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90 mln. euro zainwestowała w naszej gminie firma UPM Raflatac, która 14 maja 2009 w Biskupicach
Podgórnych otworzyła najnowocześniejszą w branży fabrykę materiałów etykietowych.
90 mln. euro zainwestowała w naszej gminie firma UPM Raflatac, która 14 maja 2009 w Biskupicach
Podgórnych, otworzyła najnowocześniejszą w branży fabrykę materiałów etykietowych.
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UPM Raflatac Polska fabryka

Budowa obiektu rozpoczęła się w sierpniu 2007 roku, a produkcja ruszyła w październiku zeszłego roku. Pracę w firmie
znalazło 180 pracowników. To już kolejny
zakład
produkcyjny
zlokalizowany
tereBudowa
obiektu rozpoczęła
się w na
sierpniu
2007
roku, a produkcja
ruszyła wStrefy
październiku
nie Tarnobrzeskiej
Specjalnej
Ekonozeszłego
Pracę Wrocław
w firmie znalazło
180 osób.
micznej roku.
Podstrefa
– Kobierzyce
w
To
już kolejny Podgórnych.
zakład produkcyjny
Biskupicach
Nowyzlokalizowaświatowej
ny na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy
klasy zakład produkcyjny obsługuje euroEkonomicznej Podstrefa Wrocław – Kobierzyce
pejski przemysł etykietowy dostarczając
w Biskupicach Podgórnych. Nowy, światowej
wysokiej
jakości
foliowe
i papierowe
maklasy
zakład
produkcyjny
obsługuje
europejski
teriały
etykietowe
z
klejami
akrylowymi
przemysł etykietowy, dostarczając wysokiej ja-i
topliwymi.
kości
foliowe i papierowe materiały etykietowe
Otwarcie
odbyłoisię
w obecności władz
z klejami
akrylowymi
topliwymi.
Otwarcie odbyłowsiętym
w obecności
władzKosasamorządowych,
Wójta Gminy
morządowych,
w tym Wójta
Gminy iKobierzyce
bierzyce Ryszarda
Pacholika
Starosty
Ryszarda
i StarostyAndrzeja
Powiatu WrocławPowiatu Pacholika
Wrocławskiego
Wąsika,
skiego Andrzeja Wąsika, zarządu firmy UPM
zarządu firmy UPM Raflatac i zaproszoRaflatac i zaproszonych gości. – Zyskaliśmy
nych gości. – Zyskaliśmy kolejną firmę,
kolejną firmę, tym bardziej się cieszę, iż jest to
tym bardziej
cieszę,
iż jestGminy
to pierwsza
pierwsza
fińskasię
firma
na terenie
Kobie-

fińska firma na terenie Gminy Kobierzyce.
Państwa fabryka trwale wkomponowała
się już w krajobraz naszej gminy i stała się
synonimem nowoczesności oraz sukcesu
ekonomicznego.
Pracę
w Państwa
koncerrzyce.
Państwa fabryka
trwale
wkomponowała
się
w krajobraz
naszej
gminy–i powiedział
stała się syniejuż
znalazło
ponad
sto osób
nonimem
oraz sukcesu
ekonopodczas nowoczesności
uroczystego otwarcia
Wójt
Rymicznego.
Pracę w Państwa koncernie znalazło
szard Pacholik.
ponad sto osób – powiedział podczas uroczyFirma UPM Raflatac przywiązuje dużą
stego otwarcia Wójt Ryszard Pacholik.
wagę
do ochrony środowiska. Nowa faFirma UPM Raflatac przywiązuje dużą wagę
bryka
w
naszej
gminieNowa
wykorzystuje
do ochrony
środowiska.
fabryka wnajnanowocześniejszą
dostępną
technologię,
szej gminie wykorzystuje najnowocześniejszą
aby zapewnić
najwyższą
jakość oraz
niedostępną
technologię,
aby zapewnić
najwyżzawodność
Cały
proces proszą
jakość orazproduktów.
niezawodność
produktów.
Cały
proces
produkcyjny
jest zautomatyzowany
wysoce zautomatydukcyjny
jest wysoce
zowany
i charakteryzuje
się wysoką
energoi charakteryzuje
się wysoką
energooszoszczędnością.
Dużynacisk
naciskpołożony
położony jest
jest na
na
czędnością. Duży
redukcję odpadów we wszystkich obszarach
redukcję odpadów we wszystkich obszadziałalności produkcyjnej.
rach działalności produkcyjnej.
Agnieszka Jankowska-Jakus
Agnieszka Jankowska-Jakus

Wszystkim mamom z okazji Dnia Matki
Wszystkimdzieciom
mamomzz okazji
okazji Dnia
i wszystkim
Dnia Matki
Dziec-i
wszystkim
dzieciom
z
okazji
Dnia
Dziecka,
ka, życzymy właśnie takiej miłości…
życzymy właśnie takiej miłości…

Zaproszenie
Zaproszenie
Serdecznie zapraszamy
Serdecznie zapraszamy
na otwarcie boiska
na otwarcie boiska
sportowo-rekreacyjnego
sportowo-rekreacyjnego
„Orlik 2012”
„Orlik 2012”,
,które odbędzie się
które odbędzie się
dnia 29 maja 2009 roku
dnia 29 maja 2009 roku
w Tyńcu Małym przy
o godz.1100
ul. Biskupieckiej
w Tyńcu Małym przy
( wjazd od ul. Kwiatowej)
ul. Biskupieckiej
( wjazd od ul. Kwiatowej)

informacje gminne

moja gmina - moja wieś

Ważne telefony

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach
w ramach projektu pt.:

„Aktywizacja klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kobierzycach”
Dnia 22 kwietnia w Urzędzie Gminy w Kobierzycach odbyło się spotkanie organizatorów z
uczestnikami projektu oraz zaproszonymi gośćmi Panią Sekretarz Urzędu Gminy Marią Wilk,
przedstawicielką Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Magdaleną Zakrzewską oraz
Dyrektorem Szkoły Spawania Piotrem Wierzbickim.
Pierwsze programowe zajęcia z doradcą zawodowym w ramach projektu odbyły się 5 maja w
Urzędzie Gminy w Kobierzycach. Uczestniczy w nich 20 Beneficjentów Ostatecznych projektu.
Zajęcia potrwają do 19 maja, następnie uczestnicy rozpoczną kursy zawodowe,
według wcześniejszych ustaleń.
Wszelkich informacji na temat projektu udzielane są w biurze projektu: ul. Witosa 18, 55-040
Kobierzyce; tel. 071/36 98 000 / faks 071/ 36 98 001

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach
ul. Wiosenna 18, 55-040 Kobierzyce
tel: (+4871) 36-98-000 fax: (+4871) 36-98-001

