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INFORMACJE GMINNE
Ważne telefony

Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Sekretariat

Ryszard Pacholik
Piotr Kopeć
Maria Prodeus
Maria Wilk
Anna Muraczewska

71 36 98 100
71 36 98 126
71 36 98 123
71 36 98 127
71 36 98 125

RADA GMINY

Przewodnicząca
Rady Gminy
Zastępca
Przewodniczącego
Biuro Rady Gminy

Elżbieta Regulska

798 740 461

Henryk Łoposzko
Magdalena Marszałek-Wojciechowska

607 439 039
71 36 98 120

REFERAT OGÓLNY I SPRAW OBY WATELSKICH
Kierownik Referatu
71 36 98 209
Joanna Kłodzińska
Biuro Obsługi Klienta
71 36 98 106
Anna Janecka
71 36 98 130
Magdalena Golińska
Dowody osobiste
71 36 98 104
Joanna Wronkowska
Działalność gospodarcza Agata Krajewska
71 36 98 105
REFERAT FINANSOWY
Wymiar podatków
71 36 98 103
Magdalena Łabęcka
lokalnych od osób
71 36 98 131
Agnieszka Łysakowska
fizycznych
71 36 98 132
Edyta Duniec
Wymiar podatków lokalnych
od osób prawnych
71 36 98 113
Jacek Skrzyniarz
Księgowość podatkowa
71 36 98 148
Anna Bojdo
Kasa
71 36 98 122
Wymiar odpady
71 36 98 205
Joanna Kunert
Egzekucja opłat
71 36 98 181
Marek Kucharczyk
Zobow. z tyt. opłat
71 36 98 139
Monika Kasprzak
REFERAT INWEST YC JI, NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA
Kierownik Referatu
71 36 98 214
Rafał Krasicki
Nadzór inwestorski
wod-kan, melioracje
71 36 98 204
Grzegorz Morawski
Wodociągi,
71 36 98 192
Marta Ława
kanalizacja sanitarna
71 36 98 227
Alicja Kamińska
Inwestycje,
kanalizacja deszczowa
71 36 98 112
Dariusz Mirek
Inwestycje
71 36 98 168
Rafał Kołodyński
Zagospodarowanie
71 36 98 180
Grzegorz Maszka
przestrzenne
71 36 98 108
Zdzisław Skrzyniarz
Opłaty adiacenckie,
rewitalizacja, gospodarka
niskoemisyjna
71 36 98 124
Joanna Żygadło
Gospodarka
71 36 98 110
Marta Borkowska
nieruchomościami
71 36 98 136
Emilia Kopeć
Ochrona Środowiska
71 36 98 211
Elżbieta Nawrocka
71 36 98 111
Monika Pilichowska
71 36 98 174
Paulina Tomaszewska
REFERAT DRÓG, TRANSPORTU I MIENIA KOMUNALNEGO
Kierownik Referatu
71 36 98 191
Piotr Ligas
Inwestycje drogowe
71 36 98 118
Adam Wielgo
Drogi i organizacja ruchu Joanna Najmrodzka
71 36 98 201
Drogi i infrastruktura
71 36 98 224
Emilia Zimoch
Komunikacja zbiorowa,
lok. infrastruktury
71 36 98 213
Małgorzata Seredyńska
Oświetlenie drogowe
71 36 98 171
Magdalena Kowalska
Zarządzanie
nieruchomościami
71 36 98 177
Marta Stachów
Cmentarze komunalne,
gosp. mieszkaniowa
71 36 98 147
Rafał Chmielewski
Place zabaw,
Infrastruktura sportowa
71 36 98 146
Patrycja Bej
Zarządzanie ekipą
porządkową
71 36 98 107
Jarosław Komorowski
Kontrola pasów drogowych Michał Mirowski
71 36 98 117
REFERAT ŚRODKÓW ZEWN. I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Kierownik Referatu
71 36 98 226
Monika Śliwińska
Pozyskiwanie środków
zewnętrznych
71 36 98 155
Anna Dudarska
Zamówienia publiczne
71 36 98 176
Sylwester Janaszkiewicz
71 36 98 162
Paweł Piwowarski
71 36 98 161
Angelika Pucek
71 36 98 149
Jolanta Urbaś
71 36 98 151
Paulina Kosim
REFERAT EDUKAC JI, KULTURY I SPORTU
Kierownik Referatu
71 36 98 196
Anna Wilisowska
71 36 98 207
Oświata Publiczna
Anna Pietryk
71 36 98 197
Elżbieta Rusin
71 36 98 183
Oświata Niepubliczna
Kamila Just
71 36 98 143
Organizacje Pozarządowe Edyta Brzezińska
71 36 98 186
Sport
Wojciech Duczek
71 36 98 129
Fundusz Sołecki
Kamila Izraelska
URZĄD STANU C Y WILNEGO
71 36 98 206
Kierownik USC
Barbara Świerczyńska
STANOWISKA SAMODZIELNE
Kadry
71 36 98 208
Lucyna Suchecka
Promocja gminy
Agnieszka Jankowska71 36 98 163
-Jakus
71 36 98 138
Maria Okraszewska
Informatyka
71 36 98 200
Marek Milewski
71 36 98 199
Paweł Eljasiński
71 36 98 198
Krzysztof Kozłowski
Audytor wewnętrzny
71 36 98 203
Paweł Giszko
Ewidencja ludności
71 36 98 189
Wiesława Suchecka
71 36 98 221
Marta Szczygieł
Sprawy wojskowe i OC
71 36 98 202
Henryk M. Bosiacki
GMINNY OŚRODEK POMOC Y SPOŁECZNEJ
71 36 98 000

