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Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych
oraz radosnego, wiosennego nastroju
w trakcie serdecznych spotkań
w gronie rodziny i przyjaciół,
życzą
Elżbieta Regulska

Ryszard Pacholik

Przewodnicząca
Rady Gminy Kobierzyce

Wójt
Gminy Kobierzyce

W NUMERZE POLECAMY

4

Komisariat Policji
w Kobierzycach

4

Fabryka druku 3D

12

KPR wygrał z Olimpią

2 INFORMACJE GMINNE

Ważne telefony
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Sekretariat

Ryszard Pacholik
Piotr Kopeć
Maria Prodeus
Maria Wilk
Anna Muraczewska

71 36 98 100
71 36 98 126
71 36 98 123
71 36 98 127
71 36 98 125

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

798 740 461

Joanna Kłodzińska
Barbara Hebda
Magdalena Sypniewicz
Marta Szczygieł
Działalność gospodarcza Agata Krajewska

71 36 98 209
71 36 98 105
71 36 98 106
71 36 98 130
71 36 98 104

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
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
Kierownik Referatu
Rafał Krasicki
71 36 98 214
Nadzór inwestorski wod-kan, melioracje
Grzegorz Morawski
71 36 98 204
Wodociągi, kanalizacja sanitarna
Marta Listwan
71 36 98 192
Inwestycje, kanalizacja deszczowa
Dariusz Mirek
71 36 98 112
Inwestycje
Rafał Kołodyński
71 36 98 168
Zagospodarowanie przestrzenne
Grzegorz Maszka
71 36 98 180
Zdzisław Skrzyniarz
71 36 98 108
Opłaty adiacenckie, rewitalizacja, gospodarka niskoemisyjna
Hanna Michalak
71 36 98 124
Gospodarka nieruchomościami
Marta Borkowska
71 36 98 110
Magdalena Cendrowicz 71 36 98 136
Ochrona Środowiska
Elżbieta Nawrocka
71 36 98 211
Monika Pilichowska
71 36 98 111
Paulina Tomaszewska
71 36 98 174

REFERAT DRÓG, TRANSPORTU I MIENIA KOMUNALNEGO
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

Z wielkim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ireneusza Nowickiego

Andrzeja Prażucha

byłego Prezesa Zarządu
Banku Spółdzielczego w Kobierzycach

607 439 039
71 36 98 120

REFERAT OGÓLNY I SPRAW OBYWATELSKICH
Kierownik Referatu
Biuro Obsługi Klienta

Ze smutkiem żegnamy

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

Rodzinie i Bliskim

Rodzinie i Najbliższym

wyrazy głębokiego współczucia
składają

składamy
wyrazy głębokiego współczucia

Elżbieta Regulska
Przewodnicząca
Rady Gminy Kobierzyce

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
Banku Spółdzielczego w Kobierzycach

Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce
pracownicy Urzędu
Gminy Kobierzyce

Rada Gminy Kobierzyce

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
we Wrocławiu
udziela pomocy w wypełnianiu wniosków
o dopłaty obszarowe za 2017 rok
Od 15 marca 2017 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i ONW za bieżący rok. Jak
co roku, przed tym terminem ARiMR wysyła do każdego
z rolników, którzy korzystali z dopłat w ubiegłym roku, tzw.
wnioski spersonalizowane wraz z załącznikami graficznymi.
Ubiegający się o dopłaty rolnik (jeśli w jego gospodarstwie
nic się nie zmieniło) musi sprawdzić poprawność danych we
wniosku, podpisać wniosek oraz wypełnić załączniki graficzne
dotyczące upraw na użytkowanych rolniczo działkach. Rolnicy składający po raz pierwszy wniosek lub po raz pierwszy
wnioskujący o dopłaty do działki, której nie mieli wykazanej
w ubiegłym roku (nowe działki) muszą odpowiednio wcześniej
wystąpić do biura powiatowego ARiMR o uzyskanie materiału
graficznego oraz informacji o powierzchni kwalifikującej się
do dopłat (PEG).

WYPEŁNIANIE WNIOSKÓW
Na czas kampanii wnioskowej doradca DODR będzie pełnił dyżur w Urzędzie Gminy Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, służąc pomocą
w wypełnianiu wniosków.
DYŻUR W URZĘDZIE GMINY KOBIERZYCE
Od 5 kwietnia do 15 maja w środy, czwartki i piątki w godzinach
7.30-14.00
Szczegółowe informacje można uzyskać u doradcy:
Monika Kruczek, tel. 609 79 28 48
TERMIN SKŁADNIA WNIOSKÓW: 1.03-15.05.2017 r.
MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Biuro Powiatowe ARiMR, ul. Komuny Paryskiej 72,
50-452 Wrocław.

REFERAT ŚRODKÓW ZEW. I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Kierownik Referatu
Monika Penczak
Pozyskiwanie środków zew.
Anna Dudarska
Małgorzata Polis
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
Fundusz Sołecki

Anna Wilisowska
Wojciech Duczek
Iwona Witkowska
Anna Pietryk
Elżbieta Rusin
Kamila Izraelska

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik USC

Barbara Świerczyńska

Stanowiska samodzielne
Kadry
Promocja gminy
Informatyka
Audytor wewnętrzny
Ewidencja ludności
Sprawy wojskowe i OC

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

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Radca Prawny		

71 36 98 196
71 36 98 186
71 36 98 207
71 36 98 197
71 36 98 183
71 36 98 129
71 36 98 206
71 36 98 208
71 36 98 163
71 36 98 138
71 36 98 200
71 36 98 199
71 36 98 203
71 36 98 189
71 36 98 202
71 36 98 000
71 36 98 017

POSTERUNEK POLICJI W KOBIERZYCACH
asp. Radosław Choma
kom. 601-810-541

Rejon 571: Kobierzyce, Pełczyce, Budziszów, Szczepankowice, Tyniec nad Ślęzą, Jaszowice, Pustków
Wilczkowski, Damianowice, Dobkowice, Rolantowice, Cieszyce, Kuklice, Domasław, Księginice,
Magnice.

ul. Witosa 7, 55-040 Kobierzyce, tel. 71 31 11 107

mł. asp. Paweł Artymowicz
kom. 601-816-329

Rejon 572: Tyniec Mały, Małuszów, Biskupice Podgórne, Krzyżowice, Wierzbice, Bąki, Owsianka, Pustków
Żurawski, Solna, Żurawice, Królikowice, Chrzanów,
Żerniki Małe, Racławice Wielkie, Bielany Wrocławskie
(ul. Kłodzka, Wrocławska, Ogrodowa, Logistyczna,
Pannatoni, Amazon, Słoneczna, Tęczowa).

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

mł. asp. Marcin Szczurowski
kom. 601-814-402

Rejon 570: Bielany Wrocławskie (ul. Kłodzka, Wrocławska, Kolejowa, Błękitna, Słoneczna, Tęczowa, CH
Bielany, CH Auchan, Irysowa), Ślęza, Wysoka.

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
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Agnieszka Jankowska-Jakus.
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„Niezwyczajne”
Zgromadzenie

Pożegnanie
6 kwietnia 2017 r. w Tyńcu Małym odbyły
się uroczystości pogrzebowe Śp. Andrzeja
Prażucha. Został pożegnany wspaniały człowiek, oddany lekarz, Honorowy Obywatel
Gminy Kobierzyce. „Andrzej Prażuch urodził
się 07.09.1947 r. w Gniechowicach. W 1971 r.
ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu. Po odbyciu
stażu podyplomowego przez 3 lata pracował w Ośrodku Zdrowia w Gniechowicach.
W latach 1974-2014 pracował w Ośrodku
Zdrowia w Tyńcu Małym. W trakcie pracy
uzyskał specjalizację z medycyny rodzinnej
i chorób wewnętrznych. W latach 1979-1980
pełnił funkcję kierownika Oddziału Pogotowia Ratunkowego w Gniechowicach. Natomiast w latach 1996-1998 był dyrektorem
ZP ZOZ-u w Kobierzycach. Po przemianach
polityczno-społecznych aktywnie działał
w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej. Był także

Przewodniczącym Koła we Wrocławskim
Rejonowym ZOZ-ie. Wielokrotnie brał udział
w zjazdach DIL-u. W lutym 1990 r. jako aktywny działacz „Solidarności” uczestniczył w
II Walnym Zebraniu Delegatów NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk. Od 1990 r. przez trzy
kadencje był radnym Gminy Kobierzyce.
Następnie działał jako radny Rady Powiatu
Wrocławskiego. Andrzej Prażuch poświęcał
się w pełni swojej pracy i z wielkim zaangażowaniem wykonywał swoje obowiązki.
Jako lekarz niósł pomoc pacjentom, a oni
mogli zawsze na niego liczyć. Jako radny
przyczynił się do rozwoju Gminy Kobierzyce, zawsze bardzo aktywnie wspierał
przedsięwzięcia związane z samorządem
lokalnym, mające wpływ na poprawę życia
mieszkańców. 18 grudnia 2015 r. otrzymał
tytuł Honorowego Obywatela Gminy Kobierzyce.”