Ogłoszenia drobne
Posiadam do wynajęcia od zaraz , bez pośredników lokal nadający się na działalność handlową - biurową - usługową w Kobierzycach. Przy głównej ulicy, klimatyzowany, 30 mkw, z toaletą, po kapitalnym remoncie, ocieplony, bardzo ładny. Przy głównej drodze na Kudowę, czyli
trasie nr 8. Cena 1300 zł plus liczniki. tel. 504 501 125
Posiadam do wynajęcia 3-letnie, bardzo ładne , urządzone mieszkanie 2-pokojowe w Bielanach Wrocławskich - od czerwca -lipca 2009 roku. tel. 502 588 559.
Zatrudnię od zaraz fryzjerkę lub fryzjera do pracy w salonie fryzjerskim w Kobierzycach.
Praca od pon. do pt. w godz. od 09:00 do 17:00, w soboty od 09:00 do14:00. tel. 504 501 125.
Organizacja przyjęć okolicznościowych firmowych i prywatnych. Sala na 250 osób. Zapewniamy bogate menu, fachową obsługę i miłą atmosferę. tel. 665 245 971.
Cyklinowanie, lakierowanie, szpachlowanie, układanie parkietu, tel. 692 109 308.
Okazja! Sprzedam pole orne między miejscowościami Domasław a Tyniec Mały. W pobliżu
budowanej obwodnicy i drogi asfaltowej. Korzystna cena. tel. 664 752 045.
Sprzedam małą samochodową przyczepkę, zarejestrowana, opłacona. Cena do uzgodnienia.
tel. 311 17 73.
Sprzedam kowadło, Cena do uzgodnienia. tel. 311 17 73
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Inwestycje drogowe w gminie Kobierzyce

Budujemy z rozmachem
- Panie Wójcie, wykaz inwestycji aktualnie
realizowanych w gminie Kobierzyce wygląda naprawdę imponująco. Czy są wśród nich
takie, na których Panu szczególnie zależy?z tym pytaniem zwracamy się do Ryszarda
Pacholika, Wójta Gminy Kobierzyce.
- Myślę, że zarówno mnie, jak i każdego
mieszkańca naszej gminy tempo i rozmach
prac niezmiernie cieszy. Wszystkie inwestycje
są ważne, bowiem przyczyniają się do rozwoju
gminy Kobierzyce, a tym samym, do poprawy
warunków życia mieszkańców. Są jednak wśród
nich takie, których przecenić nie sposób. Mam
na myśli budowę dróg w naszej gminie.
- Porozmawiajmy zatem o kilku z nich.
Mieszkańcy Kobierzyc z utęsknieniem czekają na zakończenie prac związanych z
przebudową ulicy Robotniczej. Dlaczego ta
inwestycja trwa tak długo?
- Przebudowa ul. Robotniczej, to przedsięwzięcie na wielką skalę. Wymienione zostaną
wszystkie instalacje, bowiem ich stan techniczny pozostawia wiele do życzenia. W trakcie
realizacji inwestycji okazało się, że zbudowanie
ronda przy zbiegu ulic Robotniczej, Ludowej i
Witosa usprawni ruch drogowy w tym miejscu
o wiele bardziej, niż tradycyjne skrzyżowanie.
Jesteśmy w trakcie ostatnich ustaleń związanych ze zmianą skrzyżowania na rondo. Największym problemem spowalniającym tempo

prac jest rozpoczęty proces gazyfikacji Kobierzyc. Procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę takiej sieci trwają naprawdę
długo. Sam proces budowy powinien rozpocząć się we wrześniu, bieżącego roku.
- Czy nowe rozwiązanie poprawi bezpieczeństwo jazdy w tym miejscu?
- Oczywiście. Myślę, że warto cierpliwie poczekać do końca inwestycji, bo to rozwiązanie
powinno znacznie poprawić bezpieczeństwo,
zarówno dla pieszych , jak i dla kierowców.
Dodam, że już wkrótce zniknie zmora kierowców skręcających do Kobierzyc z drogi
krajowej nr 8, czyli stary budynek , skutecznie
ograniczający widoczność w tym miejscu. Zostanie on przez gminę wyburzony, a niebezpieczne miejsce przestanie istnieć.
- Na co jeszcze chciałby Pan zwrócić szczególną uwagę?
- Zgodnie z planem przebiega przebudowa
ulic Lipowej i Chabrowej w Wysokiej oraz budowa ulic Badydy i Topolowej w Domasławiu.
Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie nakładek bitumicznych na drogi osiedlowe w wielu
miejscowościach naszej gminy. Proces zapoczątkowany w Bielanach Wrocławskich, Tyńcu
Małym i Wysokiej jest kontynuowany. Docelowo chcemy, by takie nawierzchnie były na drogach w każdej miejscowości naszej gminy.
- A co z budową kanalizacji?

- Rozstrzygnięto przetarg na projektowanie
kanalizacji w ostatnich 16 miejscowościach, a w
trakcie jest przetarg na wykonanie kanalizacji w
10 miejscowościach naszej gminy. Ze względu
na ogromne zainteresowanie tym przetargiem
ze strony firm (zgłosiło się 45! ),termin jego rozstrzygnięcia nieco przesunie się czasie.

Inspektorami do spraw dróg gminnych i
infrastruktury technicznej w urzędzie gminy
Kobierzyce są Piotr Ligas i Joanna Najmrodzka (fot.). Oboje pracują w urzędzie gminy od
2007 roku. Piotr Ligas ma 16-letni, a Joanna
Najmrodzka 10-letni staż pracy w administracji
samorządowej.
Janusz Kołodziej
Kontakt do inspektorów:
- Joanna Najmrodzka, tel. 71 36 98 201,
e-mail: jnajmrodzka@ugk.pl
- Piotr Ligas, tel. 71 36 98 191, e-mail: pligas@ugk.pl

Otwarcie biurowca w Bielanach Wrocławskich

Rośnie Manhattan w Bielanach
7 maja 2009 w Bielanach Wrocławskich odbyło się uroczyste otwarcie budynku biurowego Office Interiors. Inwestorem obiektu jest firma Kinnarps – europejski lider w dziedzinie wyposażenia do biur i przestrzeni publicznych.
W Bielanach Wrocławskich przy Al. Karkonoskiej, na działce o powierzchni ponad 9 tys.
m² powstał kompleks pod nazwą Office Interiors, który stanowią dwie czterokondygnacyjne bryły połączone częścią niższą o łącznej

powierzchni użytkowej 7500 m2, z garażami
podziemnymi. Wewnątrz budynku znalazło
się przestronne wewnętrzne foyer z recepcją i
kafeterią oraz antresola i dwie sale konferencyjne na pierwszym piętrze, a także zielony ta-

ras na dachu pomiędzy budynkami. Pozostałą
część powierzchni zajmują biura. Znajduje się
tu dostępne zarówno dla najemców, jak i firm
z zewnątrz, centrum konferencyjne z dwiema
nowoczesnymi salami multimedialnymi, które
umożliwią organizację spotkań i konferencji.
Otwarcie odbyło się w obecności
władz samorządowych, w tym Wójta
Gminy Kobierzyce Ryszarda Pacholika i Starosty Powiatu Wrocławskiego
Andrzeja Wąsika, a także architekta
Zbigniewa Walasa oraz wykonawców
i zaproszonych gości. – To pierwszy
biurowiec w tej części Bielan Wrocławskich, są już projekty kolejnych. Dzięki
takim inwestycjom rośnie prestiż gminy – mówi Ryszard Pacholik.
Inspiracją dla architektury budynku były charakterystyczne dla Skandynawii –
prostota, harmonia bryły i naturalność użytych
materiałów – drewna, szkła, kamienia. Dzięki
infrastrukturze wybudowanej w ramach inwestycji możliwa będzie budowa obiektów na

