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Nadanie imienia
ADAMA WÓJCIKA

Hali Sportowo-Widowiskowej
w Kobierzycach!
CZYTAJ
na stronach
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2 INFORMACJE GMINNE

Z obrad Rady Gminy Kobierzyce

Ważne telefony
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Sekretariat

Ryszard Pacholik
Piotr Kopeć
Maria Prodeus
Maria Wilk
Marta Szczygieł

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

RADA GMINY
Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Regulska
Zastępca Przewodniczącego
Henryk Łoposzko
Biuro Rady Gminy
Magdalena Marszałek-Wojciechowska

798 740 461
607 439 039
71 36 98 120

REFERAT OGÓLNY I SPRAW OBYWATELSKICH
Kierownik Referatu
Biuro Obsługi Klienta

Joanna Kłodzińska
Anna Szymańska
Anna Janecka
Dowody osobiste
Magdalena Sypniewicz
Działalność gospodarcza Agata Krajewska

71 36 98 209
71 36 98 130
71 36 98 105
71 36 98 104
71 36 98 104

REFERAT FINANSOWY

Wymiar podatków lokalnych od osób fizycznych
Magdalena Bąk
Agnieszka Łysakowska
Edyta Duniec
Wymiar podatków lokalnych od osób prawnych
Jacek Skrzyniarz
Księgowość podatkowa Anna Bojdo
Kasa		
Gospodarka odpadami Joanna Kunert
Egzekucja opłat
Marcin Kałka
Zobow. z tyt. opłat
Monika Kasprzak

71 36 98 103
71 36 98 131
71 36 98 132

Na przestrzeni ostatniego miesiąca odbyły się dwie sesje Rady Gminy Kobierzyce.
Pierwsza z nich miała miejsce 24 maja
br. W trakcie XXXVIII Sesja Rady Gminy
Kobierzyce zostało podjętych łącznie 38
uchwał w tym Apel Rady Gminy Kobierzyce w sprawie podjęcia działań zmierzających do przebudowy autostrady A4. Apel
został skierowany do Generalnego Dyrektora Krajowych Dróg i Autostrad w Warszawie. Ponadto podjęto uchwałę w sprawie nadania imienia Adama Wójcika Hali
Sportowo-Widowiskowej w Kobierzycach.
O uroczystościach związanych z nadaniem imienia hali piszemy na kolejnych
stronach. Pozostałe uchwały dotyczyły

m.in.: szczegółowych warunków i trybu
przyznawania stypendium naukowego
i artystycznego uzdolnionym uczniom
w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów
Gminy Kobierzyce, opłaty za świadczenia
udzielane przez przedszkola publiczne
oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Kobierzyce, przyjęcie i przekazania projektu
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobierzyce. Podjęto również kilka uchwał
związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
Kolejna sesja XXXIX, miała miejsce 8 czerw-

ca. Były to obrady w trakcie których została
podjęta jedna z najważniejszych uchwał.
Zostało udzielone absolutorium z wykonania budżetu za 2017 r. dla Wójta Gminy
Kobierzyce Ryszarda Pacholika. Dochody
gminy ogółem w 2017 r. wyniosły około 197 mln zł, a wydatki ogółem około
163 mln zł. Skład Orzekający Regionalnej
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oraz
Komisja Rewizyjna wydały pozytywną opinię z wykonania planu budżetu za ubiegły
rok. Plany posiedzeń oraz wszystkie podjęte uchwały znajdują się na stronie internetowej Gminy Kobierzyce www.ugk.pl.
Maria Okraszewska

71 36 98 113
71 36 98 148
71 36 98 122
71 36 98 205
71 36 98 181
71 36 98 139

REFERAT INWESTYCJI, NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA
Kierownik Referatu
Rafał Krasicki
71 36 98 214
Nadzór inwestorski wod-kan, melioracje
Grzegorz Morawski
71 36 98 204
Wodociągi, kanalizacja sanitarna
Marta Listwan
71 36 98 192
Inwestycje, kanalizacja deszczowa
Dariusz Mirek
71 36 98 112
Inwestycje
Rafał Kołodyński
71 36 98 168
Zagospodarowanie przestrzenne
Grzegorz Maszka
71 36 98 180
Zdzisław Skrzyniarz
71 36 98 108
Opłaty adiacenckie, rewitalizacja, gospodarka niskoemisyjna
Hanna Żurawska
71 36 98 124
Gospodarka nieruchomościami
Marta Borkowska
71 36 98 110
Magdalena Cendrowicz
71 36 98 136
Ochrona Środowiska
Elżbieta Nawrocka
71 36 98 211
Monika Pilichowska
71 36 98 111
Alicja Kamińska
71 36 98 174

REFERAT DRÓG, TRANSPORTU I MIENIA KOMUNALNEGO
Kierownik Referatu
Piotr Ligas
Inwestycje drogowe
Adam Wielgo
Drogi i organizacja ruchu Joanna Najmrodzka
Drogi i infrastruktura
Emilia Zimoch
Komunikacja zbiorowa, lok. infrastruktury
Małgorzata Seredyńska
Oświetlenie drogowe
Magdalena Kowalska
Zarządzanie nieruchomościami
Marta Stachów
Cmentarze komunalne, gospodarka mieszkaniowa
Rafał Chmielewski
Place zabaw, Infrastruktura sportowa
Patrycja Bej
Zarządzanie ekipą porządkową
Jarosław Komorowski
Kontrola pasów drogowych Michał Mirowski

71 36 98 191
71 36 98 118
71 36 98 201
71 36 98 224
71 36 98 213
71 36 98 171
71 36 98 177
71 36 98 147
71 36 98 146
71 36 98 107
71 36 98 117

REFERAT ŚRODKÓW ZEW. I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Kierownik Referatu
Monika Penczak
Pozyskiwanie środków zew.
Anna Dudarska
Małgorzata Polis
Zamówienia publiczne Sylwester Janaszkiewicz
Paweł Piwowarski
Angelika Pucek
Jolanta Urbaś
Paulina Kosim

71 36 98 226
71 36 98 155
71 36 98 156
71 36 98 176
71 36 98 162
71 36 98 161
71 36 98 149
71 36 98 151

REFERAT EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
Kierownik Referatu
Oświata publiczna
Oświata niepubliczna
Org. pozarządowe
Sport
Fundusz Sołecki

Anna Wilisowska
Anna Pietryk
Kamila Just
Elżbieta Rusin
Wojciech Duczek
Kamila Izraelska

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik USC

Barbara Świerczyńska

Stanowiska samodzielne
Kadry
Promocja gminy
Informatyka
Audytor wewnętrzny
Ewidencja ludności
Sprawy wojskowe i OC

Lucyna Suchecka
Agnieszka Jankowska-Jakus
Maria Okraszewska
Marek Milewski
Paweł Eljasiński
Paweł Giszko
Wiesława Suchecka
Henryk M. Bosiacki

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Radca Prawny		

71 36 98 196
71 36 98 207
71 36 98 183
71 36 98 197
71 36 98 186
71 36 98 129
71 36 98 206

Sesja absolutoryjna

POSTERUNEK POLICJI W KOBIERZYCACH

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

st. post. Andrzej Bajcerowicz
kom. 601-810-541

sierż. Łukasz Cywiński
kom. 601-814-402

mł. asp. Paweł Artymowicz
kom. 601-816-329

andrzej.bajcerowicz@wroclaw.wr.policja.gov.pl

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

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

Rejon 2: Bielany Wrocławskie (w obrysie ul. Kłodzka,
ul. Wrocławska numery nieparzyste wszystkie i parzyste
2-26, ul. Kolejowa, ul. Błękitna, ul. Słoneczna numery
parzyste, ul. Tęczowa numery
parzyste, ul. Ogrodowa 4268 oraz numery nieparzyste
od ul. Klecińskiej do ul. Słonecznej, CH Bielany,
CH Auchan, ul. Irysowa), Ślęza, Wysoka.

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

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

Kierownik Posterunku Policji w Kobierzycach asp.sztab. Sławomir Kniat tel. 71-311-11-07 pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz.10.00-14.00
w Posterunku Policji; w przypadku nieobecności w zastępstwie dyżur pełnić będzie mł.asp. Marcin Szczurowski tel. 71-311-11-07.

