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informacje gminne

moja gmina - moja wieś

Ważne telefony
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy

Ryszard Pacholik
Piotr Kopeć
Maria Prodeus
Maria Wilk

RADA GMINY

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec
Zastępca Przewodniczącego Henryk Łoposzko
Biuro Rady Gminy
Kamila Pięta
REFERAT OGÓLNY I SPRAW OBYWATELSKICH

INFORMACJA O DOWODACH OSOBISTYCH
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71 36 98 123
71 26 98 127
601 549 532
607 439 039
71 36 98 120

Joanna Kłodzińska
Anna Muraczewska
Agata Krajewska
Magdalena Sypniewicz
Anna Rytarowska
Magorzata Biesiada

71 36 98 209
71 36 98 130
71 36 98 105
71 36 98 106
71 36 98 125
71 36 98 190

Joanna Szymczak
Jacek Skrzyniarz
Agnieszka Łysakowska
Edyta Duniec
Podatek od środków transportowych
Joanna Kujawa
Anna Bojdo
Zobowiązania pieniężne
Marek Wilk
Egzekucja elektroniczna
Kasa

71 36 98 103
71 36 98 113
71 36 98 131
71 36 98 132

Kierownik Referatu
Biuro Obsługi Klienta
Sekretariat
Dowody osobiste

REFERAT FINANSOWY

Podatki

71 36 98 114
71 36 98 104
71 36 98 114
71 36 98 122

REFERAT BUDOWNICTWA, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
I ZASOBÓW NATURALNYCH

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

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC

Informatyka
Działalność gospodarcza
Audytor wewnętrzny
Ewidencja ludności
Sprawy wojskowe i OC

Lider A4 informuje , że z początkiem maja 2011 rozpocznie się cykl szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców w ramach działań:
-Małe projekty
-Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
-Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Również od dnia 16.05.2011 do 30.05.2011 będzie trwał nabór wniosków w tych samych
działaniach.
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Małgorzata Żurawska

INFORMACJA O DYŻURACH
WYPEŁNIANIE WNIOSKÓW OBSZAROWYCH
Informujemy o dyżurach doradcy rolniczego każdy wtorek – Kobierzyce, ul. Witosa 15 oraz od 9.0014.00 w miejscowościach:
Termin (szacunkowy, po ustaleniach
Miejscowość
l.p.
z opiekunem świetlicy)
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Tyniec nad Ślęzą

31marca

3

Ślęza

1kwietnia

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

4

Bąki

6 kwietnia

5

Rolantowice

7kwietnia

6

Domasław

8 kwietnia

7

Pustków Wilczkowski

13 kwietnia

Anna Wilisowska
Wojciech Duczek
Edyta Chomiak
Iwona Witkowska

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

8

Wierzbice

14 kwietnia

9

Żerniki Małe

15 kwietnia

Barbara Świerczyńska

71 36 98 206

Monika Penczak
Marta Łukasik
Sylwester Janaszkiewicz
Angelika Olejnik
Paweł Piwowarski

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

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
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OGŁOSZENIE

Pełczyce

Stanowiska samodzielne

Kadry
Promocja gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach informuje, iż w 2011 r. realizuje projekt pn.:
„Aktywizacja klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach”.
W projekcie przewidziany jest udział 15 osób (7 kobiet i 8 mężczyzn) w dwóch grupach kursowych:
- kurs wózków widłowych
- kurs komputerowy z podstawową obsługą urządzeń biurowych oraz kasy fiskalnej.
Projekt potrwa do grudnia 2011 r. Zakłada aktywizację klientów Ośrodka w Kobierzycach poprzez ich uczestnictwo w szkoleniach oraz spotkaniach z doradcą zawodowym.
Wszelkie informacje udzielane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Witosa 18, Tel. 71/ 36 98 000.

1

REFERAT EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

Kierownik referatu
Sport
Oświata i kultura

OGŁOSZENIE

71 36 98 214
71 36 98 191

REFERAT ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH I ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH

Kierownik referatu
Pozyskiwanie środków zew.
Zamówienia publiczne

Urząd Gminy Kobierzyce przypomina o upływie terminu ważności dowodów osobistych wydanych w 2001 r.
oraz dowodów osobistych wyrobionych osobom przed ukończeniem 18 roku życia, wydanych w 2005 r.

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

30 marca

Od dnia 18 kwietnia dyżur stały w Urzędzie Gminy w Kobierzycach,
Al. Pałacowa 1 – codziennie oprócz piątków 8.00-14.00
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 791-463-888 – Ewa Góral
Wydawca: Urząd Gminy w Kobierzycach
Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, tel. 71 36 98 125
Skład, łamanie, druk: Infomax-Wrocław Agencja Reklamy,
54-609 Wrocław, ul. Godlewskiego 7b/1, tel./fax 71 342 30 43
Redaguje zespół: Wojciech Duczek, Agnieszka Jankowska - Jakus,
Krzysztof Kmiecik, Janusz Kołodziej, Piotr Kopeć, Elżbieta Regulska,
Wiesław Rytelewski, Anna Wilisowska, Maria Wilk, Małgorzata
Żurawska

informacje gminne
Hala, drogi i świetlice

Plany inwestycyjne w Gminie Kobierzyce
Gmina Kobierzyce z powodzeniem realizuje plany dotyczące inwestycji, zawarte w budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej. Po okresie zimowym zawsze następuje ożywienie w wykonywaniu prac, szczególnie jeśli chodzi o prace budowlane i drogowe.
- Jakie będą główne kierunki działania, jeśli chodzi o realizacje
inwestycji w roku 2011 w Gminie Kobierzyce?
Ryszard Pacholik – Możemy wyodrębnić kilka obszarów naszej aktywności. Są to: hala sportowo - widowiskowa w Kobierzycach, dokończenie budowy świetlic w sześciu miejscowościach oraz rozpoczęcie
budowy i remontu w kolejnych czterech wsiach, kontynuacja budowy
dróg i chodników w wybranych miejscowościach naszej Gminy, projektowanie zespołu szkolno - przedszkolnego w Tyńcu Małym i opracowanie koncepcji obiektu w miejscowości Wysoka, mieszczącego między
innymi przedszkole oraz pierwszy w gminie żłobek, budowa przedszkola w Pustkowie Żurawskim oraz przebudowa budynku policji w Kobierzycach.
- Wjeżdżając do Kobierzyc nie sposób nie zauważyć okazałego
budynku hali sportowo - widowiskowej, która pięknieje niemal

„Arkalandia” w Bielanach Wrocławskich

z każdym dniem. Kiedy obiekt zostanie oddany do użytku?
Ryszard Pacholik – Chcielibyśmy, by stało się to na jesieni bieżącego roku. Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcami i muszę z dużą
satysfakcją zauważyć, że wszystkim zależy , by ten termin był dotrzymany. Niezależnie od samych prac budowlanych wewnątrz i na zewnątrz
budynku /dojazdy, chodniki, porządkowanie terenu itp./ prowadzonych
jest szereg działań związanych z późniejszym wykorzystaniem obiektu
i zarządzaniem nim. Już teraz mamy wiele zapytań ze strony klubów
i organizacji nie tylko związanych ze sportem na temat ewentualnego
wynajęcia obiektu na imprezy sportowe, czy treningi. Mamy swoje własne pomysły i jestem pewien, że po oddaniu do użytku nasza hala będzie tętniła życiem.
- Zanosi się na to, że już wkrótce w wielu miejscowościach naszej
Gminy mieszkańcy będą mogli się spotykać w nowych świetlicach.
Jak przebiega proces dokończenia tych inwestycji ?

