRZEJŚCIOWE

ПЕРЕХІДНЕ ПРОЖИВАННЯ

Gmina Kobierzyce, zgodnie z przekazanymi wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego,
kwateruje uchodźców wojennych z Ukrainy na okres przejściowy tj. do czasu znalezienia
zakwaterowania trwałego w następujących miejscach:
1. KOBIERZYCKI OŚRODEK KULTURY ul. Ludowa 7, Kobierzyce – 35 miejsc
2. ŚWIETLICA WIEJSKA W KRZYŻOWICACH ul. Główna 18 A, Krzyżowice – 30 miejsc
3. ŚWIETLICA WIEJSKA W MAŁUSZOWIE ul. Sportowa 5, Małuszów – 15 miejsc
4. ŚWIETLICA WIEJSKA W OWSIANCE ul. Wiśniowa 1 i, Owsianka – 10 miejsc
5. ŚWIETLICA WIEJSKA W TYŃCU NAD SLĘZĄ, ul. Sportowa 1, Tyniec nad Ślęzą – 15 miejsc
6. ŚWIETLICA WIEJSKA W JASZOWICACH ul. Sportowa 4, Jaszowice – 15 miejsc
7. KOBIERZYCE – domy mobilne – 21 miejsc

Повідомляємо, що гміна Кобєжице, відповідно до вказівок Нижньосілезького
воєводи, приймає біженців війни з України на перехідний період, тобто до тих пір,
поки не буде знайдено постійне житло в таких місцях:
1. КОБЄЖИЦЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ вул. Людова 7, Кобєжице – 35 місць
2. СІЛЬСЬКИЙ КЛУБ В КШИЖОВІЦАХ вул. Глувна 18 A, вул. Глувна 18, Кшижовіце – 30 місць
3. СІЛЬСЬКИЙ КЛУБ В МАЛУШОВІ вул. Спортова 5, Малушув – 15 місць
4. СІЛЬСЬКИЙ КЛУБ В ОВСЯНЦІ вул. Вишнева 1 i, Овсянка – 10 місць
5. СІЛЬСЬКИЙ КЛУВ В ТИНЬЦУ НА СЕЛЕНЗІЇ, вул. Спортова 1, Тинєц на Селезії – 15 місць
6. СІЛЬСЬКИЙ КЛУБ В ЯШОВІЦАХ вул. Спортова 4, Яшовіце – 15 місць
7. КОБЄЖИЦЕ – МОБІЛЬНІ БУДИНКИ – 21 місце

ZAKWATEROWANIE TRWAŁE

ПОСТІЙНЕ ЖИТЛО

Prosimy o zgłaszanie możliwości zaoferowania miejsc do zamieszkania pod nr tel.
+48 71 36 98 129 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30). Osoby i instytucje, które chcą zaoferować bezpłatnie i odpłatnie mieszkania dla uchodźców proszone są o bezpośredni kontakt pod ww. nr telefonu.

Про можливість надання житла повідомляйте за телефоном +48 71 36 98 129
(з понеділка по п'ятницю з 7.30 до 15.30). Особи та установи, які бажають запропонувати безкоштовне та платне житло для біженців, просимо звертатися на
вищезазначений телефонний номер.

POMOC LEKARSKA

МЕДИЧНА ДОПОМОГА

NZOZ Twój Lekarz w Kobierzycach uruchomił specjalną linię dla uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy potrzebują opieki medycznej. Pod numerem +48 71 715 82 83
przyjmowane są zgłoszenia oraz informacje o osobach potrzebujących pomocy.

Поліклініка Твій лікар у Кобежицях запустив спеціальну лінію для біженців війни
з України, які потребують медичної допомоги. За телефоном +48 71 715 82 83
приймаються повідомлення та інформація про людей, які потребують допомоги.

GMINNY PUNKT ZBIERANIA DARÓW

ГМІННИЙ ПУНКТ ЗБИРАННЯ ПОДАРУНКІВ

Wyznacza się Gminny Punkt Zbierania i Wydawania Pomocy Rzeczowej/Darów w świetlicy wiejskiej w Tyńcu Małym przy ul. Świdnickiej 6 w godz. 8.00-20.00.

Гмінний пункт збирання та видачі матеріальної допомоги/подарунків є у сільській
кімнаті в Тинець Мали за адресою вул. Шьвідніцка 6 від 8.00-20.00

ZATRUDNIENIE

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Firmy i organizacje ofiarujące pracę uchodźcom wojennym z Ukrainy proszone są o przesyłanie ofert na maila: mokraszewska@ugk.pl lub o kontakt telefoniczny pod nr +71 36 98 120.

Біженців з України, які шукають роботу, просимо надсилати свої пропозиції на
електронну пошту: reginabalicka@gmail.com або за телефоном +48 504 319 591.

INFORMACJE GMINNE
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GMINNY PUNKT ZBIERANIA I WYDAWANIA
POMOC Y RZECZOWEJ

Informujemy, że został uruchomiony Повідомляємо, що запрацював ОкруPowiatowy Punkt Informacyjny - Pomoc жний інформаційний пункт – Допоdla osób z Ukrainy
мога людям з України
Dane kontaktowe:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
ul. Kościuszki 131, I piętro, pokój 117
Powiatowy Punkt Informacyjny
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
tel. 71 72 21 895
tel. całodobowy: 509 842 285
e-mail: ukraina@powiatwroclawski.pl

Контактні дані:
Районна Рада у Вроцлаві
вул. Костюшка 131, 1 поверх, к. 117
Інформаційний пункт округу
працює з понеділка по п’ятницю з 8.00-16.00
тел. 71 72 21 895
Телефон цілодобово: 509 842 285
електронна пошта: ukraina@powiatwroclawski.pl

Zakres oferowanego wsparcia:
- pomoc w uzyskaniu zakwaterowania,
- zbiórka artykułów pierwszej potrzeby,
- oferty pracy.