Urząd Gminy:

71 36 98 208
71 36 98 163

Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, tel. 71 36 98 106, 71 36 98 125, fax 71 31 11 252

71 36 98 138
71 36 98 200
71 36 98 199
71 36 98 203
71 36 98 189
71 36 98 202
71 36 98 000
71 36 98 017

Opinie na temat działalności Urzędu Gminy Kobierzyce proszę przekazywać:

Wydawca: Urząd Gminy Kobierzyce

Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, tel. 71 36 98 125

Skład, łamanie, druk: Infomax-Wrocław Agencja Reklamy,
54-609 Wrocław, ul. Godlewskiego 7b/1, tel./fax 71 342 30 43

Redaktor naczelna:
telefonicznie do Sekretarza Gminy Kobierzyce Marii Wilk tel. 71 36 98 125
pisemnie na adres Urzędu Gminy Kobierzyce, al. Pałacowa 1
55-040 Kobierzyce; - pocztą elektroniczną na e-mail: info@ugk.pl
ISSN 2450-4718, numer 29 (28), Kobierzyce, czerwiec 2018

Agnieszka Jankowska-Jakus.

Redaguje zespół:

Wojciech Duczek, Krzysztof Kmiecik, Janusz Kołodziej, Piotr Kopeć, Elżbieta Regulska,
Anna Wilisowska, Maria Wilk.
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Panu Wojciechowi Duczkowi
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Ojca
składają
Ryszard Pacholik
Wójt Gminy
Kobierzyce

Elżbieta Regulska
Przewodnicząca Rady Gminy
Kobierzyce

TRWA XI EDYCJA KONKURSU

„POLICJANT, KTÓRY
MI POMÓGŁ”
Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji uczestniczy w organizacji XI edycji ogólnopolskiego konkursu „Policjant,
który mi pomógł”, którego inicjatorem jest Ogólnopolskie
Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Istotą konkursu jest wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym
profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami
w obszarze indywidualnej pomocy osobom dotkniętym
przemocą w rodzinie. Konkurs trwa nieprzerwanie od 2008
roku. Od tego czasu odbyło się już dziesięć jego edycji,
podczas których wyłoniono 50 laureatów zasługujących –
w ocenie społeczeństwa – na szczególne wyróżnienie. Byli
to funkcjonariusze reprezentujący zarówno służbę prewencyjną, jak i kryminalną.
Zgodnie z regulaminem konkursu, zgłoszenia policjanta
może dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja. Natomiast laureatów konkursu (5 osób) wybiera Kapituła, w skład której wchodzą pracownicy Ogólnopolskiego
Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”,
laureaci ostatnich trzech edycji konkursu i przedstawiciel
Biura Prewencji KGP. Typowanie kandydatów odbywa się
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INFORMACJA O TARYFACH

ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ
I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
W LATACH 2018- 2021
Szanowni Państwo,
Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o. z siedzibą w Kobierzycach (dalej KPWIK), mając na
uwadze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów
prawa w zakresie zatwierdzania i obowiązywania taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, wprowadzone Ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. poz. 2180), uprzejmie informuje
o najistotniejszych aspektach związanych z wprowadzonymi regulacjami:
1. W dniu 12 marca 2018 r. KPWiK złożyło do Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które w aktualnym stanie prawnym w miejsce Rady Gminy Kobierzyce
zatwierdza taryfę, wniosek o zatwierdzenie taryfy w nowym, 3-letnim okresie jej obowiązywania.
2. W przedłożonym projekcie taryfy, KPWIK wnioskowało
o pozostawienie cen jednostkowych za dostawę wody
i odprowadzanie ścieków na dotychczasowym poziomie, tj. 4,40 zł netto za m3 wody oraz 8,93 zł netto za m3
ścieków.
3. W dniu 30.04.2018 r. KPWiK otrzymało Decyzję Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie reprezentowanego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 26.04.2018 r. zatwierdzającą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego zaopatrzenia ścieków na terenie Gminy
Kobierzyce na okres trzech lat w wysokości określonej
w pkt. 2.
4. Nowe taryfy wchodzą w życie 29.05.2018 r. Wobec tego
pierwszy rok taryfowy obejmuje okres: 29.05.2018 r.–
28.05.2019 r.; drugi rok taryfowy obejmuje okres:
29.05.2019 r.–28.05.2020 r., zaś trzeci rok taryfowy obejmuje okres: 29.05.2020 r.–28.05.2021 r.
5. W dniu 24.05.2018 r. Rada Gminy Kobierzyce podjęła
Uchwałę nr XXXVIII/715/18 w sprawie dopłaty dla wy-

branych grup taryfowych odbiorców usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Kobierzyce.
Powyższy zapis oznacza, że przy zastosowaniu uchwalonych dopłat Rady Gminy w wysokości :
•• 2,45 zł/m3 do wody dla gospodarstw domowych (grupy
W1, W2, W4, W5, W6, W7);
•• 5,87 zł/m3 do ścieków dla gospodarstw domowych (grupy S1, S2, S3,S4, S13).
Odbiorcy indywidualni z ww grup taryfowych będą ponosić dokładnie takie same koszty jak dotychczas tj. :
•• 2,30 zł brutto/m3 wody i
•• 3,77 zł brutto/m3 ścieków.
6. Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków będą
ponosić takie jak dotychczas koszty tj. 4,75 zł. /m3 wody
oraz 9,64 zł./m3 ścieków.
7. Stawki opłat abonamentowych w części ulegają zmniejszeniu lub pozostają na dotychczasowym poziomie.
8. Przedmiotowa taryfa może być skrócona w czasie jej
obowiązywania w przypadku udokumentowanych
zmian warunków ekonomicznych oraz wielkości usług
i warunków ich świadczenia. W takim przypadku, wraz
ze skróceniem obowiązywania taryfy zostanie przyjęta
„nowa taryfa” z uaktualnioną wysokością cen i stawek
opłat. O ewentualnej zmianie taryfy będziecie Państwo
każdorazowo niezwłocznie informowani.
9. Tak jak dotychczas, zmiana taryfy nie wpływa na ważność
zawartych umów na dostawę wody i odprowadzanie
ścieków i nie wymaga zmiany postanowień umów.
10. Zatwierdzona taryfa została udostępniona przez KPWiK
na stronie internetowej: http://kpwik.com, w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Wrocławskiej 44 w Bielanach Wrocławskich oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy
Kobierzyce www.ugk.pl
Konrad Żechałko
Prezes Zarządu KPWIK Sp. z o.o

Otwarcie budynku zaplecza
sportowego w Solnej!

na podstawie szczegółowej analizy uzasadnień zawartych
w formularzach zgłoszeniowych. Formularz można pobrać
na stronie: www.policjant.niebieskalinia.pl, gdzie również
widnieje regulamin konkursu.
Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres: pogotowie@niebieskalinia.pl lub pocztą na adres: „Niebieska
Linia”, 02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 13.
mł. asp. Paweł Artymowicz

2 czerwca 2018 r. miało miejsce oficjalne otwarcie budynku zaplecza sportowego w miejscowości Solna. Symboliczną
wstęgę przecięli: Wójt Gminy Kobierzyce – Ryszard Pacholik, Przewodnicząca Rady Gminy – Elżbieta Regulska, Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Henryk Łoposzko, sołtys miejscowości Solna – Wiesław Winter, wykonawca obiektu – Mariusz
Kalfas (Kalfas Firma Remontowo-Budowlana) oraz Prezes Klubu LKS Galakticos SolnaArtur Machura.
Budynek zaplecza sportowego posiada
dwie szatnie dla zawodników, zaplecze
sanitarne i pomieszczenia towarzyszące.
Część terenu przylegającego została zagospodarowana na parking. Całość inwestycji
zamyka uzupełnienie oświetlenia boiska
i realizacja projektu systemu nawadniającego. Wartość inwestycji to około 1 mln
zł brutto. Obiekt sportowy w Solnej jest
częścią zaplecza sportowo-rekreacyjnego Gminy Kobierzyce administrowanego
przez KOSiR. Życzymy klubowi piłkarskiemu LKS Galakticos Solna samych sukcesów
w kolejnych rozgrywkach DZPN!
Na ten obiekt piłkarze z Solnej czekali z niecierpliwością
Maja Muszyńska
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Hala Sportowo-Widowiskowa w Kobierzycach
imienia Adama Wójcika!
W sobotę, 26 maja w Kobierzycach miało miejsce wyjątkowe wydarzenie jakim było nadanie imienia kobierzyckiej Hali Sportowo-Widowiskowej. Nadając hali imię
Adama Wójcika – wybitnego reprezentanta Polski w koszykówce, oddano hołd szczególnemu sportowcowi i zarazem mieszkańcowi gminy, jakim był Adam Wójcik –
zaangażowany w propagowanie i rozwijanie dyscypliny na jej terenie.
Do hali w Kobierzycach przybyła najbliższa
rodzina, przyjaciele, koledzy Adama Wójcika z boisk koszykarskich, przedstawiciele
sportu, mediów i instytucji samorządowych, kibice oraz wszystkie osoby, które

pragnęły wspólnie uczcić pamięć wielkiego sportowca. Oficjalną część uroczystości
prowadził Jacek Antczak przyjaciel rodziny
Wójcików oraz współautor książki „Adam
Wójcik. Rzut bardzo osobisty”.

