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NARODOWE ŚWIĘTO
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Gawęda o miłości
do ziemi ojczystej
Bez tej miłości można żyć,
mieć serce suche jak orzeszek,
malutki los naparstkiem pić
z dala od zgryzot i pocieszeń,
na własną miarę znać nadzieję,
w mroku kryjówkę sobie uwić,
o blasku próchna mówić „dnieje”,
o blasku słońca nic nie mówić.
Jakiej miłości brakło im,
że są jak okno wypalone,
rozbite szkło, rozwiany dym,
jak drzewo z nagła powalone,
które za płytko wrosło w ziemię,
któremu wyrwał wiatr korzenie
i jeszcze żyje cząstkę czasu,
ale już traci swe zielenie
i już nie szumi w chórze lasu?

Wywieś flagę!
W NUMERZE POLECAMY

6-7

Stypendia
Gminy Kobierzyce

4-5

Wykaz inwestycji

Ziemio ojczysta, ziemio jasna,
nie będę powalonym drzewem.
Codziennie mocniej w ciebie wrastam
radością, smutkiem, dumą, gniewem.
Nie będę jak zerwana nić.
Odrzucam pusto brzmiące słowa.
Można nie kochać cię – i żyć,
ale nie można owocować.
Wisława Szymborska

12

KPR ze zmiennym
szczęściem w lidze
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Ważne telefony
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy

Ryszard Pacholik
Piotr Kopeć
Maria Prodeus
Maria Wilk

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

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

798 740 461
607 439 039
71 36 98 120
71 36 98 129

REFERAT OGÓLNY I SPRAW OBYWATELSKICH
Kierownik Referatu
Biuro Obsługi Klienta
Sekretariat

Joanna Kłodzińska
Barbara Hebda
Magdalena Sypniewicz
Marta Szczygieł
Anna Muraczewska

71 36 98 209
71 36 98 105
71 36 98 106
71 36 98 130
71 36 98 125

REFERAT FINANSOWY
Wymiar podatków lokalnych od osób fizycznych
Magdalena Bąk
Agnieszka Łysakowska
Edyta Duniec
Wymiar podatków lokalnych od osób prawnych
Jacek Skrzyniarz
Księgowość podatkowa Anna Bojdo
Violetta Kowalska
Kasa
Gospodarka odpadami Joanna Kunert
Egzekucja opłat
Marcin Kałka
Zobow. z tyt. opłat
Monika Kasprzak

71 36 98 103
71 36 98 131
71 36 98 132
71 36 98 113
71 36 98 148
71 36 98 122
71 36 98 205
71 36 98 181
71 36 98 139

REFERAT INWESTYCJI, NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA
Rafał Krasicki
Kierownik referatu
Insp. nadzoru inwestorskiego
Grzegorz Morawski
Wodociągi, kanalizacja, melioracje
Karolina Jędryka
Dariusz Mirek
Architektura i budownictwo
Grzegorz Maszka
Zdzisław Skrzyniarz
Gospodarka nieruchomościami i geodezja
Marta Borkowska
Magdalena Cendrowicz
Ochrona środowiska
Elżbieta Nawrocka
Monika Pilichowska
Marta Listwan

71 36 98 214
71 36 98 204
71 36 98 192
71 36 98 112
71 36 98 180
71 36 98 108
71 36 98 110
71 36 98 136
71 36 98 211
71 36 98 111
71 36 98 174

REFERAT DRÓG TRANSPORTU I MIENIA KOMUNALNEGO
Piotr Ligas
Kierownik referatu
Komunikacja zbiorowa, interwencje
Małgorzata Seredyńska
Drogi gminne i infrastruktura
Joanna Najmrodzka
Gospodarka komunalna Monika Skórzewska
Jarosław Komorowski
Oświetlenie drogowe Zbigniew Ratajewski
Gospodarka mieszkaniowa
Marta Stachów

71 36 98 191
71 36 98 213
71 36 98 201
71 36 98 146
71 36 98 107
71 36 98 171
71 36 98 177

REFERAT ŚRODKÓW ZEW. I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Kierownik referatu
Monika Penczak
Pozyskiwanie środków zew.
Anna Dudarska
Zamówienia publiczne Sylwester Janaszkiewicz
Paweł Piwowarski
Jolanta Urbaś

REFERAT EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
Kierownik referatu
Sport
Oświata publiczna
Oświata niepubliczna
Org. pozarządowe

Anna Wilisowska
Wojciech Duczek
Iwona Witkowska
Anna Pietryk
Elżbieta Rusin

71 36 98 196
71 36 98 186
71 36 98 207
71 36 98 197
71 36 98 183

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik USC

Barbara Świerczyńska

Zachęcamy do odwiedzenia naszej
strony internetowej
www.kariera.tesco.pl, gdzie
znajdują się szczegółowe informacje
na temat wymienionych stanowisk
lub prosimy o kontakt telefoniczny
pod numer telefonu 71 78 07 528
Zgłoszenia
prosimy wysyłać na adres
31001pm@pl.tesco-europe.com
lub wypełnić formularz on-line
na stronie www.kariera.tesco.pl
W dokumentach aplikacyjnych
prosimy o dopisanie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji ( zgodnie z ustawą z dn.
29.08.97 roku o Ochronie Danych
Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.

Firma zatrudni osoby
z orzeczoną niepełnosprawnością

do ochrony
Centrum Handlowego
Bielany.
Mile widziani również
uczniowie i studenci.
Tel. 607880322

71 36 98 206

Stanowiska samodzielne
Kadry
Promocja gminy

Poszukuje osoby gotowe
do podjęcia pracy na stanowiskach:
ASYSTENT DS. ZAPASÓW
W MAGAZYNIE (OPERATOR WÓZKA
WIDŁOWEGO)
PIEKARZ (lub osoba chętna
do przyuczenia do zawodu
piekarza)
DORADCA KLIENTA
DZIAŁ ŻYWNOŚĆ
DORADCA KLIENTA KASY
DORADCA KLIENTA ZMIANA NOCNA
PRACOWNIK DS. SPRZEDAŻY
INTERNETOWEJ
DOSTAWCA DS. SPRZEDAŻY
INTERNETOWEJ
DORADCA KLIENTA
DZIAŁ PRZEMYSŁOWY
DORADCA KLIENTA ODZIEŻ
DORADCA KLIENTA LADY
DORADCA KLIENTA BISTRO

71 36 98 226
71 36 98 155
71 36 98 176
71 36 98 162
71 36 98 149

Lucyna Suchecka
Agnieszka Jankowska-Jakus
Maria Okraszewska
Informatyka
Marek Milewski
Paweł Eljasiński
Działalność gospodarcza Agata Krajewska
Audytor wewnętrzny Paweł Giszko
Ewidencja ludności
Wiesława Suchecka
Sprawy wojskowe i OC Henryk M. Bosiacki

71 36 98 208
71 36 98 163

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

71 36 98 000

Radca Prawny

71 36 98 017

71 36 98 138
71 36 98 200
71 36 98 199
71 36 98 104
71 36 98 203
71 36 98 189
71 36 98 202

Złote Gody

Hipermarket Tesco Extra
Bielany Wrocławskie

Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania

20 października 2016 r. w Urzędzie Gminy Kobierzyce trzy pary małżeńskie obchodziły Złote Gody. 50-lecie zawarcia
związku małżeńskiego świętowali: Jadwiga i Stefan Tatarek, Maria i Walenty
Paszkowscy, Janina i Jarosław Rodzik.
Pary zostały odznaczone medalami za

Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Odnowiły przysięgę
małżeńską, a także przyjęły gratulacje
z rąk Wójta Gminy Kobierzyce Ryszarda
Pacholika.
Maria Okraszewska