Обсяг пропонованої підтримки:
- допомога в отриманні житла,
- збір товарів першої необхідності,
- пропозиції роботи.

W przypadku chęci skorzystania z pomocy
prawnej, proponujemy kontakt na adres:
porada.ukraina@powiatwroclawski.pl

Якщо ви бажаєте отримати юридичну
допомогу, зв’яжіться з нами за такою адресою: porada.ukraina@powiatwroclawski.pl

Osoby deklarujące przyjęcie pod swój dach Особи, які заявляють, що прийняли під
uchodźców z Ukrainy zapraszamy do kontak- свій дах біженців з України, запрошуються
tu z Powiatowym Punktem Informacyjnym. до Районного інформаційного пункту.
Więcej na stronie internetowej Powiatu Детальніше на сайті Вроцлавського
Wrocławskiego: https://bit.ly/36TYs6T
району: https://bit.ly/36TYs6T

KONSULAT GENERALNY
UKRAINY WE WROCŁAWIU

ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО
УКРАЇНИ У ВРОЦЛАВІ

Informujemy, iż w styczniu 2022 r. rozpoczął działalność
Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu (pl. Biskupa
Nankiera 7, 50-140 Wrocław), tel.: +48 71 712 76 00,
faks: +48 71 712 76 01, e-mail: gc_plw@mfa.gov.ua,
strona internetowa: http://wroclaw.mfa.gov.ua//).

Повідомляємо, що у січні 2022 рік розпочало свою
діяльність Генеральне консульство України у Вроцлаві
(пл. Біскупа Нанкєра 7, 50-140 Вроцлав, тел.: +48 71
712 76 00, факс: +48 71 712 76 01, електронна пошта:
gc_plw@mfa.gov.ua, веб-сайт: http://wroclaw.mfa.gov.ua//).

Gmina Kobierzyce we współpracy z Wojewodą Dolnośląskim organizuje pomoc rzeczową dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Do Gminnego Punkt Zbierania i Wydawania
Pomocy Rzeczowej/Darów w świetlicy wiejskiej w Tyńcu
Małym przy ul. Świdnickiej 6 w godz. 8.00-20.00 prosimy przekazywać wyłączenie następujące produkty:

pieluchy dla dorosłych, ręczniki (w tym z mikrofibry),
worki na śmieci, środki dezynfekujące,
maski filtrujące lub jednorazowe.

ODZIEŻ I OKRYCIA
koce zwykłe i termiczne, śpiwory, materace,
podkładki pod materace do spania
z wodoodpornej folii aluminiowej,
kurtki ciepłe, płaszcze przeciwdeszczowe

ŚRODKI MEDYCZNE (WYŁĄCZNIE)
witaminy, środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na kaszel i przeziębienie,
zestawy pierwszej pomocy

ŻYWNOŚĆ (WYŁĄCZNIE)
żywność do szybkiego przygotowania (instant),
batony energetyczne, bakalie, orzechy, konserwy

INNE
oświetlenia (w tym latarki), duża ilość baterii
i powerbanków, zapałki, świece

ŚRODKI HIGIENY I CZYSTOŚCI (WYŁĄCZNIE)
płyny do kąpieli, dezodoranty, pasty do zębów,
bielizna damska, podpaski, pampersy,

Kobierzyce coraz wyżej
w ogólnopolskim rankingu
szczepień przeciw COVID-19!
70% mieszkańców Gminy Kobierzyce zostało w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.
To najlepszy wynik wśród gmin wiejskich
na Dolnym Śląsku i powód do gratulacji
dla wszystkim, którzy postanowili się zaszczepić! Obecnie Kobierzyce, gdzie cały
cykl szczepień przeszło 15,5 tysiąca mieszkańców, są na 28. miejscu w krajowym rankingu i na drugiej po Wrocławiu pozycji w województwie dolnośląskim.
Skuteczna walka z COVID-19 to efekt akcji
ZA#SZCZEPIONE KOBIERZYCE, którą samorządowcy prowadzą wspólnie z lekarzami. Urząd
gminy od sierpnia 2021 r. zapewnia transport
mieszkańców na sobotnie szczepienia w Przychodni Twój Lekarz w Kobierzycach. Kampania
promująca szczepienia, jako skuteczna metoda walki z koronawirusem, cieszy się dużym
zainteresowaniem mieszkańców.
– Wyniki rankingu wskazują, że nasi mieszkańcy
to ludzie świadomi i odpowiedzialni – podkreśla wójt Gminy Kobierzyce, Ryszard Pacholik.
– Właśnie im należą się największe podziękowania za sukces kampanii promującej szczepienia – dodaje wójt i podkreśla, że siła małych, lokalnych społeczności leży właśnie we
współodpowiedzialności za siebie nawzajem.

– Każdego dnia specjaliści z NZOZ Twój Lekarz, podczas wizyt zachęcali pacjentów do
szczepień. To tysiące rozmów, przeprowadzonych podczas wizyt w naszych przychodniach
– wyjaśnia Mariola Madler-Litera, szefowa
sieci Twój Lekarz. Lekarka zaznacza, że dzięki skutecznej promocji szczepień wszyscy
mieszkańcy Gminy Kobierzyce mogą czuć się
bezpieczniej. Badania naukowe potwierdzają
bowiem, że szczepienia minimalizują ryzyko
ciężkiego przebiegu COVID-19.
– Wiele osób rejestrowało się na weekendowe
szczepienia tłumacząc, że w ciągu tygodnia
ciężko im znaleźć czas na wizytę w przychodni
– mówi Kamila Kosińska szefowa rejestracji
NZOZ Twój Lekarz. – Część pacjentów obawiała się reakcji na szczepienie i z tego względu
chcieli przyjąć preparat w dni wolne od pracy
– wyjaśnia Kamila Kosińska.
Akcja ZA#SZCZEPIONE KOBIERZYCE będzie kontynuowana w sobotę 26 marca br.
Wszyscy chętni będą mogli przyjąć preparat
przeciw COVID-19, w godzinach od 9:00 do
15:00, w Przychodni Twój Lekarz przy ulicy
Witosa 5 w Kobierzycach.
NZOZ Twój Lekarz

