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INFORMACJE GMINNE

Z obrad Rady Gminy
Kobierzyce

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

SZANOWNI PAŃSTWO!
Informujemy, że zamiejscowy
oddział Wydziału Komunikacji
Starostwa Powiatowego
we Wrocławiu znajduje się
w Kobierzycach
przy ul. Witosa 15.
tel. 71 722 17 61

28 grudnia 2021 r. odbyła się XXXV Sesja
Rady Gminy Kobierzyce. Posiedzenie zostało przeprowadzone za pomocą wideokonferencji. Podjęto 10 uchwał, a dotyczyły
one m.in.: zmiany budżetu na 2021 r.; zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej; ustalenia
wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku
utworzonym przez Gminę Kobierzyce oraz
maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie; uchwalenia miejscowych planów zago-

spodarowania przestrzennego. Na grudniowym posiedzeniu został uchwalony budżet
gminy na rok 2022. Łączna kwota dochodów to ponad 265 mln zł, a wydatków ponad
285 mln zł.
Plany posiedzeń oraz wszystkie podjęte
uchwały znajdują się na stronie internetowej
Gminy Kobierzyce: www.ugk.pl.
Maria Okraszewska

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

Kazimierza Szachniewicza

Zbigniewa Winiarskiego

Wieloletniego sołtysa
wsi Cieszyce

Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce

Henryk Łoposzko
Przewodniczący
Rady Gminy Kobierzyce

Wieloletniego Radnego Gminy Kobierzyce
i sołtysa wsi Tyniec nad Ślęzą

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
sierż. szt.
Szymon Młynarczyk

st. sierż.
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)

Komendant Komisariatu Policji w Kobierzycach podinsp. Joanna Woźniak-Cieślar 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. Sławomir Kniat. W Komisariacie Policji w Kobierzycach służba jest pełniona całodobowo.
Zgłaszanie interwencji do Dyżurnego Komisariatu Policji w Kobierzycach pod nr tel. 47 871 68 40-41 lub na numer alarmowy 112.

URZĄD GMINY

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

Opinie na temat działalności Urzędu Gminy Kobierzyce
proszę przekazywać:
• telefonicznie do Sekretarza Gminy Kobierzyce:
Marii Wilk, tel. 71 36 98 125
• pisemnie na adres Urzędu Gminy Kobierzyce:
Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce
• pocztą elektroniczną na e-mail:
info@ugk.pl
ISSN 2450-4718

Wydawca:
Urząd Gminy Kobierzyce
Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce
tel. 71 36 98 125
Skład, łamanie, druk:
Infomax-Wrocław Agencja Reklamy
54-609 Wrocław, ul. Godlewskiego 7b/1
tel./fax 71 342 30 43

