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#SZCZEPIONE
14.08.2021 r. (sobota)
21.08.2021 r. (sobota)

Ośrodek Zdrowia w Kobierzycach, godz. 9.00-16.00
REJESTRACJA: godz. 8.00-15.30
tel. 71 36 98 120 lub 71 36 98 129
Gmina zapewnia transport ze wszystkich miejscowości

Osoby, które zgłoszą się
do akcji ZA#SZCZEPIONE KOBIERZYCE
otrzymają jednodawkowy preparat
firmy Johnson&Johnson
oraz zaświadczenie o zaszczepieniu
przeciw COVID-19.

W dniu akcji wszystkim zainteresowanym zapewniamy
transport do punktu szczepień w Przychodni Kobierzyce, gdzie
odbywać się będzie kwalifikacja lekarska i samo szczepienie
– zapowiada wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik.

Dla mieszkańców, którzy będą zainteresowani
szczepieniem dwudawkowym mamy
przygotowane preparaty firmy Pfizer
– mówi szefowa NZOZ Twój Lekarz Mariola Madler-Litera.
Dodaje, że ten preparat podawany będzie także dzieciom
powyżej 12 roku życia, zapisanym na szczepienie
przez rodziców/opiekunów prawnych.
Gmina Kobierzyce, gdzie działają trzy punkty szczepień NZOZ Twój Lekarz
ma najwyższy wskaźnik szczepień przeciw COVID-19 w Powiecie Wrocławskim.
Według danych z rządowego portalu: https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin#/ranking
zaszczepionych jest tu 54,8% mieszkańców, co daje 43. miejsce w ogólnopolskim rankingu.
Bardzo dobrym wskaźnikiem zaszczepienia może pochwalić się także
sieć NZOZ Twój Lekarz. Z najnowszych danych wynika, że w pełni
zaszczepionych jest 63,8% zadeklarowanych pacjentów placówki.
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Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Sekretariat

WA ŻNE TELEFONY
Ryszard Pacholik
Piotr Kopeć
Maria Prodeus
Maria Wilk
Anna Muraczewska

RADA GMINY
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Łoposzko
Zastępca Przewodniczącego Czesław Stadnik
Biuro Rady Gminy
Magdalena Marszałek-Wojciechowska

71 36 98 100
71 36 98 126
71 36 98 123
71 36 98 127
71 36 98 125
607 439 039
602 288 462
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 98 112
kanalizacja sanitarna
Dariusz Mirek
Inwestycje wod.-kan.,
kanalizacja deszczowa
71 36 98 227
Karolina Jędryka
Inwestycje
71 36 98 168
Rafał Kołodyński
71 36 98 169
Gospodarka odpadami
Małgorzata Kunysz
71 36 98 173
komunalnymi
Joanna Kunert
71 36 98 180
Zagospodarowanie
Grzegorz Maszka
71 36 98 108
przestrzenne
Emilia Kopeć
Rewitalizacja, gospodarka
71 36 98 124
niskoemisyjna
Hanna Żurawska
Gospodarka
71 36 98 110
Marta Borkowska
71 36 98 136
nieruchomościami
Zdzisław Skrzyniarz
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
71 36 98 118
Inwestycje drogowe
Adam Wielgo
Drogi i organizacja ruchu Joanna Najmrodzka
71 36 98 201
71 36 98 153
Zajęcie pasa drogowego Alicja Kamińska
71 36 98 224
Drogi i infrastruktura
Emilia Zimoch
Komunikacja zbiorowa,
lok. infrastruktury
Małgorzata Seredyńska 71 36 98 213
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
Świetlice, lokale użytkowe,
tereny rekreacyjne
71 36 98 109
Joanna Żygadło
REFERAT ŚRODKÓW ZEWN. I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Kierownik Referatu
71 36 98 226
Monika Śliwińska
71 36 98 155
Pozyskiwanie środków zewn. Anna Dudarska
Zamówienia publiczne
Sylwester Janaszkiewicz 71 36 98 176
71 36 98 162
Paweł Piwowarski
71 36 98 161
Angelika Pucek
71 36 98 151
Paulina Kosim
REFERAT EDUKAC JI, KULTURY I SPORTU
Kierownik Referatu
71 36 98 196
Anna Wilisowska
Oświata Publiczna
71 36 98 207
Anna Pietryk
71 36 98 197
Elżbieta Rusin-Turecka
Oświata Niepubliczna
71 36 98 183
Kamila Just
Organizacje Pozarządowe Edyta Brzezińska
71 36 98 143
Sport
71 36 98 186
Wojciech Duczek
Fundusz Sołecki
71 36 98 129
Kamila Izraelska
URZĄD STANU C Y WILNEGO
Kierownik USC
71 36 98 209
Joanna Kłodzińska
Pomoc administracyjna
71 36 98 206
Barbara Świerczyńska
STANOWISKA SAMODZIELNE
Kadry
Lucyna Suchecka
71 36 98 208
Promocja gminy
Agnieszka Jankowska-Jakus
71 36 98 163
Maria Okraszewska
71 36 98 138
Informatyka
Marek Milewski
71 36 98 200
Paweł Eljasiński
71 36 98 199
Krzysztof Kozłowski
71 36 98 198
Audytor wewnętrzny
Paweł Giszko
71 36 98 203
Ewidencja ludności
Wiesława Suchecka
71 36 98 189
Marta Szczygieł
71 36 98 221
Sprawy wojskowe i OC
Henryk M. Bosiacki
71 36 98 202
71 36 98 000
GMINNY OŚRODEK POMOC Y SPOŁECZNEJ

PLANY PRIORY TETOWE
POLIC JI W GMINIE
KOBIERZ YCE
W ramach działań programu Dzielnicowy bliżej
nas oraz działań planów priorytetowych na terenie Gminy Kobierzyce Komisariat Policji w Kobierzycach pragniemy poinformować, że na okres
01.07-31.12.2021r. wprowadzono następujące
założenia w poszczególnych rejonach:
Rejon nr 1 dzielnicowy
sierż. szt. Szymon Młynarczyk
Wyeliminowanie lub ograniczenie zjawiska spożywania
alkoholu w miejscu niedozwolonym, zaśmiecania oraz
kradzieży paliw w miejscowości Cieszyce ul. Wrocławska 3 parking Tir
Rejon nr 2 dzielnicowy
st. sierż. Łukasz Cywiński
Ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska wykroczeń
społecznie uciążliwych oraz dewastacji mienia na pustej
parceli w miejscowości Bielany Wrocławskie pomiędzy
ul. Liliową a ul. Różaną
Rejon nr 3 dzielnicowy
st. sierż. Grzegorz Gregoryczyk
Wyeliminowanie lub ograniczenia zjawiska spożywania
alkoholu w miejscu niedozwolonym, zakłóceń porządku
publicznego oraz dewastacji mienia w miejscowości Tyniec Mały ul. Sportowa okolice placu zabaw

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 całą 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.

KOMISARIAT POLIC JI W KOBIERZ YCACH / ul. Witosa 11, 55-040 Kobierzyce, tel. 47 871 68 40-41
sierż. szt.
Szymon Młynarczyk

st. sierż.
Łukasz Cywiński

st. sierż.
Grzegorz Gregoryczyk

tel. 47 871 68 26
kom. 601 810 541
szymon.mlynarczyk@wroclaw.wr.policja.gov.pl

tel. 47 871 68 28
kom. 601 814 402
lukasz.cywinski@wroclaw.wr.policja.gov.pl

tel. 47 871 68 28
kom. 601 816 329
grzegorz.gregoryczyk@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)

p. o. Komendant Komisariatu Policji w Kobierzycach podinsp. Joanna Woźniak-Cieślar pełni dyżur w każdy wtorek w godz. 10.00-14.00 w Komisariacie Policji. W przypadku nieobecności w zastępstwie dyżur pełnić będzie Kierownik Referatu ds. Prewencji Komisariatu Policji w Kobierzycach asp. szt. Sławomir Kniat. W Komisariacie Policji w Kobierzycach służba jest pełniona całodobowo.
Zgłaszanie interwencji do Dyżurnego Komisariatu Policji w Kobierzycach pod nr tel. 47 871 68 40-41 lub na numer alarmowy 112.

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, Anna Wilisowska, Maria Wilk
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Inwestycje w toku - rozmowa z Piotrem Kopciem
Zastępcą Wójta Gminy Kobierzyce
– Ważnym elementem w strategii rozwoju
naszej gminy są inwestycje budowlane. Czy
mógłby Pan pokrótce omówić te najważniejsze w tym zakresie?
Piotr Kopeć – Jak zapewne czytelnicy biuletynu samorządowego ‹Kobierzyce Moja Gmina,
Moja Wieś› wiedzą, że od wielu lat staramy
się realizować program rozwoju Gminy Kobierzyce, prowadząc działania w wielu dziedzinach. Na naszych łamach omawialiśmy
niedawno długoletnią strategię związaną
z budową kluczowych dróg. Ponadto realizujemy szereg innych inwestycji gminnych.
Kilka dni temu przekazałem na ręce sołtysa
Księginic Wiesława Pacholika, symboliczne
klucze do wybudowanej nowej świetlicy. To kolejny obiekt tego typu, który ma służyć mieszkańcom nie tylko tej miejscowości. Świetlica
wiejska w Księginicach wybudowana została
jako budynek parterowy o łącznej powierzchni
użytkowej ok. 240 m kw. Budynek jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
W ramach zagospodarowania terenu wykonano utwardzenie terenu z kostki betonowej
w postaci ciągu pieszo-jezdnego, chodników,
placu manewrowego i parkingów. Zamontowano również zabawki na placu zabaw. Cały
teren został ogrodzony oraz oświetlony. Myślę,
że mieszkańcy Księginic polubią ten budynek,
który stanie się w przyszłości miejscem, gdzie
można się spotykać, spędzać czas wolny, bawić
się i realizować swoje pasje oraz zainteresowania. Świetlice wiejskie – to miejsca, które sprzyjają integracji mieszkańców i mam nadzieję,
że podobnie będzie w Księginicach. Razem
z nową Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Kultury Agnieszką Miza pracujemy nad programem organizowania różnego rodzaju zajęć
w gminnych świetlicach wiejskich. Realizujemy to z myślą ułatwienia dostępu do kultury
wszystkim mieszkańcom naszej gminy.
– Skoro o budynkach mowa, to przyjrzyjmy
się temu, co widzimy w Bielanach Wrocławskich na dawnym boisku. Trzeba przyznać,
że nowe budynki szkolne robią wrażenie.
Kiedy możemy się spodziewać, że pojawią
się w nich uczniowie?

