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Rok szkolny zakończony

Wreszcie upragnione wakacje
25 czerwca we wszystkich szkołach odbyły się uroczystości zakończenia roku szkolnego 2009/2010.
Miniony rok szkolny obfitował bogactwem
inicjatyw międzyszkolnych- sportowych i naukowych. Najważniejsze wydarzenia sportowe
to: Maraton lekkoatletyczny, Igrzyska Gminne,
Turniej Judo, a także zawody sportowe w wielu
dziedzinach na poziomie gminnym i powiatowym. Wśród przedsięwzięć naukowych dominowały konkursy i projekty edukacyjne, w
tym m.in.: „Zdolny Ślązak”, „II Kobierzyckie Spotkania Humanistyczne”, „Otwarty Konkurs Matematyczny Gmin Ślężańskich”, „Gminny Konkurs Ortograficzny”, „I Międzyszkolny Konkurs
Biblijny”. Wiele akcji i konkursów związanych
było z bezpieczeństwem, ochroną środowiska
i wiedzą o regionie, m.in. „Bezpieczeństwo na
wsi”, „Konkurs Wiedzy Pożarniczej”, „Konkurs
Prewencyjny Policji, „Szkoła bez przemocy”,
„Rekreacyjna szóstka”, „Myślę, więc segreguję”,
„Sprzątanie świata” i inne. Na uwagę zasługuje

coraz więcej inicjatyw realizowanych we współpracy z uczelniami wyższymi, m. in. Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Wrocławskim,
a także instytucjami badawczymi - np. Nasiona
Kobierzyce.
Dla szczególnie uzdolnionych naukowo,
artystycznie i sportowo uczniów i studentów
z terenu Gminy Kobierzyce mających na swoim koncie wybitne osiągnięcia w prestiżowych
konkursach i zawodach przygotowana jest VIII
edycja Programu Stypendialnego Gminy Kobierzyce. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 lipca 2010 r. w Urzędzie Gminy w Kobierzycach.

Szkoła Podstawowa Pustków Żurawski

Szkoła Podstawowa Tyniec Mały

Szkoła Podstawowa Bielany Wrocławskie

Szkoła Podstawowa Kobierzyce

Gimnazjum Bielany Wrocławskie

Gimnazjum Kobierzyce

1622 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy odebrało świadectwa
szkolne, a na najlepszych uczniów czekały również świadectwa z wyróżnieniem i nagrody. Od
kilku lat najlepsi uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz I-III gimnazjum zostają uhonorowani Nagrodą Wójta. W tym roku 57 uczniów
odebrało takie nagrody. Swoje pierwsze świadectwo szkolne szczególnie przeżywali uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych i ich
rodzice. Łza się w oku zakręciła w trakcie pożegnania absolwentów - uczniów klas szóstych
szkół podstawowych i trzecich gimnazjów.
Efekty pracy dydaktycznej odzwierciedlają w
dużym stopniu wyniki sprawdzianu końcowego szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalistów.
Tegoroczne wyniki dają powody do zadowolenia, choć wskazują na potrzebę ciągłego doskonalenia jakości nauczania.

Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy udanego wypoczynku i miłych wakacyjnych wrażeń.
Anna Wilisowska

Nagrody Wójta
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moja gmina - moja wieś
„Śpieszmy się kochać ludzi
tak szybko odchodzą”
ks. J. Twardowski

Z głębokim żalem żegnamy naszego kolegę i ucznia

Patryka Bujaka
Pogrążonej w żałobie Rodzinie i Najbliższym
składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia
Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Bielanach Wrocławskich
wraz z pracownikami i uczniami szkoły

Ogłoszenia
Praca
Betoniarnia zatrudni pracowników
na stanowisku:
• betoniarz-zbrojarz
• handlowiec
tel. 509-909-383
e-mail: biuro@drewbet-liszewski.pl
tel./fax 71/71-17-054

Ogłoszenia drobne

Kierownik referatu
Zastępca kierownika
Komunikacja zbiorowa, interwencje
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Słoneczna 1” w Kobierzycach ogłasza przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem położonej w budynku przy ul. Słonecznej 1. Cena wywoławcza:
50.000 zł. Data: 25.07.2010 Kontakt 601-77-43-94.
Wykonanie wieńców dożynkowych według projektu typowego bądź na zamówienie indywidualne. Prosimy o wcześniejsze zamówienia. tel. 695-515-764.
Sprzedam działkę przemysłową w Wierzbicach przy Leoni Kabel o pow. 40 arów. tel. 696-894-171.
Tanie perfumy i kosmetyki na każdą okazję. Oferujemy perfumy o zapachach alternatywnych dla markowych perfum. W sprzedaży posiadamy również feromony, dezodoranty, wody po goleniu i inne artykuły gospodarstwa domowego. tel. 664844222, www.perfumy.abc24.pl
Posiadam do wynajęcia w Sobótce - na osiedlu Korczaka nowy lokal 2 pomieszczenia , 45m2, z WC i przeszkloną
witryną, telefonem, wejściem TV, internetem bezprzewodowym, nadający się na działalność handlowo - biurowo – usługową, tel.504-501-125, 502-588-559.
Montaż i serwis anten satelitarnych, instalacje antenowe, (multiswitch), montaż alarmów, domofonów, bram garażowych i telewizji przemysłowej. tel. 794-173-076
Cyklinowanie, układanie parkietów. tel. 509-508-481.
Sprzedam dom w Dziadowej Kłodzie, za Oleśnicą pod Sycowem, miejscowość gminna ze szkołą, bankiem, ośrodkiem zdrowia i z zakładami pracy. Jest to duży dom wraz z budynkiem gospodarczym, na działce 10 arowej, ciche, spokojne osiedle. Cena 335 tys. tel. 696-894-171
Przedszkole domowe zaprasza, więcej na www.domowa-opiekunka.pl. tel. 516-091-022
Serdecznie zapraszamy do nowo otwartego Grill Baru w Domasławie przy ulicy Wrocławskiej 51, czynny od 10-21.30.
Polecamy pyszny gyros i domowe obiady. tel.607-228-332
Wynajmę mieszkanie w centrum Kobierzyc o pow. 33m2. Pokój z kuchnią + pokój z łazienką tel. 785-650-785.
Nowo otwarta hurtownia materiałów budowlanych KM – Tani Dom zaprasza w godzinach: pon.-piąt. od 8.00 do
16.00, sobota od 8.00 do 14.00. Cieszyce, ul. Kasztanowa 20a (róg Krótkiej) tel. (071) 39 08 910.
Naprawa telewizorów, Kobierzyce ul. Robotnicza 13/11, tel. 71-311-15-08
Biżuteria złota i srebrna, własne wyroby, sprzedaż - naprawa - skup, sztućce, wagi kuchenne i łazienkowe. www.jubitom.pl Sklep Kobierzyce ul. Parkowa 16 (naprzeciwko szkoły) tel. 668-118-969 czynne pn.-pt. 9-18 sob. 9-14
Cyklinowanie, lakierowanie, szpachlowanie, układanie parkietu, tel. 692-109-308.
Projekty, nadzory przyłączy wod-kan, deszczowych, gazowych oraz przepustów. Tel. 517 500 135
Świat Paneli Perfect, Wrocław ul. Braterska 6, tel. 71/790 11 95,mail: wroclaw@swiatpaneli.com
Zapraszamy do nowo otwartego salonu optycznego w Kobierzycach od poniedziałku do piątku, ul. Spółdzielcza 4,
tel. 508-327-187.
Wysokie odszkodowania, żadnych opłat wstępnych, bezpłatny wgląd sprawy. Złamania ręki, nogi na chodniku ,OC
Rolnicze, śmierć poniesiona w wypadkach – zadośćuczynienie z OC sprawy do 3 lat wstecz, Pełnomocnik Kancelarii tel.
664638904.
Sprzedam pół domu w Wierzbicach tel. 509-909-383.
Sprzedam lub wynajmę pół bliźniaka we wsi Pełczyce tel. 509-909-383.
Materiały budowlane, betoniarnia Pełczyce tel. 509-909-382, 71/71-17-054.
Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków Kobierzyce. Tel. 605-11-22-78
Wypoczynki skórzane ( nowe )- super niskie ceny! Wyprzedaż po likwidacji fabryki mebli. Orient, Bielany Wrocławskie,
ul. Kłodzka 12,tel.71 3112326,601670587.
Tani opał, tylko 400 zł za tonę. Brykiet ze słomy. Z powierzonego materiału już od 270 zł za tonę. Ekovit tel. 71/311-15-66.
Przychodnia weterynaryjna ul. Sosnowa 28/2 Bielany Wrocławskie. Czynna pon. – pt. 16-19, sob. 10-13, tel. 71/311-28-19
lub 504-158-231.
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20-lecie Wolnych Wyborów Samorządowych
- Panie Wójcie jak zmieniła się gmina
przez te 20 lat? - to pytanie do Ryszarda Pacholika-Wójta Gminy Kobierzyce.
- Przede wszystkim uważam, że my jako
Polacy, dostaliśmy szansę na decydowanie i
kształtowanie wizerunku naszych wsi i miast.
Otrzymaliśmy możliwość stanowienia o tym, co
będziemy robić, na co przeznaczać pieniądze.
To przecież my najlepiej wiemy co jest najważniejsze dla mieszkańców, jakie są ich potrzeby,
bo tu żyjemy, też jesteśmy mieszkańcami tej
gminy. Słuchamy ludzi i realizujemy najpilniejsze zadania.
– Co zmieniło się przez te lata w sposobie
zarządzania i życiu mieszkańców?
- Gmina może wypracować własny budżet.
Aktywne gminy posiadają dochody z podatków, ściągają inwestorów, tworzą miejsca
pracy, stwarzają warunki do osiedlania się. W
konsekwencji powoduje to wzrost dochodów
i realizację zadań w zakresie poprawy infrastruktury na terenie gminy. Doskonałą zmianą,
rozwiązaniem, było wprowadzenie wyborów
bezpośrednich, a także ustanowienie wójta

