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moja gmina - moja wieś
XII Sesja Rady Gminy Kobierzyce

Ważne telefony
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy

Ryszard Pacholik
Piotr Kopeć
Maria Prodeus
Maria Wilk

RADA GMINY

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

Kierownik Referatu
Biuro Obsługi Klienta
Sekretariat
Dowody osobiste

Joanna Kłodzińska
Anna Muraczewska
Barbara Hebda
Magdalena Sypniewicz
Anna Rytarowska
Małgorzata Biesiada

71 36 98 128
71 36 98 126
71 36 98 123
71 36 98 127
601 549 532
607 439 039
71 36 98 120
71 36 98 209
71 36 98 130
71 36 98 105
71 36 98 106
71 36 98 125
71 36 98 190

REFERAT FINANSOWY

Wymiar podatków lokalnych od osób fizycznych
Joanna Szymczak
Agnieszka Łysakowska
Edyta Duniec
Wymiar podatków lokalnych od osób prawnych
Jacek Skrzyniarz
Anna Bojdo
Księgowość podatkowa
Marek Wilk
Egzekucja
Anna Muraczewska
Kasa

71 36 98 103
71 36 98 131
71 36 98 132
71 36 98 113
71 36 98 104
71 36 98 141
71 36 98 122

REFERAT BUDOWNICTWA, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
I ZASOBÓW NATURALNYCH

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

71 36 98 214
71 36 98 191

Kierownik referatu
Pozyskiwanie środków zew.
Zamówienia publiczne

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

REFERAT ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH I ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH

Monika Penczak
Anna Dudarska
Sylwester Janaszkiewicz
Angelika Olejnik
Paweł Piwowarski

REFERAT EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

Kierownik referatu
Sport
Oświata i kultura

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC

Informatyka
Działalność gospodarcza
Audytor wewnętrzny
Ewidencja ludności
Sprawy wojskowe i OC
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71 36 98 110
71 36 98 136
71 36 98 177
71 36 98 107
71 36 98 171
71 36 98 211
71 36 98 111

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

Barbara Świerczyńska

71 36 98 206

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

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Radca Prawny

71 36 98 192
71 36 98 112
71 36 98 201
71 36 98 180
71 36 98 108
71 36 98 124

Anna Wilisowska
Wojciech Duczek
Edyta Chomiak
Iwona Witkowska

Stanowiska samodzielne

Kadry
Promocja gminy

71 36 98 224
71 36 98 204

Marianna PawęzowskaKlebaniuk

71 36 98 208
71 36 98 163
71 36 98 138
71 36 98 200
71 36 98 199
71 36 98 205
71 36 98 203
71 36 98 189
71 36 98 202
71 36 98 000
71 36 98 017

Październikowe obrady
W dniu 28 października 2011r. miała miejsce XII Sesja Rady Gminy Kobierzyce.

Radni w jej trakcie podjęli szereg uchwał dotyczących różnorodnych dziedzin z życia Gminy
Kobierzyce. Najwięcej uchwał dotyczyło miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Zostały uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego m.in. dla obszaru położonego: przy ulicy Kolejowej i Ryżowej w miejscowości Bielany Wrocławskie, przy ul. Przystankowej
w Ślęzie, przy ul. Długiej we wsi Pełczyce, a także
dla obszaru położonego w rejonie bażanciarni w
obrębach Bielan Wrocławskich i Domasławia. Ponadto w trakcie XII Sesji Rady Gminy Kobierzyce

podjęto uchwały dotyczące zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Kobierzyce na lata
2011-2022, zmiany budżetu Gminy Kobierzyce
na 2011r. , wyboru ławników na kadencję 20122015. Podczas październikowych obrad została
przedstawiona informacja dot. realizacji zadań
oświatowych w Gminie Kobierzyce w roku szkolnym 2010/2011r. oraz złożono raport z realizacji
Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce, a także sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami.

Maria Okraszewska

W związku z budową sklepu spożywczego „Biedronka” w Kobierzycach
firma poszukuje kandydatów na stanowiska Sprzedawca Kasjer. Zainteresowane osoby prosimy o składanie aplikacji (CV) do dnia 25 listopada 2011
w Biurze Obsługi Klienta, w Urzędzie Gminy Kobierzyce.
Wynik zbiórki odpadów wielkogabarytowych
na terenie Gminy Kobierzyce
W dniu 01.10.2011r. na terenie Gminy Kobierzyce przeprowadzona została bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Organizatorem akcji były firmy odbierające odpady komunalne na terenie Gminy Kobierzyce:
Zakład Usług Komunalnych „HADLUX”, Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A
oraz Firma Remondis Sp. z o.o . Zbiórka, podobnie jak w ubiegłym roku cieszyła się zainteresowaniem mieszkańców. Mieszkańcy wystawiali przed swoje posesje niepotrzebny sprzęt gospodarstwa domowego tj. stare meble, zużyty sprzęt AGD, RTV itp.
W ramach zorganizowanej zbiórki zebrano 17,37 ton odpadów, w tym: 13,39 ton odpadów
wielkogabarytowych, 3,98 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Celem akcji
jest przede wszystkim właściwe zagospodarowanie odpadów, zmniejszenie liczby dzikich wysypisk śmieci na terenie Gminy oraz poprawa stanu środowiska przyrodniczego wokół nas.

Monika Pilichowska

Bardzo ważna informacja dla Przedsiębiorców oraz osób,
które prowadziły działalność gospodarczą
zarejestrowaną w Urzędzie Gminy Kobierzyce.
Informujemy Szanownych Państwa, że Gmina Kobierzyce ma obowiązek w terminie do dnia
31 grudnia 2011r. dokonać przeniesienia danych Przedsiębiorców do Ewidencji Centralnej
prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki. Operacja ta wymaga uzupełnienia i aktualizacji
danych ( NIP, PESEL, REGON , PKD 2007) przez wszystkich Przedsiębiorców. Osoby które nie dokonały dotąd tej czynności prosimy o osobiste zgłoszenie się do Urzędu Gminy Kobierzyce
do dnia 10 grudnia 2011r. (II p. pok. nr 39, tel. 71 36 98 205 w godz. 7.30. do 15.30) celem
sporządzenia niezbędnych korekt. Złożenie wniosku jest bezpłatne! Niedokonanie aktualizacji uniemożliwi przeniesienia danych Przedsiębiorcy z Ewidencji Lokalnej do Ewidencji
Centralnej, co w konsekwencji spowoduje brak wiarygodności Przedsiębiorcy.
Wydawca: Urząd Gminy w Kobierzycach
Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, tel. 71 36 98 125
Skład, łamanie, druk: Infomax-Wrocław Agencja Reklamy,
54-609 Wrocław, ul. Godlewskiego 7b/1, tel./fax 71 342 30 43