Anna Maria Wesołowska
w Kobierzycach

Anna Maria Wesołowska mówiła o poszanowaniu prawa

„Nie mogę pogodzić się z tym, że coraz
więcej młodych ludzi trafia do sądu w charakterze oskarżonych” – mówiła, na spotkaniu z uczniami Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Kobierzycach, Anna Maria
Wesołowska – sędzia w stanie spoczynku,
bohaterka popularnego programu telewizyjnego, autorka poradników prawnych,
społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka. Spotkanie miało miejsce 13.10.2016 r.
w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w
Kobierzycach. Pani Sędzia mówiła o zagrożeniach współczesnego świata jakie
czyhają na młodzież, o zacierającej się
granicy w świadomości młodych ludzi
między dobrem a złem. Konkretne przykłady z sali sądowej posłużyły za ilustrację
konsekwencji łamania prawa. Anna Maria
Wesołowska poruszyła również kwestię
uzależnień i przemocy wśród młodych
ludzi. Zastanawiała się co do nich doprowadza, zachęcała do reagowania na

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

krzywdę drugiego, wyjaśniała jak przykre
mogą być następstwa głupiego żartu. Jak
niewiele trzeba, aby nieprzemyślany dowcip czy wybryk stał się przestępstwem
zagrożonym karą pozbawienia wolności.
Pani Sędzia podkreślała, że bardzo ją boli
widok młodych ludzi na ławie oskarżonych. Mówiła jak niezbędna jest profilaktyka i edukacja prawna od najmłodszych
lat. Zachęcała do założenia „kącika prawnego” czyli miejsca, gdzie można będzie
umieszczać informacje, przepisy, a także
spostrzeżenia i problemy, które dotyczą
codzienności szkoły. Zwracała uwagę, że
takie kąciki mogą mieć wpływ na zmianę
rzeczywistości, ale uczniowie koniecznie
muszą przedyskutować informacje, jakie
się tam znajdą. Ekscytującym momentem
była możliwość przymierzenia togi sędziowskiej, by choć przez chwilę odczuć
powagę funkcji sędziego.
Agnieszka Berłowska

Wydawca: Urząd Gminy Kobierzyce

Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, tel. 71 36 98 125
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Agnieszka Jankowska-Jakus.

Redaguje zespół:

Wojciech Duczek, Krzysztof Kmiecik, Janusz Kołodziej, Piotr Kopeć, Elżbieta Regulska,
Anna Wilisowska, Maria Wilk.
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Sesja Rady Gminy z bohaterem
XX Sesja Rady Gminy Kobierzyce, która odbyła się dnia 28 października
2016 roku miała niecodzienny przebieg.
Na początku Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska i Wójt
Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik
uhonorowali mieszkańca wsi Szczepankowice Krzysztofa Gajdę za jego
bohaterską postawę, jaką wykazał się
w dniu 22 września 2016 roku ratując życie kierowcy cysterny uczestniczącemu
w groźnym wypadku samochodowym,
który zdarzył się w Szczepankowicach.
O szczególne wyróżnienie obywatelskiej postawy, odwagi i bohaterskiego
zachowania Krzysztofa Gajdy, wnioskowała w specjalnym liście skierowanym
do Wójta Ryszarda Pacholika, sołtys
Szczepankowic Krystyna Pacek-Bagiń-

ska. „Trudno jest słowami wyrazić naszą
wdzięczność, bo trudno jest nam znaleźć słowa, które ją wyrażają. Wierzymy,
że darowane innym dobro – zawsze powraca podwójnie i życzymy tego z całego serca” – powiedział Ryszard Pacholik Wójt Gminy. Przewodnicząca Rady
Gminy Elżbieta Regulska przy tej okazji
powiedziała między innymi – „Jestem
dumna z tego, że w naszej gminie są
tacy ludzie jak Pan Krzysztof Gajda, który wykazał się ogromną odwagą i wrażliwością ratując z płonącego samochodu
jego kierowcę. Postawa ta zasługuje na
szczególne wyróżnienie i podziękowanie.” Po zakończeniu tej krótkiej uroczystości, sesja toczyła się zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem, a nam
udało się zamienić kilka słów, z tym nie-

zwykle skromnym człowiekiem. –„Było
wczesne popołudnie, a ja miałem coś
do zrobienia w domu, gdy nagle usłyszałem potworny huk, jakby w pobliżu
eksplodowała jakaś bomba. Wybiegłem
natychmiast na ulicę i w pierwszej chwili
nieomal zdębiałem. Ujrzałem samochód-cysternę, która leżała przewrócona
niemal na samym środku skrzyżowania
ulicy Wrocławskiej ze Szkolną. Nie było
w pobliżu nikogo, więc podbiegłem do
kabiny kierowcy i próbowałem uwolnić z niej szamoczącego się człowieka.
Działałem odruchowo, nie było czasu,
by się zastanowić. Drzwi kabiny nie
chciały się otworzyć, dym stawał się coraz gęściejszy, więc postanowiłem zbić
nogą szybę w kabinie. Kierowca widząc
moje starania, zaczął robić to samo od

Na zdjęciu (od lewej) Henryk Łoposzko, Elżbieta Regulska, Krzysztof Gajda, Ryszard Pacholik, Piotr Kopeć

Ryngraf dla Wójta
Ryszarda Pacholika
W dniu 27 października 2017 r. we Wrocławiu odbyły się obchody Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej.
Miło nam poinformować, iż w trakcie uroczystości, Ryszard Pacholik - Wójt Gminy

Kobierzyce, otrzymał pamiątkowy Ryngraf
za rozwijanie współpracy cywilno-wojskowej na terenie Województwa Dolnośląskiego.
Opracował Janusz Kołodziej

Wójt Ryszard Pacholik w towarzystwie wyróżnionych osób

środka. Gdy po chwili nam się to udało,
kierowca o własnych siłach opuścił kabinę. Oddaliliśmy się na odległość około
30 metrów i wtedy wybuchł pierwszy
zbiornik z paliwem, a samochód stanął
w płomieniach. Dopiero w tedy zdałem sobie sprawę z tego, jakie niebezpieczeństwo nam groziło. Na moment
straciłem kierowcę z oczu, wróciłem do
domu po gaśnicę. W międzyczasie sąsiad już polewał wodą palący się asfalt,
a gdy nadjechała straż pożarna odnalazłem kierowcę i oddałem go w ich ręce,
by się nim zaopiekowali. Czy czuję się
bohaterem? Uważam, że nie. Po prostu działałem spontanicznie i sądzę, że
wielu ludzi zachowałoby się w podobny
sposób na moim miejscu. Najważniejsze
w tym wszystkim jest to, że nikomu nic
się nie stało. Wszyscy mówią, że uratowałem życie człowiekowi – i chyba mają
rację. Gdy teraz czasami oglądam filmik
z tego wypadku, to wciąż „nogi się pode
mną uginają” i nie jestem taki pewien,
czy drugi raz potrafiłbym zdecydować
się na tak wielkie ryzyko. Nie uważam,
że zasłużyłem na te wszystkie dowody
sympatii, wyróżnienia i podziękowania,
które usłyszałem na sesji Rady Gminy.
Muszę jednak przyznać, że jest to bardzo
miłe, choć wciąż czuję się nieco skrępowany” – powiedział Krzysztof Gajda –
mieszkaniec Szczepankowic.
Po tym uroczystym momencie radni
kontynuowali obrady. W trakcie XX Sesji
zostało podjętych 16 uchwał. Plany posiedzeń oraz wszystkie podjęte uchwały
znajdują się na stronie internetowej Gminy Kobierzyce www.ugk.pl.
Janusz Kołodziej

Spotkanie w Warszawie
W dniach 13-15 października br. odbyło się
coroczne spotkanie Radnych Gminy Kobierzyce z przedstawicielami czeskich Kobeřic.
Przedstawiciele partnerskich gmin spotkali
się w tym roku w Warszawie. Najważniejszym punktem była wizyta i spotkanie z gospodarzami Ambasady Republiki Czeskiej