jako jednoosobowego zarządu. Spowodowało
to, że wójt może podejmować decyzje szybko,
ale jednocześnie wzrosła odpowiedzialność za
cały majątek gminy. Teraz jest łatwiej i szybciej
w zarządzaniu, ale na wójcie ciąży większa odpowiedzialność. Jestem mieszkańcem gminy
od zawsze. Tutaj się urodziłem, mieszkałem i
będę mieszkał. Pamiętam wioski bez bieżącej
wody, kanalizacji, dróg. Dzisiaj z perspektywy
tylu lat trudno poznać te miejscowości. Zaszły
ogromne zmiany, znacznie polepszył się stan
majątkowy mieszkańców, ale wzrosły też oczekiwania. Przybywa do nas wiele nowych osób,
zwłaszcza z Wrocławia, ale także z innych stron
kraju. Osiedlają się w różnych miejscowościach.
Bardzo ważny jest proces integracji z tutejszymi
mieszkańcami. Proces ten łatwy jest w małych
miejscowościach, dużo gorzej w większych, takich jak Wysoka czy Bielany Wrocławskie. Najlepiej zmiany, które przeszła Gmina Kobierzyce
może ocenić ten, kto przez kilkanaście lat nie
był tutaj. Spotykam się z takimi osobami i one
dostrzegają ten ogrom przemian, są naprawdę
pod wrażeniem.

– A w Pańskim życiu?
- W moim życiu cały okres 12 lat pracy w samorządzie poświęciłem pracy dla dobra gminy
i jej mieszkańców, nie patrząc na koszty, jakie
ponosi moje życie prywatne. W samorządzie
najpierw działałem jako członek rady, a prawie
od 10 lat jako wójt gminy. Mam świadomość, że
wiele już zrobiliśmy, ale jeszcze wiele rzeczy zostało do zrobienia. Mam pewność, że będzie to
konsekwentnie realizowane. Dla mnie najważniejszy jest kontakt z mieszkańcami. Pozwala
mi to spełnić wiele ich oczekiwań.
- Czy rocznica wolnych wyborów jest dla
Pana szczególnie ważna?
- Oczywiście, jest bardzo ważna. Poszedłbym dalej. Uważam, że następnym etapem
zmian powinny być wybory bezpośrednie
starostów, tworzenie okręgów jednomandatowych. Chciałbym, aby na te stanowiska byli
wybierani konkretni ludzie, ale w wyborach, w
których wyborcy podejmują decyzję.
Maria Okraszewska

Świetlica w Pustkowie Wilczkowskim już otwarta!

Prawie bez zmian

Mamy nowy obiekt!

Zebranie
Sprawozdawczo
-Wyborcze SPZK

Mieszkańcy Pustkowa Wilczkowskiego w sobotę 29 maja br. wzięli udział w uroczystym otwarciu
świetlicy wiejskiej.

Przecięcia wstęgi otwierającej świetlicę dokonał Ryszard Pacholik Wójt Gminy Kobierzyce,
Andrzej Wąsik Starosta Powiatu Wrocławskiego,
Czesław Czerwiec Przewodniczący Rady Gminy
Kobierzyce oraz Krzysztof Kądziela sołtys Pustkowa Wilczkowskiego. Świetlica została poświęcona przez księdza proboszcza parafii w Tyńcu
nad Ślężą Augustyna Szczepanika. Wszystkich
przybyłych gości przywitał sołtys Krzysztof Kądziela. „Świetlica, którą wybudowali w latach

siedemdziesiątych dwudziestego wieku nasi dziadkowie, rodzice oraz członkinie
Koła Gospodyń Wiejskich w
czynie społecznym, stanowi
fundament obecnej świetlicy.
Patrząc z perspektywy kilku
lat na te zmagania widzę, że
wszystko miało sens. Działania, które wymagają trudu,
poświęcenia, zaangażowania, cierpliwości i wytrwałości
mają prawdziwą wartość”. Ryszard Pacholik zwrócił uwagę
na nowoczesność świetlicy
i aspekt społeczny takich
miejsc, które służą ludziom.
W trakcie spotkania grał zespół muzyczny SIGMA z Borowa. Powierzchnia
użytkowa świetlicy wynosi 325,76 m2. Mieści
się tam sala wraz z zapleczem gospodarczosocjalnym, a także remiza strażacka. Obiekt
jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.
Wartość przebudowy obiektu wynosi ok. 1,2
mln zł. i została pokryta w całości ze środków
własnych Gminy Kobierzyce.

W wyniku głosowania prowadzonego pod
nadzorem Komisji Skrutacyjnej, której przewodniczył Jerzy Jagoda - członkowie SPZK wybrali nowy zarząd - w tym samym składzie, jak
dotychczasowy. Jedyną zmianą była rezygnacja z pełnionej funkcji skarbnika przez Marka
Arendarczyka, któremu wszyscy podziękowali
za dotychczasową pracę. Wybrano: Prezesa
Zarządu - Wiesława Gaczyńskiego, wiceprezesów Zarządu - Piotra Frodymę i Piotra Kolbusza,
członka Zarządu d/s KO - Bartłomieja Żaka i nowego skarbnika - Adama Orylskiego. Następnie
przystąpiono do wyboru członków Komisji Rewizyjnej - i ponownie dotychczasowi mężowie
zaufania uzyskali największą ilość głosów: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Józef Gardy,
członkowie - Jan Jakubek i Artur Wylegała.