Sekretarz Gminy Kobierzyce Marii Wilk 71 36 98 125,

Redaguje zespół: Wojciech Duczek, Agnieszka Jankowska - Jakus,
Krzysztof Kmiecik, Janusz Kołodziej, Piotr Kopeć, Elżbieta Regulska, Wiesław Rytelewski, Anna Wilisowska, Maria Wilk, Małgorzata
Żurawska

informacje gminne
Obchody Dnia Niepodległości w Gminie Kobierzyce

„Ojczyznę wolną pobłogosław Panie”
Święto Niepodległości czci się w naszej Gminie w sposób szczególny. Narodowe flagi, biel i czerwień, patriotyczne pieśni, strofy wierszy dla Ojczyzny i jej bohaterów,
brzozowe krzyże – wymowne znaki poświęcenia życia za Ojczyznę i światełka zniczy – znaki naszej pamięci, budowały świąteczny nastrój w szkołach, wiejskich świetlicach, bibliotekach.
Spotykają się pokolenia najmłodszych, tych
którzy drogi do wolności znają jedynie (i na szczęcie) ze szkolnych podręczników z tymi, którzy „ze
świata czterech stron, z jarzębinowych dróg…..”
przybyli tu i swoim trudem stworzyli tę naszą wartość najcenniejszą – Polskę. Uroczystą Mszę Świętą
w intencji Ojczyzny sprawował ksiądz proboszcz
Andrzej Jacak, który w swoim kazaniu wielokrotnie przywoływał ważne i piękne słowo„życzliwość”
w wielorakim kontekście, ukazując znaczenie tej
wartości dla wyrażania i budowania patriotyzmu i
polskości także (a może nade wszystko), przez poszanowanie drugiego człowieka.
Uroczysty charakter nabożeństwa podkreślała
obecność sztandarów z szacunkiem niesionych
przez młodzież szkolną ze Szkoły Podstawowej
w Pustkowie Żurawskim, z GZS w Bielanach Wrocławskich, z OSP Iskierki z Pustkowa Żurawskiego.
Sztandar nieśli członkowie naszej społeczności ze
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Sybiraków oraz członków Stowarzyszenia SONICH. Były
też sztandary niesione przez Sołtysów Gminy Kobierzyce oraz przez pracowników naszego Urzędu
Gminy. We Mszy Świętej uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych – Ryszard Pacholik - Wójt Gminy Kobierzyce, Czesław Czerwiec
– Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce, radni
gminni i powiatowi oraz sołtysi. Złożeniem kwiatów pod pomnikiem Sybiraków oddano hołd tym
wszystkim, którzy cierpieli i oddali życie za Ojczyznę. W GCKiS odbyła się oficjalna akademia, którą
uświetniły pieśni patriotyczne w wykonaniu chóru
Cantilena oraz młodzieży z GCKiS w Kobierzycach.
Na zakończenie Wójt Gminy Kobierzyce wręczył
dyplomy oraz pamiątkowe książki członkom
Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych – Zarządu Kobierzyce.
W Tyńcu nad Ślężą Koło Gospodyń Wiejskich
po raz pierwszy z okazji Święta Niepodległości
zorganizowało spotkanie, na które zaproszono
wszystkich najstarszych mieszkańców wsi. Spotkanie uświetniła swa obecnością Poseł do Parlamentu Europejskiego Lidia Geringer de Oedenberg.
Były występy dzieci, koncertował zespół ludowy
„Olbrachtowiczanki, a także sami seniorzy dekla-

Święto Niepodległości w Tyńcu nad Ślężą

Święto Niepodległości w Kobierzycach

mowali wiersze i śpiewali pieśni pamiętane jeszcze
z czasów dzieciństwa…..łza się w oku zakręciła.
W Tyńcu Małym świetlica wiejska tradycyjnie
wypełniła się, aby uczcić Święto Niepodległości.
Uroczystość zainaugurowały dzieci z tynieckiej
szkoły, które pięknym śpiewem patriotycznych
pieśni (po ostatnią zwrotkę) i grą na instrumentach,
wprowadziły zebranych w odpowiedni nastrój.
„Stara Świetlica” w Bielanach Wrocławskich już
po raz piąty w dekoracjach z białych i czerwonych
róż, przy blasku świec i dźwiękach fortepianu
przywitała przybyłych na uroczystość gości. Jerzy
Jagoda wprowadził w nastrój świętowania śpiewająco opowiadając o tym, że „ deszcze niespokojne potargały sad, a oni na tej wojnie…” i, że „do
domu wrócili w piecu napalili…” – wrócili tutaj
do Bielan. Pierwszym osadnikom tej miejscowości szczególnie poświęcono ten wieczór, oni też
wspólnie wyśpiewali pierwsze miejsce w tradycyjnym konkursie, niezrównanym wykonaniem
piosenki „Szli na zachód osadnicy”. Zaznaczyli
też swoją obecność młodzi wyśpiewując patriotyzm w rytmie energetycznego rapu, porywając

wszystkich obecnych tekstem refrenu „Nie zapomnij skąd tutaj przybyłem, nie zapomnij gdzie się
urodziłem, bo w pamięci jest siła zaklęta, więc pamiętaj synu mój, o kolorach białym i czerwonym,
o symbolach orła i korony, bo w pamięci jest siła
zaklęta, więc pamiętaj synu mój”. Tu w Bielanach
zawsze ma miejsce wydarzenie szczególnej wagi
i miary. Tym razem gminny radny Krzysztof Kmiecik wspólnie z przyjaciółmi przywołał tekst pieśni
dotąd nieznanej „Modlitwa obozowa” dedykując ją swoim dziadkom, z których jeden zginął
w marszu jeńców pędzonych przez wycofujących
się Niemców, a drugiemu udało się przeżyć obóz
koncentracyjny w Dachau. „O Panie któryś jest na
niebie, wyciągnij sprawiedliwą dłoń! Wołamy z cudzych stron do Ciebie o Polski dach i Polską broń.
O Boże skrusz ten miecz, co siekł nasz kraj. Do wolnej Polski nam powrócić daj! Daj! By stał się twierdzą
nowej siły, nasz dom, nasz kraj,…” Wielką miłość
mieli w sercach Ci, którzy tak potrafili się modlić.
Wymodlili i wywalczyli dla nas niepodległą Polskę
– „… i za to winniśmy im cześć”.
Maria Wilk