Wójt Ryszard Pacholik wręczył Krystynie Wójcik bukiet kwiatów

Moment odsłonięcia pamiątkowego napisu

„To był dla nas zaszczyt, że mogliśmy poznać Adama, że tu mieszkał, że tak angażował się w sportowe – społeczne życie
naszej gminy” – powiedział Wójt Gminy
– Ryszard Pacholik, który wspólnie z Prze-

wodniczącą Rady Gminy Kobierzyce Elżbietą Regulską, przekazał Krystynie Wójcik
– małżonce i synom Adama Wójcika – Janowi i Szymonowi – Akt nadania imienia
Hali Sportowo-Widowiskowej. Niezwykle

Na zdjęciu: Krystyna Wójcik, Ryszard Pacholik, Elżbieta Regulska, Jan i Szymon Wójcikowie

wzruszające były słowa Pani Krystyny:
„Adam przez lata swojej kariery grał w różnych halach, ale właśnie tu jego historia
się zakończyła”. Zebrani w hali również nie
kryli wzruszenia w czasie całej uroczystości – przemówień i projekcji materiału filmowego, obrazującego urywki z wielkiej
sportowej kariery Pana Adama. Część oficjalna zakończyła się na zewnątrz budynku, odsłonięciem przez Krystynę Wójcik
wraz z synami, Wójtem i Przewodniczącą
Rady pamiątkowego napisu na ścianie
głównej hali sportowej.
Druga część wydarzenia rozpoczęła
się turniejem koszykówki z udziałem
czterech drużyn młodzieżowych: WKSu
Śląsk Wrocław, Niedźwiadków Przemyśl,
MKSu Pruszków i KKSu Kobierzyce. Prócz
emocjonujących i trzymających w napięciu do ostatnich minut spotkań, widzowie mogli podziwiać występy grupy
Cheerleaders z Wrocławia oraz pokazy
sekcji dzieci i młodzieży KOSiR Basket
Kobierzyce. Atrakcji sportowych nie brakowało!
Turniej koszykówki zakończył się w niedzielę, 27 maja niespodziewanym zwycięstwem drużyny z Pruszkowa. Również tego dnia kibice mieli przyjemność
obejrzeć specjalnie przygotowany pokaz
taneczny grupy uczennic ze Szkoły Pod-
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Nagroda
dla Gminy
Kobierzyce

stawowej im. Polskich Odkrywców i Podróżników w Kobierzycach.
Dwudniowa uroczystość była historycznym wydarzeniem dla Gminy Kobierzyce
i centrum gminnego sportu, jakim jest
Hala Sportowo-Widowiskowa w Kobierzycach, będąca siedzibą Kobierzyckiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż Gmina Kobierzyce zajęła 1. miejsce
wśród gmin wiejskich w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego, który
został przygotowany przez Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie oraz Fundację
Instytutu Studiów Wschodnich. Ocenie
zostało poddane zarządzanie pieniędzmi.
Nagrodę odebrał Zastępca Wójta Gminy
Kobierzyce Piotr Kopeć podczas IV Europejskiego Kongresu Samorządów, który
odbył się w dniach 26-27 kwietnia 2018 r.
w Krakowie.

Końcowa klasyfikacja drużyn w turnieju z okazji Uroczystości nadania imienia
Hali Sportowo-Widowiskowej w Kobierzycach:
1. MKS Pruszków
2. Niedźwiadki Przemyśl
3. KKS Kobierzyce
4. WKS Śląsk Wrocław
Maja Muszyńska

Spotkania młodych koszykarzy stały na wysokim poziomie

Pamiątkowy dyplom uznania dla Gminy Kobierzyce
Na trybunach nie brakowało byłych reprezentantów Polski w koszykówce

Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Wysokiej
12 maja 2018 r. na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Żłobka Gminnego
w Wysokiej odbyły się Dni Otwarte Funduszy
Europejskich (DOFE). Jest to największe wydarzenie w kraju prezentujące wszystkim zainteresowanym przedsięwzięcia zrealizowane
przy udziale unijnego dofinansowania. Gmina
Kobierzyce otrzymała wsparcie z Funduszy UE na realizację aż trzech projektów
inwestycyjnych zlokalizowanych na tym właśnie terenie – łącznie na budowę
szkoły, budowę żłobka oraz budowę przedszkola w Wysokiej pozyskano ponad
5,5 mln zł.
12 maja Gmina Kobierzyce otworzyła drzwi do swoich projektów i pochwaliła się
ich efektami. Dzięki temu w czasie trwania DOFE mieszkańcy gminy, a także osoby przyjezdne, mieli okazję bliższego poznania inwestycji oraz zobaczenia miejsc
często na co dzień niedostępnych. Wszyscy zainteresowani mogli zobaczyć jak
wyglądają sale dydaktyczne szkoły i przedszkola, a także teren rekreacyjny, rodzice najmłodszych dzieci mieli zaś okazję zaprowadzić swoje pociechy do gminnego żłobka. Zwiedzający mogli przenieść się do innego wymiaru w sali doświadczeń świata, dużym zainteresowaniem cieszył się także robot drukujący projekty
w formacie 3D. Dzieci chętnie uczestniczyły w zabawach i animacjach „Morowej
13” – drużyny harcerskiej działającej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Dziękujemy wszystkim osobom, które uczestniczyły w organizacji tego przedsięwzięcia!
Anna Dudarska

Uczniowie uśmiechem witali przybyłych gości
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Wiosenna rozmowa na ważne tematy

Wiosenna, a właściwie bardziej letnia pogoda w tym roku wręcz nas rozpieszcza i bardziej zachęca do błogiego
lenistwa na łonie natury, niż do wytężonej pracy, lecz my zamiast poddawać się takim klimatom, postanowiliśmy
przepytać Wójta Ryszarda Pacholika o najważniejsze dla naszej gminy sprawy. Porozmawiamy o Adamie Wójciku,
o toczących się inwestycjach i o zbliżających się wyborach.
Panie wójcie, za nami ważna i wzruszająca uroczystość nadania imienia zmarłego przedwcześnie
Adama Wójcika kobierzyckiej Hali Sportowo-Widowiskowej. Dlaczego to było tak istotne dla gminy
wydarzenie?
Są ludzie, którzy stają się symbolami już za życia. Do
takich osób z pewnością należał Adam Wójcik, wybitny
polski sportowiec, reprezentant Polski w koszykówce,
jeden z lepszych jakiego mieliśmy, ale przede wszystkim człowiek, który dawał wspaniały przykład w codziennym życiu. Jego zdecydowanie przedwczesna
śmierć wzbudziła w nas takie emocje, że pomysł nadania jego imienia kobierzyckiej hali narodził się wręcz
spontanicznie. Chcę bardzo podziękować najbliższej
rodzinie pana Adama, że uczynili nam ten honor i wyrazili zgodę, na uczynienie Go honorowym patronem
naszego najważniejszego obiektu sportowego.
Czy to, że Adam Wójcik i jego rodzina byli i są mieszkańcami naszej gminy miało jakieś znaczenie?
Jesteśmy dumni, że Adam Wójcik mieszkał w Gminie
Kobierzyce i był to z pewnością dla nas jeden z argumentów, by uczynić go patronem hali, ale też nie jedyny i nie najważniejszy. Najważniejsze jest to jakim był
człowiekiem i sportowcem, a to że przy okazji był też
naszym sąsiadem, czyni go nam po prostu bliższym.
Przejdźmy teraz do bardziej prozaicznych spraw, choć
też ważnych dla naszych mieszkańców. Władze gminy
prowadzą obecnie dużo inwestycji, o części z nich, jak
infrastruktura szkolna, czy nowa kamienica komunalna piszemy obok, ale są też takie na których ruch
zamarł na długie miesiące i teraz coś się zaczęło dziać.
Mówi pan o kobierzyckim ośrodku zdrowia?
Zacznijmy od niego.
To jedna z tych inwestycji, która z pozoru łatwa staje się z czasem koszmarem. Z powodu błędów przy
projektowaniu musieliśmy rozstać się z poprzednim
wykonawcą i w przetargu wyłonić kolejnego. Przeprowadzanie przetargów wynika z przepisów prawa
i czy tego chcemy, czy nie to musi trwać. Stąd przestój.
Na szczęście prace ruszyły, projekt został poprawiony