sąsiednich działkach. Mamy nadzieję, że miejsce w którym jesteśmy, stanie się katalizatorem
nowych inwestycji na styku gminy Kobierzyce i
miasta Wrocław – mówi projektant inwestycji,
architekt Zbigniew Walas.
Firma Kinnaprs decyzję o budowie biurowca
Office Interiors w Bielanach Wrocławskich podjęła wiosną 2007 roku. W tym samym roku, w
lipcu zakupiono działkę od Gminy Kobierzyce.
Inwestycja rozpoczęła sie w listopadzie 2007, a
budynek odddano do użytku w grudniu ubiegłego roku. Koszt inwestycji to 37 mln. zł.
- Wkrótce w Bielanach wyrośnie kilka nowych biurowców – zdradza Wójt Gminy Kobierzyce. W ich wnętrzach będą się mieścić nie
tylko pomieszczenia dla biznesmenów, lecz
także lokale usługowe, restauracje i kafeterie
– dodaje. Firma RE Investment, spółka realizująca projekt, planuje wybudować tu kompleks,
składający się z nowoczesnych kilku- i kilkunastokondygnacyjnych biurowców. W naszych
Bielanach będziemy mieć mały Manhattan.
Agnieszka Jankowska-Jakus
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O planach zagospodarowania, ulicach i
przedszkolach.

XXXIV Sesja
Rady Gminy
Dnia 18 maja w Urzędzie Gminy w Kobierzycach odbyła
się XXXIV Sesja Rady Gminy. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce - Czesław Czerwiec.
Radni podjęli blok uchwał dotyczących
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru środkowo-południowej
części wsi Ślęza, obszaru położonego w rejonie
ulic: Brzoskwiniowej, Kasztanowej i Świdnickiej
w północnej części wsi Tyniec Mały, a także
wschodniej części wsi Racławice Wielkie.
Nadano nazwy ulicom we wsi Królikowice: Słoneczna, Kwiatowa, Zielona i Wesoła, zaś
jedna z ulic w Tyńcu Małym otrzymała nazwę :
Diamentowa.
Podjęto również uchwałę w sprawie opłat
za świadczenia przedszkoli prowadzonych
przez Gminę Kobierzyce – opłata ta nie uległa
zmianie w stosunku do stawki dotychczas obowiązującej.
Kolejnym punktem porządku obrad sesji
było nadanie imienia Szkole Podstawowej i
Gimnazjum w Bielanach Wrocławskich. Z inicjatywy całej społeczności szkolnej patronem
szkół została międzynarodowa organizacja
UNICEF i nie był to wybór przypadkowy, gdyż
od wielu lat szkoły te podejmują działania ukierunkowane na bezpieczeństwo dziecka, podnoszenie świadomości obrony praw dziecka
oraz niesienie pomocy innym.
Radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany
budżetu Gminy Kobierzyce na 2009 rok, a także
powołali Komisję Inwentaryzacyjną dla sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia
podlegającego komunalizacji.
Sesję zakończyły zapytania radnych i sołtysów.
Maria Wilk

Jeśli podejrzewasz, że dziecku
dzieje się krzywda…
a nie jesteś pewna/y, czy Twoje podejrzenia
są słuszne, możesz zwrócić się do instytucji,
które mają obowiązek sprawdzić, co dzieje się
w domu dziecka i jeśli jest taka potrzeba udzielić pomocy dziecku i rodzicom. Ale żeby instytucje te mogły zacząć działać, muszą otrzymać
informację, że dane dziecko lub rodzina potrzebuje wsparcia.
DLATEGO TWOJA REAKCJA JEST BARDZO
WAŻNA!
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Co możesz zrobić aby pomóc dzieciom
doświadczającym przemocy?
Naucz się zwracać uwagę na objawy przemocy wobec dzieci. Jeśli masz wątpliwości, porozmawiaj z kimś na temat sytuacji, która budzi
Twoje podejrzenia:
• powiadom o swoich podejrzeniach przedszkole lub szkołę, do której uczęszcza dziecko –
powiedz pedagogowi o swoich podejrzeniach
dotyczących sytuacji dziecka,

• powiadom ośrodek pomocy społecznej,
• wyślij do sądu rodzinnego – nawet anonimowe - pismo z opisem sytuacji. Ważne jest,
aby podać w nim dane krzywdzonego dziecka i
rodziny, tak aby sąd mógł podjąć interwencję,
• powiadom policję nr 997 lub prokuraturę.

ekologia
Dbajmy o środowisko naturalne

Elektrośmieci wokół nas
Do czego to doszło, aby w lesie potknąć się o wyrzucony monitor komputera, a w trawie znaleźć wysłużoną klawiaturę. Jeszcze 5 lat temu zjawisko nie do pomyślenia, obecnie
coraz bardziej powszechny problem, bo nie zawsze wiemy co zrobić z wysłużoną drukarką, zużytym telefonem, kalkulatorem, telewizorem, radiem, sprzętem AGD czy narzędziami do majsterkowania. To elektrośmieci zwane w skrócie ZSEE ( zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).
Zgodnie z obowiązującą ustawą o ZSEE z
dnia 29.07.2005, elektrośmieci nie wolno wyrzucać – grozi za to kara do 5 tysięcy złotych!
Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają tak wiele szkodliwych substancji, że
wyrzucanie ich wprost do środowiska groziłoby
wydostawaniem się do gleby, wody i powietrza
trujących związków stanowiących zagrożenie
dla ludzi i zwierząt.
Freon zawarty w lodówkach i klimatyzatorach jest szkodliwy dla warstwy ozonowej Ziemi. Kadm zawarty w bateriach zaburza czynności nerek, powoduje chorobę nadciśnieniową,
wywołuje zmiany nowotworowe, deformuje
kości i zaburza funkcje rozrodcze. Związki bromu stosowane w komputerach po przedostaniu się do środowiska powodują schorzenia
układu rozrodczego oraz problemy neurologiczne, a rtęć zawarta w świetlówkach i wielu
urządzeniach elektrycznych powoduje zaburzenia wzroku, słuchu, mowy i koordynacji ruchu. Można powiedzieć, że każdy elektrośmieć
zbudowany jest z wielu szkodliwych związków,
które przedostają się do wody i gleby jeśli tylko zostanie wyrzucony na łąkę, do pobliskiego lasu, albo co gorsza, do rzeki lub zbiornika
wodnego.

