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INFORMACJE GMINNE
Ważne telefony

Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Sekretariat

Ryszard Pacholik
Piotr Kopeć
Maria Prodeus
Maria Wilk
Anna Muraczewska

Z obrad
Rady Gminy
Kobierzyce

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

RADA GMINY

Przewodnicząca
Rady Gminy
Zastępca
Przewodniczącego
Biuro Rady Gminy

Elżbieta Regulska

798 740 461

Henryk Łoposzko
Magdalena Marszałek-Wojciechowska

607 439 039
71 36 98 120

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

XX sesja Rady Gminy Kobierzyce
w formie wideokonferencji miała
miejsce 25 czerwca br. Głosowano
zdalnie za pomocą portalu e-sesja.
Zostało podjętych 16 uchwał. Dotyczyły one między innymi zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na
2020 r., zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce, udzielenia dotacji na prace
konserwatorskie i restauratorskie
zabytku wpisanego do rejestru zabytków: remont wnętrza kościoła
w Bielanach Wrocławskich dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Andrzeja Apostoła.
Plany posiedzeń oraz wszystkie podjęte uchwały znajdują się na stronie internetowej Gminy Kobierzyce:
www.ugk.pl.
Maria Okraszewska

TELEFON ALARMOWY GMINY KOBIERZ YCE — 607 727 748
Służy do przyjmowania zgłoszeń i reagowania; pomoc
w sytuacjach stanowiących zagrożenia dla ludzi, a niewymagających zwłoki.
Czynny cała dobę, głównie po godzinach pracy Urzędu Gminy oraz
w dni wolne, kiedy odpowiedni pracownik gminy nie może sprawy
załatwić (udzielić pomocy) osobiście.

Dotyczy w szczególności:
- awarii: wodno-kanalizacyjnych, sieci elektrycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, oczyszczalni ścieków i innych;
- zdarzenia: pożar, wypadek drogowy, katastrofa budowlana, zagrożenie siłami natury tj. wiatr, ulewa, huragan,
zanieczyszczenie środowiska itp;
- zagrożenia: powodziowe, w ruchu po drogach gminnych (śnieg, lód, blokady), materiałami niebezpiecznymi, zamachem bombowym
(obiekty użyteczności publicznej, handlowe); biologiczno– chemiczne ludzi i terenu, ujęć wody itp.
- inne: np. chore, martwe zwierzęta, duże ptaki, bezdomne psy itp.

POSTERUNEK POLIC JI W KOBIERZ YC ACH

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

sierż. szt.
Szymon Młynarczyk
kom. 601 810 541

st. sierż.
Łukasz Cywiński
kom. 601 814 402

asp.
Paweł Artymowicz
kom. 601 816 329

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

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

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

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

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

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

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

URZĄD GMINY

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

Opinie na temat działalności Urzędu Gminy Kobierzyce
proszę przekazywać:
• telefonicznie do Sekretarza Gminy Kobierzyce:
Marii Wilk, tel. 71 36 98 125
• pisemnie na adres Urzędu Gminy Kobierzyce:
Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce
• pocztą elektroniczną na e-mail:
info@ugk.pl
ISSN 2450-4718
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Urząd Gminy Kobierzyce
Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce
tel. 71 36 98 125
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54-609 Wrocław, ul. Godlewskiego 7b/1
tel./fax 71 342 30 43
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Maria Wilk
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Spotkanie z Wojewodą Dolnośląskim
19 czerwca w Urzędzie Gminy Kobierzyce odbyło się spotkanie z udziałem Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego, Wójta
Gminy Kobierzyce Ryszarda Pacholika oraz
grupy roboczej w celu omówienia kilku ważnych spraw. Głównym tematem dyskusji był
Program poprawy stanu środowiska przyrodniczego i adaptacji do zmian klimatu w Gminie Kobierzyce oraz planowane w przyszłości
działania w tym zakresie. Istotą spotkania
było zwrócenie uwagi na konieczność współpracy jednostek samorządowych wszystkich
szczebli i dążenie do rozwiązań, pozwalających skutecznie przeciwdziałać negatywnym
skutkom zagrożeń wynikających ze zmian
klimatu. Gmina Kobierzyce przystępuje do
opracowania programu, a głównym celem
będzie opracowanie planu działań mających
wpływ na poprawę warunków środowiska
przyrodniczego na terenie gminy oraz planu
działań mających wpływ na łagodzenie niekorzystnych zmian klimatu. Program będzie
zawierał wytyczne w zakresie gospodarowania wodami i przestrzenią poprzez restytucję
i urozmaicenie krajobrazu.
Monika Pilichowska

Kilka słów komentarza - rozmowa z Wójtem
Ryszardem Pacholikiem
- Panie Wójcie, minął miesiąc od naszej
ostatniej rozmowy. Co ciekawego wydarzyło się w tym czasie w naszej gminie,
w pracy urzędu?
Ryszard Pacholik - No cóż, staramy się pracować w miarę normalnie, na tyle, na ile pozwalają nam warunki i wciąż istniejące obostrzenia,
związane z pandemią koronawirusa. Odnoszę
wrażenie, że życie powoli wraca do ‹umiarkowanej normy›. Weźmy choćby przykład naszych
wiejskich świetlic, które od kilku miesięcy były
w zasadzie niedostępne dla mieszkańców. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami
sanitarnymi, wydaliśmy zezwolenie na wynajem tych obiektów np. na uroczystości rodzinne.
Mam świadomość tego, jak ważną rolę w życiu
mieszkańców naszej gminy odgrywają właśnie
świetlice wiejskie. Są centrum lokalnego życia
kulturalnego, często też sportowego, miejscem
spotkań ludzi o podobnych zainteresowaniach, hobby itp. Przede wszystkim jednak sprzyjają
gdzie można realizować swoje pasje, rozwijać wzajemnej integracji. Dlatego też mam nadzie-

