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moja gmina - moja wieś

Ważne telefony
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy

Ryszard Pacholik
Piotr Kopeć
Maria Prodeus
Maria Wilk

RADA GMINY

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec
Zastępca Przewodniczącego Henryk Łoposzko
Magdalena MarszałekBiuro Rady Gminy
-Wojciechowska
Kamila Pięta
REFERAT OGÓLNY I SPRAW OBYWATELSKICH

Kierownik Referatu
Biuro Obsługi Klienta
Sekretariat
Dowody osobiste

REFERAT FINANSOWY

Joanna Kłodzińska
Anna Muraczewska
Barbara Hebda
Magdalena Sypniewicz
Anna Rytarowska
Małgorzata Biesiada

Wymiar podatków lokalnych od osób fizycznych
Joanna Szymczak
Agnieszka Łysakowska
Edyta Duniec
Wymiar podatków lokalnych od osób prawnych
Jacek Skrzyniarz
Anna Bojdo
Księgowość podatkowa
Marek Wilk
Egzekucja
Anna Muraczewska
Kasa

OGŁOSZENIE
71 36 98 128
71 36 98 126
71 36 98 123
71 36 98 127
601 549 532
607 439 039
71 36 98 120
71 36 98 120
71 36 98 209
71 36 98 130
71 36 98 105
71 36 98 106
71 36 98 125
71 36 98 190
71 36 98 103
71 36 98 131
71 36 98 132

Pani Magdalenie Sypniewicz - Siniuta
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
Taty
składają
Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce
wraz z pracownikami
Urzędu Gminy Kobierzyce

71 36 98 113
71 36 98 104
71 36 98 141
71 36 98 122

REFERAT BUDOWNICTWA, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
I ZASOBÓW NATURALNYCH

Rafał Krasicki
Kierownik referatu
Piotr Ligas
Zastępca kierownika
Komunikacja zbiorowa, interwencje
Małgorzata Seredyńska
Insp. nadzoru inwestorskiego Anna Frelkiewicz
Wodociągi, kanalizacja, melioracje
Grzegorz Morawski
Dariusz Mirek
Drogi gminne i infrastruktura Joanna Najmrodzka
Architektura i budownictwo Grzegorz Maszka
Zdzisław Skrzyniarz
Katarzyna Domańska
Gospodarka nieruchomościami i geodezja
Marta Borkowska
Magdalena Cendrowicz
Monika Szczęśniak
Gospodarka komunalna
Jarosław Komorowski
Zbigniew Ratajewski
Elżbieta Nawrocka
Ochrona środowiska
Monika Pilichowska

71 36 98 214
71 36 98 191

Monika Penczak
Karolina Jędryka
Sylwester Janaszkiewicz
Angelika Olejnik
Paweł Piwowarski

71 36 98 226
71 36 98 155
71 36 98 176
71 36 98 161
71 36 98 162

REFERAT ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH I ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH

Kierownik referatu
Pozyskiwanie środków zew.
Zamówienia publiczne

REFERAT EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

Kierownik referatu
Sport
Oświata i kultura

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC

Kadry
Promocja gminy
Informatyka

Działalność gospodarcza
Audytor wewnętrzny
Ewidencja ludności
Sprawy wojskowe i OC
Radca Prawny
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71 36 98 192
71 36 98 112
71 36 98 201
71 36 98 180
71 36 98 108
71 36 98 124

Ikea Wrocław poszukuje kandydatów na stanowiska: kasjer w sklepie oraz pracownik restauracji Ikea
(praca w niepełnym wymiarze godzin, również w godzinach popołudniowych oraz w soboty i niedziele).
Do zadań osoby na tych stanowiskach należeć będzie: sprawna i profesjonalna obsługa klientów podczas
transakcji sprzedaży na linii kas lub w restauracji i barze bistro, umacnianie pozytywnych wrażeń klientów
związanych z wizytą w sklepie i restauracji Ikea, dbałość o porządek i czystość w miejscu pracy.
Od kandydatów oczekujemy: dyspozycyjności, uprzejmości i cierpliwości w kontaktach z klientami,
łatwości w nawiązywaniu kontaktów i komunikowaniu się, umiejętności pracy w zespole, zaangażowania
i dobrej organizacji pracy. Doświadczenie na stanowisku kasjera – mile widziane.
Aplikacje należy składać do dnia 10.12.2012 poprzez formularz internetowy na naszej stronie:
www.ikea.pl/praca

71 36 98 110
71 36 98 136
71 36 98 177
71 36 98 107
71 36 98 171
71 36 98 211
71 36 98 111

Barbara Świerczyńska

71 36 98 206

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Marianna PawęzowskaKlebaniuk

Firma ATS z Wierzbic poszukuje osoby na stanowisko: monter/pakowacz.
Zakres obowiązków: montaż podzespołów elektronicznych, pakowanie gotowych produktów.
Oczekujemy: zaangażowania w pracę, zdolności
manualnych.
Oferujemy: pracę od poniedziałku do piątku
od godz. 6:00 do godz. 14:00 z wynagrodzeniem
1500,00 zł brutto.
Dane kontaktowe:
tel. 71 390 85 62; mail: praca@a-t-s.pl; osobiście
w godz. 8:00 – 12:00

OGŁOSZENIE - PRACA

71 36 98 196
71 36 98 186
71 36 98 197
71 36 98 207

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

OGŁOSZENIE - PRACA

71 36 98 224
71 36 98 204

Anna Wilisowska
Wojciech Duczek
Edyta Chomiak
Iwona Witkowska

Stanowiska samodzielne

Rejonowy Zarząd Polskiego Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów w Kobierzycach zaprasza wszystkich członków związku do udziału
w walnym zebraniu członków, które odbędzie się
9.01.2013 r. o godz. 10.30 w sali GCKiS w Kobierzycach ul. Ludowa 7.
Przewodnicząca Związku - Krystyna Burska

71 36 98 208
71 36 98 163
71 36 98 138
71 36 98 200
71 36 98 199
71 36 98 205
71 36 98 203
71 36 98 189
71 36 98 202
71 36 98 000
71 36 98 017

OGŁOSZENIE - PRACA
Restauracja Lemoni w Kobierzycach poszukuje pracowników na stanowisko: kucharz, barman-kelner.
Od kandydatów/kandydatek oczekujemy: wykształcenia gastronomicznego, aktualnej książeczki zdrowia,
doświadczenia na podobnym stanowisku, umiejętności pracy w zespole, sumienności i zorganizowania.
Kuchnia polsko-włoska.
CV ze zdjęciem prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: restauracja.lemoni@wp.pl

Wydawca: Urząd Gminy w Kobierzycach
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

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

Redaguje zespół: Wojciech Duczek, Agnieszka Jankowska - Jakus,
Krzysztof Kmiecik, Janusz Kołodziej, Piotr Kopeć, Elżbieta Regulska,
Wiesław Rytelewski, Anna Wilisowska, Maria Wilk, Małgorzata
Żurawska

informacje gminne
Na gminnych budowach

Inwestycje w toku
Na terenie Gminy Kobierzyce trwają intensywne prace inwestycyjne. Niedawno pisaliśmy o wmurowaniu kamienia węgielnego pod budowę Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu Małym. Prace przy tej budowie postępują bardzo szybko. Przypomnijmy, że przewidywany termin oddania do użytku
tej inwestycji to rok szkolny 2014/2015. Koszt budowy wyniesie około 29 milionów zł i zostanie pokryty ze środków Gminy Kobierzyce.
W końcową fazę wkracza przebudowa Szkoły Podstawowej w Pustkowie Żurawskim. Do
dobudowanej części na początku 2013 roku zostanie przeniesione Przedszkole Samorządowe,
w którym będzie można przyjąć 75 dzieci. Trwają prace budowlane przy szkole w Bielanach
Wrocławskich, gdzie realizowana jest inwestycja pod nazwą „Rozbudowa Gminnego Zespołu