Z głębokim żalem pożegnaliśmy wybitnego człowieka, o rozległej wiedzy, wielkiej
pasji i głębokim zaangażowaniu w pracę
zawodową.
Maria Okraszewska

Z obrad Rady Gminy Kobierzyce
W dniu 24 marca br. odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy Kobierzyce. W trakcie
obrad zostało omówionych wiele istotnych tematów dla mieszkańców Gminy
Kobierzyce. Radni podjęli 36 uchwał.
Dotyczyły one m.in.: budżetu Gminy Kobierzyce na 2017 r., zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce,
utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Kobierzycki Ośrodek
Sportu i Rekreacji” oraz nadania jej statutu.
Zostały podjęte także uchwały związane z

edukacją w Gminie Kobierzyce: w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, ustalenia kryteriów wraz z liczbą
punktów w postępowaniu rekrutacyjnym
do publicznych przedszkoli, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Kobierzyce, w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez
przedszkola publiczne oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzonego

3

przez Gminę Kobierzyce. Ponadto w trakcie
sesji zostały przedstawione m.in.: sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2016 r., raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2016, raport z realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za
rok 2016. Plany posiedzeń oraz wszystkie
podjęte uchwały znajdują się na stronie internetowej Gminy Kobierzyce www.ugk.pl.
Maria Okraszewska

W dniu 27.03.2017 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia „Bielany dla Ciebie”.
Efektem sprawozdań z wykonania zadań, sprawozdania finansowego za rok
2016 oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej było podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia „Bielany dla Ciebie” i udzielenie pokwitowania dla Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Bielany dla Ciebie”
z wykonania obowiązków za rok 2016.
Niezwyczajność Walnego Zgromadzenia
związana była z uroczystością, podczas
której „na mocy Statutu Stowarzyszenia
i zgodnie z uchwałą Ogólnego Zgromadzenia Członków z dnia 27 marca 2017
roku do godności Członka Honorowego
jednomyślnie wyniesioną została”– Pani
Elżbieta Regulska, Przewodnicząca Rady
Gminy Kobierzyce. Dyplom Honorowego Członka Stowarzyszenia „Bielany
dla Ciebie” wręczyła Pani Elżbiecie Regulskiej prezes Stowarzyszenia – Małgorzata Fidler. Odczytała również tekst
laudacji, w której podkreśliła zasługi i olbrzymi wkład pracy honorowej członkini
w powstanie oraz rozwój Stowarzyszenia, działającego na rzecz mieszkańców
Bielan Wrocławskich.
Zarząd Stowarzyszenia
„Bielany dla Ciebie”

Sesja z klasą
27 marca br. w Urzędzie Gminy Kobierzyce odbyła się kolejna już w tej kadencji
„Sesja z klasą”. Tym razem w rolę radnych
gminy wcieliła się młodzież z Gimnazjum
im. Unicef w Bielanach Wrocławskich.
Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady
Elżbieta Regulska, udział w sesji wzięli
również – Henryk Łoposzko – Zastępca
Przewodniczącej Rady Gminy, Ryszard
Pacholik – Wójt Gminy Kobierzyce, Piotr
Kopeć – Zastępca Wójta Gminy oraz Maria
Wilk – Sekretarz Gminy i Maria Prodeus –
Skarbnik Gminy. Uczniowie zapoznali się
z zadaniami i sposobem działania Rady
Gminy Kobierzyce. Poznali schemat orga-

Młodzież w trakcie sesji

nizacyjny Urzędu Gminy i zakres działań
poszczególnych referatów, a także proces
tworzenia budżetu gminy. Wójt Ryszard
Pacholik przedstawił młodzieży prezentację o Gminie Kobierzyce, a Zastępca Wójta
Piotr Kopeć omówił najważniejsze inwestycje. Ciekawym punktem sesji była prezentacja Systemu Informacji Przestrzennej
– Wrosip. Sesję zakończył quiz tematyczny, w którym młodzież mogła wykazać się
wiedzą zdobytą podczas sesji na temat
funkcjonowania samorządu gminnego.
Sesja przebiegała w bardzo sympatycznej
atmosferze i z pewnością pozwoliła młodzieży pogłębić wiedzę i szerzej spojrzeć

Niecodzienna lekcja wychowawcza w kobierzyckim gimnazjum

na sposób działania gminy. Kontynuacją
tego cyklu działań było kolejne spotkanie
w dniu 04.04.2017 r. Tym razem w ramach
godziny wychowawczej władze Gminy
Kobierzyce – Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska, Zastępca Przewodniczącej Henryk Łoposzko oraz Zastępca
Wójta Piotr Kopeć, spotkali się z uczniami
pierwszych klas Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Kobierzycach. Przedstawili
funkcjonowanie samorządu terytorialnego jakim jest gmina. Powiedziano o zasięgu terytorialnym Gminy Kobierzyce, ilości
sołectw i miejscowości. Szczegółowo
omówiono herb gminy. W telegraficznym

skrócie Zastępca Wójta Piotr Kopeć omówił zrealizowane i realizowane inwestycje
na terenie gminy, które mają wpływ na polepszenie warunków życia mieszkańców.
W przedstawionej prezentacji pokazano
przebieg procesu uchwałodawczego rady
gminy, która jest organem stanowiącym
i kontrolnym. Zastępca Przewodniczącej
Rady Gminy Henryk Łoposzko wspomniał
o ordynacji wyborczej. Na zakończenie
spotkania uczniowie otrzymali drobne
upominki kolorystycznie odzwierciedlające herb gminy, co można zobaczyć na
wspólnym pamiątkowym zdjęciu.
Magdalena Marszałek-Wojciechowska
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W Kobierzycach powstanie
Komisariat Policji
Po wieloletnich staraniach i monitach do policji w sprawie poprawy stanu bezpieczeństwa w Gminie Kobierzyce, a także wychodząc naprzeciw postulatom oraz
oczekiwaniom mieszkańców – mamy dla Państwa dobrą informację. Zgodnie z
pismem z dnia 16 marca 2017 roku Komenda Miejska Policji w Wrocławiu planuje
utworzenie Komisariatu Policji w Kobierzycach, który swoim zasięgiem działania
obejmie dwie gminy: Kobierzyce i Żórawinę. W tej sprawie odbyło się spotkanie
Wójta Gminy Kobierzyce z Komendantem Wojewódzkim Policji, Komendantem
Miejskim Policji oraz z Wojewodą Dolnośląskim.
– Panie Wójcie, można chyba powiedzieć, że na taką informację mieszkańcy
naszej gminy czekali od dawna?
Ryszard Pacholik, Wójt Gminy Kobierzyce: – To prawda. Wielokrotnie w trakcie
moich spotkań z przedstawicielami policji
podkreślałem potrzebę utworzenia takiej

placówki. Nasza gmina w ciągu ostatnich lat
bardzo się zmieniła. W związku z rozwojem
gospodarczym i co zrozumiałe – napływem
nowych mieszkańców, a także powstaniem
centrów handlowych i nowych zakładów
pracy – liczba osób zamieszkujących i odwiedzających te tereny, bardzo wzrosła.