Budowa przesyłowej sieci kanalizacyjnej – inwestycja w toku
Trwają prace przy inwestycji niezmiernie
ważnej z punktu widzenia ekologii i zdrowia
mieszkańców. W ramach przedsięwzięcia
przeprowadzona zostanie rozbiórka przestarzałej oczyszczalni ścieków w Pustkowie
Żurawskim, obecnie zaś trwają prace budowlane związane z budową przesyłowej
sieci kanalizacji tłocznej. W ramach zadania
wykonano budowę rurociągów na odcinku - wpięcie w ul. Kasztanowej w Kuklicach,
wybudowano sieć w rejonie ul. Wiosennej

w Kuklicach, wykonano także przejście pod
drogą krajową nr 8 oraz sieć kanalizacji
na terenie Leoni Kabel i w ul. Kobierzyckiej
w Wierzbicach. Trwają prace budowlane
na ul. Oławskiej w Wierzbicach, rozpoczęto
także prace przy budowie przepompowni
ścieków w Pustkowie Żurawskim - osadzono
zbiornik przepompowni ścieków. Finalnie
planuje się skierowanie ścieków komunalnych obsługiwanych dotychczas przez
oczyszczalnię w Pustkowie Żurawskim do

rozbudowanej i zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Kobierzycach - do oczyszczalni zostaną tym samym przekierowane
ścieki z miejscowości: Pustków Żurawski,
Damianowice, Dobkowice, Rolantowice,
Jaszowice, Cieszyce, Wierzbice, Solna, Owsianka i Żurawice.
Inwestycja realizowana jest przy udziale funduszy unijnych. Projekt Budowa przesyłowej
sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z oczysz-

czalni ścieków Pustków Żurawski do oczyszczalni ścieków Kobierzyce wraz z likwidacją
istniejącej oczyszczalni ścieków w Pustkowie
Żurawskim otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
- wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
to 3 108 450,00 zł.
Anna Dudarska

Projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.
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Rekrutacja dzieci do żłobków w Kobierzycach i w Wysokiej,
wchodzących w skład Kobierzyckiego Zespołu Żłobków na rok 2022/2023
od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.
Czynności

Terminy

Przyjmowanie karty zgłoszenia dziecka wraz
z załącznikami. Kolejność zgłoszeń nie stanowi
kryterium kwalifikacyjnego

od 04.04.2022 r. do 15.04.2022 r.

Prace Komisji Rekrutacyjnej

do 27.04.2022 r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji. Wywieszenie
listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci do żłobka

29.04.2022 r. godz. 15.00

Podpisywanie umów z rodzicami dzieci przyjętych do żłobka na rok szkolny 2022/2023

od 09.05.2022 r. do 20.05.2022 r.

Wywieszenie list z podziałem na grupy

31.08.2022 r.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, punktu przedszkolnego
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych
przez Gminę Kobierzyce na rok szkolny 2022/2023
Rekrutacja elektroniczna
Lp. Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym

1. Rejestracja w systemie
elektronicznym wniosków
o przyjęcie oraz składanie
w przedszkolu/szkole pierwszego
wyboru podpisanych wniosków
o przyjęcie wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie
przez kandydata kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
28 marca – 8 kwietnia

13 czerwca – 17 czerwca

2. Weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną wniosków

do 24 czerwca

do 25 kwietnia

3. Podanie do publicznej wiadomości
listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych 26 kwietnia, godz. 15.00

27 czerwca, godz. 15.00

4. Potwierdzenie przez rodzica
kandydata woli przyjęcia dziecka
do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko
zostało zakwalifikowane

do 29 czerwca

do 6 maja

5. Podanie do publicznej wiadomości
listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
13 maja, godz. 15.00

1 lipca, godz. 15.00

6. Składanie wniosków o sporządzenie do 7 dni od dnia podania do publicznej do 7 dni od dnia podania do publicznej
uzasadnienia odmowy przyjęcia wiadomości listy kandydatów
wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
7. Przygotowanie i wydanie
uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia

8. Złożenie do dyrektora odwołania od do 7 dni od terminu otrzymania
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej pisemnego uzasadnienia
wyrażonego w pisemnym
odmowy przyjęcia
uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia
do 7 dni od terminu otrzymania
pisemnego uzasadnienia
odmowy przyjęcia

9. Rozstrzygnięcie przez dyrektora do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora
odwołania od rozstrzygnięcia
odwołania od rozstrzygnięcia
odwołania od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej wyrażonego komisji rekrutacyjnej
komisji rekrutacyjnej
w pisemnym uzasadnieniu
odmowy przyjęcia
10. Podanie do wiadomości listy dzieci
przyjętych do przedszkola/oddziału
przedszkolnego w szkole
podstawowej w podziale na grupy 31 sierpnia