Hala widowiskowo - sportowa w Kobierzycach

Świetlica w Owsiance

Ryszard Pacholik – Przypomnę, że mówimy tu o obiektach w Magnicach, Małuszowie, Szczepankowicach, Damianowicach, Owsiance
i Budziszowie. W każdym z tych przypadków mamy różny stopień zaawansowania prac budowlanych. Przebiegają one z przyjętym wcześniej harmonogramem i nie ma powodów do obaw. Tego typu obiekty
spełniają bardzo ważną rolę w życiu mieszkańców wsi. Integrują ludzi,
wyzwalają aktywność społeczną, są po prostu potrzebne. Dlatego też
zamierzamy kontynuować takie działania w innych wsiach. Chcemy zmodernizować świetlicę w Dobkowicach i rozpocząć budowę
w Chrzanowie i Wierzbicach (świetlica, zaplecze sportowe i biblioteka)
a także w Racławicach Wielkich.
- Rośnie „Arkalandia” w Bielanach Wrocławskich. Czy powstanie
na czas?
Ryszard Pacholik – Jestem pewien, że tak będzie. Prace są kontynuowane zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami. Już widać zarys po-

Wstępna koncepcja zespołu szkolno - przedszkolnego w Tyńcu Małym

szczególnych elementów projektu. Mieszkańcy naprawdę interesują się
tym , co się dzieje na budowie. Widać, że tego typu obiekt jest bardzo
oczekiwany, szczególnie przez matki z małymi dziećmi, które będą miały
doskonałe miejsce do zabawy i odpoczynku.
- A co z budową dróg?
Ryszard Pacholik – To zawsze w Gminie Kobierzyce było i jest sprawą
priorytetową. Będziemy kontynuować budowę dróg w Bielanach Wrocławskich /Słoneczna- Tęczowa wraz z parkingiem koło kościoła/, w Tyńcu
Małym /ul. Parkowa/, w Kuklicach /chodniki/ i Małuszowie /dokończenie
budowy/. Inwestycje drogowe wymagają czasami długiego okresu przygotowania, ale dotychczasowe doświadczenia w Gminie Kobierzyce pokazują , że umiemy sobie z tym radzić.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał – Janusz Kołodziej
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Dotacje z Unii Europejskiej

Kolejne świetlice
W dniu 14 marca 2011 r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego a Gminą Kobierzyce na przyznanie pomocy
finansowej z Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” w latach 2011-2012 na przebudowę wsi w Dobkowicach oraz wyposażenie
nowo wybudowanych świetlic w Magnicach i Szczepankowicach.

Operacja pn.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dobkowicach oraz wyposażenie świetlic w miejscowościach:
Magnice i Szczepankowice” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Świetlica w Dobkowicach

Całość operacji jest planowana na kwotę ok.
472 tys. złotych z czego wysokość dofinansowania

wyniesie ok. 162 tys. zł.
Świetlica w Dobkowicach ulegnie modernizacji, planuje się też rozbudowę budynku o pomieszczenie gospodarcze, a także o zadaszony
taras. Ponadto zostanie utworzone jedno, większe
pomieszczenie edukacyjne z dwóch mniejszych,
planuje się również utwardzenie dojścia do budynku, wykonanie schodów zewnętrznych do
pomieszczenia gospodarczego oraz wykonanie
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
z odzyskiem ciepła. Powierzchnia zabudowy
świetlicy w Dobkowicach po modernizacji wyniesie 318 m2. Natomiast świetlice w Magnicach
i Szczepankowicach zostaną wyposażone w meble

kuchenne wraz ze sprzętem, stoły oraz krzesła.
Dodatkowym plusem tej inwestycji jest zaktywizowanie mieszkańców Dobkowic, Magnic
i Szczepankowic. Zapewnienie miejsca, w którym
mogą odbywać się zajęcia kulturalne, rozrywkowe, sportowe, a także w którym dzieci i młodzież
będą miały zapewnioną opiekę wychowawczą
w czasie wolnym od zajęć. Będzie sprzyjała rozwojowi ich zainteresowań, a także pogłębieniu
relacji pomiędzy mieszkańcami. Takie miejsce jak
świetlica sprawi, iż wiele projektów, których pomysłodawcami są mieszkańcy, będzie mogło być
realizowanych.

Maria Okraszewska

Konkurs strażacki

„Młodzież zapobiega pożarom” – turniej wiedzy
strażackiej
10 marca 2011 r. w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach miały miejsce gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Konkurs ten jest organizowany co roku i ma na
celu sprawdzenie wiedzy pożarniczej wśród dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Uczestnicy eliminacji gminnych są wyłaniani na szczeblu szkolnym. Osoby biorące udział
w konkursie walczyły o możliwość uczestniczenia w eliminacjach powiatowych. Ogólnopolski
Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega
Pożarom” ma na celu popularyzowanie przepisów
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i kształtowanie umiejętności ochrony przeciwpożarowej. W trakcie konkursu jest sprawdzana wiedza uczestników w zakresie zasad postępowania
na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności
posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii
i tradycji ruchu strażackiego, a także znajomości
przepisów przeciwpożarowych. W gminnym finale wzięło udział
28
uczestników.
Najpierw pisali test,
a później udzielali
ustnych odpowiedzi na zadane pytania. Członkowie
komisji Maciej Henryk Bosiacki insp.
ds.
wojskowych,
obrony
cywilnej
i zarządzania kryzysowego w Urzędzie
Gminy Kobierzyce,
Piotr Krawczyk –

OSP w Pustkowie Wilczkowskim, Wojciech Miśta –
OSP w Kobierzycach, Wojciech Szwejkowski – OSP
w Pustkowie Żurawskim wyłonili zwycięzców.
W grupie szkół podstawowych zwyciężyli: I miejsce- Tomasz Zagórski, II - Piotr Klimiuk, III – Anna
Rutkowska. W grupie gimnazjalnej wygrali: I miejsce – Ewa Szczygieł, II – Magdalena Rudnicka, III –
Martyna Wydmańska. Do eliminacji powiatowych
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej zakwalifikowali się Piotr Klimiuk ze Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym, Tomasz Zagórski z Gminnego
Zespołu Szkół w Bielanach Wrocławskich, Magdalena Rudnicka z Gimnazjum w Kobierzycach
oraz Ewa Szczygieł z Gminnego Zespołu Szkół
w Bielanach Wrocławskich. Uroczystego wręczenia nagród i wyróżnień dokonała Maria Wilk
sekretarz Gminy Kobierzyce. Gratulacje odbierali
również opiekunowie uczniów, którzy przygotowywali ich do konkursu. Wiedza pożarnicza jest
bardzo istotna i przydatna w życiu codziennym.
Często to właśnie dzieci potrafią odpowiednio
i szybko zareagować, a wiedza, którą posiadają
okazuje się użyteczna.