Maria Okraszewska

Wiesław Gaczyński

10 czerwca 2010 w siedzibie Stowarzyszenia
Przedsiębiorców Ziemi Kobierzyckiej odbyło się
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na
którym wybrano władze Stowarzyszenia na
kolejną kadencję.
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Udana zabawa

Piknik rodzinny w Pustkowie Żurawskim
Pustkowo na Ludowo – pod takim hasłem 12 czerwca odbył się piknik rodzinny w Pustkowie Żurawskim. Na samym początku barwny pochód zespołów
ludowych przeszedł ulicami Pustkowa zapraszając mieszkańców do wspólnej zabawy. Kolejny już piknik rozpoczął się II Przeglądem Zespołów Ludowych.

Mieliśmy przyjemność obejrzeć i wysłuchać
11 zespołów z terenu Dolnego Śląska. Boisko
zamieniło się w ogromny plac zabaw, na którym
zarówno dzieci, młodzież jak i starsi uczestnicy
festynu mogli wziąć udział w wielu atrakcyjnych zabawach i konkursach. Dzieci szalały na
dmuchanych pałacach, euro- bungy, batutach,
które były bezpłatne. W trakcie festynu odbyły się gminne zawody strażackie OSP o Puchar

Wójta Gminy Kobierzyce. W zawodach
wzięło udział 4 drużyny OSP w tym 2 z
Pustkowa Żurawskiego, 1 z Kobierzyc
i 1 z Pustkowa Wilczkowskiego. Zawody rozpoczął pokaz młodzieżowej
drużyny OSP Iskierki Pustków Żurawski. W klasyfikacji końcowej wygrała
II drużyna OSP Pustków Żurawski, 2
miejsce zajęła I drużyna OSP Pustków
Żurawski, a 3 miejsce- OSP Pustków
Wilczkowski. Nie obyło się również
m.in. bez konkursu Malowania Pustkowskiego Muru i Najsłodszej Gospodyni. Możemy zdradzić, że Najsłodszą
Gospodynią została wybrana pani Helena Orzechowska za ciasto nazwane
Kolorowe. W trakcie festynu odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wrocławskiego w Nordic Walking
„Maraton na raty”, które zostały zorganizowane
przez Stowarzyszenie „Strefa Zdrowia” z osiedla
Żurawice. W zawodach uczestniczyło ponad 30
osób w różnym wieku. Gwiazdą wieczoru był
zespół „Gronicki”, którego muzyka szczególnie
przypadła publiczności do gustu. Kulminacją
wieczoru był parominutowy pokaz sztucznych

ogni. Rozbawiona publiczność bawiła się do
późnych godzin nocnych przy muzyce zespołu
Nietykalni. Festyn w Pustkowie przygotowali:
GCKiS w Kobierzycach, radny Henryk Łoposzko,
sołtys i rada sołecka wsi Pustków Żurawski.
Radny Henryk Łoposzko składa wyrazy podziękowania wszystkim tym, dzięki którym
zorganizowano imprezę. Dziękuję: Urzędowi
Gminy Kobierzyce, GCKiS Kobierzyce, Firmie
Cadbury Wedel, sołtysowi i radzie sołeckiej
wsi Pustków Żurawski, prezes GS Kobierzyce
– Marii Nowak, właścicielom sklepu w Pustkowie Żurawskim - Dariuszowi Kuriacie i Urszuli
Włoszek, Grzegorzowi Białczak – Prezesowi Zarządu firmy Hadlux, Kołu Kobiet „Pustkowianki” z Pustkowa Żurawskiego, dyrekcji Szkoły
Podstawowej i Przedszkola Samorządowego
w Pustkowie Żurawskim, opiekunom świetlicy
środowiskowej Krzysztofowi Pilcowi i Justynie
Żuberek, Jowicie i Jackowi Wowczak, a także
strażakom OSP Pustków Żurawski, którzy dbali
o porządek i bezpieczeństwo podczas trwania
imprezy.
Maria Okraszewska

Dalszy rozwój GS „Samopomoc Chłopska” w Kobierzycach

Magazyny zmodernizowane
11 czerwca br. odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego magazynu zbożowego Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kobierzycach. Została zwiększona baza magazynowa o 3200 ton.

Modernizacja polegała na dodaniu do istniejącego już magazynu 8 nowych silosów, każdy po 400 ton i wyposażeniu bazy skupowej w
suszarnię, laboratorium i pozostałe urządzenia.
Spowoduje to przyspieszenie zarówno odbioru jak i wydawania zbóż. Ponadto GS Kobierzyce będzie mógł skupować również rzepak i kukurydzę. Inwestycja została zrealizowana przy
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udziale dotacji unijnej w ramach
działania „Wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej
i leśnej”. GS Kobierzyce otrzymał
dofinansowanie w wysokości 1,8
mln zł., a cały koszt inwestycji wynosił 4,8 mln zł. W otwarciu wzięli
udział m.in.: Andrzej Wąsik Starosta Powiatu Wrocławskiego, Ryszard Pacholik Wójt Gminy Kobierzyce, Piotr Kopeć Zastępca Wójta
Gminy Kobierzyce, Maria Wilk Sekretarz Gminy Kobierzyce, Jan
Żukowski Wójt Gminy Żórawina,
Maria Nowak Prezes GS Kobierzyce, Witold Porochoński Członek
Zarządu, Mieczysław Pracowity- autor projektu inwestycji, Uriasz Mirowskiprzedstawiciel wykonawcy inwestycji, firmy
AGREMO, Rada Nadzorcza GS oraz pracownicy.
Obecni byli również przedstawiciele firm, które
współpracują z GS Kobierzyce, a także uczestniczyły w modernizacji magazynu.
Maria Okraszewska

Od czerwca tego roku na terenie Bielan
Wrocławskich przy ul. Kolejowej 2A zainaugurowała swoją działalność nowa placówka
opiekuńczo – edukacyjna dla dzieci przedszkolnych pod wdzięczną nazwą Centrum
Rodzinnych Inspiracji „POGODNA CHATKA”.
Zapraszamy w jej imieniu nie tylko ze
względu na panujący tu klimat, ale i ciekawe programy, kierowane do dzieci i ich
rodzin. Z pewnością jest to miejsce , gdzie
można bezpiecznie wyrażać swoje emocje,
rozwijać talenty, uczyć się nowych umiejętności oraz nawiązywać przyjazne relacje z
otoczeniem. „W PODRÓŻ Z GLOBUSEM” to
propozycja Centrum na całe lato. Wystarczy
głowa pełna pomysłów, chęci do działania
w ilości nieograniczonej i pogodne nastawienie, bo drzwi „POGODNEJ CHATKI” są
otwarte dla wszystkich. Gratulujemy pomysłu i trzymamy kciuki za jej dalszy rozwój.
www.pogodnachatka.pl

edukacja
Całoroczna podróż w świat książek

Święto czytania
Kolejny już rok wraz z wolontariatem realizowany był projekt edukacyjny pt. „Środy czytelnicze”.