31 sierpnia

PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA
– EDYCJA 2022
Gmina Kobierzyce pozyskała dofinasowanie
w kwocie 48 960,00 zł Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej na realizację Programu
Opieka wytchnieniowa – edycja 2022. Adresatami wsparcia będą członkowie rodzin lub
opiekunowie sprawujących bezpośrednią
opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi
orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na
równi z orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności, którzy wymagają
usług opieki wytchnieniowej. Program jest

finansowany w 100% z Funduszu Solidarnościowego i obejmie wsparciem rodziców/
opiekunów 5 osób niepełnosprawnych
mieszkańców Gminy Kobierzyce w ich miejscu zamieszkania.
Gmina Kobierzyce podpisała umowę z Wojewodą Dolnośląskim o dofinasowanie zadania, zakończyła się rekrutacja uczestników
do projektu z terenu całej gminy prowadzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach.
Monika Śliwińska

PROGRAM ASYSTENT OSOBIST Y
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2022
Gmina Kobierzyce pozyskała dofinasowanie w kwocie 83 385,00 zł. z Ministerstwa
Rodziny i Polityki Społecznej na realizację
Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022, który na celu przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na
niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami,
umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności.
Program jest finansowany w 100% z Funduszu Solidarnościowego i obejmie wsparciem
5 osób, niepełnosprawnych mieszkańców
Gminy Kobierzyce. Zadanie publiczne polega

na wprowadzeniu usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, poprzez udzielenie pomocy
w czynnościach dnia codziennego, w wyjściu
np. do kina, teatru, pomoc w załatwianiu
spraw urzędowych itp.
Gmina Kobierzyce podpisała umowę z Wojewodą Dolnośląskim o dofinasowanie zadania, zakończyła się rekrutacja uczestników
do projektu z terenu całej gminy prowadzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach.
Monika Śliwińska

Konkursy 2022 i nabory wniosków
na podejmowanie działalności gospodarczej
oraz rozwój działalności gospodarczej - mamy to!
Już w drugiej połowie marca tego roku odbędą się nabory wniosków konkursowych,
w celu pozyskania środków przeznaczonych
na podejmowanie oraz rozwój działalności
gospodarczej. Ogłoszenie, jak również wszelkie niezbędne informacje i dokumenty, z którymi należy się zapoznać, są już na naszej
stronie. Zapraszamy na konsultacje do biura
LGD oraz do wzięcia udziału w szkoleniach
on-line, dotyczących przygotowania aplikacji do naborów wniosków: https://lider-a4.pl/
oferta/szkolenia. Łączny udział w szkoleniach
i konsultacjach to dodatkowe punkty przy
ocenie wniosków, więc naprawdę warto. Ze
względu na duże zainteresowanie i ograniczone możliwości biura prosimy o telefoniczną rezerwację terminu konsultacji.

Serdecznie zapraszamy!
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Nabór wniosków o przyznanie
pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Stowarzyszenie Lider A4

INFORMACJE GMINNE / ROZMAITOŚCI

Pora dla seniora

Pierwsze wiosenne promienie słońca coraz
częściej przebijają się zza chmur, co sprawia, że chętniej wychodzimy z domu. Od
października 2021 roku Kobierzycki Ośrodek
Kultury rozpoczął działania w ramach projektu
Pora dla Seniora. Spotykamy się co miesiąc
w 8 miejscowościach Gminy Kobierzyce, każde nasze spotkanie odbywa się w grupach
z zachowaniem reżimu sanitarnego, mając na
uwadze wzajemne bezpieczeństwo. Kobierzycki Ośrodek Kultury wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom mieszkańców gminy zaproponował cykl różnorodnych zajęć, głównie,
dla osób w wieku 50+. Zajęcia te mają na celu
poprawę samopoczucia osób starszych, odbudowę więzi międzyludzkich, komunikację
sąsiedzką oraz utrzymanie równowagi w życiu codziennym. W projekcie przewidziane są
różnorodne formy zajęć: od artystycznych po
porady pielęgnacyjno-zdrowotne i prawnicze.
My seniorzy bardzo cenimy te wspólne chwile,
to ten okres w życiu, kiedy możemy skupić się
na sobie, spotykać się z przyjaciółmi, sąsiadami i kreatywnie spędzać razem wolny czas.
W październiku byliśmy w Pełczycach, Kuklicach, Żernikach Małych, Chrzanowie, Szczepankowicach, Wierzbicach, Krzyżowicach i Tyńcu Małym. Jesień nie skąpiła nam kolorów
z całej swojej palety barw w postaci pięknych
liści, kwiatów hortensji i jeszcze wiszących
na krzewach owoców dzikiej róży czy kaliny.
Wszystkie te bogactwa zostały wykorzystane
podczas tworzenia niepowtarzalnych jesiennych kompozycji. W listopadzie spotkaliśmy
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się w tych samych miejscowościach, a czas
upłynął nam na tworzeniu niepowtarzalnych
STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
świec z wykorzystaniem wielu dekoracji jak:
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2022
przyprawy, ziarna kawy czy suszone płatki
Informujemy, iż stawka opłaty za gospodarowanie odpakwiatów. Wraz z nadejściem grudnia zaczędami komunalnymi na rok 2022 w chwili obecnej nie uleliśmy przygotowywać się do Świąt Bożego
gła zmianie, a Państwa indywidualne rachunki bankowe
Narodzenia, wtedy do senioralnej ósemki
pozostają bez zmian. Opłata wynosi 29 zł od każdej osoby
miejscowości dołączyły Królikowice, Księginizamieszkującej na nieruchomości. Płatności należy dokoce i Ślęza. Zajęcia, podczas których tworzyliśmy
nywać zgodnie ze złożoną deklaracją. Docierają do nas
piękne stroiki bożonarodzeniowe, cieszyły się
informacje, iż nie wszyscy z Państwa otrzymali wysłane
ogromnym zainteresowaniem. Każdy uczestprzez Urząd Gminy Kobierzyce zawiadomienia dot. ww.
nik warsztatów wrócił do domu nie tylko
płatności. Informujemy, że pomimo braku otrzymania zaz głową pełną wiedzy na temat wyrobu strowiadomień dotyczących ww. opłat są Państwo zobowiązaików, ale zabrał ze sobą również te wykonane
ni do ich uiszczania. W razie wątpliwości prosimy o kontakt
podczas zajęć. Spotkanie zaplanowane przez
pod numerem tel.: 71 3698205, 713698169, 713698174
nas na styczeń dotyczyły porad zdrowotnych
email: jkunert@ugk.pl, mkunysz@ugk.pl, gkurek@ugk.pl.
i kosmetycznych. Tropem hasła Nowy rok –
CZĘŚCIOWE ZWOLNIENIE Z OPŁATY
nowa ja omówiłyśmy piramidę żywieniową,
ZA GOSPODAROWANIE
spożycie wody na początku każdego dnia oraz
Przypominamy, że wszyscy mieszkańcy chcący skorzystać
testowałyśmy zabiegi na dłonie z wykorzyz częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpastaniem ciepłej parafiny. Ledwo szykowaliśmy
dami komunalnymi z tytułu kompostowania bioodpakreacje na sylwestra, a w kalendarzu zagościł
dów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku
luty, odwiedziliśmy wtedy Królikowice, Tyniec
przydomowym (ulga 2 zł od jednego mieszkańca zamiesznad Ślęzą, Chrzanów i Kuklice. Podczas tych
kującego nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej) oraz
zajęć spotkaliśmy się z zagadnieniami prawnyz tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny (ulga 1 zł
mi, takimi jak: prawo spadkowe, darowizny,
za każdego członka rodziny wielodzietnej) powinni złożyć
zachowek czy testament. Wiedza wyniesiona
korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
z naszych spotkań z pewnością przyda się
odpadami komunalnymi. W przypadku chęci skorzystania
każdemu bez względu na wiek. Dlatego wciąż
z ww. ulg, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć
zachęcamy do udziału nowych uczestników.
Podczas zajęć w marcu spotkamy się z dietetykiem, który omówi działanie układu pokar- interpretacją. Te kilka ostatnich miesięcy udomowego, podpowie, jak układać jadłospis czy wodniło nam, że zajęcia w ramach programu
wykona pomiar składu ciała wraz z pełną jego Pora dla Seniora cieszą się coraz większym

nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiła ulga. Opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła ulga.
Deklarację można złożyć przez e-puap, tradycyjnie pocztą
lub w Urzędzie Gminy Kobierzyce.
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI
LOKALI NIEZAMIESZKANYCH
Przypominamy, że od dnia 1 stycznia 2021 r. właściciele
nieruchomości niezamieszkałych, na terenie których powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, w których
prowadzony jest hotel, motel, pensjonat, inna placówka
całodziennego pobytu itp. zostali wyłączeni z gminnego
systemu odbierania odpadów. Właściciele tych nieruchomości zobowiązani są do podpisania indywidualnej umowy
na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem odbierającym odpady komunalne wpisanym do rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości. Zgodnie z art. 6. ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888) właściciele
nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez
okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te
usługi. W związku z powyższym ww. umowy należy dostarczyć do Urzędu Gminy Kobierzyce, pok. 2 lub przesłać
skany na adres: gkurek@ugk.pl
zainteresowaniem, co pokazała frekwencja
prawie 300 osób!
Ewelina Grabowska
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Inwentaryzacja
źródeł ciepła
Spalanie paliw jest nieodłącznym elementem aktywności człowieka. Jednakże
nieefektywne spalanie paliw takich jak
węgiel niskiej jakości, drewno lub nielegalnie spalane odpady w domowych piecach,
prowadzi do emisji szkodliwych pyłów i gazów (tzw. niska emisja). Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem może powodować występowanie chorób oraz schorzeń
układu oddechowego, sercowo-naczyniowego, nerwowego oraz zwiększać ryzyko
występowania nowotworów, alergii, cukrzycy typu 2, insulinooporności, a nawet
bezpłodności. Dodatkowym negatywnym
efektem niskiej emisji są konsekwencje
ekonomiczne wynikające z pogorszonego
zdrowia społeczeństwa. Stosowanie kotłów
spełniających najnowsze standardy zmniejsza emisję zanieczyszczeń. Dlatego tak ważne jest ograniczanie źródeł niskiej emisji
w otoczeniu.
Inwentaryzacja przeprowadzana na terenie
Gminy Kobierzyce ma na celu zlokalizowanie
wszystkich źródeł niskiej emisji, w których
spalanie odbywa się w sposób nieefektywny, powodując zanieczyszczanie powietrza.
Wiedza ta pomoże nam odpowiednio zaplanować działania mające na celu poprawę
stanu powietrza takie jak np. dofinansowania
wymiany źródeł ogrzewania.

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

www.ekolog.pl
Mieszkańców Gminy Kobierzyce prosimy
inwentaryzacje@ekolog.pl
o udzielenie pomocy i niezbędnych informatel. 531 011 500 / 577 052 200
cji osobom upoważnionym do wykonania
przedmiotowej inwentaryzacji. Należy pamiętać, że uniemożliwienie przeprowadzenia
inwentaryzacji spowoduje zaklasyfikowanie
źródła ciepła jako najbardziej emisyjnego.

Ferie zimowe z Kołem
Turystycznym TPD

W tym roku odbyły się dwa turnusy zimowiska w Bukowinie Tatrzańskiej oraz Zakopanem dla około 70 dzieci. Mieliśmy piękną,
śnieżno-zimową pogodę. Byliśmy na stokach.
Dzieci jeździły na nartach, wiele z nich po raz
pierwszy. Odwiedziliśmy kino, lodowisko,
bawiliśmy się na kuligu góralskim, zwiedziliśmy kopalnię soli w Wieliczce oraz Zakopane.