Maria Okraszewska

informacje gminne
Kilka pytań do...

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

- W 2011 roku będzie miał miejsce Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.
W jakich terminach będzie się on odbywał
i jaki jest jego cel? - z tym pytaniem zwracamy
się do Elżbiety Nawrockiej, lidera Gminy Kobierzyce ds. spisu powszechnego.
- Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań zostanie przeprowadzony w dniach
od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011, według stanu na 31 marca 2011, godz. 24.00. Celem spisu jest dostarczanie szczegółowych informacji
o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno–społecznej
i zawodowej, a także o społeczno–ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych
i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału

terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. Szczególną wagę w NSP
2011 przykłada się do pozyskania wiedzy na
temat zmian zachodzących w procesach demograficznych i społecznych.
- Myślę, że naszych mieszkańców interesuje kogo obejmuje spis?
- Spisowi muszą poddać się osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach, obiektach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami (mieszkania
i budynki, w których znajdują się mieszkania,
oraz zamieszkane obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia
niebędące mieszkaniami); osoby niemające
miejsca zamieszkania.
- Proszę nam przybliżyć tematykę pytań
zadawanych w ramach NSP 2011?
- W ankiecie znajdują się pytania dotyczące następujących zagadnień: stanu i charakterystyki demograficznej ludności, edukacji,
aktywności ekonomicznej osób, dojazdów do
pracy, źródeł utrzymania, niepełnosprawności,
obywatelstwa, migracji wewnętrznych, migracji zagranicznych, narodowości i języka oraz
mniejszości narodowych i etnicznych, wyznań
(przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego), gospodarstw domowych i rodzin,
stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych (mieszkań i budynków).
- Czy każdy mieszkaniec ma obowiązek
wzięcia udziału w spisie?
- Wszystkie osoby objęte spisem do których
zgłosi się rachmistrz lub ankieter zobowiązane
są do udzielenia wyczerpujących i zgodnych
z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte
w formularzu. Do udzielenia odpowiedzi o osobach małoletnich obowiązane są pełnoletnie
osoby, wspólnie z nimi zamieszkałe. Również
do udzielenia odpowiedzi o osobach nieobecnych obowiązane są pełnoletnie osoby, wspól-

nie z nimi zamieszkałe. Informacji o budynkach
zarządzanych przez osoby prawne i jednostki
organizacyjne niemające osobowości prawnej
udzielają zarządzający lub administrujący tymi
budynkami. Informacji o budynkach stanowiących własność osób fizycznych udzielają właściciele, użytkownicy lub administratorzy tych
budynków.
- Jakimi metodami będzie przeprowadzony spis?
- Spis ludności i mieszkań będzie realizowany
kilkoma metodami. Pierwsza metoda to pobranie danych z systemów informacyjnych. Druga
to samospis internetowy, polegający na zaakceptowaniu lub korekcie w określonym terminie danych pozyskanych z systemów informacyjnych w dniach od 1 kwietnia do 16 czerwca
2011. Kolejną metodą jest wywiad telefoniczny wspomagany programem komputerowym,
prowadzony przez ankietera statystycznego(CATI) w dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca
2011 r.. Najbardziej popularna metoda to wywiad rejestrowany na przenośnym urządzeniu
elektronicznym prowadzony przez rachmistrza
spisowego(CAPI) w dniach od 8 kwietnia do
30 czerwca 2011 r.
- Dziękuję za rozmowę.
Dodatkowych informacji o NSP 2011 można uzyskać na stronach: www.spis.gov.pl,
www.stat.gov.pl oraz w Gminnym Biurze
Spisowym w Kobierzycach, Al. Pałacowa 1,
tel. 71/369-82-11.
Od 1 kwietnia 2011 będzie dostępna infolinia NSP 2011:
800 800 800 - numer bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych
22 44 44 777 - numer dla połączeń przychodzących z telefonów komórkowych płatny
zgodnie z cennikiem operatora.
					
Rozmawiała - Agnieszka Jankowska-Jakus

Podsumowanie akcji
PŁATNEJ AUTOSTRADOWEJ OBWODNICY WROCŁAWIA !
Szanowni Państwo!
Dziękuję za poparcie inicjatywy przeciwko
wprowadzeniu opłat za przejazd Autostradową
Obwodnicą Wrocławia. W miesiącach styczeń,
luty, marzec 2011 na stronie internetowej Urzędu
Gminy Kobierzyce www.ugk.pl, a także w Urzędzie Gminy Kobierzyce, w Biurze Obsługi Klienta
znajdował się list, pod którym zainteresowane
osoby mogły wyrazić swoje poparcie. Państwa
zainteresowanie przeszło moje najśmielsze ocze-

kiwania. Pod Listem Otwartym do Donalda Tuska
- Premiera Rządu RP podpisało się 31786 osób,
wśród których są mieszkańcy gminy Kobierzyce, miasta Wrocław, Dolnego Śląska, całej Polski
i co ciekawe, także rodacy rozproszeni po całym
świecie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za tak
liczne wsparcie. List wraz z Państwa podpisami
został przesłany do Pana Premiera.
Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce
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Śladami Mateusza Ewangelisty

Konkurs Biblijny
II Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Biblijnej został rozstrzygnięty. Zapowiedziany w październiku ubiegłego roku projekt edukacyjny dla szkół podstawowych z Gminy Kobierzyce zrealizowany został 11 marca 2011 r. Do wspólnego mierzenia sił w tej dziedzinie przystąpiły 3 szkoły: z Bielan Wrocławskich,
z Kobierzyc i z Pustkowa Żurawskiego.
Komisję konkursową tworzyli siostra Michalina ze Zgromadzenia Sióstr św. Józefa
z Wierzbic, Krystyna Witamborska, emerytowany nauczyciel polonista oraz Anna Wilisowska, kierownik Referatu Edukacji, Kultury
i Sportu Urzędu Gminy Kobierzyce. Drużyny

rywalizowały między sobą w 5 konkurencjach.
Najwyżej punktowany był etap, sprawdzający
znajomość Ewangelii według świętego Mateusza, do zdobycia dla swojej szkoły było tutaj
aż 90 punktów. Komisja zgodnie przyznała, że
stopień trudności testu był wysoki, niemniej
uczniowie poradzili sobie bardzo dobrze.
Nikt nie napisał na mniej niż 11 punktów na
15 możliwych do zdobycia. Dwóch uczniów,
Maksymilian Janc z Bielan Wrocławskich i Martyna Zdeb z Kobierzyc, napisało test bezbłęd-