Tu będzie Komisariat Policji w Kobierzycach

2016 rok – uroczyste przekazanie nowych samochodów dla policji w Kobierzycach

Zwiększył się również ruch samochodowy.
Nie dziwi fakt, że ludzie, którzy tu mieszkają zwracali się z prośbą o zwiększenie liczby
policyjnych etatów, ilość patroli drogowych
itp. Na zebraniach wiejskich (również tych
z udziałem przedstawicieli policji), tematy
związane z oceną stanu bezpieczeństwa
w gminie, były wielokrotnie poruszane.
– Nowy komisariat ma się mieścić w siedzibie dotychczasowego Posterunku Policji w Kobierzycach. Czy w związku z tym
zaplanowano jakieś prace, by zaadaptować to miejsce do nowych potrzeb?
Ryszard Pacholik – Oczywiście, że tak.
Planuje się, że służbę w komisariacie pełnić będzie około 40 funkcjonariuszy. Prace
budowlane obejmą między innymi adaptację poddasza, trzeba będzie doposażyć placówkę w niezbędny sprzęt specjalistyczny. Szacunkowy koszt tej inwestycji

Fabryka druku 3D
w Bielanach Wrocławskich
21 marca br. w Bielanach Wrocławskich
odbyła się uroczystość zawieszenia
wiechy na budowie fabryki druku 3D
firmy Materialise. Będzie to największa
i najbardziej zaawansowana technologicznie tego typu inwestycja w Europie.
Uroczystość zawieszenia wiechy to tradycja budowlana. W ten sposób świętuje się zakończenie ważnego etapu
budowy – czyli prac związanych z wykonaniem konstrukcji obiektu. W uroczystości wzięli udział m.in.: Ryszard Pacholik Wójt Gminy Kobierzyce, Elżbieta
Regulska Przewodnicząca Rady Gminy
Kobierzyce, Dariusz Stasik Prezes firmy

WPiP – generalny wykonawca, Piotr
Adamczewski – Prokurent firmy Materialise, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Wyjątkowość kobierzyckiej inwestycji
polega na realizacji obiektu dla procesu produkcyjnego wysokiej technologii, jednocześnie tworząc przyjazne dla
człowieka miejsce prac, dzięki nowoczesnym metodom zrównoważonego
projektowania oraz produkcji. Belgijska
firma planuje zatrudnić około 50 osób.
Projektantem ww. inwestycji jest firma
architektoniczna HORN Architekci.
Maria Okraszewska

Wizualizacja fabryki druku 3D firmy Materialise (HORN Architekci)

Uczestnicy uroczystości przed halą fabryki

to około 500 tysięcy złotych. Policja zwróciła się z prośbą o wsparcie finansowe
na realizację tego przedsięwzięcia. Rada
Gminy Kobierzyce na ostatniej sesji podjęła uchwałę o pomocy finansowej w kwocie do 500 tyś. złotych, w celu wsparcia
i przyspieszenia prac związanych z tym
przedsięwzięciem. Po tej deklaracji Komendant Miejski Policji we Wrocławiu wystąpił z wnioskiem do Komendanta Głównego Policji w Warszawie o wyrażenie
zgody na utworzenie Komisariatu Policji
w Kobierzycach. Wypada mieć nadzieję,
że taka zgoda będzie wydana w stosunkowo krótkim czasie, by niezwłocznie można było przystąpić do realizacji tego, tak
oczekiwanego przez mieszkańców naszej
gminy przedsięwzięcia.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał – Janusz Kołodziej
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REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI, PUNKTU
PRZEDSZKOLNEGO, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY
2017/2018

Będą nowe świetlice
w Kuklicach i Księginicach
23 marca 2017 r. w Urzędzie Gminy Kobierzyce odbyło się podpisanie
umowy na budowę świetlicy wiejskiej
w miejscowości Kuklice oraz rozbiórkę
starej świetlicy i przystanku autobusowego. Nowa świetlica będzie miała:
powierzchnię użytkową – 240,06 m2,
powierzchnię całkowitą – 380,00 m2,
kubaturę – 780,48 m3. Koszt inwestycji:
1.680.000,00 zł. Budynek powinien być

gotowy do końca czerwca przyszłego
roku. Natomiast 27 marca 2017 r. podpisano umowę na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Księginice. Świetlica będzie miała 240,06 m2 powierzchni
użytkowej i 380,00 m2 powierzchni całkowitej. Budowa powinna zakończyć się
do końca czerwca 2018 roku.
Wartość przedsięwzięcia to 1.650.000 zł.
Agnieszka Jankowska-Jakus

INFORMACJA OGÓLNA
I. PRZEDSZKOLA

1.		Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza się na rok
szkolny 2017/2018 na wolne miejsca w tych przedszkolach.

2.		Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych dotyczy dzieci: 3-6 letnich
zamieszkałych na terenie gminy Kobierzyce1
II. SZKOŁY PODSTAWOWE

1.		Dzieci 6-letnie (ur. 2011 r.):
- realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej, która jest szkołą obwodową ze względu na miejsce
zamieszkania dziecka lub przedszkolu
lub
- 		realizują obowiązek szkolny w I klasie w szkole podstawowej, która jest szkołą obwodową ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
2. 		 Dzieci 5-letnie mogą realizować wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej.
		III. ZASADY NABORU

1. 		Terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria gminne są opublikowane w Zarządzeniu Nr REKiS.1.0079.2017 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 10.04.2017 roku.

2. 		Nabór wniosków do przedszkoli, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkol-

Podpisanie umowy to I etap realizacji inwestycji

„Książkowa budka”
Przedszkole Samorządowe w Ślęzie w ramach Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla wszystkich”
i własnego projektu „OPOWIEŚCI NASZEJ
RZEKI” realizuje we współpracy z sołtysem
Wiesławem Muraczewskim ciekawe działania na rzecz swojej wsi, a w szczególności terenu rekreacyjnego powstałego
przy rzece. W okresie zimy dzieci z pomocą rodziców i konserwatora przedszkola
ustawiły karmnik dla ptaków i dokarmiały ptactwo pozostające u nas na zimę.
Przedszkolaki posadziły i otoczyły opie-

ką drzewka. Kolejnym, choć na pewno
nie ostatnim pomysłem było ustawienie
„KSIĄŻKOWEJ BUDKI”, w której pojawiły
się książki do czytania, oglądania, a nawet
pożyczania. Znalazły się w niej również
ulotki o wsi Ślęza i jej walorach opracowane w ramach projektu. Mamy nadzieję, że
ta wspaniała akcja przyciągnie mieszkańców nad rzekę i pozwoli zarówno dzieciom jak i dorosłym miło spędzić czas. Zapraszamy do lektury i odwiedzania naszej
pięknej miejscowości.
Anita Rzeźnicka

nych w szkołach podstawowych będzie prowadzony w terminie od 18 kwietnia
do 4 maja 2017 r.
3. 		 Rodzic/prawny opiekun dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego przedszkola i złoży w odpowiednim terminie deklarację woli kontynuacji, nie może brać
udziału w rekrutacji (złożona deklaracja jest jednoznaczna z zapewnieniem dziecku
miejsca na rok szkolny 2017/2018).
4. 		 Rodzic/prawny opiekun składa wniosek wraz z dokumentami w przedszkolu wskazanym jako przedszkole I wyboru.
5. 		O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń.
6. 		W przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium,
które nie zostało potwierdzone.
7. 		W celu potwierdzenia okoliczności zawartych we wniosku i oświadczeniach Wójt
Gminy Kobierzyce korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do
instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym
mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się:
Zamieszkanie to:
a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym,
b) zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem.
1

Wójt Gminy Kobierzyce
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Kobierzycach
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów
na stanowisko Dyrektora Kobierzyckiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Kobierzycach
jest zamieszczone na stronie internetowej www.ugk.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej
w Urzędzie Gminy Kobierzyce.
Termin składania ofert upływa z dniem 24 kwietnia 2017 r.
„Książkowa budka” – to trafiony pomysł!
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Sukcesy uczniów
W ostatnim okresie uczniowie szkół z terenu Gminy Kobierzyce brali udział w różnego rodzaju konkursach, takich jak: zDolny Ślązaczek, zDolny Ślązak, „Od Solidarności
do III Rzeczypospolitej” czy „Młodzież zapobiega pożarom”. Miło nam poinformować Państwa, że nasza młodzież szkolna wykazała się nieprzeciętną wiedzą i osiągnęła bardzo dobre wyniki. Wyróżnieni uczniowie odebrali dyplomy na uroczystej Gali Laureatów, która odbyła się 6 kwietnia 2017 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym
z udziałem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Wszystkim laureatom, finalistom serdecznie gratulujemy.

