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Jeżeli
• umiesz posługiwać się 

narzędziami i elektronarzędziami 
• jesteś sumienny, chętny i zaangażowany

• masz prawo jazdy kat. B
• mile widziane doświadczenie 

Oferujemy: umowę o pracę 
od pierwszego dnia zatrudnienia

wynagrodzenie: zależne od umiejętności i zaangażowania

tel. 71 780 02 82

Firma Instalacyjno-Serwisowa poszukuje
nowego pracownika na stanowisko 

HYDRAULIK
Praca fizyczna - Wrocław i najbliższa okolica
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Iwona Kostecka

tel. 605 951 516

Profesjonajna obsługa w zakresie 
sprzedaży, kupna, wynajmu nieruchomości

pośrednik nr. licencji 26565

e-mail: biuro.kelar@wp.pl

e-mail: ebix16@wp.pl

URZĘDOWE 
ZŁOMOWANIE POJAZDÓW

kom. 605 450 580

55-050 Sobótka ul. Wrocławska 8a
Z.U.P.H. EBIX EDWARD BIAŁECKI

POSIADAMY BEZPŁATNY 
TRANSPORT
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Kupię ciągniki,
przyczepy

i maszyny rolnicze

tel. 602 811 423

Galeria  
„La Belle Epoque”

Galeria Sztuki

Galeria Staroci

sklep internetowy:
www.pieknaepoka.pl

Zgromadzenie Związku Powiatów 
Województwa Dolnośląskiego

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 
było gospodarzem Zgromadzenia 
Związku Powiatów Województwa 
Dolnośląskiego. W zgromadzeniu 
udział wzięli starostowie i geodeci 
z całego województwa oraz 
zaproszeni goście.

Z początkiem stycznia, w związku 
z oddaniem do użytkowania 
nowych pomieszczeń w budynku 
C Starostwa Powiatowego we 
Wrocławiu , interesantów witają 
bardzo funkcjonalne, przestronne 
przestrzenie, a co najważniejsze 
dostępne dla wszystkich, bez 
barier architektonicznych. 

Powiat: Zmieniamy się dla Was - 
kolejny etap modernizacji Starostwa

Kąty Wr.: 
Rocznica 
marszu 
śmierci

Jordanów Śląski:
 „Nowy” budynek 
Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej

Mietków: 
Zmierz ciśnienie  
w bibliotece

Kobierzyce: 
Inwestycje oświatowe

Siechnice:  Walka 
o bezpieczną drogę

Żórawina: 
Owocne 
spotkanie
wójta z pełnomocnikiem

Żórawina: Perła 
odzyskuje blask

Czernica: 
Rafał Kubacki
w Dobrzykowicach
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Gdy zjechał z autostrady „nie czuł prędkości”
Mundurowi z Wydziału Ruchu 
Drogowego wrocławskiej komendy 
miejskiej pełnili służbę na jednej 
z dróg wylotowych z miasta. 
Funkcjonariusze kontrolowali w 
tym miejscu, czy kierujący stosują 
się do obowiązujących ograniczeń 
prędkości.
W pewnej chwili policjanci zauważyli 
osobowego mercedesa, który już na 
pierwszy rzut oka poruszał się z 
prędkością znacznie przekraczającą 
dozwoloną w tym miejscu.
Funkcjonariusze zmierzyli prędkość, 
dynamicznie przemieszczającego się 
kierującego, a na ekranie ręcznego, laserowego miernika prędkości wyświetlił się wynik 
wynoszący równo 145 km/h. Pomiar wykonano w miejscu, w którym można jechać 
maksymalnie 50 km/h. Dodatkowo auto, którym 39-latek tak nonszalancko się przemieszczał 
nie miało aktualnych badań technicznych. 
Mężczyzna tłumaczył swoją brawurową jazdę pośpiechem oraz tym, iż po zjechaniu z 
autostrady „nie czuł prędkości” z jaką się przemieszczał.
Policjanci zakończyli interwencję w postępowaniu mandatowym nakładając na niego grzywnę 
w wysokości 2520 zł, a do jego konta dopisano 15 pkt. karnych. Mężczyźnie mundurowi 
obligatoryjnie zatrzymali dowód rejestracyjny oraz na trzy miesiące prawo jazdy.

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe

Krzyżowice ul. Główna 14
Sobótka ul. Św. Anny 19
Wrocław ul. Borowska 254
Wrocław ul. Kościuszki 67

www.zakladpogrzebowy24.pl
tel 24h: 71 889 00 60 

R E K L A M A

Kiedy my odpoczywamy w 
domu po pracy, gotujemy w kuchni 
lub oglądamy telewizor w pokoju, 
ktoś chwyta za klamkę. Kiedy tra� 
na nie zamknięte na klucz drzwi, bez 
wahania wchodzi do środka miesz-
kania i chwyta wszystko, co znajdzie 
się w zasięgu jego ręki: klucze, te-
lefon komórkowy, portfel, torebkę, 
plecak, kurtkę wraz z zawartością 
kieszeni. Następnie niepostrzeżenie 

wychodzi przez nikogo niezauwa-
żony. Kiedy zostanie „przyłapany” 
przez domownika, mówi, że kogoś 
szuka, że pukał i wszedł do środka, 
bo nikt nie otwierał. A gdy usłyszy, 
że ten, o kogo pyta, tu nie mieszka, 
grzecznie przeprasza za pomyłkę i 
wychodzi. Tak działają złodzieje po-
sługujący się metodą „na klamkę”.  

Jak temu przeciwdziałać, jak 
uchronić się przed utratą drobnych, 

ale jednak cennych przedmiotów, 
które zwykle zaraz po wejściu do 
mieszkania pozostawiamy na sto-
liku, czy wieszamy na wieszaku 
w przedpokoju tuż za drzwiami. 
Rozwiązanie jest banalnie proste. 
Wystarczy zamykać drzwi na klucz. 
I należy postępować tak za każdym 
razem. Nauczmy tego nawyku rów-

nież najmłodszych domowników – 
niech zamknięcie drzwi na klucz 
zaraz po wejściu do środka będzie 
naturalnym odruchem.

Warto też zadbać o to, by nie 
wpuszczać osób, które dzwonią do-
mofonem i pod byle pretekstem usi-
łują dostać się na klatkę schodową.

Złodzieje wykorzystują brak czujności mieszkańców 
i dokonują kradzieży w najbardziej zuchwały sposób. 
Wchodzą niepostrzeżenie do mieszkań i zabierają to, 
co pozostawiamy tuż za drzwiami.

Tak działają złodzieje „na klamkę”

Starosta powiatu wrocław-
skiego Roman  Potocki przywi-
tał wszystkich obecnych na sali, 
a następnie oddał głos przewod-
niczącemu, który przedstawił 
porządek obrad.

Członkowie obradowali nad 
istotnymi uchwałami m.in doty-
czącymi powołania komisji re-
wizyjnej czy powołania Członka 
Zarządu Związku Powiatów 
Województwa Dolnośląskiego. 

Jedną z ważniejszych uchwał, 
które podjęto było przyjęcie bu-

dżetu na 2023 rok. Następnie 
uczestnicy wysłuchali opinii 
ekspertów na tematy związane 
z funkcjonowaniem powia-
tów.  Zgromadzenie odbyło 
się w przyjaznej atmosferze. 
Na koniec wszyscy udali się 
na poczęstunek i mieli okazję 
zobaczyć przestrzenie w nowo 
otwartym budynku C Starostwa 
Powiatowego we Wrocławiu, 
mi.n. nowoczesny, przestron-
ny i funkcjonalny Wydział  
Komunikacji. 

Starostwo Powiatowe 
we Wrocławiu 
było gospodarzem 
Zgromadzenia Związku 
Powiatów Województwa 
Dolnośląskiego. W 
zgromadzeniu udział 
wzięli starostowie 
i geodeci z całego 
województwa oraz 
zaproszeni goście.

Zgromadzenie Związku Powiatów Województwa 
Dolnośląskiego w naszej siedzibie

Dwa dni później, w sobotę 
14 stycznia  wjeżdżali ponow-
nie na szczyt Masywu Ślęży do 

Schroniska, aby dzielić pomocy 
mężczyźnie, który nieumyślnie 
zranił się nożem. OSP SOBÓTKA

12 stycznia strażacy  zostali  zadysponowani do pomocy 
Zespołowi Pogotowia Ratunkowego w dotarciu do 
mężczyzny, który zasłabł w Masywie Ślęży.

Wypadki na szczycie

Mając na względzie zapozna-
nie się z obecnymi potrzebami 
z obszaru edukacji prawnej i 
obywatelskiej oraz aktywności 
społecznej mieszkańców, dnia 
19 stycznia w siedzibie starostwa 
odbyło się spotkanie konsultacyj-
ne z organizacjami pozarządo-

wymi, zorganizowane w  
formule hybrydowej, na 
które przybyło osobiście 
bądź dołączyło zdalnie 13 
organizacji.  

Podczas spotkania 
dyrektor Beata Pierzchała 
przedstawiła aktualną 
ofertę Powiatu z zakresu 
edukacji prawnej i oby-
watelskiej oraz aktyw-
ności społecznej miesz-
kańców, informując, że 

w roku 2023, na działania reali-
zowane przez organizacje poza-
rządowe w tym obszarze, Powiat 
przeznaczył kwotę 250 tys. zł.

- Co roku władze naszego 
Powiatu starają się zwiększać bu-
dżet nawspółpracę z organizacja-

mi pozarządowymi. W tym roku 
planujemy przeznaczyć na ten cel 
kwotę 250 tys. zł.[…] Współpraca 
z trzecim sektoremjest jednym z 
kluczowych celów strategicz-
nych naszego samorządu, wpi-
sującym się w ideę budowania 
społeczeństwa obywatelskiego 
i rozwój partycypacji społecz-
nej – mówił podczas spotkania 
Roman Potocki, Starosta Powiatu 
Wrocławskiego.

Zaproponowane tematy do 
współpracy spotkały się z zain-
teresowaniem ze strony uczest-
ników spotkania. Na ich sfor-
malizowanie organizacje mają 
czas do 27 stycznia br., wtedy też 
upływa termin zgłaszania ofert 
do konkursu.Dla przypomnie-
nia, informujemy iż w tym roku 

oferty również należy składać w 
generatorze wniosków Witkac, 
którego funkcjonalność jak co 
roku pozwoli m.in. na bieżące 
eliminowanie błędów lub usuwa-
nie braków w ofercie, co stanowi 
duże ułatwienie dla oferentów.

- Niezmiernie mi miło, że jak 
co roku mogliśmy zainspirować 
organizacje do działania, poka-
zując im możliwości do przy-
szłej współpracy z Powiatem 
Wrocławskim. Nie pozostaje 
nam nic innego jak oczekiwanie 
na rozstrzygnięcie otwartych 
konkursów ofert przez Zarząd 
Powiatu Wrocławskiego – powie-
działa dyrektor Beata Pierzchała 
na zakończenie spotkania.

W ramach realizacji 
idei społeczeństwa 
obywatelskiego Powiat 
Wrocławski od wielu lat 
prowadzi intensywną i 
równie owocną współpracę 
z organizacjami 
pozarządowymi.

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

24 stycznia wieczorem zapaliły się przewody elektryczne w domu jednorodzinnym w 
Olbrachtowicach. Pożar został ugaszony przed naszym przybyciem strażaków przez mieszkańców.
Interwencja Ochotników polegała na sprawdzeniu pomieszczeń czujnikiem wielogazowym oraz 
na zabezpieczaniu miejsca zdarzenia.
Na miejscu były zastępy z Pustka Żurawskiego, Rogowa Sobóckiego, JRG PSP nr 6 Kąty Wrocławskie, 
Policja i Pogotowie Energetyczne.