nie, zdobywając maksymalną liczbę punktów.
Otrzymali również od organizatora wyróżnienia i drobne upominki książkowe. Najbardziej
nieprzewidywalnym etapem konkursu była
cześć muzyczna. Ilość punktów z tej konkurencji zależna była od ilości zaśpiewanych przez
drużynę piosenek. Zadaniem zespołów było wyszukanie kilku piosenek, które
w swej treści zawierały wylosowany wcześniej wyraz. Te wyrazy, po jednym
dla każdej szkoły, to Pan,
Jezus i Bóg. Każda zaśpiewana piosenka to szansa
na zdobycie dodatkowych
2 punktów. Można powiedzieć, że właściwie to ta
konkurencja zadecydowała
o rozstrzygnięciu, które miejsce przypadnie
w udziale jakiej szkole.
Wcześniejsze
zmagania
konkursowe
były
bardzo wyrównane, gdyż każdy zespół bardzo
angażował się w poszczególne zadania,
zdobywając dla swojej szkoły maksymalne
noty. Uczestnicy znakomicie poradzili sobie
w części literackiej, łącząc w pary związki frazeologiczne z ich wyjaśnieniami (typu: wilk
w owczej skórze, rzeź niewiniątek czy sól ziemi) oraz rozwiązując krzyżówkę z postaciami
– bohaterami Ewangelii Mateusza. Problemem
dla uczniów nie było również ułożenie puzzli
i określenie, jaką scenę z Ewangelii przedstawia

powstały obrazek. W części plastycznej konkursu, zadaniem uczniów było zinterpretowanie
jednej wylosowanej ewangelicznej zasady.
Szkoła z Bielan Wrocławskich projektowała
plakat, którego tematem była treść: „Gdzie są
dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20), szkoła z Pustkowa Żurawskiego wylosowała zdanie: „Łatwiej
wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu do królestwa niebieskiego” (Mt 19, 24),
natomiast szkoła z Kobierzyc na swym plakacie
prezentowała myśl: „Czemu to widzisz drzazgę
w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we
własnym oku? Albo jak możesz mówić swemu
bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka,
podczas gdy belka [tkwi] w twoim?” (Mt 7, 3-4).
Wszystkie plakaty zostały pięknie przygotowane i trafnie zinterpretowane, dlatego też drużyny uzyskały maksymalną ilość punktów z tej
konkurencji. Po podsumowaniu punktacji, komisja podała werdykt. III miejsce zajęła drużyna
ze Szkoły Podstawowej z Kobierzyc. II miejsce
przypadło w udziale szkole gospodarzy, natomiast I miejsce Szkole Podstawowej z Bielan
Wrocławskich. Gratulujemy wszystkim uczestnikom. Uwieńczeniem dnia konkursu było
rozdanie pamiątkowych dyplomów i nagród.
Fundatorami nagród byli: Wydział Katechetyczny Metropolitalnej Kurii Wrocławskiej, Redakcja
„Gościa Niedzielnego”, Urząd Gminy Kobierzyce oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pustkowie Żurawskim. Dziękujemy szkołom i nauczycielom katechetom, którzy odpowiedzieli na
nasze zaproszenie wzięcia udziału w konkursie
i podjęli trud przygotowania uczniów.
Anna Miszon

Pierwsza pomoc w Gimnazjum w Kobierzycach

Ratownicy w Gimnazjum w Kobierzycach
Każdy z nas może być uczestnikiem lub świadkiem tragicznego zdarzenia. Do wypadków dochodzi
niespodziewanie i w rozmaitych okolicznościach- w domu, na wycieczce czy podczas podróży. Czas
biegnie wówczas dramatycznie szybko. Bierne czekanie na profesjonalną pomoc może skończyć się
tragicznie.
Mając to na uwadze, o udzielaniu pierwszej
pomocy mówi się coraz częściej i to nie tylko
wśród dorosłych. W przypadku kiedy chodzi
o czyjeś życie liczy się każda pomoc. Dlatego
pierwszego dnia wiosny w Gimnazjum w Kobierzycach odbyły się zajęcia, na których młodzież dowiedziała się jak udzielać pierwszej
pomocy. Wykwalifikowani ratownicy opowiedzieli o zasadach udzielania pomocy. Aby zasady nie umknęły za szybko, gimnazjaliści mieli
okazję poćwiczyć podstawowe działania na
fantomach. Każdy mógł sprawdzić jak prowa-

dzić masaż serca u nieprzytomnego człowieka,
jak zadbać, aby poszkodowany nie udusił się
i co zrobić, by ofiara nie umarła do przyjazdu
profesjonalnych ratowników. Zajęcia spotkały
się z dużym zainteresowaniem młodzieży. Od
dziś nasi gimnazjaliści wiedzą, że liczy się każda minuta, a brak jakiejkolwiek pomocy może
okazać się równoznaczny z wyrokiem śmierci.
Należy reagować i nie bać się, bo znając zasady
udzielania pierwszej pomocy możemy uratować czyjeś dziecko, czyjąś żonę, matkę, brata,
ojca - czyjeś życie, a to jest bezcenne.
Agnieszka Berłowska
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Wspaniała zabawa w Tyńcu Małym

Przedszkolaki z Kobierzyc powitały
wiosnę

To był Bal!

Tuż po feriach zimowych 3 marca, w Szkole Podstawowej w Tyńcu Małym odbył się Bal
Karnawałowy.

Już od samego rana w progach szkoły pojawiały się bajkowe postacie, w kolorowych strojach, pięknych fryzurach i z tajemniczym błyskiem w oku. Nie wszyscy wytrzymali do 9:00,
aby wdziać kostiumy!!! Dlatego też pierwszy raz
w życiu uczyłam czarownice, spidermanów, ry-

cerzy, a nawet psiaki. Po drugiej
lekcji, najmłodsi uczniowie już
wirowali w tańcach. Młodzież
z klas IV, V i VI musiała poczekać
do 12:30. Uciechom i zabawom
nie było końca. Surowa zazwyczaj sala gimnastyczna wypełniła się szaleństwem barw,
wstążek, koronek, kapeluszy.
O konkursie na najpiękniejsze
czy najciekawsze przebranie
nie było mowy. Każde było
inne, zaskakujące, dopracowane, każde cudne. Dużą niespodziankę zgotowali uczniom
nauczyciele: wszyscy się tego
dnia poprzebierali, a niektórych
trudno było rozpoznać. Były
wiedźmy, Japonki, czarownice. A że 3 marca był
akurat tłusty czwartek i znalazło się kilku pomysłowych fundatorów słodkości, szkoła niemalże
tonęła w pączkach. Ostatnie jedliśmy jeszcze
w piątek. Takiej zabawy nie da się zapomnieć.
Joanna Waszkiewicz

Radośnie i wesoło
Do Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach właśnie nadeszła wiosna.