Skierowany był on do uczniów klas „0–I”
Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola Samo-

rządowego w Ślęzie.
Celem projektu było
kształcenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i propagowanie czytelnictwa wśród
najmłodszych. Raz w
tygodniu
biblioteka
szkolna gościła najmłodszych czytelników,
a gimnazjaliści wraz z
realizatorem projektu
udawali się do przedszkola, aby tam czytać
maluchom w różnych
grupach wiekowych.
Pod koniec maja miał
miejsce uroczysty finał
naszych
środowych
spotkań, który był prawdziwym „Świętem Czytania”. Tego dnia podsumowaliśmy realizację

całorocznego projektu i rozdaliśmy podziękowania klasom i nauczycielom za udział w akcji.
Finał „Śród czytelniczych” pokazał, że dzieci
uwielbiają bajki i baśnie, oraz utożsamiają się
z ich bohaterami. Wspólna zabawa bardzo ich
integrowała i wyzwoliła najlepsze instynkty, takie jak dobroć, chęć pomagania, miły uśmiech.
Umiejętność czytania i częstego obcowania z
książką wyposaża dzieci na przyszłość w wiele
praktycznych cech i umiejętności. Nasza akcja
przyniosła wiele korzyści wszystkim zainteresowanym stronom: młodym uczniom, przedszkolakom, wolontariuszom i zapraszanym do biblioteki gościom. Okazało się, że nawet bardzo
rozbrykane dzieci, zmieniały się i wyciszały pod
wpływem słowa czytanego. Było z nimi mniej
problemów w szkole i poza nią. Wolontariusze
natomiast uczyli się odpowiedzialności, empatii, widzieli, że warto bezinteresownie pomagać
innym – w tym przypadku małym dzieciom.
Joanna Para

Gimnazjum w Kobierzycach- kolejny sukces

Przegląd Form Teatralnych w przedszkolu w Ślęzie

Moja okolica pięknieje

Przedszkolak aktorem
Pierwszy Przegląd Krótkich Form Teatralnych „OTO BAJKA” to impreza integracyjna dla przedszkolaków,
która odbyła się 20.05 2010r. w świetlicy przy Przedszkolu Samorządowym w Ślęzie.

Na początku widzom dostarczyły wrażeń
dzieci z grupy VI wykonując przepiękny taniec
w aranżacji rytmiczki S. Zygmunt. Szybciutko
przenieśliśmy się w świat baśni w teatralnej
scenerii. Na deskach naszego „teatru” prezentowały się dzieci z Przedszkola Samorządowego
w Pustkowie Żurawskim, Kobierzycach oraz
gospodarze gr. III – Smerfusie (naucz. D. Zegleń
i U. Brożek) i gr. V Pszczółki (naucz. M. Szima i M.

Łysakowska). Prezentowane baśnie – te
znane i te mniej znane utwory, przedstawione w ciekawych
aranżacjach, bogatej
kolorystyce z fantastyczną grą aktorską
dostarczały nam niesamowitych wrażeń
i poruszały wyobraźnię. Każdy występ był
nagradzany gromkimi brawami. Po prezentacji wszystkich
etiud, każde dziecko
otrzymało
piękny
upominek i dyplom.
Miłym akcentem i
ciekawostką dla dzieci był Mim chodzący na szczudłach, na którego dzieci patrzyły z zaciekawieniem oraz to co
dzieci lubią najbardziej – słodki poczęstunek.
Mamy nadzieję, że za rok przedszkolaki znów
zechcą się spotkać i przeżywać na nowo tajemniczy świat teatru.
Magdalena Gostyńska

10 czerwca odbył się finał konkursu „Moja
okolica pięknieje dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu”, do którego zakwalifikowało się tylko 5 drużyn - w tym nasze
Gimnazjum w Kobierzycach, które reprezentowali: Elżbieta Rusin, Ewelina Sala, Monika Zdeb,
Anita Szymczak i Łukasz Siek, pod opieką nauczyciela Wos-u pani Grażyny Ćwiąkalskiej-Wasilkowskiej.
Tym razem każda z grup prezentowała swoje pomysły, głównie były to prezentacje multimedialne oraz krótkie przedstawienia. Każda
z drużyn dawała z siebie wszystko. Ogromną
motywacją były nagrody: za I miejsce- aparaty
fotograficzne i kilkudniowy wyjazd do Brukseli;
za drugie- konsole do gier; za trzecie- odtwarzacze MP4; za czwarte i piąte- MP3. Nasza grupa zajęła II miejsce. Wyprzedzili nas, zaledwie „o
włos”, uczniowie z Bolesławca. Mamy nadzieję,
że w przyszłym roku, również będziemy mogli
wziąć udział w tym konkursie.
Monika Zdeb klasa IIa
Anita Szymczak klasa IIa
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Gimnazjum w Bielanach
Wrocławskich, klasa III a

Gimnazjum w Bielanach
Wrocławskich, klasa III b

Tegoroczni absolwenci gimnazjów naszej gminy

Wychowawca: Danuta Zaradna
Baran Krzysztof, Besz Marek, Cichy Jakub, Denkiewicz Katarzyna, Dyrga Magdalena, Dzieniszewska Sandra, Gabrych Łukasz, Gilowski Michał,
Gracek Dawid, Hałabiś Michał, Jarosz Jakub, Jewgińska Magdalena, Kaczmarowska Agnieszka, Kopeć Katarzyna, Kowal Marta, Kozimor Piotr, Łabentowicz Aleksandra, Olędzki Maciej, Pala Dariusz, Polańska Aleksandra,
Ślusarczyk Karolina, Tobiasz Maciej, Walczak Agata, Wertelecka Daria, Wolny Rafał, Zalewska Angelika, Zielińska Monika

Nasza klasa jest najbardziej zgraną i pozytywnie zakręconą klasą w całej szkole. Bierzemy czynny udział w licznych konkursach i uroczystościach
szkolnych. Jesteśmy bardzo aktywni w samorządzie gimnazjum i wolontariacie. Najbardziej interesuje nas muzyka, teatr i sport. Znani jesteśmy z najzabawniejszych i najśmieszniejszych kabaretów w szkole. Lata spędzone w
murach tej szkoły będziemy pamiętać jako najlepsze i najsympatyczniejsze
lata naszego życia.

Wychowawca: Agata Rudnicka
18 indywidualności- nie sposób się nudzić. Na każdej lekcji pomysły
mieli nowe, często zabawne, odważne i nietypowe.
Daria Biegańska, Agata Gorzkowska, Adrian Kowalczyk, Kacper Król,
Joanna Krynicka, Marlena Kuriata,Jolanta Lech, Paweł Mikoś, Przemysław
Piekarski, Kamil Rudnicki, Mateusz Stachów, Mariola Szlęk, Anna Walaszczyk, Tomasz Winiarski, Adam Zając, Sebastian Zgoda, Izabela Żak, Mateusz
Żygadło
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Gimnazjum
w Kobierzycach, klasa III c

Gimnazjum
w Kobierzycach, klasa III b

O uczniach klasy 3B mówi się, że mają w sobie wiele potencjału. Czy w
czasie uczęszczania do szkoły w Bielanach został on wykorzystany? Niełatwo odpowiedzieć jest jednoznacznie, jednakże wiadomo na pewno, że w
każdym z nas drzemie niespożyta energia i jesteśmy innymi osobami niż
te, które zaczynały naukę w pierwszej klasie gimnazjum. Trzy lata żartów,
klasowych dyskusji, wspólnej pracy… Lubimy jeździć na wycieczki szkolne,
do kina, ZOO, bierzemy udział w akcjach wolontariatu. Szkołę będziemy
wspominać różnie, ale na sto procent z sentymentem, bo to w niej wszyscy
się poznaliśmy i wiele z tego wynieśliśmy.

Wychowawca: Robert Sokołowski
Mateusz Banaś, Kamil Budakiewicz, Angelika Cesarz, Patrycja Danielec,
Aleksandra Janasik, Krzysztof Kazarców, Bartłomiej Lebda, Karolina Łoś,
Sandra Majda, Sebastian Marchewka, Kinga Nazimek, Małgorzata Pawelec,
Dariusz Rękas, Jan Rosiński, Kamil Sobieściak, Marta Stachowiak, Klaudia
Szczepańska, Przemysław Walada.