– Ta bardzo ważna dla nas inwestycja wchodzi
w decydującą fazę. Mimo, że z zewnątrz całość robi naprawdę imponujące wrażenie, to
jednak na oddanie obiektu do użytku musimy
trochę poczekać. Zgodnie z podpisaną umową
możemy oczekiwać, że powinno to nastąpić na
przełomie roku 2021-2022, jeśli nie zaistnieją
jakieś przeszkody, których obecnie nie jesteśmy
w stanie przewidzieć. Mam tu na myśli choćby
sprawy związane z kolejną, tzw. ‹czwartą falą›
pandemii. Pamiętamy wszyscy bardzo dobrze,
jak wyglądało nasze życie choćby rok temu
i z jakimi problemami musieli się mierzyć właściciele i pracownicy wielu firm budowlanych.
Pozostaje mieć nadzieję, że tym razem żadnych
zawirowań nie będzie i ta inwestycja zakończy
się w planowanym terminie. W związku z obserwowanym od dłuższego czasu znacznym
wzrostem liczby mieszkańców naszej gminy
(najczęściej małżeństw z dziećmi w wieku
przedszkolnym i szkolnym) budowa obiektów
tzw. oświatowych jest absolutną koniecznością. Stąd też nowa rozbudowana szkoła w Bielanach Wrocławskich jest nam bezwzględnie
potrzebna. Z jednej strony cieszymy się, że
coraz więcej ludzi jako swoje miejsce do życia

Wizualizacje przedszkola w Domasławiu

wybiera naszą gminę, z drugiej strony zdajemy
sobie sprawę, że nakłada to na nas dodatkowe
obowiązki i stawia wyzwania, którym staramy
się sprostać. Dlatego też, myślimy o rozbudowie istniejących już szkół w Wysokiej, Pustkowie Żurawskim czy Tyńcu Małym. Zapewnienie
dzieciom miejsc w szkołach i przedszkolach jest
naszym obowiązkiem i staramy się, by ten
obowiązek rzetelnie wypełnić. Dbamy również

o zapewnienie miejsc dla najmłodszych prowadząc dwa żłobki publiczne oraz dofinansowując niepubliczne jednostki.
– Jakie są najbliższe plany dotyczące budowy przedszkoli w naszej gminie?
– Na podstawie wniosków, po ostatnim naborze, podjęliśmy decyzję o budowie przedszkola
w Domasławiu. Chcemy, aby większa ilość
dzieci mogła korzystać z tego typu placówek.
Wybór miejscowości nie jest przypadkowy. Domasław jest położony w centrum, a co za tym
idzie stosunkowo łatwo tam dojechać z każdej części gminy. Ponadto od wielu lat przy
ul. Kwiatowej posiadamy na tyle duży gminny teren, że będzie tam można wybudować
obiekt odpowiedniej wielkości już teraz, który
będzie mógł być rozbudowany w przyszłości jeśli nastąpi taka potrzeba. Wstępne działania
zostały już rozpoczęte, działka została przeglądnięta pod kątem przydatności do budowy
i są opracowywane pierwsze koncepcje architektoniczne. Chcielibyśmy, aby to przedszkole
powstało w możliwie szybkim terminie, bo jest
po prostu bardzo potrzebne.
– Dziękuję za rozmowę.

Budowa szkoły w Bielanach Wrocławskich

Janusz Kołodziej
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Rozmowa z Dyrektor KOK Agnieszką Miza
– Co zainspirowało Panią do startu w konkursie na Dyrektora Kobierzyckiego Ośrodka Kultury?

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Dolnośląskiego, umożliwiła mi również poznanie wielu inspirujących ludzi. Wieloletnia
współpraca z teatrami, operą, muzeami i innymi jednostkami przyczyniła się do wspólnego
kreowania wydarzeń kulturalnych. Natomiast
ostatnie 5 lat, podczas których pełniłam funkcję Dyrektora Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu nauczyła mnie dbałości
o dziedzictwo kulturowe i pracy nad rozwojem działalności edukacyjno-promocyjnej.
Nasze działania w zakresie pozyskiwania środków z programów unijnych, MKiDN, fundacji
oraz sponsorów, pozwoliły na realizację wielu ciekawych inicjatyw i przedsięwzięć. Mam
nadzieję, że uda mi się podobne, a nawet lepsze wyniki uzyskać w Kobierzyckim Ośrodku
Kultury.

Agnieszka Miza – Mieszkam na terenie Gminy
Kobierzyce od siedmiu lat i to właśnie w tym
miejscu poczułam się jak w domu. Od początku czułam potrzebę integracji z mieszkańcami
gminy i tzw. lokalny patriotyzm. Jestem dumna
z miejsca, w którym mieszkam i jestem zachwycona potencjałem gminy w wielu aspektach
życia. Zawsze zależało mi na dostępie do kultury po to, by mieszkańcy mniejszych miejscowości nie czuli się wykluczeni w porównaniu
do tych, którzy mieszkają w bliskim nam Wrocławiu. Jako, że sama uczestniczę wraz z moją
rodziną w życiu kulturalnym gminy, to myślałam również o rozwoju, a także czułam potrzebę wpływu na to, co Kobierzycki Ośrodek Kultury może zaproponować mieszkańcom.
– Kobierzycki Ośrodek Kultury to instytucja
– Jak wygląda Pani doświadczenie w pracy jakiej mogą pozazdrościć mieszkańcy wielu gmin w Polsce. Wydarzenia realizowane
w dziedzinie kultury?
przez KOK są przecież znane w całym woje– Tak się składa, że również przez ostatnie
wództwie. Wydaje się, że kierowanie tą jedlata zdobywałam doświadczenie w pełnieniu
nostką jest ogromnym wyzwaniem. Jakie
funkcji kierowniczych w tym zakresie. Udało
są najbliższe plany na przyszłość?
mi się w tym czasie w bardzo szerokim zakresie poznać zasady funkcjonowania wszystkich – To prawda. Kierowanie Kobierzyckim Ośrodinstytucji związanych z kulturą na terenie Dol- kiem Kultury jest dla mnie ogromnym wyzwanego Śląska i może właśnie dlatego rozumiem niem, ale to właśnie wyzwania motywują nas
jakie możliwości stwarza ta sfera życia. Pra- do działania. Obecnie działalność KOK opiera
ca jako Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury się na bogatej ofercie z zakresu edukacji kultu-

W czasie tegorocznych wakacji w Gminie
Kobierzyce atrakcji nie brakuje. Kobierzycki Ośrodek Kultury zadbał o to, aby
najmłodsi nie nudzili się w trakcie letniej
przerwy od nauki.

ralno-artystycznej. Muszę przyznać, że cieszy
się ona dużym zainteresowaniem i zachęca
do rozwijania talentów artystycznych.
Dzisiaj priorytetem Urzędu Gminy, a także
moim własnym, jest wzmocnienie działalności Świetlic Profilaktyki Środowiskowej. Piękne - pachnące jeszcze świeżą farbą budynki
powinny wypełnić się mieszkańcami, którym
zapewnimy dostęp do interesujących zajęć.
Przygotowujemy się do tego już teraz, by na
przełomie września i października uruchomić
nowe sekcje. Zależy mi na tym, by w świetlicy
każdy znalazł coś dla siebie. Niezależnie czy
będą to dzieci, młodzież, dorośli czy seniorzy.
Istotną rolę odegrało tutaj zaangażowanie
sołtysów, bo przecież to oni najlepiej znają
potrzeby mieszkańców i to oni wspierali mnie
podczas planowania programu. Chciałabym
też współpracować z różnymi instytucjami,
stowarzyszeniami czy też organizacjami działającymi na terenie naszej gminy i wykorzystywać ich doświadczenie w realizowaniu wspólnych przedsięwzięć.