ję, że mieszkańcy Gminy Kobierzyce z zadowoleniem przyjęli tę decyzję, choć należy w tym
miejscu zaznaczyć, że koszty wynajmu zostały
podniesione, ze względu na konieczność odkażania budynków, zakup niezbędnych środków
dezynfekujących itp. Liczę przy tym na rozsądek
mieszkańców i korzystanie z tych obiektów przynajmniej na razie tylko w przypadkach szczególnych, stosując się przy tym do istniejących
wymogów sanitarnych.
- Nie tak dawno w naszej gminie przebywał
Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obrębski.
Co było celem tej wizyty?

Świetlica w Racławicach Wielkich

- Oprócz spraw tzw. ogólnych związanych z funkcjonowaniem Gminy Kobierzyce w czasie pandemii, podstawowym tematem naszych wspólnych
rozmów była sprawa małej retencji związanej
z zagospodarowaniem wód oraz rozpoczęcie

Świetlica w Cieszycach

programu pilotażowego i wybranie terenu, przeznaczonego do realizacji tego zadania. Wojewoda zadeklarował pomoc w zakresie pozyskiwania
gruntów z KOWR (Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa) oraz wsparcie w procesie przyspieszenia niezbędnych procedur administracyjnych. Jest
to dla nas bardzo ważna sprawa. Mimo, że akurat
w tym roku mamy stosunkowo dużo opadów, to
jednak doskonale pamiętamy ostatnie lata i panującą suszę, która wedle prognoz zapewne wystąpi i w kolejnych latach. Dlatego też należy temu
przeciwdziałać między innymi przez odpowiednie
zagospodarowanie terenów zielonych, ich zalesianie, budowę stawów, specjalnych zastawekwszytko po to, by woda miała się gdzie gromadzić.
- Dziękuję za rozmowę.
Janusz Kołodziej

4

INFORMACJE GMINNE

Zakończenie roku szkolnego - inne niż zawsze

Rok szkolny 2019/2020 zakończył się, wyjątkowo bez uroczystych akademii i wręczania
świadectw na forum całej szkoły. Epidemia
koronawirusa spowodowała, że uczniowie
odbierali świadectwa najczęściej indywidualnie lub w małych grupach, a także na świeżym powietrzu dla zachowania bezpiecznych warunków sanitarnych.

W Gminie Kobierzyce 2485 uczniów szkół
podstawowych otrzymało świadectwa ukończenia nauki w danej klasie. Po raz ostatni
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
odebrało 191 uczniów klas ósmych.

względu na zagrożenie koronawirusem. Nie
wszędzie można było wykonać wspólne pamiątkowe zdjęcie, dlatego tegoroczni absolwenci są przedstawieni w różnej konwencji,
z wybranych działań w całym roku szkolnym.

jektów dało się zrealizować, o czym świadczą
podsumowania roku przygotowane przez nauczycieli. Wielu uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem. 64 uczniów klas ósmych
zostało uhonorowanych Nagrodą Wójta.

Co roku przedstawialiśmy w biuletynie gminnym zdjęcia absolwentów wykonane na zakończenia roku szkolnego. Ten rok jest inny ze

Ostatnie 3 miesiące nauki były inne niż wcześniej. Uczniowie uczyli się w domu. Zdalne
nauczanie wprowadzone na okres pandemii,
było czasem nowego doświadczenia, które wymagało przystosowania się do nowych warunków pracy. Zarówno nauczyciele, uczniowie,
jak i rodzice wdrażali się w nową formę kształcenia nie bez problemów. Należy podziękować wielu rodzicom, szczególnie uczniów klas
młodszych, którzy szczególnie wspierali swoje
dzieci w nauce na odległość.

Dla szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kobierzyce, mających na swoim koncie bardzo dobre wyniki
w nauce oraz wybitne osiągnięcia w prestiżowych konkursach i zawodach sportowych
przygotowany jest Lokalny Program Wspierania Uzdolnionych Uczniów w kategorii: stypendia naukowe i artystyczne oraz stypendia
sportowe.

Życzymy wszystkim, aby czas wakacji był
okresem wytchnienia, spokoju i miłego odChociaż rok szkolny był wyjątkowy i trudny, poczynku w dobrym zdrowiu.
to i tak szkoły mogą poszczycić się wieloma
Anna Wilisowska
osiągnięciami uczniów. Wiele konkursów i pro-

Szkolna podróż – nauka i inspiracja w szkole w Wysokiej
Nasz patron - Janusz Korczak mawiał, że:
Dzieci! Dumne miejcie zamiary. Górne miejcie
marzenia. I dążcie do sławy. Coś z tego zawsze się
stanie, dlatego My uczymy przez Uzdolnienia.
W roku szkolnym 2019/2020 zdobyliśmy Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia, tytuł
Szkoły Odkrywców Talentów oraz Certyfikat
Szkolnego Koła Miłośników Historii. Szkoła
uzyskała również ogólnopolski tytuł EKO-SZKOŁA 2020.

Naturalną kreatywność uczniów rozwijaliśmy
poprzez szachy i udział reprezentacji szkoły
w licznych turniejach – jesteśmy mistrzami
Dolnego Śląska 2020!