i trwają właśnie prace dociepleniowe oraz budowa
ścian działowych.
Kolejną taką pechową budową jest ta w Księginicach, gdzie powstaje nowa świetlica wiejska.
Nie nazwałbym tego pechem. Po prostu im więcej
prowadzi się równocześnie inwestycji, a my w Kobierzycach prowadzimy ich naprawdę dużo, tym większa
szansa, że trafi się na wykonawcę, który nie poradzi
sobie z przedsięwzięciem. To się po prostu zdarza,
a naszym zadaniem jest jak najszybsze rozwiązanie
problemu, gdy jakaś inwestycja się zatnie. W Księginicach też już się udało. Budowa ruszyła, skończone są
fundamenty i trwają prace podposadzkowe.
Pan wszystkie inwestycje ma w głowie?
Oczywiście że tak. Sprawami naszej gminy żyję od świtu do nocy od kiedy pełnie funkcję wójta. Nawet pan
sobie nie wyobraża jakie to wspaniałe uczucie, gdy
się wie, że krok po kroku realizowane są oczekiwania
i potrzeby mieszkańców, gdy widać jak gmina ciągle
się zmienia i rozwija.
Trafiło też do nas pytanie z Bielan Wrocławskich dotyczące ul. Dworcowej. Mieszkańcy nie mogą się doczekać przebudowy tej ulicy.
To na szczęście nie będą musieli już długo czekać. Budowa ruszy najprawdopodobniej jeszcze w czerwcu
lub lipcu i zakończy się w przyszłym roku. Będzie nowa
jezdnia, chodnik, trasa rowerowa i zjazdy z posesji. Całość ma kosztować około 6,3 miliona złotych. W Bielanach trwają też już teraz prace przy ul. Malinowej.
Mieszkańcy pytają też o plany co do nowych świetlic.
Obiecałem, że każde sołectwo będzie miało swoją
świetlicę i słowa dotrzymam. Większość już powstała.
Powstają też nowe. Teraz pracujemy nad projektami
kolejnych w: Krzyżowicach, Żernikach Małych i w Nowinach.
Patrząc na wykaz inwestycji widać, że stawiacie też
na sport?
To prawda, bo takie są też oczekiwania mieszkańców.
Zmienia się tryb naszego życia na bardziej aktywny,
co cieszy, i my musimy za tym nadążyć. Stąd trwające

Ryszard Pacholik – Wójt Gminy Kobierzyce

przebudowa stadionu w Kobierzycach i nowy obiekt
sportowy na granicy Ślęzy i Bielan Wrocławskich.
Skończyliśmy też zaplecze sportowe w Solnej – powstały nowe szatnie i natryski o wysokim standardzie.
Słuchając tego co Pan mówi można odnieść wrażenie, że mimo niewielkich perturbacji, wszystkie inwestycje posuwają się jak należy.
Jest nieźle, ale wciąż pozostają tematy które mnie
martwią.
Na przykład?
Denerwuje mnie przedłużająca się procedura
uzgodnień środowiskowych i związanych z lokalizacją urządzeń w drogach publicznych dotyczące
budowy nowej kanalizacji w jedenastu miejscowościach naszej gminy. Moi ludzie meldują mi, że start
budowy kanalizacji przypadnie na trzeci, a nie na
drugi kwartał tego roku, jak chcieliśmy od początku.
Złości mnie to, bo po latach starań o tę inwestycję,
gdy mamy projekty, wykonawcę i przede wszystkim
pieniądze, okazuje się, że hamulcowym stają się
całkowicie niezależne od nas procedury administracyjne. Na szczęście najważniejszy element nowego
systemu, czyli budowa oczyszczalni kontynuowana
jest bez problemów.
Zostawmy już inwestycje. Obserwując to co dzieje
się w Warszawie, czy bliskim nam Wrocławiu, nie
mogę nie zapytać o zbliżające się wybory samorządowe i pana decyzję o starcie. Podjął ją już Pan?
Na szczęście nie jesteśmy dużym, rozpolitykowanym
miastem i to wyborcze szaleństwo jeszcze nas omija.
Mówię na szczęście, bo mi po prostu szkoda czasu.
Zamiast bawić się w kampanię wyborczą, wolę na
razie skupić się na nadzorowaniu inwestycji i rozwiązywaniu problemów mieszkańców. Wciąż mamy tyle
do zrobienia. Choć nie będę udawał, że nie myślałem
o jesieni. Dopóki się da, będziemy się zajmować wyłącznie codzienną pracą, a mieszkańcy, jak przyjdzie
czas, będą ją oceniać.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.

Nowe mieszkania w Ślęzie

Już za dwa lata dziewięć rodzin będzie mogło ponownie zamieszkać w nowym budynku gminnym, który wybudowany zostanie we wsi Ślęza, jednej
z najbardziej uroczych miejscowości naszej gminy. Wartość tej inwestycji to ponad 2,6 miliona złotych.
Na początku maja została podpisana umowa z firmą
o długiej i skomplikowanej nazwie „KARAŚ Przedsiębiorstwo Instalacji Sieci CO, Wod-Kan i Gaz, Usługi

Ogólnobudowlane Zbigniew Karaś”, której przedmiotem jest stosunkowo proste zadanie wybudowania budynku mieszkalnego składającego się
z dziewięciu mieszkań o powierzchni od najmniejszego 36,90m2, do największego 61,30m2.
– Zgodnie z deklaracjami staramy się krok po kroku
zabezpieczać potrzeby tych mieszkańców naszej
gminy, którzy nie są w stanie sami nabyć mieszkania
na wolnym rynku – mówi Wójt Gminy Kobierzyce
Ryszard Pacholik. – To jeden z podstawowych obowiązków wspólnot samorządowych takich jak nasza
gmina, który wynika też z naszej chrześcijańskiej tradycji pomagania słabszym i potrzebującym.
Nowy budynek będzie składał się z parteru i dwóch
pięter. Jego wysokość sięgnie 9,8 metra. Łączna
kubatura obiektu to 2000 m3, a powierzchnia zabu-

dowy 212 m2. Wszystkie dziewięć mieszkań łącznie
będą mierzyć niecałe 420 m2. Nowa kamienica stanie we wsi Ślęza, przy ul. Bocznej 3.
– Umówiliśmy się z wykonawcą, że budynek będzie
gotowy późną jesienią 2020 roku, tak by na przełomie roku 2020 i 2021 można było wprowadzać do
niego mieszkańców starego, wyburzanego w tym
miejscu budynku, którzy teraz mieszkają w innych,
wynajętych przez gminę mieszkaniach – mówi Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce Piotr Kopeć.
Ślęza to urokliwa wieś z własnym zamkiem, prywatnym, ale ogólnodostępnym parkiem oraz z nowoczesnym basenem sportowym, więc lokatorzy po
powrocie pod stary, ale jednak trochę nowy adres,
powinni czuć się bardzo dobrze, czego im szczerze
życzymy.
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Infrastruktura dla edukacji

Gmina Kobierzyce na tle innych gmin naszego regionu wyróżnia się zdecydowanie na plus nowoczesną infrastrukturą edukacyjną, zawsze tworzoną zgodnie z oczekiwaniami kadry nauczycielskiej
i oczywiście uczniów. Edukacja to jednak przestrzeń, która wymaga ciągłego rozwoju, w myśl starego powiedzenia, że „kto nie idzie naprzód, ten się cofa”.
– Edukacja, to zawsze była dla mnie jedna z najważniejszych spraw w zarządzaniu gminą – podkreśla Wójt
Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik. – Od tego jak dbamy o nauczanie naszych dzieci zależy ich przyszłość,
ale też, nie ukrywajmy, nasza. Dlatego zawsze starałem
się przykładać jak największą wagę do stanu szkolnych
i przedszkolnych budynków oraz ich wyposażenia.
Inwestycje „szkolne” to wciąż istotna część budżetu
Gminy Kobierzyce. Pomimo tego, że niektóre szkoły
i przedszkola wciąż jeszcze pachną nowością, trwają
prace przy kolejnych obiektach. I tak w Kobierzycach
budowane jest przedszkole przy ul. Robotniczej.

