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Otwarcie świetlicy
w Racławicach Wielkich
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Ważne telefony
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy

Ryszard Pacholik
Piotr Kopeć
Maria Prodeus
Maria Wilk

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

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

798 740 461
607 439 039
71 36 98 120
71 36 98 129

REFERAT OGÓLNY I SPRAW OBYWATELSKICH
Kierownik Referatu
Biuro Obsługi Klienta
Sekretariat

Joanna Kłodzińska
Barbara Hebda
Magdalena Sypniewicz
Marta Szczygieł
Anna Muraczewska

71 36 98 209
71 36 98 105
71 36 98 106
71 36 98 130
71 36 98 125

REFERAT FINANSOWY
Wymiar podatków lokalnych od osób fizycznych
Joanna Szymczak
Agnieszka Łysakowska
Edyta Duniec
Wymiar podatków lokalnych od osób prawnych
Jacek Skrzyniarz
Księgowość podatkowa Anna Bojdo
Marek Wilk
Egzekucja
Violetta Kowalska
Kasa
Gospodarka odpadami Małgorzata Biesiada
Magdalena Bąk
Egzekucja opłat
Marcin Kałka

Pieśni ludu polskiego, a to Polska właśnie…
Pod takim hasłem, 10 listopada 2015 r., w klubie Stowarzyszenia
Przedsiębiorców Ziemi Kobierzyckiej „Stara Świetlica” w Bielanach
Wrocławskich, miała miejsce kolejna edycja Wieczoru Patriotycznego. Jak zwykle przy stołach zabrakło ludzi uznających siebie
samych za nowoczesnych i postępowych, twierdzących wręcz, że
patriotyzm nie jest nam do niczego potrzebny, staje się przeżytkiem i odchodzi do historii. Według tych, którzy kolejny raz skorzystali z zaproszenia, patriotyzm jest wyrazem dojrzałości i odpowiedzialności w każdych czasach. Mogą zmieniać się jego formy, ale
tym co łączy nas każdego roku, jest naturalna potrzeba dążenia
do tworzenia wspólnoty rodzinnej i akcentowania przynależności do wspólnoty narodowej, bez których trudno normalnie żyć i
rozwijać się. I mimo, że trudno to niektórym zrozumieć: potrzeba
powrotu do źródeł naszej wewnętrznej siły: historii, kultury i tradycji, tego co składa się na naszą tożsamość narodową, sprawia, że
od 10 lat akcentujemy wagę patriotyzmu w naszym życiu. Formuła
spotkania nie uległa zmianie, została jedynie wzbogacona o pieśni

ludu polskiego, śpiewane w naszych domach, stanowiąc ważny
element rodzimej tradycji, łącząc pokolenia i nadając sens naszej
codzienności. I nieważne jest kto i w jaki sposób interpretował kolejne utwory, kto był pierwszy, kto drugi. Ważne, że integrujemy się
wokół ważnej dla nas idei. Człowiek bowiem może obejść się bez
wielu instytucji społecznych, ale nie może normalnie egzystować
w pojedynkę, bo nasza natura pozostaje zawsze taka sama, nawet
jeśli mamy głębokie poczucie własnej odrębności. Dziękujemy zatem przede wszystkim Jurkowi Jagodzie, który nieodmiennie od
10 lat utwierdza nas w przekonaniu o naszej wielkości jako społeczność nie przez to ile posiadamy, ale co wnosimy do własnego
środowiska w sferze wartości ideowych, godności i szacunku do
wspólnie wypracowanej historii, ludzi i kultywowanych tradycji. To
jest nasz wyróżnik i nasz potencjał, szczególnie w trudnych, pełnych zawirowań czasach, w jakich przyszło nam żyć. Jeśli chcecie
wiedzieć jak to się robi zapraszamy do nas.
Wanda Gołębiewska

71 36 98 103
71 36 98 131
71 36 98 132
71 36 98 113
71 36 98 148
71 36 98 116
71 36 98 122
71 36 98 195
71 36 98 205
71 36 98 181

REFERAT INWESTYCJI, NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA
Rafał Krasicki
Kierownik referatu
Insp. nadzoru inwestorskiego
Grzegorz Morawski
Wodociągi, kanalizacja, melioracje
Karolina Jędryka
Dariusz Mirek
Architektura i budownictwo
Grzegorz Maszka
Zdzisław Skrzyniarz
Gospodarka nieruchomościami i geodezja
Marta Borkowska
Magdalena Cendrowicz
Ochrona środowiska
Elżbieta Nawrocka
Monika Pilichowska

Agnieszka Kobus-Kochańczyk

71 36 98 214
71 36 98 204
71 36 98 192
71 36 98 112
71 36 98 180
71 36 98 108
71 36 98 110
71 36 98 136
71 36 98 211
71 36 98 111

REFERAT DRÓG TRANSPORTU I MIENIA KOMUNALNEGO
Piotr Ligas
Kierownik referatu
Komunikacja zbiorowa, interwencje
Małgorzata Seredyńska
Drogi gminne i infrastruktura
Joanna Najmrodzka
Gospodarka komunalna Monika Skórzewska
Jarosław Komorowski
Oświetlenie drogowe Zbigniew Ratajewski
Gospodarka mieszkaniowa
Marta Stachów

71 36 98 191
71 36 98 213
71 36 98 201
71 36 98 146
71 36 98 107
71 36 98 171
71 36 98 177

REFERAT ŚRODKÓW ZEW. I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Pozyskiwanie środków zew.
Anna Dudarska
Zamówienia publiczne Sylwester Janaszkiewicz
Paweł Piwowarski
Jolanta Urbaś

71 36 98 155
71 36 98 176
71 36 98 162
71 36 98 149

REFERAT EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
Kierownik referatu
Sport
Oświata i kultura

Anna Wilisowska
Wojciech Duczek
Edyta Brzezińska
Iwona Witkowska

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

Barbara Świerczyńska

71 36 98 206

Lucyna Suchecka
Agnieszka Jankowska-Jakus
Maria Okraszewska
Informatyka
Marek Milewski
Paweł Eljasiński
Działalność gospodarcza Agata Krajewska
Audytor wewnętrzny Paweł Giszko
Ewidencja ludności
Wiesława Suchecka
Sprawy wojskowe i OC Henryk M. Bosiacki

71 36 98 208
71 36 98 163

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

71 36 98 000

Radca Prawny

71 36 98 017

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC

Stanowiska samodzielne

Kadry
Promocja gminy

71 36 98 138
71 36 98 200
71 36 98 199
71 36 98 104
71 36 98 203
71 36 98 189
71 36 98 202

Występ „drużyny” Ryszarda Pacholika

EPI
poszukuje do pracy na stanowisko:

Firma IMPEL
poszukuje osób na stanowisko:

MAGAZYNIER

SPRZĄTAJĄCY/A

miejsce pracy: Bielany Wrocławskie

Bielany Wrocławskie

Zapewniamy:
– bezpłatny transport pracowników
na trasie: Kobierzyce – Bielany Wrocławskie – Kobierzyce
– jednozmianowy system pracy
– atrakcyjne świadczenia pozapłacowe
– umowę o pracę lub umowę zlecenie

Poszukujemy osób sprzątających do pracy na terenie sklepów
i galerii handlowych na Bielanach Wrocławskich.