Sukcesem naszej szkoły jest fakt, że 32 uczniów
zostało szkolnymi finalistami zDolnego Ślązaka. Mamy trzech laureatów etapu wojewódzkiego z dziedziny chemii i biologii oraz języka
angielskiego. Nasz ósmoklasista zajął I miejsce
w Polsce w Lidze Niezwykłych Umysłów. Drużyna składająca się z uczniów klas VII i VIII zajęła
II miejsce w VI edycji Olimpiady Przyrodniczej
Czym inspirujemy naszych uczniów? Poszuku- Wpisani w przyrodę.
Nietypowy koniec roku szkolnego w bielańskiej
jemy wraz z nimi nowych alternatyw i podą- Wspieramy uzdolnienia i pasje uczniów po- szkole
żamy za ich uzdolnieniami oraz potrzebami, przez działalność Szkolnego Koła Wolontariatu, Tegoroczne zakończenie roku szkolnego
tworząc innowacje pedagogiczne. Rozwija- Samorządu Uczniowskiego (Dzień Praw Dziec- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biemy czytelnictwo... z innowacją Czytosław, czyli ka z UNICEF), jak również na zajęciach teatral- lanach Wrocławskich przebiegało zupełnie
tysiące przygód z książką i nie tylko, kształcimy nych, harcerskich, muzycznych (chór szkolny, inaczej. Ze względu na odmienną sytuację
kulturalnych mówców z Odpowiednie dać zespół rockowy), tanecznych – mażoretki.
nie odbyła się uroczysta akademia. Wszyrzeczy słowo, odkrywamy świat przyrody z
scy uczestniczyliśmy w lekcjach online, które
Codziennie
wyruszamy
w
niezwykłą
poPoznać i zrozumieć świat, podążamy za współwymagały dużego zaangażowania, ale dzięczesnymi trendami ekologicznymi z innowa- dróż z biurem podróży Nauka i Inspiracja. ki temu zdobyliśmy nowe doświadczenia.
cją EKOartysta, czyli w zdrowym ciele twórczy W naszej szkole nauka ma cel i efekt!
Odebrane świadectwa to moment rozpoJoanna Szymacha-Antoniewicz
artysta oraz eksperymentujemy z wieloma
częcia upragnionych dla wszystkich wakarealizowanymi projektami.
cji. Gratulujemy uczniom wytrwałej pracy

Jagoda Wróblewska - szkolny nobel w kat. wolontariat

i uzyskanych wyników. Rodzicom dziękujemy za ogromne wsparcie.
OSIĄGNIĘCIA
1. zDolny Ślązak - 3 laureatów, 1 finalista
2. IV miejsce na Mistrzostwach Świata
w Akrobatyce Powietrznej
- Marianna Banaś (klasa 8a)
3. Wyróżnienie w konkursie historycznym
Od Solidarności do III Rzeczypospolitej
Życzymy wszystkim zasłużonego odpoczynku, relaksu i słońca każdego dnia.
Joanna Para

Kinga Strużyk - szkolny nobel w kat. artystycznej
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Rok szkolny 2019/2020 dobiegł końca.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim od paru dni mogą cieszyć się upragnionymi wakacjami. Minione
10 miesięcy, to czas ciężkiej nauki, na szczęście przeplatany ciekawymi wydarzeniami.
Okres ten obfitował w przeróżne wycieczki,
spotkania, konkursy. Dzięki projektowi realizowanemu przez szkołę: Budzimy ambicje,
spełniamy marzenia, nasi uczniowie zwiedzili twierdzę w Srebrnej Górze, podziwiali panoramę Gór Opawskich, a także mieli możliwość odwiedzenia Jaskini Niedźwiedziej
w Kletnie. Dodatkowo młodsi uczniowie podczas wizyty w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju uczestniczyli w zajęciach muzealnych Rękodzieło papiernicze. W naszej
szkole cyklicznie odbywały się spotkania
z Grupą Manta, podczas których uczniowie

przenosili się w różne zakątki świata, dzięki
oryginalnym instrumentom muzycznym
i niepowtarzalnej muzyce. Integracja jest
ważnym elementem w relacjach rówieśniczych, dlatego uczniowie bardzo chętnie
uczestniczyli w szkolnych zabawach: andrzejkowej, karnawałowej, dyskotekach.
Nasi podopieczni mają dobre serce i wiedzą,
że dobro powraca. Bez namysłu przyłączyli
się do ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka. Warto wspomnieć także o osiągnięciach
naszych uczniów. Podczas konkursu wiedzy
o powiecie wrocławskim, 3 uczennice z klas
starszych - Julia, Kinga i Julia – zajęły IV miejsce ze świetnym wynikiem. Zaś uczennica
kl. 3 - Maja, zajęła III miejsce podczas X Ogól- Zakończenie roku szkolnego w Zespole
nopolskiego Konkursu Plastycznego dla Szkolno-Przedszkolnym w Tyńcu Małym
miało w tym roku bardzo kameralny charakdzieci Bezpiecznie na wsi.
Katarzyna Kuśniewska ter. Każda klasa o wyznaczonej porze spotkała się z wychowawcą i odebrała świadectwa.

W kończącym się roku szkolnym uczniowie
z ZSP w Pustkowie Żurawskim wzięli udział
m.in. w ogólnopolskiej akcji Wylosuj anioła
w ramach, której uczniowie tworzyli kartki zawierające słowa wsparcia, życzenia dla rówieśników przebywających w szpitalu - w czasie

Pierwszego Balu Sportowca Roku, którego
patronem był Wójt Gminy Kobierzyce, a organizowanym przez KOSiR w kategorii Młodzieżowy Sportowiec Roku 2019 zwyciężył uczeń
naszej szkoły Maksymilian Włoszek.