Agnieszka Miza
Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Kultury

pokazu zostanie wyświetlona animacja dla
dzieci, a później film kierowany do dorosłych
widzów. Jestem pewna, że to doskonały sposób spędzenia jednego z ostatnich letnich
wieczorów w obecnych trudnych ze względów epidemiologicznych warunkach. ZadbaJeśli chodzi o najbliższe wydarzenia na ko- my o bezpieczeństwo wszystkich chętnych
niec wakacji, w ostatnich dniach sierpnia i na osób, o zapewnienie odpowiedniego dystanpoczątku września zorganizujemy kino ple- su i na świeżym powietrzu spędzimy wieczór
nerowe. Pokazy filmowe odbędą się w dwóch pełen wrażeń.
miejscach – w Ślęzie i w Kobierzycach. Myślę, – Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia
że to fantastyczny sposób na ukoronowanie w realizacji planów!
naszych letnich akcji kulturalnych. Podczas
Janusz Kołodziej

A KC J A L AT O

nasi podopieczni mogli spróbować swoich
sił w toczeniu naczyń glinianych, uczestniczyli w pokazie kowalstwa i wykazali się cierpliwością podczas robótek ręcznych. Duże
zainteresowanie wzbudził dom wypieku
Po tym jak zabrzmiał ostatni dzwonek, a w szkol- chleba i wyrób masła. Pod koniec dnia pełnych murach nastała cisza, rozpoczęliśmy Ak- nego wrażeń mogliśmy odpocząć przy ognicję Lato. Początek lipca upłynął nam bardzo sku, spróbować tradycyjnej pajdy chleba ze
szybko podczas pięciu niezwykle udanych smalcem i upiec kiełbaski.
i rozwijających w różnych dziedzinach wy- Czasu na odpoczynek nie było zbyt wiele, bo
jazdów. Naszym priorytetem było zawarcie następnego dnia, skoro świt wyjechaliśmy do
w nich walorów edukacyjnych, poznawanie Nowej Rudy, aby zwiedzić kopalnię węgla.
piękna regionu i jego dziedzictwa kulturo- Historię górnictwa poznaliśmy w kilku salach
wego, jednak nie zapomnieliśmy o tym by ekspozycyjnych, ale najwięcej emocji wzbuprzy tych wszystkich ważnych elementach dził zjazd kolejką pod ziemię. W spowitych
ciemnością tunelach przemieszczaliśmy się
przemycić ogrom wspaniałej zabawy.
Pierwszym punktem na mapie była Kudowa dzięki mapie, szukaliśmy tam tajemniczych
Zdrój, a tam podążyliśmy szlakiem ginących listów, a dzięki ich zawartości mogliśmy wyzawodów. Poza tradycyjnym zwiedzaniem konać zadania. Na górę wróciliśmy tą samą

drogą, ale już z nagrodami za wykonanie misji. Na koniec mogliśmy spróbować swoich
sił w paintballu, by później z uśmiechem wybrać się w drogę powrotną do domu.

cyjna pozwoliła nam podążyć śladami tych
ogromnych i pełnych tajemnic stworzeń.
Modele dinozaurów zachwycały swoimi
szczegółami i poruszały wyobraźnię swoją
Środek tygodnia minął nam w zgodzie z na- wielkością. Nie mogliśmy oczywiście przejść
turą, w Centrum Edukacyjno-Turystycznym obojętnie obok parku rozrywki, który porwał
Naturum w Rudzie Sułkowskiej poznawa- nas pirackim statkiem do krainy zabaw na
liśmy Stawy Milickie. Dzień rozpoczęliśmy dmuchańcach, zjeżdżalniach i karuzelach.
pieszą wycieczką śladem ścieżki dydaktycz- Ten jeden tydzień był początkiem całenej mijając stawy południowe. Za pomocą go cyklu wyjazdów z najmłodszymi mieszlornetki każdy z nas mógł obserwować pięk- kańcami gminy. Wyżej opisaną tygodniową
no natury, podejrzeć różne gatunki ptaków, trasę odbyliśmy aż trzy razy, dzięki czemu
roślin i zwierząt. Ale nie obyło się również dzieciom z naszej gminy dostarczyliśmy
bez zajęć praktycznych, podczas których mo- wielu niezapomnianych wrażeń! Ostatni tygliśmy nauczyć się metody zarzucania sieci dzień lipca i początek sierpnia upłynął nam
czy innych technik odłowu ryb.
na zajęciach artystycznych w KobierzycNasz program wyjazdów zawierał też dalsze kim Ośrodku Kultury. Przez pierwsze dwa
punkty na mapie, jak na przykład Legendia tygodnie sierpnia prowadzone będą artyczyli najbardziej magiczne miejsce na Śląsku. styczne warsztaty letnie w dwóch blokach:
Ten niesamowity park rozrywki to atrakcja I plastyka, II zajęcia artystyczne. W ramach
numer 1 na mapie tej okolicy. To tam poza zajęć plastycznych zostaną przeprowadzone
tradycyjnym diabelskim młynem czy roller- m.in. warsztaty grawerowania, malowania
coasterem można było wyruszyć w wyprawę kubków, szycia, będzie też można stworzyć
rwącym potokiem w miedzianym kociołku własne breloczki do kluczy z drewnianych
Baby Jagi i w ekscytujący sposób odkrywać koralików. W ramach zajęć artystycznych
przygotowaliśmy warsztaty ceramiczne
tajemnice baśni i legend.
- kręcenie na kole garncarskim oraz malarWspólny tydzień kończymy w Krasiejowie.
stwo impresjonistyczne.
JuraPark to ośrodek o charakterze naukowo-rozrywkowym, gdzie mogliśmy przenieść Wszystkich chętnych na artystyczną sierpsię w czasie do świata dinozaurów. Podczas niową przygodę zapraszamy do kontaktu
wyjazdu okazało się, że dinozaury nie żyły i do śledzenia naszej strony internetowej.
jedynie na powierzchni, ale również pod Niedługo pojawi się więcej informacji o plawodą. W prehistorycznym oceanarium mo- nowanych przez nas wydarzeniach. Do zogliśmy obserwować ich podwodne życie baczenia!
i piękno morskich głębin. Ścieżka eduka-

Ewelina Grabowska
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NAGRODY WÓJTA GMINY KOBIERZ YCE
w roku szkolnym 2020/21

Szkoła Podstawowa im. Polskich Odkrywców i Podróżników w Kobierzycach
Wiktor Karmański / Weronika Bihun / Marianna Dobrowolska / Michalina Florecka /
Viktoria Okwiek / Hubert Marciniak / Agata Czerwińska / Iga Gąsieniec / Julia Karmańska
/ Laura Delikatna / Weronika Rozik / Florian Dobrowolski / Adrian Delikatny /
Sandra Nizgorska / Zuzanna Szymanek / Anna Hajdaniak / Ignacy Sterniuk
Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim
Magdalena Winiarska / Nina Skwara / Hanna Roznerska / Michał Łobczowski /
Kinga Dawidowicz / Hanna Hatbi / Julia Krawczyk
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielanach Wrocławskich
Martyna Cieśla / Jakub Obrzut / Anna Sękuła / Adam Ćwir / Kalina Kowal /
Filip Głowicki / Irena Ulatowska / Franciszek Pichlak / Magdalena Nowicka /
Sandra Kwiatek / Julia Makowiec / Michał Semla / Łukasz Miętki / Andrzej Mazoń
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pustkowie Żurawskim
Maria Żuberek / Julia Kapelańczyk / Daria Nowak / Marek Lemiński /
Zofia Żuberek / Julia Wsułek
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym
Filip Cięciała / Emilia Sobańska / Aleksandra Łukawska / Emanuel Łukawski /
Piotr Słabicki / Kaja Straszko / Emilia Trybuś / Nadia Zulić / Szymon Dudzic /
Dawid Palus / Zuzanna Bąk / Hanna Kopeć / Maya Alashi / Bartosz Rodzyński /
Maja Ciszewska / Wiktoria Jagiełło / Oliwia Jagiełło / Kacper Kozak / Pola Piątek /
Marta Rabska / Hubert Strzelec / Katarzyna Jagielska / Julia Lisiecka /
Matylda Maskiewicz / Maja Gwiazda / Maja Krasińska / Olga Chmielewska /
Oliwia Boroch / Maja Jabłońska / Julia Salamon / Zuzanna Walczak / Maja Kozłowska
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej
Jan Struński / Wiktoria Kąsiel / Maria Czeleń / Olga Piotrowska / Wiktoria Paradowska
/ Natalia Zajączkowska / Gaja Urbańska / Aniela Olejnik / Julia Stefanik / Gabi Seidel
/ Lena Słobodzian / Stanisław Wajs / Zara Zaremba / Lena Podedworna /
Magdalena Piekarz / Anastazja Pawlak / Mateusz Cziber / Mikołaj Pacholik /
Nikola Raczyńska / Mikołaj Sowiński / Wiktoria Gawryszczak / Maria Sztyglic /
Oliwier Smułka / Nadiia Skobelska / Jerzy Poliwoda / Gabriela Dytwińska /
Maja Cichocka

Na zakończenie roku szkolnego 2020/21 firma Amazon ufundowała zestawy prezentowe dla najlepszych uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy.
Serdeczne podziękowania na ręce kierownictwa firmy złożył Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce.