Wymagania:
– mile widziana książeczka sanepidowska
– umiejętność pracy w zespole
Zainteresowanych prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres:
epi@epi.com.pl
lub o kontakt pod numerem telefonu:
782 988 880
od poniedziałku do soboty w godz. 8:00–16:00
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy procesie rekrutacji zgodnie
z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883).

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

Wymagania:
– mile widziane doświadczenie w sprzątaniu
– pracowitość
– dyspozycyjność
– mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności
Oferujemy:
– stałą pracę od zaraz
– umowę o pracę lub umowę zlecenie
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny
pod numerem telefonu:
510 011 619
lub przesyłanie CV na adres:
a.mazur@impel.pl

Wydawca: Urząd Gminy Kobierzyce

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

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

Redaguje zespół:
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

Wojciech Duczek, Agnieszka Jankowska - Jakus, Krzysztof Kmiecik, Janusz Kołodziej,
Piotr Kopeć, Elżbieta Regulska, Anna Wilisowska, Maria Wilk, Małgorzata Żurawska.
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Z obrad
Rady Gminy
Kobierzyce
27 listopada miała miejsce XII Sesja Rady
Gminy Kobierzyce. Rozpoczęła się wyjątkowo, ponieważ Radni Gminy Kobierzyce
oraz przedstawiciele pracowników Urzędu
złożyli Wójtowi Ryszardowi Pacholikowi
gratulacje z okazji otrzymania Odznaki
Honorowej za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego przyznanej przez Ministra
Administracji i Cyfryzacji. Po tym uroczystym momencie rozpoczęły się obrady.
Zostało podjętych 21 uchwał. Dotyczyły
one m.in.: stawek podatku od środków
transportowych, określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości, zasad
i trybu korzystania z gminnych obiektów
użyteczności publicznej, terenów rekreacyjnych i sportowych należących do Gminy Kobierzyce, przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kobierzyce”,
a także miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Kolejna sesja odbędzie się 18 grudnia 2015 r. o godz. 9.00.
Wszystkie podjęte uchwały oraz protokoły
z posiedzeń Rady Gminy Kobierzyce są dostępne na stronie www.ugk.pl.
Maria Okraszewska

Odznaka Honorowa
dla Wójta
Ryszarda Pacholika
16 listopada 2015 r. w Dolnośląskim
Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. W imieniu Ministra Administracji
i Cyfryzacji Wojewoda Dolnośląski To-

masz Smolarz wręczył Ryszardowi Pacholikowi Odznakę Honorową za Zasługi dla
Samorządu Terytorialnego. Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego została ustanowiona w czerwcu

2015 roku i jest wyróżnieniem nadawanym za szczególne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego. Wyróżnienie
nadawane jest za szczególne osiągnięcia
w pracy w samorządzie, za udział w pracach legislacyjnych, związanych z wprowadzaniem i reformowaniem samorządu
terytorialnego w administracji polskiej
i organizacjach międzynarodowych, czy
też za pracę naukową, badawczą i dydaktyczną dotyczącą samorządu.
Agnieszka Jankowska-Jakus
Wojewoda Dolnośląski Tomasz Smolarz odznacza Wójta Ryszarda Pacholika

Nowa świetlica
w Racławicach Wielkich
W dniu 22 listopada br. odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Racławicach Wielkich.
W otwarciu wzięli udział Wójt Gminy Ryszard Pacholik, Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska, członkowie Rady Sołeckiej oraz mieszkańcy miejscowości. Na
początku Ks. proboszcz Ireneusz Alczyk
dokonał poświęcenia świetlicy, a następnie sołtys oraz radny Andrzej Krzesłowski
zaprosił gości na skromny poczęstunek.
– „Mam nadzieję, że nowa świetlica będzie
służyć mieszkańcom tej miejscowości,
a szczególnie dzieciom i młodzieży, któ-

3

rzy w ramach różnych zajęć będą mogli
aktywnie spędzać wolny czas i realizować
swoje pasje i zamiłowania. Oddanie tego
obiektu zgodne jest z naszą strategią rozwoju gminy, która zakłada, by docelowa
w każdej miejscowości znajdowała się
świetlica wiejska. Ten obiekt prezentuje
się bardzo efektownie, jest funkcjonalny
i zapewne przyczyni się do lepszej integracji mieszkańców, a na tym mam szczególnie zależy”– powiedział obecny na uroczystości otwarcia Ryszard Pacholik, Wójt
Gminy Kobierzyce.
Andrzej Krzesłowski

Kobeřicke Zaduszki
22 listopada 2015 r. w niedzielne popołudnie
spotkaliśmy się u naszych czeskich przyjaciół na zaduszkowym koncercie. W kościele
parafialnym w Kobeřicach, dzięki życzliwości tamtejszego proboszcza księdza Marka
Pawlicy, na zaproszenie starosty Lukáša Kubnego rozbrzmiały piękne strofy utworów
przygotowanych przez artystów z GCKiS.

takich utworów jak „Modlitwa” Bułata Okudżawy, „Sens” Rubika, czy też „Dziwny jest
ten świat” Czesława Niemena wykonane
wręcz brawurowo przez solistów, chór „Diament” i muzyków zapewniły prawdziwą
ucztę dla każdego, nawet najbardziej wymagającego melomana. W podziękowaniu
dla nas, chór „Kobeřicka schola” zaśpiewał

