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Fundusze zewnętrzne w Gminie Kobierzyce
Inwestycje w edukację
Projekt „Budowa przedszkola w ramach
zespołu szkolno-przedszkolnego wraz ze
żłobkiem i świetlicą wiejską w miejscowości Wysoka w Gminie Kobierzyce” został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020 – Poddziałanie 7.1.2 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT
WROF – to jedna z najważniejszych i strategicznych inwestycji zrealizowanych
przez Gminę Kobierzyce na przestrzeni
ostatnich lat.
W ramach realizacji przedsięwzięcia wybudowano nowe przedszkole stanowiące
część Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
wraz ze żłobkiem oraz świetlicą wiejską.
Projekt zakładał budowę ww. obiektów,
ich wyposażenie oraz zagospodarowanie
terenu. Zespół zlokalizowany jest w miej-

scowości Wysoka, przy ul. Chabrowej 99.
Łącznie powierzchnia użytkowa zespołu
to ponad 9 000 m2. Przedszkole umiejscowione jest w znajdującym się na parterze budynku przedszkolno-żłobkowym,
w pełni dostosowanym do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami.
W wyniku realizacji inwestycji utworzonych zostało 150 nowych miejsc
przedszkolnych – łącznie 6 oddziałów
po 25 dzieci, w tym dwa oddziały dla dzieci w wieku 3-4 lat. W ramach przedszkola
powstały sale dydaktyczne z węzłami sanitarnymi, szatnia, gabinet logopedyczny,
magazyn łóżek, sprzętu oraz zabawek,
a także sanitariat dla dzieci.
Celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie
Gminy Kobierzyce, a także wyrównanie
szans edukacyjnych dzieci z terenów miejskich i wiejskich. W szczególności poprawie
ulegnie w tym względzie sytuacja wsi Wy-

Plac zabaw przy przedszkolu w Wysokiej

soka, w której nie było do tej pory żadnej
publicznej przedszkolnej placówki edukacyjnej. Na terenach wiejskich jest zdecydowanie mniejsza dostępność do miejsc
edukacji przedszkolnej, która jest bardzo
ważna, ponieważ stymuluje rozwój dzieci,
przez co lepiej przygotowuje je do podjęcia edukacji szkolnej. Ta nierówność jest
niekorzystna nie tylko dla dzieci z obszarów wiejskich, ale również dla ich rodziców,
ponieważ brak publicznych miejsc opieki
nad dziećmi uniemożliwia mieszkańcom
wsi godzenie życia zawodowego z życiem
prywatnym. Budowa nowego przedszkola we wsi Wysoka poprawi sytuację także
w tym obszarze. Projekt zakłada, że zdecydowana większość użytkowników przedszkola pochodzić będzie ze wsi Wysoka,

nie można jednak wykluczyć, że będą z niej
korzystać również mieszkańcy pozostałych
miejscowości zlokalizowanych na terenie
Gminy Kobierzyce. Uroczyste otwarcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego miało miejsce 1 września 2016 r.
Projekt „Budowa przedszkola w ramach
zespołu szkolno-przedszkolnego wraz
ze żłobkiem i świetlicą wiejską w miejscowości Wysoka w Gminie Kobierzyce”
realizowany jest na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.
Wartość dofinansowania
to 1 996 948,79 zł.
Anna Dudarska

GMINA KOBIERZYCE

Zajęcia w przedszkolu w Wysokiej zawsze są ciekawe

Dofinansowanie budowy żłobka
Projekt pn.: „Budowa żłobka w ramach
zespołu szkolno-przedszkolnego wraz
z przedszkolem, szkołą i świetlicą wiejską w miejscowości Wysoka w Gminie
Kobierzyce” znalazł się na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania 6.1.2.C
ZIT WrOF – Inwestycje w infrastrukturę
społeczną Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. W dalszej kolejności
Gminę Kobierzyce czeka podpisanie
umowy o dofinansowanie, a następnie
rozliczenie projektu.
Na terenach wiejskich obserwuje się
zdecydowanie mniejszą dostępność do
miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia.

Powyższa sytuacja miała również miejsce
w Gminie Kobierzyce.
W wyniku realizacji projektu, w miejscowości Wysoka powstała nowoczesna baza
usług społecznych w postaci nowego żłobka (na 50 miejsc), która wyposażona została w wysokiej jakości sprzęt oraz pomoce
dydaktyczne. Utworzone zostały 2 oddziały
po 25 dzieci. Poprawie uległa sytuacja całej
gminy, w której nie było do tej pory żadnej
publicznej placówki opieki nad dziećmi do
3 roku życia. Realizacja inwestycji zmniejszyła tym samym dysproporcję w dostępie
do usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia między Gminą Kobierzyce a gminami
o większym potencjale w tym zakresie np.
Wrocławiem. Realizacja inwestycji umożliwi rodzicom godzenie życia zawodowego
z prywatnym, przyczyni się także do wy-

Miejsca do zabawy w żłobku nie brakuje

równania szans edukacyjnych dzieci z terenów miejskich i wiejskich oraz do poprawy
warunków życia mieszkańców gminy.
Wartość dofinansowania
to 1 838 785,24 zł.
Anna Dudarska
GMINA KOBIERZYCE

Nie ma to jak zabawa w piaskownicy
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Fundusze zewnętrzne w Gminie Kobierzyce
Edukacja i partnerstwo
bez barier
Projekt pn. „EDUKACJA i PARTNERSTWO
BEZ BARIER – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych
miejsc wychowania przedszkolnego,
organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie
kwalifikacji nauczycieli w 14 wybranych
placówkach na terenie WrOF (Wrocław,
Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki
Śląskie i Długołęka) został wybrany do
dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego. Projekt

fot. M. Mazurkiewicz

realizowany jest w partnerstwie z Gminą
Wrocław – jako liderem oraz pozostałymi
ww. gminami. Ze względu na ograniczenia programowe oraz kryteria wyboru do
projektu zakwalifikowane zostały wybrane
Przedszkola Samorządowe w miejscowościach: Wysoka, Pustków Żurawski, Ślęza,
Tyniec Mały. Realizacja projektu przyczyni
się do rozwoju dzieci na wczesnym etapie
edukacji, m.in. poprzez rozszerzenie oferty
ośrodków wychowania przedszkolnego
o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne
dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane
deficyty. Zakres projektu obejmuje doposażenie wybranych placówek przedszkol-

Kolorowe wnętrza w przedszkolu w Wysokiej zachęcają do zabawy

nych w atrakcyjne pomoce dydaktyczne,
doskonalenie umiejętności i podniesienie
kompetencji nauczycieli, a także poszerzenie oferty edukacyjnej o nowe zajęcia dodatkowe edukacyjne oraz specjalistyczne,
w tym dla dzieci z niepełnosprawnością.
Projekt zakłada ponadto dofinansowanie utworzenia miejsc przedszkolnych
w Przedszkolu Samorządowym w miejscowości Wysoka. Przystąpienie Gminy Kobie-

rzyce do projektu jest odpowiedzią na jej
dynamiczny rozwój oraz znaczne zwiększenie liczby mieszkańców, co przekłada
się na rosnące potrzeby m.in. w obszarze
edukacji przedszkolnej.
Wartość dofinansowania dla Gminy
Kobierzyce to 1 859 394,56 zł.
Anna Dudarska
GMINA KOBIERZYCE