Prawdziwą frajdą były zabawy na śniegu narty, sanki, ślizgi, lepienie budowli. Wieczorem bawiliśmy się na dyskotece. Ferie spędziliśmy bardzo aktywnie i bezpiecznie. Zdrowi
i zrelaksowani wróciliśmy do obowiązków
szkolnych. Już wkrótce podamy propozycje
turystyczne wycieczek i kolonii na rok 2022.
Zapraszamy chętnych.
Grażyna Tadeusiak

Przywoływanie wiosny
W Stowarzyszeniu Bielany dla Ciebie zaraz po
walentynkowych zajęciach przywoływaliśmy wiosnę. Podczas zajęć walentynkowych
uczyliśmy się przelewać naszą miłość we
włóczkowe serca makramowe. Tyle, ile w tym
czasie wytworzyliśmy pozytywnej energii,
mogą opowiedzieć tylko obdarowani – nasze
Walentynki. Przygotowania do wiosny zaczęliśmy od ułożenia wszystkich potrzebnych
materiałów. Szczególnie wysypane kwiaty
utworzyły prawdziwy kwietny stół, który wywoływał na twarzach uczestniczek i uczestników efekt wow. Następnie od małych do
najstarszych, pod czujnym okiem prowadzącej Agnieszki Rusin, uczyliśmy się zamieniać
piękne kwiaty w jeszcze piękniejsze wianki.

Przy pracy nie tylko rozwinęliśmy sztukę
tworzenia wianków, ale również umiejętności współpracy i międzypokoleniowego
pomagania sobie nawzajem. Zapraszamy
na kolejne zajęcia!
W przypadku chęci wzięcia udziału proszę
o kontakt mailowy: kdrozdowski@interleam.pl
lub telefoniczny: 603 394887.
Kurs w całości jest finansowany w ramach
poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020.
Krzysztof Drozdowski

ROZMAITOŚCI / SPORT

Aniołkowe Granie

„Cyfrowa Gmina Granty
PPGR”. Wsparcie w rozwoju
cyfrowym dla dzieci
z Gminy Kobierzyce

Gmina Kobierzyce otrzymała informację
o przyznaniu dofinasowania na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, w ramach konkursu
grantowego Cyfrowa Gmina Granty PPGR.
Gmina otrzyma grant (100% dofinasowania)
w kwocie 1 120 000,00 zł, za który zostanie
Jeśli chcesz mieć magiczną moc, uwierz w to! koncert dla Olka i jego babci, mieszkańców zakupionych 448 laptopów.
Dzisiaj z nami bądź.
naszej gminy.
Celem projektu jest wsparcie rodzin popeRadość daj, to takie proste, uśmiech dziel,
Z wielką radością anioły z grupy I i IV wystą- geerowskich z dziećmi w zakresie dostępu
w ten niezwykły dzień...
piły na scenie. Tworząc iście anielski klimat do sprzętu komputerowego. Komputery,
I na co dzień i od święta z aniołami za pan brat. zatańczyły do utworów muzyki klasycznej które zostaną zakupione przez Gminę KobieUpominki pełne szczęścia idą w świat.
i zaśpiewały piosenki związane z akcją Anioł- rzyce, otrzymają uczniowie szkół podstawoPo raz trzeci Przedszkole Samorządowe
w Ślęzie przyłączyło się do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego Aniołkowe Granie, którego celem jest propagowanie idei
rodzicielstwa zastępczego wśród placówek
oświatowych. Jednym z elementów projektu jest koncert charytatywny dedykowany
dzieciom z rodzin zastępczych, rodzinnych
domów dziecka i pogotowi opiekuńczych.

kowego Grania. Niestety ze względu na panujące tegoroczne obostrzenia nasze spotkanie
odbyło się na odległość, w formie nagranego
filmu, który wraz z przygotowanymi prezentami przekazaliśmy rodzinie.
Widząc uśmiech i radość, nie mamy wątpliwości, że warto pomagać. Nieśmy zatem to
dobro nie tylko od święta, ale też na co dzień.
Co z serca płynie - do serca wraca.
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wych oraz średnich, których krewni w linii
prostej pracowali niegdyś w PGR (Państwowych Gospodarstwach Rolnych). Mamy nadzieję, że realizacja projektu będzie dużym
wsparciem dla dzieci, nie tylko na lekcjach
w trybie nauczania zdalnego, lecz także przy
rozwijaniu swoich pasji i zainteresowań.
Gmina Kobierzyce przygotowuje się obecnie
do podpisania umowy o grant. W kolejnym
etapie przygotowywane będą procedury
przetargowe na zakup laptopów.
Anna Dudarska

Ferie zimowe 2022 w KOSiR

Jak w poprzednich latach, tak i w tym roku Serdecznie dziękujemy wszystkim aniołom
mogliśmy liczyć na zaangażowanie i moc dużym i małym za zaangażowanie się w to
anielskich serc dzieci, rodziców, sponsorów szlachetne przedsięwzięcie.
oraz pracowników przedszkola. Dzięki wspólArleta Lepczyńska
nym działaniom udało nam się przygotować

W sportowym duchu i z szeregiem atrakcji
dzieci z terenu Gminy Kobierzyce uczestniczyły w feriach zimowych zorganizowanych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu
i Rekreacji. Codziennie Halę Sportowo-Widowiskową im. A. Wójcika w Kobierzycach
odwiedzało około 50 dzieci, które podczas
3-godzinnych zajęć spędzały aktywnie czas
uczestnicząc m.in. w wyścigach, grach i zabawach sprawnościowych. Nad bezpieczeństwem dzieci dodatkowo czuwał ratownik
medyczny.
Od godz. 9:00 do 14:00 odbywały się otwarte
zajęcia sportowe, z których mogły skorzystać

dzieci w każdym wieku. Uczestnicy zajęć pod
czujnym okiem instruktorów grały w piłkę
nożną, koszykówkę, piłkę ręczną, siatkówkę,
dwa ognie, unihokej.
Dzieci wychodziły z hali uśmiechnięte i zadowolone i wiemy, że już z niecierpliwością
czekają na kolejne atrakcje sportowe.
Zapraszamy na trwające zajęcia sportowe
organizowane przez Kobierzycki Ośrodek
Sportu i Rekreacji. Więcej informacji na stronie: www.sport-kobierzyce.pl.
KOSiR
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Trzeci Plebiscyt Sportu Gminy K