Fragment koncertu w kobeřickim kościele

Pierwsze zdjęcie w nowej świetlicy

To dobry moment, późna jesień, za oknami
szaruga, krople deszczu jak łzy spływające po szybie, by móc po całym dniu pracy
usiąść z kubkiem gorącego kakao i zamyślić
się… choć na chwilę. I to dobry moment,
by tą chwilą ciszy, zadumania podzielić się
z tymi, którzy są dla nas bliscy i ważni.
Tego dnia spotkaliśmy się w ławach kościoła, by nie w ciszy lecz dźwiękami muzyki
wspólnie pochylić się nad czasem i przemijaniem. Dla naszych czeskich przyjaciół
było to przeżycie nowe (sami w słowach
pełnych wzruszania mi o tym mówili) i nieoczekiwane. Tym bardziej cieszymy się
z tych chwil, pełnych wspólnoty. Dźwięki

kilka utworów stanowiących kanon muzyki
sakralnej. Rozstaliśmy się obustronnie pełni niedosytu z nadzieją i obietnicą kolejnego spotkania przy muzyce, która jak doskonale przecież wiemy „łagodzi obyczaje”. My
nauczyliśmy się, że również zbliża i buduje
serdeczne kontakty.
Nikt już nie ma wątpliwości, że to co robimy, nasze życie i dzielenie się nim z bliskimi, jak brzmiały słowa jednego z ważnych
utworów „ma sens, ma sens”. I jak powiedział starożytny filozof Horacy, „nie umrę
cały”, bo zawsze choćby cząstka każdego
z nas pozostanie w Waszej pamięci.
Artur Cierczek
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Przegląd inwestycyjny Gminy
1. Wysoka: Zespół Szkolno-Przedszkolny ze żłobkiem i świetlicą wiejską
Największa inwestycja własna w historii Gminy Kobierzyce rozpoczęła się w dniu
24 października 2014 roku. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wysokiej będzie się
mieściła szkoła dla ok. 450 uczniów. Poza salami dydaktycznymi przewidziano blok
sportowy z dużą salą gimnastyczną wyposażoną w wysuwane trybuny dla 168 widzów. Będzie tam też stołówka z zapleczem kuchennym, aula na 130 miejsc, przedszkole i żłobek dla łącznie 200 dzieci, świetlica wiejska z salą główną, zapleczem ku-

chennym i innymi pomieszczeniami. Kubatura budynku – to około 62 tys. m3, będą to
2 kondygnacje o łącznej powierzchni około 10 tys. m2, a koszt całego przedsięwzięcia
sięgnie ok. 40 milionów złotych i jest w całości finansowany z budżetu Gminy Kobierzyce. Wykonawcą inwestycji jest firma Dorbud S.A. z Kielc. Wykonawca od początku
zgodnie z przyjętym harmonogramem realizuje kolejne etapy budowy, obecnie prace zaawansowane są w około 60%, a szkoła rozpocznie działalność w dniu 1września
2016 roku.

Trwa docieplenie ścian

Fragment elewacji już gotowy

2. Służba zdrowia
W Tyńcu Małym dobiegają prace budowlane związane z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Zdrowej, w którym mieści się wiejski ośrodek zdrowia. Obiekt prezentuje
się efektownie, zyskał bardzo na funkcjonalności, powstały nowe powierzchnie użytkowe, które z pewnością podniosą standard opieki nad pacjentami, w tym osobami niepełnosprawnymi. Otoczenie obok budynku zostanie zagospodarowane, powiększy się
powierzchnia parkingowa. W Kobierzycach rozpoczęły się prace budowlane związane
z rozbudową istniejącego ośrodka zdrowia.

Trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku

Ośrodek zdrowia w Tyńcu Małym

Szkoła w Wysokiej
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Kobierzyce w 2015 r.

5

[część I]

3. Świetlice wiejskie

4. Place zabaw

W Gminie Kobierzyce od lat konsekwentnie realizowany jest program budowy świetlic wiejskich w poszczególnych miejscowościach. W tym roku oddano do użytku dwa obiekty: w Cieszycach i Racławicach Wielkich (patrz str. 3). Na ukończeniu jest budowa świetlicy wraz z biblioteką w Jaszowicach. W połowie przyszłego roku powinna rozpocząć działalność świetlica
wraz z biblioteką i zapleczem sportowym w miejscowości Tyniec nad Ślęzą. W przyszłym roku
planowane jest rozpoczęcie prac związanych z budową świetlic w Księginicach, Kuklicach
i w Ślęzie. W istniejących obiektach na bieżąco wykonywane są niezbędne prace remontowe.

Największą inwestycją w tym zakresie była budowa placu zabaw w Bielanach Wrocławskich przy ul. Brzozowej. Obiekt jest monitorowany i prezentuje się bardzo okazale. Oddano do użytku plac zabaw w parku w Pełczycach. W tej miejscowości zagospodarowano
również staw. W wielu innych miejscowościach na placach zabaw wymieniono elementy
wyposażenia (huśtawki, urządzenia do zabawy itp.), powstały siłownie zewnętrzne np.
w parku w Kobierzycach.
Opracował: Janusz Kołodziej

Świetlica w Cieszycach

Plac zabaw w Pełczycach

Świetlica z biblioteką w Jaszowicach

Plac zabaw w Bielanach Wrocławskich

Świetlica w Racławicach Wielkich

Świetlica wraz z biblioteką w Tyńcu nad Ślęzą
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Ponad tysiąc osób wzięło udział w gminnych obchodach 97. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez państwo polskie. O godz.16:00 do kościoła parafialnego w Kobierzycach przy dźwiękach orkiestry weszły poczty sztandarowe i rozpoczęła się uroczysta Msza Św. Proboszcz miejscowej parafii Andrzej Jacak w swojej homilii
podkreślił wagę wydarzeń, które rozegrały się w 1918 roku, kiedy państwo polskie wróciło na mapę Europy. Przyrównał naszą Ojczyznę do matki, która jest cierpliwa
i wyrozumiała, która należy kochać i szanować, która jest dobrem samym w sobie. Podniosły nastrój tego dnia podkreślała uroczysta oprawa Mszy Świętej, a pieśni
śpiewane przez chór przy akompaniamencie orkiestry dętej „Kobierzyce Band” brzmiały wspaniale.
Po wyjściu z kościoła delegacje złożyły wiązanki kwiatów
i zapaliły znicze przed Pomnikiem Sybiraków. Następnie
wszyscy zebrani przy dźwiękach orkiestry przemaszerowali do Hali Sportowo-Widowiskowej w Kobierzycach,
gdzie odbyła się dalsza część uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Wójt Ryszard Pacholik
odebrał meldunek o gotowości do obchodów, złożony
przez podporucznika Piotra Gwardysa, a następnie wysłuchano hymnu narodowego. Witając przybyłych Ryszard Pacholik powiedział między innymi – „Serdecznie
witam wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości. Szczególnie pragnę powitać weteranów walk
o niepodległość, ludzi, którzy budowali wolną Polskę
od podstaw. Serdecznie dziękuję Państwu za przybycie
oraz za to, że jak co roku 11 listopada wspólnie oddajemy w Kobierzycach hołd bohaterom niepodległej Rzeczpospolitej.” Reprezentująca 31. Batalion Radiotechniczny
we Wrocławiu Anna Maciejowska-Prześniak, w swoim
przemówieniu podziękowała za zaproszenie już po
raz drugi z rzędu na uroczystość, wspomniała jak ważnym dla każdego Polaka jest poczucie wolności i dumy
z niepodległej ojczyzny. Wyraziła też radość z faktu, że
w Gminie Kobierzyce tak wielką wagę przywiązuje się
do wychowania dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu,
a tegoroczne obchody są tego najlepszym przykładem.
W dalszej części Wójt Ryszard Pacholik wręczył pamiąt-