Wizyta w Ambasadzie Republiki Czeskiej

w Polsce. Ponadto uczestnicy wyjazdu zwiedzili Zamek Królewski, Muzeum Powstania
Warszawskiego, Pałac w Wilanowie oraz
Stare Miasto w Warszawie. Spotkanie odbyło się w ramach partnerskiej współpracy
pomiędzy Gminą Kobierzyce a Kobeřicami.
Maria Okraszewska
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Inwestycje w Gminie Kobierzyce
1. Budynki i obiekty komunalne
Świetlice
•• Domasław – trwa przebudowa funkcjonalna i generalny remont świetlicy, w ostatnim czasie wykonywano skucia skorodowanych tynków oraz iniekcje przeciwwilgociowe;
•• Ślęza – realizowany jest projekt nowej świetlicy wraz z boiskiem na podstawie wykonanej koncepcji;
•• Księginice, Kuklice – zakończono realizację dokumentacji projektowej nowych świetlic,
przygotowywany będzie przetarg na roboty budowlane.

Szkoły, przedszkola
•• Kobierzyce – realizowany jest generalny remontu budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu; w trakcie roku szkolnego praktycznie nie jest możliwe wykonywanie
robót wewnątrz obiektu, stąd prowadzone są prace zewnętrzne; obecnie trwa realizacja izolacji ścian fundamentowych i docieplanie elewacji;
•• Bielany – zakończono realizację koncepcji rozbudowy obiektu szkoły.

Ośrodki zdrowia
•• Kobierzyce – w ramach rozbudowy ośrodka wykonano zbrojenie stropu i fundamenty
budynku gospodarczego.

Inne
•• Pustków Żurawski – trwa projektowanie nowej remizy strażackiej;
•• Solna – wykonano aktualizację dokumentacji projektowej zaplecza sportowego boiska, przygotowywany będzie przetarg na roboty budowlane.

2. Wodociągi i kanalizacja
•• w realizacji są odcinki sieci wodociągowej w Żernikach Małych i Chrzanowie;
•• realizowana jest dokumentacja projektowa wodociągu wzdłuż ul. Chabrowej w Wysokiej wraz z pompownią wody i zbiornikiem retencyjnym;
•• realizowany jest program funkcjonalno-użytkowy do przetargu zaprojektuj – wybuduj
dla kanalizacji sanitarnej w 11 miejscowościach środkowej części gminy;
•• rozpoczęto prace projektowe rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kobierzycach w ramach przetargu zaprojektuj – wybuduj, planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych
w II kwartale 2017 r.

3. Budynki i obiekty komunalne
•• Trwają prace przy przebudowie budynku mieszkalnego przy ul. Słonecznej 12 w Budziszowie;
•• Zakończono modernizację świetlicy w Królikowicach;
•• Trwają prace projektowe modernizacji kotłowni w budynku mieszkalnym w Kobierzy-

Docieplanie elewacji w szkole w Kobierzycach

Plac zabaw w Kobierzycach

Budowa ośrodka zdrowia w Kobierzycach

Plac zabaw w Kobierzycach
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Inwestycje w Gminie Kobierzyce
cach przy ul. Robotniczej 1 oraz w remizie strażackiej w Kobierzycach przy ul. Robotniczej 10, związanej ze zmianą systemu zasilania na gaz ziemny;
•• Trwają prace projektowe wykonania termomodernizacji budynku mieszkalno-usługowego w Pustkowie Wilczkowskim przy ul. Wrocławskiej 2;
•• Trwają prace remontowe lokalu mieszkalnego w Kobierzycach przy ul. Sportowej.

4. Drogi i oświetlenie
•• Chrzanów – zakończono prace przy budowie dróg transportu rolnego (Domasław–
Chrzanów);
•• Kobierzyce – trwa przebudowa ul. Spółdzielczej wraz z ogrodzeniem cmentarza i parkingiem;
•• Trwają prace projektowe wykonania chodników w miejscowości Królikowice;
•• Bielany Wrocławskie – zakończono prace przy budowie sięgacza ul. Liliowej;
•• Bielany Wrocławskie – trwają prace przy budowie ul. Polnej;
•• Wysoka – trwa budowa ul. Bratniej;
•• Jaszowice – trwa budowa drogi dojazdowej;
•• Bielany Wrocławskie – trwają prace przy przebudowie ul. Sosnowej i Liliowej;
•• Cieszyce – trwają prace przy budowie ul. Wiosennej;
•• Tyniec nad Ślęzą – trwają prace przy budowie drogi osiedlowej;
•• Domasław – trwają prace przy przebudowie ul. Agrestowej;
•• Rolantowice– trwają prace przygotowawcze przebudowy drogi ul. Kwiatowej;
•• Trwają prace przy budowie oświetlenia w miejscowościach: Biskupice Podgórne, Żerniki Małe, Pustków Żurawski, Chrzanów;

•• Trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia procedury przetargowej wykonania projektów budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobierzyce.

5. Obiekty sportowe, rekreacyjne, place zabaw
•• Trwają uzgodnienia i prace projektowe dotyczące budowy terenów rekreacyjnych
w miejscowościach: Tyniec Mały, Kobierzyce;
•• Kobierzyce – rozpoczęto procedurę odbiorową modernizacji placu zabaw przy ul. św.
Wojciecha;
•• Zakończono montaż urządzeń wyposażenia placów zabaw oraz małej architektury
na terenie Gminy Kobierzyce – środki funduszu sołeckiego;
•• Podpisano umowę na zamówienie uzupełniające na montaż urządzeń wyposażenia
placów zabaw oraz małej architektury na terenie Gminy Kobierzyce – środki funduszu
sołeckiego.

6. Inne
•• Opracowywana jest dokumentacja nowej drogi rowerowej Ślęza – Bielany Wrocławskie
(obecna droga zostanie przeznaczona na chodnik) oraz ciągu pieszo-rowerowego Kobierzyce – Pełczyce;
•• Realizowana jest koncepcja terenu rekreacyjnego w Ślęzie przy ul. Przystankowej, a także
koncepcja funkcjonalnej rozbudowy istniejącego obiektu wielofunkcyjnego.

Piramida do wspinania w Tyńcu Małym

Kolorowa szachownica w Tyńcu Małym

Cmentarz w Kobierzycach

Droga transportu rolnego Domasław - Chrzanów
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Uroczystość wręczenia stypendiów G
W dniu 18 października 2016 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym ze Żłobkiem w Wysokiej odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów naukowych i artystycznych
Gminy Kobierzyce przyznawanych najzdolniejszym uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych
Uczniów Gminy Kobierzyce na rok szkolny 2016/2017. Wyróżnieni uczniowie odbierali stypendia z rąk: Ryszarda Pacholika Wójta Gminy Kobierzyce oraz Elżbiety Regulskiej Przewodniczącej Rady Gminy Kobierzyce. Uroczystość uświetniona została występem uczniów Szkoły Podstawowej w Wysokiej oraz stypendystki Nel Maślanka,
która dała wspaniały pokaz gry na gitarze klasycznej.