R O Z B U D O WA P R Z E D S Z KO L A W Ś L Ę Z I E

Szanowni Państwo,
Drodzy Rodzice,
informujemy, iż w bieżącym roku szkolnym 2019/2020
przedszkola samorządowe oraz oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych w okresie wakacyjnym
(lipiec, sierpień) będą funkcjonowały i sprawowały
opiekę nad dziećmi, z tym, że Przedszkole Samorządowe w Ślęzie będzie czynne tylko w sierpniu ze względu
na trwające prace wykończeniowe związane z rozbudową przedszkola.
Mamy świadomość, iż obecna sytuacja jest na tyle
wyjątkowa, iż konieczne jest dostosowanie pracy
przedszkoli do aktualnej rzeczywistości, by mogły
one świadczyć opiekę nad dziećmi w tym trudnym
dla rodziców powrocie do pracy.
Przedszkola samorządowe, kierując się bezpieczeństwem dzieci, nauczycieli i pozostałych pracowników, będą funkcjonowały zgodnie z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa, opracowanymi
na podstawie Wytycznych GIS.

W związku z kompleksową rozbudową Przedszkola Samorządowego w Ślęzie w lipcu będą prowadzone prace w dotychczasowych pomieszczeniach
przedszkola. Zaplanowana jest modernizacja szatni dla dzieci, malowanie pomieszczeń, wymiana kotłowni obsługującej cały obiekt wielofunkcyjny, adaptacja pomieszczeń pozostałych po dotychczas funkcjonującej kuchni. W nowej,
dobudowanej części przedszkola powstają nowoczesne i bogato wyposażone
trzy piękne sale dydaktyczne dla 75 maluchów z kolorowymi łazienkami i tarasami zewnętrznymi oraz duża sala do zajęć ruchowych i muzycznych dla dzieci.
Praca z dziećmi wymagającymi specjalnych metod i warunków prowadzona
będzie w kompleksie pomieszczeń terapii, na który złożą się wyposażona w specjalistyczny sprzęt sala do zajęć integracji sensorycznej, gabinety - logopedyczny
oraz terapii pedagogicznej i psychologicznej. W nowej części mieści się również
duży i funkcjonalny pion kuchenny pozwalający na przygotowanie pysznego przedszkolnego jadłospisu. Teren przedszkola zostanie powiększony, a dzieci
do dyspozycji otrzymają trzy zróżnicowane wielkością place zabaw oraz duży
obszar zielonego ogrodu. Od września w naszym przedszkolu bawić i uczyć się
będzie mogło blisko 300 dzieci.

Bożenie Korkuś

Z uwagi na konieczność zaplanowania organizacji
pracy przedszkoli na najbliższe miesiące, prosimy
Rodziców o niezwłoczne zgłaszanie dziecka w placówce na okres wakacji w terminie do 15 czerwca
2020 r.
Dołożymy wszelkich starań, by w miarę możliwości
w okresie wakacyjnym przyjąć jak największą liczbę dzieci, oczywiście w ramach obowiązującego
reżimu sanitarnego, zapewniając najwyższe środki
ostrożności. Jednocześnie, pomimo wdrożenia nadzwyczajnych procedur chroniących dzieci i pracowników, zwracamy uwagę Rodzicom by byli świadomi możliwości zarażenia się ich dzieci, pozostałych
domowników, pracowników w przedszkolu i innych
dzieci COVID-19.

Violetcie Kowalskiej
− wyrazy współczucia
z powodu śmierci Taty

Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce

Elżbieta Regulska
Przewodnicząca Rady
Gminy Kobierzyce
Koleżanki i Koledzy
z Urzędu Gminy Kobierzyce

POSTERUNEK POLIC JI W KOBIERZ YC ACH

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

sierż. szt.
Szymon Młynarczyk
kom. 601 810 541

st. sierż.
Łukasz Cywiński
kom. 601 814 402

asp.
Paweł Artymowicz
kom. 601 816 329

szymon.mlynarczyk@wroclaw.wr.policja.gov.pl

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

pawel.artymowicz@wroclaw.wr.policja.gov.pl

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

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

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

Kierownik Posterunku Policji w Kobierzycach asp.sztab. Sławomir Kniat (tel. 71 311 11 07) pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz.10.00-14.00 w Posterunku Policji;
w przypadku nieobecności w zastępstwie dyżur pełnić będzie asp. Marcin Szczurowski (tel. 71 311 11 07).
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• telefonicznie do Sekretarza Gminy Kobierzyce:
Marii Wilk, tel. 71 36 98 125
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Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce
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Zbliżają się nabory grantowe –
Zapraszamy na szkolenia on-line!
Zapraszamy na szkolenia z zakresu przygotowania wniosku o powierzenie grantu
oraz prawidłowej realizacji i rozliczania
grantu! Szkolenia maja formę tutoriali, podzielonych tematycznie na 5 części. Cztery
z nich zakończone są testem sprawdzającym zdobytą wiedzę, piąty to prezentacja dobrych praktyk. Nowa forma szkoleń
ma związek z aktualnie obowiązującymi
ograniczeniami. Mamy jednak nadzieję, że
przypadnie Państwu do gustu i docenią
Państwo walory takiego rozwiązania – stała
dostępność szkoleń w miejscu i czasie,
o którym sami Państwo decydujecie.
Jak skorzystać ze szkoleń i doradztwa zdobywając punkty w ocenie grantu?
Wejdź na naszą stronę internetową (zakładka:
nabory/szkolenia) i wypełnij formularz zgłoszeniowy na szkolenie GRANTY nabór 2020.