Szkół w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Projekt
jak i wykonawstwo realizowane jest przez firmę
„AmTech” z Głogowa Małopolskiego. Prace ruszyły
w sierpniu, obecnie trwają roboty ziemne związane z budową fundamentów. W obiekcie mają
być cztery sale dydaktyczne dla około 100 dzieci. Powstanie też niezbędne zaplecze socjalne,
a obiekt budowany jest w systemie modułowym.
Całkowita powierzchnia zabudowy wyniesie 672 m2,

a z obiektu będą mogły korzystać osoby niepełnosprawne. Jeśli chodzi o inwestycje drogowe, to
zakończono już przebudowę ul. Szkolnej w Szczepankowicach, która realizowana była przez gminę
z udziałem środków z „Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”. W ramach tej
inwestycji został wykonany chodnik wraz z elementami odwodnienia oraz z nową nawierzchnią
na jezdni o długości 400 m. Koszt budowy – około
800 tys. zł. Trwa także przebudowa drogi powiatowej na odcinku od Magnic poprzez Chrzanów,
Racławice Wielkie do Żernik Małych. Jest to inwestycja realizowana ze środków powiatowych
przy dofinansowaniu Gminy Kobierzyce. W jej ramach zostanie zrealizowana budowa chodników
w Chrzanowie i Racławicach Wielkich oraz zostanie położona nowa nawierzchnia. Zakończono już
przebudowę dróg wraz z ich poszerzeniem z Krzyżowic do Tyńca Małego. Długość przebudowanych dróg sięga 5 tys. metrów. Podobne prace ze
środków własnych Gminy Kobierzyce wykonano
też na odcinkach od Budziszowa do Rolantowic,
z Królikowic do Bąków i z Dobkowic do Jaszowic.
Obecnie realizowane są roboty drogowe w Wierzbicach i Księginicach. W Kobierzycach w ramach
programu rewitalizacji miejscowości kontynuowane są prace przy przebudowie ul. Sportowej.
Dobiegła też końca przebudowa drogi od miejscowości Wysoka do skrzyżowania z ul. Szyszkową

w Ślęzie, realizowana ze środków powiatowych,
przy wsparciu Gminy Kobierzyce. W listopadzie
została wznowiona kolejna ważna inwestycja
- budowa kanalizacji w południowej części Gminy Kobierzyce. W tym roku będą prowadzone
głównie roboty poprawkowe w takich miejscowościach jak: Solna, Wierzbice czy Cieszyce. Prace

prowadzi firma „ATA-TECHNIK”, a wartość inwestycji wyniesie ok. 20 mln zł. Termin zakończenia
inwestycji planuje się na 2015 rok.
Maria Okraszewska

Ogłoszenia o wynikach zbiórek publicznych
Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej przeprowadzonej w dniu 28.10.2012 r.
Organizator zbiórki - Fundacja „Potrafię Pomóc” na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi, z siedzibą: ul. Dworcowa 14/5, 50 – 456
Wrocław, na podstawie Decyzji Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 25.10.2012 r. informuje, że w wyniku przeprowadzenia zbiórki publicznej na terenie
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach, zebrano środki w kwocie 217,05 zł (słownie: dwieście siedemnaście złotych i pięć groszy). Zbiórka
nie została obciążona żadnymi kosztami. Osoby organizujące i przeprowadzające zbiórkę nie otrzymały za te czynności wynagrodzenia. Ogłoszenie
o wynikach zbiórki zostało umieszczone na stronie internetowej fundacji. Cel zbiórki – pozyskanie środków finansowych na opłacenie kosztów leczenia
i rehabilitacji Grzegorza i Wojciecha Rolirat został zrealizowany.
Prezes Zarządu - Adam Komar

Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej przeprowadzonej w dniach 14-16.09.2012 r.
Organizator zbiórki - Fundacja „Potrafię Pomóc” na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi, z siedzibą: ul. Dworcowa 14/5, 50 – 456
Wrocław, na podstawie Decyzji Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 12.09.2012 r. informuje, że w wyniku przeprowadzenia zbiórki publicznej w sklepie TESCO
na terenie Centrum Handlowego Bielany Wrocławskie ul. Czekoladowa 11, zebrano środki w kwocie 4798,98 zł (słownie: cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdzieciąt osiem groszy).
Osoby organizujące i przeprowadzające zbiórkę nie otrzymały za te czynności wynagrodzenia, zbiórka została obciążona następującymi kosztami:
- zakup reklamówek do pakowania zakupów - 98,00 zł
- poczęstunek dla wolontariuszy - 91,70 zł
- wypożyczenie strojów - 120,00 zł
Cel zbiórki – pozyskanie środków finansowych na opłacenie kosztów leczenia i rehabilitacji podopiecznych fundacji, zakup pomocy do rehabilitacji
i wózka specjalistycznego został w dużej części zrealizowany. Opłacono koszty leczenia i rehabilitacji: Kacpra Dunajskiego - 1040 zł; Michała Szymańskiego - 601,28 zł; Wojciecha Brzezińskiego – 640 zł; Renaty Andrzejczak - 750 zł oraz zakupiono maty AIREX do rehabilitacji dzieci - koszt 1458 zł.
Ilość zebranych środków nie pozwoliła na zakup wózka specjalistycznego.
Prezes Zarządu - Adam Komar
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Uroczystości w Kobierzycach

Dzień Niepodległości
„11 listopada to dzień, który w naszych sercach wzbudza szczególne, patriotyczne uczucia. Walka
o niepodległość naszego kraju, trwająca ponad 100 lat, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Trud i odwaga ludzi, którzy walczyli o Polskę to jedna z najważniejszych, nieprzemijających wartości dla nas Polaków. Niestety niektórzy nasi rodacy nie doczekali tej ważnej chwili, o którą walczyli
– wolnej Polski. Wielu z nich oddało życie za swoją Ojczyznę” - tak mówił Wójt Gminy Kobierzyce
Ryszard Pacholik w trakcie obchodów 94. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym w Kobierzycach. Później przedstawiciele Gminy Kobierzyce złożyli kwiaty oraz
zapalili znicze pod pomnikiem Sybiraków. Dalsza
część obchodów odbyła się w Gminnym Centrum
Kultury i Sportu w Kobierzycach. Jej uczestnicy wspólnie odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego
oraz uczcili pamięć tych, którzy oddali życie za
Ojczyznę minutą ciszy. „Dzisiaj żyjemy w wolnym
kraju, mówimy w ojczystym języku, nasze dzieci
mogą swobodnie się uczyć. Mówię tak, ponieważ
bardzo łatwo jest zapomnieć, że to, co dla nas
dzisiaj oczywiste, kiedyś było marzeniem. Dlatego musimy pamiętać o historii Polski i zadbać