Kończone jest pokrycie dachu, zaawansowane są
prace elewacyjne, a robotnicy zajmują się już też instalacjami wewnątrz budynku. W Bielanach Wrocławskich trwają prace nad projektem rozbudowy szkoły.
Zakończono zewnętrzny audyt tego projektu i trwa
przygotowywanie dokumentacji wykonawczej.
W Ślęzie natomiast projektanci tworzą projekt przebudowy obiektu wielofunkcyjnego, tak by pomieścił
między innymi powiększone przedszkole. Natomiast
w Wysokiej, w związku z szybkim przyrostem mieszkańców, już rozpoczęto prace nad projektem rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Podobny
projekt rozbudowy będzie
realizowany dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu
Małym oraz, na mniejszą skalę,
dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim. W tych przypadkach
zostały wykonane już koncepcje, na podstawie których realizowane będą później poszczególne projekty.
– Nasze bezpośrednie sąsiedztwo z Wrocławiem, dogodne
Projekt rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim

Projekt rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu Małym

położenie komunikacyjne i opinia gminy dbającej
o potrzeby edukacyjne mieszkańców powoduje, że
wciąż powstają nowe kamienice i domy jednorodzinne, a liczba zamieszkujących stale wzrasta – mówi
Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce Piotr Kopeć. – To
z jednej strony bardzo cieszy, z drugiej jednak łączy się
z potrzebą szybszej rozbudowy infrastruktury szkolnej niż w innych gminach naszego województwa.
Nie bez znaczenia są też zmiany w systemie szkolnictwa, które samorządom, jako tak zwanym „organom prowadzącym” i rodzicom fundują kolejne
rządy. Zwykle jest tak, że czasem wręcz rewolucyjne
pomysły warszawskich polityków, potem spadają
pod postacią „konieczności dostosowania systemu”
na barki wójtów, burmistrzów i prezydentów zmuszając ich do nieplanowanych działań także tam,
gdzie wcześniej nie było już potrzeb. Na szczęście
władze Gminy Kobierzyce radzą sobie z tego rodzaju problemami na bieżąco.

Co się dzieje na największej inwestycji
w historii Gminy Kobierzyce?
Zgodnie ze wcześniejszymi obietnicami zdajemy relację z tego, co dzieje się na największej w historii naszej gminy inwestycji – budowie nowej oczyszczalni ścieków i kanalizacji dla aż jedenastu
miejscowości. Przypomnimy że wartość tego przedsięwzięcia to około 100 milionów złotych.
Z informacji do których udało nam się dotrzeć wynika, że inwestycja rozpędza się coraz bardziej, choć
nie wszystko idzie tak jakby tego oczekiwały władze
gminy.
– Bardzo nas cieszy tempo prac przy budowie nowej oczyszczalni ścieków w Kobierzycach – mówi
Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce Piotr Kopeć.
– Wykonane zostały podstawowe elementy i urządzenia ciągu technologicznego i swoją pracę mogła
już rozpocząć komisja rozruchowa, która sprawdza
jakość wbudowanych urządzeń. Oznacza to, że widać już powoli koniec prac przy tym najważniejszym
dla całego systemu odbioru i oczyszczania ścieków
obiekcie – podsumowuje Piotr Kopeć.
Trwają też prace związane z wyposażaniem oczyszczalni w nowe urządzenia. Skutecznie kontynuowane są prace przy sieci wodno-kanalizacyjnej w samych Kobierzycach w okolicy ul. Sportowej. Wciąż
realizowane są projekty wodno-kanalizacyjne w ramach tak zwanej bieżącej rozbudowy w: Domasławiu, Pustkowie Żurawskim i Tyńcu Małym. Trwa też
przygotowywanie projektów kanalizacji sanitarnej
dla 11 miejscowości gminy, w ramach opisywanej
już przed kilkoma miesiącami umowy w systemie
zaprojektuj i wybuduj. Niestety tutaj nie wszystko
idzie w takim tempie jak zakładano.

– Wykonawca ma problem z przedłużającymi się
uzgodnieniami środowiskowymi oraz tymi dotyczącymi zakresu lokalizacji urządzeń w drogach
publicznych – mówi Rafał Krasicki, odpowiadający
w Urzędzie Gminy Kobierzyce za inwestycje. – Niestety zmieniające się przepisy i procedury formalno-prawne nie pomagają w przyspieszaniu spraw.
Wszystko wskazuje więc na to, że szeroki front robót
inżynieryjno-ziemnych ruszy w trzecim, a nie w drugi
kwartale tego roku, jak wynikało to z pierwotnego harmonogramu. Ta sprawa irytuje też wójta naszej gminy.
– Nie będę ukrywał, że strasznie mnie złości, iż po pokonaniu wszelkich problemów i zebraniu odpowiedniego finansowania na drodze do uruchomienia tej
wielkiej i oczekiwanej od lat inwestycji, teraz musimy
mierzyć się z przeciągającymi się formalnościami –
ocenia Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik. –
Będę robił co w mojej mocy, by maksymalnie skrócić
ten czas oczekiwania na odpowiednie zgody i pozwolenia. Na tempie prac zależy mi tym bardziej, że w trakcie spotkań z mieszkańcami poszczególnych miejscowości, których dotyczy ta inwestycja, za każdym razem
słyszałem, że nie mogą się już doczekać, kiedy będą
mogli podłączyć się do kanalizacji. Czuje się bardzo zobowiązany tymi oczekiwaniami – podsumowuje wójt
Pacholik.

Widok oczyszczalni ścieków w Kobierzycach z lotu [taka

Mamy nadzieję, że starania te będą skuteczne i całość inwestycji potrwa jednak mniej więcej tyle czasu ile przewidywały wstępne szacunki. Przypomnijmy, że kwota całego zadania to w sumie około 100
mln złotych. W skład przedsięwzięcia wchodzi nowa
oczyszczalnia, 36 km kanałów sanitarnych, 30 km
rurociągów kanalizacyjnych i ponad 2 km wodociągowych, a suma długości rur samych przyłączy do
posesji to około 4 km.
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Szkoła Podstawowa w Wysokiej im. Janusza Korczaka
25 maja bieżącego roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wysokiej odbyła się wspaniała uroczystość – nadanie Szkole Podstawowej imienia Janusza Korczaka, przekazanie sztandaru i tablicy pamiątkowej. Święto wyjątkowe nie tylko dla społeczności uczniowskiej i pracowników Szkoły Podstawowej w ZSP, ale i dla całej gminy.
Przybyłych gości powitała dyrektor placówki – Halina Frodyma. Na uroczystości
obecni byli między innymi: Barbara Niziołek – Starszy Wizytator Dolnośląskiego
Kuratorium Oświaty, Waldemar Szczykutowicz – Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego, Ryszard Pacholik – Wójt Gminy
Kobierzyce, Elżbieta Regulska – Przewodnicząca Rady Gminy, Piotr Kopeć – Zastępca Wójta, Henryk Łoposzko – Zastępca
Przewodniczącej Rady Gminy, Maria Wilk –
Sekretarz Gminy, Anna Willisowska – Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu.
Wśród zaproszonych znaleźli się również:
księża, Komendant Policji Krzyki, dyrektorzy jednostek gminnych: Kobierzyckiego
Ośrodka Kultury, Kobierzyckiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji, Ośrodka Pomocy Spo-

Po krótkim przemówieniu, w którym dyrektor Halina Frodyma zaprezentowała
sylwetkę patrona, głos zabrali: Wójt Gminy Kobierzyce – Ryszard Pacholik oraz
Elżbieta Regulska. Przewodnicząca Rady
Gminy odczytała Uchwałę Rady Gminy
dotyczącą nadania imienia Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Wysokiej. Po wystąpieniach odbyło się
uroczyste przekazanie sztandaru przez
Wójta Ryszarda Pacholika. Chwilę później
nastąpiło jego poświęcenie przez ks. Piotra Janusza – Proboszcza Parafii p. w. Św.
Ojca Pio. Kolejnymi ważnymi elementami
ceremonii były: przekazanie szkole tablicy
pamiątkowej przez przedstawicieli Rady
Rodziców oraz złożenie uroczystego ślubowania przez przewodniczących klas I-

Wójt Ryszard Pacholik przekazuje sztandar Halinie Frodymie – dyrektor ZSP w Wysokiej

łecznej; dyrektorzy szkół podstawowych,
przedszkoli oraz Zespołów Szkolno-Przedszkolnych Gminy Kobierzyce; dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka z Sobótki, sołtysi wsi Wysoka, Ślęza,
Bielany Wrocławskie. Obecni byli również
także reprezentanci Międzyzakładowej
Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”, Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz firmy „Amazon” .
Nie zabrakło także rodziców uczniów ZSP
w Wysokiej, którzy służyli swoją pomocą
na każdym etapie przygotowań do tej wyjątkowej uroczystości.