MARIOLA

NATALIA

––––––
PIŁKA RĘCZNA

JANAS

––––––
PIŁKA RĘCZNA

KOWALCZYK

KURZĄTKOWSKA

Najszybsza zawodniczka w Polsce od wielu
lat. Wraz z drużyną KPR-u Gminy Kobierzyce
zdobyła w sezonie 2020/2021 wicemistrzostwo Polski w rozgrywkach PGNiG Superligi
piłki ręcznej kobiet. Kapitan drużyny. Przebojowa, szybka, dynamiczna i waleczna. W ostatnim sezonie zdobyła 88 bramek. Jest wychowanką klubu.

Jedna z najlepszych prawoskrzydłowych
w Polsce. W sezonie 2020/2021 wraz ze swoim zespołem KPR Gminy Kobierzyce zdobyła
wicemistrzostwo Polski. Indywidualnie rzuciła 125 bramek, co dało jej czwarte miejsce
w klasyfikacji najlepszych strzelczyń całej ligi.
Regularnie otrzymuje powołania do reprezentacji narodowej seniorek.

Jedna z najlepszych bramkarek w Polsce. Wiele zwycięstw KPR Gminy Kobierzyce zawdzięcza właśnie jej. Bardzo pracowita, zaangażowana, pomaga młodszym koleżankom z zespołu.
W sezonie 2020/2021 wraz ze swoim zespołem
KPR Gminy Kobierzyce zdobyła wicemistrzostwo Polski. Od niedawna trenerka bramkarzy
wszystkich drużyn KPR-u Gminy Kobierzyce.

Jedna z najlepszych zawodniczek młodego pokolenia w Polsce i Europie w swojej federacji.
W 2021 roku jej największymi sukcesami było
zdobycie:
– Mistrzostwa Europy w kat. młodzieżowiec U20
– Mistrzostwo Polski Federacji Karate Kyokushin

WIERTELAK

BEATA

––––––
PIŁKA RĘCZNA

OLIWIA
––––––
KARATE

wa, dynamiczna – to cechy tej utalentowanej
zawodniczki. Powoływana do wojewódzkiej
kadry Dolnego Śląska w kategorii młodziczka
oraz do kadry narodowej w piłce ręcznej plażowej w swojej kategorii wiekowej. W tak młodym wieku występuje również w seniorskiej
drużynie KPR II Gminy Kobierzyce w 2 lidze.

ALICJA

PONIATOWSKA
––––––
JEŹDZIECTWO

HUBERT

LASKOWSKI

––––––
RAJDY SAMOCHODOWE
– Wicemistrz Litwy klasa IV
– Wicemistrz Litwy klasa Junior
– Wicemistrz Łotwy klasa IV
– Wicemistrz Łotwy klasa Junior

JUSTYNA

PAWEŁEK

––––––
PIŁKA RĘCZNA
Jedna z najzdolniejszych zawodniczek w swojej
kategorii wiekowej w naszym kraju. W sezonie
2020/2021 w dolnośląskiej lidze juniorek młodszych zdobyła 128 bramek. Szybka, przebojo-

Alicja Poniatowska w 2021 roku wywalczyła
tytuł Mistrzyni Dolnego Śląska w kategorii Junior Młodszy na dużych koniach. Ukoronowaniem jej startów na zawodach rangi mistrzowskiej było wywalczenie brązowego medalu na
Halowym Pucharze Polski w kategorii Kuców.
Zadebiutowała w tym roku w Mistrzostwach
Polski oraz Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, gdzie jako jedyna z Dolnego Śląska
uzyskała kwalifikacje zarówno w kategorii

Kuców i Dużych Koni. W ciągu sezonu wielokrotnie wygrywała konkursy od 100 do 120 cm
zarówno na zawodach regionalnych, jak też
ogólnopolskich.
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Kobierzyce – sylwetki kandydatów
w Zimowych Mistrzostwach Dolnego Śląska
w Nowej Rudzie, powołana została do Kadry
Wojewódzkiej Młodzików na rok 2022. Pola
w roku 2021 była:
– srebrną medalistką na dystansie 800 m stylem dowolnym w Letnich Mistrzostwach Dolnego Śląska – VI memoriał im. Andrzeja Wernera (Wrocław)
– złotą medalistką na dystansie 400 m stylem
dowolnym w Mistrzostwach Okręgu Wielkopolskiego w Poznaniu
– brązową medalistką na dystansie 200 m
stylem dowolnym w Mistrzostwach Okręgu
Wielkopolskiego w Poznaniu
– brązową medalistką na dystansie 100 m
stylem dowolnym w okręgowych zawodach
SWIMMANIA Dolnośląska Liga Pływacka

POLA

PIETRYK
––––––
PŁYWANIE

Zawodniczka pływackiego Klubu Sportowego
Swimmers Ślęza, która za osiągnięcia w roku
2021, w szczególności za ustanowienie czasu
29:88 s na dystansie 50 m stylem dowolnym

LENA

PAJĘCKA

––––––
LEKKOATLETYKA

Trzykrotna medalistka Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce w kategorii U16, w tym aktualna
Mistrzyni Polski w biegu na 1000 m z przeszkodami. Rekordzistka Dolnego Śląska w biegach
MARIA
na 600 m i 1000 m w kategorii U16. W bieżącym roku uzyskała najlepszy w historii Polski
wynik w biegu na 600 m (na hali) w kategorii
––––––
U16. Wielokrotna medalistka Mistrzostw DolKARATE
nego Śląska w każdej konkurencji (sprinty, biegi
średnie, biegi przełajowe). Zawodniczka klubu – Mistrzyni Polski PFKS Karate
WLKS Wrocław (trener: Kamil Kobiałka). Miesz- – Wicemistrzyni Europy w kategorii kadet
kanka Domasławia, uczennica 8 klasy Szkoły
Podstawowej w Tyńcu Małym.