Piękna, radosna i pełna uśmiechów zadowolonych przedszkolaków. Przyszła ze słowami
”Przynoszę różne talenty małym mieszkańcom
Gminy Kobierzyce”. Po tych słowach dzieci zajęły się realizowaniem swoich zainteresowań
i rozwijaniem rodzących się talentów. Brały
udział w zabawach sportowych, malowały farbami na sztalugach, budowały z piasku i materiałów przyrodniczych. Witaj wiosno! radośnie
wołały dzieci.
Dorota Bieniarz

21 marca Dzień Odkrywania Talentów

Topienie Marzanny

Wiosna w Pustkowie Działo się w Szkole Podstawowej
w Kobierzycach
Wilczkowskim
W Pustkowie Wilczkowskim nikt nie miał wątpliwości, że skończyła się zima i zaczęła wiosna.

Dzień Talentów był jednym z elementów Roku Odkrywania Talentów ogłoszonym przez MEN.
Uczniowie klas piątych i szóstych rywalizowali ze sobą podczas zorganizowanego w sali gimnastycznej turnieju.

Należało wykazać się inwencją, oryginalnością, logicznym myśleniem, a także wytrzymałością i sprawnością fizyczną. Drużyny klasowe rozwiązywały: domino matematyczne,
quiz humanistyczny, kalambury religijne, test
historyczny i przyrodniczy. Najbardziej utalentowaną klasą okazała się klasa 5c i 6a. W tym
dniu gościliśmy także w szkole Sebastiana
Górskiego pracownika Uniwersytetu Wrocławskiego, który w klasie 6c przeprowadził wykład

połączony z warsztatami nt. „Losy bohaterów
Kampanii Wrześniowej”. Korzystając z materiałów źródłowych uczniowie w grupach opracowywali tzw. książeczki wojskowe wybitnych
dowódców różnych rodzajów wojsk uczestniczących w Kampanii Wrześniowej. Materiały
edukacyjne do tych zajęć przygotowane były
przez edukatorów z IPN-u.
Lucyna Kasperska

Dzieci ze szkoły podstawowej 21 marca
przeszły przez wieś niosąc przygotowane przez
siebie Marzanny. Mieszkańcy wychodzili z domów pozdrawiając uczniów. Kierowcy przejeżdżający przez wieś dawali znaki klaksonem
albo machali rękami. Wszyscy cieszyli się, że
zima ostatecznie nas opuściła. Po zakończonym marszu dzieci wróciły do szkoły i uroczyście spaliły symbole zimy. Przez cały dzień bawiły się na boisku, piekły kiełbaski przy ognisku
i brały udział w konkursach i grach zręcznościowych. W Pustkowie Wilczkowskim niepodzielnie zapanowała wiosna.
Dorota Smolana
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W Gimnazjum w Kobierzycach

Wiosna! Cieplejszy wieje wiatr!

21 marca zawitała do nas Wiosna. W Gimnazjum w Kobierzycach postanowiliśmy jej trochę pomóc, aby nie zabłądziła i dotarła tam, gdzie trzeba.
Chyba nam się to udało, bo dzień był słoneczny i ciepły, a ptaki oszalałe z radości śpiewały jak najęte.

Wiośnie pomagały w wędrówce postaci
z bajek. Był i Rybak ze Złotą Rybką, był Stary Pier-

nik z Jasiem, Małgosią i Babą Jagą, Dziewczynka
z zapałkami, Szpieg z Krainy Deszczowców, Kot
w Butach, Czerwony Kapturek, Pipi Langstrumpf,
Kopciuszek, Śpiąca Królewna wożona przez Królewicza i Krasnoludków, Dobra Wróżka oraz Maja
i Gucio. Wszyscy zastanawiali się jak pomóc Wiośnie dojść na miejsce i o czasie. W końcu wymyślili
piosenkę- podziałało. Wiosna się zjawiła, co było
widać, słychać i czuć. Złota Rybka zaśpiewała, motyle zaczęły fruwać, publiczność oszalała - Wiosna
jest z nami! Ale było nam ciągle mało. Większość
gimnazjalistów postanowiła uczcić to wydarzenie i przebrać się tego dnia. Klasy prezentowały

Na kolorowo

Utalentowani i zdolni

Pierwszy Dzień
Wiosny
Pierwszy Dzień Wiosny uczniowie Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym obchodzili tak hucznie, wesoło i kolorowo, że zima na pewno poszła sobie od nas precz!

21 marca kolor czarny był w szkole zakazany. Dzieciaki i nauczyciele wypełnili szkołę pełną gamą barw, bogactwem kwiatów,
wstążek i dźwiękami radości. Kiedy nadszedł
czas zabawy, uczniowie wszystkich klas, łącznie z klasy „0” i przedszkolakami, zgromadzili
się w sali gimnastycznej. Tam na każdą grupę
czekało zadanie: wykonanie najpiękniejszego stroju dla Pani i Pana Wiosny. Potem był
konkurs, pokaz mody, a na koniec ulicami
Tyńca przeszedł pochód z marzanną, grzechotkami, trąbkami i wszelkimi hałasującymi
przedmiotami przyniesionymi przez dzieci.
Ostatecznie marzanna nie została ani utopiona, ani spalona, ale zapakowana w paczkę i pan Wiesiek, nasz konserwator, miał ją
wysłać pocztą na Antarktydę, skąd tak prędko nie powróci. Żegnaj zimo! Witaj Wiosno!

się wspaniale. Byli Murzyni śpiewający piosenkę
„Makumba”, byli Sprzątacze robiący porządki podczas śpiewania „Szczotka, pasta…”, były Grubaski
odchudzone przez rewelacyjnego trenera Czesława, były Gwiazdy filmowe, Różowe Lalki, Kujony
i Kujonki, Zawody, Dresiarze, no i najstarsi Bracia
i Siostry Blues Brothers. Jednym słowem tańce,
śpiewy i dobra zabawa dziś królowały w Gimnazjum w Kobierzycach. Wszyscy świętowaliśmy powrót Wiosny- „bo Zima każdemu obrzydła, niech
słońce jej da prztyczka w nos…”

