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INFORMACJE GMINNE

Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Sekretariat

WA ŻNE TELEFONY
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
Zastępca
Przewodniczącego
Biuro Rady Gminy

Elżbieta Regulska

798 740 461

Henryk Łoposzko
Magdalena Marszałek-Wojciechowska

607 439 039
71 36 98 120

REFERAT OGÓLNY I SPRAW OBY WATELSKICH
Kierownik Referatu
71 36 98 154
Marta Stachów
Biuro Obsługi Klienta
71 36 98 106
Anna Janecka
71 36 98 130
Magdalena Golińska
Dowody osobiste
71 36 98 104
Joanna Wronkowska
Działalność gospodarcza Agata Krajewska
71 36 98 105
REFERAT FINANSOWY
Wymiar podatków
71 36 98 103
Magdalena Łabęcka
lokalnych od osób
71 36 98 131
Agnieszka Łysakowska
fizycznych
71 36 98 132
Edyta Duniec
Wymiar podatków lokalnych
od osób prawnych
71 36 98 113
Jacek Skrzyniarz
Księgowość podatkowa
71 36 98 148
Anna Bojdo
Kasa
71 36 98 122
Wymiar odpady
71 36 98 205
Joanna Kunert
71 36 98 181
Egzekucja opłat
Marek Kucharczyk
Zobow. z tyt. opłat
71 36 98 139
Monika Kasprzak
REFERAT INWEST YC JI, NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA
71 36 98 214
Kierownik Referatu
Rafał Krasicki
Nadzór inwestorski
71 36 98 204
wod-kan, melioracje
Grzegorz Morawski
Wodociągi,
71 36 98 192
Marta Ława
71 36 98 227
kanalizacja sanitarna
Alicja Kamińska
Inwestycje,
71 36 98 112
kanalizacja deszczowa
Dariusz Mirek
71 36 98 168
Inwestycje
Rafał Kołodyński
71 36 98 180
Zagospodarowanie
Grzegorz Maszka
71 36 98 108
przestrzenne
Zdzisław Skrzyniarz
Opłaty adiacenckie,
rewitalizacja, gospodarka
niskoemisyjna
71 36 98 124
Joanna Żygadło
71 36 98 110
Gospodarka
Marta Borkowska
nieruchomościami
71 36 98 136
Emilia Kopeć
71 36 98 211
Ochrona Środowiska
Elżbieta Nawrocka
71 36 98 111
Monika Pilichowska
71 36 98 174
Paulina Tomaszewska
REFERAT DRÓG, TRANSPORTU I MIENIA KOMUNALNEGO
71 36 98 191
Kierownik Referatu
Piotr Ligas
Inwestycje drogowe
71 36 98 118
Adam Wielgo
71 36 98 201
Drogi i organizacja ruchu Joanna Najmrodzka
Drogi i infrastruktura
71 36 98 224
Emilia Zimoch
Komunikacja zbiorowa,
71 36 98 213
lok. infrastruktury
Małgorzata Seredyńska
71 36 98 171
Oświetlenie drogowe
Magdalena Kowalska
Zarządzanie
71 36 98 177
nieruchomościami
Marta Stachów
Cmentarze komunalne,
71 36 98 147
gosp. mieszkaniowa
Rafał Chmielewski
Place zabaw,
Infrastruktura sportowa
71 36 98 146
Patrycja Bej
Zarządzanie ekipą
porządkową
71 36 98 107
Jarosław Komorowski
Kontrola pasów drogowych Michał Mirowski
71 36 98 117
REFERAT ŚRODKÓW ZEWN. I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Kierownik Referatu
71 36 98 226
Monika Śliwińska
Pozyskiwanie środków
zewnętrznych
71 36 98 155
Anna Dudarska
71 36 98 176
Zamówienia publiczne
Sylwester Janaszkiewicz
71 36 98 162
Paweł Piwowarski
71 36 98 161
Angelika Pucek
71 36 98 149
Jolanta Urbaś
71 36 98 151
Paulina Kosim
REFERAT EDUKAC JI, KULTURY I SPORTU
71 36 98 196
Kierownik Referatu
Anna Wilisowska
71 36 98 207
Oświata Publiczna
Anna Pietryk
71 36 98 197
Elżbieta Rusin
71 36 98 183
Oświata Niepubliczna
Kamila Just
71 36 98 143
Organizacje Pozarządowe Edyta Brzezińska
71 36 98 186
Sport
Wojciech Duczek
71 36 98 129
Fundusz Sołecki
Kamila Izraelska
URZĄD STANU C Y WILNEGO
71 36 98 209
Kierownik USC
Joanna Kłodzińska
71 36 98 206
Pomoc administracyjna
Barbara Świerczyńska
STANOWISKA SAMODZIELNE
71 36 98 208
Kadry
Lucyna Suchecka
Promocja gminy
Agnieszka Jankowska71 36 98 163
-Jakus
71 36 98 138
Maria Okraszewska
71 36 98 200
Informatyka
Marek Milewski
71 36 98 199
Paweł Eljasiński
71 36 98 198
Krzysztof Kozłowski
71 36 98 203
Audytor wewnętrzny
Paweł Giszko
71 36 98 189
Ewidencja ludności
Wiesława Suchecka
71 36 98 221
Marta Szczygieł
71 36 98 202
Sprawy wojskowe i OC
Henryk M. Bosiacki
GMINNY OŚRODEK POMOC Y SPOŁECZNEJ
71 36 98 000

SZANOWNI MIESZKAŃC Y!
Uprzejmie informujemy, że firma WPO ALBA SA po
odbiorze odpadów selektywnie zbieranych tj. metali
i tworzyw sztucznych, papieru, szkła i odpadów biodegradowalnych (BIO) zgromadzonych w workach,
powinna pozostawić w chwili odbioru ww. odpadów
na danej posesji worki w odpowiedniej ilości na zasadzie na wymianę, z ograniczeniem ilości worków
na odpady BIO (max. 5 worków na wymianę).
Ograniczenia dotyczące worków BIO zostały wprowadzone z uwagi na duże i zmienne ilości wytwarzanych odpadów biodegradowalnych.
Zachęcamy do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji - jest to najbardziej ekologiczna
metoda ograniczenia ilości bioodpadów, dzięki której można otrzymać bardzo wartościowy nawóz do
swojego ogrodu.
Ponadto informujemy, iż każdy właściciel nieruchomości
zamieszkałej, w przypadku zapotrzebowania na dodatkowe worki do selektywnej zbiórki odpadów może
je pobrać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Pełczycach (czynnym w środy i soboty
w godz. 9-18), w Urzędzie Gminy Kobierzyce lub u sołtysa danej miejscowości.
Przypominany również, że odbiór odpadów BIO od
mieszkańców może odbywać się w brązowych workach lub w brązowych pojemnikach. W celu otrzymania
pojemnika na odpady BIO należy zmienić odpowiednio
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - cz. I lub III i postawić znak x w pkt F.4.