Zabawa w przedszkolu w Ślęzie

Dofinansowanie przebudowy drogi
Projekt pn. „Przebudowa ul. Długiej, Kobierzyckiej, Lipowej w m. Królikowice, Gmina
Kobierzyce, etap 1” znalazł się na II miejscu
listy rankingowej wniosków o dofinansowanie, zatwierdzonej przez Wojewodę
Dolnośląskiego w ramach rządowego
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
Zadanie dotyczy przebudowy dróg gminnych stanowiących główny ciąg komunikacyjny w m. Królikowice: ul. Długiej i Kobierzyckiej – prowadzących bezpośrednio do
DK8 oraz do centrum Kobierzyc. Wniosek
objął etap I inwestycji, tj. przebudowę ww.
ulic, w etapie II zostanie przebudowana ul.
Lipowa. W ramach realizacji inwestycji planuje się m.in. przebudowę ulic i zjazdów
na posesje, budowę chodników, budowę
ciągu pieszo-rowerowego, budowę kana-

lizacji deszczowej, a także wyposażenie
drogi w urządzenia bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Długość przebudowywanej
drogi wyniesie 1,018 km, długość chodników –1115 mb a ścieżek rowerowych
– 740 mb, powstaną ponadto 3 perony
przystankowe. Inwestycja odseparuje ruch
pieszy i rowerowy od ruchu pojazdów
mechanicznych, poprawi płynność ruchu
i bezpieczeństwo mieszkańców. Ma to znaczenie zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa najmłodszych mieszkańców gminy
dochodzących i dojeżdżających ww. drogą
do szkoły w Kobierzycach.
Wartość dofinansowania
to 1 500 000 zł.
Anna Dudarska

Przebudowa drogi w Królikowicach
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Inwestycje w Gminie Kobierzyce w 2016 roku
Zespół Szkolno-Przedszkolny
ze Żłobkiem w Wysokiej
SZKOŁA PODSTAWOWA
W szkole uczy się 424 uczniów w 19
oddziałach, w tym klasa „0”. Część dla
dzieci młodszych znajduje się na parterze, a dla dzieci starszych – na piętrze.
Są tam nowoczesne sale dydaktyczne
(m.in. pracownia komputerowa, językowa, przyrodnicza), a także gabinet
logopedy, pielęgniarski i lekarsko-dentystyczny. Poza salami dydaktycznymi
szkoła posiada blok sportowy z dużą
salą wyposażoną w wysuwane trybuny
dla 168 widzów, stołówkę z zapleczem
kuchennym, aulę na 130 miejsc, inne
pomieszczenia towarzyszące, administracyjne, techniczne.

PRZEDSZKOLE
Do znajdujących się na parterze budynku
6 oddziałów przedszkola uczęszcza 150
dzieci. Do ich dyspozycji są m.in.: gabinet

do terapii pedagogicznej i logopedycznej,
kuchnia (wspólna dla szkoły podstawowej
i żłobka, serwująca oddzielne posiłki, dostosowane do wieku dzieci), pomieszczenia gospodarcze i administracyjne.

ŻŁOBEK
Mieści się na parterze, ma 50 dzieci
w dwóch oddziałach. Obok sal dydaktycznych znajdują się sypialnie, ponadto szatnie i inne pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.
W związku z intensywnym rozwojem
gospodarczym Gminy Kobierzyce na
przestrzeni ostatnich lat i związanym
z tym faktem napływem dużej liczby nowych mieszkańców (zwłaszcza młodych
małżeństw z małymi dziećmi), którzy
znaleźli zatrudnienie w firmach działających na tym terenie – zaistniała konieczność budowy nowej szkoły. Biorąc pod
uwagę sugestie mieszkańców Wysokiej,
którzy chcieliby równocześnie powstało
przedszkole, żłobek i świetlica wiejska
– przy opracowaniu koncepcji i w fazie

projektowej, doszliśmy do wniosku, by
rozszerzyć inwestycję o kolejne elementy. W efekcie powstał projekt budowy
zespołu szkolno-przedszkolnego ze żłobkiem i świetlicą wiejską. Realizacja tego
ogromnego przedsięwzięcia wymagała
dużych nakładów finansowych. Ogółem
wydano 40 milionów złotych z budżetu
Gminy Kobierzyce. Obiekt rozpoczął działalność 1 września 2016 roku i właśnie
tam miała miejsce uroczysta Dolnośląska
Inauguracja Roku Szkolnego 2016/2017.
Obecni na niej byli parlamentarzyści,
przedstawiciele władz wojewódzkich,
oświatowych, kościelnych i samorządowych, zgodnie potwierdzili, że efekt prac
wywarł na nich olbrzymie wrażenie. Bryła
budynku wraz z otoczeniem prezentuje się niezwykle efektownie, obiekt jest
nowoczesny i funkcjonalny, a dzieci mają
wspaniałe warunki do nauki i rozwoju.
Słysząc te opinie i widząc, jak bardzo ta
inwestycja była potrzebna, cieszę się
z tego, że w pewnym momencie podjęliśmy decyzję o jej realizacji.

Zespół Szkolno-Przedszkolny ze Żłobkiem w Wysokiej

Szkoła w Wysokiej – korytarz na I piętrze

Boisko szkolne w Wysokiej

Plac zabaw w Tyńcu Małym

Świetlice wiejskie i place zabaw
Program budowy świetlic wiejskich
w Gminie Kobierzyce jest realizowany
z powodzeniem od kilkunastu lat. Założenia są takie, aby w każdej miejscowości powstała nowa, bądź wyremontowana została dotychczas działająca
świetlica. W roku 2016 oddaliśmy do
użytku trzy nowocześnie wyposażone
obiekty o wysokim standardzie wykonania. Nowe świetlice wiejskie rozpoczęły
działalność w: Jaszowicach, Tyńcu nad
Ślęzą i w Wysokiej. Ta ostatnia mieści się
w zespole szkolno-przedszkolnym wraz
ze żłobkiem, który opisaliśmy w osobnej
części artykułu. Program budowy takich
obiektów powstał niejako w odpowiedzi na rosnące potrzeby coraz większej
liczby mieszkańców Gminy Kobierzyce.
Rozwój gospodarczy, powstanie wielu
firm, zakładów produkcyjnych i co za
tym idzie – wielu nowych miejsc pracy
sprawiło, że liczba mieszkańców na tym
terenie rośnie z roku na rok. Świetlice
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Inwestycje w Gminie Kobierzyce w 2016 roku
wiejskie, to takie miejsca, wokół których koncentruje się życie towarzyskie
danych miejscowości. Tam można mile
spędzić czas wolny, spotkać się ze znajomymi. W świetlicach organizowane są
różnego rodzaju uroczystości rodzinne,
czy zabawy, prowadzone są zajęcia dla
dzieci i młodzieży, które pozwalają na
rozwój własnych zainteresowań. Organizowane są kursy i szkolenia, spotkania
z ciekawymi ludźmi. Przy świetlicach w
wielu miejscach działają biblioteki, tam
spotykają się panie z Kół Gospodyń Wiejskich. Jednym słowem – są to miejsca,
które sprzyjają wzajemnemu poznaniu
się i integrują mieszkańców. Integracja
to niezwykle ważna sprawa, daje poczucie więzi i tożsamości lokalnej. Oddane
ostatnio do użytku świetlice, to obiekty
o wysokim standardzie, wyposażone w
klimatyzację, nowoczesne zaplecze kuchenne, sanitariaty.
W wielu miejscach naszej gminy budowane są place zabaw dla dzieci i młodzieży. To również związane jest z rosnącą