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

INFORMACJE GMINNE
Kobierzyce, 12.01.2022 r.
RINiŚ.6220.48.2021-5

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kobierzyce o odstąpieniu od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 48 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.)
Wójt Gminy Kobierzyce informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska Gminy Kobierzyce na l. 2022-2025.
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ww. ustawy Wójt Gminy Kobierzyce wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z wnioskiem o zajęcie
stanowiska w związku z zamiarem odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu: Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na l. 2022-2025.
Zgodnie z art. 47 cyt. wyżej ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przedmiotowy dokument może
podlegać procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem nr WSI.410.
128.2021.HL z dnia 22 grudnia 2021 r. wyraził opinię, iż dla projektu dokumentu
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na l. 2022-2025 r. nie
jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Wójt Gminy Kobierzyce nie stwierdził, aby przedmiotowy dokument wyznaczał
ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko lub że realizacja postanowień dokumentu może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko. Nadrzędnym celem realizacji Programu Ochrony
Środowiska Gminy Kobierzyce na lata 2022-2025 jest bowiem doprowadzenie do
długotrwałej poprawy stanu środowiska na terenie gminy, a tym samym poprawy
bezpieczeństwa ekologicznego i jakości życia jej mieszkańców, poprzez zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz wdrożenie skutecznych rozwiązań chroniących poszczególne komponenty środowiska przed degradacją, w tym
stworzenie warunków dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie
prawa krajowego i unijnego. W związku z powyższym przedmiotowy dokument
ustala ramy dla późniejszej realizacji wyłącznie takich przedsięwzięć, które służą
osiągnięciu powyższego celu. Uzasadnieniem dla stwierdzenia braku konieczności
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu
Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na lata 2022-2025 są następujące
przesłanki, o których mowa w art. 49 wyżej cyt. ustawy:
Wszelkie planowane w dokumencie działania ograniczają się do obszaru Gminy
Kobierzyce.
Na terenie Gminy Kobierzyce występują następujące obszary lub obiekty chronione
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:
a) 5 pomników przyrody ożywionej;
b) 18 parków i zespołów parkowych.
Na terenie gminy nie są zlokalizowane obszarowe formy ochrony przyrody typu
parki krajobrazowe, rezerwaty i obszaru chronionego krajobrazu. W granicach
Gminy Kobierzyce nie występują także obszary należące do europejskiej sieci
obszarów chronionych Natura 2000. Najbliżej położonym jest Specjalny Obszar
Ochrony Siedlisk PLH020073 Ludów Śląski, położony w odległości ok. 3,5 km
od granic gminy.
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Zawarte w dokumencie zadania własne mają w większości charakter nieinwestycyjny i będą realizowane w ramach bieżących obowiązków jednostek samorządu
terytorialnego i innych podmiotów publicznych działających na terenie gminy.
Natomiast zaplanowane do realizacji przez gminę zadania inwestycyjne (np. termomodernizacje budynków użyteczności publicznej, remonty i modernizacje
dróg oraz infrastruktury drogowej, zadania z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitarnej) opisane są w stopniu ogólnym, co odpowiada w większości
koncepcyjnej fazie ich realizacji, a w niektórych przypadkach – zaledwie fazie
planowania. Prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych oddziaływań na
środowisko w związku z realizacją wymienionych przedsięwzięć jest niskie, a ewentualne oddziaływania na etapie realizacji będą ograniczone do terenów przeznaczonych pod zabudowę i bezpośrednio z nimi sąsiadujących, będą miały zasięg
lokalny, charakter jednorazowy, krótkotrwały i odwracalny, nie będą niosły ze
sobą oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych. Wskutek ich przeprowadzenia zmniejszy się ryzyko dla zdrowia ludzi i zagrożenia dla środowiska.
W przypadku podjęcia działań związanych z zajęciem terenu na potrzeby realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, na wykonawcy będzie ciążył obowiązek przeprowadzenia osobnej procedury oceny oddziaływania na środowisko, w wyniku
której zostaną określone i podjęte kroki mające na celu ochronę poszczególnych
komponentów środowiska przed zanieczyszczeniem, ochronę roślin i zwierząt
oraz bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
W projekcie dokumentu zawarte zostały również tzw. zadania monitorowane,
których realizacja przebiega w granicach Gminy Kobierzyce, lecz odpowiedzialne
są za nią inne organy administracji publicznej w tym wyższego szczebla lub inne
podmioty (spółki wodne). Ocena wpływu na środowisko tych przedsięwzięć leży
w gestii podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację i została lub powinna zostać dokonana na określonym jej etapie.
Zapisy zawarte w projekcie dokumentu pozostają w zgodzie z treścią aktualnych
dokumentów strategicznych i programowych wyższego szczebla, które zostały
wcześniej poddane procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
a w szczególności z: Długookresową Strategią Rozwoju Kraju – DSRK (Polska 2030.
Trzecia fala nowoczesności), Strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku
2020, Polityką ekologiczną państwa 2030 – strategia rozwoju w obszarze środowiska
i gospodarki wodnej, Strategią rozwoju województwa dolnośląskiego 2030.
Program ochrony środowiska nie jest aktem prawa miejscowego, zatem zaplanowane w nim zadania nie są obligatoryjnie wymagane do realizacji, a wyznaczone w dokumencie cele, kierunki interwencji i zadania będą traktowane wyłącznie jako wytyczne do wyznaczania zadań w dokumentach sektorowych i finansowych gminy.
Podsumowując należy podkreślić, że wejście w życie Programu Ochrony Środowiska
Gminy Kobierzyce na lata 2022-2025 może skutkować wyłącznie poprawą bezpieczeństwa ekologicznego i warunków ochrony środowiska na terenie gminy oraz
wspierać jej zrównoważony rozwój.
Mając zatem na uwadze cechy obszaru objętego oddziaływaniem oraz charakter
planowanych działań i skalę możliwego oddziaływania można uznać, że realizacja
zadań przedstawionych w przedmiotowym dokumencie nie powinna znacząco
negatywnie wpłynąć na poszczególne komponenty środowiska, w tym na środowisko przyrodnicze gminy.
W związku z powyższym, po uwzględnieniu uwarunkowań, o których mowa w art.
49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...), działając
na podstawie art. 48 ww. ustawy, Wójt Gminy Kobierzyce odstąpił od sporządzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu: Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na l. 2022-2025.
Podano do publicznej wiadomości przez:
1. Umieszczenie na BIP-ie i na tablicy ogłoszeń w: Urzędzie Gminy w Kobierzycach.
2. Umieszczenie na stronie internetowej: www.ugk.pl.
3. Ogłoszenie w prasie lokalnej.
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Rozmowa o inwestycjach oświatowych - i nie tylko