STYPENDIA NAUKOWE
1. Konstanty Andrzejczak zamieszkały w Kobierzycach.
Uczeń I klasy Gimnazjum nr 30 we Wrocławiu. W roku szkolnym 2015/2016 uzyskał bardzo
wysoką średnią ocen 5,9.
2. Hanna Bazan zamieszkała w Ślęzie.
Uczennica klasy I Gimnazjum nr 49 we Wrocławiu. W minionym roku szkolnym uzyskała
bardzo wysoką średnią ocen 6,0.
3. Oliwia Bryś zamieszkała w Wysokiej.
Uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej nr 64 we Wrocławiu. W roku szkolnym 2015/2016
uzyskała bardzo wysoką średnią ocen 5,9.
4. Karolina Ceglarska zamieszkała w Tyńcu Małym.
Uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym. W roku szkolnym 2015/2016 uzyskała bardzo wysoką średnią ocen 6,0.
5. Jakub Ceglarski zamieszkały w Tyńcu Małym.
Uczeń klasy I Gimnazjum nr 23 we Wrocławiu.
W roku szkolnym 2015/2016 brał udział w wielu konkursach, szczególne osiągnięcia to:
• Finalista XIII Dolnośląskiego Konkursu zDolny Ślązaczek w części z języka polskiego dla
uczniów szkół podstawowych,
• Finalista XIII Dolnośląskiego Konkursu zDolny Ślązaczek w części z matematyki dla
uczniów szkół podstawowych.
6. Judyta Czerniewicz zamieszkała w Bielanach Wrocławskich.
Uczennica klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach.
Jej szczególne osiągnięcia w minionym roku szkolnym to:
• Finalistka IV Dolnośląskiego Konkursu Języka Francuskiego zDolny Ślązak Gimnazjalista
dla uczniów szkół gimnazjalnych,
• Finalistka IV Dolnośląskiego Konkursu Języka Francuskiego w ramach Konkursu zDolny
Ślązak Gimnazjalista dla uczniów szkół gimnazjalnych Dolnego Śląska.
7. Milena Derechowska zamieszkała w Bielanach Wrocławskich.
Uczennica klasy II Gimnazjum nr 23 we Wrocławiu.
Jej największe osiągnięcia to:
• Finalistka Dolnośląskiego Konkursu Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów Union Jack
Contest.

Nagrodzeni stypendyści w towarzystwie Elżbiety Regulskiej – Przewodniczącej Rady Gminy Kobierzyce
i Ryszarda Pacholika – Wójta Gminy Kobierzyce

8. Barbara Drozdowska zamieszkała w Bielanach Wrocławskich.
Uczennica klasy I Liceum Ogólnokształcącego nr V we Wrocławiu.
Uczestniczka wielu konkursów:
• Laureatka IX Dolnośląskiego Konkursu Języka Angielskiego zDolny Ślązak Gimnazjalista,
• Finalistka Olimpiady Geograficznej dla uczniów dolnośląskich gimnazjów.
• Finalistka IX Dolnośląskiego Konkursu Języka Angielskiego w ramach Konkursu zDolny
Ślązak Gimnazjalista.
• Laureatka IX Dolnośląskiego Konkursu Języka Angielskiego zDolny Ślązak Gimnazjalista.
9. Kamila Kwiatek zamieszkała w Bielanach Wrocławskich.
Uczennica klasy III Gimnazjum w Bielanach Wrocławskich. W roku szkolnym 2015/2016
uzyskała bardzo wysoką średnią ocen 5,8.
10. Michalina Matuszewska zamieszkała w Bielanach Wrocławskich.
Uczennica klasy I Liceum Ogólnokształcącego nr VII we Wrocławiu.
W roku szkolnym 2015/2016 uzyskała bardzo wysoką średnią ocen 5,8. Może pochwalić się
także szczególnymi osiągnięciami:
• Laureatka XIV Dolnośląskiego Konkursu Geograficznego zDolny Ślązak Gimnazjalista,
• Laureatka XV Dolnośląskiego Konkursu Biologicznego zDolny Ślązak Gimnazjalista,
• Laureatka XV Dolnośląskiego Konkursu Fizycznego zDolny Ślązak Gimnazjalista.
11. Jan Mączyński zamieszkały w Ślęzie.
Uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej w Bielanach Wrocławskich. W minionym roku szkolnym uzyskał bardzo wysoką średnią ocen 5,8.
12. Marcel Mordarski zamieszkały w Krzyżowicach.
Uczeń klasy I Liceum Ogólnokształcącego nr III we Wrocławiu. Bardzo wysoka średnia
ocen 6,0, a także szczególne osiągnięcia w konkursach:
• Laureat Dolnośląskich Konkursów zDolny Ślązak Gimnazjalista w kategorii: matematyka, język polski, historia z elementami WOS, chemia, geografia,
• Finalista Dolnośląskich Konkursów w ramach Konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista
w kategorii: fizyka, biologia,
• Laureat Konkursu Historycznego wiedzy o Rosji Białe Noce,
• Finalista IX Regionalnego Konkursu Chemicznego Młody Chemik Eksperymentuje,
• Finalista III Dolnośląskiej Olimpiady Biologicznej.
13. Matylda Odrowąż-Wilkońska zamieszkała w Tyńcu Małym.
Uczennica klasy I Gimnazjum nr 23 we Wrocławiu. W roku szkolnym 2015/2016 została
Finalistką I Dolnośląskiego Konkursu Języka Angielskiego w ramach Konkursu zDolny Ślązaczek dla uczniów szkół podstawowych Dolnego Śląska.

Dziecięcy program artystyczny bardzo się podobał
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Gminy Kobierzyce

Uroczystość otworzył Ryszard Pacholik – Wójt Gminy Kobierzyce

14. Alicja Pałeczka zamieszkała w Bielanach Wrocławskich.
Uczennica klasy I Gimnazjum Dwujęzycznego nr 26 we Wrocławiu. Jej największe osiągnięcia:
• Laureatka XIII Dolnośląskiego Konkursu zDolny Ślązaczek w części matematycznej,
• Finalistka XIII Dolnośląskiego Konkursu zDolny Ślązaczek w części z języka polskiego.
15. Julia Pawicka zamieszkała w Bielanach Wrocławskich.
Uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej w Bielanach Wrocławskich. W roku szkolnym
2015/2016 uzyskała bardzo wysoką średnią ocen 5,8.
16. Oliwia Pordzik zamieszkała w Bielanach Wrocławskich.
Uczennica klasy I Liceum Ogólnokształcącego nr XII we Wrocławiu. Uczestniczka wielu
konkursów przedmiotowych, jej osiągnięcia to:
• Laureatka XV Dolnośląskiego Konkursu Historycznego z elementami WOS zDolny Ślązak
Gimnazjalista.
17. Dominika Tatuch zamieszkała w Kobierzycach.
Uczennica klasy I Gimnazjum w Kobierzycach. W minionym roku szkolnym uzyskała bardzo wysoką średnią ocen 5,9.
18. Oliwia Wacław zamieszkała w Bielanach Wrocławskich.
Uczennica klasy II Gimnazjum w Bielanach Wrocławskich. W roku szkolnym 2015/2016
uzyskała bardzo wysoką średnią ocen 5,9.

Nel Maślanka zachwyciła kunsztem muzycznym

STYPENDIA ARTYSTYCZNE
1. Nel Maślanka zamieszkała w Wysokiej.
Uczennica klasy VI Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Muzycznej I stopnia
we Wrocławiu. Uczestniczka wielu konkursów, w tym:
• I miejsce w 5 Międzynarodowym Konkursie im. Alirio Diaz dla Młodych Gitarzystów w Rzymie,
• I miejsce w 7 Międzynarodowym Konkursie Gitarowym w Omiś (Chorwacja),
• I miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Gitarowym, Konkurs Gitarowy dla młodzieży
im. Alirio Diaz w Rust (Austria),
• I miejsce w Polsko-Niemieckim Wiosennym Konkursie Gitarowym w Szczecinie,
• II miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Gitary Klasycznej i Konkursie Młodzieżowym
pod patronem L. Luthier w Bratysławie (Słowacja),
• I miejsce w 10 Międzynarodowym Konkursie Muzyki Gitarowej.
2. Paulina Żyłka zamieszkała w Wierzbicach.
Uczennica klasy I Technikum nr 13 we Wrocławiu. Uczestniczyła w wielu konkursach, a jej
szczególne osiągnięcia to:
• I miejsce w Ogólnopolskich zawodach Art Show Case w Poznaniu,
• II miejsce w Międzynarodowych Zawodach Tanecznych VOUGE BALL VOL 2 i VOL 3
we Wrocławiu.