UWAGA NA BARSZCZ SOSNOWSKIEGO!
Barszcz Sosnowskiego to roślina mogąca
osiągać wielkość nawet do 4 metrów wysokości, a jej kwiaty przypominają kwiaty
dobrze znanego nam kopru. Latem wraz
z wysokimi temperaturami roślina staje się
dla nas bardzo niebezpieczna, a to za sprawą wydzielanych substancji drażniących.
Wywołuje on oparzenie w momencie, kiedy skóra, która miała kontakt z substancją
drażniącą, zostanie wystawiona na działanie
promieni słonecznych i wysokiej temperatury.
Pierwsze objawy nie pojawią się od razu, wystąpią w przedziale od 30 minut do dwóch,
a nawet trzech godzin od bezpośredniego
kontaktu z rośliną. W tym czasie na naszej
skórze mogą pojawić się widoczne zaczerwienienia, następnie pęcherze wypełnione
płynem surowiczym. Stopień nasilenia reakcji
skórnej naszego organizmu na kontakt z niebezpieczną rośliną w dużym stopniu zależy
od temperatury, ilości substancji drażniącej
jaka miała bezpośredni kontakt z naszą skórą, a także wrażliwości naszej skóry, więc nie
każdy przypadek oparzenia będzie wyglądał
tak samo. Oparzeniu towarzyszy również
nieprzyjemne uczucie swędzenia, mogą pojawić się podrażnienia dróg oddechowych,
bóle głowy, nudności. Kontakt z barszczem
Sosnowskiego może wywołać poparzenia

drugiego i trzeciego stopnia. Jeśli podejrzewamy, że mogliśmy mieć bezpośredni
kontakt z tą rośliną należy narażone miejsce
na skórze umyć letnią wodą lub wodą z mydłem, unikać kontaktu ze światłem słonecznym, którego podwyższona temperatura
może nasilić ryzyko wystąpienia objawów.
Natomiast jeśli pojawią się objawy należy
skontaktować się z lekarzem.

TELEFON ALARMOWY GMINY KOBIERZ YCE — 607 727 748
Służy do przyjmowania zgłoszeń i reagowania; pomoc
w sytuacjach stanowiących zagrożenia dla ludzi, a niewymagających zwłoki.
Czynny cała dobę, głównie po godzinach pracy Urzędu Gminy oraz
w dni wolne, kiedy odpowiedni pracownik gminy nie może sprawy
załatwić (udzielić pomocy) osobiście.

Dotyczy w szczególności:
- awarii: wodno-kanalizacyjnych, sieci elektrycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, oczyszczalni ścieków i innych;
- zdarzenia: pożar, wypadek drogowy, katastrofa budowlana, zagrożenie siłami natury tj. wiatr, ulewa, huragan,
zanieczyszczenie środowiska itp;
- zagrożenia: powodziowe, w ruchu po drogach gminnych (śnieg, lód, blokady), materiałami niebezpiecznymi, zamachem bombowym
(obiekty użyteczności publicznej, handlowe); biologiczno– chemiczne ludzi i terenu, ujęć wody itp.
- inne: np. chore, martwe zwierzęta, duże ptaki, bezdomne psy itp.

POSTERUNEK POLIC JI W KOBIERZ YC ACH

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

sierż. szt.
Szymon Młynarczyk
kom. 601 810 541

st. sierż.
Łukasz Cywiński
kom. 601 814 402

asp.
Paweł Artymowicz
kom. 601 816 329

szymon.mlynarczyk@wroclaw.wr.policja.gov.pl

lukasz.cywinski@wroclaw.wr.policja.gov.pl

pawel.artymowicz@wroclaw.wr.policja.gov.pl

Rejon 1 / Kobierzyce, Pełczyce, Budziszów, Szczepankowice,
Tyniec nad Ślęzą, Jaszowice, Pustków Wilczkowski, Damianowice, Dobkowice, Rolantowice, Cieszyce, Kuklice, Domasław,
Księginice, Magnice

Rejon 2 / Bielany Wrocławskie (w obrysie ul. Kłodzka, ul. Wrocławska numery nieparzyste wszystkie i parzyste 2-26, ul. Kolejowa, ul. Błękitna, ul. Słoneczna numery parzyste, ul. Tęczowa
numery parzyste, ul. Ogrodowa 42-68 oraz numery nieparzyste
od ul. Klecińskiej do ul. Słonecznej, CH Bielany, CH Auchan,
ul. Irysowa), Ślęza, Wysoka

Rejon 3 / Tyniec Mały, Małuszów, Nowiny, Biskupice Podgórne,
Krzyżowice, Wierzbice, Bąki, Owsianka, Pustków Żurawski, Solna,
Żurawice, Królikowice, Chrzanów, Żerniki Małe, Racławice Wielkie,
Bielany Wrocławskie (w obrysie ul. Kłodzka 2-18, ul. Wrocławska
28-60, ul. Ogrodowa 2-40 oraz nieparzyste od ul. Słonecznej do
ul. Świerkowej, ul. Słoneczna 1-11, ul. Tęczowa numery nieparzyste, ul. Logistyczna, ul. Pannatoni, ul. Amazon)

Kierownik Posterunku Policji w Kobierzycach asp.sztab. Sławomir Kniat (tel. 71 311 11 07) pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz.10.00-14.00 w Posterunku Policji;
w przypadku nieobecności w zastępstwie dyżur pełnić będzie asp. Marcin Szczurowski (tel. 71 311 11 07).