OSP Pustków Żurawski

Zapaliły się kable

tel. 512 745 851
tel. 660 725 808
tel. 605 951 516 
reklama@otomedia.pl

wroclawpowiat pl
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www.atomdeweloper.pl tel. 71 733 05 15

pow. mieszkań: 43 – 78 m2

pow. szeregówek:  136 m2

WILLA  RÓŻA Siechnice, ul. Św. Krzyża

R  E  K  L  A   M  A

Oddano 3600 m2 przestrzeni 
użytkowej z pełną, wysoce uży-
teczną infrastrukturą, ułatwia-
jącą dostęp do usług również 
dla osób niepełnosprawnych. 
Dzięki słusznie podjętym przez 
Zarząd Powiatu Wrocławskiego 
w składzie: Roman Potocki - sta-
rosta powiatu wrocławskiego, 
Andrzej Szawan – wicestarosta 
powiatu wrocławskiego, Wiesław 
Zając – etatowy członek Zarządu 
Powiatu Wrocławskiego, Barbara 
Kosterska - członek Zarządu 

Powiatu Wrocławskiego, Dariusz 
Jedynak - członek Zarządu 
Powiatu Wrocławskiego i Radę 
Powiatu Wrocławskiego, decy-
zjom o rozbudowie budynku 
Starostwa, już dziś możemy cie-
szyć się z �nału inwestycji, mając 
na uwadze, że okres pandemii 
został przez Starostwo wyko-
rzystany w sposób maksymalnie 
efektywny. 
Dzięki wykorzystaniu urządzeń 
takich jak ty�omapy czy pę-
tle indukcyjne oraz podjazdy. 

Rozbudowa budynku Starostwa 
z założenia miała być inwestycją, 
która ułatwi aktywizację i in-
tegrację mieszkańców powiatu 
wrocławskiego, dlatego w nowo 
otwartej części znajduje się sala 
konferencyjno – szkoleniowa na 
120 osób.
Zmianie uległa lokalizacja urzę-
dowania i pracy wielu wydziałów 
– dane teleadresowe są aktualizo-
wane na bieżąco www.powiatw-
roclawski.pl 

O tym jak prezentuje się 
Sta rost wo Pow iatowe we 
Wrocławiu, co przyniosła miesz-
kańcom powiatu zakończona in-
westycja oraz jakie korzyści płyną 
z zastosowanych w budynku no-
woczesnych rozwiązań dowiecie 
się Państwo odwiedzając stronę 
www oraz funpage Starostwa 
Powiatowego we Wrocławiu – 
tam szeroka fotorelacja oraz �lm 
dedykowany opisanym zmianom.

Z początkiem stycznia, w związku z oddaniem do 
użytkowania nowych pomieszczeń w budynku C 
Starostwa Powiatowego we Wrocławiu , interesantów 
witają bardzo funkcjonalne, przestronne 
przestrzenie, a co najważniejsze dostępne dla 
wszystkich, bez barier architektonicznych - z obsługą 
osób niedosłyszących i niedowidzących. 

Zmieniamy się dla Was - kolejny etap 
modernizacji Starostwa ukończony!

16 stycznia starosta powiatu 
wrocławskiego Roman Potocki 
uczestniczył w uroczystościach 
przekazania 13 nowych wo-
zów ratowniczo-gaśniczych dla 
Państwowej Straży Pożarnej w 
naszym regionie. 

Komendanci miejscy/po-
wiatowi PSP w: Dzierżoniowie, 
Głogowie, Jeleniej Górze, 
Kłodzku, Świdnicy, Oleśnicy, 

Wrocławiu, Zgorzelcu, Jaworze, 
Lubinie, odebrali dokumenty i 
kluczyki do ciężkich i/lub śred-
nich samochodów ratowniczo 
– gaśniczych oraz nośnika z 
kontenerem.

Nowe auta strażackie oraz 
profesjonalny sprzęt gaśniczy to 
przede wszystkim gwarancja na-
szego bezpieczeństwa i skutecznej 
pomocy w razie potrzeby.

Nowe auta strażackie dotarły do jednostek PSP na 
Dolnym Śląsku.

Przekazanie wozów 
strażackich
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S z k o ł a  w  P u s t k o w i e 
Żurawskim to typowa tysiąclat-
ka. 10 lat temu dobudowano do 
niej część przedszkolną, a już nie-
długo rozpocznie się rozbudowa 
obiektu. Uczniowie zyskają więk-
szą przestrzeń, nowe sale lekcyjne 
i nowoczesną salę gimnastyczną. 
Dotychczasowy budynek szkolny 
będzie gruntownie wyremonto-
wany, a dla najmłodszych powsta-
nie plac zabaw. 

Na tę chwilę czekali wszyscy, 
mieszkańcy naszej miejscowości 
oraz okolic, pracownicy, a przede 
wszystkim uczniowie. Nowa 
część bardzo ułatwi organizację 
pracy naszej placówki i w znaczą-
cym stopniu poprawi warunki do 
naukii rozwoju naszych uczniów - 
mówi Zuzanna Moskal, dyrektor 
ZSPw Pustkowie Żurawskim.

W połowie zeszłego roku roz-
począł się także remont szkoły 
w Pustkowie Wilczkowskim. 
Pierwszy etap prac czyli termomo-
dernizacja, jest już na ukończeniu. 

Szkoła jest już ocieplona i 
otynkowana, pięknie prezentu-
je się od strony drogi krajowej 
nr 8, nowe okna to nie tylko za-
bieg wpływający na estetykę, ale 
przede wszystkim dający komfort 
przebywania w budynku, gdyż 
wraz z nastaniem chłodów zro-
biło się ciepło i miło we wszyst-
kich pomieszczeniach. Wpływa 
to także na znaczne obniżenie 
kosztów ogrzewania-podkreśla 
Beata Kuźmicz, dyrektor SP w 
Pustkowie Wilczkowskim.

Rok temu zakończyła się 
rozbudowa szkoły w Bielanach 
Wrocławskich. Nowy, czterokon-
dygnacyjny budynek mieści 27 
klas, dwie sale sportowe, bibliote-
kę i kuchnię. Koszt inwestycji to 
blisko 41 mln złotych.

Jedną z trudniejszych logi-
stycznie inwestycji oświatowych 
był kolejny etap kapitalnego re-
montu szkoły w Kobierzycach. 

Zadanie wykonywane było czę-
ściowo w trakcie zajęć szkolnych. 
Główne prace wewnątrz budynku 
prowadzone były w trakcie waka-
cji. Zaczęliśmy przygotowania do 
budowy azylu czyli bezpiecznej 
ścieżki dla pieszych. W ramach in-
westycji planujemy również nową 
aranżację zieleni, miejsce rekreacji 
dla uczniów i dodatkowy parking-
mówi Piotr Kopeć, Zastępca Wójta 
Gminy Kobierzyce. 

Największą obecnie realizo-
waną inwestycją oświatową na 
terenie gminy Kobierzyce jest 
rozbudowa szkoły w Wysokiej. 
Miejscowość graniczy bezpośred-
nio z Wrocławiem, mieszkają tu  
głównie młode rodziny z dziećmi.

Oddanie  w roku szkolnym 
2023/2024 nowego skrzydła 
szkoły w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Wysokiej to 
spełnienie marzeń i oczekiwań 
całej społeczności szkolnej. 
Przedszkole Samorządowe, bę-
dące w strukturze organizacyjnej 
zespołu, będzie miało swoją salę 
do gimnastyki korekcyjnej i zajęć 

umuzykalniających. Obecnie za-
jęcia te odbywają się na korytarzu 
w części przedszkolnej. W przed-
szkolu ulegnie również zwięk-
szeniu dostępność gabinetów dla 
psychologa, pedagoga, logopedy 
i pedagoga specjalnego,  co prze-
łoży się na większą ilość specjali-
stycznych zajęć z zakresu pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej. 
W Szkole Podstawowej w systemie 
dwuzmianowych uczy się obecnie 
957 uczniów.  Oddane skrzydło 
dla „podstawówki” pozwoli na 
inną organizację funkcjonowa-
nia całej szkoły. W nowym bloku  
będą się uczyły dzieci z edukacji 
wczesnoszkolnej. Łączna ilość 
miejsc dla uczniów to 350. Oprócz 
klas będzie w nim gabinet wicedy-
rektora, sekretariat, sala gimna-
styczna, specjalistyczne gabinety 
psychologa, logopedy i pedagoga 
oraz niezbędne pomieszczenia 
administracyjno-obsługowe. 
Powyższe rozwiązanie pozwoli 
na naukę w systemie jednozmia-
nowym lub w bardzo niewielkim 
zakresie drugą zmianę w edukacji 
wczesnoszkolnej.  Organizacja bę-
dzie uzależniona od ilości uczniów 
zapisanych w czasie rekrutacji  na 
nowy rok szkolny. Zwiększy się 
też dostępność miejsc w świetlicy 
szkolnej. W klasach IV-VIII nie 
będzie drugiej zmiany. Kolejne 
nowości to:
-  w kl. I- III zajęcia z wychowania 

fizycznego będą odbywały się 
w sali gimnastycznej, a nie na 
korytarzach szkolnych;

-  świetlica szkolna będzie miała 
swoje miejsce w klasach, a nie 
w boksach na korytarzach;

-  w klasach IV – VIII  zostanie 
reaktywowany  system gabine-
towo - przedmiotowy;

-  rozszerzy się oferta dodatko-
wych zajęć pozalekcyjnych dla 
uczniów;

-  rozważymy podział na grupy 
językowe uzależniony od kom-
petencji uczniów  z zakresu j. 
angielskiego;

- wróci do swojej pierwotnej 
funkcji aula szkolna i mała sala 
gimnastyczna w szkole;

- szafki na ubrania uczniów 
będą na parterze budynku, a 
nie na korytarzach i w salach 
lekcyjnych.
Nowy blok szkoły poprawi 

komfort nauki  uczniom, pracy 
wszystkim nauczycielom i pra-
cownikom niepedagogicznym 
ZSP. Zarządzanie całym obiektem 
będzie  łatwiejsze i otworzy wie-
le możliwości na podejmowanie 
różnorodnych inicjatyw na rzecz 
społeczności szkolnej i lokalnej – 

dodaje Halina Frodyma, dyrektor 
ZSP w Wysokiej.

Najbliższe plany to rozbu-
dowa szkoły w Tyńcu Małym. 
Gmina uzyskała już pozwolenie 
na budowę. Trwają procedury 
przetargowe.

Gmina Kobierzyce wciąż bar-
dzo dynamicznie się rozwija, w 
ciągu kilku lat gwałtownie wzrosła 
liczba mieszkańców, jest nas już 
ponad 21 tysięcy. Robimy wszyst-
ko, by jak najlepiej odpowiadać 
na wynikające z tego potrzeby, 
tworząc jednocześnie jedną z naj-

nowocześniejszych w regionie baz 
edukacyjnych - podkreśla Ryszard 
Pacholik, Wójt Gminy Kobierzyce.

Dostępność instytucjonalnej 
opieki nad dziećmi to jedno z za-

dań samorządu. Dla nas to zada-
nie priorytetowe. Od lat tworzymy 
warunki sprzyjające powstawa-

niu nowych miejsc opieki przed-
szkolnej. Ostatnio w Biskupicach 
Podgórnych działalność rozpoczę-
ło przedszkole Ul. To pierwsza na 
mapie gminy publiczna placówka 
prowadzona przez organ inny niż 
jednostka samorządu terytorial-
nego. Operatorem placówki jest 
LG Energy Solution Wrocław, 
ale przedszkole jest dostępne dla 
wszystkich dzieci z terenu gminy 
Kobierzyce - mówi Maria Wilk, 
Sekretarz Gminy Kobierzyce. 

Przedszkole Ul dysponuje 12 
salami zajęciowymi z łazienkami, 
salą do integracji sensorycznej, ga-

binetem terapii, aulą z magicznym 
dywanem, ogrodem z placem za-
baw oraz zapleczem kuchennym.

Aktualnie na terenie Gminy 
Kobierzyce działa 7 publicznych 
przedszkoli i punktów przedszkol-
nych oraz 2 żłobki. Trwają prace 
projektowe kolejnej placówki w 
Domasławiu. Dodatkowo każda 
szkoła posiada oddziały przed-
szkolne czyli tzw. „zerówki”. W 
gminie znajduje się również 13 
placówek niepublicznych.