-VII w ZSP w Wysokiej. Chór szkolny wraz
z uczniami i nauczycielami odśpiewał
hymn Szkoły Podstawowej, wskazując
zasady korczakowskie, którymi kieruje
się szkoła. Wagę uroczystości podkreśliły
także listy gratulacyjne odczytane kolejno przez wicedyrektor Magdalenę Milczanowską oraz wicedyrektor Magdalenę
Stachnik od Minister Edukacji Narodowej
– Anny Zalewskiej oraz Rzecznika Praw
Dziecka – Marka Michalaka.
Uroczystość uświetnił występ artystyczny
przygotowany przez uczniów i nauczycieli szkoły pt. „Janusz Korczak”. Montaż

Elżbieta Regulska – Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce odczytuje uchwałę

słowno-muzyczny podkreślał mądrość
Janusza Korczaka w kontaktach z dziećmi,
wskazywał, że zabawa i nauka mogą iść
w parze i co najważniejsze – przypominał nam jego prawa. Myślą przewodnią
przedstawienia były słynne słowa patrona
ZSP w Wysokiej: „Uśmiechnięte dziecko to
szczęśliwe dziecko”.
Od dnia 25 maja 2018 roku Szkoła Podsta-

Uroczyste ślubowanie przedstawicieli wszystkich klas

wowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Wysokiej zyskała nie tylko najlepszego
patrona, ale i mentora – przyjaciela dzieci
i młodzieży, tym samym trafiła w zaszczytny poczet szkół pielęgnujących idee Janusza Korczaka.
Joanna Eljasińska
Beata Klockowska- Bensari
Izabela Skałka
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OSP w Pustkowie Wilczkowskim ma 70 lat!
W dniu 12 maja 2018 r. Ochotnicza Straż
Pożarna w Pustkowie Wilczkowskim obchodziła jubileusz 70-lecia powstania
jednostki. Obchody rozpoczęły się Mszą
Św. w intencji strażaków OSP w Pustkowie
Wilczkowskim, odprawioną w miejscowej
kaplicy przez ks. Proboszcza Andrzeja
Guźniczaka. Do świątyni przybyli jubilaci – druhowie OSP Pustków Wilczkowski,

którzy gościli w tym dniu delegacje zaprzyjaźnionych jednostek OSP oraz przedstawicieli władz samorządowych Gminy
Kobierzyce, Związek OSP, służby PSP
i wielu sympatyków ruchu strażackiego.
Doskonałą oprawę uroczystości stanowiły
poczty sztandarowe OSP i niezawodna orkiestra dęta z Kobierzyc. Z jej udziałem po
odprawionej Mszy Św. odbył się niezwy-

Poczty sztandarowe na czele przemarszu

kle widowiskowy przemarsz uczestników
uroczystości przez centrum Pustkowa
Wilczkowskiego w kierunku miejscowego
boiska. Tam, odbyła się część oficjalna jubileuszowych obchodów. Po uroczystym
apelu odbyły się mini zawody strażackie,
pokaz sztucznych ogni, a zabawa tanecz-

Uczestnicy uroczystości w czasie Mszy Św.

XIII Wrocławski Konkurs
Matematyczny
Jest to konkurs przedmiotowy dla gimnazjalistów i uczniów klas VII szkoły podstawowej. Honorowy patronat nad nim objął
Dolnośląski Kurator Oświaty. W tym konkursie zadania ze wszystkich etapów mają
charakter otwarty, co wymaga wykazania
się umiejętnościami poprawnego argumentowania i zapisu matematycznego.
Pierwszy etap konkursu – szkolny, odbył
się 1 lutego 2018 r. w Szkole Podstawowej w Kobierzycach. Do drugiego etapu
– międzyszkolnego zakwalifikował się Błażej Skotnicki z klasy 3c gimnazjum Szkoły

Podstawowej im. Polskich Odkrywców
i Podróżników w Kobierzycach.
Do trzeciego etapu – finału zakwalifikowało się 35 uczniów ze wszystkich szkół wrocławskich. Decyzją Komisji konkursowej
Błażej Skotnicki został finalistą XIII Wrocławskiego Konkursu Matematycznego.
Na uroczystej gali Błażej Skotnicki i jego
nauczycielka matematyki mgr Anna Chlebowska zostali uhonorowani dyplomami
i nagrodami. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów matematycznych.
Danuta Jaworowska

Laureaci XIII Wrocławskiego Konkursu Matematycznego

na z udziałem zespołu Monroy trwała do
wczesnych godzin porannych.
Jednostka OSP Pustków Wilczkowski serdecznie dziękuje przybyłym gościom oraz
wszystkim, którzy pomogli zorganizować
jubileuszową uroczystość.
Marzena Winter
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35-lat minęło
Jak urodziny to balony, prezenty i przede
wszystkim goście, goście, goście! Tak też
było w Kobierzycach podczas jubileuszu
35-lecia Kobierzyckiego Ośrodka Kultury,
który odbył się 13 maja 2018 roku w Hali
Sportowo-Widowiskowej.
W niedzielne popołudnie na trybunach
hali zasiedli mieszkańcy Gminy Kobie-

rzyce, których zaprosiliśmy na wyjątkowe widowisko. Do grona naszych gości
dołączyli przedstawiciele władz gminy
z Wójtem Ryszardem Pacholikiem oraz
Zastępcą Przewodniczącej Rady Gminy
Henrykiem Łoposzko, a ponadto przedstawiciele 31. Dolnośląskiego Batalionu
Radiotechnicznego, dyrektorzy szkół,

Występ zespołu ludowego „Jarzębina”

dzieci i rodzice. Niezmiernie miło było
nam także gościć pierwszego dyrektora
kobierzyckiej instytucji kultury – Bogdana Genderkę.
Na początku naszej „artystycznej wyprawy w przeszłość” zaprosiliśmy gości do
obejrzenia prezentacji multimedialnej,
która przypomniała nam, jak 35 lat temu
mieszkańcy Kobierzyc bawili się podczas
dożynek, jakie gwiazdy podbijały wówczas polską estradę – jednym zdaniem
„Od GOK-u do KOK-u”.
Największą niespodzianką okazał się

Występy grup tanecznych bardzo się podobały

program artystyczno-kabaretowy, przygotowany wspólnie przez pracowników
KOK i KOSiR, instruktorów oraz uczestników zajęć oferowanych przez instytucję
kultury oraz sportu. W humorystyczny sposób zaprezentowały się niemal
wszystkie sekcje, w tym m.in. wokalne,
taneczne, instrumentalne i sportowe.
Zwieńczeniem programu była wspólnie
wykonana piosenka z serialu „40-latek”,
której słowa przystosowano do jubileuszu Ośrodka Kultury.
Anita Kruczykowska

Zwiedzamy najpiękniejsze zakątki Polski
Na początku maja br. Stowarzyszenie
„Bielany dla Ciebie” zorganizowało dla
mieszkańców czterodniową wycieczkę
po lubelszczyźnie. Pierwszego dnia podziwialiśmy w Baranowie Sandomierskim
rezydencję rodu Leszczyńskich z XVI w.
i rezerwat z XVI w. założony w Zwierzyńcu
przez Jana Zamoyskiego. Dziś 400-letnią
tradycję ochrony przyrody kontynuuje

Roztoczański Park Narodowy. W Borku
zakątek drewnianych domów powstałych w latach 20/30-tych XX w. zrobił na
uczestnikach duże wrażenie. Nie pominęliśmy Zamościa – wpisanego na światową
listę UNESCO z pięknymi zabytkami: katedrą p.w. Zmartwychwstania Pańskiego,
Rynkiem Wielkim z Ratuszem, Akademią
Zamoyskich, Starą Bramą Lubelską. Ko-

Uczestnikom wycieczki dopisała pogoda i humory

lejnym etapem naszej eskapady była
Kozłówka – przewodnik oprowadził nas
po pałacu Zamoyskich z XVIII w., gdzie
we wnętrzach pałacowych zachował się
oryginalny wystrój z przełomu XIX i XX w.
Jadąc dalej zatrzymaliśmy się w Opatowie, by zwiedzić jedną z najładniejszych
tras podziemnych w Polsce, ciągnącej się
pod Rynkiem na długości 400 m. Kolejny
dzień rozpoczął się od przyjazdu do rezerwatu Kadzielnia z urokliwym widokiem na
miasto i panoramą okolicy, a w Zagnańsku podziwialiśmy najsłynniejsze drzewo
w Polsce – dąb Bartek. Wstający, następny
dzień zastał nas na spacerze po starówce
kieleckiej: Aleja Gwiazd, park miejski, Plac
Katedralny, Pałac Biskupów Krakowskich
– obecnie Muzeum Narodowe malarstwa
polskiego. W ostatni dzień naszej wycieczki zwiedziliśmy Jaskinię Raj – jedną
z najpiękniejszych w Europie wapiennych
jaskiń krasowych. W jaskini można się
było przyjrzeć naciekom z kalcytu kształtowanym przez miliony lat. Już na koniec

Dzień Ziemi w Przedszkolu
w Pustkowie Żurawskim
„Chrońmy Ziemię!” – takie między innymi hasło skandowały wszystkie dzieci
z przedszkola, biorąc udział w pochodzie
ekologicznym. Dzieci niosąc własnoręcznie
wykonane przez siebie plakaty, przemierzając chodnikami Pustkowa Żurawskiego,
aktywnie uświadamiały mieszkańcom, jak
ważne jest dbanie o najbliższe środowisko.