W minionym roku szkolnym uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polskich Odkrywców
i Podróżników w Kobierzycach z zapałem
rozwijali swoje zainteresowania, biorąc udział
w wielu zajęciach dodatkowych. Owocem
tych działań było uczestnictwo w licznych
konkursach z różnych dziedzin wiedzy.

dzy o Powiecie Wrocławskim. Konkurs zDolny Ślązak cieszył się w szkole dużym powodzeniem. W etapie wojewódzkim znalazło się
troje uczniów. Tytuł laureata Dolnośląskiego
Konkursu Języka Angielskiego zdobyła Zuzanna Kubiak z klasy 8 b, a Jakub Sroka z tej
samej klasy został finalistą Dolnośląskiego
Konkursu Fizycznego. Jakub Maryniak z klasy 8 a reprezentował szkołę w wojewódzkim
etapie Dolnośląskiego Konkursu Chemicznego. Nieobce naszym uczniom są również
inne nauki ścisłe. W prestiżowym konkursie
Matematyka bez granic, w kategorii senior
klasa 8 b zajęła I miejsce w rejonie dolnośląsko-opolskim (VIII miejsce w kraju), natomiast
klasa 6 b uplasowała się na III miejscu w kate-

Drużyna w składzie - Maja Kubas, Maja Romulska i Kamil Kasiowniak z klasy 8 b - może
pochwalić się I miejscem w konkursie Od
Solidarności do III Rzeczpospolitej, organizowanym pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Niemałą wiedzą o naszym regionie wykazali się uczniowie klasy 8 b - Maja
Romulska, Oliwia Szubert i Kamil Kasiowniak,
którzy zajęli I miejsce w finale Konkursu Wie-

Zuzanna Moskal

26 czerwca zakończyła pracę legenda szkoły
– Irena Buś, wspaniały matematyk i wybitny
pedagog. Dzięki jej pracy uczniowie osiągali
zawsze bardzo wysokie wyniki w konkursach
i egzaminach zewnętrznych oraz świetnie radzili sobie w nowych szkołach.
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Biblioteka szkolna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przeszła metamorfozę i powstała
w niej strefa chillout-u. Uczniowie mogą tu
odpocząć między lekcjami oraz po skończonych zajęciach. Sala powstała dzięki współpracy Stowarzyszenia Nasze Dzieci i Fundacji Bloompro.
Pożegnane zostały klasy ósme, wśród absolwentów aż 17 osób otrzymało Nagrodę Wójta Gminy Kobierzyce.

Sukcesy uczniów cieszą całą społeczność
szkolną. Nie sposób jednak pominąć innej aktywności naszych podopiecznych. Uczniowie
brali udział w wielu akcjach charytatywnych,
co niewątpliwie jest dowodem chęci pomocy
potrzebującym i ogromnej wrażliwości. Taka
postawa również napawa dumą.

Najważniejsze wydarzenia w roku szkolnym
2019/2020 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tyńcu Małym: Tyniecjada - I Gminny
Przegląd Teatrów Szkolnych; Mikołajkowy
koncert Alicji Janosz; Czytanie na dywanie;
koncert kolęd i pastorałek dla uczniów i rodziców; Mini Finał WOŚP; realizacja programu
profilaktycznego UPRIGHT; I miejsce w kategorii klas IV-VI w XX Dolnośląskim Konkursie
Historycznym Od Solidarności do III Rzeczypospolitej: Olga Chmielewska, Pola Straszko,
Natan Złotogórski; Kornel Nawrocki - finalista
zDolnego Ślązaka z historii; Julia Jastrzębska
- finalistka zDolnego Ślązaka z języka polskiego; Szymon Postlethwaite - laureat zDolnego
Ślązaka z języka angielskiego.

Anna Brzezińska

Magdalena Lewczuk

gorii junior w rejonie dolnośląsko-opolskim
(IX miejsce w kraju). W Dolnośląskim Konkursie Młodego Programisty komisja konkursowa doceniła i pochwaliła pracę Jakuba
Maryniaka z klasy 8 a. Uczeń ten jest również
jednym z liderów w rankingu zmagań w ramach Ligi Niezwykłych Umysłów.

A B S O LW E N C I SZ KÓ Ł P O D S TAWO WYC H
G M I N Y KO B IE R ZYC E 2 0 1 9 /2 0 2 0

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pustkowie Żurawskim /// klasa VIII /// wychowawca – Anna Mika
Wiktoria Banaszak / Izabela Danielec / Igor Halicki / Nataniel Jaros / Martyna Klimas / Mateusz Komornicki / Dominik Misterkiewicz / Patrycja Ramotowska /
Jakub Sobczyk / Justyna Szylar / Gabreil Quijada-Jarosz / Leon Wojciechowski
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Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim /// klasa VIII ///
wychowawca – Iwona Szczęśniak
Ali Hatbi / Marcelina Jakubowska / Kinga Kruk / Kacper Książkiewicz /
Mateusz Kunecki / Jakub Lech / Paweł Lech / Stanisław Lisiecki /
Mateusz Piasta / Julia Urzędowska / Patryk Żukowski

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym /// klasa VIII a /// wychowaw
Kinga Gabruk / Oliwia Jakubek / Aleksandra Janic / Michał Janic / Julia Jastrzębs
Kornel Nawrocki / Edyta Olszewska / Karolina Piasecka / Martyna Sikora / Arkad
Adam Trzebny / Wiktoria Zielińska