Gracjana rutkowska

rekordowy program inwestycji oświatowych w 
gminie kobierzyce. w ciągu trzech lat na remonty i 
rozbudowę szkół i przedszkoli przeznaczono blisko 
92 miliony złotych, w planach do wydania jest 
kolejnych kilkadziesiąt milionów.

Inwestycje oświatowe

Rozbudowa ZSP w Wysokiej. fot. M.Mirowski

ZSP w Bielanach Wrocławskich. fot S.Szulc

Remont szkoły w  Pustkowie Wilczkowskim. fot. M.Mirowski

ZSP w Kobierzycach. fot S.Szulc
Wizualizacja ZSP w Pustkowie Żurawskim
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Pa ni  Luc y na u rod zi ła 
się 21 stycznia 1923 roku w 
Będziechowie. Miała 7 rodzeń-
stwa, z którego żyje już tylko naj-
młodszy brat Czesław. 

Jej sekretem na długie życie 
jest dieta uboga w mięso, za to 
bogata w owoce i warzywa oraz 
ruch na świeżym powietrzu. 
Jubilatka bardzo ceni sobie war-
tości rodzinne, jest szczęśliwa gdy 

otaczają ją najbliżsi. Ma 4 dzieci 3 
córki i syna, 10 wnuków, 11 pra-
wnuków i praprawnuczkę. 

Podczas urodzinow ych 
uroczystości najserdeczniejsze 
życzenia złożył Jubilatce wójt 
gminy Kobierzyce Ryszard 
Pacholik. Wójt przekazał także 
na ręce Jubilatki list gratula-

cyjny przesłany przez premiera 
Mateusza Morawieckiego i wo-
jewodę dolnośląskiego Jarosława 
Obremskiego. Serdecznie gratu-
lujemy oraz składamy serdeczne  
życzenia zdrowia, pomyślności, 
wielu następnych lat szczęśliwego 
i pogodnego życia.

AGNIESZKA JANKOWSKA-JAKUS

Swoje setne urodziny obchodziła niedawno Lucyna 
Kalińska z Kobierzyc.

100. urodziny Lucyny Kalińskiej

Usuwanie azbestu

Darmowy demontaż, wywóz i utyli-
zacja. Taką pomoc w likwidacji szko-
dliwego azbestu oferuje dla swoich 
mieszkańców gmina Kobierzyce. 
Wystarczy wypełnić wniosek i 
umówić termin wywozu zgodnie z 
harmonogramem.

- 12 lat temu ruszył Program Usuwania 
Wyrobów Zawierających Azbest z 
terenu gminy Kobierzyce. 
W momencie, w którym zaczynali-
śmy, na naszym terenie znajdowało 
się ponad tysiąc ton eternitu. Do tej 
pory udało się zlikwidować około 

40 procent tego co było - mówi 
Piotr Kopeć, zastępca wójta gminy 
Kobierzyce. 
Usuwanie azbestu � nansowane jest ze 
środków własnych gminy Kobierzyce. 
W roku 2023  przeznaczono na ten cel 
80 tysięcy złotych, co pozwoli usunąć 
około  53 tony eternitu. 
Azbest nie jest obojętny dla zdrowia. 
Aby się go pozbyć, trzeba skorzystać 
z usług specjalistów,  a rakotwórczy 
eternit należy utylizować zgodnie z 
przepisami - podkreśla Beata Haziak 
z Referatu Inwestycji Nieruchomości i 
Środowiska UG w Kobierzycach.

Azbest zgodnie z prawem powinien 
zniknąć z Polski do końca 2032 roku. O 
wsparcie przy utylizacji eternitu mogą 
się ubiegać właściciele lub współ-
właściciele budynków mieszkalnych 
z terenu gminy Kobierzyce. Wnioski 
można składać przez cały rok.

Gracjana Rutkowska

Ponad 50 ton azbestu mniej! Rok 2022 był rekordowy pod względem 
usuwania rakotwórczego eternitu w gminie Kobierzyce. Od początku 
funkcjonowania programu zlikwidowano blisko 440 ton azbestu.

Program ten polega na świad-
czeniu usługi teleopieki osobom 
w wieku 65 lat i więcej w celu po-
prawy ich poczucia bezpieczeń-
stwa i możliwości samodzielne-
go funkcjonowania w miejscu 
zamieszkania. Nadal będziemy 
nieodpłatnie udostępniać za-
kupione w 2022 roku opaski na 
nadgarstek, które monitorują 
podstawowe parametry życiowe.  

Najważniejszą funkcją opaski 
jest przycisk SOS pozwalający 
skontaktować się bezpośred-
nio z telecentrum oraz detektor 
upadku, który powiadamia o 
zdarzeniu telecentrum. Opaska 
daje także możliwość połączenia 
głosowego z telecentrum.

W związku z ogłoszeniem 
Programu „Korpus Wsparcia 
Seniorów” na 2023 rok wystą-
piliśmy także o do�nansowanie 
do realizacji programu z budżetu 
państwa.

Osoby zainteresowane sko-
rzystaniem z teleopieki, które są 

mieszkańcami gminy Kobierzyce, 
ukończyły 65 lat i są osobami nie-
samodzielnymi wymagającymi 
wsparcia, mogą skontaktować się 
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Kobierzycach ul. 
Witosa 18. 

Szczegółowe informacje 
można uzyskać pod nr tel. 
71 369 80 06.

IZABELA TYLEWSKA-SMUDA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2023 roku 
będzie kontynuował realizację Programu „Teleopieka 
dla seniorów”.

„Teleopieka dla seniorów” 
– „Korpus Wsparcia 
Seniorów” na 2023 rok
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Zawody Barbórka 2022 
w Głogowie zawodnicy zapa-
miętają jako niezwykle wyczer-
pujące. Mimo licznych i nieła-
twych startów oraz kłopotów 
technicznych dobry humor do-
pisywał pływakom do ostatnich 
minut. 10 razy Swimmersi sta-
wali na podium. Hania Burandt 
odebrała złoty medal aż 3 razy 
będąc najlepszą na 100m sty-
lem dowolnym, 100m stylem 
grzbietowym oraz 50m stylem 
motylkowym oraz srebrny me-
dal za 50m stylem dowolnym. 
Darek Wolny był bezkonku-
rencyjny płynąc 50 oraz 100m 
grzbietem. Drugie miejsce zajął 
zaś na 50m stylem dowolnym. 
Kuba Lewczuk zostawił za sobą 
rywali na 50 oraz 100m żabką, 
a srebro zdobył na 100m stylem 
zmiennym. 

Najmłodsi Swimmersi wal-
czyli w Dzierżoniowie, gdzie 
towarzyszyły im wielkie emo-
cje. Dla niektórych z nich były 
to pierwsze poważne zawody. 
Musieli zmierzyć się nie tylko 
z przeciwnikami, ale również 
z własnym stresem. To doświad-
czenie zapewne zapamiętają 
na długo, ale radość, jaką przy-
niosły starty i nagroda w postaci 
zwycięstw była ogromna. Oliwia 
Dusza wywalczyła złoto na dy-
stansie 25m stylem klasycznym 
oraz srebro stylem grzbietowym. 
Iga Pietryk zdobyła 3 srebrne me-
dale na 50m stylem grzbietowym 
oraz 50m stylem dowolnym, 
w tym jeden w kategorii OPEN. 

Miłosz Lewczuk odebrał srebrny 
medal za 50m stylem dowolnym 
oraz brązowy za 25m stylem 
motylkowym. Kacper Żurowski 
za 25m stylem dowolnym wy-
walczył srebrny krążek, a Leon 
Żurowski był trzeci na 50m sty-
lem grzbietowym.

Ostatnie zawody w 2022 r. od-
były się w Świdnicy. V NEPTUN 
Świdnica Swimming Meeting 
to pobite indywidualne rekor-
dy życiowe, świetna integracja 
i 18 medali dla Swimmersów. 
Wszyscy zawodnicy zasłużyli 
na brawa i słowa uznania. Filip 
Kuzara trzy razy stawał na naj-
wyższym stopniu podium odbie-
rając medale za 50 i 100m stylem 
grzbietowym oraz 50m stylem 
motylkowym. Mateusz Cziber 
nie miał równych w starciu 
na 100m żabką, a srebrne krążki 
zdobył w konkurecji 100m sty-
lem zmiennym oraz 50m stylem 
motylkowym. Janek Stawarz 
pokonał rywali płynąc na 100m 
stylem klasycznym, a trzeci do-
płynął na 50m tym samym sty-
lem. Darek Wolny był zdobywcą 
trzech srebrnych medali na 50 
i 100m stylem grzbietowym oraz 
100m stylem zmiennym. Hania 
Burandt srebrne krążki otrzyma-
ła za 50 i 100m motylkiem oraz 
brązowy krążek za 50m stylem 
dowolnym. Oliwka Dusza dwa 
razy zajęła drugie miejsce pły-
nąc 50 oraz 100 żabką. Brązowe 
medale zawisły na szyi Ady 
Truszkowskiej za 100m stylem 

motylkowym oraz Emanuela 
Łukawskiego za 100m stylem 
dowolnym.

Rok 2022 Swimmersi zakoń-
czyli z przytupem i z pełnym 
przekonaniem mogą uznać go 
za udany. Na ten sukces skła-
da się niewątpliwie fakt, że w 
rozstrzygniętym w pierwszym 
półroczu 3. Plebiscycie Sportu 
Gminy Kobierzyce pływacy 
Swimmers Ślęza wygrali w ka-
tegorii Drużyna Roku 2021. 
W kategorii Młodzieżow y 
Sportowiec Roku 2021 na naj-
wyższym stopniu podium sta-
nęła również nasza zawodniczka 
– Pola Pietryk. Drugie miejsce 
w kategorii Trener Roku 2021 
uzyskał jeden z trenerów klubu 
– Dariusz Wolny. W ubiegłym 
roku również dwóch zawod-
ników klubu – Pola Pietryk 
i Mateusz Cziber powołanych 
zostało do Kadry Wojewódzkiej 
Młodzików. Swimmersi wzięli 
udział w bardzo wielu zawodach, 
w tym w prestiżowym XXXIII 
Memoriale Marka Petrusewicza 
oraz Mistrzostwach Polski 
Juniorów Młodszych. W efekcie 
dorobek młodych pływaków zo-
stał powiększony o 121 medali, 
w tym 40 złotych krążków, 43 
srebrnych oraz 38 brązowych!

Pełni sił, zapału i energii za-
wodnicy, jak i trenerzy pracują 
dzielnie, by już wkrótce sprostać 
kolejnym pływackim wyzwa-
niom. Trzymajmy kciuki!

Kinga Kuzara

udana końcówka 
roku – tak o swoich 
startach mogą śmiało 
powiedzieć zawodnicy 
klubu Swimmers Ślęza. 
W grudniu swoją formę 
zaprezentowali na 
zawodach w głogowie, 
Dzierżoniowie oraz 
Świdnicy.

Zimą Swimmersi nie 
zwalniają tempa

22 stycznia  strażacy z  JRG PSP nr 6 Katy 
Wrocławskie, OSP KSRG Kobierzyce i OSP 
Pustków Żurawski zostali wezwani  do 
Wierzbic. Palił się samochód osobowy. Auto  
zostało pokryte pianą. Niestety spłonęło, ale 
w  zdarzeniu nikt nie ucierpiał. 

OSP Pustków Żurawski 

Gorący 
„Leon”

Jest owa podłoga w garażu 
oraz łazience, nowe ściany dzia-
łowe i wyposażenie łazienki. 
Zrobiono izolację fundamen-
tów, ocieplonie i nowe pokrycie 
dachowe.

Prace zostały odebrane, a 
ich jakość oceniał sołtys Izydor 
Kamiński oraz gospodarze bu-
dynku- strażacy z OSP Stepin.

OSP StePin

Budynek remizy 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Stępinie 
(gm. Długołęka) 
został gruntownie 
wyremontowany.