Istotne jest podanie imienia i nazwiska, adresu mailowego, a także informacji, jakiego
wnioskodawcę/grantobiorcę reprezentujemy. Ponadto należy udzielić zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zawartą w formularzu informacją na ten temat.
Na podstawie zgłoszenia pracownik biura
wpisze nas na listę uczestników szkolenia.
Istotne jest także aby imieniem i adresem
mailowym podanym w formularzu zgłoszeniowym posługiwać się wypełniając testy
podsumowujące wiedzę zdobytą na szkoleniu, ponieważ na podstawie kompletu
4 zaliczonych testów podsumowujących
szkolenie, pracownik biura LGD odnotuje
na liście fakt odbycia przez Państwa szkolenia. Teraz już pozostaje tylko kliknąć w link
prowadzący do pierwszej części szkolenia.

W szkoleniu można uczestniczyć dowolną
ilość razy w wybranym przez Państwa miejscu i czasie. Po zakończeniu szkolenia zapraszamy do sprawdzenia swojej wiedzy. Na tej
samej stronie znajdą Państwo link prowadzący do testu. W przypadku niepowodzenia test
można powtórzyć. Tą samą drogą przechodzimy przez kolejne części szkolenia. Piąty
tutorial to prezentacja dobrych praktyk, które
mamy nadzieję, zainspirują Państwa do rozpoczęcia pracy nad własnym projektem. Na
naszej stronie: www.lider-a4.pl., w zakładce:
nabory/ogłoszenia, ukazały się już ogłoszenia
o naborach grantowych, a pracownicy biura
czekają na Państwa z pomocą w przygotowaniu wniosków o powierzanie grantów.
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Z obrad
Rady Gminy
Kobierzyce
29 maja odbyła się XIX Sesja Rady Gminy
Kobierzyce. Zostało podjętych 11 uchwał.
Dotyczyły one m.in.: aktualności studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Kobierzyce; zmian
uchwał dot. utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanach Wrocławskich, Tyńcu Małym, Wysokiej, Pustkowie
Żurawskim; zmiany uchwały dot. rozwiązania Gminnego Zespołu Szkół w Kobierzycach i wyodrębnienia jednostek organizacyjnych. Plany posiedzeń oraz wszystkie
podjęte uchwały znajdują się na stronie internetowej Gminy Kobierzyce www.ugk.pl.
Maria Okraszewska

Parę słów o inwestycjach...
- W poprzednim numerze biuletynu samo- wykaz inwestycji gminnych na str.6-7 po to,
rządowego ‹Kobierzyce Moja Gmina - Moja by mogli się Państwo z nim zapoznać.
Wieś› wspominaliśmy o tym, jaki wpływ
- Kilka pozycji wymaga chyba bardziej szczena inwestycje gminne ma pandemia korogółowego omówienia?
nawirusa. Jest początek czerwca, czy możemy mówić, że sytuacja uległa znaczącej - Z pewnością tak. Mam tu na myśli choćby
powrót na budowy firmy ATA, która wykozmianie?
nuje nasze największe zadanie w historii
Ryszard Pacholik, Wójt Gminy Kobierzyce
Gminy Kobierzyce, czyli budowę kanalizacji
- Odpowiedź na to pytanie nie jest wcale
w 11 miejscowościach. To cieszy, gdyż spotaka prosta, gdyż w dalszym ciągu nie jestedziewamy się, że do końca roku wszystkie
śmy w stanie określić, czy i kiedy będziemy
prace dobiegną końca i mieszkańcy będą
mogli mówić o zakończeniu pandemii i pomogli dokonać podłączenia swoich budynwrocie do czasów tzw. ‹normalności›. Tym
ków do nowej sieci.
samym, nie jesteśmy w stanie przewidzieć
i oszacować wpływów do gminnego budże- - Przymusowa przerwa w szkołach i brak
tu, a to jest przecież podstawą do podejmo- uczniów w budynkach też jest chyba w jawania decyzji, jakie inwestycje będą wyko- kiś sposób wykorzystywany?
nywane i na jakie po prostu możemy sobie
- Oczywiście, że tak. W dobrym tempie propozwolić. Widzimy oczywiście symptomy
wadzona jest rozbudowa szkoły w Bielanach
pewnego ożywienia i dlatego prezentujemy

Ryszard Pacholik Wójt Gminy Kobierzyce

Wrocławskich i prace budowlane w Przedszkolu w Ślęzie. Trwa kolejny etap remontu w Szkole Podstawowej w Kobierzycach.
Problemy mamy niestety z rozpoczęciem
budowy przedszkola w Wysokiej, ze względu
na protest mieszkańców tej miejscowości.
Trwają natomiast procedury przetargowe
dotyczące rozbudowy szkoły w Wysokiej.
- Na koniec dwa słowa o świetlicach i innych budynkach użyteczności publicznej.
- Dobiegają końca prace na budowach w Księginicach i Ślęzie, podobna sytuacja jest na
budowie remizy strażackiej w Pustkowie
Żurawskim. Zaawansowane są prace na
budowie Dziennego Domu Opieki Społecznej w Tyńcu Małym. Trwają oczywiście prace
przy budowie dróg, chodników oraz oświetlenia w kilku miejscowościach naszej gminy.
-Dziękuję za rozmowę.
Przedszkole w Ślęzie - rozbudowa

Janusz Kołodziej
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INFORMACJE GMINNE