A B S O LW E N C I SZ KÓ Ł P O D S TAWO WYC H
GM I N Y KO B IE R ZYC E 2 0 2 0 /2 0 2 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pustkowie Żurawskim /// klasa VIII /// wychowawca – Grażyna Gajda-Lipska
Maciej Bałchan / Maciej Białkowski / Mateusz Białkowski / Julia Duda / Amelia Ginardo / Miłosz Klepuszewski / Wiktor Konefał / Bartosz Konwant / Maja Kotoska /
Patryk Micał / Jakub Michoń / Aleksandra Niżyńska / Damian Rękas / Filip Winecki / Maksymilian Włoszek / Julia Wsułek / Wiktoria Żak
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielanach Wrocławskich /// klasa VIII a
wychowawca – Kamil Wilczyński
Weronika Choromańska / Karolina Dziekańska / Franciszek Fornal /
Maksymilian Fornal / Filip Gabryś / Aleksandra Glinicka / Antonina Gos /
Helena Herold / Tigran Kocharyan / Alicja Kowalewska / Amelia Kułak /
Julian Lipowski / Maja Łacheta / Jakub Łaszuk / Julia Majchrzak /
Zofia Michalik / Łukasz Miętki / Natasza Mrozicka / Filip Rydzoń /
Julia Urbanik / Filip Wójtowicz

Szkoła Podstawowa im. Polskich Odkrywców i Podróżników w Kobierzycach ///
wychowawca – Elżbieta Munduć
Mateusz Borkowski / Adam Dolasiński / Hubert Duniec / Klaudia Gilewska / Anna Ha
Anastazja Jobs / Jan Kobryń / Piotr Krzyszycha / Jakub Malicki / Wojciech Maryniak /
Nikola Pogoda / Karol Surówka / Klaudia Szczerek / Alicja Tokarska / Kacper Tokarski
Hanna Wojciechowska / Julia Zarzycka / Gracjan Zawada / Oskar Zuba

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielanach Wrocławskich /// klasa VIII b
wychowawca – Andrzej Prus
Julia Banaś / Karina Fiłatowa / Bianka Iwan / Mateusz Januś /
Klara Kapitanowicz / Laura Kapitanowicz / Jakub Król / Piotr Krzak /
Agnieszka Kulczycka / Khrystyna Kuziak / Patryk Łaptuta / Andrzej Mazoń /
Maja Ostaszewska / Oleksandra Sasiuk / Paulina Skonieczna /
Aleksander Skorupski / Jakub Sroka / Maksym Świętojański /
Dominik Zarzycki / Krystian Zawisza / Andrii Zhmud /
Vanessa Zygarlicka / Piotr Żuraw

Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim /// klasa VIII
wychowawca – Katarzyna Kuśniewska
Krzysztof Choma / Patryk Demski / Tymoteusz Efinowicz / Hanna Hatbi /
Jakub Kamiński / Julia Krawczyk / Ewa Lech / Roksana Litka /
Marcel Sztandara / Kacper Żukowski

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym /// klasa VIII a
wychowawca – Alina Masica
Krystian Błahuta / Oliwier Bojarski / Oliwia Boroch / Michał Gościniak / Maja Jabłońs
Agata Kończyńska / Maksym Kostecki / Aleksander Krzyśków / Lena Kuchar / Cezary
Jakub Martuś / Zofia Roszkowska / Milena Rynio / Julia Salamon / Lena Sikorska / Jag
Zuzanna Walczak / Weronika Warzocha / Patrycja Warzyńska / Tymon Wróżek / Karol
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klasa VIII a

ajdaniak / Jarosław Jarek /
/ Rozalia Michniewicz / Oliwia Nowak /
i / Karolina Witwicka /

ska / Łukasz Jurek / Michał Kiereś /
Maluśki / Ida Marcinkowska /
goda Stal / Maksymilian Sztul /
lina Wysocka / Leon Ziętek

Szkoła Podstawowa im. Polskich Odkrywców i Podróżników w Kobierzycach /// klasa VIII b
wychowawca – Iwona Urbaniak
Wojciech Bielawski / Marcel Bogacz / Nela Brzeskwiniewicz / Mateusz Ciszewski / Julia Gajda / Daniel Głos /
Lidia Hajduk / Aleksander Kosior / Szymon Kowalczuk / Julia Kusińska / Oliwia Malicka / Michelle Martyniak /
Dominika Puciato / Maciej Rudaniecki / Jagoda Ruśkiewicz / Oliwia Smaga / Franciszek Smoleń / Ignacy Sterniuk /
Kamil Tas / Łucja Wertelecka / Paweł Wójcik / Ewelina Zadranowicz / Jakub Zygadło

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym /// klasa VIII b
wychowawca – Piotr Burak
Julia Baranowska / Hanna Bodo / Wojciech Golina / Kacper Gromala / Izabela Gubała / Gracja Karasiński /
Katarzyna Kokott / Cyprian Kozera / Maja Kozłowska / Łukasz Kuzera / Hubert Kuźmicki / Jakub Leśniewski /
Kacper Masłowski / Marek Mazur / Amelia Minałto / Marta Niedziółka / Karolina Ołdak / Mateusz Paszkiewicz /
Lena Pawluk / Amelia Piechnik / Zuzanna Rusak / Konrad Strzelec / Hubert Styś / Michał Styś /
Weronika Woźniak / Dominika Zielińska
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej /// klasa VIII a /// wychowawca – Aleksandra Marcinek
Maciej Bednarski / Zuzanna Bejmowicz / Natalia Bogacz / Zuzanna Deryng-Dymitrowicz / Nicole Gołembicka / Szymon Gołub / Maja Gustafiak / Wiktoria Jaworska /
Hanna Just / Jan Kolenkiewicz / Maja Kowalczyk / Julia Kowalewska / Zofia Kuziomko / Michał Langsam / Alicja Majer / Nicola Mikołajczyk / Jerzy Poliwoda /
Dominik Szymański / Kacper Tomaszewski / Aleksandra Waskian / Maja Waskian / Natasza Zagrodna / Martyna Zolich / Krzysztof Żurawski

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej /// klasa VIII b /// wychowawca – Beata Klockowska-Bensari
Wiktor Błoński / Mariia Boichenko / Hanna Broda / Aleksandra Bulcewicz / Nadia Czekańska / Franciszek Dołasiński / Gabriela Dytwińska / Jakub Federowicz /
Oskar Grzesiak / Adam Gułaś / Olaf Janeczek / Marcel Jonarski / Natalia Krzywda / Monika Kuchowicz / Lena Kukowska / Barbara Macuga / Gabriela Majewska /
Aleksandra Malicka / Michalina Marcinkowska / Zuzanna Monczak / Franciszek Pawlak / Jakub Puźniak / Mateusz Ratajczyk / Justyna Tracz

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej /// klasa VIII c /// wychowawca – Magdalena Stawicka
Mohamed Ashmawy / Stanislav Bazhan / Adrian Beltran-Piaskowski / Jakub Berczyński / Amelia Berus / Nikola Bocheńska / Oskar Capote-Światłowski /
Maja Cichocka / Bartłomiej Cieślak-Łyskawa / Jakub Gawłowski / Julia Jasińska / Mateusz Kamma / Aleksander Kloc / Franciszek Kubiak / Marcin Likitarczuk /
Zuzanna Mika / Zuzanna Pawlińska / Milena Różańska / Wojciech Tomaszewski / Aleksandra Walkowiak / Brajan Węgłowski / Krzysztof Wiewióra / Julia Zgierska
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Chabrowe talenty w Wysokiej Minął rok szkolny 2020/2021

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka wego i alfabetu palcowego. Żyliśmy podwójnie
w Wysokiej kończy piąty rok swojej działal- wraz z bohaterami Lekturek spod chmurki.
ności sukcesami mimo pandemii.
Podczas zdalnego nauczania nasi uczniowie
Uczniowie naszej szkoły uzyskali tytuły i zdo- rozwijali przede wszystkim swoje kompetencje
bywali znaczące miejsca. W konkursie zDolny informatyczne – kodowali, wykonywali padlety,
Ślązak mamy 8 laureatów powiatowych z ję- tworzyli lapbooki, animacje, filmy poklatkowe.
zyka polskiego, matematyki, biologii, geogra- W ramach projektu etwinning realizowanego
fii. W etapie wojewódzkim uczeń klasy ósmej na platformie Twinspac pt. Szlakami wrocławuzyskał tytuł laureata z matematyki i finalisty skich legend i krasnali oraz kłodzkich zabytków
z geografii. Uczennica klasy ósmej uzyskała ty- nawiązaliśmy współpracę ze szkołą z Kłodzka.
tuł finalistki z biologii, uczniowie klas siódmych Dbamy o regionalizm, więc stworzyliśmy nauzyskali tytuł laureata z języka angielskiego szą stronę internetową, która reklamuje nasze
i finalisty z języka polskiego. Mamy trzech lau- okolice.
reatów etapu powiatowego Ogólnopolskiej
Olimpiady Polonistycznej, a uczennica klasy
ósmej otrzymała tytuł finalistki w etapie wojewódzkim, jednego laureata Ogólnopolskiego
Dyktanda, I miejsce w wojewódzkim konkursie Wpisani w przyrodę, 2 laureatów Olimpusa
z historii, 2 laureatów z języka angielskiego
konkursu Olimpus, 8 laureatów matematycznego konkursu Leon, 3 laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Zadań Logicznych, 12 laureatów konkursu Galileo z biologii. Uczniowie
mogli wykazać się także w 52 przedmiotowych
konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz zawodach sportowych organizowanych w naszej
placówce nawet podczas zdalnego nauczania
i nauki hybrydowej. Braliśmy udział w prestiżowych turniejach szachowych zdobywając
I miejsce drużynowo Puchar AZS Wratislavia
i Dolnośląskiego Związku Szachowego Pierwszy krok do mistrza oraz I miejsce drużynowo
Akademia na Grobli Dolnośląski Turniej Młodych Talentów Wrocławia.
Sześciu uczniów realizuje indywidualne programy nauki z matematyki, języka angielskiego oraz biologii.