Dlatego też w Polsce wprowadzono ścisłe
zasady zbierania tego typu odpadów:
- można bezpłatnie oddać je w sklepie przy
zakupie nowego, tego samego typu sprzętu w
stosunku 1:1 (komputer za komputer, lodówka
za lodówkę). Sklepy mają obowiązek bezpłatnego przyjęcia sprzętu, ale nie mają obowiązku
odbierania tego sprzętu z naszego domu
- można bezpłatnie oddać do wyznaczonego przez gminę punktu zbierania. W przypadku
Kobierzyc jest to Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska ul. Spółdzielcza 9, w wyznaczonych dniach:
20-21 czerwca, 18-19 lipca, 15-16 sierpnia,
19-20 września lub wystawić na krawężnik dwa
razy do roku, według podanego przez gminę
terminu.
Co roku w Polsce wzrasta ilość odzyskiwanych elektrośmieci, co świadczy o świadomości
konsumentów i wprowadzaniu coraz szczelniejszego i wygodniejszego systemu zbiórki.
Poniżej szczegółowe zestawienie sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, który nie powinien być usuwany do śmieci:
Do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaliczamy (ZSEE):
jarzeniówki, świetlówki kompaktowe, tele-

wizory, monitory, komputery w tym myszka,
klawiatury, kalkulatory, drukarki, telefony stacjonarne i komórkowe, pralki, suszarki, zmywarki, lodówki, kuchenki gazowe z dodatkowymi funkcjami elektrycznymi (np. piekarnikiem),
mikrofalówki, elektryczne podgrzewacze wody,
sprzęt grający (np. magnetofony, odtwarzacze
MP3, radia), wentylatory, klimatyzatory, odkurzacze, żelazka, zegary zasilane elektrycznie w
tym na baterie, zabawki elektryczne, elektryczne przyrządy medyczne oraz wszystkie inne
urządzenia podłączone do kontaktu lub zasilane bateryjnie.
Zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym nie jest: stara kuchenka gazowa bez
obwodów elektrycznych, żarówki , elektryczny
rozrusznik serca (urządzenia wszczepiane i skażone), baterie i akumulatory, piezoelektryczna
zapalarka do gazu (uruchamiana ręcznie), elektryczne, wielkogabarytowe urządzenia przemysłowe oraz tramwaje, samochody i meleksy.
Irena Krukowska-Szopa
Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”
www.zielonaakcja.pl
www.edukacjaodpadowa.pl

Gminny Konkurs Ekologiczny „Młody Ekolog” rozstrzygnięty

Ekologia ponownie !!

W dniu 30.04.2009 r. już po raz kolejny w GZSz w Bielanach Wrocławskich odbył się finał Gminnego Konkursu Ekologicznego „Młody Ekolog” dla uczniów klas VI.
Trzyosobowe zespoły z poszczególnych
szkół naszej gminy, rozwiązywały zadania dotyczące m. in. segregacji odpadów, recyklingu,
kompostowania, łańcuchów pokarmowych,
skali porostowej. Zadania wymagały rozległej
znajomości tematu, ponieważ były tak skonstruowane, by wykorzystać wiedzę zdobytą
podczas codziennej nauki w praktyce.
Zwyciężyły wspólnie drużyny z Bielan Wrocławskich i Kobierzyc, na II miejscu uplasowali
się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Tyńcu
Małym , a dalej ekipy z Pustkowa Żurawskiego i
Wilczkowskiego.
Tego samego dnia odbyło się też podsumowanie kolejnej edycji Gminnego Konkursu Ekologicznego Plastycznego „Nie Wypalaj Traw”,
którego celem było uwrażliwienie i zwrócenie
uwagi uczniów na zgubne skutki zwyczaju
wypalania traw. Uczestnicy konkursu nadesłali
wiele przepięknych prac, które zachwyciły jurorów. W wyniku obrad wyłoniono następujących
zwycięzców:
W kategorii klas 0-III SP:
I miejsce – Nikola Madziarz – SP Pustków Żu-

rawski
II miejsce – Julia Formella – SP Bielany Wr.
III miejsce – Adam Krupa – SP Tyniec Mały
W kategorii klas IVVI SP:
I miejsce – Zuzanna
Winiarska,
Zuzanna
Kądziela, Alicja Landkauf, Dąbrówka Janecka –
SP Pustków Wilczkowski
II miejsce – Wioletta
Mróz, Emilia Kucharska – SP Pustków
Wilczkowski
III miejsce – Agata
Kret, Izabela Dera, Łukasz Wojciechowski – SP
Pustków Wilczkowski
W kategorii klas I-III gimnazjum:
I miejsce – Ewelina Sala, Agnieszka Faściszewska, Elżbieta Rusin – Gimnazjum Kobierzyce

II miejsce – Karolina Szczęśniak, Żaneta Magielska - Gimnazjum Kobierzyce
III miejsce – Ida Regulska – Gimnazjum Bielany
Wrocławskie.
		
Joanna Piegowska
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moja gmina - moja wieś

Rozmowa z Danielem Wacławskim – kierownikiem budowy hali.

Hala sportowo-widowiskowa
rośnie w oczach!

Wojciech Duczek (W.D.) – Panie Danielu,
pogoda sprzyja. Czy prace postępują zgodnie z terminem realizacji budowy?
Daniel Wacławski (D.W.)– Jesteśmy cały
czas w ustalonym harmonogramie. Na razie nie
ma żadnych technicznych przeszkód w realizacji budowy.
W.D. – Na kiedy zaplanowane jest zakoń-
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czenie budowy i oddanie hali do użytku?
D.W. – Fizyczne zakończenie budowy będzie w grudniu 2010, a oddanie do użytkowania, co się wiąże z uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwoleń, to bodajże marzec 2011 i
takiego terminu chcemy dotrzymać.
W.D. – Nie myślicie o oddaniu hali przed
terminem?

D.W. – To nie byłby problem, ale
jesteśmy ograniczeni ilością środków finansowych, które na każdy
rok przeznacza gmina Kobierzyce oraz ustaleniami dotyczącymi
przerobów miesięcznych, rocznych. Ogranicza nas także technologia. Finansowanie przez Gminę
jest takie jakie jest i ma to także
swoje dobre strony, bo pośpiech
przy wykonywaniu takich obiektów
nie zawsze jest wskazany. Czasami
buduje się minimalnie mniejsze
obiekty w terminie 8 miesięcy, co
dla mnie jest technologicznie nieuzasadnione. Termin jest sprawą
ważną, ale jeszcze ważniejsze jest
to, aby nie było spękań, osiadań i
innych szkód. W tych konkretnych
kobierzyckich warunkach ten termin oddania hali jest dobry.
W.D. – Jakie jest doświadczenie pana i waszej firmy w budowie hal sportowych?
D.W. – W Polsce firma nie ma
dużego doświadczenia jeśli chodzi o budownictwo kubaturowe,
bo zajmuje się przede wszystkim
budownictwem drogowym. Natomiast w Niemczech, Czechach bez
problemów firma buduje pływalnie, obiekty sportowe, mieszkania.
Ja natomiast jestem w budownictwie od ośmiu lat. Budowałem
różne obiekty, zatem i z tym nie
będzie problemu.
W.D. – A jak pan ocenia tę inwestycję?
D.W. – Hala zmienia się. Mówiąc
szczerze w stosunku do projektu
pierwotnego nastąpiło już bardzo
dużo zmian. Hala jest dostosowywana do wymagań i wprowadzane
są lepsze, nowocześniejsze rozwiązania.
W.D. – Czy napotykacie na jakieś trudności?
D.W. – Trudności są zawsze. Bez
tego byłoby nudno na budowie
(śmiech). Na razie nie ma przeszkód, które mogłyby negatywnie
wpłynąć na tempo prac. Dobra współpraca z
władzami gminy Kobierzyce wskazuje na to, że
nie powinno być żadnych problemów w realizacji budowy, jak i dotrzymaniu terminów.
W.D. – Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał- Wojciech Duczek