URZĄD GMINY

/ Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, tel. 71 36 98 106, 71 36 98 125, fax 71 31 11 252 , pon.-pt.: 7.30-15.30

Opinie na temat działalności Urzędu Gminy Kobierzyce
proszę przekazywać:
• telefonicznie do Sekretarza Gminy Kobierzyce:
Marii Wilk, tel. 71 36 98 125
• pisemnie na adres Urzędu Gminy Kobierzyce:
Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce
• pocztą elektroniczną na e-mail:
info@ugk.pl
ISSN 2450-4718

Wydawca:
Urząd Gminy Kobierzyce
Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce
tel. 71 36 98 125
Skład, łamanie, druk:
Infomax-Wrocław Agencja Reklamy
54-609 Wrocław, ul. Godlewskiego 7b/1
tel./fax 71 342 30 43

Redaktor naczelna:
Agnieszka Jankowska-Jakus
Redaguje zespół:
Wojciech Duczek, Krzysztof Kmiecik, Janusz Kołodziej,
Piotr Kopeć, Elżbieta Regulska, Anna Wilisowska,
Maria Wilk

INFORMACJE GMINNE

Szanowni mieszkańcy!
W tym roku uroczyste obchody Święta Plonów w naszej gminie z powodu pandemii
koronawirusa zostały odwołane, niemniej
jednak 30 sierpnia o godz.11.30 w kościele
parafialnym w Kobierzycach rozpocznie się
Msza Święta Dziękczynna za tegoroczne
zbiory. Mimo początkowych obaw związanych z prognozowaną suszą, tegoroczna aura
okazała się przyjazna rolnikom. Żniwa przebiegły dość sprawnie, a zbiory w większości
przypadków były lepsze od przewidywanych.

Ten rok (ze zrozumiałych względów) jest bardzo trudny dla wszystkich, w tym również dla
rolników. Tym bardziej chciałbym im bardzo
serdecznie podziękować za trud włożony
w pracę na roli, po to by nikomu nie zabrakło przysłowiowego chleba. Mam nadzieję
i głęboko w to wierzę, że za rok pod koniec
sierpnia spotkamy się w Kobierzycach, by
w radosnej atmosferze bawić się na Gminnych Dożynkach 2021.
Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce

Budowa magistrali wodociągowej
17 lipca br. w Urzędzie Gminy Kobierzyce
została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. Budowa magistrali wodociągowej DN 500. Umowę zawarło Kobierzyckie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. reprezentowane przez Konrada
Żechałko - Prezesa Zarządu oraz wykonawcę
- firmę Inżynieria Rzeszów S.A., reprezentowaną przez Grzegorza Króla - Prezesa Zarządu oraz Mirosława Ciura - Członka Zarządu.
Magistrala będzie przebiegać z pompowni w Bielanach Wrocławskich do Biskupic
Podgórnych. To bardzo ważna inwestycja,
mająca na celu m.in.: zabezpieczenie Gminy Kobierzyce w wodę na najbliższe dekady i dająca możliwość i podstawę do rozbudowy systemu wodociągowego wewnątrz
gminy. Ma to szczególne znaczenie w aspekcie deficytu wody ze źródeł własnych Gminy Kobierzyce oraz prognoz związanych
z pogłębiającą się suszą w Polsce. Koszt
robót budowlanych wyniesie ok. 20 mln zł
netto, a planowany czas realizacji wyniesie
do 1 roku. W spotkaniu uczestniczyli m.in.:
Ryszard Pacholik - Wójt Gminy Kobierzyce,
Piotr Kopeć - Zastępca Wójta, Maria Prodeus
- Skarbnik.
Maria Okraszewska
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ROZMAITOŚCI

Dofinansowanie dla OSP

Ochotnicze Straże Pożarne w Pustkowie Wilczkowskim i Pustkowie Żurawskim otrzymały
zawiadomienia o pozyskanym dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
w ramach Programu Priorytetowego Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych
(Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

przemiennego, radiotelefon przenośny, buty
i ubrania strażackie. Wkład własny OSP to kwota 7 575,75 zł.

OSP w Pustkowie Żurawskim otrzyma dotacje
na kwotę 19 043,18 zł. na realizację zadania pn.
Zakup wyposażenia, środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby
Ochotniczej Straży Pożarnej w Pustkowie ŻurawOSP w Pustkowie Wilczkowskim otrzyma dota- skim, za którą planuje kupić buty i ubrania strację na kwotę 17 676,75 zł. na realizację zadania żackie. Wkład własny OSP to kwota 8 161,36 zł.
pn. Zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochro- Obecnie obie jednostki OSP są na etapie zawieny indywidualnej służących do prowadzenia rania umów o dotację. Dofinasowanie udało się
akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń pozyskać dzięki współpracy OSP w Pustkowie
na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Pust- Wilczkowskim, OSP w Pustkowie Żurawskim
kowie Wilczkowskim, za którą planuje kupić i pracowników Urzędu Gminy Kobierzyce.
wyposażenie: węże tłoczne, detektor prądu
Monika Śliwińska

Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

ROZMAITOŚCI
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Wspólnie ku lepszej edukacji - Kolejne projekty
dofinansowane ze środków UE w gminnych szkołach
Dzięki współpracy Gminy Kobierzyce z Fun- objętych wsparciem mogą liczyć na wycieczdacją Fabryka Marzeń szkoły mogą liczyć ki edukacyjno-kulturalne oraz na organizację
na kolejne wsparcie ze środków unijnych. wielu atrakcyjnych zajęć dodatkowych.
W kwietniu 2020 r. zostały podpisane dwie
W projekcie pn. Wspólnie ku lepszej edukacji
umowy o dofinansowanie przedsięwzięć rew gminach: Kobierzyce, Kąty Wrocławskie
alizowanych w partnerstwie z Fundacją, która
i Siechnice (Wysoka, Pustków Żurawski, Sadjest liderem obu projektów. Uczniowie szkół