Laureaci zDolnego
Ślązaczka z GZS w Bielanach
Wrocławskich
XIV Dolnośląski Konkurs dla Uczniów Szkół
Podstawowych „zDolny Ślązaczek” realizowany jest w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień i Zainteresowań.
Organizatorami konkursu są: Dolnośląski

a wśród nich znalazł się Jan Mączyński,
uczeń klasy VI b. Przygotowując się do tego
poziomu, Janek musiał opanować wskazane wiadomości z zakresu szkoły gimnazjalnej oraz przeczytać dodatkowe lektury, np.
„Chłopców z Placu Broni” Ferenca Molnára.
Podczas finału wykazał się szeroką wiedzą
polonistyczną doskonale rozwiązując zadania zamknięte z gramatyki oraz tworząc

Oświaty. Uczennica wykazała się imponującą wiedzą zarówno ze znajomości gramatyki i słownictwa języka angielskiego,
jak i wiedzy o kulturze, geografii i historii
krajów anglojęzycznych. Jest to olbrzymi
sukces Julii, stanowiący efekt jej systematycznej pracy, pełnej zaangażowania i autentycznego zainteresowania przedmiotem, tym bardziej, że konkurs okazał się

Pamiątkowe zdjęcie laureatów „zDolnego Ślązaczka” i „zDolnego Ślązaka Gimnazjalisty” – od lewej: kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie
Gminy Kobierzyce Anna Wilisowska, Julia Pawicka, Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk, Martyna Polita, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Tadeusz Samborski, Mikołaj Kamiński, Alicja Kamińska, Dyrektor GZS w Bielanach Wrocławskich Beata Ćwiek, Barbara Pańczak, Małgorzata Praczyk nauczyciel SP
w Tyńcu Małym…

… Jan Mączyński – drugi od prawej

Kurator Oświaty, Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli. Konkurs składa
się z 3 etapów: szkolnego, powiatowego
i wojewódzkiego. Nasi uczniowie biorą
udział w tych konkursach z różnych przedmiotów, bardzo często odnosząc sukcesy.
W konkursie z języka polskiego spośród
537 uczestników etapu powiatowego do
finałów zakwalifikowało się 62 uczniów,

dłuższe wypowiedzi pisemne. Bezpośrednio po konkursie uczeń stwierdził, „że pytania były łatwe i nie sprawiły mu większych
trudności”. Ponadto Jan był również finalistą zDolnego Ślązaczka z matematyki. Julia
Pawicka została kolejną laureatką, która
zakwalifikowała się do ścisłej czołówki
zDolnego Ślązaczka z języka angielskiego
zorganizowanego przez Wyższą Szkołę
Filologiczną we Wrocławiu i Kuratorium

niezwykle trudny. Droga naszych uczniów
do osiągnięcia tytułu Laureata konkursu
„zDolnego Ślązaczka” nie była łatwa, wymagała wiele wysiłku, systematycznej nauki i zdobycia nowej wiedzy oraz umiejętności, jednak ogromny sukces i satysfakcja
wynagrodziły ich ciężką pracę. Uczniowie
objęci byli Indywidualnym Programem Nauki, ponieważ szkoła należy do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia.

Podwójna laureatka zDolnego
Ślązaka Gimnazjalisty!
Martyna Polita uczennica III klasy Gimnazjum im. Unicef w Bielanach Wrocławskich
została podwójną laureatką zDolnego
Ślązaka Gimnazjalisty. W roku szkolnym
2016/2017 do części powiatowej konkursu
z części przyrodniczej zakwalifikowało się
dwoje uczniów: Maciej Kuczer oraz Martyna
Polita. Natomiast do finału zakwalifikowała
się Martyna Polita, z dwóch części: geograficznej i chemicznej, uzyskując tytuł finalisty konkursu. Martyna miała około miesiąc
na przygotowanie się do finału z geografii
i około 2 miesiące na przygotowanie się
do finału z chemii. Poświęciła wiele czasu
na naukę zarówno w szkole jak i poza nią,
uczestnicząc w wielu zajęciach dodatkowych. W tym wysiłku wspierana była zarówno przez nauczycieli, jak i rodziców.
Martyna odpowiadając na pytanie jaka jest
jej zdaniem recepta na zostanie laureatem
powiedziała, że tak naprawdę jej nie ma.
„Trzeba po prostu czymś się bardzo interesować, a nauka musi sprawiać bardzo dużą
przyjemność. Tak było z geografią, która
może wydawać się komuś niepotrzebną,
ale ja lubię się jej uczyć, dlatego tak długo
wytrwałam. Podobnie jest z chemią, którą
interesuję się od dłuższego czasu. Wystarczy więc być cierpliwym, wytrwałym i mieć
motywację. Ale jak widać było warto i bardzo się z tego cieszę.” – stwierdziła Martyna
w wywiadzie do gazetki szkolnej.
Finał z części geograficznej odbył się 28
stycznia, z chemii zaś 4 marca 2017 roku.
Podczas finału z geografii uczniowie mieli
do rozwiązania przygotowany test. Natomiast z chemii odbyła się najpierw część
teoretyczna, którą uczniowie pisali przez
60 minut. Po niej zaś wykonywali zadania
i ćwiczenia w laboratorium. Wymagania
konkursowe znacznie wykraczały poza
program gimnazjum. Martyna znalazła się
wśród laureatów zDolnego Ślązaka Gimnazjalisty zarówno z geografii, jak i chemii.
Uczennica objęta była Indywidualnym
Programem Nauki, ponieważ szkoła należy
do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających
Uzdolnienia. Dzięki odniesionemu sukcesowi uczennica jest zwolniona z jednej
części egzaminu gimnazjalnego uzyskując
maksymalną liczbę punktów. Sukces ten
zapewni jej przyjęcie do wymarzonej szkoły we Wrocławiu. Już teraz otrzymała list
intencyjny, w którym zaproszona jest do
jednego z najbardziej prestiżowych liceów.
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szkół z Gminy Kobierzyce
Laureaci zDolnego
Ślązaczka z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Tyńcu
Małym
Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego bardzo chętnie uczestniczą w różnego
rodzaju konkursach międzyszkolnych. Konkursy pozwalają na doskonalenie umiejętności takich, jak zdolności językowe,
artystyczne, kształtowanie prawidłowych
postaw społecznych, pomagają odnaleźć
się we współczesnym świecie. Uczeń przygotowując się do konkursu poszerza wiedzę z dziedziny, która najbardziej go interesuje, co często ma przełożenie na przyszłe
życie zawodowe naszych uczniów.
Najwyższe laury nasze dzieci osiągnęły
ostatnio biorąc udział w konkursie zDolny
Ślązaczek. Laureatami z języka polskiego
zostali: Hubert Pańczak i Mikołaj Kamiński. Finalistą z matematyki został Mikołaj
Kamiński. Zwycięzcy odbierali dyplomy
w towarzystwie nauczyciela języka polskiego pani Małgorzaty Praczyk.

Dolnośląski Konkurs
Historyczny „Od Solidarności
do III Rzeczypospolitej”
1 kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej
nr 17 we Wrocławiu odbył się Dolnośląski
Finał XVII edycji Konkursu Historycznego
„Od Solidarności do III Rzeczypospolitej”,
pod patronatem Prezydenta Wrocławia,
NZZS „Solidarność” Dolny Śląsk i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Trójetapowy
konkurs kierowany był do uczniów szkół
podstawowych, gimnazjów i liceów regionu dolnośląskiego. Dotyczył historii Polski

Uczestnicy gminnych eliminacji konkursu „Młodzież zapobiega pożarom” na pamiątkowym zdjęciu

z elementami historii powszechnej w latach 1956-2005 a opieką merytoryczną
został objęty przez Instytut Pamięci Narodowej. W konkursie wzięło udział około
300 uczniów ze szkół Dolnego Śląska. Do
finału zakwalifikowało się 18 placówek.
Na poziomie szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęli: Grzegorz Jagielski, Mikołaj Kamiński, Hubert Pańczak z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu Małym,
a opiekunem grupy był Piotr Burak. Drugie
miejsce w konkursie zajęła drużyna reprezentująca kobierzycką Szkołę Podstawową
im. Polskich Odkrywców i Podróżników
w składzie: Zofia Radko, Michał Pilny oraz
Mikołaj Romulski. W rywalizacji gimnazjalistów I miejsce zajęła drużyna w składzie:
Olga Janiszewska, Natalia Żurawel i Katarzyna Żurawel z Gimnazjum im. Zesłańców
Sybiru w Kobierzycach. Opiekunem grupy
był nauczyciel historii Marcin Wolny. W tym
roku zdobywcy pierwszych miejsc wraz

Laureaci konkursu „Od Solidarności do III Rzeczypospolitej”, od lewej: Olga Janiszewska, Natalia Żurawel,
Katarzyna Żurawel, Grzegorz Jagielski, Mikołaj Kamiński, Hubert Pańczak

z opiekunami zostali nagrodzeni kilkudniową wycieczką do Gdańska – do kolebki Solidarności. Fundatorem nagrody głównej
jest Jarosław Krauze – wrocławski radny,
skarbnik ZR NSZZ Solidarność Dolny Śląsk.
Pan Krauze będzie przewodnikiem młodzieży w czasie wycieczki.