inwestycje

WYKAZ INWESTYCJI I REMONTÓW REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE – stan na
15.03.2009r.
1. Budynki i obiekty komunalne, świetlice, boiska, szkoły
• Budynki komunalne
- Pustków Żurawski – prowadzony jest kompleksowy remont obiektu „hotelu” z przeznaczeniem na mieszkania i ośrodek zdrowia;
trwa realizacja zabudowy poddasza, zagospodarowania terenu, prac instalacyjnych, elewacyjnych i wykończeniowych;
- Krzyżowice – trwa docieplanie styropianem budynku komunalnego przy ul. Głównej;
• Świetlice
- Pustków Wilczkowski – realizowana jest rozbudowa i remont świetlicy z remizą, dobiegają końca roboty murowe, zalano stropy,
wykonywane są instalacje elektryczne, przygotowanie do montażu konstrukcji dachu;
- Żerniki Małe – zaawansowana jest rozbudowa obiektu świetlicy; zrealizowano roboty instalacyjne, pokrywcze, duży zakres prac
elewacyjnych, wymieniono stolarkę okienną, trwa montaż obróbek blacharskich.
• Szkoły
- Pustków Wilczkowski – zakończono wymianę instalacji elektrycznej w 3 salach oraz naprawę kominów
- Kobierzyce – zakończono wymianę instalacji oświetleniowej wraz z malowaniem 1 sali;
- Obiekty sportowe i rekreacyjne
- Tyniec Mały – zrealizowano budowę kompleksu sportowo – rekreacyjnego w ramach rządowego programu „Moje boisko Orlik
2012”; wykonano 2 oświetlone boiska ze sztuczną nawierzchnią: wielofunkcyjne i trawiaste, a także pomieszczenia szatni wraz z
przyłączami; trwa procedura związana z oddaniem obiektu do użytkowania, roboty porządkowe i uzupełniające;
- Kobierzyce – prowadzona jest budowa hali sportowo - widowiskowej; zrealizowano sieci kanalizacyjne zewnętrzne, wykonywane
są roboty murowe; trwają prace projektowe związane m. in. z przystosowaniem obiektu do zasilania kotłowni gazem, a także wynikające z potrzeb użytkowych;
• Cmentarze
- Tyniec Mały - trwa naprawa schodów domu pogrzebowego z wymianą barierek
2. Wodociągi i kanalizacja
• Biskupice Podg. – zrealizowano prace wiertnicze ujęcia głębinowego wody;
• Tyniec Mały – trwa bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kościelnej;
• Wysoka – realizowane są prace przy budowie pompowni ścieków dla osiedli mieszkaniowych w północnej części miejscowości;
3. Drogi i oświetlenie
• Kobierzyce – budowa ul. Witosa, Robotniczej i fragmentu ul. Ludowej; zrealizowano znaczny zakres prac instalacyjnych na sieci
kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej, trwa realizacja przygotowawczych robót drogowych, w tym układanie krawężników,
budowa wjazdów, wykonywanie podbudowy; konieczne będzie wprowadzenie dalszych ograniczeń w ruchu na ul. Robotniczej;
• Wysoka – budowa ul. Chabrowej i chodników przy ul. Lipowej; dobiegają końca prace przy budowie chodników na ul. Lipowej,
roboty są już także prowadzone na pierwszym odcinku ul. Chabrowej, związane z budową kanału deszczowego w kierunku terenu
oczyszczalni ścieków, na którym posadowiony zostanie zbiornik retencyjny;
• Domasław – rozpoczęto budowę ul. Akacjowej i J. Badydy, na ul. Badydy wykonano roboty przygotowawcze, w tym korytowanie;
• Tyniec M. – wykonano nakładki asfaltowe osiedlowych dróg gminnych pomiędzy drogą krajową a ul. Biskupicką, prowadzone są
także prace związane z regulacją urządzeń wodno – kanalizacyjnych na wykonanych nawierzchniach asfaltowych;
• Bielany Wr. – wykonano nakładkę asfaltową na ul. Polnej, i Jagodowej; trwa wykonywanie remontu ul. Sadowniczej;
• Wykonano nawierzchnię drogi Owsianka – Pustków Żurawski, w trakcie realizacji są prace przy nawierzchni drogi gminnej w Chrzanowie
4. Inne
• Cieszyce – w ramach rekultywacji trwa humusowanie czaszy składowiska odpadów, wykonano instalację odgazowującą oraz powłokę bentonitową;
• Wykonano tymczasowy przystanek autobusowy przy ul. Zimowej w Bielanach Wr., rozpoczęto ustawianie nowych słupków na przystankach autobusowych zintegrowanych z tablicą na rozkłady jazdy;
• Na bieżąco realizowane są zaakceptowane wnioski dot. oznakowania ulic i organizacji ruchu. Wykonano m. in. progi spowalniające
w Tyńcu M. (ul. Akacjowa) i Bielanach (ul. Sosnowa);
• Zrealizowano dokumentacje projektowe rozbudowy oświetlenia drogowego i budowy chodników; ze względu na bardzo duży
zakres i koszt robót, konieczne będzie opracowanie harmonogramu realizacji przed ogłoszeniem przetargu na roboty budowlane w
miarę możliwości budżetowych;
• Domasław – przeprowadzono remont wiat na boisku;
• Dobiega końca wycinka i podcinka drzew zgodnie ze złożonymi, uwzględnionymi wnioskami sołeckimi;
• Trwa budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia m. in. na odcinku przebiegającym przez teren gm. Kobierzyce; inwestorem
jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad; organizowane są spotkania, na których można przekazywać wnioski dotyczące
realizacji robót, w ostatnim spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Gminnej Spółki Wodnej Kobierzyce.
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Ścisłe umysły na start!

VI Otwarty Konkurs Matematyczny
Gmin Ślężańskich
Dnia 7 maja 2009 w Gimnazjum w Bielanach Wrocławskich odbył się VI Otwarty Konkurs Matematyczny Gmin Ślężańskich.

W tym roku do konkursu przystąpiło 27
uczniów w zespołach trzyosobowych z 9 szkół.
Konkurs składał się z dwóch etapów. W części
pierwszej, każdy uczeń zmierzył się samodzielnie z testem zawierającym 20 zadań. Wyniki
miały wpływ na klasyfikację drużynową i indywidualne miejsce w konkursie. W drugim
etapie drużyny zmagały się z 10 zadaniami.