Wychowawca: Marcin Wolny
Wszystkie misie z klasy tej wcale nie były takie złe.
Edyta Biskup, Marta Brewka, Mariusz Bugajny, Kamil Cybulski,Paweł
Dębiec, Przemysław Dzimira, Karolina Figurska, Daniel Fundela, Sebastian
Hrynczyszyn, Artur Janiczek, Mateusz Jaworski, Katarzyna Kaczmarczyk,
Kacper Łaba, Marcin Łach, Radosław Szczęśniak, Katarzyna Święch, Kamil
Zięcina

Gimnazjum w Bielanach
Wrocławskich, klasa III c

Gimnazjum
w Kobierzycach, klasa III a

edukacja

Wychowawca: Agata Bracichowicz
To była SZESNASTKA WSPANIAŁA, bo wiele radości wszystkim dawała.
Aleksandra Chołodowska, Mateusz Ciesiołkiewicz, Agnieszka Faściszewska, Anna Golis, Małgorzata Jarzębowska, Monika Kaźmierska, Agnieszka
Łukuć, Karolina Michniewicz, Elżbieta Rusin, Ewelina Sala, Łukasz Siek, Robert Skibicki, Zuzanna Sonenberg, Dawid Szwed, Jakub Wyrembak, Marta
Wyszyńska

Gimnazjum
w Kobierzycach, klasa III e

Gimnazjum
w Kobierzycach, klasa III d

Wychowawca: Maria Prażuch
Jagoda Białek, Mateusz Ćwir, Piotr Dobrzyński, Klaudyna Dorczyńska,
Estera Gajewska, Patryk Gidziński, Michał Głuszek, Elwira Gubernator,
Izabella Hadas, Patryk Harczuk, Aneta Kawa, Patrycja Kordzikowska, Piotr
Machała, Ola Markowska, Paweł Padewski, Grzegorz Pawlikowski, Karolina
Seweryn, Dorota Steciuk, Ignacy Treter, Wiktor Treter, Ania Warchoł, Paweł
Warzecha, Paweł Wójcik.
Nasza klasa liczy 23 uczniów. Przez te trzy lata wiele razem przeszliśmy.
Kilka osób do nas dołączyło. Codziennie uczyliśmy się od siebie ciekawych
nowych rzeczy. Gimnazjum to czas wyborów i trudnych decyzji, a dzięki
atmosferze panującej w naszej klasie, stawały się one o wiele łatwiejsze.
Stymulowaliśmy się nawzajem do wydajniejszej i cięższej pracy. To były
wspaniałe trzy lata spędzone w doborowym towarzystwie.

Wychowawca: Renata Brzozowska

Wychowawca: Alina Grzelakowska

Bardzo mili- choć od nauki raczej stronili.

Fajne dzieciaki- choć rozrabiaki.

Monika Bielesz, Karolina Błahuta, Kinga Borecka, Mariusz Cesarz, Aleksandra Drozdowska, Kamila Galik, Patrycja Harapin, Sylwia Hrycak, Przemysłąw Kornecki, Konrad Krawczyk, Patryk Kuchta, Wojciech Łęcki, Beta
Wieczorek, Piotr Wrona, Adrian Wyszyński, Patryk Zięcina

Eliza Brykman, Tomasz Dąbrowski, Aleksandra Janszkiewicz, Krystian
Kubasiuk, Magdalena Leśniak, Marcin Lorkiewicz, Danuta Łakomy, Dawid
Mazur, Piotr Orfin, Jarosław Paszkowski, Tomasz Pawłowicz, Justyna Szymańska, Katarzyna Węgłowska, Barbara Witwicka, Przemysław Zając

7

edukacja

moja gmina - moja wieś

Ekologiczne osiągnięcia przedszkolaków

Goście z Niemiec

Z ekologią na ty!
Przedszkole Samorządowe w Ślęzie w Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla
Wszystkich” działa z sukcesami od 2005 r., a w tym roku drugi już raz otrzymaliśmy Certyfikat Szkoły
Promującej Ekorozwój.
Realizując projekty o tematyce ekologicznej
chcemy zapisać się na trwałe w środowisku lokalnym, jako placówka mająca misję ekologiczną i
z powodzeniem ją realizująca. Kolejnym naszym
osiągnięciem jest zdobycie Certyfikatu w ramach
realizacji programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Program ten, to inicjatywa firmy Tymbark
– producenta soków KUBUŚ, realizowana we
współpracy z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska. Program miał na celu edukowanie dzieci
w zakresie przyrody oraz ekologii i objęty został
patronatem honorowym Ministerstwa Środowiska. Był realizowany od października 2009 roku
do maja 2010 roku w przedszkolach na terenie
całej Polski. Również nasze przedszkole przystąpiło do jego realizacji. Po zrealizowaniu zadań
regulaminowych programu za nasze działania
jury przyznało 210 punktów. Przedszkole na rok
otrzymało certyfikat „ Kubusiowi Przyjaciele Natury”, a dzieci upominki i książeczki z zagadkami
dla małych przyrodników.
Joanna Grabowska

Rewizyta uczniów z Salzgitter/Niemcy

Uczniowska wymiana
Już po raz trzeci w terminie od 16.05-21.05.2010r. grupa uczniów z gimnazjum w Salzgitter gościła w
GZS w Bielanach Wrocławskich w ramach wymiany międzyszkolnej.
Spotkania te są źródłem
cennych doświadczeń dla
młodych ludzi, wzbogacają
ich w wiedzę krajoznawczą,
motywują do nauki języków
obcych, uczą zrozumienia
różnic kulturowych, a także stanowią okazję do nawiązania przyjaźni. Bogaty
program dostarczył uczestnikom wielu wrażeń. Wzięli oni udział w spotkaniu z
władzami Gminy, któremu
przewodniczył Wójt Ryszard
Pacholik, obejrzeli film o
Gminie Kobierzyce, poznali
atrakcje turystyczne Dolnego
Śląska i Wrocławia, zwiedzili kopalnię w Złotym Stoku i wrocławskie Zoo.
Zajęcia szkolne zapewniły dodatkową porcję
atrakcji. Wspólne tańce, nauka piosenek, zajęcia
plastyczne i rozgrywki sportowe uprzyjemniły
pobyt naszym gościom. Na pewno czas spędzany z polskimi rodzinami na trwałe zapisał się w
pamięci młodych ludzi. Zaangażowanie i po-
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święcenie rodziców stanowiły potwierdzenie
polskiej gościnności i zyskały uznanie w oczach
gości, jak wynikało z przeprowadzonej ankiety.
Trudno, więc było nam się rozstać. Łzy obficie
płynęły przy pożegnaniu, a młodzież już pyta o
kolejne spotkanie.
Barbara Michalec

Z korzyścią
dla uczniów
Od 7 do 14 czerwca trwała druga część wymiany
międzynarodowej ze szkołą z Niemiec z miejscowości Stadtlohn.

