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Wyrazy głębokiego współczucia
dla Pani Urszuli Hutty
z powodu śmierci

Mamy
składają
Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce
wraz z pracownikami Urzędu Gminy Kobierzyce
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8 listopada 2013 roku w wypełnionej
do ostatniego miejsca Sali Widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Kobierzycach odbyła się 11 edycja wręczenia stypendiów Wójta Gminy Kobierzyce. Stypendium artystyczne otrzymali:
Dajana Gaweł, Marta Kasiowniak, Edyta
Kubiak, Marta Kubiak, Katarzyna Postlethwaite, Paulina Wójcik, Paulina Żyłka.
Stypendium naukowe otrzymali: Anna
Chmaj, Magdalena Cichy, Milena Derechowska, Artur Derechowski, Aleksandra
Dybka, Katarzyna Dzik, Agnieszka Florczyk, Marta Góral, Elżbieta Górka (otrzymała również stypendium Rady Powiatu
Wrocławskiego), Dominik Hawryluk, Igor
Hołowacz, Jędrzej Jachira, Maksymilian
Janc, Dominik Jankowski, Monika Klimiuk,
Nina Kościk, Aleksandra Liniewicz, Michalina Matuszewska, Michał Mrugała, Mateusz
Rokita, Konrad Rudnicki, Jakub Skoniecz-

Stypendia rozdane

ny, Kaja Sobala, Dawid Sroka, Mateusz
Wasylkiewicz, Martyna Zdeb. Stypendium
za osiągniecia sportowe dostali: Klara
Andrzejczak, Marcin Cichy, Adam Dudek,
Weronika Górecka, Martyna Jędrzejko,
Piotr Kozimor, Maciej Kuczer, Monika Kurzątkowska, Oliwia Kurzątkowska, Hubert
Laskowski, Anna Lazopoulos, Alicja Łukasik, Aleks Marmurowicz, Magdalena Matuszewska, Monika Matuszewska, Martyna Michalak, Paweł Michniewicz, Andrzej
Sadowski, Agnieszka Siekańska, Marta
Trzeciakiewicz, Michał Wargocki, Mariola
Wiertelak i Łukasz Wojciechowski.
Spotkanie miało bardzo uroczysty charakter. Wójtowi Ryszardowi Pacholikowi
w trakcie wręczania stypendiów na scenie towarzyszyli zaproszeni goście. Byli
to: Barbara Brulińska-Albiniak - Starszy
Wizytator Dolnośląskiego Kuratorium
Oświaty, Agnieszka Kosztyło-Pałys - Dy-

rektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatu Wrocławskiego,
Michał Iwan - Dyrektor Zespołu Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu oraz Henryk Łoposzko - Zastępca
Przewodniczącego Rady Gminy Kobierzyce. W trakcie uroczystości miały miejsce
występy artystyczne i pokazy sportowe,
a jako pierwsza zaprezentowała się piosenkarka z Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Kobierzycach Paulina Wójcik,
która otrzymała stypendium za osiągnięcia artystyczne.
-„Z GCKiS w Kobierzycach związana jestem już od ośmiu lat. Zaczęło się dość
przypadkowo. Któregoś dnia, gdy byłam
jeszcze w drugiej klasie Szkoły Podstawowej w Kobierzycach, przyszła do nas na
lekcje dwójka instruktorów i zaczęła opowiadać o tym, co można robić w GCKiS, jakie są zajęcia i kto je prowadzi. Spodobało
mi się to i zechciałam sama spróbować
swoich sił. W ten sposób trafiłam do zespołu „Jagódki”, a później już się potoczyło
dalej. Obecnie uczę się w XVII LO we Wrocławiu, ale wciąż uczestniczę w zajęciach
indywidualnych i grupowych w Kobierzycach. Śpiewanie to po prostu moja pasja.
Nie wyobrażam sobie, bym mogła robić
coś innego” - powiedziała Paulina, która
również na zakończenie uroczystości dała
próbkę swojego talentu wokalnego.
Bardzo podobały się również krótkie pokazy karateków z Klubu Karate Kyokushin Kobierzyce. Trener Dariusz Kwiecień
z dumą mówił o swoich podopiecznych –
„Chciałbym podkreślić, że obok sukcesów
sportowych, które z roku na rok są coraz
bardziej imponujące, moi zawodnicy
znakomicie godzą naukę z uprawianiem
sportu, mają zresztą w GCKiS do tego
znakomite warunki. Klara Andrzejczak ze