Dwie sesje

o to, aby przyszłe pokolenia ją również poznały” przemawiał Ryszard Pacholik. Wójt uhonorował
książkami oraz pamiątkowymi
dyplomami
zasłużonych członków
Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych:
Władysława
Mikę, Petronelę Żygadło,
Franciszka Żygadło, Zofię
Żukowską, Marię Młyńczak, Władysława Krawczyka, Janinę Leżaj, Katarzynę Matusz, Stanisława
Hryniewicza, Piotra Domagałę, Janinę Ruszel, Leokadię Gronowską, Elżbietę Gurdziołek, Katarzynę Ciróg, Stanisławę Wargacką, Zofię Gawlicką,
Honoratę Pankiewicz, Irenę Szwed, Władysława
Wawrzyniaka, Zofię Tyndel, Marię Wolak, Stanisławę Rytelewską oraz Zofię Mierzwiak. Po zakończeniu części oficjalnej obchodów 94. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości, odbyła
się część artystyczna, która została przygotowana
przez GCKiS w Kobierzycach. Część artystyczną
rozpoczął film Tomasza Bagińskiego „Animowana historia Polski”, a następnie młodzież z GCKiS
zaprezentowała piosenki i pieśni patriotyczne,
a także wiersze nawiązujące do historii walki
o wolność polskiego narodu.
Maria Okraszewska

Obrady radnych
W dniu 26 października br. odbyła się XXIII Sesja Rady Gminy Kobierzyce.
Radni
zaopiniowali
projekt
uchwały
w sprawie Regulaminu utrzymania w czystości
i porządku na terenie Gminy Kobierzyce. Radni
podjęli uchwały w sprawie opłat oraz zasad odpłatności, zwolnień i ulg za usługi przewozowe
świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kobierzyce, a także
sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych.
Zostały podjęte także uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego przy rzece
Ślęzie w zachodniej części wsi Ślęza, w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Chrzanowie i Racławicach Wielkich.
Kolejna Sesja Rady Gminy Kobierzyce miała miejsce w dniu 23 listopada. Radni podjęli
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16 uchwał. Zostały podjęte uchwały dot. m.in.
określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości, poboru podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,
a także w sprawie uchwalenia rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2013. Ponadto radni podjęli
uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żerniki Małe, Racławice Wielkie, obszaru
położonego przy ul. Pszennej we wsi Ślęza, a także
wsi Pustków Wilczkowski oraz części obrębu Tyniec nad Ślęzą. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Kobierzyce znajdują się na stronie internetowej
www.ugk.pl
Maria Okraszewska

Wysoko w rankingu

Gmina Kobierzyce
w gronie najlepszych
Miło jest nam poinformować, że w Rankingu
Zrównoważonego Rozwoju JST Gmina Kobierzyce zajęła trzecie miejsce w kategorii gmin wiejskich. Ogłoszenie wyników rankingu odbyło się
dnia 6 listopada 2012 w Sali Kolumnowej Gmachu Sejmu RP w Warszawie. Nagrodę dla Gminy
odebrał osobiście Wójt Ryszard Pacholik.

Ranking został przygotowany przez Komisję
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Sejmu RP, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Fundację
Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.
Rokrocznie prof. Eugeniusz Sobczak z Wydziału
Administracji i Nauk Społecznych Politechniki
Warszawskiej wraz ze swoim zespołem dokonuje porównania i oceny wszystkich polskich
samorządów. Głównym celem takiego zestawienia jest prezentacja oraz nagrodzenie najlepiej
rozwijających się jednostek, spośród wszystkich
w Polsce. Ranking jest też podstawą do określania
ich słabych i mocnych stron, co stanowi bazę do
formułowania celów i uwzględniania najważniejszych czynników w dalszym ich rozwoju. Badanie
oparte na danych Głównego Urzędu Statystycznego daje gwarancję niezależności i rzetelności
rankingu, który przekrojowo pokazuje jak rozwijają się wszystkie gminy i województwa w Polsce.
Ranking opiera się na analizie 16 wskaźników GUS
obejmujących trzy zasadnicze obszary funkcjonowania wszystkich jednostek samorządowych:
gospodarczy, społeczny oraz ochronę środowiska.
Wyniki rankingu odzwierciedlają w sposób wiarygodny i przekrojowy, ogólny rozwój wszystkich
polskich jednostek samorządowych. Tym bardziej cieszy fakt, że Gmina Kobierzyce ponownie
znalazła się w gronie najlepiej rozwiniętych gmin
wiejskich w Polsce. Przypomnijmy, że w roku 2010
i 2011 gmina zajęła również 3 miejsce.
Agnieszka Jankowska-Jakus

informacje gminne
Jubileusz X edycji Programu Stypendialnego Gminy Kobierzyce

Stypendia przyznano 37 uczniom i studentom
Już po raz dziesiąty przyznane zostały stypendia w ramach Programu Stypendialnego Gminy Kobierzyce. Uroczystość oficjalnego wręczania stypendiów miała miejsce 25 października 2012 r. w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach.
Celem programu jest wyłonienie grupy najzdolniejszych uczniów i studentów zamieszkałych
na terenie Gminy Kobierzyce, objęcie ich opieką
oraz wspieranie ich rozwoju.
Wręczenia stypendiów dokonali: Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik, wizytator Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty Mariola Kolan,
Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Czesław
Czerwiec oraz Zastępca Przewodniczącego Henryk Łoposzko. W uroczystości wzięli udział również rodzice stypendystów, dyrektorzy szkół, nauczyciele i wychowawcy, opiekunowie naukowi,
sportowi i artystyczni, radni i sołtysi. Stypendia
były przyznawane w kategoriach: naukowej, artystycznej i sportowej. W tym roku wyłoniono grupę
37 stypendystów. Są to: Martyna Berbas, Marcela
Dul, Agnieszka Faściszewska, Paulina Wójcik, Artur
Derechowski, Katarzyna Dzik, Agnieszka Florczyk,
Bartosz Gałązka, Dominik Hawryluk, Paweł Janic,
Katarzyna Kabycz, Jadwiga Klimiuk, Artur Krupa,
Karol Krynicki, Piotr Leśniak, Paweł Sokołowski,
Mateusz Wasylkiewicz, Magdalena Zioło, Aleksandra Dadełło, Wiktoria Drozdowska, Adam Dudek,
Monika Kaźmierska, Daniel Kotoski, Maciej Kuczek, Michał Łobos, Alicja Łukasik, Aleks Marmurowicz, Adam Makowski, Magdalena Matuszewska,
Monika Matuszewska, Martyna Michalak, Paweł
Michniewicz, Kamil Pisarek, Andrzej Sadowski,

Michał Wargocki, Laura Wawrzyniak, Mariola Wiertelak. Szczególnym wydarzeniem tego dnia
była obecność dwóch byłych
stypendystek, które wielokrotnie uczestniczyły w Programie
Stypendialnym Gminy Kobierzyce. Była to: Grażyna Pietras –
stypendystka Gminy Kobierzyce
w pierwszych trzech edycjach
programu stypendialnego (03/04,
04/05, 05/06). Wychowanka KPR
Kobierzyce w 1997 roku przeszła
do AZS AWF Wrocław, gdzie zdobywała medale
Młodzieżowych Mistrzostw Polski. Przez kilka lat
grała w ekstraklasie piłki ręcznej kobiet. Była kadrowiczką Dolnego Śląska młodziczek, juniorek
i jest reprezentantką Polski. Brała udział w Pucharze Europy w Maladze (Hiszpania), Mistrzostwach
Europy w Chorwacji i Mistrzostwach Świata
w Omanie. Drugim gościem była Ewelina Rudnicka - stypendystka Gminy Kobierzyce od drugiej
do dziewiątej edycji programu stypendialnego
(04/05 do 11/12). Współpracowała z największym
portalem astronomicznym w Polsce, na którego
forum publikowała swoje artykuły, była studentką
Uniwersytetu w Yale w USA, gdzie pełniła funkcję
koordynatora Amnesty International, prowadziła