liczbą mieszkańców (głównie młodych
małżeństw z małymi dziećmi). W tym
roku powstało kilka takich miejsc, między
innymi w: Kobierzycach, Wierzbicach,
Wysokiej, czy Tyńcu Małym. Wyposażone
są w bardzo estetyczne i funkcjonalne
elementy, służące do zabawy na wolnym
powietrzu. Wokół nich rodzice (głównie
matki bądź opiekunki) mogą się spotykać, wymieniać poglądy na różne tematy
np. dotyczące wychowania dzieci itp. To
również sprzyja wzajemnemu poznaniu
i integracji. Zadbane i kolorowe place
zabaw bardzo korzystnie wpisują się
w krajobraz naszej gminy, są elementem
tzw. małej architektury, wypełniają wolne
przestrzenie wokół budynków. W wielu
miejscach powstają też tzw. siłownie zewnętrzne, gdzie można zadbać o swoją
kondycję fizyczną i „zrzucić parę zbędnych kilogramów”. To zawsze korzystnie
wpływa na zdrowie!
Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce

Świetlica w Jaszowicach

Plac zabaw w Wierzbicach

Świetlica w Tyńcu nad Ślęzą

Plac zabaw w Kobierzycach

Wnętrze świetlicy w Wysokiej
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KPR Gminy Kobierzyce zakończył I rundę
KPR Gminy Kobierzyce bardzo udanie zakończył I rundę rozgrywek PGNiG Superligi Kobiet. Z dorobkiem 6 punktów drużyna beniaminka ligi uplasowała się na wysokim, 8-mym miejscu
w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Nasze zawodniczki wszystkie punkty wywalczyły na wyjeździe. Pokonały drużyny z Nowego Sącza, Kościerzyny i Jeleniej Góry. Nie udało
się niestety odnieść zwycięstwa przed swoją publicznością w Hali Sportowo-Widowiskowej w Kobierzycach, ale ambitne piłkarki z Kobierzyc obiecują, że wygrane przyjdą w rundzie
rewanżowej. Poniżej prezentujemy wywiad z działaczami kobierzyckiej drużyny.
Janusz Kołodziej – Pierwsza część sezonu
za nami, KPR Gminy Kobierzyce jako beniaminek w najwyższej klasie rozgrywkowej spisał się chyba bardzo przyzwoicie.
Jak Państwo oceniacie tę pierwszą rundę?
Piotr Smoła, Prezes Zarządu – Pierwszą
część sezonu, pomimo początkowych
porażek zakończyliśmy na wysokim
ósmym miejscu. Niewątpliwie uważamy
to za sukces.
Nie ukrywamy też, że było dosyć ciężko.
Większość naszych zawodniczek nie grała
nigdy na tym szczeblu rozgrywek. Jednak
czas i terminarz działały na naszą korzyść,
ponieważ pierwsze mecze graliśmy z drużynami, które mają mistrzowskie aspiracje. Można powiedzieć, iż lekcja której
nam udzieliły była bolesna, ale bardzo
pouczająca.
W następnych tygodniach udało nam się
wygrać trzy ważne mecze, dzięki czemu
zajmujemy tak wysoką pozycję.
J.K. – A jak idą przygotowania do drugiej
rundy?
P.S. – Obecnie zawodniczki muszą się
zregenerować i odpocząć. W połowie
grudnia rozpoczynają intensywne przygotowania, a pierwszy mecz rozegramy
7 stycznia w Kobierzycach z drużyną ze
Szczecina. Jesteśmy młodym zespołem,
który rozpoczyna przygodę na tak wysokim poziomie. Nasz cel na ten sezon jest
jasny, zająć miejsce dające utrzymanie się

w lidze bez konieczności rozgrywania meczów barażowych czyli min.10-te.
J.K. – W tym roku zmieniły się zasady
rozrywek ligowych. Druga runda będzie
dłuższa i dużo bardziej wyczerpująca. Do
rozegrania będzie 21 spotkań. Wasza ławka rezerwowych jest dosyć krótka, czy planujecie wzmocnienia?
P.S. – Oczywiście zdajemy sobie sprawę,
że jedna lub dwie nowe zawodniczki bardzo by nam pomogły. Monitorujemy rynek transferowy i jeśli tylko warunki finansowe na to pozwolą, będziemy działać.
J.K. – Jak w takim razie wygląda sytuacja
finansowa klubu?
Tomasz Smoleń, Członek Zarządu Skarbnik – Różnica w finansowaniu klubu w I lidze a Superlidze jest bardzo duża, jednak
dzięki dużemu zaangażowaniu Gminy Kobierzyce nasza sytuacja jest stabilna. Możemy spokojnie pracować nad wynikami
sportowymi. Nie znaczy to, że wszystko jest
super. Działając w takiej gminie jak nasza
byliśmy przekonani, że pozyskamy co najmniej kilku sponsorów strategicznych. Niestety mimo naszych usilnych starań, tak się
nie stało. Do tej pory najbardziej wspierają
nas nasi lokalni mali przedsiębiorcy, którzy
jak widać naprawdę utożsamiają się Gminą
Kobierzyce i naszym klubem. Jesteśmy im
za to naprawdę bardzo wdzięczni.
J.K. – A klub to przecież nie tylko drużyna
w PGiNG Superlidze, nieprawdaż?

T.S. – Otóż to. My przede wszystkim jesteśmy nastawieni na rozwój sportowy,
szkolenie dzieci i młodzieży. To, że mamy
drużynę w tak elitarnym gronie to zasługa blisko 20 lat pracy, właśnie z tymi
najmłodszymi. Prowadzimy trzy grupy
młodzieżowe, które osiągają znaczące
sukcesy w swoich kategoriach wiekowych. Aktualnie prowadzimy nowy nabór
do sekcji piłki ręcznej w Szkole Podstawowej w Wysokiej. Chcielibyśmy aby nasze
zawodniczki z drużyny seniorskiej były
wzorem i przykładem dla tych najmłodszych. Od nowego roku planujemy ruszyć
z programem propagującym piłkę ręczną
wśród dzieci i młodzieży Powiatu Wrocławskiego.
Mocno wierzymy, że duże firmy mające siedziby w naszej gminie docenią nasz wysiłek i zaangażowanie i zechcą się przyłączyć
wspierając nas finansowo. Chętnych gorąco zapraszamy do kontaktu z nami. Chciałbym też zaznaczyć, iż w klubie, który działa
jako stowarzyszenie, oprócz zawodniczek
z drużyny seniorskiej i sztabu trenerskiego,
wszyscy pracujemy społecznie.
J.K. – Jeśli chodzi o pracę z dziećmi, to
widząc entuzjazm na trybunach i duże
zainteresowanie meczami ligowymi –
o przyszłość zespołu możecie być chyba
spokojni?
Wojciech Szewczuk, marketing i promocja w KPR – Bardzo cieszymy się z tego, że