Bardzo Młoda Kultura

Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 to ogólnopolski trzyletni program realizowany i finansowany przez Narodowe Centrum Kultury.
Jego celem strategicznym jest wzmacnianie
roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez
pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego
potencjału kultury. Na terenie Dolnego Śląska
jego operatorem wojewódzkim jest Ośrodek
Działań Artystycznych Firlej we Wrocławiu.
W ramach programu, co roku, ogłaszany jest
konkurs na wsparcie oddolnych inicjatyw z zakresu edukacji kulturalnej. W naborze mogą
startować trzyosobowe zespoły, w skład których wchodzić mogą przedstawiciele sektora
kultury, sektora edukacji oraz organizacji
pozarządowych i grup nieformalnych. ODA
Firlej realizuje program z udziałem partnerów
– instytucji kultury z terenu Dolnego Śląska.
Obecnie partnerami programu są: Wałbrzyski Ośrodek Kultury, Galeria Sztuki w Legnicy,
Ośrodek Postaw Twórczych we Wrocławiu,
Gminno-Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bolkowie, Ośrodek Kultury i Sportu
w Bierutowie oraz od 2020 roku Kobierzycki
Ośrodek Kultury.
W tegorocznym naborze wygrało osiem inicjatyw z terenu Dolnego Śląska. Jedną z nich
jest projekt Katarzyny Jagiełło zatytułowany:
Bzz… edukacja poprzez sztukę i zabawę, który
pokazuje możliwość wykorzystania środków
wyrazu artystycznego w celu edukowania
młodzieży i społeczności lokalnej w zakresie
kultury (mural) i ekologii (owady). Jej projekt
- wraz z siedmioma innymi - został doceniony

ków, Malkowice, SP1 Siechnice, Radwanice,
Święta Katarzyna, Caritas) wsparciem objęte
zostały Szkoła Podstawowa w Pustkowie
Żurawskim oraz Szkoła Podstawowa w Wysokiej. Projekt zakłada doposażenie placówki
ZSP Wysoka w tablety, szafę na tablety oraz
laptopy. W szkole zorganizowane zostaną
m.in. zajęcia z robotyki, warsztaty w laboratorium fizyczno-chemicznym oraz pokazy
fizyczno-chemiczne dla wszystkich dzieci
w szkole. W ZSP Pustków Żurawski dla uczniów zaplanowano warsztaty oraz pokazy
fizyczno-chemiczne, a także wycieczki edukacyjne. Projekt obejmuje ponadto działania
ukierunkowane na zwiększanie kwalifikacji
i kompetencji nauczycieli. W ramach projektu zapewnione zostanie wsparcie psychologiczne dla dzieci z problemami. Całkowita
wartość projektu wynosi - 2 084 452,80 zł,
wartość dofinansowania - 1 974 802,80 zł.

Kolejny projekt pn. Wspólnie ku lepszej edukacji w gminach: Kobierzyce, Kąty Wrocławskie
i Siechnice (Bielany, Pustków Wilczkowski, SP2
Kąty, Smolec, SP 2 Siechnice) zakłada wsparcie dla GZS Bielany Wrocławskie oraz Szkoły
Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje także
doposażenie placówek: GZS Bielany Wrocławskie zostanie wyposażony w tablety,
szafę na tablety oraz tablice interaktywne,
i nagrodzony. Tym samym został wyłoniony a SP Pustków Wilczkowski zostanie wypodo realizacji wraz z finansowym wsparciem.
W ramach działania odbędą się m.in. wykłady
z historii tworzenia murali, po których dzieci
będą mogły stworzyć własne mini murale
na papierowych blokach. Temat ekologii pojawia się w kontekście znaczenia owadów
pożytecznych dla środowiska i realizowany
będzie przez warsztaty techniczne, podczas
których zostaną stworzone hotele dla owadów oraz warsztaty w pracowni ceramicznej, gdzie powstaną ceramiczne poidełka
dla pszczół. Zwieńczeniem projektu będzie
uroczyste umieszczenie hoteli i poidełek
w kobierzyckim parku, odsłonięcie muralu,
który zaprojektuje i wykona kobierzycki artysta malarz i rzeźbiarz, Marek Ruszkiewicz (instruktor rysunku z KOK) oraz ogłoszenie konkursu plastycznego dla szkół z terenu Gminy
Kobierzyce. W projekcie ma wziąć udział
20-osobowa grupa młodzieży w wieku 13- W ramach współpracy z Gminą Kobierzyce,
14 lat. Realizacja całości odbywać się będzie panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Tyńcu nad
przy współpracy KOK-u, szkół podstawowych Ślęzą i Domasławiu uczestniczyły w realizacji
Gminy Kobierzyce oraz społeczności lokalnej. zadania publicznego w warsztatach warzenia
Informacje o działaniach związanych z reali- sera w Serowarni w Lutomierzu, w gospodarzacją tego projektu będą umieszczane na stwie u państwa Pasternak. Pani prowadząca
Facebooku i stronie KOK-u: www.kultura- warsztaty opowiedziała, w jaki sposób powsta-kobierzyce.pl.
ją różnego rodzaju sery lutomierskie o różnych
Izabella Starzec
smakach, a każdy z uczestników sam uwarzył
sobie ser z różnymi ziołami i przyprawami.
W ramach projektu Malwina Pasternak oprowadziła i opowiedziała o swoim gospodarstwie
i o Lutomierzu, a spacerując podziwialiśmy
przepiękne widoki Gór Sowich.

sażona w komputery, szafę na tablety oraz
urządzenie wielofunkcyjne. Projekt przewiduje ponadto wyposażenie pracowni przyrodniczej. W GZS Bielany Wrocławskie przewidziane są m in. zajęcia języka angielskiego,
zajęcia informatyczne z oprogramowaniem,
robotyka, zajęcia kreatywne, lekcje języka
hiszpańskiego, chór, warsztaty w laboratorium fizyczno-chemicznym oraz pokazy fizyczno-chemiczne. W SP w Pustkowie Wilczkowskim przewidziane są zajęcia z języka
angielskiego, warsztaty w laboratorium oraz
pokazy fizyczno-chemiczne, a także zajęcia
zrób to sam. Całkowita wartość projektu to
2 053 781,37 zł, wartość dofinansowania –
1 936 651,37 zł.
Projekty uzyskały dofinansowanie w ramach
Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej,
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT
WrOF w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
na lata 2014-2020.
Anna Dudarska

Projekty są realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Warsztaty w Lutomierzu