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W:
LOK ALNYM PROGRAMIE WSPIERANIA EDUK ACJI
UZDOLNIONYCH UCZNIÓW GMINY KOBIERZYCE
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Celem programu stypendialnego jest wyłonienie grupy najzdolniejszych uczniów, objęcie ich opieką oraz wspieranie
rozwoju. Działania te z pewnością przyczynią się do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności młodzieży w Gminie Kobierzyce.
Warunki uczestnictwa
Do programu można zgłaszać uczniów klas IV-VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, którzy posiadają udokumentowane osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz bardzo dobre wyniki w nauce oraz zamieszkują na obszarze Gminy Kobierzyce
Opis programu
1. Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego (tj. od września do czerwca – 10 miesięcy) za wybitne osiągnięcia
uczniów.
2. Ustanowiono następujące kategorie stypendiów:
a) stypendium naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce - przeznaczone dla uczniów, którzy uzyskali w danym roku na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 5,8;
b) stypendium naukowe za wysokie osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych - przeznaczone dla uczniów,
którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty, I, II lub III miejsce w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania
konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. poz. 125 ze zm.), co najmniej na szczeblu wojewódzkim w danym roku szkolnym;
c) stypendium artystyczne - przeznaczone dla uczniów, którzy uzyskali indywidualnie I, II lub III miejsce w konkursach artystycznych, turniejach, festiwalach na szczeblu co najmniej wojewódzkim za dany rok szkolny, a także uzyskali w danym roku na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 4,2.
3. Kandydaturę stypendysty mogą zgłaszać:
a) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,
b) dyrektorzy szkół, wychowawcy, nauczyciele, opiekunowie naukowi lub artystyczni.
4. Zgłoszenie należy składać na formularzu Wniosek o Przyznanie Stypendium Gminy Kobierzyce.
Do wniosku należy dołączyć:
a) uwierzytelnioną przez szkołę kopię świadectwa szkolnego za dany rok szkolny;
b) uwierzytelnione przez wnioskodawcę kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe lub artystyczne za dany rok szkolny;
c) klauzulę informacyjną podpisaną przez wnioskodawcę.
5. Termin składania wniosków: od 26 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.
6. Złożenie wniosków jest możliwe poprzez:
- złożenie wniosku osobiście w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Kobierzyce,
- przesłanie wniosku oraz załączników pocztą na adres:
Urząd Gminy Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce
Decyduje data wpływu do Urzędu.
- przesłanie wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP.
Informacje dodatkowe
Wniosek należy wypełnić we wszystkich polach, bardzo ważny jest kontakt do rodzica/opiekuna prawnego (numer telefonu,
adres e-mail), wniosek o Przyznanie Stypendium Gminy Kobierzyce oraz klauzula informacyjna dostępne są w Biurze Obsługi
Klienta w Urzędzie Gminy Kobierzyce oraz do pobrania na stronie internetowej www.ugk.pl.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 71 36 98 197 lub 71 36 98 196.
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Wykaz inwestycji realizowanych na terenie
Gminy Kobierzyce cz.I

Księginice - budowa świetlicy

Budynki i obiekty komunalne
ŚWIETLICE

pomieszczeń szkoły z przebudową instalacji, obiekt, będzie obecnie uzyskiwał pozwolenie na użytkowanie;
układane są wykładziny podłogowe;

KSIĘGINICE – Wykonawca zintensyfikował WYSOKA – realizowany jest projekt noweprace związane z zagospodarowaniem tere- go przedszkola przy ul. Radosnej w ramach
nu na budowie nowej świetlicy, wykonywa- umowy zaprojektuj-wybuduj, czekamy na rozpatrzenie protestu do wydanego pozwolenia
ne są roboty drogowe;
na budowę I etapu, kontynuowane są pozoŚLĘZA – na budowie nowej świetlicy wykostałe prace projektowe, spółka gazownicza odnano nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego;
mówiła zawarcia umowy na zasilanie obiektu
spółka gazownicza poinformowała, że nie wyw gaz sieciowy;
wiąże się z umowy na doprowadzenie gazu
sieciowego do zasilania obiektu, konieczne ŚLĘZA – w ramach rozbudowy przedszkola
przy ul. Przystankowej układano okładziny
będzie wykonanie zasilania zastępczego;
ceramiczne, prowadzono prace związane
PEŁCZ YCE – realizowana jest dokumentacja
z rozbudową w istniejącej części obiektu,
wykonawcza świetlicy po przeprowadzotrwa realizacja nawierzchni i wyposażania
nym audycie, Wody Polskie wznowiły proplaców zabaw;
cedurę związaną z uzyskaniem pozwolenia
wodnoprawnego przerwaną ze względu na BIELANY WROCŁAWSKIE – prowadzona jest
budowa nowego budynku szkoły, zakończoepidemię;
no stawianie ścian konstrukcyjnych parteru,
NOWINY – rozpoczęto realizację dokumenwykonano stropy i podkłady posadzki, na sali
tacji projektowej nowej świetlicy, sporządzagimnastycznej wykonano poszycie dachu;
na została koncepcja obiektu z zagospodaINNE
rowaniem terenu;
SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, ŻŁOBKI
KOBIERZ YCE – korzystając z przerwy w nauce kontynuowany jest gruntowny remont

T YNIEC MAŁY – w ramach adaptacji części
pomieszczeń byłej szkoły pod dom opieki
dziennej prowadzone są prace dekarskie
i elewacyjne, wykonywane są prace zagospodarowania terenu, montaż wiaty śmietnikowej; wewnątrz montowane są sufity
podwieszane;
Wodociągi i kanalizacja
Trwa realizacja umowy na projekt i budowę
kanalizacji sanitarnej w 11 miejscowościach
gminy z odcinkami wodociagów; Wykonawca w ostatnim czasie prace prowadził w miejscowościach:
PEŁCZ YCE – zakończono roboty uzupełniające przy ul. Wspólnej, Sezamkowej, Pogodnej
MAGNICE – roboty uzupełniające przy ul. św.
Józefa;
KSIĘGINICE – prace wykończeniowe zbiorników pompowni ścieków;

MAŁUSZÓW – rurociągi tłoczne;
BĄKI – ul. Spacerowa;
Trwają prace projektowe uzupełniających
odcinków kanalizacji sanitarnej i wodociągów do budynków przy drogach prywatnych, których właściciele zgłosili się do gminy z prawem do dysponowania gruntem
i nieodpłatną zgodą na służebność oraz
do nowych budynków, które powstały po
określeniu zakresu do głównego kontraktu;
WYSOKA – trwa budowa nowej strefowej
pompowni wody ze zbiornikiem żelbetowym przy ul. Chabrowej; przeprowadzono
próby szczelności zbiornika o poj. ponad
300m3, wykonano główne prace na budynku technicznym;
P U S T K Ó W Ż U R A W S K I – realizowany jest
projekt likwidacji oczyszczalni ścieków wraz
z odcinkiem tranzytowym sieci kanalizacyjnej do Kuklic.