Trzy pytania do...

prace badawcze i publikowała artykuły w „Yale
Journal of Human Rights”. Z okazji jubileuszu
Ryszard Pacholik podsumował dotychczasowe
edycje programu stypendialnego. Przedstawił
dane statystyczne i finansowe, z których wynikało, że przez okres 10 lat stypendia otrzymało 341
osób na łączną kwotę 408 000 zł. Stypendystom
zostały wręczone w imieniu Starosty Powiatu
Wrocławskiego różnorodne materiały informacyjne o powiecie. Występ reprezentantek sekcji
artystycznych GCKiS - tegorocznych stypendystek
Marceli Dul, Pauliny Wójcik i Agnieszki Faściszewskiej, uatrakcyjnił całą uroczystość. Wszystkim
laureatom w gminnym programie stypendialnym
życzymy dalszych sukcesów i pomyślności w realizacji życiowych planów.
Anna Wilisowska

Eweliny Rudnickiej - stypendystki Gminy Kobierzyce
w latach 2004-2012
- W jaki sposób bycie wieloletnią stypendystką Gminy Kobierzyce sposób wpłynęło na
twoje życie?
Ewelina Rudnicka - Myślę, że ten wpływ był
bardzo istotny. Najważniejszą sprawą dla mnie był
sam fakt docenienia moich wysiłków, by posiąść
jak największą wiedzę, by być jak najlepszą uczennicą. Pieniądze związane ze stypendium nie były
najważniejsze, choć oczywiście dla nas uczniów
każdy „grosz był na wagę złota”. Można było kupić dodatkowe książki, czy pomoce naukowe. Dla
mnie osobiście bardzo ważne było to, że w ten
sposób zostałam wyróżniona wśród całej społeczności lokalnej. To zobowiązywało do zwiększonego wysiłku i było bardzo motywujące. Nauka nie
była dla mnie tylko obowiązkiem, ale szansą na to,
by stać się lepszym człowiekiem. Jestem ambitną
osobą i lubię podejmować nowe i trudne wyzwania. Kiedyś była to dla mnie chęć znalezienia się
w gronie stypendystów, a teraz - pragnienie, by
dalej się rozwijać i żyć aktywnie.
- Jakie są twoje marzenia dotyczące pracy
zawodowej?
Ewelina Rudnicka - Moim marzeniem jest

wyjazd na misję humanitarną do krajów rozwijających się. Wiem, że może to być trudne do zrealizowania, gdyż obecnie na tego typu placówkach
potrzebni są wybitni specjaliści w różnych dziedzinach, a nie typowi wolontariusze do pomocy
w zwykłych pracach fizycznych. Ukończyłam wydział politologii na Uniwersytecie w Yale w USA
specjalizując się w prawach człowieka. Myślę, że
akurat w tej dziedzinie mam wystarczającą wiedzę
i kwalifikacje, by pracować w takim kraju, gdzie
prawa człowieka są często łamane. Niestety, takich
miejsc w świecie jest wciąż bardzo wiele.
- Co chciałabyś przekazać twoim młodszym
kolegom i koleżankom - obecnym stypendystom Gminy Kobierzyce?
Ewelina Rudnicka - Najważniejsze, by wykorzystali swoją szansę, by realizowali swoje pasje
i nieustannie podnosili kwalifikacje. Nieważne czy
dotyczy to nauki, muzyki lub sportu - ważne by
starali się być najlepszymi w tym, co robią. Z pewnością ich życie będzie ciekawsze i bardziej kolorowe. A o to przecież chodzi - nieprawdaż?
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał - Janusz Kołodziej
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Zgodnie z tradycją

Andrzejki w Szczepankowicach
Źródła historyczne podają, że Andrzejki, czyli wieczór przypadający w przededniu święta Andrzeja, znane były na terenie Polski już w XVI wieku. To zaskakujące,
że przetrwały aż do chwili obecnej, a ich forma nie uległa znaczącym zmianom.
Tradycyjnie jest to ostatnia okazja do zabawy
przed rozpoczynającym się adwentem i dlatego
jest zazwyczaj skwapliwie wykorzystywana także
przez najmłodsze pokolenia.
Mieszkańcy Szczepankowic i okoliczni goście
jak mówi tradycja, także postanowili spędzić ze

sobą wspólny czas na spotkaniu Andrzejkowym, które odbyło się w świetlicy wiejskiej. Licznie przybyli goście
bawili się wspaniale kultywując stare
tradycje.
Małgorzata Żurawska

Obchody Dnia Niepodległości w Tyńcu nad Ślęzą

Razem z seniorami

11 listopada br. w Tyńcu nad Ślęzą uroczyście obchodzono Dzień Niepodległości, połączony z Dniem Seniora.
Emeryci, renciści, zaproszeni goście oraz organizatorzy, spotkali się w świetlicy wiejskiej, by spędzić ze sobą
parę miłych godzin.

Wśród zaproszonych gości byli między innymi Sekretarz Gminy Kobierzyce Maria Wilk oraz
Prezes Kółek Rolniczych we Wrocławiu Eugeniusz

Chrzan. Wszystkich przybyłych gości powitał sołtys
Łukasz Orfin. Były występy
artystyczne
przygotowane przez dzieci ze świetlicy
profilaktycznej oraz zespół
ludowy „Tyńczanki”. Seniorzy
również zrobili niespodziankę śpiewając pieśni i recytując wiersze z dawnych lat.
Gorące podziękowania dla wszystkich osób, które
pomagały w organizacji obchodów Święta Niepodległości w Tyńcu nad Ślęzą.
Joanna Łabuda

W trosce o zdrowie

Różowy październik
w ,,Strefie Zdrowia”
Stowarzyszenie ,,Strefa Zdrowia” przez cały październik prowadziło akcję ,,Na badania Pier(w)si”,
mającą na celu propagowanie profilaktyki raka
piersi.

Pierwsze babskie spotkanie za nami

Zdrowa i piękna kobieta, to szczęśliwa
kobieta!
30 pań z Gminy Kobierzyce spotkało się 19 listopada na pierwszym „babskim spotkaniu“, którego organizatorami były Fundacja „Kraina Inspiracji“ oraz restauracja „Lemoni“ z Kobierzyc.

Tego wieczoru dla zgromadzonych uczestniczek nie zabrakło atrakcji. Spotkanie rozpoczęła
pani kosmetolog Marta Stołowska ze specjalistycznego gabinetu urody, która opowiedziała
jak dbać o cerę jesienią i zimą, oraz o tym, na co
zwracać uwagę przy wyborze kremu. Ponadto
każda z uczestniczek spotkania skorzystała z zabiegu z parafiny na dłonie, wykonanego przez
panią Martę. Prawdziwą atrakcją wieczoru były
panie brafiterki z Brafiterii z Wałbrzycha, które
w przystępny i atrakcyjny sposób opowiedziały
jak dobrać odpowiedni biustonosz.
„To nie tylko kwestia naszego wyglądu, ale
także zdrowia naszych piersi. Odpowiedni roz-
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miar i dobre dopasowanie stanika wpływa na
profilaktykę raka piersi jak również poprawia nasze samopoczucie, wzrasta nasza pewność siebie“
– wyjaśniała Justyna Dąbrowska z Brafiterii. Panie
obecne na spotkaniu skorzystały z indywidualnej konsultacji z brafiterką. Wizażystka i stylistka
Noemi Jarek opowiedziała zebranym o trendach
w kolorach i stylach obowiązujących w sezonie zimowym 2012/13 i wraz z Agnieszką Szwed wykonały profesjonalny makijaż dzienny i wieczorowy.
Ostatnią atrakcją wieczoru była prezentacja dietetyczki, dotycząca zdrowego odżywiania. To pierwsze spotkanie organizowane w takiej formule, już
planujemy kolejne - dowiedzieliśmy się od organizatorów „babskiego wieczoru“. Była to nie tylko
okazja do świetnej zabawy, ale także edukacyjne
spotkanie w dobrym klimacie, by zdrowo żyć i być
pełnowartościową kobietą. Spotkania są bezpłatne i każda zainteresowana pani może wziąć w nim
udział.
Marta Łukasik