Tym razem wszystko odbywało się w Polsce.
Niemieccy uczniowie byli zakwaterowani u rodzin polskich uczestników wymiany- uczniów
kobierzyckiego Gimnazjum. Program przewidywał w tym czasie zwiedzanie m.in. Krakowa,
Zakopanego, Częstochowy, Oświęcimia, Jawora i Wrocławia. Była też wspinaczka na Ślężę. Za
rok rozpoczynamy kolejną wymianę i mamy
nadzieję, że obie części będą równie udane a
Gimnazjum w Kobierzycach pozyska nowych
przyjaciół.
Daniel Masica
Monika Pilichowska

Z okazji Dnia Dziecka Dorota Krasińska z firm
„Cargill”, Maria Wilk Sekretarz Gminy Kobierzyce oraz Henryk Łoposzko Przewodniczący
Rady Gminy Kobierzyce w imieniu firm „Cargill”
i „Cadbury” przekazali moc prezentów i słodyczy dzieciom z ośrodków przedszkolnych.

rozmaitości
Afryka, talenty i …coś słodkiego

Dzień Dziecka w bielańskiej szkole
W dniu 1.06.2010r. w naszej szkole odbył się Dzień Otwarty Szkoły połączony z Dniem Dziecka.
O godz. 9 rozpoczęły się uczniowskie prezentacje.
Wzorem ubiegłych lat
dzieci ze szkoły w Bielanach
Wrocławskich nie mogły się
nudzić 1 czerwca, czyli w
dniu swojego święta. Tematem przewodnim była Afryka
i wszystko, co jest z nią związane. Dzieciaki z najmłodszych klas przebrane za ludy i
stwory rodem z Afryki, bawiły zgromadzonych wymyślnymi tańcami i piosenkami
„rodem” z czarnego lądu.
Trochę starsi pokazali się
z bardziej „profesjonalnej”
strony biorąc udział w finale
szkolnej zabawy zatytułowanej „Uczeń ma talent”. Nie zabrakło oczywiście
także wspaniałego poczęstunku. Po ucztach
dla ducha i dla podniebienia przyszła pora na
odrobinę ruchu. Na sali gimnastycznej przygotowano dla dzieciaków wspaniałe zabawy, tory
przeszkód, slalomy, paintball i inne wymyślne
gry. Słowem w tym dniu każdy znalazł coś dla
siebie. Inaczej niż Szkoła Podstawowa bawiło
się bielańskie Gimnazjum. Oni, pod czujnym

okiem nauczycieli wybrali wycieczki do kina,
wspólne lody i wędrówki po Wrocławiu. Pogoda nie rozpieszczała, mimo iż czerwiec jest
tradycyjnie ciepłym miesiącem, jednak dobry
nastrój i perspektywa miłego spędzenia czasu
była ważniejsza od aury.
Jadwiga Kosińska

Udany festyn dla dzieci

Dzień Dziecka
w Tyńcu nad Ślężą

W dniu 13.06.2010 r. w Tyńcu nad Ślężą ok.
100 dzieci wzięło udział w festynie, zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka. Przygotowano
wiele atrakcji, między innymi dzieci mogły skakać na trampolinach, jeździć kładami oraz brać
udział w konkursach i zabawach. Pragniemy
serdecznie podziękować rodzicom za przygotowanie słodkich wypieków, Policji w Kobierzycach i OSP w Pustkowie Wiczkowskim za
udostępnienie pojazdów oraz organizatorom
i sponsorom festynu Kamili Demskiej, Pawłowi
Rytelewskiemu, Łukaszowi Orfinowi, Szymonowi Orfinowi i Piotrowi Rakoczemu.
Joanna Łabuda

Dzień Otwarty w S.P. Pustków Żurawski

Atrakcyjny Dzień Dziecka
W dniu 1.06.2010r. w naszej szkole odbył się Dzień Otwarty Szkoły połączony z Dniem Dziecka. O godz.9 rozpoczęły się uczniowskie prezentacje.

Zebrani mogli przekonać się w jak dobrym
stopniu dzieci posługują się językiem angielskim podczas przedstawień i scenek dialogowych. Kolejną scenkę zaprezentowali uczniowie
z kl. V. Opowiadała ona o życiu greckiej rodziny.
Należy dodać, że uczniowie samodzielnie przy-

gotowali teksty przedstawienia. Nasi najmłodsi z
oddziału przedszkolnego
przedstawili również swoje
osiągnięcia i umiejętności. Pochwalili się też „Certyfikatem
Kubusiowego
Przedszkola”. Podczas spotkania nie zabrakło piosenek, najczęściej o tematyce
ekologicznej i zdrowotnej,
gdyż nasza szkoła należy
do sieci Szkół Promujących Zdrowie. Dzieci miały
okazję uczestniczyć w niezliczonych konkursach plastycznych, ekologicznych,
literackich, ortograficznych,
sportowych. Naszemu spotkaniu towarzyszyły
również wystawy prac z ceramiki, które zostały
wykonane podczas warsztatów profilaktycznoplastycznych, projekt ekologiczny oraz tablice
z uroczystości i wydarzeń w bieżącym roku
szkolnym. Po części oficjalnej odbyły się zaję-

cia plastyczne, polonistyczne i matematyczne.
Następnie wszyscy spotkali się na szkolnym
boisku, gdzie czekały pieczone kiełbaski, trampolina i moc atrakcji sportowych. Zabawę na
wielkich dmuchanych piłkach poprowadził p.
Jacek Wowczak z firmy „Vita Active”. Odbył się
również turniej piłki koszykowej oraz liczne
konkursy zręcznościowe i tor przeszkód. Na
zakończenie zaprezentowała się Młodzieżowa
Drużyna Pożarnicza z Pustkowa Żurawskiego.,
w której działają nasi uczniowie.
Za pomoc przy organizacji Dnia Dziecka dla
Marii Nowak, Henryka Łoposzko, Artura Cierczka, Wojciecha Szwejkowskiego, Józefa Saracena, Dariusza Włodarczyka, Andrzeja Mołdocha,
Tomasza Kwiatkowskiego, Zbigniewa Kordosa,
Jacka Wowczaka, paniom z Koła Kobiet w Pustkowie Żurawskim, rodzicom oraz nauczycielom
i pracownikom szkoły serdeczne podziękowania składa
Zuzanna Moskal
Dyrektor SP w Pustkowie Żurawskim
Joanna Grabowska
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Udana wycieczka

SONiCH w Bieszczadach
Prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Chorych Bożena Łoposzko, pod koniec maja
zorganizowała wspaniałą 4 dniową wycieczkę w Bieszczady. Do naszej dyspozycji przez okres pobytu
był wygodny autokar firmy „Mark-Bus” z Wrocławia z przemiłym kierowcą panem Jerzym.

W pierwszym dniu zwiedzaliśmy Muzeum
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im.
Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce koło Krosna
nad Wisłokiem. Znajdują się tutaj szyby i urządzenia wiertnicze oraz bogate zbiory lamp naftowych. Dalej pojechaliśmy w Bieszczady, które
są jednym z najpiękniejszych zakątków naszego kraju. Tutejsze połoniny urzekają spokojem.
Całe Bieszczady są objęte ochroną prawną, która obejmuje Bieszczadzki Park Narodowy. Przyjechaliśmy do pensjonatu „Ewa” w Polańczyku.
Gospodarze byli mili i uczynni. Wyżywienie
obfite i smaczne, wygodne pokoje z zapleczem
sanitarnym i balkonami. Codziennie wieczorami organizowane były zabawy taneczne. Głównym atutem Polańczyka, leżącego na wysokości
440 m nad poziomem morza, są uzdrowiska z
wodami mineralnymi. W drugim dniu powitała
nas przewodnik turystyczny pani Katarzyna. Jej
rodzice i siostry są również przewodnikami po
Bieszczadach. Od samego początku spotkania
z nią ujęła nas swoją wiedzą i sposobem przekazywania jej. Fascynowała nas jej osobowość i
jej umiłowanie tego niezwykle malowniczego
i urzekającego krajobrazu górskiego. Wjechaliśmy w bieszczadzkie obwodnice. W Myczkowcach zobaczyliśmy na jednym placu kościelnym dwa kościoły obok siebie- dawną cerkiew
i kościół rzymsko-katolicki. Greko-katolicy i
rzymsko-katolicy żyli w wielkiej przyjaźni . Były
mieszane małżeństwa, a święta obchodzono
podwójnie. W Jabłonce zobaczyliśmy najbardziej charakterystyczny pomnik bieszczadzki,
upamiętniający generała Karola Świerczewskiego. W Myczkowcach w Centrum Kultury
Ekumenicznej imienia J. Pawła II podziwialiśmy
miniaturki cerkwi i kościołów. Następną miejscowością był Hoczew. W centrum Hoczewia