Sport, rekreacja, komunikacja
Projektowana jest przebudowa drogi KobieŻERNIKI MAŁE – ul. Tyniecka i Dębowa oraz
rzyce–Chrzanów wraz z wykonaniem ciągu
PUSTKÓW ŻURAWSKI – na budowie nowej
odtworzenie nawierzchni ulic osiedlowych;
pieszo-rowerowego w procedurze ZRID;
remizy strażackiej Wykonawca wykonał
wpięcie do sieci wodociągowej zasilającej KRZ YŻOWICE – ul. Główna i przepompownia Wykonywane są projekty organizacji ruchu
przy ul. Leśnej;
i brakującego oznakowania tras rowerowych K1 i K2.
Trwa procedura zakończenia robót przy
budowie ciągów pieszo-rowerowego i pieszo-jezdnego na odcinku Kobierzyce (skrzyżowanie) – Pełczyce (park) oraz drogi dla
rowerów Ślęza (most) – Bielany (tory PKP).
Na zlecenie PKP PLK realizowana jest rewitalizacja linii kolejowej nr 285 Wrocław–Świdnica, wzdłuż linii kolejowej na terenie naszej
gminy rozłożono materiały do wykonania
robót, prowadzone są wycinki zieleni.

Kobierzyce - remont szkoły

Ochrona środowiska
Przygotowywany jest opis przedmiotu zamówienia Programu poprawy stanu środowiska przyrodniczego i adaptacji do zmian
klimatu w Gminie Kobierzyce.
Rafał Krasicki
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Wykaz inwestycji realizowanych n

Rozbudowa szkoły w Bielanach Wrocławskich

Budynki i obiekty komunalne
Grupa porządkowa wykonuje koszenia w miejscowościach gminnych według harmonogramu oraz zajmuje się bieżącym utrzymaniem infrastruktury dróg, ulic oraz chodników, polegającym na przycinaniu drzew,
krzewów w pasach drogowych, naprawie
znaków drogowych, a także usuwaniu dzikich wysypisk.
Trwają prace tynkarskie przy przebudowie
budynku wielorodzinnego przy ul. Bocznej 4 w Ślęzie.
Zakończono modernizacę łazienek na parterze przy wejściu do Urzędu Stanu Cywilnego.
Rozpoczęto prace zewnętrze przy modernizacji elewacji od strony zachodniej budynku Urzędu Gminy.

Zakończono modernizację instalacji elektrycznej, montaż klimatyzacji oraz wymianę podłogi w świetlicy wiejskiej w miejscowości Królikowice.
Ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego wykonano ogrodzenie wokół stawu
przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieszyce, zakupiono i zamontowano klimatyzację w świetlicy wiejskiej w Małuszowie oraz
zakupiono i zamontowano rolety zewnętrzne i kontener gospodarczy w miejscowości
Budziszów.
Wykonano odświeżenie elewacji w budynkach świetlic wiejskich w Budziszowie i Małuszowie.

mieszkalnym przy ul. Witosa 13 w Kobie- Zakończono prace przy budowie chodnirzycach.
ka i miejsc postojowych przy ul. OgrodoZakończono prace remontowe mieszkania wej w Bielanach Wrocławskich.
przy ul. Słonecznej w miejscowości Budziszów. Trwają prace przy budowie drogi transportu rolnego Domasław–Tyniec Mały, gdzie
Drogi i oświetlenie
wykonywany jest odcinek od ul. Pszennej
Wstrzymano prace przy inwestycji Przebudo ul. Piaskowej.
dowa wiaduktu drogowego nad Autostradą
A4 w km 154+950 w ciągu drogi powiatowej Trwają prace projektowe przebudowy skrzyul. Pszennej w miejscowości Ślęza. Obecnie żowania drogi powiatowej nr 1959 D z droustalono zakres zastępczej organizacji ru- gami gminnymi: ul. Pogodną i ul. Parkową
chu na terenie GDDKiA, (czekamy na za- w Magnicach.
twierdzenie, a wznowienie robót ustalono Zakończono prace przy przebudowie ul.
na drugą połowę czerwca 2020 r.).
Brzoskwiniowej w Tyńcu Małym.

Trwają prace przy budowie drogi Rolantowi- Zakończono prace przy wykonaniu kanace–Dobkowice–Damianowice. Obecnie wy- lizacji deszczowej w ul. Krótkiej w KobieZakończono prace polegające na wymia- konywane są chodniki odcinku Dobkowice rzycach.
nie kominków wentylacyjnych w budynku – Damianowice.