Remiza po 
remoncie

Na miejscu zastali mocno 
zmiażdżony samochód marki 
ford oraz świadków zdarzenia, 
którzy wydobyli poszkodowa-
nego na zewnątrz. Kierowca był 
przytomny, z obrażeniami został 

przekazany ratow-
nikom medycznym 
i przetransporto-
wany do szpitala. 

OSP BOrOWa

W poniedziałek 16 stycznia  
w OSP Borowa syrena 
zawyła o godzinie 18:50. 
Strażaków wezwano do 
wypadku drogowego 
pomiędzy miejscowościami 
Borowa i raków.

Ratowali 
kierowcę

R E K L A M A
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Kolejnym sportowcem, któ-
rego gościliśmy była Oliwia 
Jabłońska – znakomita pły-
waczka, uczestniczka Igrzysk 
Paraolimpijskich w Londynie 

2012 (srebro), Rio de Janeiro 2016 
(brąz), Tokio 2021 (brąz), mul-
timedalistka Mistrzostw Świata 
i Europy.

Poprzeczka poziomu spor-
towego uczestników spotkań 
został zawieszona wysoko, więc 
aby sprostać oczekiwaniom 
uczniów, dziś gościliśmy spor-
towca, legendę judo – Rafała 
Kubackiego.

Nasz gość w trakcie kariery 
sportowej osiągnął liczne sukcesy:
– siedemnastokrotny mistrz 

Polski, 
– mistrz Europy z 1989, dwu-

krotny srebrny medalista 
(1994 i 1998) i pięciokrot-
ny brą zow y meda l ista 
(1991,1993,1995,1996 i 1997) 
mistrzostw Europy, 

– dwukrotny mistrz świata 
z 1993 i 1997, brązowy meda-
lista mistrzostw świata z 1989, 

– złoty medal na Światowych 
Wojskowych Igrzyskach 
Sportowych w 1995 w Rzymie 
w kategorii ciężkiej, 

– brązowy medalista akade-
mickich mistrzostw świata 
w 1988 r.
Trzykrotnie wystąpił na let-

nich igrzyskach olimpijskich 
w wadzie ciężkiej: w Barcelonie 
w 1992, Atlancie w 1996 i Sydney 
w 2000.

Został zwycięzcą Plebiscytu 
„Przeglądu Sportowego” na naj-
lepszego sportowca Polski w 1993. 
W 2005 otrzymał przyznawane 
przez Polski Komitet Olimpijski 
wyróżnienie „Fair Play”.

Kolejne spotkania ze sportow-
cami już wkrótce.

Inicjatorką 
organizacji spotkań 
z olimpijczykami 
jest dyrektor 
dobrzykowickiej 
szkoły - Anna 
Włodarczyk. Pierwszym 
olimpijczykiem z którym 
spotkali się uczniowie był 
Włodzimierz Chlebosz 
- ciężarowiec, uczestnik 
Igrzysk Olimpijskich w 
Barcelonie w 1992 r. – 
od grudnia 2014 r. wójt 
gminy Czernica.

Trzecie spotkanie z olimpijczykiem 
w ZSP w Dobrzykowicach

Równolegle trwają roboty 
przy zbrojeniu ław fundamen-
towych przeznaczonych pod 
budowę łącznika pomiędzy sta-
rą i nową szkołą. Na poziomie I 

kondygnacji osadzane są witryny 
aluminiowe. 

Wartość umowna robót wy-
nosi 15.188.214,12 zł., po anek-
sie, z do¤nansowaniem z budżetu 

państwa w wysokości 837.524,34 
zł (po rozliczeniu z Wojewodą 
Dolnośląskim), a termin zakoń-
czenia prac to 16 czerwca 2023 r.

17 stycznia wójt 
gminy Włodzimierz 
Chlebosz wizytował 
teren rozbudowywanej 
Szkoły Podstawowej w 
Chrząstawie Wielkiej. 
Obecnie trwa montaż 
więźby na przygotowanej 
wcześniej stalowej 
konstrukcji dachowej.

Budowa Szkoły Podstawowej w Chrząstawie 
Wielkiej

Docelowo na działkach 
309/1027 i 309/1026 pozyska-
nych przez gminę z Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

w sierpniu 2022 r. ma powstać 
obiekt przeznaczony dla 1000 
uczniów szkolnych i 200 przed-
szkolaków o powierzchni oko-

ło 10 500 m2 ze stołówką oraz 
obiektami sportowymi.

https://platformazakupowa.pl/
transakcja/703365

17 stycznia 
opublikowano 
postępowanie  
konkursowe na 
dokumentację 
projektową dotyczącą 
budowy Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego 
w Nadolicach Wielkich.

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-
urbanistycznej ZSP w Nadolicach Wielkich

ZARZĄD POWIATU WROCŁAWSKIEGO ogosił nabór 
wniosków o udzielenie dotacji celowych w 2023 
roku na inwestycje z zakresu ochrony środowiska
Dotacja ma na celu poprawę stanu środowiska z uwzględnieniem 
zmniejszenia emisji gazów i pyłów do atmosfery, racjonalne wykorzy-
stanie zasobów środowiska oraz propagowanie wśród mieszkańców 
powiatu wrocławskiego stosowania odnawialnych źródeł energii.
Dotacje są przeznaczone na inwestycje z zakresu ochrony środowiska 
obejmujące zakup i montaż nowego źródła ciepła w celu ogrzewania 
budynku lub ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody 
użytkowej tj. kotłów gazowych, kotłów na lekki olej opałowy, pie-
ców zasilanych prądem elektrycznym, instalacji elektrycznych do 
ogrzewania budynku, pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych. 
Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można 
uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska pod numerem telefonu: 

Marta Szemberg     71 72 21 848, tel. kom 71 72 21 766
Grażyna Wacińska 71 72 21 848, tel. kom 797 096 324

ZARZĄD POWIATU WROCŁAWSKIEGO ogłosił nabór wniosków o 
udzielenie dotacji celowych w 2023 roku na inwestycje z zakresu 
ochrony środowiska dotyczące obiektów małej retencji
Dotacja ma na celu doprowadzenie do zatrzymywania wody opa-
dowej w obrębie nieruchomości objętej inwestycją, w efekcie czego 
wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odpro-
wadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, 
kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwad-
niających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny 
sąsiadujące, na ulice, place itp.), lub odprowadzane w części, a także 
propagowanie wśród mieszkańców powiatu wrocławskiego działań 
w zakresie dostosowania do zmian klimatu.
Dotacje są przeznaczone na inwestycje z zakresu ochrony środowiska 
obejmujące zakup i montaż z zakresu ochrony środowiska obejmujące 
zakup i montaż, budowę instalacji takich jak: zbiornik retencyjny in� l-
tracyjny, skrzynki rozsączające, studnia chłonna, zbiornik retencyjny 
nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny, przewody 
odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbior-
nika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub in� ltracyjnego, elementy (stałe) do nawadniania lub innego 
wykorzystania zatrzymanej wody; pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej 
przedsięwzięciem,  wraz z koniecznym osprzętem. 
Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we 
Wrocławiu pod numerem telefonu: 

Marta Szemberg    71 72 21 848,   Tel. kom. 71 72 21 766
Grażyna Wacińska 71 72 21 848 , Tel. kom. 797 096 324
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o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Siechnice dla terenu obejmującego część obrębu Kotowice

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2022 r. poz. 503, z późn. zm.) oraz zgodnie art. 39 ust. 1 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 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr VI/39/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 marca 2011 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Siechnice dla terenu obejmującego część obrębu Kotowice, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice 
dla terenu obejmującego część obrębu Kotowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 
lutego 2023 r. do 1 marca 2023 r. w postaci papierowej w Urzędzie Miejskim w Siechnicach pod adresem ul. Jana Pawła 
II 12 (pok. nr 215 II piętro, w godzinach funkcjonowania urzędu) oraz w postaci elektronicznej w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Siechnice pod adresem: https://siechnice.bip.gov.pl/ [w zakładce „Planowanie przestrzenne”> „Ogłoszenia/ 
Obwieszczenia”], a także na stronie internetowej Gminy Siechnice pod adresem: http://www.siechnice.gmina.pl [w zakładce 
„Plany Zagospodarowania (MPZP)”].
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 marca 2023 r. 
o godz. 16.00 w Urzędzie Miejski w Siechnicach (w sali sesyjnej na III piętrze budynku), w formie stacjonarnej oraz za 
pomocą środków porozumiewania się na odległość.
W celu uczestniczenia w dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość należy z co najmniej jed-
nodniowym wyprzedzeniem przesłać, za pomocą poczty elektronicznej, zgłoszenie na adres: planowanie@umsiechnice.pl, 
podając w treści imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a także adres poczty elektronicznej, na który ma zostać wysłany link 
z możliwością dołączenia do spotkania (jeżeli będzie to adres poczty elektronicznej inny niż adres, z którego zostało wysłane 
zgłoszenie). Uczestnictwo w dyskusji publicznej możliwe będzie poprzez program Microsoft Teams, który należy zainstalować 
na swoim komputerze lub skorzystać z przeglądarki EDGE lub Chrome.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i ª zyczne oraz jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. 
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 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, informuję również o możliwości 
zapoznania się z niezbędną dokumentacją związaną z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
dla tego dokumentu, w tym prognozą oddziaływania na środowisko, w terminie i miejscu podanym powyżej oraz o możli-
wości złożenia uwag.
Uwagi do planu oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w formie papierowej w Urzędzie 
Miejskim w Siechnicach lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty 
elektronicznej – na adres: planowanie@umsiechnice.pl (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elek-
tronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym), a także ustnie do protokołu, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2023 r. 
Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenie nieru-
chomości, której uwagi dotyczą.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Siechnic. 
Uwagi złożone po upływie określonego wyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Burmistrz Siechnic
Milan Ušák

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
Zgodnie art. 17a oraz art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wykonując obowiązek o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ª zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO, informuje, 
że w przypadku danych osobowych zawartych we wnioskach, o których mowa wyżej:
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Siechnicach jest Gmina Siechnice – dane kontaktowe: ul. Jana Pawła II 12,55-011 
Siechnice, tel. 71 786 09 01, biuro@umsiechnice.pl. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za 
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@umsiechnice.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie art. 17 pkt 
1 i pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 42 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanych w celach związanych z udziałem społeczeństwa w opracowywaniu 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w niniejszym obwieszczeniu, oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
wyżej wymienionych planów.
W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne 
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także inne pod-
mioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Siechnice przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Siechnic.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z okresem archiwizacji określonymi przez 
obowiązujące przepisy. 
Przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – osobie tej przysługuje prawo dostępu do wszelkich informacji o ich źródle pod warunkiem, 
że nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
Podanie danych osobowych jest wymagane, zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Zbierane i przetwarzane dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym proª lowaniu. Dane nie są przekazywane do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SIECHNIC

Podczas Walnego Zebrania 
Sprawozdawczego podsumowali 
pracę w minionym roku i omó-
wili cele na 2023 r. Zebranie za-
kończyli pamiątkowym zdjęciem. 

OSP SULIMÓW21 stycznia zebrali się członkowie OSP Sulimów.

Czas na 
podsumowanie

Mieszkańcy Groblic od wie-
lu lat wnioskowali o podjęcie 
działań zmierzających do wy-
budowania przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i 
Autostrad (GDDKiA) oddział we 
Wrocławiu ciągu pieszo-rowero-
wego w ciągu drogi krajowej nr 
94 umożliwiającego mieszkań-
com Groblic łatwiejsze i bardziej 
bezpieczne dotarcie do Siechnic. 
Niestety wspomniany zarządca 
drogi krajowej nr 94 – GDDKiA 
-mimo wielu monitów, rozmów 
i starań władz gminy na czele z 
Burmistrzem Siechnic, nie pod-
jęła działań odnośnie wybudowa-
nia przedmiotowego ciągu.