STYPENDIA POWIATU WROCŁAWSKIEGO
30 września 2016 roku w gmachu Starostwa Powiatowego we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów dla najzdolniejszych uczniów zamieszkujących Powiat
Wrocławski. Stypendia rozdano w trzech kategoriach: naukowe, artystyczne i sportowe,
a wręczali je w towarzystwie zaproszonych gości Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego i Ryszard Jaroń – Przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego. Wśród wyróżnionych znalazła się czwórka młodych ludzi z Gminy Kobierzyce. Oto oni:
Magdalena Matuszewska, mieszkanka Gminy Kobierzyce, uczennica 2 klasy Liceum
Ogólnokształcącego nr IX im. Piotra Skargi we Wrocławiu. Od 2014 roku rokrocznie jest
powoływana do Kadry Narodowej Polskiego Związku Jeździeckiego. Jeździectwo to jej
pasja. Skoki przez przeszkody trenuje od 10 lat, 7 dni w tygodniu po 5-6 godz. dziennie.
Jest w czołówce najlepszych jeźdźców w Polsce. Jest ubiegłoroczną Stypendystką Rady
Powiatu Wrocławskiego. Osiągnięcia Magdaleny to m.in.: VII i VIII miejsce w Międzynarodowych Zawodach Konnych Baltica Tour Grand, V miejsce w międzynarodowych zawodach Linz Grand Prix, I miejsce w ogólnopolskich zawodach w Michałowicach. W Mistrzostwach Dolnego Śląska jako juniorka zajęła II miejsce w kategorii seniorów. Opiekunem
sportowym stypendystki jest Pan Mateusz Michalski.
dokończenie na stronie 8

Magdalena Matuszewska – reprezentantka Polski z Bielan Wrocławskich
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STYPENDIA POWIATU WROCŁAWSKIEGO
dokończenie ze strony 7

Adam Bieńkowski, mieszkaniec Gminy Kobierzyce, uczeń 3 klasy Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu. Wszechstronnie uzdolniony uczeń.
Interesuje się językiem polskim, geografią, historią współczesną, ekonomią, przedsię-

na szczeblu krajowym: Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym „Alchemik”, Ogólnopolskim Konkursie Alfik
Matematyczny, Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym Geo-Planeta.
Jest Laureatem 7 Dolnośląskich Konkursów „zDolny Ślązak”: z biologii,
geografii, chemii, matematyki i fizyki
oraz historii i j. polskiego. Opiekunem naukowym stypendysty jest
Pani Magdalena Gapska.

Marcel Mordarski – uzdolniony mieszkaniec Krzyżowic

Jonasz Wiewiór, mieszkaniec Gminy Kobierzyce, obecnie uczeń Zespołu Szkół nr V we
Wrocławiu. Jest utalentowany muzycznie, plastycznie, językowo, a także w kierunku
nauk ścisłych, co potwierdzają jego wyniki ze szkoły oraz udział w konkursach przedmiotowych. Gra na pianinie, tworzy filmy. Jego animacje filmowe, do których sam gra
i komponuje muzykę zostały docenione na wielu krajowych i międzynarodowych konkursach. Uczestniczy w wielu projektach artystycznych, działa w teatrze i koncertuje.
Zdobył wyróżnienie w Transatlantyk Instant Composition Contess 2016, w jedynym na
świecie konkursie symultanicznej kompozycji i improwizacji synchronicznej do obrazu
oraz wyróżnienie w III edycji Przeglądu Portfolio See&Say 2016. Jest laureatem „VI Dolnośląskiej Gali Talentów”. Stypendysta otrzymał Grand Prix VIII Powiatowego Festiwalu
Filmowego Ostary 2016 za film „Infokino”. Opiekunem artystycznym stypendysty jest
Pani Małgorzata Piotrowska.
Przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego Ryszard Jaroń wręcza stypendium Adamowi Bieńkowskiemu

biorczością i nowymi technologiami. Swoje zainteresowania realizuje biorąc udział
w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Jest finalistą VI Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową, finalistą Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej. Brał udział w zawodach II stopnia Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Opiekunem naukowym stypendysty jest Pani Marta Helt.
Marcel Mordarski, mieszkaniec Gminy Kobierzyce, absolwent Gimnazjum nr X z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu, obecnie uczeń 1 klasy III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu. Jego osiągnięcia edukacyjne potwierdza
średnia ocen 6.0, realizacja programu dwujęzycznego z języka hiszpańskiego oraz indywidualny program nauczania z polskiego, matematyki, chemii i biologii. W roku szkolnym
2015/2016 Marcel zdobył wyróżnienia za osiągnięcie wysokich wyników w konkursach

IV rocznica nadania imienia
W środę 5 października 2016 r. minęła
czwarta rocznica nadania Gimnazjum
w Kobierzycach imienia Zesłańców Sybiru. Był to ważny dzień szczególnie dla nas
pierwszoklasistów. Tego dnia oficjalnie
dołączyliśmy do grona uczniów naszej
szkoły poprzez pasowanie. Dyrektor Gimnazjum Artur Antman poprowadził całą
uroczystość, a wśród gości był między innymi Ryszard Pacholik Wójt Gminy Kobierzyce. Odśpiewaliśmy „Hymn Sybiraków”
i złożyliśmy uroczyste ślubowanie. Potem
pojechaliśmy do Sanktuarium Golgoty
Wschodu znajdującego się we Wrocławiu.
Tam przywitała nas pani kustosz, która zabrała nas do Kościoła pw. Najświętszej Ma-

rii Panny Pocieszenia, gdzie opowiedziała
nam o historii kościoła, symbolach oraz
o trudzie i cierpieniu wszystkich, którzy
zostali wywiezieni na Sybir. Poznaliśmy
także wnuczkę jednego z oficerów katyńskich, która dodała jeszcze kilka słów od
siebie. Doskonałym uzupełnieniem było
zwiedzenie dwóch Izb Pamięci, w których
mogliśmy obejrzeć pamiątki pozostałe
po Sybirakach. Na sam koniec zapaliliśmy
symboliczne znicze na grobach Rodzin
Katyńskich. To była dla nas otwarta lekcja
historii. Bardzo dużo się dowiedzieliśmy
i będziemy pamiętać o tym, że powinniśmy być dumni z naszych rodaków.
Dominika Tatuch klasa 1B

Jonasz Wiewiór w towarzystwie Romana Potockiego – Starosty Powiatu Wrocławskiego

Program artystyczny
dla nauczycieli

Obchody Dnia Edukacji „na wesoło”

Uczniowie zwiedzali Izbę Pamięci

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Szkole
Podstawowej w Kobierzycach uczniowie
klas trzecich przygotowali program artystyczny. Wiersze recytowane przez trzecioklasistów były pełne humoru, a piosenki
w wykonaniu Aleksandry Kiełkowicz, Aleksandry Smoły i Piotra Kobryniaujawniły
ich talent muzyczny. Publiczności bardzo
podobała się scenka, w której uczniowie
przeżywali perypetie ze swoją panią, bo-

wiem wróżka rzuciła na nią czar. Od tej
pory nauczycielka nagradzała dzieci za
brak zadań domowych i bójki, a karała za
odrabianie lekcji, właściwe zachowanie
i przygotowanie do zajęć. Uroczystą akademię obejrzeli wszyscy uczniowie naszej
szkoły, nauczyciele, pracownicy, a także
rodzice i zaproszony gość – Zastępca Wójta
Gminy Kobierzyce Piotr Kopeć.
Lucyna Balska
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Dzień Edukacji Narodowej
w Wysokiej
14 października 2016 roku po raz pierwszy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Wysokiej odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Uczniowie klas II i IV wraz z wychowawczyniami: Pauliną Dębkowską i Izabelą
Lichtoń, przygotowali krótki program
artystyczny. Poprzez taniec, wiersze
i piosenki młodzi artyści wyrazili swoją
wdzięczność za trud pracy, jaki wkładają nauczyciele w ich edukację i wychowanie. Miłym upominkiem dla kadry
kierowniczej było wręczenie portretów
wykonanych przez uczniów naszej szko-