Pod tym hasłem zorganizowano dwie imprezy:
,,Festiwal ruchu” w Tyńcu Małym i spotkanie z kabaretem ,,Na Jednej Nodze”, które odbyło się w Pustkowie Żurawskim. Pierwsza z imprez nie cieszyła się
niestety zbyt dużym zainteresowaniem, natomiast
kabaret rozbawił kilkadziesiąt osób, a tym samym
dał nam możliwość rozdania ulotek większej liczbie
kobiet. Materiały informacyjne dotyczące prowadzonej akcji były również rozdawane na zajęciach
rekreacyjnych, które odbywają się w czwartki
o godz. 17.45 w Pustkowie Żurawskim i o godz.19.00
w Tyńcu Małym (dziękujemy za współpracę i życzliwość paniom Zuzannie Moskal i Iwonie Antman).
Drogie Panie! Dbajmy o nasze zdrowie. Odżywiajmy się zdrowo, zażywajmy odpowiednią porcję
ruchu, róbmy badania profilaktyczne.
Wczesna diagnoza daje szanse na całkowity
powrót do zdrowia. Wykonujmy co miesiąc samobadanie piersi, po 25 roku życia USG piersi, a po 40
roku życia mammografię.
Strach ogranicza, a powinien w końcu być motywujący, prawda?
Jowita Wowczak

rozmaitości
„Piękna nasza Polska cała...”

Turystycznych
atrakcji nie
brakowało
Od ośmiu lat trwa współpraca Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z władzami samorządowymi Gminy
Kobierzyce. Dzięki temu Koło Turystyczne TPD ma
możliwość organizowania wypoczynku letniego
i zimowego dla dzieci z naszej gminy.

W tym roku z różnych form wyjazdu skorzystało ponad 500 dzieci i młodzieży. Latem byliśmy
w Puszczy Białowieskiej, Białymstoku i okolicach,
na szlaku tatarskim, w Puszczy Augustowskiej.
Dzieci wyjechały na Litwę i do Niemiec. Zorganizowaliśmy tez pięć wielodniowych wycieczek
krajoznawczych m.in. do Gniezna, Biskupina,
Malborka, Torunia i Trójmiasta. Wiele z osób zwiedziło wspaniałe turystycznie miejsca, poznało
historię Polski, uczestniczyło we wspaniałej lekcji
patriotyzmu na Westerplatte, Kresach Wschodnich, w Krakowie czy Oświęcimiu. Najmłodsze
dzieci zwiedziły Wieliczkę, Pszczynę i Bielsko-Białą. Nie mogło zabraknąć wycieczki do Warszawy,
słynącej ze swoich atrakcji turystycznych. Zimą
dzieci były na zimowisku w Zakopanem. Podsumowując mijający rok w imieniu Zarządu TPD
w Kobierzycach pragniemy podziękować za
otychczasowe wsparcie finansowe i pomoc
gminnym władzom samorządowym, zarządom
i prezesom Banku Spółdzielczego i Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kobierzycach,
dyrektorom i wychowawcom szkół za przychylność
i pomoc w wyjazdach, a dzieciom i młodzieży
obiecać, że w przyszłym roku atrakcji turystycznych z pewnością nie zabraknie.
Grażyna Tadeusiak

Zapraszamy na zimowisko!
Koło Turystyczne TPD w Kobierzycach zaprasza
na zimowisko do Zakopanego,
w terminie:
od 28 stycznia do 2 lutego 2013 roku.
Koszt: 570 zł/ osobę.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo
we wszystkich szkołach lub
pod nr tel. 71 31 11 198

KKK „Wiktoria” zakończył sezon

„Hubertus” na koniach
KKJ „Wiktoria” z Chrzanowa zakończył tegoroczny sezon jeździecki w dniu 17 listopada organizując
wewnątrzklubowe zawody połączone z ogniskiem, pieczeniem kiełbasek oraz tradycyjnym bigosem.
W samo południe rozpoczął się konkurs ujeżdżenia
wg oficjalnego programu
L1. W konkursie tym wystartowało 11 dzieci w wieku 7 - 13 lat, a ich pierwsze
w życiu jeździeckie, sportowe zmagania dopingowały
całe rodziny. Ostatecznie
pierwsze miejsce zajęła
Maja Ciszewska przed Nikolą Klenk, a trzecie miejsce
wywalczyła Sara Bętkowska.
W drugim konkursie
zręcznościowym, uczestniczyło 9-cioro najmłodszych dzieci (5-7 lat), każde
wraz z jednym ze swoich rodziców. Zadaniem
rodziców było prowadzenie konia swojego dziecka i pomoc w jak najszybszym pokonaniu toru
przeszkód. Tym razem najszybsza była Julia Maligranda przed Mają Krasińską, Magdą Pawicką oraz
Julią Pawicką.

Po dekoracji zwycięzców i rundzie honorowej
nastąpił jeszcze jeden uroczysty moment - wręczenie dyplomów wszystkim dzieciom, które
w tym roku zdały egzamin do klubu. Nie obyło
się bez pamiątkowych zdjęć, św. Hubert z pewnością miał powody do zadowolenia.
Krzysztof Król

Festiwal tańca w Kobierzycach

Freestyle Arena 2012
II Jesienny Ogólnopolski Festiwal Tańca Freestyle Arena 2012 już za nami. Zmagania odbyły się w Kobierzycach, 25 listopada, na parkiecie Hali Sportowo–Widowiskowej. Organizatorem imprezy było Gminne
Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach.

Naszą gminę reprezentowali przede wszystkim tancerze z sekcji tańca TOP DANCE działającej w GCKiS. Podczas całodniowego święta
tańca można było zobaczyć prezentacje dzieci,
młodzieży i dorosłych tancerzy, którzy sprawdzili swoje siły i umiejętności na tej ogólnopolskiej
arenie tanecznej. Łącznie widzowie zobaczyli ponad 40 prezentacji przedstawiających różnorodne style i techniki tańca między innymi: balet, hip
hop, modern, popping, jazz, house i wiele innych.

Uczestnicy festiwalu zaprezentowali się w trzech
kategoriach wiekowych: do 11 lat, 12-15 lat i powyżej 15 lat, a swoje choreografie przedstawili
solo, w duetach oraz w formacjach. Festiwalowi
towarzyszyła gorąca, taneczna atmosfera. Dopisała także publiczność, która żywiołowo reagowała na to, co działo się na parkiecie. Uroczystego
wręczenia pucharów i nagród dokonał dyrektor
GCKiS w Kobierzycach Artur Cierczek. Wyniki zawodów na stronie www.kultura-kobierzyce.pl
Łukasz Wronkowski
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„Powstań Polsko, skrusz kajdany”

W Gimnazjum w Kobierzycach

Święto Odzyskania Niepodległości

Lekcja historii

Jak co roku, w Szkole Podstawowej w Kobierzycach, uroczyście obchodziliśmy Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Jest to data ważna dla wszystkich Polaków, dlatego zależy nam, aby w sposób szczególny uczcić pamięć tych, którzy walczyli o wolność Ojczyzny.