kowe dyplomy i okolicznościowe upominki członkom
zwyczajnym i podopiecznym Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych Koła Kobierzyce, a później
rozpoczęła się część artystyczna. Na scenie pojawili się
mali artyści z zespołu „Jagódki” z GCKiS w Kobierzycach,
którzy przy aplauzie publiczności brawurowo zaśpiewali

dwa utwory: „Pierwsza Kadrowa” i „My Pierwsza Brygada”.
Główną atrakcją wieczoru był koncert Natalii Niemen,
która z muzyką związana jest od najmłodszych lat. Jest
absolwentką warszawskiej szkoły muzycznej II stopnia im.
Karola Szymanowskiego w klasie altówki. Przez wiele lat
współpracowała z zespołami: New Life’m i TGD. Zarówno

INFORMACJE GMINNE

w tworzeniu muzyki, jak i w wyrazie wokalnym artystka
inspiruje się starym bluesem, rock’n’rollem, ekspresją pieśniarzy flamenco, ale także chorałem gregoriańskim i muzyką cerkiewną. Osobowość i głos artystki należą do jednych z najbardziej charakterystycznych i nietuzinkowych
dzisiejszej muzyki polskiej. Artystce towarzyszył Paweł
Zarecki – pianista, aranżer, producent muzyczny, od lat
współpracujący z artystami w Polsce i zagranicą takimi
jak Anna Maria Jopek, Mietek Szcześniak, TGD. Natalii
Niemen – ubranej stosownie do powagi tego dnia w białą
bluzkę i czerwone spodnie, od samego początku udało
się nawiązać wspaniały kontakt z publicznością. Artystka
zaprosiła do wspólnego śpiewania najmłodsze dzieci,
które w mig otoczyły scenę, wymachując w trakcie utworów biało-czerwonymi chorągiewkami. Gdy wykonała
własny utwór „Jestem mamą”, refren śpiewała już przy
akompaniamencie niemal wszystkich osób zebranych na
widowni. – „Uważam, że artystka bardzo szybko nawiązała kontakt z salą do tego stopnia, że sam włączyłem się
do wspólnego śpiewania. Niewątpliwie Natalia jest pod
wrażeniem utworów swojego sławnego ojca, ale raczej
tych z końca jego kariery. Wyraźnie unikała najbardziej
znanych przebojów, wciąż cieszących się niesłabnącą
popularnością. Koncert miał bardzo kameralny charakter,
co bardzo rzadko udaje się w tak dużej hali, zwłaszcza, że
na scenie było tylko dwoje artystów. Tym niemniej doskonałe nagłośnienie oraz stworzona przez muzyków atmosfera, harmonizująca z powagą tego święta, stworzyły
niezapomniane widowisko. Mimo, że w repertuarze miała
również bardzo trudne w odbiorze utwory, jak choćby te,
pochodzące z płyty Czesława Niemena „Terra Deflorata”,
– widzowie ku mojemu zdumieniu, ale też i wielkiemu
zadowoleniu, wykazali się wysublimowanym smakiem,
nagradzając każdy występ gromkimi oklaskami. Warto
zatem zapraszać do nas również nietuzinkowych artystów z ambitnym repertuarem, oprócz tzw. „celebrytów”
znanych z okładek kolorowych czasopism”– powiedział
mieszkaniec Bielan Wrocławskich Jerzy Jagoda. Po ostatnim utworze na scenie pojawili się Wójt Ryszard Pacholik
i Sekretarz Maria Wilk, którzy wręczyli wiązanki kwiatów
koncertującym artystom. –„Muszę przyznać, że jestem
pod wrażeniem tego, co usłyszałam przed chwilą. Duet,
który zaprezentował się na scenie znakomicie się uzupełniał. Natalia potrafi umiejętnie operować głosem i
niejako „przy okazji” przy użyciu bardzo oszczędnych
środków wyrazu umie stworzyć wspaniały nastrój. Widać,
że artyści bardzo starannie dobrali repertuar, pasujący
znakomicie do powagi tego święta. Zyskało na tym widowisko i należy się z tego cieszyć”– dodała Maria Wilk.

Nie był to jednak koniec występu, bowiem widzowie
burzą oklasków poprosili o bis. Natalia Niemen nie dała
się długo prosić i zaprezentowała swoją interpretację
najbardziej znanego przeboju jej ojca – „ Dziwny jest ten
świat”. Brawa i owacja na stojąco nagrodziły wspaniały
występ Natalii Niemen, której towarzyszył Paweł Zarecki,
a zadowoleni widzowie jeszcze długo wymieniali uwagi
na temat koncertu i całej uroczystości. –„Gdy zastanawiałem się nad tym, kogo zaprosić na tegoroczne obchody
Rocznicy Odzyskania Niepodległości w naszej gminie,
pomyślałem właśnie o Natalii Niemen. Byłem pewny jej
klasy artystycznej i tego, że koncert będzie na wysokim
poziomie i będzie korespondował z powagą tego święta,