W wyjeździe do Lutomierza paniom towarzyszył Eugeniusz Chrzan, Prezes WZRKiOR.
Na zakończenie warsztatów był przepyszny
poczęstunek przygotowany z artykułów produkowanych w gospodarstwie Pasternak.
Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewaniem piosenek, przy akompaniamencie
akordeonu.
Pozostały czas przeznaczyliśmy na zwiedzanie Twierdzy w Srebrnej Górze.
Kazimiera Szałak
KGW Domasław
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Wakacyjne sekcje sportowe KOSiR
Letnia oferta zajęć sportowych KOSIR zawiera zarówno aktywności ruchowe dla dzieci
jak i dla dorosłych. Przez okres wakacji zgodnie z harmonogramem zajęć dostępnym na
stronie internetowej www.sport-kobierzyce.pl
odbywają się zajęcia sportowe.
Sekcje sportowe dla dzieci są nieodpłatne.
Żeby móc uczestniczyć w zajęciach, wystarczy przyjść ze swoją pociechą w terminie,
w którym się odbywają i jeśli aktywność
przypadnie jej do gustu - zapisać na zajęcia
bezpośrednio u instruktora prowadzącego.

Na zajęcia sekcji dorosłych obowiązuje
karnet kwartalny. Karnet można nabyć
w bardzo łatwy sposób poprzez stronę
internetową KOSiR, na której umieszczony
został formularz zakupu karnetu. Wystarczy wpisać w nim wymagane dane oraz
wpłacić kwotę 30,75 zł na podany numer
konta. Karnet otrzymają Państwo drogą
mailową. Innym sposobem na nabycie
karnetu jest bezpośredni zakup w Hali
Sportowo-Widowiskowej im. Adama Wójcika w Kobierzycach.

SEKCJA CROSSFIT
dla kogo: dorośli
prowadzący: trenerzy – Dariusz Kwiecień, Igor Lamot
miejsce: Kobierzyce, Hala Sportowo-Widowiskowa im. A. Wójcika, ul. Dębowa 20
Bielany Wrocławskie, Obiekt Wielofunkcyjny, ul. Przystankowa 2
terminy zajęć:
Kobierzyce, poniedziałek 19:00-20:30, środa 19:00-20:30
Bielany Wrocławskie, wtorek 19:00-21:30, czwartek 19:00-21:30

HARMONOGRAM WAKAC YJNYCH ZA JĘĆ SPORTOWYCH KOSIR

SEKCJA BASKET
dla kogo: dzieci, dorośli
prowadzący: trener Karol Jaśko
miejsce: Kobierzyce, Hala Sportowo-Widowiskowa im. A. Wójcika, ul. Dębowa 20
terminy zajęć:
poniedziałek 16:30-18:00 – grupa Młodzik
środa 15:00-16:30 – grupa Mini koszykówka
piątek 15:00-16:30 – grupa Basketmania
piątek 20:00-21:30 – grupa dorosłych

SEKCJA BOKS
dla kogo: dorośli
prowadzący: trener Andrzej Czerwiński
miejsce: Tyniec Mały, Sala sportowa, ul. Domasławska 10
terminy zajęć:
poniedziałek 19:00-20:30
środa 19:00-20:30

SEKCJA KARATE
dla kogo: dzieci, dorośli
prowadzący: trener Dariusz Kwiecień
miejsce: Kobierzyce, Hala Sportowo-Widowiskowa im. A. Wójcika, ul. Dębowa 20
terminy zajęć:
poniedziałek, środa 16:00-17:00 (dzieci w wieku 4-8 lat)
poniedziałek, środa 17:00-18:00 (dzieci, młodzież - grupa początkująca)
poniedziałek, środa 18:00-19:30 (dzieci, młodzież - grupa zaawansowana)
poniedziałek, środa 19:30-21:00 oraz piątek 20:00-21:30 (dorośli)
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PIŁKA NOŻNA
dla kogo: dzieci
prowadzący: trenerzy – Cyprian Łoposzko, Wojciech Kukuś, Piotr Marek,
Radosław Pluta, Maciej Zdrojewski, Krzysztof Lizak, Jakub Pięta
miejsce: Bielany Wrocławskie – Ślęza, Ślęzańsko-Bielański Obiekt
Wielofunkcyjny, ul. Przystankowa 4
Kobierzyce, Stadion Sportowy, ul. Sportowa 28
Jaszowice, Stadion Sportowy, ul. Sportowa 2

MODELOWANIE SYLWETKI
dla kogo: dorośli
prowadzący: trener Monika Romanow
miejsce: Kobierzyce, Hala Sportowo-Widowiskowa im. A. Wójcika, ul. Dębowa 20
termin zajęć:
wtorek 17:30-19:00

terminy zajęć:
Bielany Wrocławskie
poniedziałek, czwartek 17:30-19:00 (Skrzat)
wtorek, piątek 18:30-20:00 (Żak)
wtorek, czwartek 17:00-18:30 (Młodzik)
Kobierzyce
poniedziałek, środa 16:30-18:00
(Akademia Piłkarska Gminy Kobierzyce: Żak, Orlik)
wtorek, piątek 16:30-18:00
(Skrzat, Żak, Orlik, Młodzik, treningi bramkarskie)
Jaszowice
wtorek, czwartekek 16:00-17:30 (Orlik), 17:30-19:00 (Młodzik)
STRETCHING
dla kogo: dorośli
prowadzący: trener Dariusz Kwiecień
miejsce: Kobierzyce, Hala Sportowo-Widowiskowa im. A. Wójcika, ul. Dębowa 20
termin zajęć:
piątek 17:00-18:00
Zapraszamy na zajęcia przez cały okres wakacji!

KOSiR

NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU STYPENDIÓW SPORTOWYCH GMINY KOBIERZYCE
na rok 2021 dla zawodników osiągających bardzo wysokie wyniki sportowe
Termin składania wniosków na rok 2021 to okres od 1 sierpnia do 30 września 2020 r. w Biurze Obsługi Klienta
Urzędu Gminy Kobierzyce.
Stypendia sportowe mogą być przyznane osobom fizycznym - mieszkańcom Gminy Kobierzyce za osiągnięte
wysokie wyniki sportowe, zrzeszonym lub niezrzeszonym w klubach sportowych.