Przygotowania do inscenizacji sprawiały dzieciom wiele radości. Wszyscy byli podekscytowani
i przejęci swoim występem. Każdy chciał pokazać
się z jak najlepszej strony. Było wzniośle i krzepiąco. Uczniowie wspaniale interpretowali wiersze
i śpiewali pieśni patriotyczne. Świetna oprawa
plastyczna i muzyczna w pełni oddawała uroczy-

sty charakter święta. Zaproszeni goście byli pod
ogromnym wrażeniem zaangażowania uczniów.
Ze wzruszeniem słuchali występów młodych artystów, których na końcu nagrodzili ogromnymi
brawami. Owocna praca uczniów, nauczycieli
i wszystkich pracowników szkoły sprawiła, że ten
dzień na długo zostanie w naszej pamięci.
Anna Brzezińska

Projekt edukacyjny

9 listopada 2012 roku w Gimnazjum im. Zesłańców
Sybiru w Kobierzycach odbyły się obchody 94. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystość została otwarta wprowadzeniem
sztandaru szkoły przez poczet, a następnie odśpiewaniem hymnu narodowego przez młodzież
naszej szkoły.
W tym roku uroczystość przybrała formę lekcji historii przeplatanej pieśniami i wierszami patriotycznymi wykonywanymi przez uczniów naszego
gimnazjum. Młodzież śpiewała pieśni i recytowała
wiersze o tematyce patriotycznej.
Monika Łomecka

„Jesienne dary lasu”
Od wielu już lat w Gminnym Zespole Szkół w Bielanach Wrocławskich w październiku uczniowie klas 0- III spotykają się, aby wspólnie obchodzić jesienne święto,
które w tym roku nosiło nazwę „Jesienne dary lasu”.
W ramach tego przedsięwzięcia zaproponowano
ogólnoszkolny konkurs pt. „Leśny ludek”. Tegoroczną innowacją było popołudniowe spotkanie
dzieci w dwóch różnych terminach, a mianowicie
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klasy 0-I miały swój finał 9 października, natomiast
klasy II i III 15 października 2012 roku w godz. od
14:30-16:30. W finale uczniowie zaprezentowali
się w przedstawieniu teatralnym pt. „W zaczaro-

wanym lesie”, wykonywali piosenki i wiersze oraz
pokazali się w świetnej aranżacji tańca „Jesienny
kujawiak”. Były również działania plastyczno-techniczne, w czasie których dzieci wyczarowywały
piękne dary jesieni. Do ich stworzenia używali materiałów, którymi ta piękna pora roku nas obdarzyła. Były więc jesienne skrzaty, jeże, wianki, ludki,
szyszkowe sowy, jesienny las, liściaste kompozycje, wielkoformatowy las i inne tego typu wytwory dziecięcej wyobraźni. Równocześnie w czasie,
gdy dzieci się bawiły paliło się ognisko i dopiekały
się ziemniaki, które najmłodsi chętnie zajadali.
Wolontariusze bezinteresownie zaangażowali się
w pomoc, przygotowanie i przeprowadzenie całej
imprezy. Była to dla nich okazja do sprawdzenia
się w zupełnie nowej roli. Dzięki temu nauczyli się
pomocy najmłodszym, a także jak przygotować
i przeprowadzić różnorodne działania zachęcające dzieci do aktywności sportowej i plastycznej.
Joanna Para

edukacja
Pasowanie na ucznia to już tradycja we wszystkich szkołach podstawowych

Jesteśmy już uczniami

W październiku i listopadzie br. odbyły się we wszystkich szkołach podstawowych na terenie Gminy Kobierzyce uroczystości honorowego „pasowania na ucznia”.

Pasowanie na ucznia w SP w Bielanach Wrocławskich

Pasowanie na ucznia w SP w Kobierzycach

Symboliczne pasowanie uświadamia
nowym uczniom, że stają się częścią
szkolnej społeczności, są przyjmowani
i akceptowani przez kolegów i nauczycieli oraz zaczynają w pełni korzystać
z praw i obowiązków ucznia. Pierwszaki
w tym dniu odświętnie ubrani i przejęci, jak na najważniejszy dzień przystało, składali ślubowanie być dobrym
uczniem, kolegą, Polakiem. Uczniowie
klas pierwszych zaprezentowali się
w różnorodnych programach artystycznych, w których wykazali umiejętności
wokalne, taneczne, teatralne, a także
zdawali „egzamin” wiedzy praktycznej
i wiedzy o świecie. Np. w Szkole Podstawowej
w Kobierzycach pierwszaki wystąpiły w przedstawieniu „Kubuś Puchatek i Krzyś” oraz „Pani
Jesień”, poza tym recytowały wiersze i pięknie

Pasowanie na ucznia w SP w Pustkowie Żurawskim

śpiewały. Dodatkowo w szkołach mających
patrona tj. w Szkole Podstawowej im. UNICEF
w Bielanach Wrocławskich i w Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta w Pustkowie

Żurawskim pierwszoklasiści uroczyście ślubowali na szkolny sztandar
i zaśpiewali wspólnie hymn szkolny.
Wszędzie uczniowie klas pierwszych
otrzymali pamiątkowe dyplomy
i upominki, a od rodziców słodkie prezenty. Potwierdzeniem przyjęcia do
społeczności szkolnej było wręczenie
legitymacji szkolnej. Tradycja „pasowania” weszła również do przedszkoli
i gimnazjów. Uroczyste ślubowanie
najmłodszych przedszkolaków i gimnazjalistów jest już w programie tych
placówek oświatowych. Należy mieć
nadzieję, ze wszystkie zobowiązania
najmłodszych uczniów będą z sukcesem zrealizowane, a szkoła będzie miejscem przyjaznym
i atrakcyjnym.
Anna Wilisowska
na podstawie materiałów ze szkół podstawowych

Projekt edukacyjny

„Bezpiecznie i ekologicznie z gazem ziemnym”
Uczniowie klas trzecich ze Szkoły Podstawowej w Kobierzycach po raz drugi przystąpili do realizacji projektu edukacyjnego „Bezpiecznie i ekologicznie z gazem
ziemnym”, organizowanego przez firmę Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna Dolnośląski Oddział Obrotu Gazem we Wrocławiu.
Akcja miała na celu kształtowanie u najmłodszych postaw proekologicznych, zapoznanie dzieci z rolą gazu ziemnego i m.in. jego bezpiecznym
użytkowaniem. W dniach 23 i 26 października
2012 r. przeprowadzone zostały zajęcia, podczas
których omówiono tematy: pochodzenie, transport, zastosowanie, ekologia i bezpieczeństwo
użytkowania gazu ziemnego. Na zajęciach wykorzystano przesłane przez Organizatora – PGNiG
S.A. DOOG materiały pomocnicze tj. komiksy
„Przygoda w świecie błękitnej energii” oraz film
„Skarby ziemi”. Po pierwszej części zajęć i uzyskaniu dużej dawki informacji, obie klasy wzięły
udział w konkursie plastycznym na plakat. Raport
z przeprowadzonych zajęć i zdjęcia prac konkur-

sowych wysłano do Organizatora. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu klasa 3a zdobyła główną
nagrodę – wycieczkę do wrocławskiego Humani-

tarium, na którą pojadą wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie.
Bożena Węgrzyn
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edukacja/kultura