10

rozchodzą się najważniejsze w Bieszczadach trasy
komunikacyjne – mała
i duża obwodnica. Tutaj
zwiedziliśmy
prywatną
galerię rzeźbiarza artysty
Z. Pękalskiego. Znajdują
się tutaj kapliczki wykonane w pniach drzew, obrazy na deskach z jeziora
solińskiego i korytkach
świńskich. Na uwagę zasługuje obraz ostatniej
wieczerzy wykonany na
desce. Apostołowie mają
aureole wykonane z podków końskich. Pięknie
położone na wzgórzu nad
Sanem Lesko zwane „bramą bieszczadzką” zwane było jako osada już w
XII wieku. Z zabytków obejrzeliśmy XV-wieczny
zamek – siedziba rodu Kmitów (obecnie ośrodek wczasowy). W Lesku bierze początek zielony szlak turystyczny, prowadzący zachodnim
brzegiem jeziora Solińskiego do głównego
szlaku beskidzkiego. Szlakiem tym w swej młodości wędrował ze studentami późniejszy papież Jan Paweł II. Na wierzchołkach gór odprawiał msze św. Był mu drogi ten zakątek kraju.
Podczas swej wizyty w Krośnie harmonogram
nie przewidywał odwiedzin Bieszczad. Jednak
Jan Paweł II zboczył z trasy helikopterem. Chciał
wylądować właśnie w Lesku, lecz zebrany tłum
ludzi uniemożliwił mu wizytę. Wobec tego zniżył lot pozdrawiając ludzi i do Krosna wrócił z
dwugodzinnym opóźnieniem. W miejscowości
Czarna zwiedzaliśmy kościół parafialny. O jego
dziejach opowiedziała nam nasza przewodniczka i miejscowy proboszcz. Kościół ten to dawna
cerkiew greko-katolicka. Wewnątrz zachował
się kompletny oryginalny ikonostas. Zanoszone są tutaj modlitwy przed obrazem Najświętszej Maryi Panny – Matki Bożej Opatrzności.
Trzeci dzień pobytu – to przejażdżka statkiem
po jeziorze Solińskim przy pięknej pogodzie.
Pobyt w Bieszczadach minął nam błyskawicznie, żal było odjeżdżać. W drodze powrotnej
zatrzymaliśmy się w Dębowcu. Uczestniczyliśmy we mszy św. w miejscowym kościele. Jest
to polskie La Salet . Chlubą kościoła jest łaskami
słynąca figura Matki Bożej Saletyńskiej. Zanosiliśmy tam modły w swoim i innych intencjach.
Bożej Matce i pani Prezes Bożenie Łoposzko
dziękujemy za tak zorganizowaną, przepiękną
wycieczkę, za opiekę, odwagę i entuzjazm.
Krystyna Witamborska
Maria Szelachowska

Profilaktyka zapobiega chorobom

Ważne
szczepienia
Profilaktyka jest najskuteczniejszą metodą zapobiegania chorobom – również tym najgroźniejszym. Chorobą, która należy do grupy chorób
powodujących wysoką śmiertelność jest rak szyjki macicy.

W kwietniu i czerwcu w Szkole Podstawowej w Kobierzycach odbywały się szczepienia
profilaktyczne dziewczynek, mieszkających w
Gminie Kobierzyce, przeciwko właśnie rakowi
szyjki macicy. Szczepione przeciwko wirusowi
HPV były uczennice urodzone w 1998r. Otrzymały one I i II dawkę szczepionki, natomiast III
zostanie podana nastolatkom w październiku.
W akcji szczepienia bierze udział 69 dziewcząt
z terenu Gminy Kobierzyce. Podanie szczepionek poprzedziło spotkanie edukacyjne dla
rodziców, opiekunów prawnych dzieci, które
miało miejsce 12 kwietnia i miało na celu przekazanie informacji o zasadności i istocie szczepienia przeciwko wirusowi HPV. Spotkanie
zostało poprowadzone przez dr Jacka Dryla z
Międzynarodowego Centrum Onkologii w Wałbrzychu. Gmina Kobierzyce nie pierwszy raz organizuje i finansuje w/w szczepienia. Tegoroczna edycja jest trzecią, poprzednie miały miejsce
w 2008 i 2009 roku. W zeszłym roku 23 stycznia
Gmina otrzymały podziękowania od Polskiego
Towarzystwa Profilaktyki Zakażeń HPV wraz z
redakcją czasopisma Służba Zdrowia, Polskim
Towarzystwem Ginekologicznym oraz Polskim
Towarzystwem Ginekologii Onkologicznej za
szczególną dbałość o politykę zdrowotną kobiet i profilaktykę na terenie regionu. Cała akcja jest finansowana przez Gminę Kobierzyce,
a na tegoroczne szczepienia wydano 84 360 zł.
brutto.
Maria Okraszewska

rozmaitości

Wakacje to czas wypoczynku i zabawy. Wiedza o podstawowych zasadach bezpieczeństwa połączona
ze zdrowym rozsądkiem pozwala bez przeszkód cieszyć się zasłużonym odpoczynkiem po pracowitym roku
szkolnym. Policjanci Komisariatu Policji Wrocław – Krzyki przekazują kilka cennych rad aby tegoroczne
wakacje były dla Ciebie bezpieczne:
								
ZASADY BEZPIECZNEJ KĄPIELI:
• Pływaj tylko w miejscach strzeżonych czyli tam gdzie jest ratownik WOPR. Nigdy nie korzystaj z dzikich akwenów, stawów, rzek oraz innych miejsc, w których kąpiel jest zabroniona. Informują o tym znaki i tablice.
• Przestrzegaj regulaminu kąpieliska, na którym przebywasz. Stosuj się do uwag i zaleceń ratownika.
• Nie skacz do wody w miejscach nieznanych. Może się to skończyć śmiercią lub kalectwem.
• Zabawy w wodzie powinny być dostosowane do Twoich umiejętności pływackich. Bezwzględnie unikaj ryzyka
i niebezpiecznych zachowań ( brutalności, agresji, rywalizacji i wygłupów)
• Kąpiąc się na kąpieliskach zwracaj uwagę na osoby będące w Twoim otoczeniu, gdyż może się okazać, że ktoś
będzie potrzebował Twojej pomocy. Jeżeli będziesz w stanie mu pomóc to zrób to, ale w granicach swoich możliwości. Jeżeli nie będziesz się czuł na siłach to zawiadom inne osoby.
• Podczas pobytu nad wodą zadbaj o swoje rzeczy. Nie pozostawiaj pieniędzy , telefonu ani dokumentów bez
nadzoru.
								
ZASADY BEZPIECZNEJ JAZDY NA ROWERZE:
• Używaj sprawnego i w pełni wyposażonego roweru.
• W czasie jazdy używaj kasku.
• W miarę możliwości korzystaj z drogi dla rowerów.
• Przestrzegaj przepisów drogowych, obowiązują one także rowerzystów.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZABAWY W LESIE:
• Podczas zabawy w lesie nie rozpalaj ognisk w miejscach niedozwolonych bez opieki dorosłych
• Jeśli znajdziesz przedmiot przypominający niewypał ( bomba, pocisk) to:
- nie podnoś i nie przenoś
- nie odkopuj go
- nie wrzucaj do ogniska oraz do miejsc takich jak stawy, głębokie rowy.
- powiadom o znalezisku osoby dorosłe. Miejsce, w którym znajdują się materiały wybuchowe powinno zostać
zabezpieczone do czasu przybycia Policji, saperów lub innych służb.

POLICJANCI KOMISARIATU POLICJI WROCŁAW – KRZYKI
ŻYCZĄ SŁONECZYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI

Policja informuje,
że w miejscowości Wysoka w rejonie ulic Motylkowej i Malowniczej znaleziono dwa rowery górskie,
które można odebrać za okazaniem dokumentów potwierdzających własność na Posterunku Policji w Kobierzycach przy ul. Witosa 11.
do dnia 10 lipca 2010 roku. Później rowery będą do odbioru w Biurze Rzeczy Znalezionych przy ul. Długiej we Wrocławiu.