Następnie śpiewając ekologiczne piosenki, składając przysięgę młodego ekologa,
uświetniły Dzień Ziemi w naszym przedszkolu. Uwieńczeniem tego święta było posadzenie drzewka przez Dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego – Zuzannę Moskal na przedszkolnym placu zabaw.
Dorota Matkowska

Mali ekolodzy z Pustkowa Żurawskiego

w Jędrzejowie podziwialiśmy bogate
zbiory w Muzeum Zegarów, a także opactwo cystersów, a w nim najstarszy kościół
w Polsce z 1140 r.
Wycieczkowiczom przez cały czas towarzyszyła piękna pogoda i dopisywały humory, które sprawiły, że wszyscy umówili
się na zwiedzanie innej okolicy, w innym
czasie w oparciu o tekst pieśni Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego:
„Ukochany kraj, umiłowany kraj,
Ukochane i miasta i wioski.
Ukochany kraj, umiłowany kraj,
Ukochany , jedyny nasz, polski.”
Nasza wycieczka była formą oddania hołdu naszej ojczyźnie z okazji 100 rocznicy
niepodległości.
Zadanie realizowane we współpracy
z Gminą Kobierzyce w ramach projektu
Stowarzyszenia „Bielany dla Ciebie” – Prowadzenie świetlicy profilaktycznej we wsi
Bielany Wrocławskie”.
Zarząd Stowarzyszenia
„Bielany dla Ciebie”
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Bajkowe spotkanie!
Kolejny już rok wraz z wolontariatem realizowaliśmy projekt edukacyjny pt. „Cały
Wrocław – Całe Bielany Czytają”, skierowany do uczniów klas „0 - I” SP. W ramach akcji
raz w miesiącu gościliśmy w bibliotece, na
tzw. czwartkach czytelniczych, rodziców,
wolontariuszy i nauczycieli, którzy czytali
naszym najmłodszym uczniom wybrane
pozycje z literatury dziecięcej. W maju odbył się konkurs czytelniczy „Bohaterowie
naszych bajek”. Na podstawie czytanych
przez cały rok w bibliotece szkolnej bajek
dzieci wykonały prace plastyczne i przestrzenne. Natomiast 15 maja 2018 r. miał
miejsce uroczysty finał naszych całorocznych spotkań. Tego dnia podsumowaliśmy realizację projektu, podziękowaliśmy
wszystkim grupom i wychowawcom za
udział w akcji oraz rozdaliśmy nagrody za
konkurs „Bohaterowie naszych bajek”. Uroczystość rozpoczęliśmy od przeczytania

przez naszego gościa honorowego Piotra
Kopcia, Zastępcy Wójta Gminy Kobierzyce,
bajki Jana Brzechwy „Szelmostwa lisa Witalisa”. Spotkanie czytelnicze urozmaiciły
zagadki i fragmenty bajek przedstawiane
przez ich starsze koleżanki z gimnazjum,
na które najmłodsi chętnie odpowiadali.
Każda klasa prezentowała przygotowaną specjalnie na tę uroczystość piosenkę
lub wiersz Jana Brzechwy. Finał „Czwartków czytelniczych” ponownie dowiódł, że
dzieci uwielbiają bajki i baśnie oraz znają
ich bohaterów. Wspólna zabawa bardzo
im się podobała i była świetną okazją do
integracji dzieci. Serdecznie dziękujemy
wszystkim osobom wspierającym nasze
działanie i równocześnie zapraszamy nauczycieli, wolontariuszy i rodziców do włączenia się w naszą inicjatywę w przeszłym
roku szkolnym.
Joanna Para

Nagrody wręczał Piotr Kopeć – Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce

SENIORZY W AKCJI
Już dwa miesiące seniorzy spotykają
się na warsztatach zorganizowanych
w ramach funduszu sołeckiego Bielan
Wrocławskich. Autorem i prowadzącą
spotkania jest Marta Pasternak-Czyżyk.
Jej pasja udziela się uczestnikom. Z zaangażowaniem tworzymy małe dzieła
florystyczne z kwiatów naturalnych
i sztucznych, uczymy się farbować kwiaty, wyplatamy kosze i koszyki. Tą umiejętność przekazuje nam jedna z uczestniczek. W trakcie prac dzielimy się
ciekawostkami kulinarnymi królującymi

w naszych kuchniach. W ten sposób
przekazujemy sobie przepisy „wykopane z domowych archiwów”. Planujemy
też dalsze działania, które zainteresują
wszystkich uczestników warsztatów. Nasza grupa rozrasta się i mamy nadzieję,
że każdy kto pragnie w ciekawy sposób
i przyjemnej atmosferze spędzić czas
dołączy do nas. Czekamy!
W każdy poniedziałek i środę o godzinie
10.00 w budynku parafialnym.

BEZPIECZNE GOSPODARSTWO

- bezpieczna rodzina
Okres żniw to okres intensywnych prac polowych, a dla dzieci czas wakacji letnich. Jest
to jednocześnie okres najczęstszych wypadków w gospodarstwie rolnym.
Rolnictwo, obok górnictwa i budownictwa,
jest jedną z najbardziej wypadkowych gałęzi produkcji na całym świecie. Praca rolnika
jest nie tylko ciężka, ale i niebezpieczna.
Właściciele gospodarstwa nierzadko oprócz
prac polowych wykonują również te związane z murarką, stolarką, elektryką i mechaniką. Wspomnieć należy także o angażowaniu
do prac dzieci i osób w podeszłym wieku
oraz innych członków rodziny nieposiadających odpowiednich umiejętności, kwalifikacji i uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń.
Według KRUS w 2017 roku najwięcej osób
zostało poszkodowanych wskutek: „upadku osób, „pochwyceń lub uderzeń przez
części ruchome maszyn i urządzeń”, ,,uderzeń, przygnieceń bądź pogryzień przez
zwierzęta”.
Przyczyną większości wypadków jest nie
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz
brak odpowiednich kwalifikacji osób obsługujących maszyny. Najczęstsze uchybienia:
brak osłon na elementach napędowych
(koła, pasy napędowe, wały napędowe,
zębatki, przeguby, końcówki wałów), częściach ostrych i wystających poza obrys
maszyny, nożach i bijakach rozdrabniaczy
nasion, elementach tnących maszyn żniwnych (podczas przerw w pracy urządzenia),
a także zakładanie wałów przegubowo-teleskopowych przy włączonym wałku
przekazu mocy, włączonym silniku i nie
wyjętym kluczyku ze stacyjki – wykonywanie czynności konserwacyjnych i obsługi
technicznej przy uruchomionej maszynie

i niezabezpieczonej przed przypadkowym
przetoczeniem lub uruchomieniem. Ciągnikiem może kierować wyłącznie osoba posiadająca odpowiedniej kategorii prawo jazdy,
a uruchomienie i kierowanie dopuszczalne
jest wyłącznie ze stanowiska kierowcy. Podczas pracy ciągnika nikt oprócz kierowcy nie
ma prawa znajdować się na nim.
Bezwzględnie zabronione jest:
•• przebywanie dzieci zarówno na ciągniku
jak i w jego pobliżu,
•• wchodzenie między ciągnik a maszynę,
•• cofanie z maszyną w położeniu roboczym,
•• sterowanie dźwignią podnośnika hydraulicznego ciągnika z zewnątrz ciągnika,
•• przewożenie osób na narzędziach, pomostach, elementach karoserii, dyszlach,
•• wskakiwanie na ciągnik i opuszczanie go
w czasie jazdy,
•• przewożenie ludzi na przyczepach załadowanych słomą lub sianem i innych maszynach, np. kombajnach, kopaczkach.
W 2017 roku rolnicy zgłosili do KRUS 18 161
wypadków, o 949 (5%) mniej niż w 2016
roku. Wypłacono 13 250 jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu
lub śmierci wskutek wypadku przy pracy
rolniczej, o 412 (3%) mniej niż w 2016 roku.
Odnotowano 69 wypadków śmiertelnych,
o 14 (16,9%) mniej niż w 2016 roku ( dane
wg KRUS).
Pamiętaj!!!
Odrobina wyobraźni może uchronić Ciebie i Twoich najbliższych od tragedii.
Wysokich plonów, satysfakcjonujących
warunków skupowych oraz bezpiecznych
żniw!
Na podstawie materiałów KRUS,
Państwowej Inspekcji Pracy
Oprac. Monika Kruczek, DODR Wrocław

„Święto Optymizmu”

Uczestnicy warsztatów

Tym dzieciom optymizmu nigdy nie zabraknie!