Szkoła Podstawowa im. Polskich Odkrywców i Podróżników w Kobierzycach ///
klasa VIII a /// wychowawca – Małgorzata Gardyńska
Daria Czelej / Matylda Drzewiecka / Bartosz Ferenc / Julia Gajowiak /
Anna Jakubowska / Martyna Jastrzębska / Michał Kujbida / Paulina Malec /
Jakub Maryniak / Kornelia Obutelewicz / Iga Pieniak / Dawid Pogoda / Mateusz Siejka /
Jan Skupień / Piotr Szachniewicz / Julia Wojciechowska / Nikola Wronkowska /
Weronika Zadranowicz / Daria Zając / Maciej Zarankiewicz

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym /// klasa VIII b /// wychowaw
Martyna Baczmańska / Julia Cały / Łukasz Chełminiak / Olivia Czernik / Kaja Kostec
Laura Matusiak / Dorian Nowak / Alicja Parcia / Jakub Piskorski / Zuzanna Szymczak

Szkoła Podstawowa im. Polskich Odkrywców i Podróżników w Kobierzycach ///
klasa VIII b /// wychowawca – Ewa Dyś
Dominik Bagiński / Hanna Dobrowolska / Natalia Kaczmarczyk / Patrycja Kasiowniak /
Kamil Kasiowniak / Kacper Krasiński / Maja Kubas / Zuzanna Kubiak /
Hubert Laskowski / Wiktoria Milczarek / Katarzyna Rękas / Maja Romulska /
Martyna Rozik / Wojciech Smoła / Mateusz Sopata / Jakub Sroka / Daniel Szastałło /
Kacper Szewczyk / Oliwia Szubert / Maria Warmuła

Szkoła Podstawowa im. Polskich Odkrywców i Podróżników w Kobierzycach
wychowawca – Weronika Kuriata
Bartosz Bracki / Aleksandra Burnat / Miłosz Burzyński / Aleksander Dobrzański / Dorota
Idalia Klepuszewska / Julia Kondryc / Karol Kowalski / Tatiana Mencel / Filip Olesińsk
Krystian Sobczyk / Anna Sokołowska / Olga Świderska / Szymon Tencza / Szymon Tr

INFORMACJE GMINNE

wca – Jolanta Socha-Kokoszka
ska / Antoni Kamiński / Jeong-won Lee /
diusz Sowa / Sandra Stocka /

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielanach Wrocławskich /// klasa VIII a ///
wychowawca – Joanna Twarda
Marianna Banaś / Natalia Cimoch / Dawid Dymała / Maciej Górski / Józef Gumny / Daria Hadrysiak /
Kornelia Kraińska / Zuzanna Łuczyńska / Kamil Marasek / Julia Michalczuk / Stanisław Pichlak /
Mark Pohrebnyak / Natalia Rossa / Oliwier Sękuła / Oliwia Stec / Inga Stręk / Nikola Szczerba /
Maja Urban / Michał Wojniłowicz / Małgorzata Zwiech

wca – Jacek Borysiewicz
ecka / Jakub Kościółek / Natalia Kusińska /
k / Szymon Tomaszewski / Nela Wiśniewska

h /// klasa VIII c ///

a Drab / Nina Gąsieniec / Kinga Klepuszewska /
ki / Martyna Owczarek / Emilia Pyżyk /
rzeciakiewicz / Wiktoria Węgłowska

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielanach Wrocławskich /// klasa VIII b ///
wychowawca – Katarzyna Mielcarek
Anna Alchimowicz / Jakub Goclon / Magdalena Knysak / Barbara Kokot / Szymon Kulpiński / Nina Lipska /
Martyna Listwan / Mateusz Łopuszniak / Julia Miedzińska / Zuzanna Pietrzok / Alicja Roztocka / Paweł Rusak /
Aleksandra Tesak / Maja Typkiewicz / Julia Wolna / Marianna Zając / Szymon Zawieja / Jakub Ziaja
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Informacje G OP S w Kobierzycach
Nowy okres zasiłkowy 2020/2021 w świadczeniach rodzinnych
Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2020 r. rozpoczyna się przyjmowanie
wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2020/2021, trwający od 1 listopada 2020 r. do
31 października 2021 r.
Wnioski, wraz z wymaganymi załącznikami można składać:
• online od 1 lipca w przypadku posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego za pośrednictwem portalu informacyjno usługowego Emp@tia.
• tradycyjnie od 1 sierpnia (w formie papierowej) bezpośrednio w GOPS Kobierzyce lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Wnioski można pobrać z naszej strony internetowej: www.gops.kobierzyce.pl
lub w siedzibie GOPS Kobierzyce.
Więcej informacji, na temat wymaganych dokumentów, można uzyskać pod nr
telefonu: 71 369 80 14 | 71 369 80 15.
W A Ż N E ! W przypadku świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego od nowego okresu świadczeniowego będą brane pod uwagę dochody
z 2019 roku.
W celu przyspieszenia rozpatrzenia wniosków należy mieć ze sobą dokumenty
pełnoletnich członków rodziny potwierdzające sytuację dochodową od 2019 r.:
wszystkie PIT-y od pracodawców, z których rozliczaliście się Państwo w Urzędzie
Skarbowym za 2019 rok, świadectwa pracy otrzymane w 2019 lub 2020 roku,
umowy zlecenia za 2019 i 2020 rok, umowy o pracę zawarte w 2019 i 2020 roku.
W przypadku podjęcia zatrudnienia od 2020 roku zaświadczenie o dochodzie
z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód uzyskano (np. umowa
o pracę od 5 lutego – zaświadczenie o dochodzie za marzec z wyszczególnieniem
przychodu, kosztów uzyskania przychodu, należnego podatku dochodowego od
osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie
zdrowotne).