Święto Niepodległości w Bielanach Wrocławskich

3

informacje gminne

moja gmina - moja wieś

Z udziałem Mistrzyń Polski

Otwarcie Hali Sportowo- Widowiskowej w Kobierzycach
W dniu 29 października 2011 roku została uroczyście otwarta hala sportowo- widowiskowa w Kobierzycach. Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości,
a trybuny niemal do ostatniego miejsca zapełniły się fanami sportu.
Dzień otwarcia hali okazał się wielką gratką
dla fanów piłki ręcznej. Organizatorzy zaplanowali turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt w kat. Juniorka o Puchar Wójta Gminy Kobierzyce. W zmaganiach wzięły udział cztery zespoły z całej Polski:
KS Sośnica Gliwice, UKS Dąbrówka Gniezno,
MKS Victoria Świebodzice, a także nasze rodzime szczypiornistki - KPR Kobierzyce. Turniej stał
na wyrównanym, wysokim poziomie. W ogólnej
klasyfikacji turniejowej zwyciężyły KS Sośnica
Gliwice, II miejsce UKS Dąbrówka Gniezno, III
miejsce KPR Kobierzyce, IV MKS Victoria Świebodzice. Oprócz wrażeń sportowych związanych z
piłką ręczną, GCKiS w Kobierzycach zagwarantował publiczności pokazy tańca oraz karate.
Na parkiecie zaprezentowali się uczestnicy zajęć
tanecznych sekcji TOP DANCE, która działa w
GCKiS od wielu lat i może poszczycić się wieloma
laurami zdobytymi na turniejach zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych. Podczas
pokazów GCKiS zaprezentowały się także grupy
sekcji karate kyokushin. Zarówno maluchy, jak
i nieco starsi uczestnicy, zaprezentowali kata,
fragmenty walk, a także łamanie desek. Słowem,
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publiczność na brak emocji podczas przerw zdecydowanie nie mogła narzekać. Po turnieju odbyła się oficjalna uroczystość otwarcia hali. Symbolicznego przecięcia
wstęgi dokonali Wójt
Gminy
Kobierzyce
Ryszard Pacholik oraz
Przewodniczący Rady
Gminy
Kobierzyce
Czesław
Czerwiec.
Poświęcenia obiektu
dokonał proboszcz
parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi
Panny ksiądz Andrzej
Jacak.
Następnie
przyszedł czas na
przemówienia. Głos
zabrali: Wójt Gminy
Kobierzyce Ryszard
Pacholik, Przewodniczący Rady Gminy
Kobierzyce Czesław
Czerwiec, Wojewoda
Dolnośląski Aleksander Marek Skorupa,
Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Włodzimierz
Chlebosz, Starosta Powiatu Wrocławskiego
Andrzej Szawan oraz
Prezes Zarządu firmy
Berger Bau Polska

Thomas Lorkowski. Następnie podsumowano
wyniki turnieju. Wręczenia pucharów dokonał
Wójt Ryszard Pacholik w asyście Przewodniczącego Czesława Czerwca. Podziękowania otrzymali obecni i byli działacze Klubu Piłki Ręcznej
Gminy Kobierzyce. Specjalną statuetkę, za
pomoc w organizacji otwarcia hali, z rąk Dyrektora GCKiS w Kobierzycach Artura Cierczka,
otrzymała trenerka KPR Kobierzyce Renata Jastrzębska. Ostatnim punktem otwarcia hali, dla
dużej części kibiców jednym z najważniejszych,
był mecz PGNiG Superligi piłki ręcznej kobiet.
W sobotnim derby zmierzyły się szczypiornistki
AZS AWF Gardinia Wrocław i KGHM Metraco Zagłębie Lubin. Zanim jednak doszło do zmagań
sportowych, kwiaty i podziękowania otrzymały
zawodniczki obu zespołów, pochodzące właśnie z Gminy Kobierzyce: Alicja Łukasik, Grażyna Pietras i Mariola Wiertelak z AZS oraz Monika
Maliczkiewicz z Zagłębia, a także trenerka aktualnych mistrzyń Polski, wrocławianka Bożena
Karkut.
Pojedynek nie przyniósł niespodzianki. Choć
kibicowano po równo, bo w każdym z zespołów
grały „nasze dziewczyny”, to Mistrzynie Polski
z Lubina przeważały w każdym elemencie gry
i wysoko pokonały AZS AWF 36:18. „Super, że w
końcu możemy zagrać na własnym, rodzimym terenie. To dla nas wielka radość pokazać się przed
mieszkańcami naszej gminy, znajomymi i rodzinami. Szkoda tylko, że przeciwniczki okazały się
tak wymagające” – powiedziała po meczu Grażyna Pietras z AZS-u.. Niemniej jednak, bez względu
na wynik, i tak wygrały Kobierzyce.

Łukasz Wronkowski

informacje gminne
Budowa domu przedpogrzebowego zakończona

Kaplica w Tyńcu nad Ślężą
23 października 2011 odbyło się otwarcie domu przedpogrzebowego w Tyńcu nad Ślężą.

Udział w otwarciu wzięli m.in. Wójt Gminy
Kobierzyce Ryszard Pacholik, radni oraz sołtysi
Gminy Kobierzyce. Uroczystego poświęcenia
domu przedpogrzebowego dokonał miejscowy ksiądz proboszcz Augustyn Szczepanik.

Dom przedpogrzebowy został wybudowany na terenie cmentarza komunalnego.
Budynek został idealnie wkomponowany
w otoczenie. W domu przedpogrzebowym
mogą odbywać się ceremonie przedpo-

grzebowe dla wszystkich wyznań. Miejsce
to będzie służyło nie
tylko
mieszkańcom
naszej Gminy, ale także wszystkim parafianom z Tyńca nad Ślężą.
„Zdecydowaliśmy się
na wybudowanie domu
pr zedpogr zebowego,
ponieważ taka była
wola mieszkańców” –
mówi Ryszard Pacholik,
Wójt Gminy Kobierzyce
– „Parafianie po uroczystościach przedpogrzebowych w kościele,
musieli pokonać dużą
odległość, i to w dodatku pod górę, by dotrzeć
na cmentarz” – dodaje Wójt. „Do tej pory
w naszej miejscowości
nie było kaplicy. Tym
bardziej uważam, iż realizacja tej inwestycji
była słuszna” – dodaje Łukasz Orfin, miejscowy sołtys. Budowa
kosztowała ok. 750 tys.
zł i w całości była finansowana z budżetu gminy. Okres realizacji inwestycji trwał około
roku. Wykonawcą była firma Mik - Transbet
z Dzierżoniowa.

Agnieszka Jankowska-Jakus

Kolejna inwestycja

Rodzinne
Centrum Zabaw
27 października na mapie inwestycyjnej Gminy
Kobierzyce przybyło kolejne miejsce do spędzenia
wolnego czasu. Tego dnia Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik oficjalnie otworzył Rodzinne Centrum
Zabaw Loopy’s Word w Bielanach Wrocławskich.
Loopy’s World to prawdziwa kraina dziecięcej wyobraźni - znajdziemy w niej 6 zjeżdżalni,
trampoliny, kolorowe boisko do gry w piłkę, tunele i tajemnicze przejścia, bajkowe wieże, kolorowy pociąg, tor gokartowy mierzący 100m,
tor saneczkowy. Na terenie Loopy’s Word znajduje się także restauracja. Obiekt został zaprojektowany zgodnie z najlepszymi światowymi
standardami i zapewnia całym rodzinom bezpieczną zabawę. Centrum Zabaw zlokalizowane jest na 4000 m2 w Centrum Handlowym
Bielany.