ły. Wiele ciepłych słów w kierunku grona
pedagogicznego popłynęło z ust przedstawicieli Rady Rodziców, którzy na
ręce pani dyrektor złożyli kwiaty. Swoją
obecnością uroczystość tę uświetnili także zaproszeni goście: Anna Wilisowska
– Kierownik Referatu Oświaty i Sportu,
Stanisław Iwach – sołtys Wysokiej oraz
Wiesław Muraczewski – sołtys Ślęzy.
Przedstawiciele władz gminnych życzyli
wszystkim uczniom sukcesów w nauce,
a pracownikom radości i satysfakcji z wykonywania zawodu nauczyciela.
Joanna Eljasińska

fot. Michał Stachnik
Rada Rodziców wręczyła nauczycielom kwiaty i słodkości

XIX Dolnośląski
Festiwal Nauki

Gimnazjaliści z Bielan Wrocławskich z wizytą na wyższych uczelniach Wrocławia

21 września 2016 r. uczniowie klas II
Gimnazjum w Bielanach Wrocławskich
uczestniczyli w imprezach naukowych XIX
Dolnośląskiego Festiwalu Nauki pod hasłem „Ziarna wiedzy”. Podczas wykładów,
pokazów i wystaw organizowanych przez
Politechnikę Wrocławską i Uniwersytet Wrocławski, gimnazjaliści mogli szerzej spojrzeć
na różne dziedziny nauki, i przez to rozwijać
swoje zainteresowania oraz zgłębić tajniki
wiedzy w interesujących ich dziedzinach.
Byliśmy aktywnymi uczestnikami – konstruktorami na stoiskach kół naukowych:
„Labiryntów Techniki” na kiermaszu eksperymentów fizycznych na Politechnice
Wrocławskiej.
Wysłuchaliśmy wykładu „Elementy kosmologii”, na którym wyjaśniano niezwykłe zjawiska fizyczne i rządzące nimi
prawa Wszechświata, o właściwościach
materii budującej przestrzeń kosmiczną.
Poznaliśmy szkodliwe działania narkoty-

ków, jako substancji aktywnych chemicznie
– dowiedzieliśmy się jak można doświadczalnie wykryć i rozpoznać próbki popularnych narkotyków na Wydziale chemii
Uniwersytetu podczas pokazu: „Narkotyki?
Najlepsze wyjście nie wchodzić w reakcje”.
Na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania
Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego
mieliśmy spotkanie z historią, poznając
dzieje granic Dolnego Śląska, przedstawianych na wielu rodzajach map podczas
ciekawego wykładu: „Rok mapy – kamienie milowe w dolnośląskiej kartografii”.
Będąc w Instytucie Matematyki podziwialiśmy sposób matematycznego przedstawienia „Linii rytmicznych”, na wystawie
„Kalejdoskopu matematycznego”.
Uczniowie klas II gimnazjum mogli skorzystać z bogatej i różnorodnej oferty poznania „Ziaren wiedzy” i udowodnić, że nauka
będzie owocna w ich dalszej edukacji.
Joanna Szymani

Lekcja tolerancji
z Jose Torresem
3 listopada 2016 r . Rada Rodziców zorganizowała spotkanie uczniów Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu Małym
z Jose Torresem. Piosenkarz kubańskiego
pochodzenia rozmawiał z dziećmi o tolerancji – dotyczącej innego koloru skóry,
innej kultury, muzyki, tańców. Jose Torres
zaprezentował tradycyjną muzykę kubańską, instrumenty muzyczne, przy pomocy
których tworzy tę niepowtarzalną, energetyczną muzykę . Za sprawą kubańskich

rytmów na chwilę mogliśmy się przenieść
na ulice Hawany w niepowtarzalny klimat
salsy, kolorowych zwiewnych strojów
i upalnego lata. Nasi uczniowie docenili,
że różnorodność nas wzbogaca. Spotkanie z Jose Torresem pomoże naszym
uczniom prawidłowo kształtować właściwe postawy wobec odmienności kulturowych (odmienny kolor skóry, strój, uczesanie) i istniejących stereotypów.
Anna Gidzińska
Jose Torres grał i śpiewał, ale też przekazywał uczniom poważne treści
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Obchody „XVI Dnia Papieskiego”
w bielańskiej szkole

Koncert
zaprzyjaźnionych chórów!
W piątek 21 października o godz. 19.00
w kościele Św. Andrzeja Apostoła w Bielanach Wrocławskich miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Już po raz drugi
na zaproszenie chóru „Sanctus Andreus”
przyjechał do Polski zaprzyjaźniony chór
„Notre Dame des Eaux” z Angers z Francji.

Pacholik oraz Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska i Sekretarz Maria
Wilk, serdecznie pogratulowali wspaniałego wykonania przygotowanych utworów
i bardzo gorąco podziękowali za wspólnie
spędzony wieczór. Podczas kilkudniowego pobytu w Polsce goście zwiedzali Wro-

Program artystyczny podkreślał charakter „Dnia Papieskiego”

W Szkole Podstawowej w Bielanach Wrocławskich 12 października odbyła się akademia z okazji XVI Dnia Papieskiego pod
hasłem: „Bądźcie świadkami miłosierdzia”.
Na uroczystym apelu poświęconym pamięci wielkiego Polaka Jana Pawła II byli
obecni między innymi Elżbieta Regulska
– Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce, Agnieszka Bieńkowska – Przewodnicząca Rady Rodziców oraz ks. Proboszcz
Mirosław Dziegiński. W uroczystości
uczestniczyli nauczyciele i dzieci z klas
3–6. Ksiądz proboszcz Mirosław Dziegiński
wprowadził obecnych w historię i tematykę tegorocznych uroczystości ku czci

Jana Pawła II oraz przypomniał, że hasło:
„Bądźcie świadkami miłosierdzia” należy
realizować w codziennym życiu. Uczniowie przedstawili scenki nawiązujące do tematu obchodów Dnia Papieskiego, mówiące o wrażliwości na potrzeby drugich
i okazywaniu miłosierdzia. Grupa uczniów
z klasy 6c wraz z Pawłem Rawickim zaśpiewała piosenkę „Przyjaciela mam”. Podczas
występu spontanicznie do śpiewu włączała się widownia. Akademię zakończyła Dyrektor Beata Ćwiek, która podsumowała
treści przekazane na apelu i podziękowała
uczniom za wspaniały występ.
Opracował – Janusz Kołodziej

Po koncercie – czas na wspólne zdjęcie

Koncert rozpoczął się wspólnym wykonaniem dwóch utworów, po których nasi
goście zaśpiewali pieśni gregoriańskie
i renesansowe. Druga część wieczoru miała już zupełnie inny charakter, bowiem publiczność mogła usłyszeć pieśni sakralne,
a także utwory z akompaniamentem gitary. Przybyli na koncert goście, w imieniu
których Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard

cław i Zamek Książ. Wszyscy dziękowali
za naszą polską gościnność i otwartość.
Mamy nadzieję, że znajomość z francuskimi chórzystami, która zaowocowała
już trzema koncertami, nadal będzie się
pomyślnie rozwijała, tym bardziej, że nasi
francuscy przyjaciele już ponowili swoje
zaproszenie.
Joanna Para

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
w Kobierzycach – Koło Turystyczne

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
w Kobierzycach – Koło Turystyczne

Zaprasza dzieci i młodzież na

Zaprasza dzieci i młodzież na

ZIMOWISKO 2017

ZIMOWISKO 2017

SZCZYRK – Beskid Śląski
Termin: 13.02 – 18.02.2017 r. (6 dni)

ZAKOPANE
Termin: 21.02 – 26.02.2017 r. (6 dni)

Koszt 700 zł na uczestnika
Uwaga !! Dzieci jeżdzące na nartach ze swoim sprzętem narciarskim
dodatkowo 200 zł – karnety.
Zakwaterowanie: Szkolne Schronisko „HONDRASIK”,
Szczyrk, ulica Sportowa 2 (sale wieloosobowe),
miła domowa atmosfera.