Konkurs „Młodzież zapobiega
pożarom”
Rokrocznie w pierwszym kwartale organizowany jest konkurs wiedzy pożarniczej.
Uczestniczą w nim dzieci od 10 lat ze szkół
podstawowych i gimnazjów.
Organizatorem konkursu są strażacy
z Gminnych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Kobierzycach oraz Urząd Gminy Kobierzyce przy współudziale placówek oświatowych. Najpierw prowadzone
są eliminacje na szczeblu szkół, które polegają na zapoznaniu się ze sprzętem przeciwpożarowym, organizacją i przeznaczeniem gminnych jednostek OSP. Kończą
się one rozwiązaniem testu z wiedzy
przeciwpożarowej. Najlepsi z poszczególnych szkół są kwalifikowani do eliminacji
gminnych. Gminny finał odbył się 22 marca w Gminnym Centrum Kultury i Sportu.
Wzięło w nim udział 33 uczestników – 20
osób ze szkół podstawowych i 13 z gimnazjum wraz ze swoimi opiekunami, którzy odpowiadali za przygotowanie dzieci
i młodzieży do konkursu. Eliminacje polegały na rozwiązywaniu 30 minutowego
testu z wiedzy pożarniczo-ratowniczej
oraz finału ustnego dla sześciu najlepszych z każdej grupy.
Po przeprowadzeniu konkursu strażacy
OSP zapoznali uczestników z podstawowym sprzętem przeciwpożarowym z jakim
można spotkać się w życiu codziennym.
Komisja konkursowa stwierdziła, że uczestnicy wykazali się dobrą znajomością wie-

dzy pożarniczej. W poszczególnych grupach wiekowych najlepsi byli:
Grupa 10-13 lat
1m. Jakub DANIEWSKI – SP Pustków Żurawski, opiekun: Grażyna Gajda-Lipska.
2m. Zofia DEMSKA – SP Pustków Wilczkowski, opiekun: Jowita Wowczak.
3m. Julia OLKOWICZ – SP Pustków Żurawski, opiekun: Grażyna Gajda-Lipska.
Grupa 14-16 lat
1m. Emilia SKWARA – Gimnazjum Kobierzyce, opiekun Lucyna Wawrzyniak.
2m. Wiktor OTRĘBUS – Gimnazjum Kobierzyce, opiekun Lucyna Wawrzyniak.
3m. Aleksandra MAZUR – Gimnazjum Kobierzyce, opiekun Lucyna Wawrzyniak.
Po dwie najlepsze osoby z grupy zakwalifikowały się do eliminacji powiatowych,
które zostały zorganizowane 5 kwietnia przez Zarząd Powiatowy ZOSP, przy
współudziale Starostwa Powiatowego
we Wrocławiu. Gminę reprezentowało
po dwóch najlepszych z każdej grupy
wiekowej w sumie 4 reprezentantów.
W eliminacjach brało udział 41 dzieci
reprezentujących wszystkie gminy. Nasi
przedstawiciele należeli do najlepszych,
zajmując drugie miejsca w swoich grupach wiekowych. Byli to: w grupie
młodszej Jakub Danielewski ze Szkoły
Podstawowej z Pustkowa Żurawskiego,
a w grupie starszej Emilia Skwara z Gimnazjum w Kobierzycach. Zostali on uhonorowani dyplomem, statuetką i nagrodą rzeczową. Nagrody wręczył Starosta
Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki
w towarzystwie Przewodniczącej Komisji Bezpieczeństwa Iwony Dyszkiewicz
i Prezesa ZP OSP Józefa Kmonka.
Opracował Janusz Kołodziej
na podstawie tekstów autorów:
Agnieszka Berłowska, Jolanta Puszyńska,
Danuta Zaradna, Anna Lipińska,
Joanna Twarda, Maciej Bosiacki

8 EDUKACJA / ROZMAITOŚCI

„Dzień Hiszpański”
22 marca 2017 r. w Gimnazjum im. Unicef
w Bielanach Wrocławskich miał miejsce
projekt edukacyjny „Dzień Hiszpański”.
Uczniowie klas VI oraz I gimnazjum mieli
niepowtarzalną okazję udziału w pokazie tańca wykonanego przez tancerki ze
szkoły Flamenco Sueńos. Hiszpańska muzyka, efektowne stroje oraz piękne tancerki wprawiły swoim tańcem widownię
w ogromny zachwyt. Następnie uczniowie
klasy VIb oraz klasy Ib uczestniczyli w lekcji
prowadzonej przez rodowitą Hiszpankę
Miguelę, która przybliżyła im kulturę, sztukę oraz geografię swojej ojczyzny. Jednak
największe zainteresowanie wzbudziły informacje dotyczące popularnych hiszpańskich wokalistów, aktorów, piłkarzy oraz
innych znanych ludzi. Ponadto w ramach
realizacji projektu związanego z „Dniem

rzyszyła tematyka hiszpańska, m.in. na lekcjach geografii można było poznać ciekawe miejsca w Hiszpanii, na fizyce i chemii
prezentowano sławnych naukowców, natomiast na lekcji historii uczniowie poznali
najważniejsze wydarzenia z dziejów tego
kraju. Uczniowie klasy I gimnazjum mieli również wyjątkową lekcję gotowania,
efektem której było przygotowanie tradycyjnego hiszpańskiego tapas – poczęstunku przeznaczonego dla gości przybyłych
na Dzień Otwarty. Dużym zainteresowaniem wśród uczniów oraz nauczycieli cieszyły się popołudniowe warsztaty taneczne przeprowadzone przez instruktorów
ze szkoły Dreamdance Studio. Dzień Hiszpański okazał się doskonałym pomysłem
umożliwiającym uczniom udział w niepowtarzalnych warsztatach naukowych

Pokaz tańca flamenco

Hiszpańskim” mieliśmy możliwość obejrzenia wystawy prac uczniów – „Fiestas”,
„Sławni Hiszpanie” oraz galerii prac wykonanych różnymi technikami na temat
Hiszpanii. Gimnazjalistom również towa-

i językowych oraz zajęciach tanecznych,
kulturowych, kulinarnych. Hiszpańska muzyka, taniec, język, a nawet smak pozostaną z nami na długi czas.
Anna Lipińska

Plastyczne zmagania
w przedszkolu w Ślęzie
W Przedszkolu Samorządowym w Ślęzie
został zorganizowany Gminny Konkurs
Plastyczny dla dzieci w wieku 3-5 lat. Celem
uczestnictwa w konkursowych zmaganiach
było pobudzenie zainteresowania własnym
środowiskiem, uwrażliwienie dzieci na
piękno otaczającej przyrody, rozwijanie
dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej, a także możliwość zaprezentowania
i popularyzowania własnej twórczości.
Wychowankom gminnych przedszkoli zaproponowałyśmy wykonanie płaskiej pracy, dowolną techniką na kartce w formacie
A4. Do udziału w konkursie zgłosiło swój
udział pięć placówek z terenu Gminy Kobierzyce: Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach, Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Wysokiej, Przedszkole Samorządowe
w Tyńcu Małym, Przedszkole Samorządowe w Pustkowie Żurawskim, Przedszkole
Samorządowe w Ślęzie. W odpowiedzi na
zaproszenie do udziału w konkursie wpłynęło 20 barwnych, starannie wykonanych
prac, które oceniało jury w składzie: Anna

Kaszczuk – dyrektor z Przedszkola Samorządowego w Ślęzie, Marzena Kozyra-Miazga
– nauczyciel plastyki z Gminnego Zespołu
Szkół w Bielanach Wrocławskich, Karolina
Gumny – członek RR PS w Ślęzie, wielki
miłośnik sztuki. Ostatecznie przyznano
trzy nagrody główne oraz pięć wyróżnień:
I miejsce otrzymała Zuzanna Chabrzyk
z Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach, II miejsce – Antoś Rejczak z Przedszkola Samorządowego w Ślęzie, III miejsce
Szymon Szczurek z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej. Wyróżnione zostały
prace następujących dzieci: Maja Biernat
– Przedszkole Samorządowe w Ślęzie, Maja
Salska – Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach, Barbara Korkuś – Przedszkole
Samorządowe w Kobierzycach, Julia Głos
– Przedszkole Samorządowe w Pustkowie
Żurawskim, Milenka Sekuła – Przedszkole
Samorządowe w Ślęzie. Wszyscy uczestnicy
konkursu uhonorowani zostaną imiennymi
dyplomami oraz upominkami.
Renata Milewska

Niezwykła podróż
w labirynty wiedzy!!!