Rozwijamy edukację ekologiczną i w ramach
projektu Ekoszkoła uczniowie podejmowali
się różnych zadań: wzięli udział w konkursach:
plastyczno-technicznym Recyklingowe wynalazki, fotograficznym Dbam o naszą planetę
każdego dnia czy wiedzy ekologicznej Nasza
planeta; stworzyli kalendarz adwentowo-ekologiczny, aby uświadomić innym, że
o ekologii powinniśmy myśleć każdego dnia;
przygotowali książki o tematyce ekologicznej
w programie bookcreator.com; uczestniczyli
w Światowym dniu wody z PAH; brały udział
w lekcji w ZOO (online) poświęconej gatunkom zagrożonym; zostały zorganizowane
warsztaty dotyczące transportu wody w przyrodzie. Dzieci stworzyły na nich plakaty ilustrujące pobieranie wody przez roślinę. W pracach
zostały wykorzystane materiały z recyklingu.
Uczestniczyliśmy w warsztatach z okazji Dnia
Pszczoły – uczniowie poznali znaczenie pszczół
dla środowiska; Parki narodowe są eko. Energetyka konwencjonalna kontra niekonwencjonalna – to kolejne projekty edukacyjne. Przed
wakacjami nasi uczniowie przygotowali lapbooki o środowisku przyrodniczym Polski.
Z uwzględnieniem miejsc atrakcyjnych turystycznie, w których człowiek może się zrelaksować i nabrać sił, wiedząc jednak, że nadmierne
i niewłaściwe korzystanie z dobrodziejstw środowiskowych naszego kraju prowadzi do jego
degradacji.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bielanach Wrocławskich mijający rok był wyzwaniem nie tylko dla uczniów czy nauczycieli, ale
również rodziców, którzy martwili się o przyszłą edukację swoich dzieci, jak i zbyt długą
izolację, która przyczyniła się do wielu trudności. Pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej zajęcia odbywały się systematycznie
przez cały rok szkolny w formie online lub
hybrydowo. Podczas zdalnego nauczania nauczyciele wykorzystywali różne metody i formy pracy z uczniami m.in. programy interaktywne, filmy dydaktyczne, metodyczne,
prezentacje multimedialne. Systematycznie
odbywało się diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów. Nauczyciele prowadzili
zajęcia dla uczniów zdolnych oraz przygotowali ich do udziału w wielu konkursach.
Większość uroczystości szkolnych odbywało
się w formie online, wymagało to od nauczycieli zdobycia nowych umiejętności, gdyż
nagranie i złożenie filmów było nie lada wyzwaniem. Młodzież klas 8 angażowała się
w działania wolontariatu poprzez zbiórkę
darów dla dzieci z Ukrainy i Wileńszczyzny,
przygotowanie paczek dla bezdomnych i potrzebujących, będących na kwarantannie, nagrywanie bajki dla dzieci klas 0-III. W czerwcu udało się już stacjonarnie uczestniczyć
w zbiórce funduszy, która odbyła się w Centrum Handlowym Magnolia Park na rzecz
Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci, która
sprawiła uczniom wiele radości i była powrotem do normalności. Przygotowując klasy 8
do egzaminu udało się zorganizować konsultacje stacjonarne, podczas których uczniowie
mieli możliwość spotykania się z nauczycielami przedmiotów egzaminacyjnych, w celu
indywidualnego omówienia zagadnień wymagających usystematyzowania i utrwalenia. Na początku grudnia 2020 r. stacjonarnie
przeprowadziliśmy próbny Egzamin Ósmoklasisty Operonu, a w marcu egzamin próbny
WSIP. Oba przebiegały zgodnie z zachowa-

Szkoła uzyskała certyfikat w ramach projektu konkursu Szkoła dla Niepodległej. Kreatywność
uczniów i ich zaangażowanie mierzyliśmy
podczas realizacji ośmiu innowacji pedagogicznych, podczas których nagrywaliśmy sztukę teatralną i słuchowisko radiowe online
na platformie Teams. Innowacja metodyczna Kształcimy i kreujemy, dbamy o naturalną
W świecie gestów pokazała dzieciom sposób twórczość uczniów.
Joanna Szymacha -Antoniewicz Zakończony rok szkolny nie należał do najporozumiewania się za pomocą gestów, poprzez naukę wybranych znaków języka migołatwiejszych. Duża część zajęć odbywała się
online. Ograniczone były kontakty rówieśnicze. Mimo wszystko uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza
Wraz z zakończeniem roku szkolnego nastę- potrzebę rozwijania u uczniów kompetencji Mazowieckiego w Tyńcu Małym stanęli na
puje podsumowanie poczynionych kroków informatycznych, ale też udowodniło wyż- wysokości zadania, co zaowocowało wieloi osiągnięć edukacyjnych szkoły. Jaki był szość edukacji stacjonarnej. Wraz z majowym ma świadectwami z wyróżnieniem i 32 naten rok w Szkole Podstawowej w Pustko- powrotem uczniów do szkół, szkoła zaczęła grodami wójta (średnia 5,8 i więcej). Czwowie Wilczkowskim?
na nowo tętnić życiem. Szkolne korytarze stały ro uczniów zostało laureatami konkursu
Przeniesienie szkolnych lekcji do przestrze- się głośne. Stęsknieni za sobą uczniowie każ- zDolnyŚlązak: z języka angielskiego – Maja
ni Internetu było sporym wyzwaniem i dla dą wolną chwilę wykorzystywali na wspólne Kozłowska z klasy 8b, Natalia Wojtczak z klauczniów, i dla nauczycieli. Większość uczniów przebywanie. Powróciły wycieczki, pikniki. sy 7b, Hanna Sadowska z klasy 7d oraz z mabyła już przygotowana do wykorzystywa- Szkoda tylko, że na tak krótko.
tematyki – Konrad Strzelec z klasy 8b. Dwonia technologii informacyjnych. Z łatwością Dla uczniów, którzy otrzymali promocję do je uczniów uzyskało tytuł finalisty: Blanka
oswoili się i nauczyli się korzystać z aplikacji klasy wyżej ten rok zakończył się szczęśliwie. Wojnicka z klasy 7a – biologia, Michał KoTeams, nawet ci najmłodsi uczniowie. Teams Nauczyciele, którzy poradzili sobie z zawi- mejko z klasy 7b – geografia.
nie był też problemem dla nauczycieli. Za rowaniami, ten rok też mogą uznać za udany. W trosce o zdrowie psychiczne i dobrostan
to dla niektórych uczniów problemem było Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pustkowie uczniów realizowany był program UPRIGHT
utrzymanie samodyscypliny, systematycz- Wilczkowskim oraz nauczyciele pamiętają – powszechny profilaktyczny program glonego uczenia się. Przeniesienie zajęć dydak- i dziękują rodzicom za wkład włożony w zdal- balnej interwencji na rzecz odporności, wdratycznych do świata wirtualnego pokazało ną edukację.
Lucyna Lachowicz

niem zasad reżimu sanitarnego. W Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Bielanach Wrocławskich od wielu lat utrzymuje się wysoki
poziom edukacji, czego potwierdzeniem
są liczne osiągnięcia naszych uczniów w różnych dziedzinach nauki i sportu. Wielu naszych podopiecznych uczestniczyło w konkursach ogólnopolskich zdobywając tytuł
laureata konkursu zDolny Ślązak z geografii
– Bartosz Koliński, laureata w XXI Dolnośląskim Konkursie Od Solidarności do III Rzeczypospolitej w kategorii klas VII-VIII – Paulina
Skonieczna, Krystian Zawisza, Piotr Krzak,
laureata w XXI Dolnośląskim Konkursie Od
Solidarności do III Rzeczypospolitej w kategorii
klas IV-VI – Irena Ulatowska, Urszula Pandel,
Mikołaj Biernat, laureata w konkursie z języka angielskiego Olimpus – Sebastian Chruszczyński, Anastasia Andrash, Maja Korletjanu,
Milena Adamów, Aleksandra Stępień, Wiktoria Uzdrowska, laureata w konkursie z języka angielskiego Galileo – Maja Korletjanu,
Kinga Ostoja-Solecka, Wiktoria Uzdrowska,
laureata w konkursie z języka niemieckiego Olimpus – Weronika Choromańska. Nasi
uczniowie zajęli również II miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności – zdobycie certyfikatu szkoły innowacji i kreatywności – Jagoda Wróblewska, Magdalena
Nowicka, Sebastian Chruszczyński, Dawid
Karczewski, Hubert Ilnicki, Jakub Piórkowski.
Cieszymy się, że chociaż w czerwcu wszyscy
spotkaliśmy się w szkole. Było widać, że dzieci są spragnione spotkań z rówieśnikami. Pomimo wielu trudności, które napotkaliśmy
w ciągu całego roku szkolnego, dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej, udało nam się zrealizować wszystkie założone
cele. Jest nam bardzo miło poinformować,
że 101 uczniów naszej placówki otrzymało
świadectwa z wyróżnieniem w tym dwie
osoby, które uzyskały średnią 6,0: Adam
Ćwir i Filip Głowacki.
Joanna Para

Rok w cieniu pandemii

Szkoła w pandemii

żany w celu poprawy i promocji zdrowia psychicznego wśród nastolatków.
Psycholog szkolny przeprowadził akcję Miło
mi się poznać – uczniowie odpowiadali na
pytania dotyczące ich samych, pozwalające
im na refleksję i pogłębienie wiedzy na temat swojej osoby.
Rozpoczął się projekt Jeans – II życie – sztuka kreacji pod patronatem Ministerstwa
Kultury. Projekt opiera się na różnych działaniach ekologicznych, związanych z modą,
pracą w zespole, aktywnością i kreatywnością uczniów oraz nabyciem nowych umiejętności praktycznych.
Po powrocie do nauczania stacjonarnego nauczyciele postawili na budowanie i zacieśnianie relacji, integrację zespołów klasowych.
Odbyła się akcja Dzień pustej klasy. Tego dnia
lekcje odbywały się w plenerze, zarówno
na terenie szkoły jak i całej miejscowości.
Magdalena Lewczuk
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Jesteśmy dumni
z naszych uczniów