Świadczenie Dobry Start – 300+
Wniosek o świadczenie Dobry Start można składać:
• online od 1 lipca przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie:
https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS
• tradycyjnie od 1 sierpnia (w formie papierowej) bezpośrednio w GOPS Kobierzyce w biurze nr 1 lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
Świadczenie Dobry Start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole,
aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się
w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.
Świadczenie Dobry Start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce
w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.
Informacja pod nr tel.: 71 369 80 12 | 71 369 80 14 | 71 369 80 15.

Świadczenie wychowawcze – 500+
Informujemy, iż okres świadczeniowy 2019/2021 dotyczący świadczenia wychowawczego 500+ trwa od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r. Oznacza to, iż
obecnie nie ma potrzeby ponownego składania wniosków przez osoby, które
pobierają 500+. Świadczenie przyznane jest aż do maja 2021 r. Prosimy, aby
wnioski były składane jedynie w sytuacji urodzenia się dziecka, bądź, jeśli ktoś
z Państwa do tej pory nie skorzystał jeszcze ze świadczenia wychowawczego
500+.
Jednocześnie informujemy, iż świadczenie wychowawcze przysługuje na
każde dziecko w rodzinie do ukończenia przez nie 18-tego roku życia.
Informacja pod nr tel.: 71 369 80 05 | 71 369 80 04 | 71 369 80 26

ZMIANY W FUNDUSZU ALIMENTAC YJNYM
nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Od dnia 1 lipca 2020 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o ustalenie
prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy
2020/2021, trwający od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r.
ZMIANY!!!
1. Nowa wysokość kryterium dochodowego - 900 zł na osobę w rodzinie, obowiązująca dla okresu 2020/2021, czyli od 1 października 2020 r.
2. Zasada złotówka za złotówkę
Przy zastosowaniu reguły złotówka za złotówkę rodzice otrzymujący świadczenie
po przekroczeniu ustawowego kryterium dochodu nie utracą prawa do świadczeń
i będą mogli je nadal otrzymywać, ale w odpowiednio niższej wysokości.
Wnioski, wraz z wymaganymi załącznikami można składać:
• online od 1 lipca w przypadku posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego za pośrednictwem portalu informacyjno
usługowego Emp@tia.
• tradycyjnie od 1 sierpnia (w formie papierowej) bezpośrednio w GOPS Kobierzyce lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Wnioski można pobrać z naszej strony internetowej: www.gops.kobierzyce.pl
lub w siedzibie GOPS Kobierzyce.
Więcej informacji, na temat wymaganych dokumentów, można uzyskać pod nr
telefonu: 71 369 80 12.
WAŻNE!
W przypadku świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego od
nowego okresu świadczeniowego będą brane pod uwagę dochody z 2019 roku.
W celu przyspieszenia rozpatrzenia wniosków należy mieć ze sobą dokumenty
pełnoletnich członków rodziny potwierdzające sytuację dochodową od 2019 roku:
wszystkie PIT-y od pracodawców, z których rozliczaliście się Państwo w Urzędzie
Skarbowym za 2019 rok, świadectwa pracy otrzymane w 2019 lub 2020 roku, umowy zlecenia za 2019 i 2020 rok, umowy o pracę zawarte w 2019 i 2020 roku. W przypadku podjęcia zatrudnienia od 2020 roku zaświadczenie o dochodzie z miesiąca
następującego po miesiącu w którym dochód uzyskano (np. umowa o pracę od
5 lutego - zaświadczenie o dochodzie za marzec z wyszczególnieniem przychodu,
kosztów uzyskania przychodu, należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne).
L.T. Oszczyk
Dyrektor GOPS

Zmiana władz
w Stowarzyszeniu
„Bielany dla Ciebie”
W dniu 4 czerwca 2020 r. w Stowarzyszeniu
Bielany dla Ciebie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków. W zebraniu uczestniczyły
22 osoby. Tematem walnego zgromadzenia
było przyjęcie sprawozdań: z pracy zarządu,
sprawozdania finansowego oraz udzielenie
absolutorium zarządowi i pokwitowania
dla komisji rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna w składzie:
Halina Rabczak – Przewodnicząca
Urszula Zembik – Członek
Jadwiga Żogał – Członek

Na zakończenie ustępująca Prezes Małgorzata Fidler podziękowała członkom zarządu oraz komisji rewizyjnej za współpracę
i wręczyła okolicznościowe wiązanki kwiaPo zrealizowaniu tych punktów odbyły się tów. W imieniu wszystkich obecnych na
wybory władz w związku z upływem ka- zebraniu podziękowanie za wkład pracy
dencji. Do składu pięcioosobowego zarzą- w rozwój stowarzyszenia dla zarządu końdu na kolejne trzy lata zostali wybrani.
czącego kadencję złożyła Elżbieta RegulKrzysztof Drozdowski – Prezes
ska - Honorowy Członek Stowarzyszenia.
Ewa Pławiak – Zastępca Prezesa
Grażyna Graś
Grażyna Graś – Sekretarz
Krzysztof Ilnicki – Skarbnik
Janusz Szewczyk – Członek
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Rolniku spisz się samodzielnie przez Internet
w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020
w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r.
Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.
Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju.
Kto podlega spisowi rolnemu?
Procedurze spisowej podlegają gospodarstwa rolne osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne), osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
W jakiej formie zostanie przeprowadzony spis rolny?
Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego będzie:
samospis internetowy przeprowadzony samodzielnie przez
użytkownika gospodarstwa rolnego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.
Uzupełniającą metodą udziału w spisie będzie wywiad telefoniczny (przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego) oraz wywiad bezpośredni (przeprowadzany przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne
pod warunkiem, że pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna
w kraju).
Jeśli rolnik nie ma w domu dostępu do Internetu, w Urzędzie
Gminy Kobierzyce będzie zapewnione stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu.