7

ale obawiałem się jak publiczność odbierze jej – niełatwy
przecież, repertuar. Widząc w jaki sposób widzowie licznie
zgromadzeni na trybunach Hali Sportowo-Widowiskowej
reagowali na interpretację poszczególnych utworów, jak
szybko nawiązali z artystką nić porozumienia – zrozumiałem, że moje obawy były niepotrzebne. Mamy wspaniałą
publiczność, która nie po raz pierwszy dowiodła, że zna
się na muzyce (nawet tej nieco trudniejszej w odbiorze)
i potrafi w odpowiedni sposób nagrodzić występujących
artystów”– powiedział po zakończeniu uroczystości Artur
Cierczek, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Kobierzycach.
Janusz Kołodziej
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Profilaktyką w cukrzycę
Ponad 50 osób zgłosiło się do przychodni NZOZ „Twój Lekarz” na bezpłatne badania
w ramach akcji „Cukier pod kontrolą”. Okazją był przypadający w listopadzie Światowy Dzień Cukrzycy.
Sobota 28 listopada była dobrym momentem, by sprawdzić swój organizm i zadbać
o zdrowie. Większość zainteresowanych
rejestrowała się jeszcze przed akcją, ale
nie brakowało także i osób, które zgłosiły
się do przychodni w Kobierzycach i Ślęzy
spontanicznie. Każda z nich otrzymywała
indywidualną kartę badań, którą w pierwszym gabinecie wypełniała pielęgniarka
– wpisywała tu wyniki przeprowadzonych
na miejscu badań poziomu cukru we krwi,
ciśnienia tętniczego, obwodu brzucha i BMI
oraz ewentualne wcześniejsze przebyte
choroby. Następnie pacjent przechodził
z kartą do drugiego gabinetu, aby zasięgnąć
konsultacji lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej. Mógł również porozmawiać
o profilaktyce antycukrzycowej, właściwej
diecie i trybie życia czy postepowaniu już
w przypadku wykrycia choroby. Jeśli wyniki
sugerowały konieczność dalszego, bardziej
specjalistycznego leczenia, pacjenci mieli
możliwość od razu umówić się na wizytę lekarską do diabetologa czy dietetyka.

W dniach 19-20 października br., uczniowie Gimnazjum w Kobierzycach pod opieką nauczycielki historii Grażyny Ćwiąkalskiej- Wasilkowskiej i geografii Małgorzaty
Pęczek, uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Młodzież złożyła wizytę u króla Jana
III Sobieskiego w Wilanowie. Zachwycając
się bogactwem dekoracji pałacowych

– W ten sposób chcemy edukować mieszkańców, zachęcać ich, by myśleli o zdrowiu
swoim i swoich najbliższych. A jak pokazuje
zainteresowanie mieszkańców, warto organizować podobne akcje – podkreśla Aleksandra Olender-Chlebik z NZOZ „Twój Lekarz”. – Cukrzyca jest podstępną chorobą,
może przez lata rozwijać się bezobjawowo,
profilaktyczne badania odgrywają tu ważną rolę. Dlatego cieszy nas, że tyle osób postanowiło aktywnie zadbać o siebie.
Organizatorzy zapewniają, że myślą już
o kolejnych prozdrowotnych inicjatywach.
Izabela Strączek

ski – Wice Prezes ARP S.A, Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce, zagraniczni inwestorzy, którzy ulokowali swoje inwestycje
na terenie Podstrefy Wrocław-Kobierzyce
(przedstawiciele m.in. takich firm jak LG
Display, LG Chem, LG Innotek, Kessel, Lapp
Kabel, Samwha, Linde-Gaz), a także przedstawiciele władz lokalnych oraz zagranicznych izb gospodarczych.
Martyna Nawrocka

Goście w nowym biurze

Gimnazjaliści z Kobierzyc zwiedzili Warszawę

komnat, uczniowie usłyszeli o wyczynach
wojennych zwycięzcy spod Wiednia oraz
jego wielkiej miłości do królowej Marysieńki. Traktem Królewskim grupa udała
się następnie do Pałacu Namiestnikowskiego. Przechodził on różne koleje losu
i był świadkiem wielu ważnych wydarzeń
politycznych. W Sali Kolumnowej, w której
Prezydent RP nadaje nominacje do pełnienia wysokich stanowisk państwowych oraz
wręcza ordery i odznaczenia, zrobiliśmy
pamiątkowe zdjęcie. W Pałacu Prezydenckim uczniowie zobaczyli m.in. repliki polskich chorągwi z różnych okresów historycznych, zainteresowała ich także kopia
Konstytucji 3 Maja. Są to niezwykle ważne
dla naszego narodu symbole patriotyczne,
które określają naszą tożsamość narodową. Przypominają nam o naszej suwerenności, solidarności, wierze i odpowiedzialności. Odwiedziliśmy także Stare Powązki,
miejsce spoczynku wielu wybitnych osób z
dziedziny nauki, sztuki czy też tych, którzy
walczyli o Polskę wolną i niepodległą. Wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego na długo pozostanie nam w pamięci.

„Kindloteka” w Szkole Podstawowej
w Kobierzycach
10 listopada 2015 roku w ramach programu
wspierania czytelnictwa Kindloteka, firma
Amazon obdarowała Szkołę Podstawową
w Kobierzycach kącikiem czytelniczym. Dyrektor Generalny Centrum Logistycznego
w Bielanach Wrocławskich Marian Sepesi
przekazał bibliotece czytniki Kindle z wyborem dziesiątek książek w formie elektronicznej oraz książki w tradycyjnej papierowej
formie. Akcja ma na celu stworzenie przyjaznego otoczenia dla dzieci, w którym czytanie będzie jeszcze przyjemniejsze. W naszej
szkole cały czas staramy się promować

Ważnym punktem programu wycieczki
była wizyta w Sejmie i w Senacie. Dowiedzieliśmy się jak powoływane są obie izby
parlamentu i jakie pełnią zadania. Zobaczyliśmy sale obrad, które znamy z telewizji, zasiedliśmy w ławach, poczuliśmy się
przez chwilę jak posłowie i senatorowie.
Usłyszeliśmy jakie zadanie pełni marszałek,

„Cukier pod kontrolą”

Otwarcie nowej siedziby ARP
26.11.2015 roku odbyło się oficjalne otwarcie nowego biura ARP S.A. we Wrocławiu.
Biuro Zespołu Podstrefy Wrocław-Kobierzyce zostało przeniesione z centrum Wrocławia na jego obrzeża celem jeszcze lepszego zarządzania podstrefą. Uroczystość
otworzył Przemysław Strzelec – Zastępca
Dyrektora Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan. W uroczystości wzięli udział także: Marcin Zieliń-