W poprzednim wydaniu biuletynu samorządowego Kobierzyce Moja Gmina - Moja
Wieś zostały opisane inwestycje w Gminie
Kobierzyce, które wykonano w roku 2021.
Rozmowa z Ryszardem Pacholikiem i Piotrem Kopciem dotyczyła budowy sieci kanalizacyjnej, dróg, chodników i oświetlenia
oraz tras rowerowych i linii kolejowej. Teraz
pora przyjrzeć się temu, co zostało zrobione
w zakresie inwestycji kubaturowych.

Ryszard Pacholik Wójt Gminy Kobierzyce
– Sądzę, że naszą rozmowę powinniśmy zacząć
od jednej z największych inwestycji oświatowych, jaką z pewnością jest zakończenie rozbudowy szkoły podstawowej w Bielanach Wrocławskich. W tym przypadku należy raczej
mówić o budowie o wiele większego niż dawna szkoła, całkiem nowego budynku. W ciągu
2021 roku w tym miejscu bardzo dużo się działo,

Świetlica i boiska sportowe w Ślęzie

Gabinet lekcyjny w SP w Bielanach Wrocławskich

obiekt ‹zmieniał się w oczach› i obecnie (w poł.
stycznia 2022 roku) możemy mówić o zakończeniu prac budowlanych. Odbiory są już dokonane,
uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie i jeśli
tylko pozwoli na to sytuacja związana z pandemią koronawirusa – od nowego semestru dzieci
i młodzież powinny kontynuować naukę w nowej,
pięknej i nowoczesnej szkole. Mieliśmy ostatnio
okazję z Piotrem Kopciem w towarzystwie Dyrektor Beaty Ćwiek zwiedzić tę placówkę i muszę
przyznać, że jesteśmy pod wielkim wrażeniem
obiektu, jak i jakości wykonanych prac.

Piotr Kopeć Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce – Niezależnie od obiektywnych problemów w trakcie trwania budowy, spowodowanych przez pandemię i wszystkim, co jest z tym
związane (m.in. czasowy brak dostaw materiałów czy wzrost ich cen) sprawiało, że pojawiały się obawy o terminowe zrealizowanie tej,
jakże dla nas ważnej, inwestycji. Dziś możemy
powiedzieć, że mieliśmy szczęście trafić na
firmę Prefabrykat, która wykazała się dużym
profesjonalizmem, czy to w zakresie samych
prac budowlanych, czy też w pokonywaniu

Kuchnia i jadalnia w SP w Bielanach Wrocławskich

zaistniałych trudności. Kierownictwo firmy wykazało się dużą sprawnością organizacyjno-logistyczną, nasze spotkania mniej więcej co
dwa tygodnie, pozwalały nam wspólnie na pokonywanie ewentualnych trudności i rozwiązywanie problemów, które zawsze pojawiają
się na tak dużej budowie. Oglądając efekty ich
prac, jestem pełen podziwu. Duża, funkcjonalna hala sportowa, przestronne klasy i gabinety,
szatnie i sanitariaty, stołówka i kuchnia z profesjonalnym zapleczem sprawiają niesamowite
wrażenie. Dodam, że jest to najwyższa szkoła