W minionym roku szkolnym, specyficznym ze
względu na trudną sytuację sanitarno-epidemiologiczną, grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Odkrywców i Podróżników
w Kobierzycach, odniosła znaczące sukcesy
w konkursach przedmiotowych wysokiej rangi. XXI edycję Dolnośląskiego Konkursu Historycznego Od Solidarności do III Rzeczypospolitej
patronował Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk
oraz Dolnośląski Kurator Oświaty Roman
Kowalczyk. W etapie finałowym konkursu
uczniowie mieli za zadanie przygotować prezentacje multimedialne na temat: Solidarność
we wspomnieniach świadków historii oraz
jako międzyosobowa relacja, ruch społeczny i związek zawodowy. Pierwsze miejsce
w kategorii klas starszych zajęła drużyna reprezentująca naszą szkołę w składzie – Amelia Maleszko, Florian Dobrowolski i Filip Radko, natomiast w kategorii klas młodszych –
Laura Delikatna, Oliwia Cesarz i Anastazja
Pachut wywalczyły drugie miejsce. Finał
IX edycji konkursu powiatowego Przyroda
wokół nas odbył się 15 czerwca 2021 roku na

terenie wrocławskiego zoo. Konkurs został
zorganizowany przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych wspólnie z powiatem
wrocławskim, pod patronatem honorowym
Starosty Powiatu Wrocławskiego Romana Potockiego. W zmaganiach finałowych uczestniczyło 10 szkół z naszego powiatu. Pierwsze
miejsce wywalczyła drużyna z naszej szkoły
w składzie: Barbara Buczyłko, Aleksandra
Nowak, Maja Rumian i Hubert Marciniak. Mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej
Nasi uczniowie wzięli również udział w XIV wolontariusze z Zespołu Szkolno-Przededycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk szkolnego w Bielanach Wrocławskich włąPrzyrodniczych Świetlik. Mateusz Pacholik czyli się do akcji charytatywnej Pola nadziei
z klasy 1b, Michał Sikora z klasy 2a i Barba- na rzecz fundacji Wrocławskie Hospicjum
ra Korkuś z klasy 2b zdobyli wyróżnienie, dla dzieci. 11 czerwca 2021 roku w Centrum
a uczennica klasy 8a Karolina Witwicka zo- Handlowym Magnolia Park w godzinach od
stała laureatką II miejsca. Wszyscy otrzymali 10.00-13.00 uczniowie z klas 8 w liczbie
21 osób, w maskach i rękawicach, z zachodyplomy i nagrody książkowe.
waniem dystansu społecznego, kwestowali
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzyna rzecz nieuleczalnie chorych dzieci z camy sukcesów w kolejnym roku szkolnym!
łego Dolnego Śląska. Wyróżniali się wśród
Koordynatorzy konkursów przechodniów, gdyż byli ubrani w żółte kow Szkole Podstawowej im. Polskich szulki fundacji, posiadali ponumerowane
Odkrywców i Podróżników w Kobierzycach puszki, mieli naklejki, cukierki i żółte balony,
którymi obdarowywali darczyńców. Dla wielu wolontariuszy nie było to wcale łatwe zadanie. Trzeba było pokonać nieśmiałość i częa szerzej strategią dydaktyczną. W naszej pla- sto zmierzyć się z niechęcią przechodniów.
cówce nauczyciele klas 1-3 realizowali projekty edukacyjne m.in. Cukierki, Słodycze? Nie,
dziękuję!, Co z tego wyrośnie?, które miały na
celu nabywanie wiedzy i umiejętności dbania
o własne zdrowie, prawidłowe odżywianie.
W klasach 4-8 z przedmiotów humanistycz- Na początku lipca mieszkańcy Budziszowa
nych były realizowane projekty, które miały spotkali się na plenerowej imprezie, by w radoza zadanie rozwijać w uczniach ciekawość sny sposób przywitać nadchodzące wakacje.
świata, umiejętności poprawnego mówienia, Sołtys wsi Anna Janecka i rada sołecka przypisania, odbioru tekstów kultury, jak również gotowali wiele atrakcji, szczególnie dla dzieci.
miały wprowadzać ich w tradycję i sferę war- Zapewnili poczęstunek, była zabawa na świetości narodowych oraz kształtować postawy
otwartości wobec innych kultur. Między innymi były to projekty edukacyjne takie jak:
Stacja Kultura, Nasza przeszłość, Dawne kultury, Plakat społeczny, Jak przemawiać?, Moja
ulubiona książka.

Podsumowanie roku

Rok szkolny 2020/2021 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pustkowie Żurawskim był
niezwykle trudnym wyzwaniem zarówno dla
nauczycieli, jak i uczniów. Konieczność zastosowania edukacji zdalnej w związku z pandemią
COVID-19 była dla wszystkich niełatwą zmianą.
Niemniej, mimo tych trudnych doświadczeń,
szkoła, uczniowie, rodzice oraz nauczyciele
stanęli na wysokości zadania. Możemy zatem
pochwalić się wieloma sukcesami osiągniętymi
nie tylko w czasie zajęć stacjonarnych, ale również w trakcie trwania edukacji zdalnej.

W konkursach humanistycznych sukcesem
naszych uczniów jest udział w Wojewódzkim
Konkursie Recytatorskim przeprowadzonym
w ramach projektu Wędrówki Szlakiem Wartości 2021 i zdobycie na etapie wojewódzkim II miejsca przez Darię Nowak (kl. 7) oraz
III miejsca przez Filipa Wineckiego (kl. 8).
W ogólnopolskim konkursie Orzeł Ortograficzny nasze uczennice z klasy drugiej Patrycja
Drzazga i Hanna Włoszek otrzymały V miejsce, natomiast VI miejsce zajęła Julia Michoń.
W tymże konkursie w starszych klasach Julia
Kapelańczyk (kl. 5) zajęła IV miejsce, a Anna
Pawlina (kl. 7) VIII miejsce.

Młodzież uczy się pomagać

Z przedmiotów przyrodniczych w klasach 4-8
były realizowane projekty Edukacja przyrodnicza nie tylko przed komputerem, Zielnik drzew
liściastych, a także Wiem, co jem, które miały
na celu rozbudzać i wzmacniać pasję badawczą, ciekawość świata, poszerzać świadomość
na temat zdrowego odżywiania. W klasach
siódmych były prowadzone dwa projekty
Uczniowie klas 5-8 wzięli udział w Ogólopol- edukacyjne Wielkanocny mazurek, jak rówskiej Olimpiadzie Olimpus. Z biologii najlep- nież Gromadzenie i opracowywanie danych
szy wynik osiągnął Jakub Popek (kl. 5), który statystycznych, które rozwijały i poszerzały
zajął XVI miejsce, a z geografii Julia Kapelań- wiedzę matematyczną uczniów.
czyk (kl. 5), która zajęła XIX miejsce.
Praca zdalna i stacjonarna w roku szkolnym
Uczniowie klas I-III uczestniczyli w Dolnoślą- 2020/2021 wymagała dużej mobilizacji, wyskim konkursie smogowym Stwórz Smogo- trwałości w przekazywaniu wiedzy i dostoluda, a także w Gminnym Przeglądzie Recyta- sowania do innych warunków i form pracy.
torskim Wiosenne Przebudzenie, gdzie wy- Odniesienie przeróżnych sukcesów w trakcie
różnienie otrzymała uczennica klasy trzeciej trwania nauki, a także promocja do następnej
klasy, jest odzwierciedleniem zaangażowania
Magdalena Dobrowolska.
uczniów, nauczycieli, rodziców w proces eduPraca stacjonarna i zdalna to również rekacji w tym trudnym dla wszystkich czasie.
alizacja projektów edukacyjnych, które są
Małgorzata Mazurów
jedną z aktywizujących metod kształcenia,

Jak sami mówili zdarzało się, że przechodnie
omijali ich szerokim łukiem. Niektórzy jednak poradzili sobie znakomicie, rozmawiali
nawet po angielsku. Wszyscy jednak twierdzili, że było to dla nich ciekawe i pouczające
doświadczenie, które w przyszłości zaowocuje większym zrozumieniem dla ludzi potrzebujących. Uczniowie biorący udział w kampanii Pola Nadziei mieli okazję nauczyć się jak
można nieść pomoc bliźnim i stać się prawdziwym wolontariuszem. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w ten piątkowy dzień,
pomimo zmęczenia przez trzy godziny kwestowali poświęcając swój wolny czas, aby
pomagać innym. Dzięki Waszym działaniom
sprawicie radość nieuleczalnie chorym dzieciom i przyczynicie się do polepszenia ich
codziennego życia.
Joanna Para

Witajcie wakacje
w Budziszowie

żym powietrzu, radosne chwile uwieczniła
fotobudka, a organizatorzy wspólnej zabawy
dziękują wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do realizacji tego
udanego wydarzenia.
Janusz Kołodziej

UWAGA WŁAŚCICIELE BUDYNKÓW
Zgodnie z zapisami Ustaw z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej
ewidencji emisyjności budynków ( Dz.U.2021 poz. 554 tj.)