Agnieszka Berłowska

Szczególnie zDolni uczniowie
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym odnoszą sukcesy na rozmaitych polach: sportowych,
artystycznych i naukowych. Ostatnio wiele radości i powodów do dumy dostarczyli nam Dominik
Hawryluk i Paweł Janic uczniowie klasy szóstej.
Obaj chłopcy już od trzeciej klasy brali udział
w konkursach ogólnopolskich takich jak Alfik Matematyczny, Mat, Alfik Humanistyczny, Omnibus
oraz w konkursach języka angielskiego. Zawsze
zajmując wysokie miejsca, często jako laureaci.
W tym roku Dominik i Paweł osiągnęli spektakularne sukcesy. Po raz pierwszy, jako uczniowie szkoły
w Tyńcu Małym przeszli wszystkie etapy kwalifikacyjne aż do wojewódzkiego w interdyscyplinarnym konkursie zDolny Ślązaczek. Ostatecznie
Dominik Hawryluk został Laureatem, a Paweł
Janic Finalistą zDolnego Ślązaczka. To była długa
i dość forsowna droga. Konkurs rozpoczął się etapem szkolnym w listopadzie 2010 roku, po którym
do etapu powiatowego awansowało z tynieckiej
szkoły czterech uczniów: Dominik, Paweł oraz Zuzia Janeczko i Piotr Klimiuk. W kolejnym etapie,
wojewódzkim, składającym się z dwóch części:
pisemnej i ustnej, Paweł zdobył tytuł Finalisty,
a Dominik walczył w finale o tytuł laureata. Irena
Buś nauczycielka matematyki, która przygotowywała uczniów do konkursów matematycznych
twierdzi, że ich sukcesy są efektem zaangażowania nauczycieli, dzieci oraz bardzo dobrej

współpracy z rodzicami. Dominik i Paweł chętnie
podejmowali przygotowane przez Irenę Buś zadania. Samodzielnie poszukiwali sposobów ich
rozwiązania, aby następnie wspólnie je omawiać
i dyskutować. Dodatkowe ćwiczenia gramatyczne i prace pisemne zadawała uczniom Iwona
Antman, nauczyciel języka polskiego i zarazem
dyrektor Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym.
O tym jak bardzo Dominik interesuje się matematyką może świadczyć drugie miejsce w Maratonie
Matematycznym zorganizowanym przez Uniwersytet Wrocławski we wrześniu 2010 roku, podczas którego chłopiec rozwiązywał zadania przez
13 godzin! Poza królową nauk, Dominik interesuje się sportem, gra w piłkę nożną, trenuje judo,
a w wolnych chwilach gra w gry komputerowe.
Paweł jest doskonałym tenisistą. Codziennie
wstaje wcześnie rano, aby jeszcze przed lekcjami
zdążyć na zajęcia tenisowe. Co za dyscyplina! I są
efekty: jesienią 2010 roku w Mistrzostwach Dolnego Śląska w tenisie ziemnym Paweł Janic zajął
1 miejsce w kategorii do lat 14. Dominikowi i Pawłowi życzymy jeszcze wielu sukcesów naukowych
i sportowych!
Joanna Waszkiewicz

Pawel Janic

Dominik Hawryluk

Joanna Waszkiewicz
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Wiosenne przebudzenie

Powitanie wiosny w Szkole Podstawowej w Bielanach
Wrocławskich
Tradycyjne powitanie wiosny w Szkole Podstawowej w Bielanach Wrocławskich zawsze wiąże się z wszechstronną twórczością dzieci. Tegoroczny
wiosenny projekt edukacyjny dla klas 0-3, który realizowali uczniowie, miał na celu utrwalenie wiadomości dotyczących świata przyrody budzącego się do życia. Hasło projektu „Wiosna - żyj zdrowo i kolorowo” towarzyszyło nam cały tydzień poprzedzający symboliczną datę - 21 marca.

Dzieci z poszczególnych klas swoje działania
skoncentrowały wokół wylosowanego zwiastuna
wiosny m.in.: bociana, krokusa, skowronka, sasanki, jaskółki czy pierwiosnka. Tworzyły więc plakaty,
układały rymowanki, krzyżówki, projektowały odpowiednie stroje przybliżające charakterystyczne
cechy roślin i zwierząt oraz ozdabiały swoje sale
motywami wiosennymi. Oprócz tego, wszystkie

klasy zorganizowały w swoich salach
kącik zdrowej żywności i wykazały
się ogromną inwencją twórczą, by
z surowców wtórnych stworzyć
uroczą Panią Wiosnę. Przedstawienie zaprezentowane przez uczniów
kl. 3c wprowadziło dzieci w tematykę
wiosennych porządków nie tylko wokół siebie, ale również troski o czystą
Ziemię. Zabrzmiała wtedy
zgodnym chórem radosna
piosenka pt. „Wiosna”.
Projekt edukacyjny przygotowany przez J. Stefaniuk i B. Radziwoń pozwolił
uczniom na ukazanie swoich zdolności plastycznych, muzycznych
czy manualnych. Rozbudził ich ciekawość poznawczą i wyzwolił kreatywność. Dzieci poznały potrzebę i sposoby
aktywnego spędzania czasu wolnego,
utrwaliły charakterystyczne cechy tej
cudownej pory roku oraz zastosowały
różnorodne techniki plastyczne w pra-

cy twórczej. Miały również okazję, aby wykazać
się aktywnością matematyczną i polonistyczną
podczas zajęć skorelowanych z edukacją przyrodniczą.
Pracy i radości było mnóstwo, ale czy przekonaliśmy do siebie Panią Wiosnę? Oczywiście! Wystarczyło wyjrzeć przez okno…
		
Lilla Gajewska-Piwowarczyk

W poszukiwaniu geniuszy

Konkursowych zmagań ciąg dalszy
Uczniowie ze szkoły podstawowej w Kobierzycach bardzo pracowicie rozpoczęli drugi semestr szkolny. Odbyły się już dwa konkursy
matematyczne.
Pierwszy z nich to Kangur, w którym co roku
bierzemy udział, osiągając coraz wyższe wyniki.
Konkurs ten rozgrywany jest w trzech kategoriach
wiekowych. Uczniowie zmagają się z nietypowymi
zadaniami, które wymagają sprawności rachunkowej, umiejętności analizowania oraz logicznego
myślenia. Drugi konkurs to „Matematyka bez granic”. Ten międzynarodowy konkurs przywędrował do nas z Francji, gdzie do dziś mieści się jego
„sztab światowy”. Obecnie w MbG uczestniczy
ponad dwadzieścia krajów z całego świata. Konkurs ma niespotykaną formę, gdyż startują w nim
całe klasy. Z naszej szkoły do konkursu przystąpiły
klasy 4b, 5a, 5b oraz 6c. Jego celem jest otwarcie
mentalnych granic pomiędzy krajami, regionami
i szkołami. Ma interdyscyplinarne zadania i jest
adresowany do szerokiego kręgu uczniów, nie tylko do najlepszych matematyków. Liczą się w nim
także: umiejętność współpracy i podziału zadań
w grupie, pomysłowość, wyobraźnia, zdolności

językowe i plastyczne (konstrukcje, wycinanki,
budowanie modeli brył). Zadania nawiązują do
konkretnych sytuacji życiowych i pokazują zastosowanie matematyki w życiu codziennym
i w innych dziedzinach nauki. Są skorelowane
z innymi przedmiotami. Dla naszej szkoły udział
w tym konkursie to debiut. Z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursów, które będą znane na
początku maja.
Dnia 22 marca, 69 uczniów Szkoły Podstawowej
w Kobierzycach, przystąpiło do konkursu „ Świetlik”, którego organizatorem jest Fundacja dla
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczniowie przygotowujący się do konkursu mieli za zadanie przeprowadzenie prostych eksperymentów z użyciem
przyrządów i przedmiotów domowego użytku
np. „Chroń swój mózg”, „ Gaszenie płomieni”,
„Wędrówka wody w roślinie” i inne. Doświadczenia były wykonywane w klasach podczas lekcji,
na kółkach pozalekcyjnych a także w domu pod