na mecze przychodzi coraz więcej kibiców. Zwłaszcza gdy w dużej mierze są to
całe rodziny.
Piłka ręczna jest sportem bardzo widowiskowym, szybkim, pada dużo bramek,
widać olbrzymie zaangażowanie i determinację zawodniczek – słowem nie można się nudzić.
My ze swojej strony staramy się, żeby z meczu na mecz było coraz lepiej zarówno
na boisku jak i na trybunach. W nowym
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roku planujemy kolejne niespodzianki
dla naszych kibiców, szczególnie tych najmłodszych. Chciałbym też podziękować
naszemu Klubowi Kibica, który swoim nieustannym dopingiem wspiera zawodniczki
nie tylko podczas meczów w naszej hali, ale
także na wyjazdach. Ich głośny, a przy tym
kulturalny doping został już niejednokrotnie zauważony i doceniony przez media.
J.K. – Chyba również i dlatego coraz częściej pojawiacie się w mediach?
W.S. – I to jest jeden z naszych celów. Dzięki dobrym wynikom, a także wspaniałej atmosferze na trybunach, coraz częściej gościmy na meczach przedstawicieli mediów.
Zapraszani jesteśmy do telewizji i rozgłośni

TABELA

radiowych. W prasie i internecie pojawia
się coraz większa ilość artykułów o naszym
klubie. Co najważniejsze bardzo przychylnych. To pokazuje, że idziemy w dobrym
kierunku zarówno sportowym jak i organizacyjnym. Zależy nam, aby Gmina
Kobierzyce kojarzona była nie tylko z sukcesami gospodarczymi, ale także sportowymi i kulturalnymi. Dążymy do tego, żeby
każdy mecz rozgrywany w naszej hali był
prawdziwym świętem dla kibiców. Już dziś
pragniemy wszystkich serdecznie zaprosić
na mecz 7 stycznia do naszej hali w Kobierzycach. Dobra zabawa i wspaniała atmosfera – gwarantowane!!!!
Rozmawiał – Janusz Kołodziej

Drużyna
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Z
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Bramki

Pkt

1.

Vistal Gdynia

11

10

0

1

319:234

20

2.

PGNIG SUPERLIGA KOBIET

11

9

0

2

315:242

18

3.

Metraco Zagłębie Lubin

11

9

0

2

294:247

18

4.

Pogoń Baltica Szczecin

11

9

0

2

286:226

18

5.

Kram Start Elbląg

11

7

0

4

319:271

14

6.

Energa AZS Koszalin

11

6

0

5

313:285

12

7.

AZS Łączpol AWFiS Gdańsk

11

5

1

5

281:272

11

8.

KPR Kobierzyce

11

3

0

8

233:305

6

9.

KPR Jelenia Góra

11

2

1

8

249:339

5

10.

Olimpia-Beskid Nowy Sącz

11

1

2

8

273:331

4

11.

UKS PCM Kościerzyna

11

1

1

9

225:315

3

12.

Piotrcovia Piotrków Trybunalski

11

1

1

9

252:292

3
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Wyróżnienia dla Gminy Kobierzyce
Miło nam poinformować, że Gmina Kobierzyce otrzymała dwa wyróżnienia.
Znalazła się na 2. miejscu w Rankingu
Najdynamiczniej rozwijających się Samorządów w latach 2003-2015 oraz na
2. Miejscu w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST 2016 w kategorii Gmina
Wiejska. Warto zauważyć, iż w ramach
obu rankingów były brane pod uwagę
wszystkie gminy. Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST, przygotowywany
pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk
Społecznych Politechniki Warszawskiej,
jest niezależny, powstaje w oparciu o 16
wskaźników, obejmujących trzy obszary
rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz
ochronę środowiska. Ranking opracowa-

ny jest na podstawie danych Głównego
Urzędu Statystycznego (Bank Danych
Lokalnych) i obejmuje swym zakresem wszystkie jednostki samorządowe
w Polsce, w podziale na gminy miejskie,
miejsko-wiejskie, wiejskie oraz miasta na
prawach powiatu. Te zaszczytne wyróżnienia Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce
Piotr Kopeć odebrał w dniu 14 listopada
2016 r. w gmachu Sejmu RP w Warszawie.
Organizatorami rankingu byli: Komisja
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Fundacja Polskiego Godła
Promocyjnego „Teraz Polska".
Agnieszka Jankowska-Jakus

Gminne obchody
Święta Niepodległości
Bóg, Honor, Ojczyzna... Przez wieki i pokolenia te trzy słowa towarzyszyły naszym
przodkom w budowaniu swojego terytorium państwowego, w walkach z wrogiem,
który niejednokrotnie podnosił rękę na
wolność Polaków i niepodległą Rzeczpospolitą. Nasz kraj, boleśnie doświadczany,
zniknął na ponad 123 lata z map... Jednakże
postawa, waleczność i miłość narodu do ojczyzny dodawała sił w walce z okupantem.
Dzięki bohaterstwu naszych przodków,
którzy za wolność naszą i przyszłych pokoleń oddali swoje życie, możemy dziś żyć
w niepodległym kraju, posługiwać się ojczystym językiem i być dumnymi, że jesteśmy Polakami. Za ich poświęcenie, za walkę
do ostatniej kropli krwi, za to, że nigdy nie
wyrzekli się Polski – dziękujemy.
Gminne obchody 98. rocznicy Święta Odzyskania Niepodległości odbyły się w Kobierzycach. Uroczystości rozpoczęły się Mszą
Świętą w intencji Ojczyzny, w której uczestniczyli mieszkańcy Gminy Kobierzyce, zaproszeni goście, poczty sztandarowe szkół,
Ochotniczych Straży Pożarnych, Związku
Kombatantów, Związku Sybiraków, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
a także młodzież szkolna i wychowankowie
GCKiS, którzy zapewnili oprawę Mszy Św.
Doniosłą częścią uroczystości było oddanie
hołdu pod Pomnikiem Sybiraków. W tym
ważnym dla lokalnej społeczności miejscu
pamięci wspomniano wszystkich tych,
którzy nie ugięli się pod reżimem wroga,
walczyli o Polskę. Nie zabrakło także symbolicznych zniczy – „światełka pamięci”,
kwiatów w barwach biało-czerwonych
oraz warty honorowej wystawionej przez
Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Militarnych i Historii „Twierdza Wrocław”.
Dalsze uroczystości odbyły się w Gminnym Centrum Kultury i Sportu, a rozpoczął
je Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacho-

lik wygłaszając okolicznościową mowę.
Przed koncertem także głos zabrał Eugeniusz Kuszka – Prezes Związku Sybiraków
oddziału Dolnośląskiego, który zwrócił
uwagę na sytuację Polaków na obczyźnie. Powiedział m.in., że nasi rodacy żyjący m.in. w Kazachstanie wciąż kultywują
polskie tradycje, dzieciom wpajają ważne
dla Polaków wartości i uczą w domach
polskiego języka, przybliżają losy historii
naszego kraju. Polaków żyjących na obczyźnie charakteryzuje silny patriotyzm
i duchowa więź z narodem i ojczyzną.
Choć lata płyną, dzielą ich tysiące kilometrów, to w piersiach biją serca, które o Polsce nie zapomniały... „Tam dom Twój, gdzie
serce Twoje”...
Prezes Kuszka razem z panią Czesławą Muraczewską – Prezesem Związku Sybiraków
koła terenowego w Kobierzycach, wręczyli przyznane przez Zarząd Główny odznaczenia. Uhonorowano nimi ludzi dobrego
serca, którzy działają na rzecz Związku
Sybiraków. Następnie Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik wręczył członkom
i podopiecznym Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów Politycznych pamiątkowe wydawnictwa i dyplomy.
Kulminacyjnym punktem uroczystości
był patriotyczny koncert przygotowany
przez chór „Diament” oraz dzieci i młodzież z GCKiS. Muzyka, zwłaszcza w tym
wyjątkowym dniu, dźwiękami malowała
obrazy historii naszego kraju. Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości
jest niebywale ważne dla mieszkańców
Gminy Kobierzyce, o czym świadczy ilość
uczestników biorących w tym roku udział
w uroczystościach gminnych. W trakcie
koncertu wysłuchaliśmy takich utworów,
jak: „Bogurodzica”, „Tak długo was chłopcy nie było”, „Miejcie nadzieję”, „Tango na
głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos”, „Dziś