od 1 lipca 2021 r.
powstał obowiązek składania deklaracji dotyczącej źródła ogrzewania, do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków,
które posiadają źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW.
Więcej informacji uzyskacie Państwo w załączonej ulotce i na specjalnych stronach internetowych Głównego Urzędu
Nadzoru Budowlanego, gdzie będziecie mogli Państwo przekazać deklarację w formie elektronicznej:
https://zone.gunb.gov.pl/
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq
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GMINNA POMOC W WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW
Gmina Kobierzyce podpisała porozumienie o współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu
Czyste Powietrze
Miło nam poinformować, że Gmina Kobierzyce podpisała
porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie pomocy mieszkańcom w wypełnianiu wniosków do programu Czyste
Powietrze. W ramach porozumienia został otwarty punkt
konsultacyjny, w którym m.in. będą mogli Państwo uzyskać
pomoc w wypełnianiu wniosków do programu, jak również
skonsultować wątpliwości oraz złożyć wersję papierową
wniosku za pośrednictwem Urzędu Gminy Kobierzyce.
Informacji dot. programu w Urzędzie Gminy Kobierzyce
udzieli Państwu Hanna Żurawska (tel. 713698124 / e-mail:
hzurawska@ugk.pl). W przypadku chęci uzyskania pomocy
w wypełnieniu wniosku do programu prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne lub poprzez pocztę
elektroniczną.
Założenia programu Czyste Powietrze
Program Czyste Powietrze jest programem ogólnopolskim
skierowanym do właścicieli lub współwłaścicieli budynków
mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną
księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym
kwoty 100 000 zł (w przypadku uzyskiwania dochodów
z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta
nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł). W przypadku osób
których przeciętny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1564 zł netto
w gospodarstwie wieloosobowym, oraz 2189 zł netto
w gospodarstwie jednoosobowym, a osoby te uzyskają
stosowne zaświadczenie o dochodach z Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, mogą skorzystać z podwyższonego
poziomu dofinansowania.
Na podstawie programu Czyste powietrze można ubiegać
się o dofinansowanie do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe (węgiel, drzewo, biomasa drzewna) niespełniających norm klasy 5 wg PN-EN
303-5:2012 na nowe nowoczesne źródła ciepła spełniające
najwyższe normy. W ramach ww. programu można również ubiegać się o dofinansowanie na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku
(docieplenie przegród budowlanych, wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej, instalacja wentylacji mechanicznej
z odzyskiem ciepła - rekuperacją).
UWAGA! Dnia 1 lipca 2021 r. w programie Czyste Powietrze
wprowadzono zmianę dotyczącą rezygnacji z dofinansowania kotłów opalanych węglem frakcji ekogroszek posiadających certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie
wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign). Osoby
chcące skorzystać z dofinansowania na ww. źródło ciepła
mogą to jeszcze zrobić pod warunkiem realizacji inwestycji
do 31.12.2021r. tj. koszt będzie uznany jako kwalifikowany
pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego ten koszt oraz zakupu (wystawienie faktury lub
równoważnego dokumentu księgowego) i montażu kotła
do 31 grudnia 2021 r. Po 1 stycznia 2022 r. nie będzie możliwości uzyskania dofinansowania na ww. źródło ciepła.
Informacje dot. programu takie jak m.in. regulamin oraz
wymagana dokumentacja dostępne są na stronie internetowej portalu beneficjenta: https://portal.fos.wroc.pl
Infolinia programu Czyste Powietrze – tel. 607 700 370 lub
669 998 387.

Informujemy również, że w dalszym ciągu Gmina Kobierzyce realizuje Program Ograniczania Niskiej Emisji, w ramach
którego można ubiegać się o dofinansowanie na wymianę
źródła ogrzewania. Wnioskodawcą może być mieszkaniec
posiadający prawo własności do nieruchomości (również
lokalu mieszkalnego), parafia, wspólnota mieszkaniowa
lub spółdzielnia mieszkaniowa. Dofinansowaniu podlega
inwestycja wymiany starego kotła wykorzystującego paliwo
stałe niespełniającego norm klasy 5 wg PN-EN 303-5:2012,
na bardziej ekologiczne źródło, program nie obejmuje nowo
budowanych budynków, w których nie było dotychczas
zainstalowanego źródła ciepła. Mieszkaniec może ubiegać
się o dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych, nie
więcej jednak niż 10 000 zł w przypadku osób fizycznych
i parafii lub nie więcej niż wynosi iloczyn liczby lokali mieszkalnych korzystających ze wspólnego źródła ogrzewania
i kwoty 4 000 zł w przypadku wspólnot lub spółdzielni
mieszkaniowych.
Rodzaje kosztów kwalifikowanych określone są w regulaminie dotyczącym realizacji Programu Ograniczania Niskiej
Emisji dla Gminy Kobierzyce, są to m.in.: koszt zakupu nowego źródła ciepła, usługa montażu nowego źródła ciepła,
demontażu starego źródła ciepła, koszt przyłącza gazowego, zbiornik na ciepłą wodę, wkład kominowy. Regulamin
programu wraz ze wzorami dokumentów niezbędnych do
uzyskania dofinansowania znajdziecie Państwo na stronie
internetowej Urzędu Gminy Kobierzyce: www.ugk.pl w zakładce Gospodarka Niskoemisyjna.
Wyższe letnie temperatury zachęcają do spędzenia czasu
w ogrodzie, co sprzyja licznym porządkom, trzeba jednak
pamiętać, że nie należy spalać liści i gałęzi w przydomowych
ogródkach. Często nie zastanawiamy się nad tym, co znajduje się w naszych ogrodowych paleniskach i wrzucamy
tam nie tylko organiczne odpady, ale również śmieci. W ten
sposób zatruwamy powietrze, nawet jednorazowe spalenie
jest szkodliwe dla otoczenia. Odpady organiczne takie jak
liście, gałęzie, zwiędłe rośliny, skoszoną trawę, możemy
gromadzić w workach i zostaną one odebrane w każdej
ilości zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów bio. Nie
wypalajmy traw, to przede wszystkim przynosi więcej strat
niż korzyści dla środowiska. Oprócz zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego takie zachowanie wpływa również
na faunę i florę. Zwierzęta chroniące się w gęstych trawach,
zaroślach czy suchych gałęziach, przez takie zachowanie
narażone są na niebezpieczeństwo, a pamiętajmy o tym, że
takie zwierzęta jak jeże, które często zamieszkują również
nasze ogrody, są naszymi sprzymierzeńcami w walce ze
szkodnikami jak np. ślimaki czy myszy.
Pamiętajmy że smog to problem całoroczny! Jednakże
nasilenie tego zjawiska obserwujemy w okresie zimowym, związane jest to głównie z emisją kominową.
W trosce o nasze środowisko oraz zdrowie, przed najbliższym
sezonem grzewczym, warto pomyśleć o wymianie starego
niewydajnego kotła na paliwo stałe na bardziej ekologiczne
źródło ciepła. Wiosna i lato to dobry okres na remonty i zmiany źródeł ogrzewania. Zachęcamy Państwa do zapoznania
się z ofertą dofinansowań wspierających inwestycje termomodernizacyjne jak i wymiany źródła ciepła.
Często zapominamy o tak oczywistej rzeczy, jak powietrze z którego każdy z nas korzysta, zadbajmy zatem o nie,
poprzez zmianę złych nawyków, poprzez edukację najbliższych. Bądźmy przykładem dla naszych dzieci i rozmawiajmy
o zagrożeniach związanych z zanieczyszczeniem powietrza
z naszymi rodzicami czy sąsiadami. Często zwykła rozmowa
w gronie najbliższych wystarczy, aby zmienił się nasz światopogląd. Wspólnymi siłami możemy więcej!

Gdzie szukać informacji na temat programów dofinansowań wymiany źródła ogrzewania?
Program Czyste Powietrze Wojewódzki Fundusz Ochrony infolinia programu prowadzona przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tel. 607 700 370
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
lub 669 998 387 | https://wfosigw.wroclaw.pl/
Obsługa punktu konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
Program Ograniczana Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzyce
(dofinasowanie wymiany źródła ciepła)

Hanna Żurawska
tel. 71 36 98 124 | e-mail: hzurawska@ugk.pl
www.ugk.pl w zakładce gospodarka niskoemisyjna

Wydawanie Zaświadczeń o dochodach na potrzeby programu Czyste Powietrze (dotyczy osób ubiegających się o podwyższony poziom dofinansowania) Gminy Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kobierzycach