WARMUŁA

BASKET KOSiR KOBIERZYCE

KPR GMINY KOBIERZYCE

Drużyna Basket KOSiR Kobierzyce trenuje pod okiem Karola Jaśko. Cyklicznie bierze udział w rozgrywkach KOSiR Basket Liga oraz B-Ball organizowanych przez klub w Dzierżoniowie. Drużyna
wychowuje młodych koszykarzy, którzy trafiają do dużych ośrodków koszykarskich w Polsce.
Dzieci i młodzież trenująca w Basket KOSiR mają bardzo duże ambicje, ciężko trenują, aby pokonać samego siebie.

W sezonie 2020/2021 drużyna KPR Gminy Kobierzyce zdobyła wicemistrzostwo Polski rozgrywek PGNiG Kobiet. W ostatnich latach zespół odnosi największe sukcesy w swojej historii.
Zawodniczki KPR-u Gminy Kobierzyce regularnie powoływane są do kadry narodowej seniorek oraz juniorek.

––––––
KOSZYKÓWKA

––––––
PIŁKA RĘCZNA

SWIMMERS ŚLĘZA
––––––
PŁYWANIE

Pływacy Swimers Śleza to pierwsza w Gminie Kobierzyce drużyna pływacka, która mimo niedługiego stażu może pochwalić się licznymi osiągnieciami swoich zawodników. W minionym roku
drużyna zanotowała największy, spośród dolnośląskich klubów, postęp w szkoleniu zawodników w kategorii dzieci 10-11 lat oraz młodzików. W 2021 r. młodzi pływacy: Pola Pietryk, Hania
Burandt, Emilia Mańczyk, Julia Stefurak, Mateusz Cziber, Jakub Lewczuk, Dariusz Wolny junior,
Filip Kuzera, zaznaczyli swoją obecność na wielu zawodach zdobywając łącznie 31 medali:
7 złotych, 12 srebrnych i 12 brązowych. Ponadto efektem pracy zawodników i trenerów, Dariusza
Wolnego i Pawła Chudyby jest powołanie Poli Pietryk i Mateusza Czibera do Kadry Wojewódzkiej Młodzików na rok 2022 r.
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Dariusz Kwiecień od wielu lat zajmuje się
szkoleniem karate w Kobierzycach, wychował już wiele pokoleń karateków. W ostatnim
roku jego podopieczni osiągnęli trzy medale
na Mistrzostwach Europy (złoto, srebro, brąz)
oraz drużynowe mistrzostwo Polski Młodzieży federacji PFKS.

EDYTA

MAJDZIŃSKA
––––––
PIŁKA RĘCZNA

DARIUSZ

KWIECIEŃ

Trenerka zespołu KPR Gminy Kobierzyce,
z którym w sezonie 2020/2021 zdobyły wicemistrzostwo Polski w rozgrywkach PGNiG
Superligi Kobiet w piłce ręcznej. Laureatka
nagrody Gladiatory 2021 dla najlepszego
trenera sezonu. Spod jej skrzydeł do kadry
narodowej seniorek trafiły m.in. Natalia Janas, Barbara Zima, Karolina Wicik, a do kadry
juniorek Patrycja Kozioł. Pracowita, energiczna, żywiołowa. W przyszłości kandydatka na
pierwszego trenera reprezentacji narodowej.

––––––
FITNESS/ NORDIC WALKING

WOLNY
––––––
PŁYWANIE

Olimpijczyk z Moskwy i utytułowany pływak
w kategorii Masters, był inicjatorem utworzenia pierwszego klubu pływackiego w Gminie
KAROL
Kobierzyce Swimmers Centrum Ślęza. W 2021 r.
młodzi pływacy: Pola Pietryk, Hania Burandt,
Emilia Mańczyk, Julia Stefurak, Mateusz
––––––
Cziber, Jakub Lewczuk, Dariusz Wolny junior,
KOSZYKÓWKA
Filip Kuzera, zaznaczyli swoją obecność na
Trener Basket KOSiR Kobierzyce Karol Jaśko wielu zawodach zdobywając łącznie 31 meod wielu lat pracuje z młodzieżą, rozwijając dali: 7 złotych, 12 srebrnych i 12 brązowych.
w nich pasję do koszykówki. Jest bardzo am- W 2021 r. zawodnicy klubu, prowadzenie
bitnym trenerem, dla którego liczy się każdy przez trenera Dariusza Wolnego zanotowali
młody człowiek bez względu na stopień umie- największy spośród dolnośląskich klubów,
jętności. Kilku jego wychowanków obecnie progres zawodników - dwoje z nich - Pola Pietrenuje w najlepszych klubach w Polsce: WKS tryk i Mateusz Cziber, powołanych zostało do
Śląsk oraz WKK Wrocław.
Kadry Wojewódzkiej Młodzików na rok 2022r.

JAŚKO

MONIKA

ROMANÓW

DARIUSZ

––––––
KARATE

Trener personalny, pasjonatka zdrowego stylu
życia, specjalista w dyscyplinie sportu nordic
walking i modelowania sylwetki.