Urząd Miejski przeanalizował 
możliwości wykonania bezpiecz-
nego dotarcia pieszych i rowe-
rzystów z Groblic do Siechnic. 
Na tej podstawie podjęta została 
decyzja o utwardzeniu dwóch 
istniejących i od lat wykorzy-
stywanych przez mieszkańców 
w szczególności Groblic ciągów 
pieszo-rowerowych, które przy 
wykorzystaniu wałów przeciw-
powodziowych pozwoliłyby w 
sposób bezpieczny poruszać się 
pieszo i rowerem, unikając tym 
samym poruszania się wzdłuż 

niebezpiecznej drogi krajowej 
nr 94.

W Groblicach utworzony ciąg 
o długości ok. 160 metrów i sze-
rokości ok. 2 metrów połączył 
ul. Łąkową z wałem przeciw-
powodziowym. Natomiast przy 
zjeździe z wału w miejscowości 
Siechnice, utwardzono ciąg o 
długości ok. 170 m i szeroko-
ści 4,5 m prowadzący na rondo 
w Gminnej Stre�e Aktywności 
Gospodarczej. Szczegółowy plan 
tych prac oznaczony jest na po-
niższej mapie (remont wykona-
no w miejscach oznaczonych na 
czerwono).

Konstrukcja ciągów została 
dostosowana do ruchu pieszo-ro-
werowego, nie do ruchu drogowe-
go, tym bardziej, że prowadzą one 
na wały przeciwpowodziowe, na 

których co do zasady zakazuje się 
poruszania samochodami inny-
mi pojazdami mechanicznymi.Z 
uwagi na wykonaną konstrukcję 
i funkcję ciągów pieszo-rowero-
wych oznakowano je znakiem 
B-2 wraz z tabliczkami „nie do-
tyczy rowerów”. 

Z satysfakcją informujemy, 
że do pracowników Urzędu 
Miejskiego tra�ły głosy miesz-
kańców Groblic oraz Siechnic ko-
rzystających z nowo utworzonego 
ciągu pieszo-rowerowego – wyra-
żające zadowolenie z wykonania 
tego przedsięwzięcia.

Planujemy, aby w kolejnym 
etapie prac wykonać doświetlenie 
części tego ciągu pieszo-rowero-
wego lampami fotowoltaicznymi.

W ostatnich tygodniach 
gmina Siechnice 
wykonała dwa 
remonty polegające 
na utworzeniu ciągu 
pieszo-rowerowego, z 
którego mieszkańcy w 
szczególności Groblic 
korzystają, aby pieszo 
lub rowerem dostać się 
bezpiecznie do Siechnic.

Tworzymy bezpieczny ciąg 
pieszo-rowerowy pomiędzy 
Groblicami i Siechnicami
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o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kotowice, 

gmina Siechnice.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 503) oraz zgodnie art. 39 ust. 1 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 2022 r. poz. 1029 z późn. 
zm.), w związku z uchwałą nr XVII/149/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kotowice, gmina Siechnice, zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Kotowice, gmina Siechnice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 lutego 2023 r. do 1 marca 
2023 r. w postaci papierowej w Urzędzie Miejskim w Siechnicach pod adresem ul. Jana Pawła II 12 (pok. nr 215 II piętro, w godzi-
nach funkcjonowania urzędu) oraz w postaci elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Siechnice pod adresem: 
https://siechnice.bip.gov.pl/ [w zakładce „Planowanie przestrzenne”> „Ogłoszenia/ Obwieszczenia”], a także na stronie 
internetowej Gminy Siechnice pod adresem: http://www.siechnice.gmina.pl [w zakładce „Plany Zagospodarowania (MPZP)”].
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 marca 2023 r. 
o godz. 16.00 w Urzędzie Miejski w Siechnicach (w sali sesyjnej na III piętrze budynku), w formie stacjonarnej oraz za 
pomocą środków porozumiewania się na odległość.
W celu uczestniczenia w dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość należy z co najmniej jed-
nodniowym wyprzedzeniem przesłać, za pomocą poczty elektronicznej, zgłoszenie na adres: planowanie@umsiechnice.pl, 
podając w treści imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a także adres poczty elektronicznej, na który ma zostać wysłany link 
z możliwością dołączenia do spotkania (jeżeli będzie to adres poczty elektronicznej inny niż adres, z którego zostało wysłane 
zgłoszenie). Uczestnictwo w dyskusji publicznej możliwe będzie poprzez program Microsoft Teams, który należy zainstalować 
na swoim komputerze lub skorzystać z przeglądarki EDGE lub Chrome.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. 
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 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, informuję również o możliwości 
zapoznania się z niezbędną dokumentacją związaną z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
dla tego dokumentu, w tym prognozą oddziaływania na środowisko, w terminie i miejscu podanym powyżej oraz o możli-
wości złożenia uwag.
Uwagi do planu oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie papierowej 
w Urzędzie Miejskim w Siechnicach lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności 
poczty elektronicznej – na adres: planowanie@umsiechnice.pl (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym), a także ustnie do protokołu, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2023 r.
Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenie nieru-
chomości, której uwagi dotyczą.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Siechnic. 
Uwagi złożone po upływie określonego wyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Burmistrz Siechnic
Milan Ušák

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
Zgodnie art. 17a oraz art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wykonując obowiązek o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób  ̄zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO, informuje, 
że w przypadku danych osobowych zawartych we wnioskach, o których mowa wyżej:
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Siechnicach jest Gmina Siechnice – dane kontaktowe: ul. Jana Pawła II 12,55-011 
Siechnice, tel. 71 786 09 01, biuro@umsiechnice.pl. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za 
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@umsiechnice.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie art. 17 pkt 
1 i pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 42 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanych w celach związanych z udziałem społeczeństwa w opracowywaniu 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w niniejszym obwieszczeniu, oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
wyżej wymienionych planów.
W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne 
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także inne pod-
mioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Siechnice przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Siechnic.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z okresem archiwizacji określonymi przez 
obowiązujące przepisy. 
Przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – osobie tej przysługuje prawo dostępu do wszelkich informacji o ich źródle pod warunkiem, 
że nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
Podanie danych osobowych jest wymagane, zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Zbierane i przetwarzane dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym pro  ̄lowaniu. Dane nie są przekazywane do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SIECHNIC

Pomimo tego, że droga krajo-
wa nr 94 w gminie Siechnice ma 
przebieg o długości tylko około 
9,5 km, to (zgodnie z danymi 
Systemu Ewidencji Wypadków i 

Kolizji Komendy Głównej Policji 
w Warszawie w latach 2007-2021 
doszło tutaj do 833 zdarzeń dro-
gowych, wskutek których śmierć 
poniosło 12 osób. Ponadto w tych 

zdarzeniach rannych zostało 137 
osób, w tym 39 ciężko.

Jak widać z przytoczonych 
danych tworzy się dramatyczny 
obraz, z którego w ujęciu staty-
stycznym wynika, że każdego ty-
godnia przez okres 15 lat docho-
dziło do zdarzenia drogowego, do 
którego była wzywana policja. W 
co najmniej w 16% tych zdarzeń 
odnotowywano ranną osobę, a 
kilkanaście osób zginęło.

Petycję można podpisać on-
line na stronie internetowej www.
siechnice.gmina.pl lub w trady-
cyjnej formie papierowej dostęp-
nej m.in. w kancelarii Urzędu 
Miejskiego w Siechnicach.

Burmistrz Siechnic 
Milan Ušák zachęca 
do podpisania petycji 
dotyczącej poprawy 
bezpieczeństwa drogowego 
na drodze zarządzanej 
przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych 
iAutostrad (urząd  
administracji rządowej) 
poprzezbudowę drogi 
krajowej nr 94 w przekroju 
dwujezdniowym lub (ewentualnie) kompleksową 
modernizację (przebudowę) drogi w jej obecnym 
przebiegu połączoną z budową obwodnic Radwanic, 
Siechnic i Groblic oraz z budową niezbędnej 
infrastruktury (chodniki, ścieżki rowerowe, 
oświetlenie, przejścia dla pieszych, sygnalizacje 
świetlne), przebudową skrzyżowań, a w szczególności 
z budową ronda w Siechnicach na skrzyżowaniu DK 
94 z ul. Ciepłowniczej.

Poprzyj wniosek o budowę lub 
przebudowę drogi krajowej nr 94 
na odcinku prowadzącym przez 
gminę Siechnice

6 8  s z t u k  l a mp foto -
woltaicznych pojawi się w 
Siechnicach. Wartość tej inwe-
stycji, to ponad 312 tys. zł brut-
to. Z kolei w innych miejsco-
wościach gminy (Grodziszów, 
Biestrzyków, Radomierzyce, 
K o t o w i c e ,  Z a c h a r z y c e , 
Żerniki Wrocławskie, Iwiny, 
Św. Katarzyna, Radwanice, 
Łukaszowice, Ozorzyce), przy-

będzie 78 sztuk lamp fotowolta-
icznych. Wartość inwestycji prze-
kracza 342 tys. zł brutto.

Dodatkowo 12 sztuk lamp 
hybrydowych, na terenie miasta 
Siechnice doświetli 6 przejść dla 
pieszych (wartość inwestycji po-
nad 162 tys. zł brutto). Wkrótce 
zapadną decyzje o ich lokalizacji.

Szczegółowa lista ulic w po-
szczególnych miejscowościach, 

na których zamontowane zosta-
ną nowe latarnie dostępna jest na 
stronie internetowej www.siech-
nice.gmina.pl.

W ciągu kilku najbliższych miesięcy blisko 
150 kolejnych lamp fotowoltaicznych a także 
hybrydowych pojawi się na terenie gminy Siechnice. 
Pod koniec ubiegłego roku podpisano stosowne 
umowy o wartości ponad 800 tysięcy złotych. 
Inwestycja zostanie s�nansowana z budżetu gminy.

Przybędzie lamp fotowoltaicznych 
i hybrydowych

Organizacje pożytku publicz-
nego to podmioty założone przez 
aktywnych obywateli, rozwiązują-
ce w szerokim zakresie konkretne 
problemy społeczne, m.in. pomo-
cy społecznej, działalności cha-
rytatywnej, działalności na rzecz 
mniejszości narodowych, promocji 
zatrudnienia i aktywizacji zawodo-
wej, nauki, edukacji, oświaty oraz 
wychowania. Wsparcie lokalnych 
organizacji pożytku publicznego 
(OPP) pozwala im nie tylko na roz-
wój i doskonalenie się, ale często 
daje nadzieję na lepsze zdrowie i 
znaczną poprawę jakości życia.

Przekazując 1,5% podatku w 
deklaracji PIT nie tracimy pienię-
dzy, a jedynie rozdysponowujemy 

kwotę, którą i tak oddalibyśmy ¢-
skusowi. Urząd skarbowy przekaże 
te środki wskazanej organizacji.

Ja co roku zachęcamy do wspar-
cia OPP z terenu Gminy Siechnice 
oraz innych organizacji pożytku 
publicznego, które zbierają środki 
przeznaczone na pomoc naszym 
Mieszkańcom.

Zachęcamy do przesłania ma-
ilem na adres: wss@umsiechnice.
pl informacji o Mieszkańcach 
gminy bądź lokalnych organiza-
cjach potrzebujących wsparcia po-
przez przekazanie 1,5% podatku. 
Przesłane informacje zbierzemy i 
opublikujemy na naszej stronie in-

ternetowej, aby każdy Mieszkaniec 
mógł z nich skorzystać przy rozli-
czeniu podatku za 2022 rok.

Jak przekazać 1,5% podatku?
Deklaracja podatkowa zawiera 

dwa pola, które są niezbędne, by 
przekazać 1,5% rocznego podatku. 
W pola te wpisać należy:
• numer KRS organizacji
• przekazywaną kwotę, która nie 

może przekroczyć 1,5%
Bardzo istotne jest właściwe 

podanie danych organizacji. Błąd 
spowoduje, że pieniądze nie będę 
przekazane na rzecz organizacji, a 
korekta tych danych może okazać 
się niemożliwa.

W 2023 roku podatnicy 
ponownie mają 
możliwość przekazania 
podatku na rzecz 
organizacji pożytku 
publicznego. W 2023 
roku to 1,5%. Zachęcamy 
do podzielenia się 
pieniędzmi z OPP z 
terenu gminy Siechnice 
przy tegorocznym 
rozliczeniu PIT.