Wójt Ryszard Pacholik i Zastępca Wójta Piotr Kopeć wizytowali szkołę w towarzystwie Dyrektor Beaty Ćwiek

w naszej gminie, a widok z ostatniego piętra
jest naprawdę imponujący.
RP – Przed nami o wiele większe wyzwania
związane z rozwojem gospodarczym Gminy Kobierzyce i związanym z tym napływem nowych
mieszkańców. Okazuje się, że nasza, wydawałoby się – nie najgorsza baza oświatowa, jest
już niewystarczająca w stosunku do stale rosnących potrzeb. Rozpoczęliśmy już rozbudowę
szkoły w Wysokiej, a więc wciąż nowoczesnego
obiektu oddanego stosunkowo niedawno, gdyż
jest on po prostu za mały, by pomieścić wszystkich uczniów. Z powodu trudności związanych
ze zmianą projektanta, mamy w tym zakresie
spore opóźnienie, nie zawinione przez nas.
Najważniejsze, że prace już się rozpoczęły.
Przez cały ubiegły rok trwał kolejny etap remontu kapitalnego szkoły w Kobierzycach.
Zadanie wyjątkowo trudne, bo wykonywane
częściowo w trakcie zajęć szkolnych, a w okresie wakacyjnym wykonaliśmy prace wewnątrz
budynku. Prace na zewnątrz powinny zostać
zakończone w tym roku. To oczywiście nie
jest wszystko. Zakończyliśmy projektowanie
i planujemy w tym roku rozpocząć rozbudowę
szkoły w Pustkowie Żurawskim, a także przystąpić do pierwszego etapu remontu szkoły
w Pustkowie Wilczkowskim. Ta ostatnia inwestycja niesie ze sobą pewne utrudnienia, gdyż
nie możemy przerwać zajęć szkolnych i pozostaje nam tylko okres wakacyjny, dlatego
też zamierzamy rozłożyć ten remont na dwa
lub trzy lata. Kolejne nasze duże zadania, które
są przed nami, to rozbudowa szkoły w Tyńcu
Małym i budowa przedszkola w Domasławiu.

INFORMACJE GMINNE / ROZMAITOŚCI
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Laboratoria Przyszłości

Dzienny dom opieki dla seniorów w Tyńcu Małym

Jak widać plany są ambitne i wymagają olbrzymich środków finansowych na ich realizację.
PK – Rozbudowa i remonty szkół to tylko część,
z tego co udało się zrobić w minionym roku, jeśli mówimy o tzw. inwestycjach kubaturowych.
Kilkanaście lat temu rozpoczęliśmy program
budowy świetlic wiejskich w Gminie Kobierzyce
i obecnie powoli zbliżamy się do jego zakończenia. W 2021 roku oddaliśmy do użytku dwie
świetlice: w Ślęzie i Księginicach, które już są do
dyspozycji mieszkańców tych miejscowości.
W tym roku planujemy rozpoczęcie budowy
świetlicy w Nowinach. Na ten projekt pozyskaliśmy dofinansowanie z Polskiego Ładu.
Projektujemy świetlice w Biskupicach Podgórnych, Żurawicach i Pełczycach. Ta ostatnia
realizacja wymaga jednak specjalnych opinii
ministerialnych, gdyż konserwator zabytków
postawił swoje weto i dlatego też ostateczna
decyzja musi zapaść na wyższym szczeblu. To
oczywiście wydłuża proces realizacji, ale mam
nadzieję, że w najbliższych latach powiadomimy oficjalnie o tym, że program budowy świetlic wiejskich w naszej gminie został w całości
zrealizowany. W dniu uroczystego otwarcia
kompleksu sportowego i samej świetlicy w Ślęzie, dokonaliśmy oficjalnego otwarcia budynku
komunalnego przy ul. Bocznej w tej miejscowości. Przypomnę tylko że kilka lat temu podjęliśmy decyzję o przejęciu tego budynku od
skarbu państwa. W związku z tym, że obiekt był
w katastrofalnym stanie technicznym jedynym
słusznym wyborem było rozebranie go i odbudowanie wg nowego projektu w tym samym
miejscu. Z innych zakończonych realizacji wypada powiedzieć, że w Tyńcu Małym działa już
dom dziennej opieki dla osób starszych – bardzo potrzebna i dobrze wyposażona placówka,
której powstanie mieszkańcy gminy przyjęli
z dużym zadowoleniem. W Pustkowie Żurawskim zbudowaliśmy nową remizę strażacką
i zakupiliśmy nowy samochód strażacki. Jest to
obecnie najnowocześniejszy obiekt tego typu
w Gminie Kobierzyce, a myślimy w przyszłości
o budowie remizy w Kobierzycach, gdzie prace
projektowe już są mocno zaawansowane.
- Dziękując za rozmowę, należy stwierdzić,
że pod względem inwestycyjnym rok 2021
był udany i należy sobie życzyć, by w realizacji ambitnych tegorocznych planów nie
przeszkodziły nieprzewidziane i niezależne
od nas czynniki związane z pandemią koronawirusa.
Janusz Kołodziej