Z wizytą w Warszawie

czytelnictwo. Dlatego program wsparcia
bibliotek szkolnych, jaki rozpoczął Amazon, bardzo nam w tym pomoże. Nie da się
ukryć, że w dobie cyfryzacji młodzież chętniej wybiera książkę elektroniczną niż papierową, ale jeżeli e-booki mają przyczynić się
do zwiększenia liczby miłośników książek,
to taka forma promocji czytania jest bardzo
mile widziana w naszej szkole. Niespodzianką było również zaproszenie uczniów do
zwiedzenia firmy Amazon, z czego na pewno bardzo chętnie skorzystamy.
Maria Ciesiołkiewicz

My lubimy czytać książki!

jak powstaje ustawa i co to znaczy immunitet. Wiemy już jak składać petycję i jakie są
nasze prawa wyborcze. Z przewodnikiem
zwiedziliśmy Belweder i Łazienki Królewskie, wspominaliśmy wielkiego kompozytora Fryderyka Chopina. Atrakcją okazała
się pierwsza w życiu przejażdżka metrem
i honorowa zmiana warty przy Grobie
Nieznanego Żołnierza. Zobaczyliśmy Stare Miasto i słynną Syrenkę Warszawską
oraz wnętrza Zamku Królewskiego, który
całkowicie zniszczony podczas II wojny
światowej, został odbudowany w latach
70. XX wieku i stał się symbolem niepodległości Polski. Wstrząsający był również
pomnik poświęcony Poległym i Pomordowanym na Wschodzie. Przypomina on
platformę kolejową, wypełnioną stosem
krzyży, symbolizując setki tysięcy Polaków
wywiezionych i zamordowanych na Syberii. Zatrzymaliśmy się także przy grobie
Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki
i zwiedziliśmy muzeum poświęcone jego
życiu i śmierci. Pobyt w Warszawie był dla
nas wszystkich doskonałą lekcją.
Małgorzata Pęczek
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Koncert chóru
Sanctus Andreus w Brzegu
Dnia 7 listopada Chór Sanctus Andreus
z Bielan Wrocławskich pod dyrekcją
Agnieszki Niezgody wykonał koncert
w scenerii Zamku Piastów Śląskich
w Brzegu. W pierwszej części koncertu wykonane zostały utwory sakralne,
natomiast w drugiej części licznie zgromadzona publiczność usłyszała utwory
należące do gatunku muzyki rozrywkowej, wśród których nie zabrakło takich

utworów jak: „When I fall in love”, „Moon
River”, „Michelle” oraz utworów wykonanych przy akompaniamencie Moniki Turkowskiej „Deszcz” i „Umówiłem się z nią
na dziewiątą”. Mieszkańcy Brzegu bardzo
ciepło przyjęli występ chórzystów, nagradzając ich gromkimi brawami i zapraszając na kolejne występy chóru w Zamku
Brzeskim.
Anna Jarosławska

Dyryguje Agnieszka Niezgoda

W dniu 20.11.2015 r. odbył się Dolnośląski
Festiwal Teatrów Amatorskich–Kobierzycki
Arlekin 2015. Na prezentacje teatralne do
GCKiS w Kobierzycach przyjechało 15 grup,
a ich występy oceniało jury w składzie: Bożena Bordnik, Ewa Bożena Gacek i Tomasz
Bykowski. Tego dnia przyjechali artyści
m.in. z Mokronosu, Łagiewnik, Rękowa,
Sobótki, Radwanic (koło Głogowa), Bielan Wrocławskich, Wierzbic, Jeleniej Góry,
a także z Kobierzyc. Jury wytypowało trzy

st. bryg. Tomasz Newlaczyl na ręce Prezesa OSP druha Ryszarda Kądzieli oraz
Wójta Gminy Kobierzyce Pana Ryszarda
Pacholika. W uroczystości wzięli udział
również: mł. bryg. Mariusz Piasecki – Na-

Nasi strażacy z wizytą
w Bolkowie
26 września br. odbyła się uroczystość
związana z rocznicą 70-lecia Ochotniczej
Straży Pożarnej w Bolkowie. Na uroczystość przybyło wielu gości m.in. posłowie,
władze gminy i powiatu, przedstawiciele
PSP policji, pogotowia ratunkowego, jednostki poszukiwawczo-ratowniczej BARYT
i OSP z całego Województwa Dolnośląskiego. Naszą gminę reprezentowało OSP
Pustków Wilczkowski w składzie: Komendant Gminny – Ryszard Kądziela, Naczelnik – Jan Janiczek oraz druh Mariusz Krawczyk, druh (ratownik) Mateusz Wrona,
druh (ratownik) Piotr Wrona, druhna (ratownik) Marzena Winter. Impreza rozpoczęła się od pikniku strażackiego połączonego z różnego rodzaju konkurencjami
sprawnościowymi dla przybyłych jednostek OSP. W przerwie między konkurencja-

Zawsze gotowi służyć pomocą

Pożarnej o włączeniu Ochotniczej Straży
Pożarnej w Pustkowie Wilczkowskim do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Treść decyzji uroczyście odczytał
Zastępca Komendanta Miejskiego PSP
we Wrocławiu mł. bryg. Krzysztof Stępień.
Po odczytaniu powyższy akt przekazał
Komendant Miejski PSP we Wrocławiu

najlepsze teatry oraz przyznało pięć wyróżnień dla zespołów: Radosna Siódemka,
Słoneczka, Wesoła Ferajna, Mali Odkrywcy
i Biedronki. Złotego Arlekina zdobyła Grupa Teatralna MIG-MIG z Radwanic (koło
Głogowa), srebrnego reprezentanci Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach
– Tęczowe Kropelki, brązowego Teatr Cieni
z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Sobótki.
Joanna Szymkowska

Mali artyści na scenie

Strażacy z Pustkowa Wilczkowskiego
włączeni do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego
W dniu 20 listopada 2015 roku na terenie
Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia Decyzji Nr I/94 KSRG Komendanta Głównego Państwowej Straży

Kobierzycki „Arlekin”

czelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KM PSP We Wrocławiu, Józef Kmonk
– Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP. Obecnie w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym funkcjonuje
17 jednostek OSP z terenu całego Powiatu
Wrocławskiego i miasta Wrocławia.
Henryk M. Bosiacki

Ile jeszcze do mety?!