Praca rachmistrzów terenowych
Rachmistrzowie terenowi będą realizować wywiady bezpośrednie w dniach od 1 października do 30 listopada 2020 r.
Bezpieczeństwo danych
Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki
teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają
najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.
Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej.
Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane
wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych
oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla
innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.
Zwracamy się z prośbą do wszystkich rolników o przekazywanie dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą
informacji poprzez samospis internetowy.
Spiszmy się, jak na rolników przystało!
Szczegółowe informacje dotyczące Powszechnego Spisu
Rolnego 2020 znajdują się na stronie internetowej:
www.spisrolny.gov.pl

ROZMAITOŚCI / SPORT 11

TO P 5 dolnośląskich grup tanecznych
Polskie Radio Wrocław ogłosiło w połowie
czerwca plebiscyt na najlepsze dolnośląskie
grupy taneczne. Wzięło w nim udział 5 zespołów, a wśród nich Reprezentacyjna Grupa
Taneczna Kobierzyckiego Ośrodka Kultury
prowadzona przez Łukasza Cichowskiego
w Bielanach Wrocławskich. Działają od siedmiu lat. Uczestnikami zajęć są głównie osoby
dorosłe, które początkowo spotykały się, żeby
nauczyć się tańca towarzyskiego na własne
potrzeby. Z czasem zaangażowanie oraz poziom zainteresowania zajęciami spowodował,
że pary występują jako oprawa artystyczna
na większych imprezach organizowanych
i współorganizowanych przez KOK, m.in. podczas dożynek, na koncertach walentynkowych
Zakochane Bielany, prezentacjach dokonań
Kobierzyckiego Ośrodka Kultury (jubileusz
35-lecia, impreza KOK brzmi znajomo).
Zespół stanowią pary małżeńskie, które
również tworzą grono przyjaciół. Połączyła
ich wspólna pasja, którą się razem cieszą. Widują się nie tylko na treningach, ale i prywatnych imprezach, wieczorkach tanecznych.
Są bardzo zaangażowani i cieszą się wspólnymi treningami. Regularnie publicznie
występuje 8 par. Warto dodać, że wśród
uczestników tańczy również obecny sołtys
Bielan Wrocławskich.

Miło nam poinformować, że w plebiscycie
Radia Wrocław Reprezentacyjna Grupa Taneczna Kobierzyckiego Ośrodka Kultury zajęła I miejsce, z liczbą oddanych głosów 1754.
Serdecznie gratulujemy i cieszymy się z tego
sukcesu.
Izabella Starzec

Akcja Lato online
Ośrodka Kultury, które będą zamieszczane
w podanym terminie o stałych godzinach
na stronie internetowej oraz na Facebooku
ośrodka. Będą też pojawiać się informacje
tekstowe, co należy przygotować na dany
dzień, by równolegle z prowadzącym móc
przeprowadzać eksperymenty chemiczne,
tworzyć plastyczne cuda, czy też zrobić coś
smacznego do jedzenia. Takie tutoriale będą
dostępne w kolejnych dniach, toteż można
będzie do nich wrócić w każdej chwili, by
Codziennie planowane są do emisji matecieszyć się wspólną zabawą z Kobierzyckim
riały video, zachęcające dzieci do uczestOśrodkiem Kultury nie tylko podczas samej
nictwa czy to w zajęciach taneczno-ruchoAkcji Lato, ale jeszcze dłużej.
wych, zadaniach plastycznych, czy prostych
i efektownych warsztatach Małego chemi- Wszelkie bieżące informacje o Akcji Lato onlika, a nawet w przygotowaniu kulinarnych ne będą pojawiać się na stronie internetowej
smakołyków!
www.kultura-kobierzyce.pl i FB Kobierzyckiego Ośrodka Kultury.
Obecnie trwają już ostatnie szlify nad naIzabella Starzec
granymi uprzednio filmami z udziałem instruktorów i pracowników Kobierzyckiego
Tego jeszcze nie było! Kobierzycki Ośrodek
Kultury proponuje online wakacyjne warsztaty dla dzieci. Ponieważ ze względu na
pandemię nie było możliwe zorganizowanie
Akcji Lato w formie tradycyjnej, wzorem lat
ubiegłych, w tym roku KOK oferuje nową
formę i formułę w postaci warsztatowych
prezentacji w internecie. W takiej postaci Akcja Lato odbędzie się w ostatni tydzień lipca
od 27.07 do 31.07 (poniedziałek-piątek).

Akcja Lato online - warsztaty Mały chemik z Wiolettą Rumian

Zapraszamy na wakacyjną ofertę zajęć dla dorosłych.
Informacje dotyczące karnetów na stronie: www.sport-kobierzyce.pl
Zajęcia będą przebiegać z zachowaniem zasad zawartych w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 29 maja 2020 r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zachęcamy do korzystania z oferty zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym.
Udział we wszystkich sekcjach sportowych dla dzieci i młodzieży jest nieodpłatny!!!
Zajęcia będą przebiegać z zachowaniem zasad zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
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L KS Galakticos Solna w lidze okręgowej!
Po bardzo emocjonującym barażu Galakticos Solna pokonał w rzutach karnych Sokoła
Smolec i w sezonie 2020/21 będzie występować w lidze okręgowej.