Wójt Ryszard Pacholik wręczał dyplomy członkom Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

idę walczyć mamo”, „Dziewczyna z granatem” czy „Legiony”. Największym zachwytem i uznaniem cieszyły się jednak
wykonane przez najmłodsze dzieci pieśni
„Wojenko, wojenko” i „Pierwsza Kadrowa”.
Maluszki wokalnie wykonały utwory na
medal, a uroku całości dodały powiewające w ich rączkach biało-czerwone flagi. Na
koniec wszyscy, wspólnymi siłami, wykonali utwór „Nieodległa, niepokorna”, który
był idealnym podsumowaniem drogi, jaką
Polska przemierzyła do niepodległości.
Obchody Święta Odzyskania Niepodległości zakończyło wręczenie nagród
w międzyszkolnym turnieju „Uczniowskie
przysposobienie obronne”, który odbył
się 16.09.2016 r. w ramach „Żywej lekcji
historii – patroni naszych szkół wzorem
dla przyszłych pokoleń”. Pierwsze miejsce
zajęła grupa „GROMO” z Zespołu Szkół
i Placówek Kształcenia Zawodowego
w Bielawie, drugie miejsce grupa „RYSIE”
a trzecie „WILKI” z Gimnazjum Gminnego
im. Zesłańców Sybiru w Kobierzycach.
Ten uroczysty dzień przeżyliśmy wspólnie, w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Wyjątkową atrakcją stała się także wystawa

konkursowa, przygotowana przez dzieci
ze świetlic profilaktyki środowiskowej
Gminy Kobierzyce. Praca, która została
najwyżej oceniona przez przybyłych gości – została wykonana przez świetlicę
w Królikowicach, na drugim miejscu znalazły się Kobierzyce a na trzecim Ślęza.
W kawiarni przygotowano także wystawę
podsumowującą tegoroczne wyprawy
Klubu Poszukiwaczy Tajemnic Przeszłości. Mogliśmy przyjrzeć się z bliska, jak
Kobierzyckie Hajduki pracowały podczas
warsztatów na Dożynkach, w Wilanowie,
a także podczas rekonstrukcji historycznej w związku z 333. rocznicą Odsieczy
Wiedeńskiej.
Jeszcze długo po zakończeniu koncertu,
przy wspólnej herbacie i słodkościach
mogliśmy powspominać, porozmawiać
o tym, co naprawdę ważne dla nas Polaków, o tym, jakie wartości wpajać dzieciom i młodzieży, by nie zapomniały o narodowych bohaterach, by zawsze ich serca
wypełniała miłość do ojczyzny i duma
z tego, kim są. Bo przecież: „...tu nasze
miejsce, tu nasz kraj...”.
Anita Kruczykowska
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XXI Sesja Rady
Gminy Kobierzyce
29 listopada br. odbyła się XXI Sesja Rady
Gminy Kobierzyce. Radni podjęli 16 uchwał.
Uchwały dotyczyły m.in.: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok
2017; Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych na lata 2014-2020;

przystąpienia do sporządzenia miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego
obszarów położonych w: Domasławiu, Księginicach, Tyńcu Małym, Wierzbicach, Ślęzy.
Plany posiedzeń oraz wszystkie podjęte
uchwały znajdują się na stronie internetowej Gminy Kobierzyce www.ugk.pl.
Maria Okraszewska
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Ogólnopolska konferencja
naukowa w Kobierzycach
17 listopada 2016 r. w Urzędzie Gminy
Kobierzyce odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Społeczności lokalne.
Praca-mobilność-obywatelstwo”. Wybitni
naukowcy z największych polskich uczelni dyskutowali o perspektywach rozwoju

Gminy Kobierzyce, o demografii, o budowie społeczeństwa obywatelskiego i więzi
społecznych, a także o innowacyjności,
jako szansie dla dalszego zrównoważonego rozwoju kraju.
Agnieszka Jankowska-Jakus

Święto Niepodległości
w Tyńcu Małym
Po Mszy Św. w intencji Ojczyzny ks. Ireneusz
Alczyk zaprosił przybyłych na spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie „Nasz Tyniec Mały”. Coroczne obchody odbywają się
w świetlicy wiejskiej, a zostały zainicjowane
kilka lat temu przez księdza proboszcza.
Uroczystość Święta Niepodległości uświetniły występy Zespołu Pieśni i Tańca Wrocław,
który na wstępie zaprosił do wspólnego po-

loneza. W dalszej części zaprezentował kilka
polskich tańców ludowych, do których przygrywała kapela zespołu. Drugą część uroczystości wypełniła śpiewająca i grająca na
gitarze ballady i pieśni patriotyczne artystka
Kasia Nowak. Podczas występów uczestnicy
przy kawie i herbacie tradycyjnie degustowali Marcinowe Rogale.
Krzysztof Kmiecik

Wójt Ryszard Pacholik prezentował Gminę Kobierzyce podczas konferencji

11 listopada w SPZK
Już po raz jedenasty w siedzibie Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Kobierzyckiej w Bielanach Wrocławskich odbyły się obchody Święta Niepodległości.
Wykład wprowadzający – „ Niepodległość
– i co dalej!” wygłosił dr Andrzej Pasek

z Uniwersytetu Wrocławskiego. W dalszej
części było wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i skromny poczęstunek. Wieczór upłynął w miłej atmosferze, licującej
z godnością tego święta.
Janusz Kołodziej

dr Andrzej Pasek mówił o odzyskaniu niepodległości

Uroczystości rocznicowe w Tyńcu Małym

11 Listopada w Gimnazjum
im. Zesłańców Sybiru
w Kobierzycach
„... O, wybudujcie domy,
o, nazwijcie wreszcie Polskę – Polską, nie krzywdą,
a miłość - miłością,...” („Polacy” K. K. Baczyński)
11 listopada 1918 roku Niemcy podpisali
rozejm kończący I wojnę światową. W tym
samym dniu w Warszawie Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu. I tak oto po 123 latach niewoli Polska
odzyskała niepodległość. „Jest to największa, najdonioślejsza przemiana, jaka w życiu narodu może nastąpić", mówił Józef
Piłsudski zwracając się w Belwederze do
grona najbliższych współpracowników.
Tak też staramy się traktować ten spełniony sen pokoleń czyli odrodzenie Państwa
Polskiego – z powagą, refleksją, szacunkiem dla minionych pokoleń walczących
o wolność i niepodległość naszego dnia
codziennego. Chcąc upamiętnić tak
ważne dla każdego Polaka wydarzenie
jakim był powrót Polski na mapy świata,

społeczność Gimnazjum im. Zesłańców
Sybiru w Kobierzycach spotkała się na
uroczystym apelu, aby obejrzeć widowisko słowno-muzyczne opisujące dążenia
naszego narodu do zachowania własnej
tożsamości. Nawiązujące do lęków i grozy towarzyszącej w owych czasach bólu
i łez naszym przodkom. Słuchaliśmy nawoływań na pola bitewne, by walczyć
o polskość i prawa nasze, dziękowaliśmy
za szczęście życia w tak pięknym, prawdziwym kraju nad Wisłą. Wspólnie z nami
zasłuchali się w historii naszego kraju
Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik,
Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska, Dyrektor Szkoły Podstawowej Grażyna Ciężka, Przewodnicząca Związku Zawodowego Nauczycieli Ludmiła Krawiec.