Wspieraj lokalnie – przekaż 
1,5% podatku organizacjom 
pożytku publicznego z terenu 
Gminy Siechnice
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W styczniu mija kolejna 
rocznica ewakuacji więźniów z 
obozu w Fün�eichen, która była 
początkiem tzw. marszu śmierci 
do macierzystego obozu w Gross 
Rosen. Był to zarazem koniec, 
ponieważ wielu więźniów nie 
było w stanie przeżyć tej drogi. 

W Kątach Wrocławskich, 
na cmentarzu żołnierzy ra-
dzieckich, znajdują się mogiły 
ekshumowanych szczątków po-
ległych więźniów w marszu do 
Gross-Rosen. Przed kilku laty 

członkowie SMZK, dzięki dłu-
gotrwałym staraniom ówcze-
snego prezesa Jerzego Grendy i 
przy wsparciu władz gminnych, 
wykonali przebudowę zniszczo-
nych nagrobków. 

Jak co roku, w dniu 24 stycz-
nia, członkowie Stowarzyszenia 
Miłośników Ziemi Kąckiej i 
przedstawiciele Regionalnej Izby 
Pamięci upamiętnili ten dzień, 
zapalając symboliczne znicze i 
składając wiązanki kwiatów na 
grobach. RIP/FOT: STANISŁAW CAŁY

Są w historii rocznice, o których wolelibyśmy 
zapomnieć, są też rocznice trudne, ale potrzebne, 
żebyśmy mogli uczcić pamięć tych, których 
potraktowano wyjątkowo brutalnie.

Rocznica marszu śmierci

Tym razem niezastąpio-
na Małgorzata Hercuń z 
Kraszowickiej Zagrody uczyła 
dzieci i młodzież tkania na kro-
snach stołowych. Uczestnicy 

świetnie opanowali technikę 
tkania, a efektem ich prac były 
piękne podkładki. 

RIP/FOT: FELIKS BARDORZ

12 stycznia odbyły się w Regionalnej Izbie Pamięci 
pierwsze, tegoroczne warsztaty rękodzieła, 
nawiązujące do zgormadzonych w Izbie zbiorów.

Warsztaty rękodzielnicze 
w Izbie Pamięci

Na szczęście nie było osób po-
szkodowanych i zdarzenie można 
potraktować jako kolizje.

OSP SIECHNICE

Piątek trzynastego stycznia był pechowy dla dwóch 
kierowców aut osobowych. Do zderzenia doszło na 
WOW w Blizanowicach.

Pech czy szczęście?

 

15 lutego 2023 

Święta Katarzyna- przy Zakładzie Gospodarki 
Komunalnej 
ul. Żernicka 17 

R E K L A M A

Chcesz 
otrzymywać 

naszą gazetę 
zanim trafi 

do punktów 
kolportażu?

Express na 
Twoją skrzynkę 

mailową!

Dopisz się do listy mailingowej:
www.prenumeruj.otomedia.pl

otrzymywać 
naszą gazetę

mailową!

Dopisz się do listy mailingowej:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich informuje 
o otrzymanym do� nansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020 na realizację projektu pn. „Wdrożenie e-usług publicznych 
w ZGK Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich” w kwocie 227 738,38 zł. 
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o. świadczy usługi 
z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzenia ścieków w imieniu Gminy Kąty Wrocławskie 
oraz usługi związane z gospodarką odpadami dla podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą. Praca ZGK Sp. z o.o. 
ma charakter publiczny, dedykowany społeczności lokalnej, 
dlatego też w dobie postępującej komputeryzacji i diagnozo-
wanych trendów dotyczących sukcesywnego wzrostu wyko-
rzystania Internetu do załatwiania spraw, opłacania należności 
itp. podjęto decyzję o wdrażaniu systemu eBOK (elektroniczne 
Biuro Obsługi Klienta), umożliwiającego elektroniczne załatwia-
nie spraw związanych z usługami świadczonymi przez spółkę 
oraz o utworzeniu aplikacji e-BOT-, programu komputerowego 

przypisanego do strony internetowej ZGK, którego zadaniem 
będzie prowadzenie konwersacji z udziałem komputera, 
który replikuje zachowania ludzkie (automatyzacja odpowie-
dzi na powtarzalne pytania zadawane o dowolnej porze dnia 
i nocy, z dowolnego miejsca). Tym samym wdrożone będą 
e-usługi o wysokim poziomie dojrzałości w ramach e-BOT 
oraz eBOK.
Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania e-usług publicz-
nych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. W związku 
z tym mieszkańcy gminy, jak i inni interesariusze zyskają moż-
liwość załatwiania spraw związanych z usługami oferowanymi 
w sposób elektroniczny, szybki i bezpieczny, bez konieczności 
wychodzenia z domu.
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Finisaż był świetną okazją 
nie tylko, by podziwiać prace, 
ale również by spotkać się z Ewą 
i poznać jej opowieść o sztuce, 
inspiracjach i drodze do bycia 
artystką. 

Podczas �nisażu Ewa odpo-
wiedziała na kilka pytań dotyczą-
cych jej twórczości oraz życia co-
dziennego. Słuchacze dowiedzieli 
się również , co skłoniło Ewę, aby 
zaczęła tworzyć i dlaczego wybra-
ła akurat malarstwo.

Ewie serdecznie dziękujemy 
za ten wieczór i gratulujemy! 
Wystawa przez miesiąc była 
dostępna dla zwiedzających w 
Regionalnej Izbie Pamięci w 
Kątach Wrocławskich. 

Składamy również podzięko-
wania dla tak licznie zgromadzo-
nej publiczności, która chciała ten 
wieczór spędzić z Ewą i w otocze-
niu jej pięknych, zainspirowanych 
przyrodą prac. RIP

W piątkowy wieczór – 20 
stycznia  w pięknym stylu 
zakończyliśmy wystawę 
prac naszej fantastycznej 
lokalnej artystki- Ewy 
Rybki.

„Słońce świeci dla wszystkich” – 
finisaż wystawy prac Ewy Rybki

Seniorzy odwiedzili wystawę 
czasową prac Ewy Rybki

Wystawa czasowa prac Ewy Rybki niezmiennie zachwyca nas swoim pięknem. Obrazy podziwiali ostatnio nasi 
goście z Powiatowego Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich. Mieli okazję spotkać się także z artystką, by porozma-
wiać o jej dziełach i inspiracjach, zwłaszcza tych czerpanych z natury. D

W ramach inwestycji wyko-
nawca dostarczył i zainstalował 
odpowiednie źródła światła led 
w miejsce istniejącego oświetlenia 
jarzeniowego. 

Wymiany dokona �rma 
RECYCLING SOLUTIONS SP. 
Z O.O. z siedziba we Wrocławiu.

Na Stadionie Miejskim przy ul. Zwycięstwa 27 
w Kątach Wrocławskich prowadzono prace związane 
z modernizacją oświetlenia.

Stała się jasność

W zakres remontu wchodzą:
- skucie tynków, posadzki i czę-

ściowo su�tów po wyburzeniu 
su�tów podwieszanych,

- wykonanie podłoży pod po-
sadzki, instalacji ogrzewania 
podłogowego i samej posadzki,

- wykonanie tynków renowacyj-
nych na ścianach,

- wykonanie nowych instalacji: 
wod-kan, elektrycznej, wen-
tylacji mechanicznej oraz 
klimatyzacji.
Dotychczasowy elektryczny 

kocioł grzewczy zostanie ponow-
nie zainstalowany po remoncie.

Wartość przedmiotu umowy 
wynosi 368.093,75 zł brutto. 

Remont obejmuje wykonanie prac budowlanych, 
których celem jest przywrócenie lokalowi funkcji 
świetlicy wiejskiej z równoczesnym zachowaniem 
detali architektonicznych wewnątrz poszczególnych 
pomieszczeń świetlicy w oryginalnym kształcie.

Trwa remont świetlicy 
w Zabrodziu

Dodatek elektryczny
Dodatek elektryczny skierowany jest do tych gospodarstw domowych, które zużywają 
energię elektryczną do ogrzewania mieszkań i domów, w tym wykorzystują pompy ciepła.
Wysokość dodatku wyniesie: 
1000 zł - dla osób wykorzystujących do ogrzewania urządzenia na prąd, np. pompy ciepła, 
piece akumulacyjne, bojlery.
1500 zł - w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym 
samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym zamieszkującym 
w budynku, w którym jest zainstalowana fotowoltaika.
Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego będzie można składać od 1 grudnia 2022 
r. do 1 lutego 2023 r. w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby 
składającej ten wniosek.
W przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo 
domowe, przysługuje jeden dodatek elektryczny dla wszystkich zamieszkują-
cych pod tym adresem. Jednak, gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złoży 
więcej niż jedna rodzina spod tego samego adresu, to dodatek wypłacany będzie temu, kto 
złożył wniosek jako pierwszy.

SZUKASZ PRACOWNIKÓW? WYKORZYSTAJ NASZE GAZETY!
ICH SKUTECZNOŚĆ DOSTRZEGŁY ŁY Ł JUŻ M.IN.:

 

16 lutego 2022 

Kąty Wrocławskie - przy Gminnym Ośrodku Kultury i 
Sportu 

ul. Zwycięstwa 23 
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Doszło do czołowego zderzenia 
samochodu osobowego z ciężarówką. 
Podczas dojazdu do miejsca zdarze-
nia 998 powiadomiło Ochotników z 
Jordanowa Śląskiego o tym, że w pojeź-
dzie znajduję się uwięziona i nieprzy-
tomna kobieta i za chwilę na miejscu wy-
ląduje Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. 

Strażacy za pomocą ciężkiego sprzę-
tu hydraulicznego wykonali dostęp do 
rannej oraz ustabilizowali pojazd, który 
pod wpływem ciężaru zapadał się do 
pobliskiego rowu. Poszkodowana, nie-
przytomna została zabrana przez LPR do 
jednego z wrocławskich szpitali, kierow-
ca samochodu ciężarowego nie odniósł 
żadnych obrażeń.

OSP JOrdanów ŚląSki

w czwartek przed południem 19 stycznia alarmowy 
998 wrocław wezwał  zastęp strażaków z Jordanowa 
Śląskiego na dk8 przy stacji paliw Pieprzyk.

Nieprzytomna we wraku

informuje, iż
Zarządzeniem nr 1/2023 i nr 2/2023, 3/2023 i 4/2023 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 10 stycz-
nia 2023 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jordanów Śląski oraz do wiadomości publicznej 
w Biuletynie Informacji Publicznej, zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieru-
chomości przeznaczone do zbycia. 
Wykazy dotyczy:
1. Sprzedaży w trybie przetargowym, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej 

geodezyjnie jako działka gruntu nr 890/7 o pow. 0,0870 ha położona w obrębie Jordanów 
Śląski, gmina Jordanów Śląski 

2. Sprzedaży w trybie przetargowym, nieruchomości gruntowej niezabudowanej,  oznaczonej 
geodezyjnie jako działka gruntu nr 890/17 o pow. 0,0974 ha położona w obrębie Jordanów 
Śląski, gmina Jordanów Śląski 

3. Sprzedaży w trybie przetargowym, nieruchomości gruntowej niezabudowanej,  oznaczonej 
geodezyjnie jako działka gruntu nr 890/21 o pow. 0,1054 ha położona w obrębie Jordanów 
Śląski, gmina Jordanów Śląski 

4. Sprzedaży w trybie przetargowym, nieruchomości gruntowej niezabudowanej,  oznaczonej 
geodezyjnie jako działka gruntu nr 890/24 o pow. 0,1024 ha położona w obrębie Jordanów 
Śląski, gmina Jordanów Śląski 

Wykazy zostały wywieszone na okres 21 dni od dnia 10 stycznia 2023 r. do 31 stycznia 2023 r.

Wójt Gminy Jordanów Śląski 

Tym razem sprzątamy po-
bocze drogi gminnej pomiędzy 
Biskupicami a Wilczkowicami. 
Proceder niestety się powtarza, 
dlatego apelujemy do mieszkań-

ców gminy o czujność i natych-
miastową reakcję. 