Doświadczenia w pracowni chemicznej przykuły uwagę zwiedzających

„Naukowa wyprawa w labirynty wiedzy”
– to tegoroczny tytuł „Dnia Otwartego”
Gimnazjum w Bielanach Wrocławskich dla
uczniów klas szóstych. Wśród licznie przybyłych gości pojawili się: Przewodnicząca
Rady Gminy Elżbieta Regulska, Kierownik
Referatu Oświaty Anna Wilisowska, dyrektor Beata Ćwiek, wicedyrektor Tomasz
Wyrwa, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie klas VI. Na początku uczennica klasy
III b J. Stryszewska podzieliła się refleksjami na temat naszego gimnazjum. Następnie miały miejsce prezentacje działań
uczniowskich m.in. z języka angielskiego
i języka hiszpańskiego. Piosenkami „La
Bamba” oraz „Sofia” wykonanymi w języku
hiszpańskim zaprezentowały się uczennice klasy I. Ogromnymi brawami zostały
nagrodzone gimnazjalistki tańczące salsę
do piosenki Libre. Natomiast „Bielańskie
wiadomości BBC” przedstawione w języku
angielskim przez uczniów klas II oraz III,
były ciekawą formą prezentacji wydarzeń
w naszym gimnazjum. Nadszedł moment
na obiecaną szóstoklasistom wyprawę
naukową w labirynty wiedzy. Uczniowie,
podzieleni na dwie grupy, otrzymali mapy
z trasą wędrówki. Pierwszym punktem na
szlaku były warsztaty z biologii i matematyki, gdzie uczniowie mogli oglądać pod
mikroskopem tajemnicze życie mchów
i rozwiązywać zadania biologiczno-matematyczne. Następnie mapa doprowadziła
uczniów na zajęcia warsztatowe z geografii, gdzie gimnazjaliści przekazywali

Zainteresowanie ćwiczeniami było bardzo duże

informacje o najciekawszych miastach
i klubach piłkarskich w Hiszpanii. Kolejnym przystankiem wyprawy były warsztaty z języka angielskiego podczas których uczniowie mogli pogłębić wiedzę
na temat ochrony środowiska. Najwięcej
emocji wywołały zajęcia z fizyki i chemii.
Doświadczenia fizyczne i eksperymenty
chemiczne okazały się dla uczniów zarówno doskonałą zabawą, jak i nauką.
Najlepszym potwierdzeniem tego był
fakt, że mimo zakończenia warsztatów,
szóstoklasistom trudno było opuścić pracownię chemiczno-fizyczną. W ramach
„Dnia Otwartego” przygotowano niespodziankę dla gości. Przewodnicząca Rady
Gminy Elżbieta Regulska i Kierownik Referatu Oświaty Anna Wilisowska zasiadły
w ławkach szkolnych i poczuły się jak
za dawnych lat. Dane im było wspólnie
z uczniami zmierzyć się z królową nauk
– matematyką i spróbować rozwiązać
zadanie matematyczne. Trzeba było przypomnieć sobie ułamki, procenty i niewiadome. Ale nie taki diabeł straszny jak go
malują i wspólnie z dyrektor Beatą Ćwiek
i panią Dorotą Waligórą udało się osiągnąć prawidłowy wynik zadania. –„Życzymy wszystkim, którzy już jakiś czas temu
ukończyli edukację szkolną, aby na nowo
zasiedli w ławce szkolnej i przypomnieli
sobie wspaniałe beztroskie lata. Uwierzcie, że warto” – powiedziała na pożegnanie Elżbieta Regulska.
Anna Lipińska
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Dwa Zdrowiki
w Gminie Kobierzyce
ZDROWIK to nie jest zwykły sklepik szkolny, to miejsce inspirowane smakiem.
Smakiem, który kreują dzieci. W 2015
roku, po wejściu w życie reformy zakazującej sprzedaży „śmieciowego jedzenia”
w szkołach wiele sklepików szkolnych zostało zamkniętych. Dlaczego? Dlatego, że
zabrakło edukacji na temat jak racjonalnie żywić dzieci. Menu Zdrowika w dużej
mierze ustalają uczniowie – jego najważniejsi klienci. Następnie pomysły są weryfikowane przez dietetyków działających
w Fundacji PolskieDzieci.org i wprowadzane do oferty – stałej lub czasowej.
Dziewczyny prowadzące sklepiki – Ambasadorki Dobrego Smaku – codziennie
rano przygotowują propozycje drugich
śniadań i przekąsek, między innymi desery z jogurtu naturalnego z musem
owocowym i bakaliami, kanapki, sałatki,
koktajle owocowe, pożywne batony. Najdroższy produkt kosztuje 5 zł, więc każdy

znajdzie coś dla siebie. W Gminie Kobierzyce działają już dwa Zdrowiki – w Szkole Podstawowej w Wysokiej i w Tyńcu
Małym. Ogromnie cieszy nas i napędza
do dalszego działania fakt, że rodzice
również uwielbiają przekąski z naszych
sklepików. Często odprowadzając dzieci
do szkoły kupują dla siebie coś na śniadanie. Pomysł zrodził się po przeprowadzeniu cyklu warsztatów na temat zdrowego
żywienia. Stwierdziliśmy, że sklepik szkolny, w którym uczniowie będą mogli znaleźć zdrowe alternatywy dla gotowych
produktów sklepowych, o których uczą
się podczas warsztatów, będzie strzałem
w 10-tkę. Nie pomyliliśmy się. Przez rok
działania Zdrowików nie usłyszeliśmy ze
strony dzieci nawet raz pytania o słodką
bułkę (tak, nie ma ich u nas), ani gumę do
żucia. Zamiast gumy dajemy listki mięty.
Dzieciaki traktują Zdrowikową przestrzeń
jako miejsce spotkań, często przygoto-

„Zróbmy to Razem”

wujemy dla nich produkty na specjalne
zamówienie – np. na Dzień Chłopaka,
Mikołajki, jak również konkursy, które
na celu mają pobudzenie kulinarnej kre-

Fundacja Cząstka Ciebie
zaprasza na bal
Fundacja Cząstka Ciebie świętuje swoje
pierwsze urodziny. Z tej okazji organizowany jest Wielki Bal Charytatywny. Bal
poprowadzi Dariusz „Macoch” Raczycki, a o oprawę muzyczną zadbają: Girls
On Fire, Tomasz Motyka oraz zespół The
Black. Poza fantastyczną zabawą taneczną
przy muzyce na żywo, czeka Państwa doskonałe menu oraz szereg dodatkowych,
artystycznych atrakcji. W trakcie balu od-