Remiza w Pustkowie Żurawskim
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na terenie Gminy Kobierzyce cz.II

Rewitalizacja linii kolejowej w Kobierzycach

Cieszyce - ogrodzenie wokół stawu

Rozpoczęto procedurę rozpoznania rynku
na wyłonienie wykonawcy inwestycji Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej
Zakończono prace odbiorowe inwestycji: budowy oświetlenia drogowego w wybranych
Budowa oświetlenia drogowego w wybra- miejscowościach Gminy Kobierzyce:
- ul. Malinowa i ul. Łąkowa w Szczepanonych miejscowościach Gminy Kobierzyce:
wicach,
- ul. Słoneczna w Pustkówie Wilczkowskim,
- ul. Klonowa i ul. Brzozowa w Żernikach
- ul. Kasztanowa w Kuklicach,
Małych,
- ul. Miodowa oraz ul. Brzozowa w Kobie- działka drogowa nr: 417 w Wierzbicach,
rzycach,
- ul. Bajeczna w Wysokiej,
- ul. Leszczynowa w Wysokiej,
- działka drogowa nr: 64/6 w Kuklicach,
- ul. Sportowa w Jaszowicach,
- ul. Sportowa w Domasławiu,
- ul. Źródlana w Wierzbicach,
- ul. Rumiankowa w Księginicach,
- ul. Brzoskwiniowa w Tyńcu Małym,
- ul. Szkolna w Tyńcu nad Ślęzą,
- ul. Jesionowa w Magnicach,
- ul. Dębowa w miejscowości Żerniki Małe. - ul. Orzechowa w Żurawicach,
- przystanki w Szczepankowicach Małych.
Piotr Ligas

Ślęza - montaż placu zabaw obok przedszkola

Trwają prace przy wykonaniu ul. Lawendowej w Kobierzycach ( usuwana jest kolizja z siecią energetyczną).

Rolantowice-Dobkowice-Damianowice - budowa drogi
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Kolejny etap poprawy
estetyki otoczenia

Stowarzyszenie Bielany dla Ciebie ma swoją
siedzibę przy ul. Słonecznej 2 w samym centrum miejscowości przy dużym gminnym
parkingu. Osoby należące do tego stowarzyszenia starają się sukcesywnie poprawiać estetykę tego obiektu. Wiosną zakupiono donice w jednolitym kremowym kolorze, które
swoją kolorystyką nawiązują do elewacji
budynku. Nasadzenia kolorowych kwiatów
sprawiły, że roślinny akcent ożywił przestrzeń
tarasu i stworzył przyjazne miejsce do spotkań integracyjnych na świeżym powietrzu.
Obok budynku znajduje się teren zielony,
który wymaga ciągłej pielęgnacji, dlatego
też zakupiono kosiarkę do koszenia traw-

nika. Zarówno sadzonki kwiatów jak i kosiarkę, Stowarzyszenie zakupiło z własnych
środków finansowych wypracowanych podczas organizacji działań statutowych. Na
ten cel wydatkowano około 1 000 zł. Przed
wejściem na teren obiektu na chodniku
zostały usytuowane dwie piękne donice
z sadzonkami kwiatów zakupione z funduszu sołeckiego. Stowarzyszenie w ramach
współpracy z sołectwem zobowiązało się
dbać i pielęgnować nasadzenia. Wszystko
to sprawiło, że dookoła zrobiło się kolorowo
i przyjaźnie.
Zarząd Stowarzyszenia
Bielany dla Ciebie

ARiMR: Materiał siewny 2020 – ruszył nabór wniosków
Od 25 maja do 25 czerwca rolnicy mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie
dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii
elitarny lub kwalifikowany za rok 2020.
W poniedziałek, 25 maja, ruszył nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego
za 2020 rok. Wnioski można składać do 25 czerwca.
O dopłaty mogą się ubiegać producenci rolni, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany i posiadają działki rolne,
na których uprawia się gatunki roślin objęte dopłatami o łącznej powierzchni nie
mniejszej niż 1 ha.
Dofinansowanie można uzyskać do następujących gatunków roślin uprawnych:
- zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna),
pszenżyto, żyto;
- rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały,
wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
- ziemniak.
Wsparcie jest udzielane w formule pomocy de minimis w rolnictwie. Limit pomocy
dla jednego producenta rolnego wynosi 20 000 euro w okresie trzech lat podatkowych, przy czym jeśli jest on powiązany osobowo lub kapitałowo z innym podmiotem, to limit ten dotyczy jednego przedsiębiorstwa.
Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Można je przekazywać za pośrednictwem
platformy ePUAP, przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych
wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych agencji lub osobiście.
W roku 2019 producenci rolni złożyli 70 tys. wniosków o przyznanie dopłat do materiału siewnego. Na realizację programu przeznaczono 75 mln zł.

ROZMAITOŚCI
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Wieści od wędkarzy
Miłośnicy wędkarstwa już od ponad miesiąca, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa
Zdrowia, mogą oddawać się swojej pasji,
ale jeszcze nie wszystko wróciło do normy.
Koło Wędkarskie nr 8 w Kobierzycach zrzesza obecnie 240 wędkarzy. Staw w parku
w Kobierzycach oraz inne zbiorniki wodne
w naszej gminie przyciągają wielu zwolenników wędkarstwa nie tylko z naszej gminy,
ale także z różnych zakątków naszego województwa. O sytuacji kobierzyckich (ale nie

tylko) wędkarzy rozmawiam z Prezesem którzy zlekceważyli ustaleń zostało ukaranych
Koła Wędkarskiego nr 8 w Kobierzycach, mandatami. Całe szczęście od poniedziałku
Bolesławem Pietrasem.
20 kwietnia przepisy zezwalają na wędko- Panie Prezesie, jak w obecnej sytuacji epi- wanie, ale w poszanowaniu obowiązujących
obecnie przepisów. Obowiązkowe jest zachodemicznej mają się wędkarze?
wanie bezpiecznych odległości.
- Niestety cała wczesna wiosna, aż do 20 kwietnia b.r. to okres kiedy wędkarze nie mogli od- - Czy pandemia COViD-19 pokrzyżowała
dawać się swojej pasji. Ze względu na przepisy Wam wędkarski kalendarz?
i obostrzenia, które wówczas obowiązywały - Niestety tak, nasze Koło miało w planie do
nie można było wędkować, a wielu śmiałków, wakacji dwukrotnie zorganizować zawody
wędkarskie dla członków Koła - w kwietniu
i czerwcu. Niestety również te czerwcowe
zawody się nie odbędą. Liczymy na to, że
sytuacja po wakacjach ulegnie poprawie
i będziemy mogli zorganizować przynajmniej
2 razy zawody. Miłośnicy wędkarstwa nieustająco dopytują się o zawody, ale musimy kierować się obowiązującymi przepisami, a także
zdrowym rozsądkiem.