Uczniowie oczekując na wyniki tej części konkursu mieli okazję uczestniczenia w pokazach
chemiczno-fizycznych w ramach odbywającego się w tym dniu w naszym gimnazjum Dnia
Nauk Ścisłych. Nauczyciele chemii i fizyki wraz
z „młodymi odkrywcami” zorganizowali kiermasz doświadczeń fizyczno– chemicznych, w
czasie których każdy mógł dokonać odkrycia,

by zrozumieć naturę prezentowanych zjawisk
przyrodniczych i fizycznych.
Zwycięzcą w klasyfikacji ogólnej został Marcin Biegański z Gimnazjum w Sobótce, drugie
miejsce zajął Krzysztof Bekieszczuk z Gimnazjum w Kątach Wrocławskich, a trzeci był Wojciech Kozarzewski z Gimnazjum w Bielanach
Wrocławskich.
Drużyna z Bielan w składzie: Wojciech Kozaczewski, Michał Pałgan i Jakub Sapota zajęła
I miejsce w klasyfikacji zespołowej, wyprzedzając ekipy z Kątów Wrocławskich i Jaszkotla. Koordynatorem konkursu była Honorata
Chromy– nauczycielka matematyki w GZSz w
Bielanach Wrocławskich. Nad prawidłowym
przebiegiem konkursu czuwała komisja konkursowa, w skład której wchodzili nauczyciele
Gimnazjów z Gmin Ślężańskich: Maria Prażuch,
Małgorzata Horak, Aleksandra Deryło, Andrzej
Wertelecki, Magdalena Stawiska, Dorota Piszczałka, Emilia Weznerowicz, Anna Chlebowska,
Andrzej Nagły oraz K. Stobnicki.
Wszystkim nauczycielom bardzo serdecznie
dziękujemy za pomoc w organizacji konkursu.
Mamy nadzieję, że dzięki takiej imprezie
uczniowie lepiej zrozumieją i polubią świat
nauk ścisłych.
Honorata Chromy
Joanna Szymani

Więcej miejsc dla sześciolatków
i pięciolatków w szkołach podstawowych

Przyjęcia do przedszkola
W założeniach gminnej polityki oświatowej jest zapewnienie miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych jak największej liczbie
dzieci w wieku przedszkolnym.
Po przeprowadzonej rekrutacji do gminnych przedszkoli oraz biorąc pod uwagę założenia znowelizowanej ustawy o systemie
oświaty, dokonano diagnozy potrzeb w celu
stworzenia warunków w przedszkolach i szkołach podstawowych do realizacji praw dzieci i
ich rodziców.
Uwzględniając możliwości ustawowe
oraz dużą ilość złożonych podań rodziców o
przyjęcie dzieci do przedszkoli na rok szkolny
2009/2010zostały wprowadzone bardziej racjonalne zasady dostępu dzieci do wychowania
przedszkolnego na terenie Gminy Kobierzyce.
Rodzicom dzieci 5- i 6-letnich gwarantuje się
przyjęcie do oddziału przedszkolnego w naj-
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bliższej szkole podstawowej, a także przyjęcie
chętnych sześciolatków do I klasy szkoły podstawowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy
zapewnić miejsca w przedszkolach dodatkowo,
dla co najmniej 70 dzieci w wieku 3-4 lat. Ofertę przedszkolną uzupełniają również ośrodki
przedszkolne w Tyńcu Małym, Pustkowie Wilczkowskim, Tyńcu nad Ślężą oraz Krzyżowicach,
jako alternatywne formy wychowania przedszkolnego.
Szkoły przygotowują organizację funkcjonowania placówek na kolejny rok szkolny.
W kilku szkołach podstawowych powstaną
dodatkowe oddziały przedszkolne, by zapewnić prawidłowe warunki wychowania przedszkolnego dla sześciolatków i pięciolatków tj.
w Szkole Podstawowej w Kobierzycach, Szkole Podstawowej w Bielanach Wrocławskich, a
także w Szkole Podstawowej w Pustkowie Żurawskim. W przygotowaniu organizacji pracy

uwzględnione są wymagania nowej podstawy
programowej, jak też oczekiwania rodziców w
zakresie zapewnienia dzieciom opieki świetlicowej.
Anna Wilisowska

edukacja
Wiedza o regionie bardzo przydała się w rywalizacji konkursowej .

Rekreacyjna szóstka
Cudze chwalicie, swego nie znacie, Sami nie wiecie, co posiadacie” - pisał w wierszu „Wieś” Stanisław Jachowicz.
Wystarczy wpisać do wyszukiwarek internetowych ten cytat, żeby przekonać się, jak te słowa są dziś popularne.
Może więc dobrze, że pomysłodawcy konkursu dla uczniów szkół podstawowych nazwali
go tajemniczo „Rekreacyjna szóstka”. Choć sam
konkurs niewiele ma wspólnego z rekreacją.
Aby wziąć w nim udział i przygotować się do
rywalizacji o palmę pierwszeństwa w wiedzy
szczegółowej na temat historii, geografii i dnia
dzisiejszego ciekawych miejsc na terenie aż 6
gmin powiatu wrocławskiego: Kobierzyc, Żurawiny, Kątów Wrocławskich, Mietkowa, Sobótki i
Jordanowa, trzeba się nieźle natrudzić.
Uczniowie muszą poznać odpowiedzi na
niełatwe pytania. „Czy Gmina Mietków ma
charakter przemysłowy czy rolniczy?, Czyją
własnością jest obecnie pałac w Domanicach?,
Jakiego typu osadą była początkowo Sobótka?,
Co stoi dziś na miejscu zamku w Kątach Wrocławskich?, Kto stawiał krzyże pokutne i dlaczego?”- to tylko niektóre z nich.
W gminie Kobierzyce zachowało się sporo
cennych zabytków, między innymi pałac w Kobierzycach. Co się w nim obecnie mieści? I kilkaset innych, trudnych, ale zarazem ciekawych
zagadnień.
Konkurs jest trzyetapowy: szkolny, gminny
i międzygminny. Organizatorami są pracownicy biblioteki GCKiS w Kobierzycach. Po etapie
szkolnym, w którym wyłaniana jest trójka najlepiej przygotowanych uczniów każdej ze szkół,
w bibliotece w GCKiS odbyły się eliminacje
gminne. Rywalizowali uczniowie szkół podstawowych z Bielan Wrocławskich, Kobierzyc
i Pustkowa Wilczkowskiego. Wyłoniono pię-

cioosobową reprezentację Gminy Kobierzyce.
Organizatorzy konkursu pod przewodnictwem
Bożeny Gacek stworzyli w bibliotece sympatyczną atmosferę. Uroczyście i z pompą nagrodzili wysiłek uczniów.
Najlepsi w naszej szkole, a zarazem zwycięzcy etapu gminnego to uczennice klasy 6c:

Anna Swędrak, Patrycja Zaborska i Oktawia
Śmiatacz.
Przed nimi rywalizacja z najlepszymi z
5 gmin powiatu wrocławskiego. Trzymamy
kciuki.
Katarzyna Cebryń

Dyktando i inne atrakcje

Zapraszamy na Dzień Otwarty
Gimnazjum w Kobierzycach
5.06.2009 r. Gimnazjum w Kobierzycach otwiera swe podwoje dla ciekawych!
Dzień Otwarty Szkoły i Piknik Rodzinny, które na ten czas zostały przewidziane, dostarczą
informacji dla przyszłych gimnazjalistów i ich
rodziców oraz moc dobrej zabawy.
Zapraszamy wszystkich, pragnących tego
dnia spędzić miło i ciekawie czas, sprawdzić
ofertę edukacyjną naszego Gimnazjum oraz
tych, którzy lubią niespodzianki. Tego dnia
odbędzie się także II Otwarte Kobierzyckie
Dyktando Ortograficzne, którego uczestnikami mogą być wszyscy, którym nie straszna jest
polska ortografia. Zamiast nudzić się w domu,

zajrzyjcie tego dnia do Gimnazjum w Kobierzycach.
Zapewniamy, jak co roku,
dobry humor każdemu, kto
nas odwiedzi .
Jadwiga Wolniak
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moja gmina - moja wieś

Kilka pytań do …

Dzielny Szeryf z Jaszowic
W biuletynie samorządowym „Moja gmina- moja wieś” przedstawiamy sylwetki samorządowców gminy Kobierzyce. Tym razem poznamy bliżej Franciszka Paszkowskiego,
sołtysa wsi Jaszowice. Pełni on tę funkcję nieprzerwanie od 1990 roku.