bramek z wszystkich meczów (50-5, przy
53-10 Smolca).
Mecz barażowy rozegrano na neutralnym
terenie na boisku w Żórawinie. Po remisie 1-1
Decyzją Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej w regulaminowym czasie Solna wygrała rzupo zakończeniu rozgrywek w niższych ligach ty karne 3-1.
po I rundzie, z awansami i bez spadków - zwy- Awans wywalczyli:
cięzca meczu barażowego pomiędzy Solną Zawodnicy - Łukasz Biały, Tomasz Biały,
i Smolcem na neutralnym terenie miał awan- Wojciech Ciołek, Krzysztof Czerwiński,
sować do ligi okręgowej.
Tomasz Dąbrowski, Mateusz Drabicki,
Galaktyczni po ogłoszeniu decyzji o barażu,
bardzo solidnie przygotowywali się do meczu i upragniony awans osiągnęli. Dla klubu
z Solnej to historyczny moment, bo po raz
pierwszy piłkarze Galakticos uzyskali awans
do okręgówki. Ogromny sukces zawodników
i działaczy udało się odnieść po niestandardowym sezonie z pandemią w tle.
Z przyczyn niezależnych od piłkarzy udało
się rozegrać tylko pierwszą rundę rozgrywek
I grupy wrocławskiej klasy A. Na półmetku
rozgrywek Solna i Smolec miały identyczny
bilans – 11 zwycięstw, 2 remisy, 0 porażek.
W meczu bezpośrednim na boisku w Solnej
padł remis 2-2, Solna miała lepszy stosunek

Kamil Frukacz, Jakub Gach, Filip Janiak,
Kacper Janiak, Dawid Kluczyński, Daniel
Krawiec, Łukasz Kopernicki, Tomasz Kotwicki,
Jakub Mazur, Mariusz Paszkowski, Kamil
Pirga, Damian Rudzki, Krystian Stachura,
Daniel Szczytowicz, Tomasz Zechman,
Radosław Zięba, Piotr Żuk.
Sztab Szkoleniowy - Piotr Marek, Michał
Śnieżek, Paweł Wolfinger, do połowy stycznia 2020 zespół prowadził Albert Połubiński.
Działacze - Daniel Krawiec, Artur Machura,
Robert Różyński, Paweł Kukuś, Łukasz
Niemczyk.
Wojciech Duczek

Sukcesy młodych piłkarek KP R w piłce plażowej

Dwa złote i jeden srebrny - to dorobek medalowy KPR-u Kobierzyce na Mistrzostwach
Dolnego Śląska w plażowej piłce ręcznej,
które odbyły się 25 czerwca 2020r. w Kątach Wrocławskich. Na najwyższym stopniu
podium stanęły juniorki i juniorki młodsze,
drugie były młodziczki.

Później radziły sobie już znaczenie lepiej,
pokonując oba zespoły gospodyń oraz drugi
zespół Handballu 2-0.

Zdecydowanie bardziej wyrównana była
walka w młodszych kategoriach. Juniorki
młodsze w pierwszym pojedynku pokonały
rówieśniczki ze Świebodzic po shoot-outach
2-1, a następnie wyszły zwycięsko z pojedynku z Handballem Wrocław (2-0).

Finały mistrzostw Polski juniorek młodszych
rozegrane zostaną na początku września Klasyfikacja końcowa kategoria juniorka:
(4-6.09) w Sulejowie, młodziczki zagrają pod I miejcse - KPR Gminy Kobierzyce
koniec sierpnia (29-30.08) w Koszalinie.
II miejsce - UKS Handball 28 Wrocław
- Jestem bardzo zadowolona, że udało nam III miejsce - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie

- Dziewczyny pokazały się z niesamowicie
dobrej strony. Przede wszystkim obrona zafunkcjonowała tak, jakbym chciała i efektem
tego mamy te eliminacje za sobą z pierwszym
Juniorki rywalizowały w grupie z UKS-em i drugim miejscem. Gratuluję dziewczynom
Handball 28 Wrocław oraz gospodyniami, woli walki i ogromnej ambicji. Jestem z nich
UKS-em GOKiS Kąty Wrocławskie. Bez pro- bardzo dumna. To nasza pierwsza przygoda
blemu pokonały obie ekipy, wygrywając z plażówką, a udało się zdobyć dwa medale.
każdy mecz 2-0. Zdobycie tytułu Mistrzyń Cel został osiągnięty. Jedziemy dalej z nadzieją
Dolnego Śląska daje im awans do rozgry- na więcej i chcemy się dobrze bawić, grając.
wek krajowych. Turniej planowany jest na - mówi Beata Skalska, trenerka zespołu młodziczek i juniorek młodszych.
22-23 sierpnia w Kątach Wrocławskich.

Młodziczki natomiast rozpoczęły od porażki
z późniejszymi triumfatorkami turnieju, drużyną z Wrocławia. Podopieczne Beaty Skalskiej przegrały po shoot-outach 1-2.

Klasyfikacja końcowa kategoria młodziczka:
I miejsce - UKS Handball 28 Wrocław I
II miejsce - KPR Gminy Kobierzyce
III miejsce - UKS Handball 28 Wrocław II
Klasyfikacja końcowa kategoria juniorka IV miejsce - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie I
V miejsce - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie II
młodsza:

się wyjść obiema drużynami do kolejnego etapu, jakim są Mistrzostwa Polski. W przypadku
młodziczek czekamy jeszcze na informację, I miejsce - KPR Gminy Kobierzyce
czy dodatkowo rozegrany zostanie półfinał - II miejsce - UKS Handball 28 Wrocław
dodaje Skalska.
III miejsce - MKS Victoria Świebodzice

Marta Trzeciakiewicz