NORDIC WALKING
dla kogo: dorośli
prowadzący: trenerzy – Monika Romanow, Dariusz Kwiecień
miejsce: Kobierzyce, zbiórka przy holu Hali Widowiskowo-Sportowej im. A. Wójcika
ul. Dębowa 20
Bielany Wrocławskie, zbiórka na parkingu Obiektu Wielofunkcyjnego
ul. Przystankowa 2
terminy zajęć:
Kobierzyce, wtorek 17:30-19:00
Bielany Wrocławskie, czwartek 19:00-20:30

Dyscyplinami sportowymi mającymi znaczenie dla Gminy Kobierzyce są: badminton, boks, gimnastyka,
jeździectwo, judo, karate, kolarstwo, koszykówka, lekkoatletyka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka
siatkowa, pływanie, podnoszenie ciężarów, sumo, szachy, szermierka, taekwon-do, taekwondo
olimpijskie, tenis stołowy, tenis ziemny, triathlon, zapasy.
Wnioski o stypendia sportowe mogą składać:
1) klub sportowy,
2) właściwy ze względu na dyscyplinę związek sportowy,
3) organizacje lub instytucje realizujące zadania z zakresu sportu,
4) zawodnik, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie prawni.
Wniosek o przyznanie stypendium sportowego składa się za osiągnięcia uzyskane w okresie 12 miesięcy
poprzedzających ostateczną datę składania wniosku, tj. od 1.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
Za wysokie wyniki sportowe uprawniające do przyznania stypendiów sportowych uznaje się:
1) I miejsce w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpiadach, Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata
2) II miejsce w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpiadach, Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata
3) III miejsce w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpiadach, Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata
4) I miejsce w Uniwersjadach, Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy
5) II miejsce w Uniwersjadach, Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy
6) III miejsce w Uniwersjadach, Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy
7) I miejsce w Mistrzostwach Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
8) II miejsce w Mistrzostwach Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
9) III miejsce w Mistrzostwach Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
Organizatorem zawodów sportowych muszą być: Międzynarodowy Komitet Olimpijski, Międzynarodowy
Komitet Paraolimpijski, Międzynarodowe Federacje Sportowe, Europejskie Federacje Sportowe,
Polski Związek Sportowy lub podmioty działające w ich imieniu.
Zawodnik, w danym roku może otrzymywać od Gminy Kobierzyce tylko jedno stypendium sportowe, nawet jeśli
osiągnął wyniki uprawniające do uzyskania stypendium z więcej niż jednej dyscypliny sportowej.
Szczegółowych informacji w sprawie naboru można uzyskać w Referacie Edukacji, Kultury i Sportu pod
numerem telefonu: 71 369 81 86.
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Bieszczadzka przygoda

LATO 2020

Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci
w Kobierzycach
– Koło Turystyczne

Zapraszamy
dzieci i młodzież na wycieczki
Projekt dofinansowany przez Urząd Gminy Kobierzyce
Poznanie dziedzictwa historycznego, kulturalnego i turystycznego Polski

MA ZURY I SUWALSZCZ YZNA
termin: 26-29 sierpnia 2020 r. (4 dni) | cena: 480 zł
w cenie:
- przejazd autokarem
- wyżywienie ( od obiadokolacji 26.08 do obiadu 29.08)
- ubezpieczenie, opieka doświadczonej kadry pedagogicznej
- bilety wstępów
w programie:
25.08. (wtorek) godz. 23.00 - wyjazd
parking Kobierzyce (koło przedszkola), ul. Robotnicza
Tegoroczne wakacje są inne od pozostałych.
Nasze Koło Turystyczne miało wiele ciekawych
propozycji dla dzieci i młodzieży na wiosnę
i lato. Udało nam się zorganizować kolonie
do Władysławowa-Chłapowa dla ok. 45 dzieci
od 29.07-10.08.2020 r. oraz wycieczki. Jedną
z nich już odbyliśmy, bowiem w dniach od
14 do 18 lipca pojechaliśmy w Bieszczady.
Trzydzieścioro dzieci wraz z opiekunami przemierzyło cudowne obszary tego pięknego zakątka Polski, poznało jego historię i zwiedziło
zabytkowe miejsca. Byliśmy w Zagórzu, gdzie
zobaczyliśmy warowny klasztor Karmelitów
Bosych z XVIII wieku, potem w miejscowości
Myczkowce, widzieliśmy zaporę w Solinie na
Sanie i ciekawy Ogród Biblijny oraz Park Miniatur Bieszczadzkich Cerkiewek. Następnie
przejechaliśmy przez Dużą Pętlę Bieszczadzką.

Kolejnego dnia byliśmy w Cisnej, a tam w pracowni ikon, w gospodzie Siekierezada zobaczyliśmy portrety i usłyszeliśmy historie
bieszczadzkich ludzi zwanych zakapiorami.
Przejechaliśmy się dziewiczymi obszarami
Bieszczad kolejką bieszczadzką. Poznaliśmy
księdza Piotra, miejscowego przewodnika,
który opowiedział nam wiele ciekawych
historii, w tym o kościółku i jego grecko-katolickim księdzu - dziadku pana Andrzeja,
mieszkańca Kobierzyc. Wracając zawitaliśmy
do Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic na
kremówki papieskie. Dopisała nam pogoda,
zdrowie i humor. Pełni wrażeń wróciliśmy do
domu.
Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci
w Kobierzycach
– Koło Turystyczne

1 dzień 26.08 (środa)
MAZURY
- Pranie - muzeum
- Wojnowo - Staroobrzędowcy
- Popilowo - Koniki Polskie
- Kadzidłowo - park dzikich zwierząt
- Ruciane-Nida
- obiadokolacja
- nocleg, śniadanie
2 dzień 27.08 (czwartek)
- Mikołajki
- Giżycko
- obiad
- Suwałki
- Stary Folwark, Wigry
- zwiedzanie okolic
- kolacja, nocleg, śniadanie
3 dzień 28.08 (piątek)
- Sejny, Giby, Studzieniczna
- obiad
- Augustów
- szlak tatarski
- Białystok, nocleg
- kolacja, śniadanie
4 dzień 29.08 (sobota)
- Białystok
- Tykocin
- Nieborów - obiad
- przyjazd do Kobierzyc (późny wieczór)
Zapisy u p. Grażyny Tadeusiak, wpłaty od 11.08.2020 r.
Kobierzyce, ul. Robotnicza 21 (kwiaciarnia koło Biedronki)
tel. 71 311 11 98 lub tel. kom. 515 241 126