moja gmina - moja wieś

Internetowy Teatr TVP w Szkole
Podstawowej w Kobierzycach

Edukacja
kulturalna
uczniów
Spektaklem „Czarnoksiężnik z krainy OZ” Teatru
im. Juliusza Słowackiego w Krakowie Telewizja
Polska zainaugurowała w poniedziałek 29 października projekt „Internetowy Teatr TVP dla
szkół”. Przedstawienie oglądało na żywo przez
Internet kilkanaście tysięcy uczniów z ponad 100
szkół podstawowych w całej Polsce. Nasi uczniowie
również skorzystali z tej transmisji.
W ten sposób ruszył pierwszy w Polsce „Internetowy Teatr TVP dla szkół”. Po raz pierwszy przez
Internet, w sposób kodowany, uczniowie mogli
obejrzeć spektakl teatralny na żywo „Czarnoksiężnik z Krainy Oz” w reżyserii Jarosława Kiliana z muzyką Grzegorza Turnaua.
Spektakl był znakomity - efekty specjalne, scenografia Julii Skrzyneckiej i oczywiście wspaniałe
kreacje aktorskie.
Ideą tego przedsięwzięcia jest stworzenie jak najszerszego dostępu do wydarzeń kulturalnych „wysokich lotów”, urozmaiciło ono szkolne zajęcia
i było ważnym elementem edukacji artystycznej
oraz sposobem na wyrabianie potrzeby korzystania z życia kulturalnego.
Barbara Rzeźnikiewicz

„Wszystko, co we mnie dobre, zawdzięczam książce”

„Moda na czytanie”
Ta mądra myśl została wypowiedziana przez wielkiego rosyjskiego pisarza Maksyma Gorkiego żyjącego na przełomie IX i XX wieku. Niestety, w dzisiejszej dobie,
gdy króluje telewizja, komputer i Internet coraz mniej jest pasjonatów książki, zanika idea czytelnictwa.
Jak zachęcić uczniów do
czytania książek, nie tylko obowiązkowych lektur
szkolnych? W jaki sposób
propagować czytelnictwo
wśród dzieci i młodzieży?
W bieżącym roku szkolnym,
nauczyciele Szkoły Podstawowej w Kobierzycach
opracowali projekt edukacyjno-czytelniczy o nazwie
„Moda na czytanie”. W ramach projektu, przez cały
rok szkolny realizowane
będą różne działania, których celem jest propagowanie idei czytelnictwa wśród
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uczniów klas IV-VI. Dotychczas zrealizowano trzy
z nich. W ramach obchodów Tygodnia Pisania
Listów przypadającego od 9 do 15 października
uczniowie napisali listy do koleżanek, kolegów
i nauczycieli, które doręczyli listonosze „Słonecznej poczty”. W bibliotece szkolnej można było
uczestniczyć w pisaniu listu otwartego do Harry
Pottera, polegającym na dopisaniu kolejnych
fragmentów bez znajomości wcześniejszych wpisów. W ramach zadania „Przysłowia mądrością narodów” powstała pięknie ilustrowana uczniowska
„Księga przysłów polskich”, którą można obejrzeć
w bibliotece. Na szkolnym korytarzu wyeksponowano wykonane przez uczniów plakaty promujące czytanie książek oraz cytaty – wypowiedzi znanych osób nt. roli książek i czytania w ich życiu.
Urszula Romanowska

edukacja/sport
„Ziemia dla wszystkich”

Ekologiczny certyfikat dla Przedszkola w Kobierzycach
Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach od dwóch lat bierze czynny udział w projekcie Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”.
Celem tej współpracy jest promowanie proekologicznych i prospołecznych postaw wśród dzieci przedszkolnych oraz społeczności lokalnej poprzez angażowanie
ich w realizację projektów związanych z ochroną środowiska.
Realizowaliśmy projekty własne i ogólnopolskie
m. in.„ Kubusiowi Przyjaciele natury”, „Drzewo,
dom wielu stworzeń”, „Drzewo naszym przyjacielem”, „Woda to życie”, „Akademia Zdrowego
Przedszkolaka’’. Poprzez realizację tych projektów
dzieci miały możliwość brania udziału w różnorodnych działaniach o charakterze edukacyjnym i wychowawczym. Mogły doświadczać jak
wielkim i pięknym darem jest przyroda, mogły
się także przekonać jak niewiele potrzeba, aby
ten dar zniszczyć poprzez bezmyślną działalność człowieka. Poznawanie przez przeżywanie
– prowadzone w ten sposób zajęcia zaspokajały
u dzieci naturalną potrzebę ciekawości świata, ułatwiły poznanie przyrody i kształtowały poczucie
odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego. Przedszkolaki systematycznie brały udział
w akcji „Sprzątanie Świata” zbierając śmieci z oko-

3 zwycięstwa seniorek z rzędu!

Dziewczęta z KPR-u
w drodze do I ligi?!

Znakomicie rozpoczęły swój drugi sezon w II
lidze piłkarki ręczne KPR-u Kobierzyce.

Wyjazdowe zwycięstwa nad Zagłębiem II Lubin 46-18 oraz UKS Kusym Balticą Szczecin 35-29
oraz pierwsze zwycięstwo przed własną publicznością z niepokonanym wcześniej MKS MOS Gniezno 31-21 pozwoliły na objęcie samodzielnego
prowadzenia w I grupie II ligi kobiet prowadzonej
przez Wielkopolski Związek Piłki Ręcznej.
Kolejnym przeciwnikiem podopiecznych
Renaty Jastrzębskiej i Jerzego Dyrkacza będzie
w wyjazdowym meczu AZS AWF Volkswegen Poznań, a pierwszą rundę zmagań szczypiornistek
zakończy 15 grudnia w kobierzyckiej hali mecz
z MKS Spartą ZLiT Gubin.
Tabela po trzech kolejkach:
1. KPR Kobierzyce:
3 (M); 6 (Pkt); 112 (BZ); 68 (BS); 44 (R-ca)
2. AZS AWF Volkswagen Poznań:
3 (M); 4 (Pkt); 92 (BZ); 73 (BS); 19 (R-ca)
3. MKS MOS Gniezno:
3 (M); 4 (Pkt); 81 (BZ); 71 (BS); 10 (R-ca)
4. UKS Kusy Baltica Szczecin:
3 (M); 4 (Pkt); 84 (BZ); 82 (BS); 2 (R-ca)
5. MKS Sparta ZLiT Gubin:
3 (M); 0 (Pkt); 66 (BZ); 87 (BS); -21 (R-ca)
6. MKS Zagłębie II Lubin:
3 (M); 0 (Pkt); 60 (BZ); 114 (BS); -54 (R-ca)
Wojciech Duczek

lic przedszkola, a starszaki
z
kobierzyckiego
parku.
Wspólnie z rodzicami upiększyliśmy otoczenie przedszkola krzewami i kwiatami.
Posadziliśmy ponad 40 drzew.
Dzieci zbierały makulaturę,
rozprowadzały wśród mieszkańców ulotki zachęcające do
oszczędzania wody i segregowania śmieci. Za nasze działania ekologiczne na rzecz
środowiska
otrzymaliśmy
Certyfikat Szkoły Promującej
Ekorozwój. Wręczenie Certyfikatu odbyło się 25 IX 2012 na
IV Dolnośląskiej Konferencji Edukacji Ekologicznej pod patronatem Wojewody Dolnośląskiego

w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Patrycja Nowak

Emocje na parkiecie

Gwiazdy piłkarskie w kobierzyckiej hali
4 listopada 2012 r. w Hali Sportowo-Widowiskowej w Kobierzycach rozegrany został I Turniej o Puchar Wójta Gminy Kobierzyce w halowej piłce nożnej. Organizatorami turnieju byli: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach oraz Agencja Sportowa AS-35 z Dariuszem Sztylką i Remigiuszem Jezierskim na czele.