Fragment inscenizacji w wykonaniu gimnazjalistów z Kobierzyc

Wójt Ryszard Pacholik mówił na zakończenie apelu, jak ważna jest pamięć o tych,
którym zawdzięczamy wolność, których
często już brakuje wśród żywych, o tym
jak ważne jest przekazywanie naszej historii o trudzie, wyrzeczeniach i przelanej
krwi następnym pokoleniom, aby i one
pamiętały i były dumne z tego, że są Polakami. Dyrektor Gimnazjum im. Zesłańców
Sybiru w Kobierzycach Artur Antman mówił zaś o tym, że wolność i niepodległość,
to nie jest stan ciągły i nieskończony i jak
ważnym jest pielęgnowanie wartości patriotycznych i radości z suwerenności i nie-

zależności naszego kraju, aby nie musieć
powtarzać za poetą „Do kraju tego, gdzie
kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez
uszanowanie dla darów Nieba... Tęskno mi,
Panie...”
Szanujmy więc naszą niepodległość, pamiętajmy o krwi dla niej przelanej i o tych,
którzy tę krew dla ojczyzny wolnej przelewali, „...Bo kto nie kochał kraju żadnego i nie
żył chociaż przez chwilę jego ognia drżeniem, chociaż i w dniu potopu w tę miłość
nie wierzył, to temu żadna ziemia nie będzie
zbawieniem.”
Agnieszka Berłowska
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60 lat minęło…
w Pustkowie Żurawskim
Szkoła Podstawowa w Pustkowie Żurawskim obchodzi w tym roku 60–lecie istnienia. W ciągu tych lat zmieniała się kadra pedagogiczna, dyrektorzy, przychodzili nowi
uczniowie, jednak szkoła tworzy atmosferę
przyjaźni, poczucia bezpieczeństwa. Bogate tradycje jednoczą naszych uczniów,
a pozytywne wzorce kształcą określone
zachowania społeczne, a przede wszystkim przygotowują uczniów do aktywnego
uczestnictwa w życiu, poprzez umiejętne
korzystanie z dóbr kultury i szeroko pojętej wiedzy i nauki. Z tej okazji, 23 listopada
2016 roku, odbyły się uroczyste obchody
rocznicy powstania Szkoły Podstawowej
im. Romualda Traugutta. W asyście sztandaru szkolnego słowa hymnu szkolnego
wybrzmiały tego dnia szczególnie uroczyście. Przybyli zaproszeni goście, w tym

przedstawiciele Gminy Kobierzyce: Wójt
Ryszard Pacholik, Zastępca Wójta Piotr
Kopeć, Przewodnicząca Rady Elżbieta Regulska, Wiceprzewodniczący Rady Henryk
Łoposzko, Sekretarz Maria Wilk, Kierownik
Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Anna
Wilisowska, Dyrektor GOPS Teresa Oszczyk,
ks. proboszcz Leszek Bojarski. Byli dyrektorzy szkoły, zaprzyjaźnieni z naszą placówką
dyrektorzy Szkół Podstawowych i Gimnazjów z Gminy Kobierzyce, emerytowani
nauczyciele, rodzice i absolwenci. W części
oficjalnej spotkania, Dyrektor Szkoły Zuzanna Moskal zaprezentowała wszystkim
prezentację multimedialną, dotyczącą historii szkoły i jej trudnych początków. Były
przemówienia, podziękowania i kwiaty,
nie obyło się bez wzruszeń i miłych wspomnień. Wraz z życzeniami Elżbieta Regul-

Występ artystyczny uczniów z Pustkowa Żurawskiego

ska przekazała szkole pamiątkową statuetkę. Ryszard Pacholik podarował kolorowe
piłki do gry i zabawy. Miłym akcentem była
również obecność Pani Bożeny Wąs – dyrektor Zespołu Szkół nr 3 we Wrocławiu,
córki pierwszego dyrektora oraz absolwentki i nauczycielki naszej szkoły. Następnie uczniowie szkoły przedstawili część
artystyczną, złożoną z piosenek i recytacji,
zakończonych wspólnie odśpiewanym „Sto

lat”, a na salę wjechał kolorowy, wielki tort
dla wszystkich obecnych, co spotkało się
z ogromnym aplauzem. Po czym znamienici goście zwiedzili szkołę, obejrzeli również
wystawę starych zdjęć i udali się na przygotowany pyszny poczęstunek. Dyrektor
składa serdeczne podziękowania rodzicom
i pracownikom zespołu za zaangażowanie
i pomoc w organizacji Jubileuszu.

Anna Mika

„Bielany dla Ciebie” działają aktywnie
Przez pamięć o tych co odeszli!

Warsztaty szydełkowania

Piknik rodzinny w Bielanach Wr.

Stowarzyszenie „Bielany dla Ciebie” organizuje warsztaty szydełkowania. W sobotę
5 listopada spotkali się pierwsi miłośnicy
robótek ręcznych. Prace wykonane przez
instruktora, członka stowarzyszenia Mirosławę Szeterlak, zachwyciły nas tak
bardzo, że z niecierpliwością oczekujemy
kolejnych zajęć. Wszystkich chętnych zapraszamy do wspólnej nauki i dzielenia się
swoimi umiejętnościami.
Zadanie realizowane w ramach dotacji
z Gminy Kobierzyce pn. „Prowadzenie
świetlicy profilaktycznej we wsi Bielany
Wrocławskie”.