Po spontanicznej akcji Krzyżowice wypiękniały

Dnia 24.03.2017 r. w Krzyżowicach z inicjatywy mieszkanki wsi Katarzyny Dyjak
oraz Stowarzyszenia Miłośników Krzyżowic, odbyła się „I Akcja Sprzątania Krzyżowic” pod hasłem „Zróbmy to Razem”.
Równo o godzinie 15.30 dzieci, młodzież
i dorośli, zebrali się na placu zabaw z motykami, grabiami i miotłami, pełni werwy
przystąpili do pracy. Po wielogodzinnych
porządkach plac zabaw, skwer centralny,
przystanek, chodniki wzdłuż ulicy – lśniły czystością. Pojawiły się również nowe
gazony, rośliny, tuje, krzewy i kwiatki.
Wszyscy dzielnie i ciężko pracowali. Dzieci pomalowały zabawki na placu zabaw,
a farby i pędzle ufundował Krzysztof
Witwicki z firmy Z.P. „Witwicka” z Krzyżowic. Po ciężkiej pracy rozpalono ognisko,
gdzie spalono „Marzannę” – wszak trzy
dni wcześniej zawitała kalendarzowa
wiosna. Aby osłodzić tę chwilę dyrektor
PZS Nr 1 w Krzyżowicach Katarzyna Cebryń przyniosła dla wszystkich batoniki. Przy ognisku uczestnicy akcji mogli
odpocząć i posilić się swojską kiełbasą,
podarowaną przez Andrzeja Krzesłow-

skiego, radnego Gminy Kobierzyce. Właściciel sklepu wiejskiego „Odido” Robert
Wachowiak zafundował bułki i sosy do
kiełbasek, a sołtys wsi Andrzej Włodarski
ugasił pragnienie spracowanych uczestników ufundowaną przez siebie wodą.
Uwieńczeniem akcji było powieszenie na
płocie przy szkole tablicy ogłoszeń dla
mieszkańców wsi. Nowa drewniana i elegancka tablica została własnoręcznie wykonana przez Michała Dyjaka. Jesteśmy
niezwykle dumni, że tyle osób wzięło
udział w tej niezwykłej akcji i szczęśliwi,
że na twarzach dzieci pojawiły się uśmiechy, ale przede wszystkim zadowoleni
z tego, że udało nam się „Zrobić to Razem”. Uskrzydleni sukcesem pragniemy
kontynuować tę akcję i już teraz zapraszamy wszystkich, nie tylko mieszkańców Krzyżowic, na „II Akcję Sprzątania
Krzyżowic”, która odbędzie się w pierwszych dniach maja. O szczegółach i terminie zawiadomimy na tablicach ogłoszeń.
Prezes Stowarzyszenia
Miłośników Krzyżowic
Stefania Wiatroszak

atywności – wszystko to pozwala tworzyć przestrzeń pełną zdrowych smaków
i uśmiechniętych buziek.
Agata Pęcikiewicz

będzie się licytacja dzieł sztuki oraz innych
interesujących, wartościowych przedmiotów, a dochód z licytacji w całości zostanie
przeznaczony na specjalistyczne leczenie
podopiecznych Fundacji Cząstka Ciebie.
Impreza odbędzie się 28 kwietnia 2017 r.
o godzinie 19:00 w Zamku Topacz, Ślęza,
ul. Główna 12.
Impreza pod honorowym patronatem
Wójta Gminy Kobierzyce.
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Wspólne zajęcia
dla przedszkolaków
Na początku marca, w oddziałach przedszkolnych przy SP im. UNICEF w Bielanach
Wrocławskich odbyły się zajęcia otwarte
dla dzieci 5-cio i 6-cioletnich z Przedszkola
Samorządowego w Ślęzie.
7 marca grupa Krasnali gościła grupę
Rybek. Dzieci miały okazję wziąć udział
w zabawie tematycznej pt. „Pirackie skarby – morskie gry i zabawy”. Na początku
spotkania dzieci odnalazły list w butelce,
który zachęcił je do wspólnych morskich
przygód zakończonych poszukiwaniem
pirackiego skarbu. Nauczyciele przenieśli
dzieci w świat morskiej przygody pirackim
powitaniem Ahoj! Młodzi Korsarze złożyli
uroczyste przyrzeczenie Kapitanowi Barnabie. Rozpoczęła się przygoda. Dzieci
uczestniczyły w zabawie z wykorzystaniem tańca animacyjnego do muzyki
z filmu „Piraci z Karaibów”. Po przejściu
morskiego szkolenia, przeniosły się na
fantastyczną Wyspę Czekoladową, gdzie
wraz z tubylcami zatańczyły do piosenki

„Chocolate”. Następnie nauczyciele zaprosili dzieci do zabawy „Piraci i okręty”, w czasie której, na sygnał muzyczny wskakiwały
do statków z gazety i zwiedzały nowe,
nieznane wyspy. Co jakiś czas niektóre
statki odpływały w siną dal. Kiedy cała
załoga spotkała się w jednym miejscu, na
nieznanym morzu, rozpoczęła się „Bitwa
morska na kule armatnie”. Dwie załogi
Korsarzy stoczyły bój na kule armatnie wykonane z gazet. Zwyciężyła grupa Rybek.
Na koniec wspólnej zabawy, dzieci wykonały papierowe statki metodą origami
i znalazły ukryty skarb Kapitana Barnaby,
rozwiązując zagadki o tematyce morskiej.
W skrzyni pirata znalazły się upominki dla
wszystkich dzieci – kolorowe bransoletki
i muszelki.
Zajęcia bardzo podobały się wszystkim
dzieciom, nawiązały się nowe przyjaźnie.
Grupy pod przewodnictwem swoich opiekunów wróciły bezpiecznie do placówek.
Anita Rzeźnicka

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
w Kobierzycach – Koło Turystyczne

WIOSNA 2017
Wiosną 2017 roku proponujemy następujące wycieczki:
• 23-24 kwietnia (niedziela – poniedziałek) – WARSZAWA
(Wilanów, Centrum Nauki Kopernik, Sejm i Senat, zwiedzanie Warszawy
z przewodnikiem), cena 280 zł od uczestnika
• 4-6 maja (czwartek – sobota) – Beskid Śląski
(Szczyrk, Wisła, Koniaków, Istebna), cena 280 zł od uczestnika
• 11-12 maja (czwartek – piątek) – Jura Krakowsko-Częstochowska,
Park Edukacji i Rozrywki ZATOR (Częstochowa, Ogrodzieniec, Jaskinia Nietoperzy,
Ojców, całodzienna zabawa w Parku w Zatorze), cena 270 od uczestnika
• 15-18 maja (poniedziałek – czwartek) – Bieszczady,
cena 380 zł od uczestnika.

Wycieczki jednodniowe:
• Brzeg, Krasiejów – 110 zł od uczestnika
• Góra Św. Anny, Moszna – 110 zł od uczestnika
• Złoty Stok, Błędne Skały, Kudowa Zdrój – 110 zł od uczestnika.
Na życzenie wychowawców możliwa każda inna trasa wycieczki.
Kontakt: Grażyna Tadeusiak, telefon: 71 31 11 198.

LATO 2017
Zapraszamy na obozy wypoczynkowe dzieci i młodzież
z terenu Gminy Kobierzyce.
I Turnus – 25.07-06.08.2017 (13dni) ŚWINOUJŚCIE, cena 1000 zł od uczestnika.
Noclegi: Szkolne Schronisko, ul. Gdyńska.
W cenie: dojazd autokarem z Kobierzyc, całodzienne wyżywienie, ubezpieczenie,
opieka wychowawców.
Wycieczki: Międzyzdroje, Wyspa Karsibórz,
dodatkowo płatny ok. 270 zł wyjazd do HeideParku w Niemczech.
Wspólne zajęcia bardzo się podobały

Pluszak w Pogotowiu
„Pluszak w Pogotowiu” – to niezwykła
akcja dolnośląskich ratowników medycznych na rzecz najmniejszych pacjentów
pogotowia ratunkowego oraz dziecięcych oddziałów ratunkowych. Głównym
celem akcji jest zmniejszenie stresu maluchów związanego z podróżą karetką
i leczeniem szpitalnym. Pomysłodawcy
akcji zorganizowali zbiórkę pluszowych
zabawek dla swoich małych pacjentów.

Rodzice oraz dzieci z Przedszkola Samorządowego w Ślęzie włączyli się do tej
akcji. Jej efekt w naszej placówce przerósł oczekiwania organizatorów. W ciągu
zaledwie dwóch tygodni zgromadziliśmy
ogromną ilość pluszaków, które pomogą
osuszyć dziecięce łzy. Wszystkim zaangażowanym w akcję dziękujemy za okazane
serce.
Katarzyna Molenda

II Turnus – 06.08-18.08.2017 (13dni) DZIWNÓW, cena 1000 zł od uczestnika.
Noclegi: Szkoła Podstawowa, ul. Mickiewicza.
W cenie: dojazd autokarem z Kobierzyc, całodzienne wyżywienie, ubezpieczenie,
opieka wychowawców.
Wycieczki: Rewal, Trzęsacz, Niechorze, Kamień Pomorski.
III Turnus – 18.08-30.08.2017 (13dni) POBIEROWO, cena 1000 zł od uczestnika.
Noclegi: Szkolne Schronisko FALA, ul. Mickiewicza.
W cenie: dojazd autokarem z Kobierzyc, całodzienne wyżywienie, ubezpieczenie,
opieka wychowawców.
Wycieczki: Świnoujście, Kołobrzeg, Rewal, Trzęsacz, Kamień Pomorski.
Zapisy i pobranie karty uczestnika od 20 marca 2017 r. u Grażyny Tadeusiak,
z wpłatą zaliczki 200 zł – Kobierzyce, ul. Robotnicza 21 (kwiaciarnia koło Biedronki),
telefon: 71 31 11 198.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
w Kobierzycach – Koło Turystyczne
Wychowawcy klas
Szkół Gminy Kobierzyce
Od wielu lat jako organizacja pozarządowa współpracujemy z Gminą Kobierzyce.
Organizujemy corocznie wycieczki w ramach turystyki krajowej, akcję zimową – zimowisko i akcję letnią – obozy wypoczynkowe. W oparciu o przedstawiane w gminie
programy otrzymujemy dotację, która obniża koszty naszych wyjazdów.
Zainteresowanych wychowawców prosimy o kontakt (Grażyna Tadeusiak, telefon:
71 31 11 198), z możliwością zaproponowania swoich tras wycieczek. Zapewniamy
atrakcyjne ceny i bogaty program turystyczny.