Agnieszka Jankowska-Jakus
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Powstają kolejne miejsca pracy

Nowa linia
otwarta

20 października 2011 Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik uczestniczył
w otwarciu nowej linii produkcyjnej w
fabryce LG Electronics. Firma planuje
zwiększyć produkcję pralek i lodówek
oraz zatrudnić 800 osób.
Podczas uroczystości koncern zaprezentował swoje najnowsze osiągnięcia i
plany na przyszłość. LG Electronics planuje zatrudnić w przyszłym roku 800
osób, w tym 500 osób przy produkcji
pralek, a 300 przy produkcji lodówek.
Zwiększenie zatrudnienia spowodowane jest planami zwiększenia produkcji.
W 2012 roku ma być wytwarzanych
1 milion sztuk sprzętu AGD. Podczas
otwarcia Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik mówił - „Dzięki inwestycji firm koreańskich Gmina Kobierzyce
stała się miejscem znanym nie tylko w
Polsce, ale i na świecie. Wspólnie osiągnęliśmy wielki sukces. Pracę w koncernach znalazło około 13 tysięcy osób
z całego regionu, a poziom inwestycji
szacowany jest na 3,5 mld złotych. Pamiętajmy, że jest to największa inwestycja III Rzeczpospolitej Polskiej”. Koszt inwestycji w nową linię produkcji pralek i
rozbudowę linii wytwarzającej lodówki
to 70 mln USD. LG Electronics zainwestował w Gminie Kobierzyce 640 mln zł
i zatrudnia 1950 osób.

Agnieszka Jankowska-Jakus

Wójt samorządowym menedżerem roku

Podwójne
wyróżnienie

19 października 2011 r. w Warszawie, w Krajowej Izbie Gospodarczej odbyła się konferencja
prasowa podsumowująca wyniki tegorocznej
edycji konkursu „Gmina Fair Play”.
Podczas konferencji przedstawiono wszystkich laureatów tytułu i certyfikatu „Gmina Fair
Play 2011”.
Decyzją Kapituły Gmina Kobierzyce została
uhonorowana nagrodą główną konkursu – Statuetką, w kategorii „Inne wybitne osiągnięcia
gospodarcze, społeczne i kulturalne realizowane w ramach instytucji samorządowej”. Miło
nam również poinformować, że Kapituła zdecydowała o przyznaniu Wójtowi Gminy Kobierzyce Ryszardowi Pacholikowi tytułu: „Samorządowy Menedżer Roku 2011”. Gmina Kobierzyce
otrzymała już sześć razy certyfikat i statuetkę
„Gmina Fair Play”. W 2007 roku zdobyła także
tytuł „Złota Lokalizacja Biznesu”.

Agnieszka Jankowska- Jakus
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Sport i…sałatki

Stypendia przyznane po raz dziewiąty

Ruch to zdrowie
i radość

27 października 2011 r. w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach zostały uroczyście przyznane
stypendia w kolejnej edycji Programu Stypendialnego Gminy Kobierzyce.

Celem programu jest wyłonienie grupy najzdolniejszych uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Gminy Kobierzyce, objęcie ich
opieką oraz wspieranie ich rozwoju. Wręczenia
stypendiów dokonali: Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik, wizytator Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty – Grażyna Grzywa, Starosta
Powiatu Wrocławskiego – Andrzej Szawan oraz
Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce - Czesław Czerwiec.
Stypendia były przyznawane w kategoriach:
naukowej, artystycznej i sportowej.
W tym roku wyłoniono grupę 42 stypendystów. Są to: Martyna Berbas, Marcela Dul,
Agnieszka Faściszewska, Adam Hajdaniak, Izabela Janecka, Zuzanna Kłapkowska, Anna Rzepka, Paulina Wójcik, Zuzanna Chmielarska, Jędrzej Chmielarski, Magdalena Cichy, Agnieszka
Florczyk, Marta Góral, Dominik Hawryluk, Paweł

Janic, Katarzyna Kabycz, Jadwiga Klimiuk, Monika Klimiuk, Wojciech Kozaczewski, Adam Krupa, Michał Kuczer, Krzysztof Leszczyński, Oliwia
Pordzik, Ewelina Rudnicka, Jakub Skonieczny,
Bartłomiej Surma, Martyna Zdeb, Natalia Zimoch, Adam Dudek, Monika Kaźmierska, Piotr
Kozimor, Weronika Kozimor, Agnieszka Leszka,
Alicja Łukasik, Mieczysław Maj, Magdalena Matuszewska, Monika Matuszewska, Martyna Michalak, Paweł Michniewicz, Andrzej Sadowski,
Mariola Wiertelak, Łukasz Wojciechowski.Występ artystyczny grupy tegorocznych stypendystów dostarczył miłych wrażeń, co dodatkowo
potwierdziło potrzebę wspierania uzdolnień
dzieci i młodzieży. Wszystkim laureatom w
gminnym programie stypendialnym życzymy
dalszych sukcesów i pomyślności w realizacji
życiowych planów.

Anna Wilisowska

7 listopada b.r. był wyjątkowym dniem dla uczniów
Szkoły Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim, ponieważ podsumowywał działania promujące zdrowie.

Powodów do zadowolenia uczniowie mieli
wiele. Przede wszystkim szkoła gościła w swoich
murach Dariusza Kwietnia, znakomitego przedstawiciela sportów walki. W trakcie dwugodzinnego
spotkania zaproszony gość wygłosił prelekcję na
temat roli sportu w prowadzeniu aktywnego trybu
życia. Zachęcał do przestrzegania kodeksu sportowca nakazującego rywalizację zgodnie z zasadami fair-play. Interesująco opowiedział o tym, jak
ważne miejsce w jego życiu zajmuje sport. Dzieci
zasypywały gościa lawiną pytań, na które z chęcią
udzielał odpowiedzi. Dodatkową atrakcją spotkania był udział grupki uczniów ubranych w białe
uniformy, w typowej rozgrzewce karateków. Zainteresowanych sztukami walki trener zachęcił do
odwiedzenia Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Kobierzycach, gdzie działa aktywnie sekcja karate. Po ciekawym spotkaniu uczniowie z zapałem
przystąpili do przygotowywania zdrowych sałatek.
Różnorodność warzywno - owocowych dzieł zadziwiła wszystkich. Przygotowane sałatki ułożone
zostały na pięknie przykrytych stołach, w sąsiedztwie wystawy prac plastycznych. Były to niezwykle
pomysłowe figurki wykonane z warzyw i owoców.
Odbył się też konkurs na logo „Ucznia w formie”.
Wszystkich zachwyciła praca Natalii Szymanek.
Podobały się też projekty Oli Kret i Kamili Kozy.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy pomysłowości. Szkolny minifestiwal zakończyła degustacja
sałatek i trzeba przyznać, że wszystkim smakowały
wybornie.