cze składek za rok 2020. Co można z tym
zrobić obecnie?
- Istnieje możliwość opłacenia składki przez
internet. W dowolną wyszukiwarkę internetową wpisujemy np. PZW we Wrocławiu i odnajdujemy stronę: www.pzw.org.pl/wrocław/.
Tam po prawej stronie odnajdujemy zakładkę
e-zezwolenia. Wypełniamy dane, o które prosi
system i dokonujemy przelewu internetowego. Po kilku chwilach otrzymujemy e-maila
na wcześniej wskazany adres i drukujemy
przysłane nam zezwolenie. Całość zajmuje nie
więcej niż 5 minut.
- Czego mogę życzyć Panu i wszystkim wędkarzom kobierzyckiego Koła?
- Oprócz tradycyjnego ‹połamania kija›, to
niech już odejdzie od nas ten wirus i pozwoli
nam zorganizować fajne, a przede wszystkim
bezpieczne, zawody wędkarskie.

- Są tacy wędkarze, którzy z różnych po- - Dziękuję za rozmowę.
Wojciech Duczek
wodów, między innymi braku możliwości
opłaty u skarbnika Koła, nie opłacili jesz-
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Kulturalne i prospołecznie działania Kobierzyckiego
Ośrodka Kultury

Początki były trudne. Odwołane zajęcia sekcyjne, świetlicowe oraz zamknięte biblioteki
sprawiły, że obiekty ośrodka kultury przestały
tętnić życiem. Trzeba było też zastanowić się,
jak działać, by być nadal w kontakcie z odbiorcami, dziećmi, seniorami, uczestnikami zajęć
– by pokazać, że ośrodek istnieje i działa, choć
na innych zasadach. Do tych wyzwań pracownicy podeszli bardzo kreatywnie. Jedną z sal
przerobiono na studio nagrań, wymyślono
scenografię, a jeden z pracowników przywiózł
z domu parę profesjonalnych elementów: tło,
światła, statyw. Trzeba było też przemyśleć
sprawę montażu nagranych materiałów. W tym
pomogło szybkie przeszkolenie pracowników wszystko robiono i nadal robi się własnymi siłami, dlatego wszystkie materiały są montowane
w Kobierzyckim Ośrodku Kultury. Rozpoczęto
nagrywanie różnych form: plastycznych prezentacji przedświątecznych, czy muzycznych
instruktaży prostych i melodyjnych piosenek
(gitara i ukulele). Ruszył cykl czytania bajek,
nagrano okolicznościowe teatrzyki (Dzień Piekarza, Dzień Ziemi). Duży wkład pracy był także
potrzebny przy filmikach plastycznych. Starannie przemyślane, przygotowane, rozpisane
na poszczególne fazy musiały być nagrane za
jednym zamachem. Są publikowane z myślą
o dzieciach, całych rodzinach i naszych seniorach (cykl Pora dla seniora). Uaktywnili się też
instruktorzy, którzy w domach ponagrywali
swoje prezentacje (ceramika, taniec). Również
ze świetlic zaczęły napływać propozycje ciekawych prac plastycznych dla dzieci. Wszystkie
ręce znalazły się więc na pokładzie. W miejsce
odwołanych imprez udało się zaproponować
koncert górali z wyborem piosenek dedykowanych św. Janowi Pawłowi II, który odbył

się 18 maja w ramach Pory dla seniora oraz
dziecięcej gwiazdy muzyki dance, 11-letniego WonerS’a, przygotowanego specjalnie na
Dzień Dziecka.
Skarbnicą pomysłów są również kroniki Kobierzyckiego Ośrodka Kultury, które zawierają
zdjęcia, wpisy i autografy gości, artystów, zespołów. Te ciekawostki publikowane pod szyldem
Z archiwum KOK stanowią mały skok w przeszłość ośrodka. Są też projekty autorskie realizowane zespołowo (felieton o św. Janie Pawle II,
życzenia na Dzień Matki, filmik na Dzień Działacza Kultury). Dla wszystkich chętnych przygotowano również specjalne quizy internetowe:
dla dzieci i młodzieży (Co wiesz o św. Janie Pawle II?) i dla dorosłych – historyczny planowany
w okresie 10-19 czerwca, który ma za zadanie
popularyzację wiedzy na temat historii naszej
gminy i środowiska lokalnego. Warto wziąć
w nim udział, bo na zwycięzców czekają miłe
upominki (gadżety). Na stronie KOK i FB publikowane są również rekomendacje czytelnicze
ciekawych książek polecane przez Bibliotekę
Publiczną w Kobierzycach, jak i okazjonalne
artykuły naszych bibliotekarzy o wybranych gatunkach literackich. Warto też wspomnieć o akcji
szycia maseczek. Rozdano ich ok. 1,5 tys. – dla
dzieci i dorosłych. Były szyte przez pracowników
KOK. Część materiałów została zakupiona ze
środków własnych ośrodka, część została przyniesiona z domowych zasobów. Jak będą wyglądać te powroty do normalności? Trzeba być
przygotowanym na różne sytuacje, ale wypracowane do tej pory sposoby funkcjonowania
na pewno przydadzą się w przyszłości. Pewne
jest jedno – z wielką radością znów przywitamy
mieszkańców gminy w naszych progach!
Izabella Starzec

SPORT 11
Zasady odmrażania sportu powszechnego w obiektach sportowych Gminy
Kobierzyce administrowanych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Ćwicz z KOSiR-em