Maraton na raty

Jadwiga i Piotr Klimiukowie z Krzyżowic oraz
Piotr Olczyk ze Ślęzy wraz w kolegami z zespołu
„Bacewicz Percussion Group” zdobyli I miejsce
w finale Ogólnopolskich Przesłuchań Perkusyjnych Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych
w Warszawie. Serdecznie gratulujemy!

W Szkole Podstawowej w Pustkowie Żurawskim odbyła się 1 Spartakiada Zabawowa dla
przedszkolaków z Bielan, Kobierzyc i Pustkowa
Żurawskiego. Emocji nie brakowało!

Stowarzyszenie „Strefa Zdrowia”
serdecznie zaprasza wszystkich
zawodników i kibiców
na mistrzostwa w Nordic Walking
na terenie całego
Powiatu Wrocławskiego.
Każdy maraton to trasa 5 km.
Terminy zawodów:
31 lipca g.15 w Sośnicy,
14 sierpnia g.15 w Mietkowie,
12 września g.15 w Siechnicach
i 30 października g.15 w Sobótce.
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sport
Udane zawody lekkoatletyczne!

moja gmina - moja wieś
Sukces młodej amazonki z Bielan Wrocławskich

Wyniki VI
Skok po zwycięstwo
Lekkoatletycznych Powoli kończy się sezon 2009/2010 w rozgrywkach młodzieżowych piłki ręcznej.
naIgrzysk Gminnych szejMieszkanka
gminy Monika
18 czerwca na stadionie sportowym w Kobierzycach odbyła się VI edycja Lekkoatletycznych
Igrzysk Gminnych organizowanych corocznie
przez Gimnazjum w Kobierzycach przy pomocy
Szkoły Podstawowej w Kobierzycach, GCKiS w
Kobierzycach. Dyplomy i medale ufundowała
Gmina Kobierzyce
W tym roku, w związku z tragiczną śmiercią
jednego z uczniów szkoły z Bielan Wrocławskich, uroczystość otwarcia Igrzysk rozpoczęła
się od minuty ciszy dla uczczenia pamięci nieżyjącego kolegi. Szkoła z Bielan nie brała udziału w imprezie sportowej. Rywalizacja sportowa
jak zwykle odbywała się w dwóch kategoriach
wiekowych-klasy 4-6 SP i klasy 1-3 Gimnazjum.
W poszczególnych konkurencjach zwyciężyli: Szkoły Podstawowe - dziewczęta: Angelika
Raś- SP Kobierzyce (bieg - 60m), Monika Stanisławiak - SP Kobierzyce (bieg - 600m), Natalia
Holko - SP Kobierzyce (skok wzwyż, skok w dal),
Aleksandra Malec - SP Kobierzyce (rzut piłką),
SP Kobierzyce (sztafeta 6x400m), chłopcy: Kamil Wsułek - SP Pustków Żurawski (bieg - 60m),
Jakub Kokoszk - SP Tyniec Mały (bieg - 1000m,
skok w dal), Krzysztof Zarankiewicz SP Kobierzyce (skok wzwyż), Przemysław Bojda - SP
Tyniec Mały (rzut piłką), SP Pustków Żurawski
(sztafeta 4x400m). Gimnazjum - dziewczęta:
Monika Kaźmierska (bieg - 100m), Marta Wyszyńska (bieg - 600m), Sylwia Bar (skok wzwyż),
Monika Kucewicz (skok w dal), Elżbieta Rusin
(pchnięcie kulą), chłopcy: Adrian Wyszyński
(bieg - 100m), Andrzej Sadowski (bieg 1000m),
Mateusz Żegadło (skok wzwyż, skok w dal), Mariusz Cesarz (pchnięcie kulą) - wszyscy Gimnazjum Kobierzyce.
Wojciech Duczek

Młodzi koszykarze z Kobierzyc zwyciężyli w
turnieju w Wołowie, rozegranym 20 czerwca w
ramach projektu „Okolice basketmanii”. Mimo,
że podopieczni trenera Karola Jaśko trenują
dopiero od 6 miesięcy, już odnoszą pierwsze
sukcesy!
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Matuszewska
odniosła spory sukces
startując w 3 Wrocławskiej Olimpiadzie Młodzieży. Monika zajęła I miejsce
w konkursie skoków
przez
przeszkody
wśród
juniorów
młodszych w kategorii kuce. Finał, objęty
Patronatem Prezydenta Miasta Wrocławia, miał miejsce 5 i 6
czerwca na Partynicach i wzięło w nim
udział 9 uczestników.
Monika ma 14 lat,
uczy się w Gimnazjum w Bielanach Wrocławskich, a trenuje od trzech lat. Obecnie prowadzi w Pucharze Dolnośląskiego Związku Jeździeckiego w kategorii Nadzieje Jeździectwa
do lat 15 i w kategorii Kuce, wygrywając lub
zajmując czołowe miejsca w cyklicznych zawo-

Cenna tradycja

dach rozgrywanych w ramach tego Pucharu.
Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za
kolejne sukcesy.
Maria Okraszewska

Sukces juniorek młodszych!

Solna Cup
Zgodnie z kilkuletnią tradycją w święto Bożego
Ciała na boisku w Solnej organizowana jest
impreza pod nazwą „SOLNA CUP”.
W jej ramach rozgrywany jest mecz pomiędzy drużynami Janowski&Sobiesiak i Galakticos Solna. W tym roku w drużynie sponsora
Marka Sobiesiaka wystąpiły takie sławy jakDariusz Sztylka i Krzysztof Wołczek ze Śląska
Wrocław oraz Remigiusz Jezierski z Jagielonii
Białystok. Obie drużyny mogły liczyć na głośny
doping miejscowych kibiców oraz zaproszonych gości, którymi w tym roku byli: Wójt Gminy Ryszard Pacholik, prezes LG Chem Park Kye
Young, dyrektor LG Chem Lee Yong Girl, radni
– Jan Sobiesiak i Henryk Łoposzko oraz inni zaproszeni goście. Mecz zakończył się wynikiem
8:5 dla drużyny Janowski&Sobiesiak. Po meczu
zawodnicy i zaproszeni goście przenieśli się do
świetlicy, gdzie sołtys Wiesław Winter podziękował wszystkim za przybycie, a Wójt Ryszard
Pacholik wręczył podziękowanie Markowi Sobiesiakowi za wkład w rozwój sportu w Solnej
oraz sponsorowanie naszej drużyny. Nad całością imprezy czuwał catering „Szarotka”. Przy
kufelku i kiełbasce z grilla spotkanie trwało do
późnych godzin wieczornych.
Jan Szperka

KPR Kobierzyce 5
zespołem w Polsce!
Dużym sukcesem juniorek młodszych KPR
Kobierzyce zakończyły się finały Mistrzostw
Polski rozegrane w Rewalu. Nasze dziewczęta
zajęły 5 miejsce w Polsce wśród 16 - 17 letnich
piłkarek ręcznych. Wyniki spotkań eliminacyjnych: KPR - KSS Kielce 18 - 35, KPR- Ruch Chorzów 27 - 45, KPR- AZS Gdańsk 31 - 23. W meczach o miejsca 5 - 8 KPR wygrał najpierw z KS
Tomex Kraków 38 - 28, a w meczu o 5 miejsce
po dramatycznym boju podopieczne Renaty
Jastrzębskiej i Jerzego Derkacza pokonały CHKS
Łódź 27-26. Mistrzem został KS Kusy Szczecin.
Wojciech Duczek