ROZMAITOŚCI

NZOZ TWÓJ LEKARZ APELUJE
WSPÓLNIE ZADBAJMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO!
Drodzy Pacjenci,
Wasze bezpieczeństwo, to priorytet dla całego Zespołu NZOZ Twój Lekarz.
Od początku pandemii COVID-19 stosujemy procedury, które mają zminimalizować ryzyko zarażenia koronawirusem. Działamy zgodnie ze standardami
ogłoszonymi przez Ministerstwo Zdrowia i Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej. Jesteśmy przekonani, że stosowanie zalecanych środków bezpieczeństwa zarówno przez personel jak i pacjentów to działanie dla wspólnego dobra.
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Projekt socjalny
„Dla każdego coś
pożytecznego”

Rejestracja na teleporady i wizyty osobiste odbywa się telefonicznie oraz
internetowo. Drzwi naszych placówek są otwarte. Wejść może tyle osób, ile
jest wyznaczonych miejsc. Ze względu na sytuację epidemiologiczną każdego wchodzącego obowiązuje:
- założenie maseczki,
- dezynfekcja rąk,
- odpowiedni odstęp.
Pacjenci przychodzący na umówione wizyty lekarskie są zobowiązani do
wypełnienia karty wywiadu epidemiologicznego.
W ostatnich tygodniach proporcja przyjęć pacjentów w przychodniach NZOZ
Twój Lekarz zmienia się na korzyść wizyt osobistych. Wzrasta liczba konsultacji w poradniach specjalistycznych oraz zabiegów rehabilitacyjnych. Nakłada
to dużą odpowiedzialność i nowe obowiązki na personel, który musi odpowiednio organizować pracę placówek i prowadzić dezynfekcję gabinetów po
wizytach.
Po pandemicznych wakacjach ochronę zdrowia czekać będą kolejne duże
wyzwania. Powrót dzieci do szkół, jesienne przeziębienia i grypa sezonowa,
mogą nałożyć się na drugą falę zakażeń koronawirusem. Czy czeka nas kolejny lockdown? Tego nie wiadomo. Pewne jest jednak, że jesień będzie sprawdzianem wykorzystania wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas pierwszej
fali pandemii do ograniczania liczby potencjalnych zachorowań. Pamiętajmy
– chroniąc siebie, chronimy innych!
NZOZ Twój Lekarz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach w okresie kwiecień-lipiec br.
realizował projekt socjalny Dla każdego coś
pożytecznego. Dzięki wsparciu firmy Ceetrus
Polska (znajdującej się w Centrum Handlowym Auchan Bielany Wrocławskie), nawet
w trudnym czasie epidemii koronawirusa
udało się zorganizować zbiórkę artykułów
szkolnych, higienicznych, spożywczych oraz

drobnego sprzętu gospodarstwa domowego. Klienci sklepu Auchan przekazywali wymienione artykuły na rzecz rodzin z terenu
Gminy Kobierzyce. Dzięki zaangażowaniu
pracowników socjalnych i asystentów rodziny GOPS Kobierzyce ww. wsparcie otrzymało
8 rodzin z terenu naszej gminy.
Iwona Kiełcz
Firas Tarabichi
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KPR Gminy Kobierzyce: Klub w końcu odebrał
brązowe medale za sezon 2019/2020

Data 10.08.2020 r. z pewnością przejdzie
do historii kobierzyckiego szczypiorniaka.
Tego dnia zawodniczki, sztab szkoleniowy
oraz zarząd klubu odebrał z rąk wiceprezesa
Superligi Piotra Należytego brązowe medale
za sezon 2019/2020. W związku z pandemią
koronawirusa ceremonia przeciągnęła się
aż na początek sierpnia. W dekoracji, oprócz
oczywiście członków kobierzyckiego klubu,
udział wzięli przedstawiciele mediów oraz
delegacja Gminy Kobierzyce z Przewodniczącą Rady Gminy Elżbietą Regulską i Wójtem Ryszardem Pacholikiem na czele.
Z powodów bezpieczeństwa zrezygnowano z obecności sponsorów, którym jednak
ogromne słowa wdzięczności za dotychczasowe wsparcie przekazał prezes Klubu Pan
Piotr Smoła.
- Ciężko jest w kilku słowach podziękować za
tak dużą pomoc. Nie chcę wymieniać wszystkich naszych dobroczyńców, gdyż nie chciał-

bym przypadkiem kogoś pominąć. Cieszę się,
że jest tylu wspaniałych ludzi, którzy kochają
piłkę ręczną i na których zawsze możemy liczyć
- powiedział Smoła.
W związku z obostrzeniami, które panują
w kraju, ze smutkiem, ale jednak zrezygnowano z hucznej imprezy, co oczywiście jest
słuszną i zrozumiałą decyzją.
- Trochę żal, że nie mamy szans celebrować
tego sukcesu tak jak byśmy chcieli, czyli
wspólnie z naszymi sponsorami i kibicami.
Dedykuję ten medal wszystkim tym, którzy
nie mogą świętować teraz z nami. Pierwszy
w historii Klubu medal z pewnością zdopinguje nas jednak, aby w kolejnym sezonie
powtórzyć ten sukces - powiedziała najlepsza trenerka ubiegłego sezonu Edyta
Majdzińska.
Oprócz medali pamiątkowe statuetki ode- królowa strzelczyń, najlepsza rozgrywająca Serdecznie gratulujemy drużynie KPR Gminy
brali: Edyta Majdzińska - w kategorii trener oraz najlepsza zawodniczka sezonu oraz Kobierzyce i życzymy powodzenia w nadchodzącym sezonie.
roku, Kinga Jakubowska - w kategoriach: Barbara Zima - odkrycie sezonu.
Marcin Janowski