okiem osoby dorosłej. Na podstawie obserwacji empirycznych dotyczących przyrody należało umiejętnie formułować wnioski. Taki rodzaj
aktywności uczniowskiej rozwija zdolności poznawcze, pasje oraz talenty. Zadania konkursowe
zawierały treści dotyczące tych eksperymentów
oraz inne ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych. To nie koniec zmagań konkursowych.
Przed nami jeszcze konkurs: Sudoku oraz Mistrzostwa Wrocławia w Szybkim Liczeniu. Pierwszy
z nich to konkurs, gdzie uczniowie muszą wykazać się ogromną sprawnością przy rozwiązywaniu
sudoku- gry matematyczno-logicznej. Drugi to
konkurs grupowy, gdzie jak sama nazwa mówi,
trzeba szybko i bezbłędnie liczyć. O osiągnięciach
naszych uczniów będziemy na bieżąco informować, póki co trzymamy kciuki kibicujemy naszym
„ geniuszom” matematycznym.
			
Elżbieta Munduć

9

rozmaitości

moja gmina - moja wieś

Krew dla strażaka
Strażacy: D. Klusik, G. Szywała, K. Stępień, P. Kander, C. Różalski z OSP z Pustkowa Żurawskiego,
dnia 22 marca 2011 r. oddali krew w Wojskowym Szpitalu we Wrocławiu przy ul. Weigla, dla ciężko
rannego kolegi - kierowcy wozu strażackiego - 32 letniego Sławomira Wilczyńskiego, strażaka JRG
z Kątów Wrocławskich, który został poszkodowany wypadku samochodowym.

Dnia 17 marca 2011 r. około godz 11, jadący
na sygnale na interwencję wóz strażacki zderzył się z ciężarówką. Poszkodowanych w wypadku zostało trzech strażaków. Najpoważniej
ranny został 32-latek, którego przewieziono do
szpitala wojskowego, gdzie przeszedł operację.
Obrażenia były na tyle poważne, że lekarze musieli amputować poszkodowanemu strażakowi
obie nogi na wysokości podudzia. Mężczyzna

ma również złamaną rękę i stłuczone płuco.
Stracił bardzo dużo krwi. Jego stan lekarze
określają jako poważny, ale stabilny.
Jego dwóch kolegów, którzy jechali razem
z nim odnieśli mniejsze obrażenia i po paru
dniach zostali wypisani ze szpitala.
Kierowca z drugiego pojazdu również
w ciężkim stanie przebywa w szpitalu.
Wojciech Szwejkowski

Kilka pytań do...

Konkurs
recytatorski
6 marca w GCKiS odbyły się eliminacje gminne XI Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego
uczniów szkół podstawowych oraz eliminacje
gminne 56 Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego uczniów szkół gimnazjalnych. Poniżej prezentujemy wyniki:
Szkoła Podstawowa
Recytacja:
1. Kornelia Wąsaty
2. Julia Formella
3. Karolina Ilnicka
3. Joanna Pawlaczyk
Wyróżnienie: Maksymilian Janc
Poezja śpiewana:
1. Marcela Dul
Wyróżnienie: Mikołaj Fundela
Gimnazjum:
Recytacja:
Wyróżnienie: Weronika Jaworska
Poezja śpiewana:
1. Paulina Wójcik
2. Anna Rzepka
3. Kalina Bury
4. Paweł Dobrowolski

Sołtys Kierdziołek z Kobierzyc

W biuletynie samorządowym „ Moja gmina- moja
wieś” przedstawiamy sylwetki samorządowców Gminy Kobierzyce. Tym razem poznamy bliżej Jana Biesiadę, sołtysa Kobierzyc od 2006 roku.
- Na czym pańskim zdaniem polega rola sołtysa?
- Kobierzyce na tle innych wsi w naszej gminie to
miejscowość dość szczególna. Tutaj mieści się Urząd
Gminy, bank, posterunek policji i budynki, w których
działają różne firmy i stowarzyszenia. To jakby stolica tego obszaru, stąd charakter spraw z jakimi ludzie
zwracają się do sołtysa, odbiega zapewne od tych,
z którymi stykają się sołtysi w innych miejscowościach. Niemiej jednak uważam, że i tu i tam sołtys
jest łącznikiem między gminnymi władzami a mieszkańcami i powinien, w miarę możliwości, pomagać
w rozwiązywaniu ludzkich problemów.
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- Czyli funkcja jak najbardziej odpowiedzialna
i niełatwa?
- Z całą pewnością tak jest. Kobierzyce przez wiele
lat nie były modernizowane i wiele jest do zrobienia.
Ludzie chcieliby, aby sołtys działał tak, by ten wizerunek jak najszybciej uległ zmianie. Nie jest to łatwe.
Wiele do zrobienia mają władze gminy, a także sami
mieszkańcy. Moje zadanie- działać tak, by Kobierzyce piękniały, a ludziom żyło się po prostu lepiej.
- Jaki jest Jan Biesiada prywatnie?
- Jestem osobą łatwo nawiązującą kontakty, odważną w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach życiowych. Na imprezach jestem roztańczony i wesoły,
śpiew i granie nie są mi obce. Po prostu nazwisko
„Biesiada”- zobowiązuje!
- Czy jest Pan człowiekiem konfliktowym?
- Z natury jestem człowiekiem uczynnym i bezkonfliktowym, choć w pewnych sytuacjach potrafię
być bardzo dociekliwy. Niektórzy poczytują mi to za
wadę, ale zapewniam, że głównie zależy mi na wyjaśnieniu sprawy do końca. Lubię po prostu czystą grę,
jak to się mówi - w otwarte karty.
- Co Panu najbardziej przeszkadza w sprawowaniu funkcji sołtysa?
- Bycie sołtysem Kobierzyc, to duży sprawdzian
dla mnie. Nie mogę narzekać, ale czasami przeszkadza mi brak zrozumienia przez niektórych mieszkańców oczywistego faktu- sołtys nie jest wszechmocny
i nie da rady wszystkiego sam załatwić!
- Co Pan uważa za swój największy sukces
w pracy sołtysa?
- Myślę, że udało mi się wypracować dobre stosunki z gminnymi władzami. Nie mam problemów