- Na czym polega, pańskim zdaniem rola
sołtysa?
- Zapewniam mieszkańcom wsi kontakt z
władzami gminy i pracownikami urzędu, jestem rzecznikiem ich interesów na forum gminy i w miarę możliwości służę pomocą w rozwiązywaniu ich problemów.
- Czyli funkcja jak najbardziej odpowiedzialna i niełatwa?
- Tak, szczególnie w ostatnich latach. Przybywa nowych obowiązków, mieszkańcy stawiają coraz wyższe wymagania wobec urzędu
i władz gminnych i siłą rzeczy sołtys musi się
sporo napracować, by podołać wszystkim obowiązkom.
- Jaki jest Franciszek Paszkowski prywatnie?

- Spokojny, życzliwy i chętny do pomocy.
Jeszcze się nie zdarzyło, bym jej komuś odmówił.
- Czy jest Pan człowiekiem konfliktowym?
- Raczej nie. Od 40 lat działam w radach nadzorczych różnych instytucji samorządowych
i nie tylko. Gdybym był konfliktowy- raczej by
mnie do nich nie wybierano.
- Co Panu najbardziej przeszkadza w
sprawowaniu funkcji sołtysa?
- Myślę, że nie mam powodu do narzekań.
Będąc na emeryturze mam trochę więcej czasu
na działalność społeczną, więc udaje mi się załatwić więcej spraw. Mam też dobre kontakty z
władzami samorządowymi w gminie Kobierzy-

Dar od sponsora

Dziękujemy za telewizor
Dnia 19.05.2009 w świetlicy w Tyńcu nad
Ślężą nastąpiło uroczyste przekazanie telewizora ufundowanego przez firmę LG. W ceremonii
uczestniczyli przedstawiciele firmy LG - Monika
Trojak i Bartłomiej Stojanowski, także przedstawicielka Gminy Kobierzyce-sekretarz gminy
Maria Wilk oraz sołtys i jednocześnie gminny
radny- Zbigniew Winiarski. Firma LG przekazała
świetlicy 47- calowy telewizor Full HD.
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Serdeczne podziękowania składają sołtys oraz
dzieci młodzież i mieszkańcy wsi Tyniec nad Ślężą.
Alicja Winiarska

ce i to bardzo pomaga w sprawowaniu mojej
funkcji.
- Co Pan uważa za swój największy sukces
w pracy sołtysa?
- Wybudowanie dróg z nawierzchnią asfaltową w Jaszowicach, to była sprawa, o którą walczyłem od lat. Wreszcie się udało. Skorzystali na
tym wszyscy mieszkańcy. Teraz, gdy uruchomiona została komunikacja gminna (rewelacyjne posunięcie władz gminnych, ułatwiające
życie mieszkańcom całej gminy Kobierzyce!),
marzy mi się położenie nakładki asfaltowej
na drodze łączącej Jaszowice z Dobkowicami.
Wtedy gminne autobusy częściej mogłyby kursować przez naszą wieś.
- Ulubiona potrawa?
- Jestem miłośnikiem zup, za wyjątkiem rosołu! Uwielbiam kapuśniak i szczawiową.
- Ulubiony napój?
- Tak na co dzień- woda mineralna , ale przy
szczególnych okazjach nie pogardzę kieliszkiem nalewki owocowej własnej roboty.
- Ulubione zajęcie?
- Praca w polu- brzmi to może mało oryginalnie, ale tak jest naprawdę.
- Miejsce, które chciałby Pan odwiedzić?
- Marzy mi się wycieczka do Paryża i wszystko na to wskazuje, że uda się to zrealizować
jeszcze w tym roku.
- Do jakiej postaci ze świata baśni , legend, postaci historycznej, czy fantazji literackiej by się Pan przyrównał?
- W czasach szkolnych lubiłem czytać książki
o Dzikim Zachodzie, a westerny- to mój ulubiony gatunek filmów. Zawsze widziałem siebie w
roli dzielnego szeryfa, walczącego o sprawiedliwość. Czasami myślę sobie, że jestem takim
wiejskim szeryfem- i niech tak zostanie!.
Rozmawiał – Janusz Kołodziej

rozmaitości
Dla siebie i innych

Sztandar dla SONiCH

Już od ponad 10- ciu lat w gminie Kobierzyce działa Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Chorych, zrzeszające osoby, dla których los nie zawsze był łaskawy. Mimo wielu
przeciwności losu, członkowie stowarzyszenia pod przewodnictwem prezes Bożeny Łoposzko, zadając kłam stereotypom dotyczącym osób niepełnosprawnych i chorych, są pełni
inicjatyw i aktywnie uczestniczą w życiu społecznym.

3 maja w kościele parafialnym w Kobierzycach podczas Mszy Świętej odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru Stowarzyszenia
Osób Niepełnosprawnych i Chorych „SONiCH”.

Sztandar został zakupiony ze składek
członków stowarzyszenia
oraz częściowo ufundowany przez Urząd
Gminy Kobierzyce z okazji
dziesięciolecia
istnienia stowarz yszenia.
Urocz ystość
z g ro m a d z i ł a
członków SONiCH, przedstawicieli
Urzędu Gminy,
zaproszonych
gości oraz mieszkańców gminy. Prezes stowarzyszenia, Bożena Łoposzko otrzymała gratulacje z okazji poświęcenia sztandaru wraz ze
słowami uznania za osiągnięcia w niesieniu

pomocy osobom niepełnosprawnym i chorym
z terenu gminy Kobierzyce.
O tym, by mieć własny sztandar, członkowie stowarzyszenia marzyli od wielu lat. Szukali znaku, który mógłby ich opisywać. Sami
zaprojektowali wygląd flagi. – Tło jest zielone,
to kolor nadziei. Na sztandarze widnieje nasza
nazwa SONiCH. Znakiem szczególnym w niej
jest zastąpienie zwykłej kropki nad „i” pięknym,
czerwonym sercem, które symbolizuje życie.
Jest jeszcze jeden znak – podana dłoń, ten gest
zachęca, by podać drugiemu człowiekowi pomocną dłoń – wyjaśnia Bożena Łoposzko. Dla
nas posiadanie sztandaru ma niezwykle istotne
znaczenie. Zyskaliśmy jakby nową tożsamość,
jesteśmy bardziej dostrzegani na forum gminnym, co nas szczególnie cieszy- dodaje pani
prezes. Członkowie SONiCH mają powody do
dumy. Poświęcony przez księdza dr Andrzeja Olejnika sztandar prezentuje się niezwykle
efektownie. I choć to tylko symbol- oni wierzą,
że w ich życiu wydarzyło się coś bardzo istotnego, co jeszcze bardziej zwiąże ich ze stowarzyszeniem.
Janusz Kołodziej

Na sportowo i ludowo…

GCKiS- zaprasza

Serdecznie zapraszamy Państwa na imprezy organizowane przez GCKiS w Kobierzycach w czerwcu.