Gmina Kobierzyce pozyskała dofinasowanie w ramach programu Laboratoria
Przyszłości. W ramach programu szkoły
otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego
niezbędnego do rozwoju umiejętności
praktycznych wśród dzieci i młodzieży.
Programem zostanie objęte sześć szkół podstawowych w naszej gminie. Są to: Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta
w Pustkowie Żurawskim, Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich,
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
w Wysokiej, Szkoła Podstawowa im. Tade-

usza Mazowieckiego w Tyńcu Małym, Szkoła
Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim,
Szkoła Podstawowa im. Polskich Odkrywców i Podróżników w Kobierzycach.
Wartość projektu objętego dofinansowaniem to kwota 891,600 zł. Projekt będzie
zrealizowany do września 2022 r.
Monika Tuleja-Trzósło

6

ROZMAITOŚCI

Rozmowa z Ludwiką Teresą Oszczyk, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach
– Styczeń to zwykle czas na podsumowanie
minionych 12 miesięcy i planowanie pracy
w roku bieżącym. Nie inaczej jest chyba także w kierowanej przez Panią instytucji?
Ludwika Teresa Oszczyk – Rzeczywiście tak
jest. Za nami trudny (głównie ze względu na
pandemię koronawirusa) rok 2021, ale czas
nie stoi w miejscu i przed nami szereg nowych
zadań skierowanych do Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, z którymi musimy się uporać. To również wyzwania dla pracowników
i dla mnie, bo wiąże się to z zapoznaniem się
z nowymi przepisami prawa i umiejętnością
ich stosowania. Obecnie GOPS zajmuje się i pomocą społeczną, i w znacznej mierze świadczeniami z zabezpieczenia społecznego, co
obliguje pracowników do stałego podnoszenia kwalifikacji. W związku z opublikowaniem
3 stycznia br. ustawy o dodatku osłonowym,
zadanie to zostało do nas przekazane i już od
4 stycznia 2022 r. je realizujemy. (Niezbędne
informacje o dodatku osłonowym można
znaleźć na str. 7 – przyp. red.). Ponadto gmina pozyskała środki finansowe na 2022 rok
na realizację dwóch programów z Funduszu
Sprawiedliwości, dofinansowanych z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. ‹Opieka
wytchnieniowa› i ‹Asystent osobisty osoby
Niepełnosprawnej›. W pierwszym programie

Przed nami nowe zadania

adresatami są opiekunowie osób niepełnosprawnych, natomiast w drugim same osoby
niepełnosprawne. Termin rozpoczęcia realizacji programów przewidywany jest na marzec
br. Przygotowywane są stosowne dokumenty
do realizacji tych programów.

– A co ze świadczeniem wychowawczym,
znanym bardziej jako 500+. Czy są jakieś
zmiany?
– Tutaj sytuacja wygląda następująco. Przypomnijmy, że nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci od dnia 1 stycznia
2022 roku przeniosła rozpatrywanie wniosków
o 500+ oraz jego wypłatę z gmin do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowo będą
przyjmowane wnioski złożone wyłącznie w formie elektronicznej, a wypłaty będą realizowane jedynie bezgotówkowo na wskazany przez
wnioskodawcę numer rachunku bankowego.
Wnioski za pomocą portalu Platformy Usług
Elektronicznych (PUE) ZUS oraz przez bankowość elektroniczną lub portal ‹Emp@tia›. Dla
osób które nie mają możliwości złożyć wniosku w ten sposób, utworzony zostanie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej punkt mobilny ZUS i pracownik tej instytucji będzie pomagał zakładać profil PUE ZUS, a także udzieli
niezbędnych informacji. Punkt o którym mowa
będzie znajdował się na parterze budynku
z dostępem dla osób niepełnosprawnych.
– A jakieś inne nowości?