KPR Gminy Kobierzyce przygotowuje się do sezonu
KPR Gminy Kobierzyce od początku lipca przygotowuje się do nowego sezonu
rozgrywek PGNiG Superligi Kobiet w piłce
ręcznej. Brązowe medalistki Mistrzostw
Polski przebywały pod koniec lipca na
tygodniowym obozie przygotowawczym
w Wągrowcu. Trzy treningi dziennie, analizy video oraz współpraca z psychologiem
mają pomóc drużynie w jak najlepszym
przygotowaniu się do sezonu ligowego.
Oprócz ciężkiej pracy w hali, siłowni oraz
terenie nie mogło zabraknąć zajęć integracyjnych, które wywołują dużo pozytywnych emocji.
Jakie cele są stawiane przed drużyną Edyty Majdzińskiej? - Zdajemy sobie sprawę,
że brązowy medal zdobyty w poprzednim
sezonie niejako zobowiązuje nas do walki trudniejszy, większość drużyn powzmacniao najwyższe cele również w obecnych roz- ła swoje składy, liga będzie bardzo ciekawa.
grywkach. Nowy sezon z pewnością będzie Powoli schodzimy już z dużych obciążeń

treningowych, chcemy się teraz skupić na Warto wspomnieć o nowych zawodniczkach,
zgraniu zespołu oraz rozegrać jak najwięcej które zasiliły szeregi kobierzyckiego zespołu.
Mowa tutaj o Małgorzacie Buklarewicz oraz
meczów sparingowych.
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Zuzannie Ważnej. Obie powinny być wzmocnieniem drużyny. W poprzednich latach reprezentowały barwy Metraco Zagłębia Lubin.
Kobierzyczanki rozpoczęły drugi miesiąc
przygotowań od sparingu z MKS-em Piotrcovią Piotrków Trybunalski. Dla obu zespołów
była to pierwsza gra od prawie pięciu miesięcy i pierwsza szansa na sprawdzenie efektów dotychczasowej pracy w okresie przygotowawczym do nowego sezonu PGNiG
Superligi Kobiet. Sparing zakończył się zwycięstwem KPR-u 36-24. Obie drużyny nie skupiały się jednak na wyniku, a na ćwiczeniu
różnych rozwiązań taktycznych.

dobrze przygotowane fizycznie. Zrealizowałyśmy założone cele. Dobrze funkcjonująca
obrona plus postawa bramkarek pozwoliły nam wyprowadzać szybkie akcje. Dla
wszystkich na pewno fajnie było wrócić na
boisko po tak długiej przerwie. Osobiście
jestem zadowolona z naszej gry i myślę, że
wszystko idzie w dobrym kierunku - powiedziała po spotkaniu rozgrywająca KPR-u,
Karolina Wicik. Drużyna KPR Gminy Kobierzyce wsparła również akcję charytatywną
Piąteczka dla Oleczka, w którą zaangażowało się wiele osób ze świata sportu. Pamiętajmy, że zawsze warto pomagać.

- Widać było, że ciężko przepracowałyśmy
okres od początku lipca. Jesteśmy bardzo

Marcin Janowski

Inauguracja rozgrywek
w lidze okręgowej

1 sierpnia br. w samo południe rozpoczęły
się derby Gminy Kobierzyce w lidze okręgowej. Zacięty mecz pomiędzy GKS Kobierzyce a WKS Wierzbice mógł się podobać dość
licznie zgromadzonej publiczności. Nieustępliwość, zwroty akcji oraz niewykorzystane
sytuacje z obu stron mogą służyć za krótki
opis tego, co wydarzyło się na kobierzyckim
stadionie.
Bezbramkowy remis nie w pełni zadowalał
ekipę z Wierzbic, która nie kryje swoich czwartoligowych aspiracji, natomiast w Kobierzy-

cach wywalczenie jednego punktu przyjęto
z zadowoleniem. O 17.00 po raz pierwszy
w lidze okręgowej na boisko w Solnej wybiegła ekipa Galakticos podejmując zespół KS
Żórawina. Premierowy mecz piłkarze z Solnej zakończyli zwycięstwem 2-1, chociaż
jako pierwsi stracili bramkę. Gole dla gospodarzy strzelili: Kamil Frukacz na 1-1 oraz
Wojciech Ciołek na 2-1. W drugiej kolejce
rozgrywek WKS Wierzbice wygrała z Galakticos Solna 3:0, a Kolektyw Radwanice pokonał GKS Kobierzyce 6:3.
Wojciech Duczek

Akademia Piłkarska Gminy Kobierzyce zaprasza na treningi!
23 sierpnia 2020 r. w godz. 12:00-14:00 na płycie sztucznej
trawiastej Stadionu w Kobierzycach odbędą się testy kwalifikujące dzieci ur. w roku 2010 oraz latach późniejszych do
Akademii Piłkarskiej Gminy Kobierzyce. Akademię Piłkarską
Gminy Kobierzyce stworzono z myślą o utalentowanych sportowo dzieciach z terenu gminy Kobierzyce, które w małych
grupach pod okiem doświadczonej kadry szkoleniowej podnoszą swoje umiejętności piłkarskie i poprawiają sprawność
ogólną. Akademia powstała na bazie Akademii Młodych
Orłów (program PZPN), w ścisłej współpracy z Dolnośląskim
Związkiem Piłki Nożnej. Dwa razy w roku organizowane są
pokazowe treningi połączone z warsztatami trenerskimi, prowadzone przez trenerów z Mobilnej Akademii Młodych Orłów.
W miesiącach wiosenno-jesiennych zajęcia prowadzone są
na boiskach trawiastych, a w miesiącach zimowych w Hali
Widowiskowo-Sportowej im. Adama Wójcika w Kobierzycach.

Treningi w Akademii Piłkarskiej Gminy Kobierzyce zgodnie
z założeniem PZPN należ traktować jako zajęcia dodatkowe, tzw. korepetycje piłkarskie ponieważ najważniejszą
role w szkoleniu dzieci mają odgrywać szkółki piłkarskie.
KADRA TRENERSKA
Sebastian Słobodzian Kwalifikacja: UEFA A
Piotr Marek Kwalifikacja: UEFA B
Cyprian Łoposzko Kwalifikacja: UEFA B
Wojciech Kukuś Kwalifikacja: UEFA B
Trenerzy Akademii Piłkarskiej Gminy Kobierzyce uczestniczą regularnie w szkoleniach organizowanych przez
Dolnośląski Związek Piłki Nożnej oraz Polski Związek
Piłki Nożnej.
Więcej informacji o działalności Akademii Piłkarskiej
Gminy Kobierzyce udziela trener Cyprian Łoposzko, tel.
663 628 790 .
KOSiR