Najpierw rozegrano turniej młodzieżowy
z udziałem 6 drużyn: sekcja GCKiS z Kobierzyc,
sekcja GCKiS z Jaszowic, sekcja GCKiS z Bielan
Wrocławskich, Falko Rzeplin, reprezentacja Gminy Jordanów Śląski i Energetyk Siechnice. Po rozgrywkach grupowych w meczu o III miejsce zespół GCKiS Jaszowice 2:1 pokonał GCKiS Bielany
Wrocławskie. W finale młodzi piłkarze z Kobierzyc
wygrali z Energetykiem Siechnice 6:0. Najlepszy
strzelec turniej Patryk Skowroński z Kobierzyc
zdobył 7 bramek i wystąpił w drużynie Gwiazd AS
35, obok m. in. Janusza Jedynaka, Dariusza Sztylki,

Jarosława Laty, czy Remigiusza Jezierskiego. Rywalem Gwiazd był zespół „ Przyjaciele Kobierzyc”,
w którym zagrali m. in. Zbigniew Mandziejewicz,
Radosław Jasiński, Waldemar Tęsiorowski i trener
lidera IV ligi piłkarskiej GKS-u Kobierzyce - Wiesław Urycz. Po zaciętym spotkaniu 4:3 wygrali
„Przyjaciele Kobierzyc”. Spotkania piłkarskie urozmaiciły występy sekcji tanecznych GCKiS Kobierzyce. Nagrody i wyróżnienia wręczał Wójt Gminy
Kobierzyce, któremu towarzyszyli byli i aktualni
piłkarze ekstraklasy - Janusz Sybis, Jarosław Fojut
i Fabian Pawela.
Janusz Kołodziej
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sport

moja gmina - moja wieś

Udane starty młodych judoków

Judo w barwach jesieni

Mimo, iż za oknem szaruga, jesienne lenistwo w strugach deszczu nie udzieliło się bielańskim judokom, ale za to barwy jesieni przybrały złote i brązowe
medale zawodników.

Na przełomie października i listopada wystartowali oni w czterech prestiżowych turniejach,
w tym w dwóch zagranicznych: w Povazskiej Bystricy (Słowacja) i Cottbus (Niemcy). Z zawodów
krajowych najsilniej obsadzone były te, które rozegrano w Opalenicy. Po najwyższe trofeum sięgnął tam Aleksander Sekuła, wyróżnić należy też
5 miejsce Krzysztofa Karwali. Szczególnie atrakcyjne dla dzieci były zawody u naszych południowych sąsiadów, ponieważ oprócz walk turniejowych miały także okazję zakosztować prawdziwie
obozowego życia sportowego. W czasie dwudniowego pobytu na Słowacji zawodnicy mogli przespać się na macie w hali sportowej, przyrządzić
z trenerami posiłki w polowych warunkach i poczuć niepowtarzalną atmosferę wspólnej podróży. Najważniejsze pozostały oczywiście wyniki
sportowe. Mimo, iż tym razem udało się przy-

Sukcesy małych koszykarzy

Basket Kobierzyce
zwycięża w I turnieju
Od września ruszyła już IV edycja programu
koszykarskiego „Okolice Basketmanii”. W tym
sezonie grono trenujących koszykarzy w Kobierzycach powiększyło się o nową, bardzo liczną grupę zawodników uczących się w klasach
I-II.

Oprócz nich są także ćwiczący już czwarty rok starsi koledzy z klas III-IV, którzy mają już
na swoim koncie liczne sukcesy. Warto również
wspomnieć, że młodzi sportowcy są już zawodnikami nowopowstałego klubu Basket Kobierzyce i reprezentują jego barwy. W sobotę 17 listopada odbył się inaugurujący nowy sezon turniej
w ramach wyżej wymienionego programu. Na te
rozgrywki młodzi koszykarze pojechali już jako
reprezentacja Basketu Kobierzyce, a debiut wypadł bardzo okazale. Zwycięstwo zarówno w klasach I-II jak i w klasach III-IV, a także nagroda za
wyróżniające się wyszkolenie techniczne, bardzo
cieszą trenera Karola Jaśko. Dla najmłodszych zawodników był to pierwszy start w takim turnieju,
a ich starsi koledzy w meczu o I miejsce pokonali
rówieśników ze Śląska Wrocław. Młodym zawodnikom Basketu Kobierzyce życzymy samych celnych rzutów i walki o jak najwyższe cele.
Wojciech Duczek
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wieźć tylko jeden medal brązowy wywalczony
przez Jakuba Saję, zebrane doświadczenia będą
procentować w przyszłości. Start w Niemczech
medalowo przyniósł podobne wyniki. Był to
brązowy medal Wojciecha Wargockiego, który pochodzi z bardzo usportowionej rodziny.
Jego starszy brat Michał- multimedalista bielańskiej sekcji judo, stawiający także pierwsze kroki
w turniejach tenisa ziemnego i zdobywający już
pierwsze punkty rankingowe w tej dyscyplinie, za
sprawą swoich sukcesów sportowych jest także
laureatem stypendium sportowego Wójta Gminy Kobierzyce, podobnie jak jego kolega Maciej
Kuczer. Młodszemu z braci Wargockich życzymy
dalszych sukcesów na tatami, a poczynania sportowe Michała będziemy wspierać, bez względu
na to, którą z dyscyplin wybierze. Wkrótce kolejne starty, a już od dziś rozpoczynamy odliczanie

Rywalizacja pod koszami

i przygotowania do III edycji Bielańskiego Turnieju
Mikołajkowego „Funny Judo”, na który wszystkich
sympatyków tego sportu serdecznie zapraszamy.
Grzegorz Harężlak

Sport szkolny
W listopadzie w Hali Sportowo-Widowiskowej w Kobierzycach odbyły się zawody gminne w mini
koszykówce i koszykówce. Stawką w rywalizacji był awans do zawodów powiatowych w Kamieńcu
Wrocławskim i Siechnicach.
Wśród gimnazjalistów rywalizację Kobierzyc
z Bielanami Wrocławskimi wygrało Gimnazjum
w Kobierzycach. W meczu dziewcząt padł wynik
101 – 10, a chłopcy zakończyli rywalizację rezultatem 67 – 15. W mini koszykówce rywalizowali
przedstawiciele trzech szkół. Wśród dziewcząt padły następujące wyniki: Kobierzyce-Tyniec Mały
40-8, Kobierzyce-Bielany 30-4 oraz Bielany-Tyniec 11-10. Końcowa kolejność - 1. SP Kobierzyce,

2. SP Bielany Wrocławskie, 3. SP Tyniec Mały. Wyniki chłopców: Bielany-Kobierzyce 14-10, Kobierzyce-Tyniec Mały 34-12, Bielany-Tyniec Mały 20-4.
Końcowa kolejność - 1. SP Bielany Wrocławskie,
2. SP Kobierzyce, 3. SP Tyniec Mały. Gimnazjaliści
z Kobierzyc oraz dziewczęta z SP Kobierzyce
i chłopcy z SP Bielany Wrocławskie będą reprezentować naszą gminę w zawodach powiatowych.
Wojciech Duczek