Ludwika Teresa Oszczyk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach

– Mamy również duże zmiany w pomocy społecznej. Od stycznia 2022 roku zmieniły się kryteria dochodowe uprawniające do ubiegania
się o świadczenia z pomocy społecznej oraz
wysokości niektórych świadczeń. Dla osoby
samotnie gospodarującej, kryterium to wynosi
obecnie 776 zł, natomiast dla osoby w rodzinie 600 zł. W związku z tym wzrosła wysokość
niektórych zasiłków min. zasiłku stałego z 645 zł
na 719 zł. Poza tym w związku z Nowym Ładem
zmienią się dochody niektórym emerytom,
rencistom i innym osobom. Jesteśmy zobo-

wiązani wówczas wszczynać postępowania
administracyjne i przeprowadzać wywiady
aktualizacyjne dla przyznawanych świadczeń
długoterminowych m.in. dla osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej, otrzymujących zasiłki stałe lub korzystających z usług
opiekuńczych. To kolejne ogromne zadanie,
z którym musimy uporać się jeszcze w styczniu/
lutym, bo muszą być wydane stosowne decyzje administracyjne.
– Dziękuję za rozmowę.

Janusz Kołodziej
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Dodatek osłonowy
– niezbędne informacje
O dodatek osłonowy ubiegać się może każdy –
niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu
komunalnym, spółdzielczym, własnościowym,
czy nawet w domu prywatnym. Istotne jest jedynie kryterium dochodowe. Dodatek przysługuje
gospodarstwom domowym, których przeciętne
miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100 zł
w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł
na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Wnioski o dodatek osłonowy można składać do
31 października 2022r.

dodatku jest możliwe tylko w przypadku wpisania
źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, po złożeniu deklaracji w wersji papierowej,
pracownik Urzędu Gminy poinformuje Państwa o terminie wprowadzenia deklaracji do Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków (CEEB). W przypadku składania
deklaracji przy pomocy profilu zaufanego, deklaracja
automatycznie wprowadzana jest do CEEB. Złożenie
wniosku o dodatek osłonowy w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej po dacie wprowadzenia Państwa
deklaracji do CEEB, spełnia wymogi formalne, dotycząWnioski można składać osobiście w Gminnym Ośrodku ce możliwości uzyskania podwyższonej kwoty dodatku
Pomocy Społecznej w Kobierzycach, pocztą tradycyjną osłonowego.
na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wi- Kwota dodatku osłonowego uzależniona jest od
tosa 18, 55-040 Kobierzyce, jak również elektronicznie dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.
podpisując się kwalifikowanym podpisem elektronicz- Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma
nym lub uwierzytelnienia z wykorzystaniem profilu 400 zł lub powiększoną kwotę tj. kwota 500 zł*
zaufanego – z wykorzystaniem skrzynki podawczej przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 zł,
ePUAP. Wskazówki, jak wypełnić niezbędne dokumen- Gospodarstwo 2-, 3-osobowe otrzyma 600 zł lub
ty o dodatek osłonowy znajdują się m.in. na stronie powiększoną kwotę tj. kwota 750 zł* przy zainternetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej łożeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych
w Kobierzycach oraz w siedzibie GOPS. Druki można miesięcznie na osobę.
pobrać w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub powiękOśrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach lub ze szoną kwotę tj. kwota 1062,50 zł* przy założeniu, że dostrony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Spo- chód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
łecznej w Kobierzycach, (w zakładce druki jest umiesz- Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub
czona wersja wniosku w PDF oraz w wersji edytowal- powiększoną kwotę tj. kwota 1437,50 zł* przy założeniu,
nej). Jeżeli wniosek złoży kilka osób ze wspólnego że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na
gospodarstwa domowego, to świadczenie przyznane osobę. Jeśli wniosek złożony został do 31 stycznia 2022 r.
będzie tej osobie, która złoży go jako pierwsza, nato- - dodatek wypłacony będzie w dwóch ratach: pierwsza
miast pozostałe wnioski pozostają bez rozpatrzenia. rata dodatku wypłacana zostanie do 31 marca 2022 r.,
Wniosek składamy ze względu na miejsce zamieszka- a druga między 1 kwietnia i 2 grudnia 2022 r. Jeśli wniosek
nia wnioskodawcy i można w nim wpisać wszystkie złożony został po 31 stycznia 2022 r. – dodatek wypłacony
osoby wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące. będzie jednorazowo w możliwie najkrótszym terminie.
Przed złożeniem wniosku o dodatek osłonowy, należy
złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła (elektronicznie
poprzez profil zaufany lub papierowo w Urzędzie Gminy Kobierzyce). Ponieważ uzyskanie podwyższonego