W sobotni, jeszcze majowy poranek - 30.05
– wszystkich młodszych i starszych sportowców oraz kibiców zapraszamy na kobierzycki
stadion, gdzie odbędzie się Dzień Dziecka na
Sportowo. W programie liczne zawody sportowe, spartakiada świetlic profilaktycznych
oraz najważniejszy punkt programu – wspólne bieganie w maratonie. Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami. Na najmłodszych
czekać będą nieodpłatnie liczne atrakcje m.in.
dmuchany zamek, eurobungy oraz moc uśmiechu i zabawy.
Dla maniaków sportów motorowych szykuje się nie lada gratka! W niedzielę, 7 czerwca,
odbędzie się VI Kobierzycki Konkurs Samochodowy Suwerenności. W tym dniu odbędą
się także uroczystości związane z dwudziestą
rocznicą upadku komunizmu w Polsce, na których zabrzmią piosenki Jacka Kaczmarskiego w
wykonaniu Pawła Korkusia.
Raz na ludowo? Nie raz! A wiele razy, już 13
czerwca w Pustkowie Żurawskim. Moc atrakcji
dla młodszych i starszych i najważniejsze I Przegląd Zespołów Ludowych! Tego nie można przegapić!

Muzyczna Europa w Bielanach Wrocławskich
20 czerwca, to nie lada gratka dla wszystkich
kochających muzykę. Serdecznie zapraszamy

do Obiektu Wielofunkcyjnego w Ślęzie (Bielany
Wrocławskie).
Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Kobierzycach
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Ślęza pokonana 5-1!!

GKS Kobierzyce na dobrej drodze
do utrzymania się w IV lidze
Piłkarze GKS Kobierzyce konsekwentnie realizują zadania i są coraz bliżej osiągnięcia celu, którym jest utrzymanie drużyny w IV lidze.
do siatki. W dwie
minuty
później
po strzale Rafała
Świerca z 16 metrów w prawy dolny róg bramki mogliśmy się cieszyć z
dwubramkowego
prowadzenia. W 43
minucie po dwójkowej akcji prawą
stroną
Jarosław
Gambal wspaniale
podał Maciejowi
Pietruszewskiemu,
a ten plasowanym
strzałem
podwyższył na 3:0. Po
zmianie stron, w
51 minucie po szybkiej akcji lewą stroną Rafał
Świerc podwyższył na 4:0. W 65 minucie Piotr
Bury egzekwował rzut wolny i pięknym strzałem z ok. 22 metrów w samo okienko nie dał
szans bramkarzowi Ślęzy. Bramki takiej urody
nie powstydziłyby się największe stadiony świata. Honorową bramkę dla gości zdobył Michał
Krawczyszyn w 75 min. W rundzie rewanżowej
GKS zdobył do tej pory 14 punktów, to o jeden
więcej niż przez całą rundę jesienną i awansował na 11 miejsce w tabeli oddalając się od
strefy spadkowej. Przed zawodnikami jeszcze
pięć spotkań, w tym dwa na własnym boisku:
30 maja z Victorią Świebodzice i 11 czerwca z
BKS Bobrzanie Bolesławiec. Liczymy na to, że
kibice nie zawiodą i swoim dopingiem pomogą naszym zawodnikom pokonać gości. Mecze
rozpoczynają się o godz. 17:00. Mamy nadzieję,

Po niezbyt udanej inauguracji rundy wiosennej z meczu na mecz zauważyć można, że praca
trenera Miroslava Racsko z zespołem przynosi
coraz lepsze efekty. Nasza drużyna przywozi
cenne punkty z meczów wyjazdowych: wygrana w Dzierżoniowie 0:2, bardzo cenne remisy
w Jeleniej Górze (0:0) i w Wałbrzychu (1:1) z
niepokonanym w tym sezonie Górnikiem. Nie
licząc inauguracyjnego meczu, GKS w rundzie
wiosennej nie przegrał u siebie, a kibice odwiedzający kobierzycki stadion widzieli już sporo
bramek. W ostatnim meczu, który odbył się w
sobotę 16 maja, GKS Kobierzyce podejmował
czwartą drużynę w tabeli – Ślęzę Wrocław. Tylko
przez ok. 30 minut goście stawiali opór, potem
dominowali już wyłącznie gospodarze. Worek
z bramkami otworzył w 28 minucie Łukasz
Kotala, kiedy to piękną główką skierował piłkę

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej
i

Gminny Klub Sportowy Kobierzyce
zapraszają na

TURNIEJ „DZIKICH DRUŻYN” ORAZ KLUBÓW SPORTOWYCH DZIECIĘCYCH
I MŁODZIEŻOWYCH W PIŁCE NOŻNEJ
Turniej odbędzie się w dniach 7 i 14 czerwca 2009 r. w Kobierzycach na stadionie przy
ul. Sportowej i będzie rozgrywany w jako „turniej open”.
W turnieju mogą wziąć udział zespoły 4 osobowe składające się z dzieci,
młodzieży i dorosłych.
Zapisy prowadzone będą od godz. 10:00
Początek rozgrywek godz. 11:00
Biuro organizacyjne znajdować się będzie w budynku klubowym
na stadionie.
Turniej finansowany jest ze środków
Starostwa Powiatowego we Wrocławiu
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że drużyna będzie kontynuować dobrą passę i
przysporzy kibicom z Kobierzyc wiele radości
i pozytywnych emocji, a w przyszłym sezonie
nadal cieszyć się będziemy z jej występów w IV
lidze.
Aktualne informacje i wyniki można znaleźć na
stronie internetowej klubu www.gkskobierzyce.pl
Robert Chorążewski
Z ostatniej chwili:
23.05.09 Kuźnia Jawor- GKS Kobierzyce 0:1!

KPR już w półfinałach

II miejsce
w Zabrzu
i awans !!!

14-go maja na nowo wybudowanym boisku przy szkole
podstawowej w Pustkowie Żurawskim odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu „Biegam, skaczę,
rzucam” dla klas III i IV ze Szkół Podstawowych z Gminy
Kobierzyce.

Dobrze rozpoczęły rozgrywki centralne
młodziczki (14 -15 lat) KPR Kobierzyce. Nasze
zawodniczki reprezentują województwo dolnośląskie w Pucharze Polski Młodziczek. Na
turnieju ćwierćfinałowym, który się odbył w
Zabrzu nasz zespół kolejno pokonał :ChKS Łódź
16-14, uległ UKS 31 Rokitnicy Zabrze 15-17 oraz
pokonał MMKS Jutrzenkę Płock 22-20. Turniej
wygrał zespół Rokitnicy Zabrze, a na drugim
miejscu uplasowały się zawodniczki KPR Kobierzyce. Obie drużyny awansowały do półfinału.
Najlepszą zawodniczką KPR-u wybrano Aleksandrę Chołodowską. W turnieju półfinałowym
los połączył nasz zespół z drugim reprezentantem Dolnego Śląska w tej kategorii wiekowej
– Victorią Świebodzice. Oprócz tych zespołów
będziemy walczyć jeszcze z UKS SP 14 Przemyśl
i Tomexem KS Kraków.
Wojciech Duczek