W pierwszą niedzielę października Stowarzyszenie „Bielany dla Ciebie” wraz
z grupami: „Budzimy Olbrzyma”, „Matki
w Modlitwie” i Sołtys Bielan Wrocławskich
zorganizowało piknik rodzinny. Nieodzownym elementem na tego typu imprezach
są atrakcje dla dzieci, nie zabrakło konkursów, gier i wspólnej zabawy, które poprowadzili Olga i Grzegorz Awakowicz oraz
opiekunka świetlicowa. To zadanie zostało
zrealizowane w ramach dotacji z Gminy
Kobierzyce pn. „Prowadzenie świetlicy
profilaktycznej we wsi Bielany Wrocławskie.” Organizatorzy pamiętali też o dorosłych,
dla których zapewnili
między innymi: potrawy z grilla, domowe
wypieki, pierożki, barszczyk czerwony, krokiety, paszteciki i sałatki.
Podczas biesiadowania
była możliwość posłuchania pięknej muzyki
i piosenek w wykonaniu
zespołu muzycznego
„Marimal” z Bielan Wrocławskich. Całość została uwieńczona na pa-

Przez dwie kolejne niedziele tuż przed
Świętem Zmarłych Stowarzyszenie „Bielany dla Ciebie” zorganizowało kiermasz
wiązanek i stroików nagrobnych.
Zainteresowanych kiermaszem jak i kupujących było bardzo wielu. Wszyscy podziwiali
i chwalili nasze wyroby artystyczne. Nie-

odzowną pomocą podczas wykonywanych
prac były wskazówki florystki Marty Czyżyk.
Układania wiązanek uczyły się też dzieci ze
świetlicy profilaktycznej, które swoje arcydzieła zaniosły na opuszczone groby. Po raz
kolejny wspólna praca połączyła pokolenia
i zacieśniła więź społeczną. Uzyskane środki
przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie siedziby stowarzyszenia.

miątkowych zdjęciach. Na pikniku obecni
byli między innymi ks. proboszcz Mirosław
Dziegiński i ks. kanonik Bronisław Kupper.
Wszystkim zaangażowanym w organizację
pikniku składamy serdeczne podziękowania, a byli to: Andrzej Krawczyk, Bogusława
Dudek, Stanisława Olędzka, Halina Szjber,
Daria Blaut-Kwiatek, Janina Kłossak, Elżbieta Regulska, Urszula Zembik, Wanda
Gołębiewska, Krzysztof Regulski, Sylwia
Pelczyk, Marta Czyżyk, Mieczysław Tesak,
Mirosława Szeterlak, Wspólnota Budząca
Olbrzyma i Matki w Modlitwie.
Zarząd Stowarzyszenia „Bielany dla Ciebie”

Bajkowy świat w Szczepankowicach
W sobotę 5 listopada 2016 r. w Szczepankowicach świętowaliśmy Dzień Postaci z Bajek. Nasze dzieciaki po dwóch
miesiącach przygotowań wystawiły dla
mieszkańców sztukę pt. „Śpiąca Królewna”.
W bajkowej scenerii spotkaliśmy się z żywiołem naszych młodych artystów. Rzecz
miała swoje apogeum o godz. 18:30. Jeszcze tylko ostatnie przygotowania i można
było zaczynać. Publiczność dopisała nad

podziw, spektakl odbył się przy niemal
pełnej sali. Gdy dzieci wkroczyły na scenę
przenieśliśmy się na prawie godzinę w zupełnie inny, bajkowy świat. Było wszystko
czego trzeba dobrej sztuce, świetni aktorzy, rewelacyjna scenografia, niesamowita
muzyka i stopniowanie napięcia. Wielkie
brawa należą się całej trupie aktorskiej. To,
że stanęli na wysokości zadania było jasne
od początku, ale niewiele osób spodzie-

wało się aż tak brawurowego wykonania.
Można powiedzieć właściwie tylko „chapeau bas”. Ogromne podziękowania należą się również paniom Urszuli Zbroińskiej
(opiekunce świetlicy) za przygotowanie
aktorów oraz Ewelinie Bagińskiej („dyrektor artystycznej”) za scenografię, kostiumy
oraz oprawę muzyczną.
Katarzyna Pacek-Bagińska
Sołtys Szczepankowic

Młodzi artyści zasłużyli na oklaski
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Dodatkowy odbiór odpadów zielonych w grudniu 2016 r.
MIEJSCOWOŚĆ / ULICA

RODZAJ ODPADU

GRUDZIEŃ

BIELANY WROCŁAWSKIE I

5

BIELANY WROCŁAWSKIE II

6

WYSOKA

7

DOMASŁAW

8

ŚLĘZA, KSIĘGINICE, RACŁAWICE WIELKIE, CHRZANÓW, MAGNICE

9

DOBKOWICE, PUSTKÓW WILCZKOWSKI, JASZOWICE, BUDZISZÓW, ROLANTOWICE,
DAMIANOWICE, CIESZYCE, SZCZEPANKOWICE, TYNIEC NAD ŚLĘZĄ, KRÓLIKOWICE
SOLNA, PUSTKÓW ŻURAWSKI, ŻURAWICE, OWSIANKA, KUKLICE, BĄKI, NOWINY,
WIERZBICE, PEŁCZYCE

ZIELONE – WORKI
DODATKOWA
ZBIÓRKA

20
13
14

TYNIEC MAŁY I

15

TYNIEC MAŁY II

16

BISKUPICE PODGÓRNE, MAŁUSZÓW

19

Podział Bielan Wrocławskich oraz Tyńca Małego taki jak przy zbiórce gabarytów
Aircom w Pietrzykowicach
zatrudni

wykonująca zadania zarządcy dróg wojewódzkich i infrastruktury kolejowej na obszarze Województwa
Dolnośląskiego poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku

Robotnik drogowy
Wymagania:

•• prawo jazdy kat. B, mile widziane kursy z zakresu obsługi kos lub pilarek spalinowych.

Oferujemy:

•• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
•• miejsce pracy: Cieszyce.

Do zakresu zadań na stanowisku należy m.in.:

•• znakowanie i doraźne wypełnianie ubytków w nawierzchni dróg,
•• wykonywanie napraw miejscowych uszkodzeń poboczy, pasów dzielących, wysepek,
skarp, chodników,
•• prace porządkowe na nawierzchni jezdni i chodników oraz oczyszczanie i odchwaszczanie
ścieków betonowych w koronie drogi, lokalne udrażnianie rowów przydrożnych oraz
czyszczenie studzienek ściekowych,
•• montaż znaków pionowych, korekta ich ustawienia,
•• utrzymanie w czystości i czytelności znaków pionowych,
wymiana uszkodzonych znaków i uzupełnienie brakujących,
•• uzupełnianie brakujących słupków hektometrowych,
•• zabezpieczenie uszkodzonych elementów urządzeń drogowych
(poręczy mostowych, barier ochronnych),
•• koszenie traw i niszczenie chwastów, doraźna przycinka drzew,
usuwanie krzaków z rowów przydrożnych.
Osoby zainteresowane zatrudnieniem proszę o kontakt
tel. 609-799-084

Pani Iwonie Antman

Salonik fryzjerski
w Bielanach
Wrocławskich zatrudni

Mamy

Warunki pracy i godziny
do uzgodnienia.
Szczegóły pod
numerem telefonu

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu Małym
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

składają

Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce

Elżbieta Regulska
Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce

fryzjera

507-183-967

Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy

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

Pracownika Produkcji
Opis stanowiska:

•• Obsługa maszyn i urządzeń
na linii produkcyjnej
w oparciu o instrukcje stanowiskowe.
•• Kontrola, sortowanie i pakowanie
gotowych wyrobów.
•• Bieżąca kontrola procesu
w celu zapewnienia produktów
najwyższej jakości.
•• Aktywne uczestnictwo w programach
usprawnień procesu produkcyjnego.

Wymagania:

•• Wykształcenie zawodowe.
•• Mile widziane doświadczenie w pracy
na podobnym stanowisku
w środowisku produkcyjnym.
•• Dyspozycyjność,
gotowość do pracy
w systemie zmianowym.
•• Systematyczność, odpowiedzialność.