Lucyna Lachowicz

Uroczyste pasowanie

Pierwszoklasista to brzmi dumnie
Sobota 22 października dla wszystkich siedmiolatków i grupy sześciolatków ze Szkoły Podstawowej w Kobierzycach stała się „przepustką” do noszenia zaszczytnego miana Pierwszoklasisty.
Tego dnia bowiem miało miejsce oficjalne przyjęcie dzieci w szeregi społeczności
uczniowskiej, które odbyło się przy bardzo
licznym udziale rodziców, dziadków i rodzeństwa naszych milusińskich. Akt ten przypieczętowany został przez dyrektor szkoły
Grażynę Ciężką, która osobiście pasowała
każdego ucznia okazałym ołówkiem w wersji
XXXL. Dzieci przygotowane do uroczystości
przez swoje wychowawczynie Annę Brzeską,
Małgorzatę Baranowicz i Jolantę Stasiaczek,

zaprezentowały się wspaniale, udowadniając, że Pierwszak potrafi! Życzymy sobie i
Państwu, aby tak wspaniały start edukacyjny
naszych wspólnych pociech, przekładał się na
liczne ich sukcesy. Zachęcamy i zapraszamy
do uczestniczenia we wszystkich szkolnych
uroczystościach, a także podziwiania i wspierania swoich pociech w ich karierze uczniowskiej, aż do pasowania na gimnazjalistę!

Anna Duczek

- mama pierwszoklasisty
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Międzynarodowy dzień bibliotek szkolnych

Nie ma to jak dobra książka…
Październik jest międzynarodowym miesiącem bibliotek szkolnych.

W związku z nim w oświatowych książnicach odbywają się różnorakie imprezy i spotkania. W naszej bielańskiej szkole, jak co roku nie
zapomnieliśmy o tym sympatycznym (dla wielu) święcie. Poza plakatem, amnestią książkową, „tablicą życzeń i zażaleń” oraz cukierkowym
poczęstunkiem nasza biblioteka przygotowała
dla swoich czytelników „spotkanie w krzyżówkolandii”. Inny niż zwykle wystrój biblioteki

szkolnej, dekoracje i specjalnie przygotowane w
czytelni „stanowiska pracy” zachęcały młodych
ludzi do sprawdzenia swych sił w rozwiązywaniu krzyżówek, rebusów, quizów i zagadek.
Mieli oni do „pomocy” – poza własną wiedzą –
cały dostępny w bibliotece księgozbiór. Jak się
okazało, chętnych do „główkowych” zmagań
było bardzo wielu. Poprawnie rozwiązane zadania, opatrzone danymi autora wzięły potem
udział w losowaniu nagród. Takie i podobne im
imprezy biblioteczne mają na celu zachęcenie
młodych ludzi do korzystania ze zbiorów szkolnych książnic. Choć potocznie mówi się o schyłku czytelnictwa, wypieraniu go przez szeroko
pojęte elektroniczne multimedia, to jednak nadal tradycyjna książka „trzyma się mocno”. Kraje
zachodnie kilka, kilkanaście lat temu „zachłysnęły się” wiedzą elektroniczną, która jak wiemy
jest niezbędna współczesnemu człowiekowi.
Jednakże równie szybko zawróciły w kierunku
książek, zarówno tych tradycyjnych - papierowych jak i e- booków. Święta biblioteczne
mają na celu m.in. podtrzymanie tradycji czytelnictwa, zachęcaniu do pogłębiania wiedzy
i obcowania ze słowem pisanym - nie tylko w
komputerze. Dlatego mobilizowanie młodych
ludzi do różnorakich działań związanych z poszerzaniem wiedzy, samokształceniem i rozwijaniem własnych zainteresowań jest ze wszech
miar pożądane.

Jadwiga Kosińska

Święto Odzyskania Niepodległości

„To nasze miejsce, to nasz kraj”
Jak co roku uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Kobierzycach zorganizowali uroczyste obchody
Święta Odzyskania Niepodległości.
Nie ukrywamy, że ten dzień jest szczególnie
ważny, dlatego też staramy się, aby przygotowane przez nas przedstawienia były profesjonalne i, co najważniejsze, wywoływały emocje
u widzów. Niejednemu z gości kręciła się w
oku łza, gdy słyszał wojskowe pieśni śpiewane
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przez uczniów, wzruszały również wiersze recytowane przez dzieci. W tym roku publiczność
miała okazję obejrzeć widowisko poetycko muzyczne ukazujące skomplikowaną historię
Polski, jej upadki i wzloty, które doprowadziły
do odzyskania wolności. Święto Niepodległości jest zawsze okazją do wielu
wspomnień, rozmów i wspólnego
śpiewania pieśni patriotycznych.
Na uroczystości obecni byli m. in.
Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard
Pacholik, Przewodniczący Rady
Gminy Kobierzyce Czesław Czerwiec, Kierownik Referatu Edukacji
Kultury i Sportu Anna Wilisowska,
Dyrektor Gimnazjum w Kobierzycach Artur Antman. Zaangażowanie uczniów, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły sprawiło,
że ten dzień na długo pozostanie
w naszej pamięci.

Anna Brzezińska

W Gimnazjum w Kobierzycach

Obchody Święta
Narodowego
„Byleśmy byli zgodni i cierpliwi,
Ujrzemy dobre skutki nowego porządku…”
	
(Julian Ursyn Niemcewicz)

11 Listopada jest dla Polaków jednym z najważniejszych świąt i to nie tylko dlatego, że
Polacy odzyskali wolność i ojczyznę, ale także
dlatego, że potrafili się zjednoczyć.
10 listopada ujrzeliśmy na „deskach szkolnej sceny” Gimnazjum w Kobierzycach fragment naszej historii. Gdy na widowni zasiedli
zaproszeni goście, ciało pedagogiczne oraz
uczniowie, a na scenie zabrzmiały pierwsze słowa, przenieśliśmy się w czasy Polski
„podnoszącej głowę”, walczącej o niepodległość i niezależność, wyswobadzającej się z
„uścisku” zaborców. Zabrzmiały słowa, które
pozostawiły, mamy nadzieję, po sobie ślad
wśród zebranej widowni. Chór męski śpiewający pieśni patriotyczne, mali gazeciarze krzyczący o ówczesnych wydarzeniach,
przemawiający Józef Piłsudski, fragmenty
kronik tamtych dni, to wszystko złożyło się
na niepowtarzalny charakter tegoż występu.
Wzruszenie, radość i duma z tego, że „Polska
znowu była Polską”. Kiedy zgasły światła na
scenie, głos zabrał dyrektor naszego Gimnazjum Artur Antman. Podziękował on Alinie Grzelakowskiej, Agacie Bracichowicz,
Iwonie Borkowskiej i Danielowi Masicy, za
tak wspaniałe przygotowanie uczniów, oraz
samym występującym. Na koniec głos zabrała Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i
Sportu Anna Wilisowska, która dziękowała
młodzieży występującej, że mogła obejrzeć
i wysłuchać, tego jakże ważnego dla Polaków fragmentu historii. Przedstawienie, jakże nastrojowe, wprawiło w zadumę i zastanowienie - co w obecnych konsumpcyjnych
czasach może powodować takiego ducha
patriotyzmu w młodych sercach, o jakim
słuchaliśmy podczas apelu - „Bo wolność, to
wśród mądrych ludzi żyć, którzy dobra swe
stracili za obronę.”