Uczestnicy warsztatów zapraszają nowe osoby z pomysłami

W tym roku po raz siódmy Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach obchodziło
„Święto Optymizmu”. Tego dnia pełne radości i uśmiechu przedszkolaki zdobywały kupony na uśmiechy oraz wykonywały
Super Bohatera Optymizmu – specjalistę
o super mocach nadanych przez właści-

ciela takich jak: moc rozśmieszania, moc
pocieszania, moc rozweselania, moc przytulania, moc poprawy humoru… Każde
dziecko wychodząc z przedszkola wzięło swojego Super Bohatera, by roztaczał
swoje moce w domu.
Magdalena Janiak, Magdalena Kukla
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Sukcesy naszych
sportowców

Sukcesy karateków
12 maja przy ul. Paderewskiego 35 we
Wrocławiu, odbyła się kolejna edycja Międzyszkolnej Ligi Karate BUDOKAN CUP,
która zrzesza do udziału w zmaganiach
wszystkie szkoły z terenów Dolnego Śląska i spoza województwa. Ponownie w
zmaganiach wzięły udział dzieci z ZSP
w Wysokiej, gdzie najmłodsze dziecko
miało 3,5 roku najstarsze 8 lat.
Gminę i szkołę dumnie reprezentowały
przedszkolaki. Basia Brych – ubiegłoroczna medalistka (wywalczyła w ubiegłym
roku brązowy medal), tym razem sięgnęła
po złoto, Sophia Suzgun zdobyła srebrny

medal. Pozostali medaliści: Najmłodszy
Maksim Holdcraft (3,5 roku) srebro, Iga
Matei brąz, z grupy szkolnej Ewa Ipohorska-Lenkiewicz brąz. Pozostali walczyli
jak lwy, jednak bez skutku, a byli to: Julian Konieczny, Szymon Woźniak, Michał
Kaszuba, Stasiu Rohan, Mija Hodcraft,
Paweł Sieczko i rodzeństwo Muczyńskich
Majeczka, Gutek i Oluś. Prowadzącym nauczycielem tych dzielnych karateków jest
Przemysław Biegański zawodnik i instruktor karate z Dolnośląskiego Klubu Karate
WKF – WKSA BUDOKAN WROCŁAW.
Przemysław Biegański

Utytułowanych sportowców przyjął Wójt Ryszard Pacholik

16 maja w Urzędzie Gminy Kobierzyce odbyło się spotkanie Wójta Ryszarda Pacholika oraz Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji Mai Muszyńskiej wraz ze
sportowcami z terenu Gminy Kobierzyce
oraz ich trenerami. Miło nam poinformować
o ich sukcesach. Jedynym dolnośląskim medalistą rozegranych we wrocławskiej Orbicie
Mistrzostw Europy w Karate Shinkyokushin
został Marcel Kopij (KOSiR Kobierzyce, kat.
75 kg), którego trenerem jest Dariusz Kwiecień z KOSiR w Kobierzycach. Kolejny sukces
zanotowali badmintoniści z SKS Matchpoint

w Ślęzie. Podczas XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Tarnowie Podgórnym
znakomicie spisał się zawodnik tego klubu
– Mikołaj Piórkowski. Zdobył on dwa złote
medale – indywidualnie w grze pojedynczej
oraz w parze z Mikołajem Wrzalikiem w grze
podwójnej. Ponadto Mikołaj Wrzalik wraz
z Zuzanną Lubań (STB Energia Lubliniec)
wywalczyli brąz w grze mieszanej. Trenerem badmintonistów z SKS Matchpoint jest
Paweł Prądzyński. Serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
Agnieszka Jankowska-Jakus

I Mistrzostwa Klas III

w pływaniu ZSP w Tyńcu Małym
17 maja na basenie w Ślęzie odbyły się
I Mistrzostwa Klas III w pływaniu Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu Małym. W zawodach na dystansie 25m st.
grzbietowym, klasycznym i dowolnym
oraz sztafecie klasowej udział wzięło 76
uczniów. Na podium kolejno stanęli wśród
dziewczynek w stylu grzbietowym: 1.
Pola Pietryk kl. 3c , 2. Tatiana Stembalska
kl. 3b, 3. Klaudia Bernaś kl. 3a; w stylu
klasycznym: 1. Pola Pietryk kl. 3c 2. Maja
Ciszewska kl. 3a 3. Tatiana Stembalska kl.
3b; w stylu dowolnym: 1. Pola Pietryk kl.
3c, 2. Hanna Odrowąż-Wilkońska kl. 3b, 3.
Karolina Staszewska kl. 3d.
Wśród chłopców w stylu grzbietowym:
1. Kuba Siniuta kl. 3d, 2. Lee Hwi-Seong

Najszybsi pływacy otrzymali pamiątkowe medale

kl. 3a, 3. Miłosz Pepłowski kl. 3d; w stylu
klasycznym: 1. Adam Stój kl. 3b, 2. Kuba
Siniuta kl. 3d, 3. Miłosz Pepłowski kl. 3d,
w stylu dowolnym: 1. Kuba Siniuta kl. 3d,
2. Miłosz Pepłowski kl. 3d, 3. Aleksander
Stal kl. 3b.
W sztafecie klasowej 4 x 25 m stylem
dowolnym zwyciężyła kl. 3a w składzie:
Maja Ciszewska, Klaudia Bernaś, Lee Hwi-Seong, Maciej Żak. Dekoracji zwycięzców
dokonała Elżbieta Regulska – Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce oraz Iwona
Antman – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu Małym.
Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom
składamy gratulacje.
Anna Gidzińska

Karatecy z Wysokiej spisali się na medal!

Zawody Szachowe

Szkół Podstawowych w Gminie
Kobierzyce

Zawody nadzorował trener szachowy Krzysztof Krupa

W dniu 10 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim pod
patronatem Wójta Gminy Kobierzyce
Ryszarda Pacholika rozegrane zostały Zawody Szachowe dla Uczniów Szkół Podstawowych. W ich skład wchodził konkurs
w rozwiązywaniu zadań i turniej szachów
szybkich. Były to pierwsze zawody tego
rodzaju zorganizowane w Gminie Kobierzyce i trzeba obiektywnie przyznać, że
zakończyły się pełnym sukcesem. W zawodach wzięło udział 52 dzieci ze Szkół
Podstawowych w Bielanach Wrocławskich, Tyńcu Małym, Wysokiej, z Rękowa
i Pustkowa Wilczkowskiego. Uroczystego
podsumowania dokonał Zastępca Wójta
Gminy Kobierzyce Piotr Kopeć. Mamy na-

dzieję, że ta sympatyczna i wysoko oceniana impreza na stałe zagości w kalendarzu
wydarzeń sportowych Gminy Kobierzyce.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, uczestnikom i sympatykom, którzy przyczynili się
do tego, że zawody mogły się odbyć.
Wśród hojnych sponsorów należy wymienić:
Bank Spółdzielczy w Kobierzycach, Gminną
Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska”, Drogerię „Koliber” z Kobierzyc, Firmę „Orfin, Łukasz Orfin”, Firmę „Krokodylek Dmuchańce”,
Firmę „Netto”, sołtysa Pustkowa Wilczkowskiego, Dolnośląski Związek Szachowy oraz
Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim.
Lucyna Lachowicz