Jeśli ktoś coś zauważył prosi-
my o kontakt z Urzędem Gminy.

Po raz kolejny musimy interweniować w sprawie 
nielegalnego wysypiska śmieci.

Obywatelu nie „śmieć” 
przykładem!

Szanowni Państwo,
osoby, które złożyły wnioski o preferencyjny zakup węgla na rok 2023 proszone są o odbiór 
danych do przelewu za węgiel w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski, sekretariat I piętro.

Projekt dofinansowany z 
budżetu Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych w ramach 
przeciwdziałania COVID-19 w 
kwocie ponad 500 tys. złotych. 

W ramach prac budynek zo-
stał docieplony, a elewacja zyskała 
nowy wygląd. Stworzono dodat-
kowe pomieszczenie na potrzeby 
organizacji pozarządowych. 

Koordynatorem prac był pra-
cownik Urzędu Gminy Jordanów 
Śląski Paweł Horak, za co ser-
decznie dziękujemy. 

dobiegła końca 
modernizacja gminnego 
budynku przy ul. 
Pocztowej 4, w którym 
obecnie mieści się 
siedziba GOPS-u oraz 
Ośrodek Zdrowia.

„Nowy” budynek Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej



13 Jordanów Śląski / Mietków • Express Wrocławski • 27 stycznia 2023

Dentobus – bezpłatna profilaktyka 
stomatologiczna w Szkole i Przedszkolu 
w Mietkowie
Informacja przekazana przez firmę Directmedic – mobilna opieka stomatologiczna dla dzieci.

Informujemy iż Urząd Gminy Mietków zawarł z operatorem Dolnośląskiego Dentobusu NFZ porozumienie w zakresie objęcia Państwa pociech 
opieką stomatologiczną. W najbliższym czasie nasze 
placówki opiekuńczo-oświatowe odwiedzi Dentobus 
z załogą lekarzy stomatologów, wykwalifikowanych 
i doświadczonych w zakresie pedodoncji. Gorąco 
zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w progra-
mie bezpłatnej profilaktyki stomatologicznej w trakcie 
postoju Dentobusu przy Państwa placówce. Wystarczy 
podpisać oświadczenie, które jest w tej chwili dys-
trybuowane w Państwa przedszkolu czy też szkole.
Aby rozwiać Państwa wątpliwości, poniżej odpowia-
damy na najczęstsze pytania:
JAK ZGŁOSIĆ DZIECKO?
Wystarczy podpisać wysłany elektronicznie/wydany 
przez szkołę druk OŚWIADCZENIA i dostarczyć je (oso-
biście lub przekazać dziecku) do wychowawcy lub sekretariatu szkoły
ILE TO KOSZTUJE?
NIC. Wszystkie czynności Dentobusu, lekarzy i naszego personelu są BEZPŁATNE, refundowane przez Dolnośląski Oddział NFZ.
CZY WARTO?
Zdecydowanie TAK. Nawet jeśli Państwa pociecha znajduje się pod opieką stomatologa, wykonany przez naszego lekarza przegląd może pomóc 
w diagnozie, wykazać potrzebę leczniczą i przyspieszyć usunięcie problemu. Zgodnie z badaniami 86,9% polskich sześciolatków dotyka problem 
próchnicy, a jej intensywność to średnio 5,1 zębów zainfekowanych. Wczesna diagnoza pozwala na szybkie i bezbolesne leczenie. Odsunięcie 
leczenia w czasie może prowadzić do konieczności leczenia kanałowego lub utraty zęba. Jako rodzice dzieci z zębami mlecznymi – pamiętajcie 
Państwo iż próchnica przeniesie się z nich także i na zęby stałe. Nie warto więc lekceważyć profilaktyki w każdym wieku dziecka. Dla starszych 
pociech, przygotowaliśmy natomiast specjalną kartę Pacjenta, w której w szerszym zakresie analizujemy potrzeby leczenia ortodontycznego, 
istotnego zwłaszcza w okresie dojrzewania i intensywnego wzrostu.
CZY BADANIA SĄ WSKAZANE, skoro panuje pandemia?
Właśnie z uwagi na COVID, najprawdopodobniej większa część dzieci nie była w ostatnim czasie badana przez lekarza dentystę, co potencjalnie 
zwiększa ilość problemów stomatologicznych, które mogą wystąpić u Państwa dziecka. Więc TAK.
CZY BADANIA SĄ BEZPIECZNE?
W Dentobusie wdrożony jest program BEZPIECZNEJ przychodni mobilnej. Nasi specjaliści przyjmują Pacjentów w pełnych środkach ochrony 
osobistej, przy pracującej przepływowej lampie UVC, z zastosowaniem środków dezynfekcji powierzchniowej, dezynfekcji ust Pacjenta i zmi-
nimalizowanym czasem ekspozycji.
CO DALEJ? CZY JESTEM ZMUSZONY DO KONTYNUACJI LECZENIA?
NIE. Po wykonanych przez naszych lekarzy czynnościach, Państwa dziecko (lub wychowawca w wypadku przedszkolaków lub młodszych 
uczniów) otrzyma kartę Pacjenta. W niej, między innymi, lekarz po zbadaniu stanu uzębienia i błon śluzowych, określi na diagramie potrzeby 
leczenia zachowawczego, oceni wady zgryzu i wskaże ewentualne potrzeby konsultacji specjalistycznych (np. ortodontycznej).

Wzięcie udziału w przeglądzie jest dobrowolne i nie narzuca w żaden sposób kontynuacji, wyboru lekarza czy też metod i finansowania leczenia.

Dzięki zwiększonej świado-
mości, ale i powszechnej dostęp-
ności sprzętów, które niegdyś 
znajdowały się tylko w szpitalach 
lub w gabinetach lekarskich, 
możemy na co dzień sprawdzać 
bardzo istotne parametry wska-
zujące jak funkcjonuje nasz or-
ganizm. Jedną z takich istotnych 
wskazówek jest ciśnienie tętnicze, 
ale także puls, które można mie-
rzyć w warunkach domowych 
za pomocą bardzo wygodnych 
w obsłudze ciśnieniomierzy. 
W ramach projektu „Apetyt na 
zdrowie” finansowanego przez 
Fundację„Pomaganie krzepi,” 
zakupiłyśmy podręczny ciśnie-
niomierz, który będzie dostępny 
dla mieszkańców Domanic oraz 
wszystkich potrzebujących w go-
dzinach pracy Gminnej Biblioteki 
Publicznej  - Filia Domanice. 

Jeśli niepokoją Państwa jakieś 
symptomy zachęcamy do samo-
kontroli poprzez systematyczne 
mierzenie ciśnienia. 

Utrzymujące się ciśnienie o 
wartości równej lub przekraczają-
cej 140/90 mmHg można już roz-

poznać jako nadciśnienie tętnicze. 
To choroba, która sama w sobie 
nie jest uciążliwa, ale nieleczona 
doprowadza do uszkodzeń serca 
i naczyń krwionośnych. Wyższe 
ciśnieni krwi negatywnie wpły-
wa na ściany tętnic, co skutkuje 
tworzeniem się blaszek miażdży-
cowych poprzez odkładanie się 
w obrębie naczyń krwionośnych 
cholesterolu, wapnia i innych 
substancji. W ten sposób zwęża się 
ich światło i w konsekwencji może 
się rozwinąć choroba wieńcowa, a 
także dojść do zawału serca, uda-

ru mózgu, niewydolności nerek, 
serca lub niedokrwienia dolnych 
kończyn.

Innymi słowy przy niewielkim 
wysiłku związanym z leczeniem 
nadciśnienia można zapobiec 
bardzo poważnym konsekwen-
cjom, które czekają nas w przy-
szłości. Pierwszym rozsądnym 
krokiem jest regularna kontrola 
ciśnienia krwi, a drugim poważne 
potraktowanie wyników, które 
wskazuje ciśnieniomierz.

KGW SyrinGa  i GBP W MietKoWie 

Wiemy już jak ważna jest 
profilaktyka, zdrowy tryb 
życia, właściwe odżywianie, 
a także obserwowanie 
pewnych symptomów, czy 
też znaków jakie daje nam 
organizm. Samokontrola 
pozwala na wczesnym etapie 
zapobiec nawarstwiającym 
się i widocznym na 
horyzoncie problemom.

Zmierz ciśnienie  w bibliotece
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PRACOWNIK OCHRONY
Krajków / gm. Żórawina

18-19 zł netto/na rękę
tel. 604 630 556

R E K L A M A

Stawki bez zmian
Związek Międzygminny Ślęza-Oława informuje, iż na dzień 01 stycznia 2023 r. 
zarówno stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jak i indywi-
dualne numery kont, na które należy wnosić opłatę,  nie uległy zmianie.
Związek Międzygminny Ślęza-Oława informuje, iż na dzień 1 stycznia 2023 r. 
zarówno stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jak i indywi-
dualne numery kont, na które należy wnosić opłatę,  nie uległy zmianie.
Aktualnie obowiązujące stawki opłat to:
– 34,00 zł miesięcznie – za każdą osobę zamieszkałą (odpady segregowane).
– 68,00 zł miesięcznie – za każdą osobę zamieszkałą (odpady zmieszane).
Blankiety opłat: możliwe jest wysłanie druków drogą e-mail po wcześniejszym 
mailowym lub telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby przez właściciela nierucho-
mości ze wskazaniem numeru ID (klienta) lub odbiór osobisty w Biurze Związku.
Opłaty należy wnosić na indywidualny numer konta bankowego do 15-tego każ-
dego miesiąca za dany miesiąc.
UWAGA: W przypadku zaistnienia zmian mających wpływ na kwotę opłaty tj. 
zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość (narodziny dziecka, wypro-
wadzka) lub sposobu gromadzenia odpadów, należy złożyć do Biura Związku 
korektę deklaracji DO-1 o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi do 10-dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.

Tymczasowe przejścia 
dla mieszkańców na ul. 
Truskawkowej w Żórawinie
Wykonawca robót, firma Przedsiębiorstwo Instalacji Sieci CO, WOD-KAN. I GAZ 
Usługi Ogólnobudowlane Zbigniew Karaś ul. Chabrowa 4, 52-200 Wysoka działa-
jąc na zlecenie Gminy Żórawina zawiadamia, że w związku z realizacją inwestycji 
p.n.: ROZBUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI W AGLOMERACJI ŻÓRAWINA – ETAP II 
w formule zaprojektuj i wybuduj – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Żórawina, na ul. Truskawkowej wykonał tymczasowe przejście dla mieszkańców. 
Jednocześnie informujemy, że od dnia 23.01.2023 r. zostanie usypane tymczasowe 
przejście dla mieszkańców na łączniku ul. Morelowej i Brzoskwiniowej (łącznik 
zostanie zamknięty dla ruchu pojazdów).
 Za utrudnienia przepraszamy.

Strażaków wzywano na po-
moc do wypadku - zderzenia 
motocyklisty z samochodem 
osobowym w Wojkowicach. 

Na miejscu działali już straża-
cy z wrocławskiej dziewiątki oraz 

z OSP Żórawina. W drodze było 
pogotowie ratunkowe.

OSP KSRG WĘGRY

W czwartek 19 stycznia 
przed południem syrena 
zawyła na alarm w OSP 
KSRG WĘGRY.

Nierówne starcie

Dziś zaglądamy do pracowni 
Ewy Piątkowskiej z Borzygniewu, 
która od 2018 roku łączy zami-
łowanie do cukiernictwa i sztuk 
plastycznych tworząc artystyczne 
torty  oraz inne dzieła sztuki cu-
kierniczej. Miłośnicy słodkości 
mogą zamówić bowiem także 
beziki, makaroniki czy ciastka 
brownie. Cechuje je zróżnicowa-
nie smaków, kolorów, kształtów 
oraz dekoracyjne detale w postaci 

figurek, malunków, napisów, czy 
ornamentów. 