Terminem końcowym wypłaty dodatku osłonowego jest
2 grudnia 2022 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kobierzycach
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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.

Projekt socjalny
„Zrób prezent pod choinkę
- podaruj komuś trochę
serca” edycja druga

Czas świąteczny jest magicznym czasem, bez
względu na otaczające nas okoliczności. Te
w grudniu ubiegłego roku były wyjątkowe.
Nadal byliśmy zmuszeni do wielu poświęceń
z uwagi na sytuację epidemiologiczną. Pandemia nie przeszkodziła jednak społeczności
lokalnej okazać serca tym, którzy w okresie
świątecznym najbardziej tego potrzebują.
Jedna z rodzin objęta wsparciem tutejszego

ośrodka, dzięki indywidualnemu wsparciu
sponsora, otrzymała bony towarowe do
sklepu Auchan, odzież i zabawki dla dzieci.
Wszystkim zaangażowanym bardzo dziękujemy. Nad realizacją, projektu socjalnego
Zrób prezent pod choinkę – podaruj komuś
trochę serca czuwał pracownik socjalny i asystent rodziny.
Mariola Sikora
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Projekt socjalny
„Amazon dzieciom”
W grudniu najpopularniejszą osobą na
ziemi jest Swięty Mikołaj. W 2021 roku
przekazał dla dzieci i młodzieży paczki
ze słodyczami i upominkiem w postaci karty podarunkowej. Dzięki temu
wsparciu w okresie przedświątecznym
pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach
zrealizowali projekt socjalny pod nazwą AMAZON dzieciom. Dzięki hojności

sponsora – firmy Amazon przekazano
70 paczek świątecznych dzieciom z 31 rodzin objętych wsparciem GOPS. Tym samym udało się sprawić dodatkową radość dzieciom, podczas trudnego okresu
pandemii. Elfami przy realizacji projektu
byli Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik oraz Sekretarz Gminy Kobierzyce
Maria Wilk.
Izabela Tylewska-Smuda
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Mędrcy świata, monarchowie
Pierwszy Kobierzycki Orszak Trzech Króli
ruszył mimo porywistego wiatru i minusowej temperatury. Ten wesoły utrzymany
w świątecznym klimacie pochód zgromadził licznie mieszkańców gminy. Uroczyste
świętowanie Objawienia Pańskiego gromadzi tłumy w wielu miastach w kraju i poza granicami Polski. Ten wyjątkowy dzień rozpoczął
się mszą świętą w kościele parafialnym pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Kobierzycach, którą odprawił ks. Andrzej
Jacak. Tuż po zakończeniu mszy świętej ozdobiliśmy głowy uczestników orszaku barwnymi
koronami i ustawiliśmy się do przemarszu.
Nad bezpieczeństwem całego wydarzenia
czuwała Ochotnicza Straż Pożarna z Kobierzyc,
Pustkowa Wilczkowskiego, Pustkowa Żurawskiego oraz funkcjonariusze Policji. Na czele
orszaku szli artyści z teatru Avatar, diabły i anioły, na szczudłach, zachęcały mieszkańców do
udziału w pochodzie. Tuż za nimi maszerowała Orkiestra Dęta Kobierzyckiego Ośrodka Kultury, która zadbała o to, by kolędy słychać
było w całej okolicy. Nie zabrakło obracającej
się na wietrze gwiazdy i postaci Trzech Króli.
Pochód przeszedł od ulicy Kwiatowej (spod
kościoła) przez ul. Ludową aż do miejsca docelowego, czyli Hali Sportowo-Widowiskowej im.
Adama Wójcika. Po dotarciu na plac pod halą
sportową rozpoczęła się kontynuowana przez
orkiestrę dętą część artystyczna. Zastępca
Wójta Gminy Kobierzyce Piotr Kopeć, otworzył wydarzenie podziękowaniem dla mieszkańców i zachęcił do dalszego świętowania.