średnią ocen 5,8 byłaby w czołówce osób
wyróżnionych za osiągnięcia naukowe,
ale ona wybrała stypendium sportowe.
Takich zawodników, którzy mają wysokie
średnie w szkole jest w naszym klubie
znacznie więcej, z czego oczywiście bardzo się cieszę”
- „Dla mnie jako dyrektora GCKiS najważniejsze jest to, że od początku istnienia
programu stypendialnego w Gminie Kobierzyce wśród wyróżnionych znajdują
się uczestnicy zajęć sportowych i artystycznych, organizowanych przez nasze
centrum. Traktujemy to jako wyróżnienie
i swoisty sprawdzian jakości naszej pracy.
Widać, że uzdolniona młodzież i dzieci
potrafią pogodzić naukę ze swoimi zainteresowaniami, a my po prostu dajemy im
szansę, by te pasje rozwijali” - powiedział
Artur Cierczek, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach.
Wśród wyróżnionych za osiągnięcia
sportowe nie brakowało reprezentantów
Polski, jak choćby Alex Marmurowicz, reprezentujący KKK Agnieszki i Sylwestra
Sypieniów, który uczestniczył w Mistrzostwach Świata Juniorów w karate, czy
też uczennica drugiej klasy Gimnazjum
w Bielanach Wrocławskich Magdalena
Matuszewska, która w Hiszpanii reprezentowała nasz kraj na Mistrzostwach Europy w jeździectwie. - „Moja przygoda z tą
dyscypliną sportu zaczęła się wtedy, gdy
moja starsza siostra Monika (też tegoroczna stypendystka!) zaczęła odnosić sukcesy na kolejnych zawodach. Postanowiłam
pójść w jej ślady i nie żałuję, bo reprezentować Polskę na zawodach najwyższej
rangi - to naprawdę wspaniałe uczucie.
Oprócz skoków próbuję też swoich sił
w ujeżdżeniu. Treningi i starty w zawodach
wymagają sporo czasu i wielu wyrzeczeń,
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ale jak dotąd jakoś udaje mi się godzić
uprawianie sportu z nauką, a średnia ocen
5,2 nie jest chyba taka zła”- powiedziała,
uśmiechając się, młoda amazonka z Bielan
Wrocławskich.
Jedną z najwyższych średnich (5,9) za osiągnięcia naukowe legitymuje się Monika
Klimiuk, absolwentka Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym. - „Obecnie chodzę
do Gimnazjum nr 10 we Wrocławiu. Jest
to szkoła z językiem angielskim i hiszpańskim. Czy jestem tzw. „normalną dziewczyną”? Oczywiście, że tak. Wiem, że niektórzy
czasami patrzą na mnie jakoś dziwnie, gdy
usłyszą o moich ocenach szkolnych, ale
ja po prostu bardzo się staram i naprawdę lubię się uczyć. Jestem osobą ciekawą
świata, chciałabym wiedzieć jak najwięcej.
Potrafię sobie zorganizować zajęcia, tak
bym miała trochę wolnego czasu na swoje
przyjemności. Interesuję się mangą i anime - japońskimi komiksami. Lubię oglądać
dobre filmy i czytać książki, nie tylko te
związane z nauką.”
Obecny na spotkaniu ze stypendystami
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
Kobierzyce Henryk Łoposzko powiedział:
-„Od 11 lat radni uchwalają w budżecie
stosowną kwotę na stypendia dla uzdolnionych dzieci i młodzieży. Z roku na rok
przybywa uzdolnionych dzieci, uprawnionych do otrzymywania stypendiów, z czego bardzo się cieszymy. W tym roku liczba
osób jest rekordowa. Nie martwimy się
tym, że musimy wydać więcej pieniędzy
na stypendia. Przeciwnie - jest to dla nas
powód do dumy”.
Wójt Ryszard Pacholik podsumowując
uroczystość powiedział: - „Jeszcze nigdy
w 11-letniej historii nie zdarzyło się, byśmy
mieli tak wspaniałych stypendystów. Średnie powyżej 5,0 oraz wspaniałe osiągnięcia sportowe i sukcesy artystyczne dotyczą

7

wszystkich bez wyjątku, którzy tego dnia
są z nami. Jestem z was bardzo dumny.
Po latach widać, że akcja stypendialna
przynosi spodziewane wyniki. Mamy naprawdę utalentowane dzieci i młodzież
w naszej gminie. Stypendia, które otrzymaliście, są tylko skromną formą nagrody
za trud włożony w osiąganie tak wspaniałych wyników naukowych, sportowych
czy artystycznych.”
Po zakończeniu części oficjalnej i występów artystycznych był czas na słodki poczęstunek i rozmowy.

Janusz Kołodziej
fot. M. Mazurkiewicz
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