Agnieszka Berłowska

rozmaitości
Aby jesieni nie kojarzyć tylko z nudą

Atrakcje z TPD
Chcą urozmaicić dzieciom i młodzieży czas wolny od nauki w jesienne dni, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
wsparte finansowo przez Gminę Kobierzyce, zaproponowało kilka ciekawych wyjazdów do palcówek kulturalno – oświatowych regionu.
Zaplanowaliśmy sześć wyjazdów dla dzieci i młodzieży z terenu całej gminy. Dzieci z Pustkowa
Wilczkowskiego i Pustkowa Żurawskiego były w kinie na filmie „Król
Lew” w wersji 3D. Zwiedziły także wrocławską Starówkę i Rynek.
Dzieci z Kobierzyc, 13 października,
uczestniczyły w lekcji muzealnej w
Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. Poznały ciekawą historię tej
unikatowej instytucji naukowej,
oglądały zbiory muzeum: starodruki, monety, mapy, rękopisy dzieł
znanych poetów i pisarzy, w tym
oryginalny egzemplarz „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Zwiedziły również
Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego: Aulę
Leopoldyna, salę muzyczną i Wieżę Matematyków. Spacerowały ulicami Starego Miasta.
19 października dzieci z Tyńca Małego i Pustkowa Wilczkowskiego uczestniczyły w ciekawym koncercie w Filharmonii Wrocławskiej, z
cyklu „Koncerty edukacyjne dla młodzieży”.
Wysłuchały muzyki z regionu hiszpańskiej
Andaluzji zwanej flamenco. Muzyce wspaniałego zespołu „El Duente Flamenco” towarzyszyły niezwykłe popisy tancerek oraz słowa narratorki koncertu. Dzieci i wychowawcy
byli zachwyceni poziomem koncertu. W listopadzie zaplanowaliśmy jeszcze: wyjazd do
kina na film „Bitwa Warszawska”, do Muzeum

Etnograficznego, do Filharmonii na koncert
edukacyjny:
„Z polską pieśnią i piosenką przez wieki”,
na bal z okazji „Mikołajek” w Hali Ludowej, do
Parku Szczytnickiego, Ogrodu Japońskiego
oraz Muzeum Przyrodniczego.
6 października zakończyliśmy realizację dużego programu profilaktycznego
(23.03.2011 - 06.10.2011) finansowego w
całości przez Gminę Kobierzyce. Było to 60
wyjazdów na basen w Bielawie z nauką pływania. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem dzieci i rodziców. Przebiegały one
w miłej i bezpiecznej atmosferze zabawy i
nauki.

Grażyna Tadeusiak

Są tacy ludzie…

Laureatka „Złotego Serca”
Halina Fąfara została tegoroczną laureatką „Złotego Serca”.
Jest to wyróżnienie przyznawane przez
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i
Chorych ludziom, którzy zasłużyli się na rzecz
osób niepełnosprawnych i chorych. Serduszko
wręcza się na uroczystej „Gali Złotego Serca”,
która towarzyszy rocznicy powstania Stowarzyszenia. W tym roku uhonorowano Halinę Fąfarę
- długoletnią, emerytowaną opiekunkę osób
starszych, byłą pracownicę Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kobierzycach. „Pani Ala”
– bo tak zwykle nazywa się panią Halinkę, wykonuje swoją pracę z wielkim poświęceniem,
będąc całym sercem oddana swoim podopiecznym. Jest osobą niezmiernie życzliwą, zawsze
gotową służyć radą i pomocą. Stowarzyszenie
uznało, że należy docenić jej pracę i postawę.„Jestem niezwykle wzruszona i szczęśliwa. Uważam, że jest wiele innych osób, które bardziej

Apel
Stowarzyszenia
„SONiCH”

Przestrzegajmy praw osób niepełnosprawnych, szanujmy przestrzeń dla nich przeznaczoną. Przed supermarketami, budynkami użyteczności publicznej, szpitalami na parkingach
są oznaczone i wydzielone miejsca dla niepełnosprawnych. Nie ma ich wiele, 2-4 miejsca na
jednym parkingu.
Uważajmy na nie, nie stawiajmy tam swoich
samochodów. Niech one będą do dyspozycji
dla niepełnosprawnych. Karta parkingowa osoby niepełnosprawnej nie jest przywilejem tylko
pomocą. Tym osobom jest trudniej – często po
wyjściu z samochodu muszą przesiąść się na
wózek, wyjąć kulę, laskę, balkonik. Im trudniej
się poruszać. W miejscach oznaczonych mamy
prawo zaparkować , jeśli posiadamy uprawnienia i odpowiednio oznakowany samochód. W
całej Europie przestrzega się praw niepełnosprawnych , tam nikt nie wjeżdża i nie parkuje
na miejscach przeznaczonych dla tego celu –
nie bądźmy gorsi, równajmy do Europy, uczmy
się od tych, którzy wypracowali lepsze schematy
postępowania. Drodzy kierowcy, pamiętajcie
także o mandatach i karach jakie grożą za zajęcie
miejsca dla niepełnosprawnych. Szanujmy prawa niepełnosprawnych, równajmy do Europy

w imieniu SONiCH

Bożena Łoposzko

niż ja, zasługują na to
wyróżnienie. Przecież
nie robię nic nadzwyczajnego. Po prostu
trzeba pomagać innym..”- powiedziała z
właściwą sobie skromnością Laureatka. Gala
„ Złotego Serca” i towarzyszące jej obchody
13 rocznicy powstania
Stowarzyszenia „SONiCH” miały miejsce
15 października w Sali
Gminnego Centrum
Kultury i Sportu w Kobierzycach.
Bożena Łoposzko
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Jest inny świat, tak wiem gdzieś tu…

Oczarowana publiczność
W niedzielne popołudnie 30 października mieliśmy okazję przeżywać po raz piąty
Zaduszki Muzyczne w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach.
Muzyczne Zaduszki
i tym razem wprawiły mieszkańców oraz
przybyłych gości w klimat Święta Zmarłych.
W tym roku na scenie
zaprezentowała
się
wspaniała pieśniarka,
kompozytorka, autorka tekstów - Antonina
Krzysztoń. Na jej koncert przybyli
fani nie tylko z Gminy Kobierzyce, ale z Poznania, Opola i innych
miast Polski. Twórczość Antoniny
Krzysztoń zaliczana jest do nurtu poezji śpiewanej. Karierę rozpoczęła w 1980 na Przeglądzie
Piosenki Prawdziwej w Gdańsku.
W latach 80. często występowała
na imprezach opozycyjnych. W
1983 zajęła pierwsze miejsce na
Studenckim Festiwalu Piosenki w
Krakowie. Jest członkinią Stowarzyszenia Wolnego Słowa. W 2006
roku otrzymała Krzyż Oficerski
Orderu Odrodzenia Polski nadany
przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Tego dnia sala widowiskowa zmieniła się w galerię sztuki. Po

raz kolejny zorganizowano wystawę
prac Janusza Łozowskiego. Artysta
tworząc swe dzieła zainspirowany
był twórczością Antoniny Krzysztoń,
głównie jednym utworem „Jest inny
świat…”. W niedzielę nie zabrakło
tego utworu, ani też innych, m.in.
„Tam gdzie kres”, „Tereska”, „Tatuś”.
Organizatorzy wystawy wręczyli
także kwiaty i podziękowania Adamowi Żurawskiemu, mecenasowi
kultury, który wspierał organizacje
cyklu wystaw Janusza Łozowskiego
oraz wydanie albumu jego prac. Na
zakończenie koncertu niczym perłowa łódź przypłynęliśmy myślami
do naszych najbliższych, którzy już
niestety odeszli.