mi MDP z OSP Paszowice zaprezentowała
pokaz z ratownictwa medycznego. Oficjalne obchody rozpoczął wystrzał z armaty,
którą odpalił Prezes OSP Bolków. Następnie odbył się koncert Strażackiej Orkiestry
Dętej z Piechowic. Tego dnia na scenie
wystąpiły zaprzyjaźnione zespoły ludowe
oraz strażackie. Organizatorzy nie pominęli najmłodszych uczestników imprezy,
przygotowali dla nich wodne piłki, trampoliny i dmuchane place zabaw. W czasie
obchodów dodatkową atrakcją był samolot poszukiwawczy, który przelatywał nad
głowami uczestników wydarzenia. Po zakończeniu oficjalnej części obchodów rozpoczęła sie zabawa taneczna trwająca do
białego rana, uwieńczona 20 minutowym
pokazem fajerwerków.
Henryk M. Bosiacki

10 ROZMAITOŚCI

W trosce o zdrowie dzieci

„Radość dziecka
ponad wszystko”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kobierzycach w drugiej połowie października zrealizował piąty w tym roku
projekt socjalny pod nazwą „Radość
dziecka ponad wszystko”. 10 dzieci wraz

plastyczne. Przy wyjściu otrzymały jeszcze
cukierki i kolorowe balony oraz kupony
na darmowe kanapki w Burger King, do
wykorzystania w późniejszym czasie. Na
szczęśliwe dzieci na parkingu oczekiwał

Dnia 16 listopada 2015 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach
zorganizował projekt socjalny „W trosce
o zdrowie dzieci”. Projekt skierowany
był do dzieci z terenu Gminy Kobierzyce
w wieku do 10 roku życia oraz do ich rodziców. W projekcie wzięło udział 20 osób.
Dzięki zaangażowaniu pracowników socjalnych do projektu zaproszeni zostali
lekarze specjaliści: Filip Podgórski – lekarz
stomatolog oraz Dorota Helim-Sobkowiak
– lekarz dietetyk. W ramach warsztatów
podejmowano takie tematy jak profilak-

Ale jazda...!!

z opiekunami z terenu Gminy Kobierzyce
spędziło aktywnie czas na świetnej zabawie w Rodzinnym Centrum Rozrywki
w Loopy΄s World w Bielanach Wrocławskich. Po zakończonej zabawie następną
atrakcją dla dzieci był poczęstunek w pobliskiej restauracji Pizza Hut. Pracownicy
restauracji przygotowali nam przytulne
miejsce z dużym stołem, który zapełnił się
pysznymi pizzami i sokami. Czas oczekiwania na posiłek umiliły dzieciom zajęcia

autobus firmy Krzysztofa Drączkowskiego,
który bezpiecznie odwiózł uczestników
projektu do domu. Nad całością czuwali
pracownicy socjalni GOPS Kobierzyce.
Dyrektor i pracownicy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kobierzycach składają podziękowania dla sponsorów za bardzo
duże zaangażowanie i deklaracje kontynuacji kolejnych edycji projektu.
Mariola Sikora

Obiecujemy, że zawsze będziemy myć zęby!

tyka i higiena jamy ustnej oraz zasady
zdrowego żywienia. Lekarze specjaliści
wykazali się dużą cierpliwością, wyrozumiałością i talentem pedagogicznym
w stosunku do wymagających słuchaczy.
Warsztaty przeplatane były konkursami
z nagrodami, w których dzieci chętnie
uczestniczyły. Na zakończenie spotkania
najmłodsi uczestnicy otrzymali imienne
dyplomy Zdrowego Uśmiechu oraz upominki przygotowane przez pracowników
GOPS.
Anna Czerwińska
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Występ kabaretu „Elita”
Dnia 28 listopada 2015 r. w świetlicy znajdującej się w obiekcie wielofunkcyjnym
w Ślęzie wystąpił znany i lubiany kabaret
„Elita”. Rycerze Trzej – czyli Leszek Niedzielski, Jerzy Skoczylas i Stanisław Szelc
przypomnieli publiczności znane i lubiane
skecze oraz utwory z ich bogatego repertuaru. Nie brakowało również nowych treści, nawiązujących w dowcipny sposób do
ostatnich wydarzeń w kraju i na świecie.

Artyści tego dnia byli w wybornej formie
i bardzo szybko nawiązali kontakt z widzami, którzy salwami śmiechu oraz wspólnym śpiewem wspomagali występującą
trójkę. Spotkanie zostało zorganizowane
z inicjatywy rady sołeckiej i sołtys Bielan
Wrocławskich Wandy Gołębiowskiej, a sfinansowane z funduszu Gminy Kobierzyce.
Janusz Kołodziej

Sfinansowano ze środków Gminy Kobierzyce.

Sukces gimnazjalistów
z Kobierzyc
25 listopada w Kamieńcu Wrocławskim
rozegrane zostały powiatowe zawody
w piłce koszykowej chłopców, w których
brało udział sześć drużyn gimnazjalnych
z Jaszkotla, Długołęki, Sobótki, Kobierzyc,

a na trzecim drużyna z Siechnic. Królem
strzelców został Wiktor Rajewicz z Gimnazjum w Kobierzycach, a zwycięski zespól reprezentowali: Cyprian Wiśniewski,
Grzegorz Kozio, Wiktor Rajewicz, Kacper

Leszek Niedzielski, Jerzy Skoczylas i Stanisław Szelc

Mikołajkowy Turniej
Szachowy i zawody modeli
samochodowych
28 listopada 2015 r. odbyły się dwie imprezy sportowe, których organizatorem było
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ko-

skowej w Kobierzycach odbyły się Eliminacje Halowych Mistrzostw Polski PMMS
RC (modeli samochodów). Wśród zawod-

Prędkości niczym w Formule 1
Piłka w grze

Siechnic i Kamieńca Wrocławskiego. Nasi
zawodnicy spisali się znakomicie i w doborowej stawce zajęli pierwsze miejsce. Na
drugim uplasowali się młodzi koszykarze
z Gimnazjum w Kamieńcu Wrocławskim,

Wołkanowski, Jakub Rauk, Mateusz Dul,
Samuel Wronkowski, Piotr Kaszuba, Przemysław Leszczyński, Michał Stawiarz, Dominik Żurawski.
tekst i zdjęcia Marta Trzeciakiewicz

Nagrody wręczał Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego

bierzycach. W świetlicy w Ślęzie rozegrano
Mikołajkowy Turniej Szachowy, a do zawodów przystąpiło 66 zawodników z klubów
szachowych z terenu Dolnego Śląska.
Rozegrano 7 rund (po 15 min) w systemie
szwajcarskim. Wśród najmłodszych szachistów zwyciężył Piotr Kiejna, w grupie
starszej wygrał Adam Kawałko, a w kategorii open najlepiej grał Ireneusz Galant.
Najlepsi zawodnicy otrzymali pamiątkowe
puchary, były też dyplomy i medale. W tym
samym czasie w Hali Sportowo-Widowi-