Koszt 700 zł na uczestnika
Uwaga !! Dzieci jeżdzące na nartach ze swoim sprzętem narciarskim
dodatkowo 200 zł – karnety.
Zakwaterowanie: Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Szarotka”,
Zakopane, ul. Nowotarska 45G, 34-500 Zakopane (młodzież gimnazjalna)
Szkolne Schronisko Krzeptówki 2 (dzieci klas 1-6)

W cenie zimowiska:
• transport – autokar do dyspozycji 6 dni
• całodzienne wyżywienie (od kolacji 13 lutego do obiadu 18 lutego)
• ubezpieczenie i opieka wychowawców
• dowóz na stoki narciarskie – zajęcia z instruktorem
• 4 zajęcia na basenie z ratownikiem
Program turystyczny: zwiedzanie Szczyrku, Wisły, Koniakowa,
Istebnej, Pałacu w Pszczynie.

W cenie zimowiska:
• transport – autokar do dyspozycji 6 dni
• całodzienne wyżywienie (od kolacji 21 lutego do obiadu 26 lutego)
• ubezpieczenie i opieka wychowawców
• dowóz na stoki narciarskie
• aqua park w Zakopanem
• termy w Bukowinie Tatrzańskiej
• kino
Program turystyczny: zwiedzanie Zakopanego, Łagiewnik Krakowskich,
Nowego Targu i Rabki.

Zapisy i pobranie karty uczestnika od października 2016 wpłatą 200 zł zaliczki
u Pani Grażyny Tadeusiak, ulica Robotnicza 21 (kwiaciarnia).
Informacja pod telefonem 71 31 11 198.
Wpłata pozostałej kwoty do 10.02.2017 r.
Wyjazd z Kobierzyc 13 lutego (poniedziałek) godzina 7.00 z parkingu koło przedszkola,
ulica Robotnicza. Powrót 18 lutego (sobota) w to samo miejsce w godzinach
późnopopołudniowych.
ZAPRASZAMY !!!!!

Zapisy i pobranie karty uczestnika od października 2016 wpłatą 200 zł zaliczki
u Pani Grażyny Tadeusiak, ulica Robotnicza 21 (kwiaciarnia).
Informacja pod telefonem 71 31 11 198.
Wpłata pozostałej kwoty do 10.02.2017 r.
Wyjazd z Kobierzyc 21 lutego (wtorek) godzina 6.00 z Parkingu koło przedszkola,
ulica Robotnicza. Powrót 26 lutego (niedziela) w to samo miejsce.
ZAPRASZAMY !!!!!
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Podziękowania

Na pamiątkę

W dniu 12 października br. w Urzędzie
Gminy Kobierzyce odbyło się spotkanie
z okazji Dnia Edukacji Narodowej z dyrektorami i wyróżnionymi nauczycielami
placówek oświatowych. Ryszard Pacholik Wójt Gminy Kobierzyce oraz Elżbieta
Regulska Przewodnicząca Rady Gminy
Kobierzyce podziękowali dyrektorom

placówek oświatowych, gronu nauczycielskiemu oraz innym pracownikom
oświaty za sumiennie wykonywaną pracę,
która ma wpływ na wiedzę i kształtowanie
osobowości młodych ludzi. Pracownicy
oświaty otrzymali życzenia wytrwałości
i sukcesów w dalszym nauczaniu.
Maria Okraszewska

Wygraj życie dzięki marzeniom
Pod hasłem „Wygraj życie dzięki marzeniom” w Gminnym Zespole Szkół w Bielanach Wrocławskich odbyły się dwa nietypowe spotkania dla klas VI i gimnazjum
z udziałem paraolimpijczyków: Grzegorza
Pluty, Grzegorza Lewonowskiego, Radosława Stańczuka i Arkadiusza Jabłońskiego.
Tego dnia królowały szermierka, integracja,
wola życia i chęć rozwijania swoich pasji
bez względu na okoliczności. Zajęcia odbyły się w ramach programu finansowanego
przez PFRON, a prowadzone były przez
Fundację Akademia Integracji. Nasi goście
podczas spotkania poświęcili wiele miejsca na pokazanie, nam pełnosprawnym, że
najważniejsza jest empatia, fairplay, bezpieczeństwo i tolerancja. Opowieść byłych
reprezentantów Polski ilustrowały filmy,

Walka pokazowa w wykonaniu paraolimpijczyków

które przedstawiały pełnych pasji ludzi
na wózkach, szczęśliwych i realizujących
swoje marzenia. Uczniowie mieli również
okazję poznania życiorysów gości oraz ich
szermierską pasję walki na wózkach. Każdy z nich miał za sobą trudną przeszłość,
udział w wypadku, który na zawsze odmienił jego życie. Ważne były usłyszane słowa
– „Pamiętajcie, że bez względu na wszystko możecie realizować swoje marzenia.
Ja jestem tego doskonałym przykładem.
Byłem nastolatkiem, myślałem, że jestem
niezniszczalny, ale pewnego dnia wpadłem pod pociąg i uległem poważnemu
wypadkowi. Oczywiście mogłem się załamać, zamknąć w domu… tylko po co. Tak,
pomimo tego, że jeżdżę na wózku jestem
sportowcem i żyję, jak wy, realizując swoje

Szermierki na wózkach próbowali też uczniowie

marzenia. Nie wyobrażam sobie dzisiaj, aby
było inaczej”. Jak przystało na spotkanie ze
sportowcami nie zabrakło szermierskiego
pojedynku. Swoje mistrzowskie umiejętności zaprezentowali najpierw Grzegorz
Pluta i Grzegorz Lewonowski. Po chwili, na
specjalnie przygotowanych wózkach, do
rywalizacji przystąpili również uczniowie,
aby spróbować swoich sił w tej trudnej
dyscyplinie sportowej. Uczniowie mieli
również możliwość współzawodniczyć
z najlepszymi zawodnikami w Polsce –
członkami kadry narodowej, wielokrotnymi medalistami paraolimpijskimi, Mistrzami Świata i Europy. Celem spotkania było
propagowanie zdrowego trybu życia przy
jednoczesnym ostrzeganiu przed zachowaniami ryzykownymi, w tym krzewienie i
propagowanie wiedzy o bezpieczeństwie.
Dzieci i młodzież dowiedziały się, jak eliminować niebezpieczne sytuacje ze swojego