GOPS
tel. 71 36 98 000 | e-mail: info@gops.kobierzyce.pl

Dzień Rodziny 2021

Dzień Rodziny organizowany przez Kobierzycki Ośrodek Kultury odbył się 26 czerwca
2021 r. Po tak długim i trudnym dla nas czasie
w końcu mieliśmy okazję spotkać się i spędzić
razem parę chwil. Któż nie chciałby choć na
chwilę znów stać się dzieckiem? Dzień Rodziny był świetną okazją, aby przypomnieć
sobie, że w każdym z nas jest coś z malucha.
Był to dzień niezapomniany nie tylko dla nas
dorosłych, ale też dla naszych pociech. Przez
wiele miesięcy całe życie kulturalne przeniesione było do sieci, tak aby w jak największym
stopniu umożliwić mieszkańcom Gminy
Kobierzyce dostęp do kultury za pośrednictwem internetu. Jednak nadszedł moment,
kiedy to stadion w Kobierzycach zamienił
się w fantastyczny plac zabaw! Moc atrakcji
przygotowano nie tylko dla dzieci, ale też dla
całych rodzin. Rozrywek był ogrom – dmuchańce, miasteczko Boba Budowniczego
z parkiem maszynowym czy centrum animacji pod dowództwem instruktorów KOK –
to tylko ułamek tego co przygotowaliśmy dla
mieszkańców. Tego dnia nie tylko farciarze
mogli zakręcić naszym kołem fortuny, tutaj
każdy miał okazję otrzymać pamiątkowy
upominek! Ogromnym zainteresowaniem
cieszyły się warsztaty chemiczne. Podczas
eksperymentów każda dziewczynka mogła
się poczuć jak Maria Skłodowska-Curie, a każdy chłopiec stał się na chwilę zwariowanym
naukowcem. Przecież chemia jest doskonałą
dziedziną nauki do pobudzania u dzieci ciekawości, a samodzielne wykonywanie eksperymentów pozostawiło po sobie nie tylko
ogromną ilość wrażeń, ale przede wszystkim
wiedzę. Dla tych, których bardziej interesowały zajęcia artystyczne przygotowane
zostało stanowisko, gdzie można było stwo-

rzyć własne ozdobne zapinki. Wielobarwne
koraliki zamieniły się w bransoletki, naszyjniki czy kolczyki, niedaleko od tego miejsca
rozciągała się długa kolejka młodych dam,
które chętnie korzystały z zaplatania kolorowych warkoczyków. Poza tym mogliśmy się
sprawdzić w wielu innych dziedzinach, takich
jak malarstwo, czy stworzyć unikalne konstrukcje w pracowni samolotów. Do wspólnej
zabawy zapraszała również Ochotnicza Straż
Pożarna, która nie tylko pokazała jak działa
ich sprzęt, ale zachęcała do zabaw i gier ruchowych z wykorzystaniem niezbędnych
do ratowania ludzkiego życia urządzeń. Kto
nie chciał w dzieciństwie zostać strażakiem?
Czerwony wóz i syrena alarmowa, to wszystko mogliście zobaczyć tego dnia na stadionie. Może to właśnie ten dzień sprawił, że
w przyszłości zwiększą się szeregi ochotników
w staży pożarnej. Dzień Rodziny nie mógł się
odbyć bez współpracy z Kobierzyckim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, gdzie każdy przed
ekranem na rowerze mógł się poczuć niczym
uczestnik Tour de Pologne, a podczas turnieju strzeleckiego niczym piłkarska reprezentacja strzelić kilka bramek. Atrakcją stoiska
KOSiR były z pewnością również elektryczne
hulajnogi oraz porady dietetyczne, bo w końcu w zdrowym ciele zdrowy duch! Ten pełen
atrakcji dzień został zwieńczony występem
zespołu Dox, który swoją charyzmą i tanecznymi brzmieniami porwał publiczność.
Najważniejsze tego dnia były jednak uśmiechy na twarzach dzieci i to nam się udało
wywołać. Mamy nadzieję, że teraz będziemy
spotykać się coraz częściej, a w przyszłym
roku stworzymy pękający w szwach kalendarz pełen kulturalnych wydarzeń.
Ewelina Grabowska
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Czas na sport w Gminie Kobierzyce

Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji
zaprasza mieszkańców Gminy Kobierzyce
do aktywnego spędzania wolnego czasu
na świeżym powietrzu, korzystając z gminnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
Prezentujemy państwu listę miejsc, które
warto odwiedzić zarówno w wakacje jak
i przez cały rok:
BĄKI – ul. Spacerowa
- plac zabaw, siłownia zewnętrzna, boisko do
koszykówki, altanka
BIELANY WROCŁAWSKIE – ul. Brzozowa
- plac zabaw, teren rekreacyjny
BIELANY WROCŁAWSKIE – ul. Cisowa
- plac zabaw, teren rekreacyjny
BIELANY WROCŁAWSKIE – ul. Fiołkowa
- dwa place zabaw, siłownia zewnętrzna, boisko do koszykówki, amfiteatr, teren spacerowo-rekreacyjny
BISKUPICE PODGÓRNE – ul. Słoneczna
- plac zabaw, siłownia zewnętrzna, teren rekreacyjny, altanka
BUDZISZÓW – ul. Słoneczna
- plac zabaw
CHRZANÓW – ul. Topolowa
- plac zabaw, boisko do piłki nożnej oraz koszykówki, orbitrek
CIESZYCE – ul. Kasztanowa/ul. Słoneczna
- plac zabaw, siłownia zewnętrzna, teren rekreacyjny, boisko do piłki nożnej
DAMIANOWICE – ul. Sportowa
- teren rekreacyjny, boisko do piłki nożnej
DAMIANOWICE – ul. Spółdzielcza
- plac zabaw, świetlica
DOBKOWICE – ul. Partyzantów
- plac zabaw
DOMASŁAW – ul. Kwiatowa
- plac zabaw, siłownia zewnętrzna, teren rekreacyjny, boisko do koszykówki, altanka
DOMASŁAW – ul. Sportowa
- boisko do piłki nożnej
JASZOWICE – ul. Mickiewicza
- plac zabaw

Szczepankowice

Kuklice

JASZOWICE – ul. Sportowa
PUSTKÓW WILCZKOWSKI – ul. Wrocławska
- plac zabaw, boisko do piłki nożnej, świetlica - plac zabaw, siłownia zewnętrzna, boisko do
piłki nożnej
KOBIERZYCE – ul. Św. Wojciecha
- plac zabaw, teren rekreacyjny, boisko do koszykówki
KOBIERZYCE – Al. Pałacowa
- plac zabaw, siłownia zewnętrzna, teren rekreacyjny, altana

TYNIEC MAŁY – ul. Parkowa
- plac zabaw

TYNIEC NAD ŚLĘZĄ – ul. Ogrodowa
- plac zabaw
PUSTKÓW ŻURAWSKI – ul. Kolejowa
- plac zabaw, boisko do piłki nożnej, świetlica TYNIEC NAD ŚLĘZĄ – ul. Sportowa
- plac zabaw, boisko do piłki nożnej
RACŁAWICE WIELKIE – ul. Żernicka
- plac zabaw, teren rekreacyjny, boisko do piłki TYŃCZYK – ul. Leśna
nożnej oraz siatkówki, altanka, orbiterek
- plac zabaw,

KOBIERZYCE – ul. Sportowa
ROLANTOWICE 4a
- plac zabaw, siłownia zewnętrzna, boisko do - plac zabaw, świetlica
piłki nożnej, teren spacerowo-rekreacyjny
SOLNA – ul. Krucza
KRÓLIKOWICE – ul. Kobierzycka
- plac zabaw, świetlica
- plac zabaw, siłownia zewnętrzna, teren re- SOLNA – ul. Parkowa
kreacyjny, boisko do piłki nożnej, boisko do - boisko do piłki nożnej
koszykówki, altanka
SZCZEPANKOWICE – ul. Wrocławska
KRZYŻOWICE – ul. Główna
- plac zabaw, teren rekreacyjny, boisko do
- plac zabaw, siłownia zewnętrzna, boisko do koszykówki
piłki nożnej, altanka, świetlica
SZCZEPANKOWICE – ul. Sportowa
KSIĘGINICE – ul. Oławska
- boisko do piłki nożnej
- plac zabaw, teren rekreacyjny, boisko sporŚLĘZA – ul. Tulipanowa
towe
- plac zabaw, teren rekreacyjny, altanka
KUKLICE – ul. Lipowa
ŚLĘZA – ul. Przystankowa 4
- plac zabaw, siłownia zewnętrzna, teren re- plac zabaw, siłownia zewnętrzna, teren rekreacyjny
kreacyjny, boiska do piłki nożnej, rolkostrada
MAGNICE – ul. Parkowa
ŚLĘZA – ul. Główna
- plac zabaw, boisko do piłki nożnej
- plac zabaw, siłownia zewnętrzna, teren
MAŁUSZÓW – ul. Jagodowa
rekreacyjny, boisko do piłki nożnej oraz ko- plac zabaw, siłownia zewnętrzna, teren re- szykówki
kreacyjny, altanka
TYNIEC MAŁY – ul. Sportowa
MAŁUSZÓW – ul. Sportowa
- plac zabaw, siłownia zewnętrzna, teren re- boisko do piłki nożnej
kreacyjny, altanka
NOWINY – ul. Wesoła
- plac zabaw, siłownia zewnętrzna, teren rekreacyjny, boisko do siatkówki

WIERZBICE – ul. Tarnopolska
- plac zabaw, siłownia zewnętrzna, boisko do
piłki nożnej, teren rekreacyjny
WYSOKA – ul. Radosna
- plac zabaw, siłownia, boisko do koszykówki
WYSOKA – ul. Chabrowa
- plac zabaw, siłownia zewnętrzna
WYSOKA – ul. Jeżynowa
- plac zabaw
ŻERNIKI MAŁE – ul. Sportowa
- plac zabaw, siłownia zewnętrzna, boiska
sportowe, teren rekreacyjny
ŻURAWICE – ul. Klonowa
- plac zabaw, siłownia zewnętrzna, boiska
sportowe
Więcej informacji na temat sportowej bazy
Gminy Kobierzyce znajdą Państwo na stronie
internetowej Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji: www.sport-kobierzyce.pl, oraz
na profilu Facebook @KOSIRKobierzyce lub
pod numerem telefonu: 717 151 200.
Sebastian Raś
KOSiR

OWSIANKA – ul. Wiśniowa
- plac zabaw, boisko do piłki nożnej
PEŁCZYCE – ul. Kobierzycka
- plac zabaw, teren rekreacyjny, boisko do
piłki nożnej
PEŁCZYCE – ul. Długa
- plac zabaw
Kobierzyce, ul. Sportowa

Bielany Wrocławskie, ul. Brzozowa

Kobierzyce, ul. Świętego Wojciecha