Grażyna Tadeusiak
Prezes Koła TPD w Kobierzycach
Zebrano setki pluszaków
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Palma wielkanocna
z Pustkowa Wilczkowskiego
Niedziela Palmowa, to ostatnia niedziela
Wielkiego Postu. Od XI w. na pamiątkę
triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, kiedy to rozradowany tłum kładł
przed Nim na drodze płaszcze i zielone gałązki, święci się w kościołach palmy. W tradycji ludowej wierzono, że palma wielkanocna ma ogromną moc. Może ochronić
ludzi, zwierzęta, domy, pola przed czarami, ogniem i wszelkim złem. Od dawna istnieje zwyczaj połykania bazi, co zapobiega bólom gardła i głowy. Oberwane bazie
z palmy wielkanocnej mieszano z ziarnem
siewnym i sypano pod pierwszą zaoraną
skibę, co zapewniało urodzaj. Podczas
burzy, wystawiona w oknie palma chroni
dom przed piorunem. Po powrocie z nabożeństwa dobrze jest uderzyć domowników witką z palmy, gdyż zapewnia to
zdrowie. Niegdyś palmy wielkanocne wykonywano z zielonych gałązek symbolizujących nowe życie, przypływ sił witalnych
i coroczną odnowę roślin. Dodawano do
nich suszone lub bibułkowe kwiaty oraz
różnokolorowe wstążeczki. Tradycją już
jest, że panie z Koła Gospodyń Wiejskich
z Pustkowa Wilczkowskiego każdego roku
przygotowują nową palmę do kościoła,
która oznacza rychłe zakończenie Wielkiego Postu i nadchodzącą Wielkanoc. Na
dwa tygodnie przed Niedzielą Palmową

przygotowywane były kolorowe kwiaty
z bibuły, ozdoby ze wstążek, znoszone olbrzymie ilości bukszpanu i gałązek wierzbowych, aby powstała piękna palma.
Faktem jest, że każdego roku wygląda ona
inaczej, a że wysoka palma przyniesie jej
twórcy długie i szczęśliwe życie, to gospodynie z KGW z Pustkowa Wilczkowskiego
włożyły wiele trudu i starań, aby tegoroczna była i kolorowa, i słusznych rozmiarów.
Agnieszka Berłowska

Panie z Pustkowa Wilczkowskiego i ich efektowna
palma wielkanocna

Powitanie wiosny
na sportowo!
Już po raz czwarty wszyscy uczniowie klas
pierwszych Gimnazjum im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich wzięli udział w IV
charytatywno-sportowym Wrocławskim
Biegu Sponsorowanym na rzecz Hospicjum dla Dzieci. Przy Hali Stulecia spotkały się przedszkolaki, uczniowie podstawówek i gimnazjów, liceów i techników
oraz dorośli. Tutaj właśnie nasi uczniowie,
wraz z rzeszą innych uczestników, przywitali wiosnę na sportowo. Wrocławski Bieg
Sponsorowany łączy charytatywność ze
sportem i przedsiębiorczością. Zawody
polegały na współzawodnictwie dzieci
i młodzieży oraz poszukiwaniu sponsorów. Za jedno okrążenie, 459 m, sponsorzy wpłacali co najmniej 5 zł. Szybkość nie
miała znaczenia, można było biec, truchtać, robić przerwy lub iść. Ważne było
poświęcenie swojego czasu i wysiłku dla
potrzebujących, w tym wypadku dla Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.
Przed startem każdy uczestnik otrzymał
kartę potwierdzeń, na której po każdym
okrążeniu obsługa biegu przybija pieczątkę potwierdzającą pokonanie dystansu.
Wszystkie fundusze zostaną przeznaczone na rehabilitację, a w szczególności na
zakup materiałów medycznych dla chorych dzieci nie tylko onkologicznie, ale
także neurologicznie i genetycznie oraz

dzieci po wypadkach. Fundacja z tych funduszy zakupi m.in. opatrunki, rurki tracheostomijne, strzykawki i wiele innych potrzebnych na bieżąco rzeczy. Dzięki temu
przedsięwzięciu młodzi ludzie otwierali
swoje serca na potrzeby innych, a ponadto mieli możliwość sprawdzenia swojej
wytrzymałości i przełamania własnych
ograniczeń. Był to również doskonały czas
nauki empatii i zdrowej rywalizacji.
W zupełnie inny sposób witali wiosnę
pozostali w szkole uczniowie. Klasy I-III
pojechały na warsztaty do wrocławskiego
ZOO. Klasy IV-VI prezentowały swoje pasje, uzdolnienia, zainteresowania w czasie
Wiosennej Gali Talentów. Gimnazjaliści
zaś mieli zajęcia, a część z nich udała się
na warsztaty fizyczne lub przedstawienie
w języku angielskim.
Joanna Para

Bieg wokół Hali Stulecia
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KPR wygrał z Olimpią
Piłkarki ręczne KPR Gminy Kobierzyce
od zwycięstwa rozpoczęły walkę o pozostanie w PGNiG Superlidze Kobiet. Podopieczne trenera Tomasza Folgi pokonały
drużynę Olimpii Beskid Nowy Sącz 25:21
i z dorobkiem 14 punktów plasują się na
drugim miejscu wśród 6 drużyn walczących o utrzymanie w tej klasie rozgrywkowej. Kobierzyczanki mają 7 punktów przewagi nad strefą spadkową. Zwycięstwo

nad Olimpią nie przyszło łatwo i zostało
przypieczętowane dobrą skutecznością
w końcowych fragmentach spotkania.
W trakcie meczu piłkarki KPR-u mogły
liczyć na gorący doping swoich kibiców,
którzy przez 60 minut zagrzewali je do
walki i przyczynili się do odniesienia cennego zwycięstwa.
Janusz Kołodziej
fot. Maciej Wełyczko – Gazeta Sąsiedzka

Trener Tomasz Folga z uwagą obserwował wydarzenia na parkiecie

Klub Kibica dopingował najgłośniej!

Podziękowania po meczu

Beata Skalska w efektownej akcji

Kobierzyce Cup
W sobotę 1 kwietnia w kobierzyckiej Hali
Sportowo-Widowiskowej odbył się VII
Międzynarodowy Turniej Karate Shinkyokushin „Kobierzyce Cup”, w którym
wystąpiło 577 zawodników z 5 krajów:
Czech, Niemiec, Rosji, Ukrainy i kilkudziesięciu klubów z całej Polski. Rywalizacja
była bardzo zacięta, a poszczególne walki stały na wysokim poziomie. Bardzo
dobrze spisali się zawodnicy kobierzyckiej sekcji karate Shinkyokushin GCKiS.

Sędziowie mieli mnóstwo pracy

Pierwsze miejsca wywalczyli: Maria Warmuła, Oliwia Kurzątkowska, Joanna Zdeb,
Jakub Kiszewski. Na drugim stopniu podium stawali: Dawid Stachura, Szymon
Kwiecień, Agnieszka Śmiałkowska, a na
trzecim miejscu uplasowali się: Kinga
Zając, Zuzanna Bochenek, Daria Zając,
Bartłomiej Wełpa, Hubert Machoń, Kalina
Smoleń i Oliwia Staszewska. Serdecznie
gratulujemy.
Janusz Kołodziej

Efektownych akcji nie brakowało