W ramach procesu odmrażania sportu powszechnego zostały otwarte w pierwszej
kolejności następujące obiekty sportowe:
od dnia 04.05.2020 r.
Ślęzańsko-Bielański Obiekt Sportowo-Rekreacyjny (Orliki, rolkostrada)
– pon.-pt. 14:00- 22:00 | sob.-nd. 10:00-22:00
od dnia 06.05.2020r.
Stadion Sportowy w Kobierzycach (teren rekreacyjny, płyta sztuczna boiska do
piłki nożnej) – pon.-pt. 13:00- 21:00 | sob.-nd. 13:00-21:00
od dnia 18.05.2020 r.
Hala Sportowo-Widowiskowa im. Adama Wójcika w Kobierzycach
– pon.-pt. 08:00- 16:00 (w godzinach popołudniowych – po wcześniejszej rezerwacji)
| sob.-nd. (po wcześniejszej rezerwacji)
od dnia 01.06.2020 r.
Stadion w Jaszowicach w godzinach treningów sekcji i klubu sportowego LKS Polonia Jaszowice: wt.-czw. 16:00-21:00 | sob. 11:00-13:00
Ponadto od 1 czerwca wracamy z działalnością wybranych sekcji sportowych dla
dzieci, prowadzonych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji.
W programie zajęć:

Piłka nożna • Piłka ręczna • Karate • Koszykówka • Nordic Walking

Ć WICZENIE NA WZMOCNIENIE BRZUCHA
W pozycji siedzącej, przyciągamy ugięte kolana do klatki piersiowej. Stopy złączone, a ramiona skrzyżowanie.

Wypychamy kolana i stopy przed siebie jednocześnie
rozkładając szeroko na boki ramiona. Należy zachować
10-15 cm wysokość stóp nad podłożem.

WZMACNIANIE RAMION
Z pozycji podpartej wykonujemy niskie zejście uginając ramiona, zachowując prosty kręgosłup.

Wykonujemy podniesienie całego ciała ramionami,
jednocześnie skręcając tułów do góry. Wykonujemy
jednocześnie wyprost ramienia.

WZMACNIANIE NÓG
Z pozycji stojącej z wyprostowanym kręgosłupem wykonujemy głęboki wypad do przodu.

Przednia noga ugięta, utrzymuje kąt 90 stopni. Druga
noga ugięta minimalnie dotyka podłoża. Kręgosłup
w całym ćwiczeniu wyprostowany.

Zajęcia będą przebiegać z zachowaniem zasad zawartych w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 16 maja 2020 r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Aktualne informacje na temat działalności KOSIR umieszczamy na stronie:
www.sport-kobierzyce.pl, na którą serdecznie Państwa zapraszamy!

Wracamy do gry!
KOSiR
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K PR Gminy Kobierzyce nie próżnuje!

Mimo zakończenia sezonu 2020/2021 piłkarki ręczne KPR-u Gminy Kobierzyce mają
przysłowiowe pełne ręce roboty. Zdobycie
brązowego medalu nie spowodowało spoczęcia na laurach – wręcz przeciwnie, jest
czas na spokojne przygotowanie się do następnego sezonu, naładowanie baterii oraz
wiele innych spraw, na które wcześniej nie
było czasu. Wszystkie zawodniczki cały czas
intensywnie trenują indywidualnie bądź
w małych grupkach, zachowując oczywiście wszelkie środki ostrożności, tak aby
do właściwego okresu przygotowawczego
do nowego sezonu nie przystępować po
kilkumiesięcznej przerwie. Warunki do treningu są nieco utrudnione, czasem zwykłą
siłownię muszą zastąpić rzeczy codziennego użytku. Nikt jednak nie narzeka, ponieważ wiemy, że solidnie przepracowany czas
zaprocentuje w przyszłości. Była również
okazja, aby odwiedzić Zakład Opiekuńczo-

-Leczniczy dla Dzieci w Wierzbicach. Kinga
Jakubowska oraz Mariola Wiertelak przekazały najpotrzebniejsze rzeczy codziennego
użytku i wymieniły spostrzeżenia z pracownikami ośrodka. Okres wakacyjny, to również czas zmian personalnych w składzie
brązowych medalistek Mistrzostw Polski.
Żółto-zielono-czerwone barwy opuściły
Julia Walczak oraz Elżbieta Piotrowska,
którym dziękujemy za grę w kobierzyckim
zespole i życzymy powodzenia w życiu prywatnym, gdyż obie zawodniczki zakończyły sportową karierę. W drużynie z Dolnego
Śląska witamy za to Zuzannę Ważną oraz
Małgorzatę Buklarewicz. Obie szczypiornistki przyszły z Zagłębia Lubin i wierzymy
że okażą się dużym wzmocnieniem zespołu.
Witamy w Kobierzycach!
Marcin Janowski
Kierownik KPR Gminy Kobierzyce

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w wyniku wydania:
• rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 maja 2020 r. w sprawie zasad ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 792);
• rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie zasad ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 878)
• rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 964)
został zniesiony zakaz korzystania z placów zabaw, boisk sportowych, skateparków oraz Orlików. Jednocześnie w wyżej powołanych rozporządzeniach zostały
ustalone zasady korzystania z obiektów sportowych.
Wobec powyższego informujemy, że istnieje możliwość korzystania z boisk sportowych, Orlików, skateparków na zasadach określonych w wyżej wymienionych
rozporządzeniach, które zostały również opisane na stronie:
http://sport-kobierzyce.pl/?p=6926.
Ponieważ na dzień 04.06.2020 r. brak jest wytycznych ministerstwa w zakresie korzystania z placów zabaw informujemy, że istnieje możliwość korzystania z placów
zabaw jednakże na własną odpowiedzialność. Po wydaniu przez ministerstwo wytycznych Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji niezwłocznie podejmie wszelkie
niezbędne czynności zgodne z tymi wytycznymi.
KOSiR