Oferujemy:

•• Zatrudnienie na podstawie umowy
o pracę na pełny etat.
•• Szkolenia z zakresu jakości i obsługi
urządzeń produkcyjnych.
•• Prywatną opiekę medyczną.
•• Możliwość ubezpieczenia grupowego.
•• Miłą atmosferę pracy.
Czekamy na Państwa aplikację:
55-080 Pietrzykowice, ul. Fabryczna 20 B
oraz pod adresem e-mail:
personal@aircom.ag,
tel: 71 721 33 22
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn.
29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.

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

telefonicznie do Sekretarza Gminy Kobierzyce Marii Wilk tel. 71 36 98 125
pisemnie na adres Urzędu Gminy Kobierzyce, al. Pałacowa 1
55-040 Kobierzyce; - pocztą elektroniczną na e-mail: info@ugk.pl
ISSN 2450-4718, numer 12 (11), Kobierzyce, grudzień 2016

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

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

71 36 98 103
71 36 98 131
71 36 98 132
71 36 98 113
71 36 98 148
71 36 98 122
71 36 98 205
71 36 98 181
71 36 98 139

REFERAT INWESTYCJI, NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA
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
Marta Listwan

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
71 36 98 174

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
Kierownik referatu
Monika Penczak
Pozyskiwanie środków zew.
Anna Dudarska
Małgorzata Sadło
Zamówienia publiczne Sylwester Janaszkiewicz
Paweł Piwowarski
Jolanta Urbaś

71 36 98 226
71 36 98 155
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 publiczna
Oświata niepubliczna
Org. pozarządowe

Anna Wilisowska
Wojciech Duczek
Iwona Witkowska
Anna Pietryk
Elżbieta Rusin

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

Urząd Stanu Cywilnego
Barbara Świerczyńska

71 36 98 206

Stanowiska samodzielne

Wydawca: Urząd Gminy Kobierzyce

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

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

Redaktor naczelna:
Opinie na temat działalności Urzędu Gminy Kobierzyce proszę przekazywać:

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

RADA GMINY

Kierownik USC

Urząd Gminy:

Ryszard Pacholik
Piotr Kopeć
Maria Prodeus
Maria Wilk

REFERAT OGÓLNY I SPRAW OBYWATELSKICH

KOBIERZYCE, ŻERNIKI MAŁE, KRZYŻOWICE

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
ul. Krakowska 28; 50-425 Wrocław

Ważne telefony

Agnieszka Jankowska-Jakus.

Redaguje zespół:

Wojciech Duczek, Krzysztof Kmiecik, Janusz Kołodziej, Piotr Kopeć, Elżbieta Regulska,
Anna Wilisowska, Maria Wilk.

Kadry
Promocja gminy

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

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
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Przegląd obiektów
oświatowych
15 listopada 2016 r. Komisja Użyteczności
Publicznej Rady Gminy Kobierzyce na wyjazdowym posiedzeniu dokonała przeglądu stanu technicznego i organizacyjnego
dwóch jednostek oświatowych: Gminnego Zespołu Szkół w Bielanach Wrocławskich oraz Przedszkola Samorządowego
w Ślęzie. Komisja obejrzała pomieszczenia
w obiektach, przeprowadziła rozmowy
z dyrektorami tych jednostek. Dzięki temu

zapoznała się z bieżącym funkcjonowaniem zespołu szkół i przedszkola, a także
z ich realnymi potrzebami m.in. w zakresie
liczby pomieszczeń i wyposażenia.
Komisja zaplanowała kontynuację przeglądów pozostałych jednostek oświatowych, szczególnie pod kątem ich przygotowania do zmian organizacyjnych
wynikających z reformy oświatowej.
Anna Wilisowska

Nowy plac zabaw w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym
w Tyńcu Małym
22.11.2016 r. został otwarty nowy plac zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Tyńcu Małym. Na nowym placu zabaw
nasze dzieci mogą korzystać z markizy
osłaniającej piaskownicę, zestawu lin, lokomotywy z wagonikami, urządzenia wie-

plac zabaw cieszy się dużą popularnością.
W pogodne i suche dni dzieci przebywające w świetlicy mogą wspinać się po linach
i drabinkach, pograć w różne gry, pobawić
się w pociągu. Jest to świetny odpoczynek
w ruchu po męczącym kilkugodzinnym sie-

Dzieci chętnie bawia się na nowym placu

Wyjazdowa sesja radnych z Komisji Użyteczności Publicznej

GKS Kobierzyce po I rundzie
Zespół IV ligowy STK GKS Kobierzyce zakończył 19 listopada 2016 r. rundę jesienną
sezonu 2016/2017. Zespół rozpoczął rozgrywki od kilku bardzo dobrych meczów
i w pewnym momencie dało to prowadzenie w tabeli. Jednak w tej rundzie doszło
do kilku kontuzji czołowych zawodników
i sytuacja drużyny zaczęła się pogarszać.
Od 9. kolejki nastąpił kryzys, zespół zaczął
przegrywać i po niespodziewanej porażce
w 13. kolejce doszło do zmiany I trenera STK
GKS Kobierzyce. Trener Marcin Krzykowski
zrezygnował, a drużynę w ostatnich dwóch
meczach jesieni poprowadził Maciej Bielski.
Pod jego wodzą zespół się skoncentrował
i zaliczył dwa dobre, zwycięskie mecze. Dzięki temu drużyna STK GKS w IV lidze w tabeli
po rundzie jesiennej zajmuje 10. miejsce

Radość piłkarzy GKS po strzeleniu gola

z dorobkiem 21 punktów. Pozwala to spokojnie oczekiwać na rundę wiosenną 2017 r.
Dodajmy, że nasza drużyna juniorów starszych prowadzona przez trenera Zbigniewa
Kopcia również zaliczyła bardzo dobrą sportowo rundę jesienną, odnosząc kilka wysokich zwycięstw i zajmuje 2. miejsce w tabeli.
W 15 spotkaniach nasz zespół odniósł
6 zwycięstw, 3 spotkania zremisował,
a w 6 doznał porażek. Zdobył 33 bramki
– stracił 23. Najskuteczniejszym strzelcem
był Kacper Rokicki 9, Rafał Rybiński 5, Radosław Flejterski 4, Kamil Żbik 3, Sebastian
Zgoda 3, Michał Ociesa 2, Jacek Jasiński 2,
Sebastian Szefner 1, Łukasz Pasek 1, Adrian Leśniarek 1, Paweł Niewiadomski 1,
Marcel Jamrozowicz 1.
Opracował – Janusz Kołodziej

lofunkcyjnego z drabinkami, mostkiem
siatkowym, zjazdem strażackim, równoważnią, gier pionowych (kółko i krzyżyk,
gra zręcznościowa, tablica do rysowania),
gier plenerowych poziomych (szachownica, chińczyk, klasy). Nawierzchnia placu wyłożona jest miękką wykładziną, aby upadki
były mniej bolesne. Nawet o tej porze roku

dzeniu w ławkach. Każda grupa wiekowa
znajdzie coś dla siebie – młodsi mogą bawić się w pociągu, starsi wspinać po linach,
a „intelektualiści” mają okazję pograć w gry
planszowe na świeżym powietrzu. Mamy
nadzieję, że plac zabaw posłuży naszym
dzieciom przez długie lata.
Anna Gidzińska