Joanna Szymkowska

W tanecznym rytmie

Freestyle w Kobierzycach
I Jesienny Ogólnopolski Festiwal Tańca Freestyle Arena 2011 już za nami.
Zmagania odbyły się w Kobierzycach, 5
listopada, na parkiecie nowo otwartej hali
sportowo – widowiskowej. Organizatorem
Freestyle Arena 2011 było Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach oraz
Stowarzyszenie ARTEO. Patronat honorowy nad festiwalem objęli gospodarz Wójt
Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Rafał
Jurkowlaniec oraz Starosta Powiatu Wrocławskiego Andrzej Szawan. Naszą gminę
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reprezentowali przede wszystkim tancerze z
sekcji tańca TOP DANCE działającej w GCKiS
w Kobierzycach. Podczas całodniowego
święta tańca można było zobaczyć prezentacje dzieci, młodzieży i dorosłych tancerzy,
którzy sprawdzili swoje siły i umiejętności na
tej ogólnopolskiej arenie tanecznej. Łącznie
widzowie zobaczyli ponad 45 występów reprezentujących różnorodne style i techniki
tańca między innymi balet, hip hop, modern,
popping, jazz, house i wiele innych. Uczestnicy festiwalu
zaprezentowali
się w trzech kategoriach wiekowych: do 11
lat, 12-15 lat i
powyżej 15 lat,
a swoje choreografie przedstawili solo, w
duetach
oraz
w formacjach
Freestyle. Poza
rywalizacją, liczyła się przede

wszystkim świetna zabawa. A tej tego dnia
zdecydowanie nie zabrakło. Uczestnicy zaprezentowali nie tylko swoje umiejętności,
ale także za pomocą tańca pokazali całą barwną paletę uczuć i emocji. Niezwykle trudnego
zadania oceny uczestników podjęło się znakomite jury w składzie: Sebastian Gębura wszechstronny tancerz i choreograf specjalizujący się technice tańca współczesnego,
wykładowca w szkole Performance Dance w
Linz w Austrii; Małgorzata Gietler - znana i
ceniona w Polsce tancerka i choreograf, specjalizująca się w technice tańca jazzowego,
założycielka Teatru Tańca Step we Wrocławiu.
Ewa Bielak - finalistka 5 polskiej edycji You
Can Dance, niezwykle uzdolniona tancerka
i choreograf, specjalizująca się w tańcu hip
hop. Uroczystego wręczenia pucharów i nagród dokonali: Przewodniczący Rady Gminy
Kobierzyce Czesław Czerwiec, Dyrektor GCKiS
w Kobierzycach Artur Cierczek oraz Inspektor
Starostwa Powiatowego Anna Pietryk. W festiwalu bardzo dobrze wypadli reprezentanci
naszej gminy, którzy w większości konkurencji plasowali się na czołowych miejscach.
Łukasz Wronkowski, Agata Kostrzewa

rozmaitości
Z udziałem wspaniałych artystów

Wieczór Seniora
w Tyńcu Małym
W sobotę 5 listopada w świetlicy wiejskiej miało
miejsce wyjątkowe spotkanie.
Chociaż wcześniej wielokrotnie przy różnych okazjach tynieccy seniorzy spotykali się
w świetlicy, to po raz pierwszy w tak licznym
gronie przeżywali swój wieczór. Przybyli nawet najstarsi mieszkańcy Tyńca Małego wraz
ze swoimi opiekunami. Wieczór Seniora poprzedził niezapomniany koncert ukraińskich
artystów muzyków Alexandra Burdiuga i
Andreja Mesenko, absolwentów Akademii
Muzycznej im. S. Prokofiewa w Doniecku,
mistrzów akordeonu i bajana. W repertuarze
artystów znalazły się utwory J.S. Bacha, A. Vivaldiego, J. Rossiniego, W. A. Mozarta. Entuzjazm wzbudziły popisy artystów w utworach
„Lot trzmiela”(N. Rimski- Korsakow) i „ Taniec
z szablami” (A. Chaczaturian). Wykonawcy po owacjach na stojąco bisowali grając
m. in. „Matko moja, ja wiem” i „Podmoskowskije wieczory”, czym zachęcili publiczność
do wspólnego nucenia. Po koncercie była

Fot. Marcin Cały
wspólna kolacja, wspomnienie z lat młodości przy muzyce Mieczysława Fogga, Sławy
Przybylskiej, Marino Martiniego i oczywiście
wspólne śpiewanie dawnych piosenek. Specjalny repertuar na tę okazję przygotowała

Zofia Choptiana, która po swoim występie
zebrała rzęsiste brawa. Dziękujemy sponsorom i wszystkim, którzy pomogli zorganizować ten niezapomniany wieczór.

Janusz Gargała

Dzień Seniora w Bielanach Wrocławskich i jego miłe następstwa

Z szacunkiem do Seniorów
„Ach gdyby to nasze dzieci widziały ...”- to by zapytały: „To ty narzekałaś wczoraj, że nogi bolą i chodzić nie możesz ?”.- nasze bielańskie panie Seniorki, którym uśmiech nie
schodził z ust, prowadziły ożywioną konwersację.

Po chwili z szarmanckim ukłonem do tańca
zapraszali panowie. Tak bawiły się Bielany Wrocławskie w Dniu Seniora, w sobotni wieczór, 22
października. Na początku szacownych Seniorów powitał organizator zabawy sołtys Bielan
Wrocławskich Adam Orylski, a najlepsze życzenia
dla Jubilatów przekazał Wójt Gminy Kobierzyce
Ryszard Pacholik. Przepiękny bukiet kwiatów dla
wszystkich naszych gości złożono na ręce Kry-

styny Burskiej - Przewodniczącej Związku Emerytów i Rencistów. Zabawa z godziny na godzinę
nabrała własnej dynamiki. Zespół Jarzębina zapraszał wszystkich do tańca w rytmie tradycyjnych utworów ludowych.
Bawiła się cała sala podśpiewując „Jedzie
traktor z pola” , „Co ja zrobiłem, że się ożeniłem”,
„Wesołe jest życie przy młodej kobicie” i „Wina
nalej”. Z repertuarem operetkowym i skeczami