Szach ...i mat!

ników nie zabrakło uczestników sekcji
GCKiS Kobierzyce, a jeden z nich – Dominik
Szymański okazał się najlepszy w kategorii
E-10 TC Kadet. Pozostali nasi zawodnicy
już nie mieli w tym dniu tyle szczęścia.
Ciekawostką dla niewtajemniczonych jest
informacja, że zawodnicy (30 osób), przejechali w tym dniu łącznie swoimi modelami
497 km. Wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk
sędziego głównego dyplomy, a trójki finałowe okazałe puchary.
Opracował – Janusz Kołodziej
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Piłkarki KPR Kobierzyce w czołówce I ligi
Bardzo dobrze w rozgrywkach I ligi spisuję się piłkarki ręczne KPR Kobierzyce, które
po siedmiu kolejkach zajmują II miejsce
w tabeli. Podopieczne trenerów Tomasza
Folgi i Andrzeja Dudkowskiego grają efektownie, a spotkania z ich udziałem dostarczają widzom wielu emocji. Najlepszym
tego przykładem był ostatni mecz ligowy,
w którym zawodniczki z Kobierzyc podejmowały groźny zespół Korony Handball
Kielce. Kielczanki po 22 minutach prowadziły już różnicą siedmiu bramek, by po
pierwszej połowie zejść do szatni z wprzewagą trzech bramek (20:17). Początek
drugiej połowy spotkania należał jednak
do miejscowych, które rzuciły pod rząd
4 bramki i objęły prowadzenie w meczu
21:20. Piłkarki Korony nie potrafiły przez
długi czas pokonać rywalki, a bardzo
dobrze grające gospodynie budowały
przewagę. W 49. minucie po bramce Be-

aty Skalskiej na tablicy wyników widniał
rezultat 28:24 i do końca gra toczyła się
pod dyktando KPR-u. Niesione głośnym
dopingiem widzów zgromadzonych na
trybunach Hali Sportowo-Widowiskowej
w Kobierzycach piłkarki KPR Kobierzyce
pokonały ostatecznie Koronę Handball
Kielce 32:28 i po tym zwycięstwie awansowały na II miejsce w tabeli I ligi. KPR:
Olejnik, Słota, Gadowska-Linkowska 9,
Wesołowska 8, Skalska 8, Kaźmierska 5,
Barczak 2 oraz Daszkiewicz, Szymańska,
Łuczkowska, Szumna, Tórz, Przydacz.
Kolejny mecz zawodniczki z Kobierzyc
rozegrają w Kwidzyniu, a pierwsza rundę
zakończa meczem z liderem – SPR Olkusz.
Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę
13 grudnia 2015 r. o godz.15:00 w Kobierzycach. Serdecznie zapraszamy kibicówemocje gwarantowane.
Janusz Kołodziej

Obrona, obrona miłe Panie!

I liga kobiet
1.

SPR Olkusz

7

215:175

12

2.

KPR Kobierzyce

7

180:160

10

3.

Sambor Tczew

7

176:173

9

4.

Korona Handball Kielce

7

187:186

8

5.

MKS AZS UMCS Lublin

6

159:170

7

6.

Słupia Słupsk

7

172:181

7

7.

SMS ZPRP Płock

6

161:157

6

8.

MTS Kwidzyn

7

180:182

5

9.

MTS Żory

7

167:174

4

AZS AWF Warszawa

7

180:219

0

10.
Na pierwszym planie – Elżbieta Wesołowska ( nr 10)

Piłkarze STK GKS Kobierzyce zakończyli rundę jesienną
Piłkarskie granie na IV-ligowych boiskach
w 2015 roku dobiegło końca. STK GKS
przegrało 2:3 (1:1) z Granicą Bogatynia –
mimo iż mecz toczył się pod naszą kontrolą, dwukrotnie prowadziliśmy, a grając
w przewadze, w 90. minucie straciliśmy
punkty. Od początku meczu nasz zespół
zdobył optyczną przewagę dążąc do wygranej. W 32. minucie wychodzimy na prowadzenie, po rzucie rożnym z bliska piłkę
do siatki kieruje przytomnie Maciej Jurkowski. Przyjezdni odpowiadają szybko,
już po 2 minutach jest remis 1:1 – dokładnie w takich samych okolicznościach piłkę
w zamieszaniu do naszej bramki z bliska
pakuje Michał Szydło. Do szatni „trójkolorowi” schodzą remisując, mimo iż gra
toczyła się pod nasze dyktando. Po zmianie stron w 48. minucie wychodzimy na
prowadzenie – Kamil Kaczmarek mijając
dwóch przeciwników, oddaje precyzyjny
strzał z rogu pola karnego, piłka ląduje przy słupku w bramce. Zanim opadły

brawa na trybunach, ponownie jest remis
– 51. minuta Dawid Więckiewicz przejmuje odbitą piłkę przed szesnastką, strzela
z dystansu pod poprzeczkę. Natychmiast
ruszamy aby zdobyć to co po przebiegu
gry nam się należy, czyli wygraną. Każda
kolejna akcja, jest coraz groźniejsza, a do
tego sędzia usuwa z boiska w 76. minucie
Sebastiana Fularza, dając mu za groźny
faul drugą żółtą kartkę i w konsekwencji
czerwoną. Wszyscy obecni na stadionie
czekają aż w końcu uda się zdobyć zasłużonego gola, minuty upływają. Bogatynianie schowani za „podwójną gardą”
w 90. minucie przejmują kolejny raz wybitą piłkę sprzed bramki Granicy – futbolówka ląduje na naszej połowie, Sawczuk
na trzydziestym metrze bez namysłu oddaje strzał, tak skuteczny, że piłka wpada
do bramki STK GKS Kobierzyce. Koszmar
i ogromna radość jedenastki Granicy,
która w takich okolicznościach wygrywa
2:3, serwując naszej ekipie gorzką pigułkę

Okazji do strzelenia gola nie brakowało

do przełknięcia. Była to czwarta porażka z rzędu piłkarzy STK GKS Kobierzyce
w rozgrywkach IV ligi, mimo tego nasz
zespół plasuje się na szóstym miejscu

w tabeli. Teraz czas na roztrenowanie, a na
ligowe boiska piłkarze GKS wrócą dopiero
na wiosnę.
Maciej Wertelecki