Swoją przygodę z wypieka-
mi pani Ewa rozpoczęła w dość 
dramatycznych okolicznościach.  
Wszystko zaczęło się od … po-
ważnego wypadku samocho-
dowego, który wymusił długie 
zwolnienie lekarskie. Wtedy Pani 
Ewa chcąc zabić monotonię czasu 
spędzanego w domu zaczęła piec 
ciasta dla swoich domowników, 

ale ponieważ jednocześnie czuła 
potrzebę tworzenia bardziej arty-
stycznych wypieków swoją uwagę 
skierowała właśnie w stronę tor-
tów. I tak zaciekawienie przero-
dziło się w prawdziwą pasję.   

„Zaczęłam się szkolić u pro-

fesjonalistów. A po-
tem gdy okazało się, 
że powrót do pracy 
się nie udał, postawi-
łam wszystko na jedną 
kartę – przerobiliśmy 
z mężem garaż na 
pracownię i zaczęłam 
piec na większą skalę” 
– opowiada Pani Ewa.

Wyznacznikiem Jej 
pasji jest fantazja. Jak 
sama przyznaje – nigdy 
nie kopiuje cudzych 
prac. W zakresie deko-
racji, inspirację czerpie 
niemalże ze wszyst-
kiego, co ją otacza. Jej 
ulubionym motywem 
są kwiaty z opłatka, 
które choć bardzo 
pracochłonne, tworzą 
niesamowity efekt. Na 
tortach dedykowanych 
dzieciom często poja-
wiają się popularni 
superbohaterowieale 
pasjonatka nie odwzo-
rowuje ich „jeden do 
jeden”. Zapytania o 
najbardziej oryginalne 
zamówienia Pani Ewa 
wspomina o torcie w 
kształcie kurczaka, a 
także …kubełka KFC i 
jak sama podkreśla  w 

tym temacie  „ludzka fantazja nie 
zna granic.” 

Jak opowiada pani Ewa, po-
wszechnie panuje przekonanie, 
że tworzenie tortu zajmuje jakieś 
2-3 godziny, no i najlepiej jest gdy 
jest wykonany tuż przed poda-

niem.  Tymczasem tort, który ma 
być podany w  sobotę, zaczyna się 
przygotowywać już od środy.Jest 
to proces wieloetapowy i czaso-
chłonny. Najpierw piecze się bisz-
kopt, który musi „poleżakować”, 
dopiero na drugi dzień przekłada 
się go masą, następnie tynkuje i 
dopiero na koniec dekoruje. 
Bardzo ważna jest precyzja. I tak 
np. piętra tortu, który jest przygo-
towywany na wesele i ma przebyć 
długą drogę na salę muszą być 
idealnie nałożone na siebie bo 
inaczej istnieje duże ryzyko, że 
całość nie przetrwa transportu, 
dlatego jednym z narzędzi, któ-
re znalazły swoje stałe miejsce w 
pracowni jest… poziomica. 

A dalsze plany i  marzenia? W 
głowie pani Ewy krystalizuje się 
projekt założenia kawiarenki, w 
której przy dobrej kawie i słod-
kościach Jej autorstwa można by 
złapać chwilę oddechu… , choć 
jak sama przyznaje są to bardzo 
dalekosiężne plany. 

Zachęcamy do odwiedzin 
na Facebooku autorki - wszyst-
kie wypieki pani Ewy można 
podziwiać na fanpage’u  – Ewa 
Piątkowska CakeDesginer . 

OPR. GabRiela NaStałeK – 
ŻYGadłO/FOt. e. PiątKOWSKa. G. 

NaStałeK – ŻYGadłO 

W tym roku rozpoczynamy nowy cykl „ludzie z 
pasją”, w którym będziemy opowiadać o mieszkańcach 
gminy Mietków, którym nie wystarcza codzienność, 
którzy tworzą z pasji – rzeczy, miejsca, grupy, 
stowarzyszenia, i inne. Są to ludzie z „iskrą w oku”, 
którzy poświęcają się czemuś, co naprawdę kochają.

Torty artystyczne robione z pasją
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W ramach tego zadania wyko-
nany został: chodnik, wjazdy na 
posesje oraz odwodnienie. 

Prace prowadzone były przy 
ulicy Wrocławskiej. 

Długość przebudowanego 
odcinka wyniosła około 300 
metrów. 

Koszt całkowity zadania wy-
niósł ponad 530 tys. zł. 

Inwestycja finansowana była 
przez Gminę Żórawina i Powiat 
Wrocławski w ramach programu 
„Bezpieczna Droga”. Wykonawcą 
prac była firma: GAGO-BRUK z 
Żernik Wrocławskich.

Bardzo dziękujemy wszystkim 
zaangażowanym w realizację 
inwestycji.

Zakończyły się prace polegające na budowie 
kolejnego etapu chodnika przy drodze powiatowej w 
miejscowości Jaksonów.

Budowa chodnika w Jaksonowie zakończona

Rozmowa dotyczyła zapla-
nowanych badań Aglomeracji 
i Rozwoju, do których Urząd 

Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego wytypował gmi-
nę Żórawina.

Pełnomocnik marszałka województwa ds. rozwoju 
aglomeracyjnego  Jerzy Michalak spotkał się z 
wójtem gminy Żórawina Janem Żukowskim.

Wizyta Jerzego Michalaka – pełnomocnika marszałka 
województwa ds. rozwoju 
aglomeracyjnego

Uczniowie Niepublicznej 
Szkoły Muzycznej, którzy zapre-
zentowali przed publicznością 

swoje umiejętności to: Katarzyna 
Wandycz, Jacek Lichtenstein, 
Paulina Netter, Michał Pudełko, 

Tymon Łyszega, Michalina 
Płatek, Konstancja Czyściak, 
Maria Wandycz, Anna Chomicz 
oraz Kamila Wszołek. 

Szczególne podziękowa-
nia za przygotowanie koncertu 
składamy na ręce Pani Kamili 

Sieradzkiej oraz Pani Katarzyny 
Iwaniak. Koncert był doskonałą 
okazją do jeszcze głębszej reflek-
sji nad faktem wcielenia Syna 
Bożego. Dziękujemy wszystkim 
artystom za tę niezwykłą ucztę 
duchową 

22 stycznia w naszym kościele odbył się wyjątkowy 
koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu naszej scholi 
parafialnej „Anielskie Głosy”, uczniów Niepublicznej 
Szkoły Muzycznej w Żórawinie oraz zespołu 
ludowego „Jarzębina” z Kobierzyc.

Wyjątkowy koncert kolęd i pastorałek

Z udziałem pracowników 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków doko-
nano odbiorów prac konserwa-
torskich wykonywanych w 2022 
roku. W spotkaniu uczestniczyli 
też konserwatorzy sztuki spra-
wujący nadzór nad pracami z 
Wrocławia i Krakowa. 

Wszystkie prace zostały wy-
soko ocenione i przyjęto osta-
teczny protokół podsumowujący 
dotychczasowe działania. W dru-
giej części spotkania wziął udział 
przedstawiciel UG Żórawina, bo-
wiem wójt gminy przychylając się 
do wniosku parafii wyraził zgodę 
na reprezentowanie parafii przez 

nasz lokalny samorząd w rządo-
wym programie Nowy Ład dla 
kultury.

W ramach tego programu 
rządowego istnieje możliwość 
pozyskania do 98% wartości prac 
renowacyjnych prowadzonych 
przy zabytkach. Beneficjentami 
grantów mogą być samorządy, 
a środki przeznaczone są na za-
bytki będące własnością samo-
rządów bądź innych właścicieli, a 
znajdujących się na obszarze da-
nego samorządu terytorialnego.

PArAfiA św. JóZefA w ŻórAwiNie/
fot. MAcieJ SZuPieńKo

Zakończył się kolejny ważny etap w ramach prac 
renowacyjnych kościoła św. trójcy - „Dolnośląskiej 
Perły Manieryzmu” w Żórawinie.

Perła odzyskuje blask
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Chcesz 
otrzymywać 

naszą gazetę 
zanim trafi 

do punktów 
kolportażu?

Express na 
Twoją skrzynkę 

mailową!

Dopisz się do listy mailingowej:
www.prenumeruj.otomedia.pl

otrzymywać 
naszą gazetę

mailową!

Dopisz się do listy mailingowej:

Samochód odbił się od drzewa 
i dachował. W wyniku wypad-
ku jedna osoba została poszko-

dowana.  Interweniował Zespół 
Pogotowia Ratunkowego i Policja.

OSP SOBÓTKA

We wtorek, 12 stycznia po godzinie drugiej w nocy 
strażacy z OSP Sobótka i JRG PSP Kąty Wrocławskie 
zostali wezwani  do wypadku samochodu osobowego 
w Sobótce przy ul. Mickiewicza.

Dachowanie w nocy
 Przedsięwzięcie polega na 

cyklicznym wykonywaniu 
badań poziomu zanieczysz-
czeń w powietrzu przy użyciu 
drona Yuneec H520 w trzech 
rocznych edycjach: zimowo 
– wiosennej, letniej i jesienno 
– zimowej. Podczas ostatniej 
z nich pracownicy Starostwa 
Powiatowego we Wrocławiu 
przeprowadzili skutecznie 
pomiar w 44 lokalizacjach na 
terenie większości gmin po-
wiatu wrocławskiego – jedynie 
w gminie Mietków warunki 

atmosferyczne oraz ilość do-
stępnych satelit potrzebnych 
do prawidłowego funkcjono-
wania systemu GPS w dronie 
uniemożliwiły badania. 

W okresie od listopada do 
grudnia dron wraz z aparatu-
rą pomiarową był wykorzy-
stywany w ciągu 10 dni po-
miarowych. Do badań została 
wykorzystana stworzona na 
potrzeby poprzednich edycji 
lista punktów pomiarowych, 
uwzględniających w szczegól-
ności lokalizacje narażone na 

emisję szkodliwych substancji 
pochodzących z położonych w 
bliskim sąsiedztwie zakładów 
przemysłowych oraz skupionej 
zabudowy mieszkaniowej, gdzie 
potencjalne zanieczyszczenia 
pochodzą głównie z prywat-
nych domostw. 

Należy mieć oczywiście 
na względzie, że pomiary 
prowadzone przez pracowni-
ków Starostwa Powiatowego 
we Wrocławiu są pomiarami 
chwilowymi, orietacyjnymi i 

nie  jest prawidłowe traktowa-
nie wyników jako absolutnych 
i bezpośrednie przyrównywa-
nie do norm, o których mowa 
w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 24 sierpnia 
2012r. w sprawie poziomów nie-
których substancji w powietrzu 
(Dz. U. poz. 26 stycznia 2010r. 
w sprawie wartości odniesienia 
dla niektórych substancji w po-
wietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). 

W rozporządzeniu zawar-
te są dopuszczalne normy dla 
niektórych substancji w ujęciu 
rocznym, dobowym i godzino-
wym. Pomiar jakości powie-
trza w powiecie wrocławskim 
dotyczy danej chwili i nie musi 
być tożsamy ze średnią roczną, 
dobową czy też godzinową. 
Miniona seria badań była już 
trzecią edycją pomiarów prze-
prowadzoną w okresie jesien-

Dobiegła końca jesienno – zimowa seria 
pomiarów jakości powietrza w Powiecie 
Wrocławskim prowadzona w ramach zadania 
pn. „Lotniczy Monitoring Atmosfery w Powiecie 
Wrocławskim”.

Zakończenie jesienno – zimowej edycji pomiarów jakości powietrza
no – zimowym, a siódmą biorąc 
pod uwagę również okres wio-
senny i letni. 

P r o g r a m  „ L o t n i c z y 
Monitoring Atmosfery w 
Powiecie Wrocławski” będzie 
kontynuowany w roku 2023, 
a informacje o działaniach w 
terenie pojawią się przed roz-

poczęciem zimowo – wiosennej 
edycji pomiarów. Zachęcamy 
więc do śledzenia aktualności 
i zapraszamy do zapoznania 
się z tabelami i wykresami w 
załączniku zamieszczonym na 
stronie internetowej powiatu 
wrocławskiego.