wystąpił obdarzony wyśmienitym głosem artysta Mirosław Owczarek. W trakcie tańca i przy
stole Seniorzy wymieniali się spostrzeżeniami:
„Nie chciałem iść, ale sąsiedzi mnie namówili
i nie żałuję. My się tu wszyscy znamy od 30-40
lat - cieszymy się, że wieś zmienia się na lepsze i
nasze dzieci chcą tu zostać i budować się blisko
rodziców” . Ale były też i takie zwierzenia - „Co tu
dużo mówić, czasem czuję się samotna. Na kurs
komputerowy się nawet zapisałam, choć komputerów nie lubię, byle trochę do ludzi wyjść”.
Zabawa rozkręciła się na całego, tak, że nawet
Wójt Ryszard Pacholik spontanicznie chwycił
za akordeon i rytmicznie przygrywał do tańca.
Chciałoby się rzec - spotkamy się znowu za rok.
To z całą pewnością, ale jest i inna pozytywna
informacja, która z pewnością ucieszy pragnących częstszych kontaktów. W wyniku rozmów
sołtysa z Krystyną Burską, postanowiono zaprosić bielańskich Seniorów na pierwsze organizacyjne spotkanie w Nowej Świetlicy Bielan Wrocławskich przy ul. Przystankowej 2, na początku
grudnia.

Dorota Orylska
Składam serdeczne podziękowania pracownikom Gminnego Centrum Kultury i Sportu w
Kobierzycach , Pan Danusi i Zuzi oraz radzie sołeckiej Bielan Wrocławskich za pomoc w organizacji zabawy dla Seniorów.
 Adam Orylski - sołtys Bielan Wrocławskich
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sport

moja gmina - moja wieś

Sukcesy Bielańskich Judoków

Wielki sukces małych koszykarzy

3 medale Zawodników Bielika w Żarowie

Kobierzyce górą

Pod koniec października zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Bielik” Bielany Wrocławskie wzięli udział w II Międzynarodowym Turnieju Judo w Żarowie. W składzie znaleźli się Maciek
Kuczer, Wojtek i Maciek Szynalscy i najmłodszy uczestnik Wojtek Wargocki (2004 r).

30 października 2011 r. w hali przy ul. Mieszczańskiej we Wrocławiu odbył się turniej inaugurujący nowy sezon programu „Okolice Basketmanii”,
którego organizatorami są Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego i WKS Śląsk.
W tym roku szkolnym do rywalizacji przystąpiły dwa zespoły składające się z uczniów
klas pierwszych i drugich oraz klas trzecich ze
Szkoły Podstawowej w Kobierzycach. Pierwsi do gry przystąpili najmłodsi gracze, którzy nie dali szans rywalom i wygrali pewnie
wszystkie spotkania!

Jako pierwszy do walki przystąpił Maciek Kuczer. Walczył on w wadze +48 (jest to waga open,
gdzie zawodnik może trafić na przeciwnika o
wiele cięższego od siebie). Maciek pierwszą walkę stoczył z przeciwnikiem ważącym kilkanaście
kilogramów więcej i mimo tego zwyciężył przez
skuteczne założenie trzymania. Lepsza technika,
większa siła i wzrastająca odporność psychiczna, to obecnie cechuje Maćka. Druga walka była
bardzo zacięta, gdyż nasz zawodnik wygrał ją
dopiero w dogrywce przez yuko. To już kolejny
złoty medal Maćka Kuczera. Jako następny do
walki przystąpił drugi z Maćków - Maciek Szynalski (waga 38 kg). Potwierdził on, że zdobyte złoto
na wcześniejszych zawodach w Sobótce nie było
przypadkiem. Tym razem wygrał dwie walki przez

ippon i tak jak imiennik zdobył złoty medal. Jako
trzeci na tatami zaprezentował się najmłodszy
z zawodników naszego klubu Wojtek Wargocki
(waga 30kg). Wojtek stoczył 3 walki. Jedną wygrał
przez wazari, dwie następne niestety przegrał,
ale jego start można uznać za udany. Wojtek jest
zawodnikiem bardzo perspektywicznym, z bardzo dobrymi predyspozycjami do judo. Wynik
końcowy Wojtka to brązowy medal. Jako ostatni
w szranki stanął Wojtek Szynalski (33kg) w najliczniejszej kategorii wagowej (9 zawodników).
Wojtek uplasował się na 5 miejscu. Ogromne
podziękowania dla Roberta Kuczera. Jego zaangażowanie i chęć jest nieoceniona. Dziękuję w
imieniu całej sekcji Judo.

Grzegorz Harężlak

Później w ich ślady poszli starsi koledzy,
którzy również zdeklasowali pozostałe drużyny. Godne podkreślenia jest znakomite
zgranie naszych zespołów i wysokie, jak na
swój wiek, wyszkolenie techniczne, co zgodnie podkreślali trenerzy innych drużyn. Na
sukces złożyło się też wspaniałe zaangażowanie i doping rodziców oraz opiekunów
naszych młodych koszykarzy. „Jestem bardzo
zadowolony i dumny z postawy moich podopiecznych, zarówno jeśli chodzi o wynik
i jakość gry. Szkolenie, które trwa już trzeci
rok idzie w dobrym kierunku”- podsumował
trener Karol Jaśko. Pierwsze miejsca zobowiązują, więc mamy nadzieję, że tak będzie
do końca rozgrywek.

Grażyna Ciężka

Podsumowanie sezonu Huberta Laskowskiego

Pięciolatek z Kobierzyc reprezentantem Polski
W połowie października we włoskim Castelletto di Branduzzo odbył się Światowy Finał Easykart.
W zawodach, w klasie Easy-50, wziął udział najmłodszy reprezentant Polski - Hubert Laskowski.
Pięciolatek z Kobierzyc startował wśród 47
zawodników i zawodniczek z całego globu w
wieku 6-8 lat. Mimo młodego wieku, Hubert
był jednym z bardziej wyróżniających się kierowców na torze, co było zauważone przez
komentatora włoskiej telewizji relacjonującej
zawody na żywo. Udział w Finale Światowym
był zwieńczeniem startów podczas debiutanckiego sezonu w Mistrzostwach Czeskiej Republiki, wybranych rundach Mistrzostw Polski
oraz czeskim cyklu Kart Cup. W sezonie 2012
zespół chciałby wystartować w Mistrzostwach
Czech, Mistrzostwach Polski oraz zaliczyć kilka
rund Mistrzostw Włoch - są to na razie plany,
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które będą mogły być zrealizowane dopiero
po skompletowaniu odpowiedniego budżetu,
zatem przed Hubert Racing Team Poland pracowita zima. Starty młodziutkiego, utalentowanego Huberta w sezonie 2011 wspierane były
przez: WENA Group - profesjonalne oklejanie
pojazdów, Wronkowski Euro Express, jubi-tom.
pl - najtańsze obrączki, Schnug Polska Sp. z o.o.
oraz Junior1.pl. Hubert Racing Team Poland
serdecznie dziękuje firmom wspierającym zespół.
Na podstawie materiałów
Hubert Racing Team Poland
Wojciech Duczek