Po krótkim wystąpieniu na scenę wkroczyli aktorzy z Teatrakcja, którzy zaprezentowali inscenizację odnoszącą się do obchodzonego przez
nas święta. rozmowa Trzech Króli – Kacpra, Melchiora i Baltazara z Herodem w humorystyczny
sposób przeniosła nas do czasu narodzin Jezusa. Agata Skowrońska – reżyserka i aktorka
Teatru Polskiego we Wrocławiu i przygotowani
przez nią artyści wywołali uśmiech na twarzach
wszystkich widzów. Kolejny występ przygotowany został przez zespół folklorystyczny Ja-

rzębina, który wykonał utrzymane w ludowej
aranżacji utwory nawiązujące do Objawienia
Pańskiego. Część artystyczna zakończona została poruszającym występem Kamili Kuriaty,
która zachwyciła widzów swoją interpretacją
najpiękniejszych kolęd. Wspólne świętowanie
zakończyliśmy kubkiem gorącego, czerwonego barszczu, pysznymi parującymi pierogami
i słodkimi muffinkami, które smakowały nie
tylko najmłodszym mieszkańcom Kobierzyc.

Dziękujemy za wsparcie organizacyjne Kobierzyckiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji,
OSP Kobierzyce, OSP Pustków Wilczkowski,
OSP Pustków Żurawski oraz Policji. Wydarzenie nie mogłoby się odbyć bez aktywnego udziału mieszkańców Gminy Kobierzyce.
Mamy nadzieję, że tradycja Orszaku Trzech
Króli zostanie ciepło przyjęta i za rok będzie
nas dużo więcej.
Ewelina Grabowska
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Akademia Piłkarska Gminy Kobierzyce
Młodzi zawodnicy Akademii Piłkarskiej
Gminy Kobierzyce 10 stycznia br. rozpoczęli
przygotowania do nowego sezonu piłkarskiego. Treningi odbywają się w poniedziałki i środy na Hali Sportowo-Widowiskowej
im. Adama Wójcika w Kobierzycach oraz
we wtorki i piątki na boisku ze sztuczną
nawierzchnią w Kobierzycach.
W początkowym etapie treningów główny
nacisk kładziony jest na przygotowanie siłowo-sprawnościowe oraz wytrzymałościowe.
W trakcie przygotowań planowane jest także rozegranie kilku sparingów na boisku ze
sztuczną nawierzchnią w Kobierzycach, aby
dać możliwość młodym piłkarzom sprawdzenia się, a co za tym idzie jak najlepszego przygotowania do rozgrywek. Trzymamy kciuki
za naszych reprezentantów!
Zawodnicy reprezentują w rozgrywkach ligowych 4. ligową drużynę WKS Wierzbice. Kadrę
szkoleniową tworzą: Sebastian Słobodzian trener UEFA A, Piotr Marek trener UEFA B, Cyprian
Łoposzko trener UEFA B oraz Wojciech Kukuś
trener UEFA B.
KOSiR / fot. M. Wełyczko
KADRY ZAWODNICZE
Młodzik:
Marcel Miśkulin
Szymon Dubiel
Szymon Dudzic
Daniel Grajek
Witold Kamiński
Oliwier Kozimor

Kuba Kuriata
Michał Łobczowski
Nikodem Łysakowski
Wiktor Maj
Tobiasz Major
Wojciech Styś
Wojciech Spaleniak
Ksawery Szydłowski

Trampkarz:
Szymon Bocheński
Jakub Chlebowski
Fabian Głodowicz
Tigran Kocharyn
Błażej Kozłowski
Szymon Krężel
Mateusz Łobczowski

Dawid Łoś
Oliwier Miśkowicz
Kacper Murawski
Tymoteusz Nowak
Michał Wertelecki
Kacper Wojciechowski
Michał Załuski
Maciej Żak