z dogadywaniem się z ludźmi, a to przecież nie każdemu się udaje. Od początku rozpoczęcia procesu
rewaloryzacji Kobierzyc staram się aktywnie w nim
uczestniczyć. Za osobisty sukces uważam zlikwidowanie czterech dzikich wysypisk śmieci i uporządkowanie tzw. „parku kolejowego”. To, że Kobierzyce się
zmieniają i pięknieją napawa mnie dumą. Myślę, że
mam w tym swój malutki udział.
- Ulubiona potrawa?
- Nie należę do osób, które dużo jedzą, czasami
sam przyrządzam potrawy. Najbardziej smakują mi
smażone ryby, które sam łowię (węgorze, szczupaki).
Uwielbiam też ruskie pierogi, które przygotowuje
moja mama.
- Ulubiony napój?
- Lubię zimne piwo podane po obiedzie, szczególnie w upalne dni.
- Ulubione zajęcie?
- Uwielbiam kontakt z przyrodą- wędkowanie na
jeziorach, czy polowanie z kolegami. Zimą lubię dokarmiać zwierzynę w lasach.
- Miejsce, które chciałby Pan odwiedzić?
- Stanąć na księżycu i zobaczyć naszą planetę z tej
perspektywy. Wiem, że to nierealne, ale zawsze można pomarzyć.
- Do jakiej postaci ze świata baśni, legend, czy
też rzeczywistej postaci by się Pan porównał?
- Pamiętam z czasów dziecięcych, że był taki program rozrywkowy, w którym występował sołtys Kierdziołek. Jego słynne „ Cie choroba!” rozśmieszało ludzi do łez. Bardzo lubiłem te jego skecze i opowiastki.
Czasami myślę, że jestem trochę takim Kierdziołkiem
z Kobierzyc.
Rozmawiał – Janusz Kołodziej

informacje GCKiS

Kolejny sukces w Białymstoku!
Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że w weekend
18.03-20.03 młodzież z GCKiS w Kobierzycach godnie reprezentowała
naszą Gminę w XIV Międzynarodowym Festiwalu Piosenki „Super Mikrofon Radia Jard”. Kalina Bury, Agnieszka Faściszewska, Marta Tarnowska, Paulina Wójcik oraz pierwiastek męski grupy – Paweł Dobrowolski,
zdobyli III miejsce w kategorii zespoły wokalne od 11 do 16 lat. Sukces
wielki, ponieważ właśnie ta kategoria w tym roku reprezentowała bardzo wysoki poziom!
Warto dodać, że nasza gmina jest już dobrze znana sympatykom białostockiego festiwalu. Reprezentanci GCKiS pojawili się już na VI edycji
festiwalu w 2007 roku: wyróżnienie zdobyła Patrycja Nowak (kat. soliści
13-16 lat), duet JPLN zajął III miejsce w kat. 13-16 lat, natomiast zespół
X4 zajął II miejsce w kat. 11-16 lat. W 2009 roku duet PIK wyśpiewał 2
miejsce w kat. powyżej 16 lat. W 2010 roku, podczas XII festiwalu zespół
EMA zdobył III miejsce, a Agnieszka Faściszewska i Marta Tarnowska zajęły II miejsce w kat. duety 13-16 lat.
Kajetan Kruk

Więcej informacji znajdziecie Państwo odwiedzając stronę internetową: www.kultura-kobierzyce.pl
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
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VIII Piłkarski Turniej Samorządowców

Dolnośląska Gala Sportu Młodzieżowego

Reprezentacja Kobierzyc na
I miejscu !!!
Sukcesem reprezentacji samorządowców Gminy Kobierzyce zakończył się VIII halowy Turniej Piłki Nożnej w Jordanowie Śląskim.

We wzorowo zorganizowanej imprezie wystąpiło 6 ekip z Powiatu Wrocławskiego i gmina partnerska gospodarzy- Jordanów z Małopolski.
Nasz zespół po przegranej z Sobótką 0 - 1, pokonał Mietków 2 - 0 i awansował z drugiego miejsca do półfinału, w którym zmierzył się z gospodarzem turnieju. Mecz znakomicie rozpoczął się
dla Kobierzyc - prowadzeniem 3 - 0 ! Po szaleńczej
końcówce i dwóch strzelonych golach spotkanie
zakończyło się wynikiem 3 - 2. Mecz finałowy to

rewanż z Sobótką. Tym razem Kobierzyce okazały
się lepsze wygrywając 2 - 1. Zespół samorządowców z Kobierzyc wystąpił w składzie: Robert Sala
i Adam Raś - radni gminy, Łukasz Orfin - sołtys
Tyńca nad Ślężą, Jacek Brysiewicz - nauczyciel
w Szkole Podstawowej w Tyńcu Małym, Wojciech
Kukuś - pracownik GCKiS, Paweł Eljasiński, Jacek
Skrzyniarz, Zdzisław Skrzyniarz, Wojciech Duczek
– pracownicy Urzędu Gminy Kobierzyce.
			
Wojciech Duczek

Klub Piłki Ręcznej
Gminy Kobierzyce
wśród najlepszych !
88 sekcji z kilkudziesięciu Klubów Dolnego
Śląska w różnych dyscyplinach sportu zostało
wyróżnionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Wyróżnienie to, które jest docenieniem bardzo
dobrej pracy z młodzieżą w KPR Kobierzyce przekładającej się na punkty zdobyte we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży.
Nagrodą za dobrą pracę są środki finansowe na
działalność klubów przekazane podczas Dolnośląskiej Gali Sportu Młodzieżowego przez Marszałka
Województwa Dolnośląskiego Rafała Jurkowlańca i Wicemarszałka Radosława Małonia. KPR Kobierzyce otrzymał 3 tys. złotych za zajęcie 23-go
miejsca w Polsce spośród wszystkich klubów piłki
ręcznej szkolących młodzież.
Wojciech Duczek

Lider i wicelider pokonany

Świetny początek sezonu Galakticos Solna !
Bardzo dobrze rozpoczęli rundę wiosenną piłkarze Galakticos Solna występujący w I grupie wrocławskiej klasy A.
W powtórzonym meczu z wiceliderem rozgrywek Odrą Lubiąż zespół z Solnej bezapelacyjnie wygrał 4 - 1 po hattricku Daniela Krawca
i jednym golu Mateusza Garazdowskiego. Jeszcze większe wrażenie robi zwycięstwo na boisku lidera rozgrywek Piasta Żerniki Wrocławskie 3 - 2 po golach Jacka Opalińskiego, Marcina
Pietrusa i Daniela Krawca. Po ostatniej kolejce i
dwóch zwycięstwach Galakticos ma już tylko
3 punkty straty do współliderujących Piasta
i Odry. –„Bardzo mnie cieszy ten dobry początek sezonu. Zwycięstwa budują dobrą atmosferę w zespole. Dobrym ruchem było pozyskanie
Marcina Osieckiego, Tomasza Budziewskiego
i Jarka Chomiaka, bo teraz gra naszego zespołu
wygląda jeszcze lepiej niż w rundzie jesiennej.
Nie bez znaczenia jest także to, że mamy dla
kogo grać. Mecz z Lubiążem na naszym boisku
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oglądało około 300-stu osób, co chyba jest niezłym wynikiem jak na A klasę?!” - podsumowuje

żartobliwie Wojciech Kukuś trener drużyny
z Solnej.
		
Wojciech Duczek

Radość piłkarzy i działaczy Galakticos po wygranym powtórzonym meczu z Odrą Lubiąż