życia i jak im zapobiegać. Wielokrotnie
zwracano im uwagę, aby dbali o bezpieczeństwo swoje i innych. Aby pamiętali
o odblaskach, kiedy poruszają się po drodze, aby nosili kaski jeżdżąc na rowerze, bo
takie zachowania mogą uratować życie.
Myślę, że po tym spotkaniu młodzi ludzie
zmienili swój sposób postrzegania niepełnosprawnych – poznając ich jako osoby
ambitne i samodzielne, osiągające sukcesy,
po prostu jako zwykłych-niezwykłych ludzi
z marzeniami i pasjami.
Jesteśmy pod wrażeniem przygotowanego spotkania, które było praktyczną lekcją
empatii i tolerancji. Na zakończenie Dyrektor szkoły Beata Ćwiek, będąca inicjatorem
spotkania, serdecznie podziękowała za
niecodzienną wizytę przepojoną optymizmem i wiarą w to, że mimo przeszkód życie wygrać można dzięki marzeniom.
Joanna Para
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Porażka z Piotrcovią
Piłkarki ręczne KPR Gminy Kobierzyce
po ostatniej wygranej w wyjazdowym
meczu z Kościerzyną w kolejnym spotkaniu PGNiG Superligi w kobierzyckiej Hali
Sportowo-Widowiskowej podejmowały
zespół MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski. Kibice, którzy licznie wypełnili miejsca na trybunach w piątkowy wieczór 28
października, liczyli na pierwszą wygraną
podopiecznych trenerów Tomasza Folgi
i Andrzeja Dudkowskiego przed własną
publicznością. Była na to szansa, bowiem
zespół gości do tego meczu wywalczył tyl-

ko jeden punkt w rozgrywkach ligowych.
Rzeczywistość na parkiecie okazała się
zupełnie inna od przewidywań, ponieważ
to zawodniczki z Piotrkowa dyktowały warunki gry, prowadząc momentami nawet
siedmioma bramkami. Pod koniec spotkania piłkarki KPR Gminy Kobierzyce ambitnie ruszyły do odrabiania strat, ale choćby
do wyrównania stanu meczu zabrakło
po prostu czasu. Ostatecznie piłkarki KPR
Gminy Kobierzyce przegrały z Piotrcovią
24:26.
Janusz Kołodziej

Rzut karny wykonuje Anna Mączka (KPR Gminy Kobierzyce)

POPIERAMY TĘ AKCJĘ:
„Czy jako mieszkańcy Kobierzyc jesteśmy dumni z awansu drużyny piłkarek
ręcznych KPR Gminy Kobierzyce do PGNiG Superligi Kobiet? Odpowiedź na to
pytanie jest dla nas oczywista – tak jesteśmy bardzo dumni,… dumni z tego, że
w tak niewielkiej miejscowości można było osiągnąć poziom sportowy dorównujący najlepszym drużynom w Polsce, że udało się to uzyskać w większości
dzięki naszym wychowankom, że klub nasz zawsze kojarzony był jako świetnie
poukładany, stabilny, budowany z pomysłem z pasją.
Członkowie Zarządu podjęli się trudnego zadania zapewnienia naszemu klubowi takiego finansowania, aby nasz KPR mógł nas, tak… – nas wszystkich, mieszkańców naszej gminy godnie reprezentować w rozgrywkach ligowych. Mecze,
które rozgrywane będą w największych polskich miastach, są transmitowane
przez stacje telewizyjne, wyniki, tabele, wywiady zamieszcza sportowa prasa
i media społecznościowe. W kobierzyckiej hali będziemy gościć reprezentantki naszego kraju grające w innych drużynach, a to jak się zaprezentują nasze
zawodniczki pod względem sportowym, zależeć będzie w dużej mierze także
od posiadanych środków finansowych.
Drodzy Przedsiębiorcy! Ten apel kierujemy właśnie do Was.
Przyłączcie się do naszej akcji „LOKALNI – LOJALNI”. Chcielibyśmy, aby przedsiębiorcy z terenu naszej gminy mogli się posługiwać logiem tej akcji, aby mieszkańcy naszej gminy widzieli Wasze zaangażowanie w ten sukces, aby nazwa
KPR GMINY KOBIERZYCE stała się marką, symbolem jakości , symbolem sukcesu.
My jako Zarząd udostępniamy Wam powierzchnię reklamową w Hali Sportowo-Widowiskowej w Kobierzycach, możliwość posługiwania się wizerunkiem
naszego klubu, miejsce w loży VIP oraz wdzięczność mieszkańców za pomoc
w budowaniu naszego wspólnego wizerunku – wizerunku Gminy Sukcesu.

Ze sportowym pozdrowieniem
Zarząd klubu KPR Gminy Kobierzyce”.
Kontakt:
Tomasz Smoleń, skarbnik klubu KPR Gminy Kobierzyce,
tel. 500-028-608
Jagoda Linkowska (KPR) czeka na przyciwniczki

Gdzie spędza jesień Bielik
Ponoć nieliczne osobniki przy odrobinie
szczęścia można spotkać na Dolnym Śląsku w Dolinie Baryczy. Kto jednak wolałby
w te pochmurne dni nie narażać się na
chłód i deszcz, temu śpieszymy donieść,
że od dawna już Bieliki całorocznie trenują w Gminnym Zespole Szkół w Bielanach,
a z nadejściem jesiennych dni wcale nie
obniżyły lotów i można je podziwiać w każdy wtorek i czwartek w sali gimnastycznej
GZS. Po wakacyjnym odpoczynku, urozmaiconym obozem sportowym (tradycyjnie już odbywającym się w Zakopanem),
judocy Uczniowskiego Klubu z Bielan Wrocławskich rozpoczęli sezon startowy. Trzeba przyznać, że najstarsi przecierają szlaki
w kategorii juniorów młodszych i choć na
sukcesy, jak to po przejściu do wyższej kategorii, przyjdzie jeszcze poczekać, to na
matach całej Polski szlifują umiejętności
najbardziej utytułowani Janek Mroziński,
Maciek Kuczer oraz wicemistrz Polski Ma-

ciek Szynalski. Choć otwarcia sezonu juniorów młodszych (Warszawa) nie można
uznać za start udany, szczególnie z powodu kontuzji Maćka Kuczera, który dopiero
przed kilkoma dniami wrócił na matę, to
doświadczenia nabyte z najlepszymi w tej
kategorii nie poszły na marne i kolejny
start, mimo iż wciąż nie punktowany, możemu uznać za dużo lepszy. W Otwartym
Międzynarodowym Turnieju Juniorów
Młodszych w Oleśnicy zarówno Maciej Szynalski jak i Janek Mroziński ujawnili tendencję zwyżkową, co wróży coraz lepiej w obliczu zblizającego się XVIII Memoriału Jigoro
Kano. Nasz skład w tym zaliczanym do Pucharu Polski turnieju oprócz Macieja Szynalskiego i Janka Mrozińskiego zasilą także
młodzicy, którzy w tym sezonie zajmowali
już miejsca punktowane: Wojtek Szynalski,
Michalina Mazur oraz Jakub Kryska. Starsi
koledzy czują już na plecach mobilizujący oddech swoich młodszych kolegów.

Warto wspomnieć, że Michalina i Wojtek
zdobyli swoje pierwsze punkty z (kolejno
IV i VIIm) w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Żurawinie. Michalina,
Wojtek i Kuba zaprezentowali się dobrze
także w październiku w Mistrzostwach Polski Młodzików w Opolu, choć jeszcze bez
wyników medalowych. Miła wiadomość
nadeszła z Poznania, gdzie w dniu 30 października 2016 r. w hali sportowej „Arena”
został rozegrany Otwarty Puchar Polski
Juniorów Młodszych. Bardzo dobrze spisał
się Maciej Szynalski, który zajął III miejsce
w kat. do 81 kg. Sukcesami rozpoczęła rok
szkolny także sekcja siatkówki UKS „Bielik”.
Pierwsze w tym roku szkolnym zawody
Programu Upowszechniania Piłki Siatkowej rozegrane w Twardogórze przetarły
szklak do medali, już w kolejnym z cyklu
turnieju w Ząbkowicach Śląskich dziewczęta w kategorii klas VI (kat. czwórki) srebrny
medal zdobyły: Aleksandra Gołębiowska,

Maciej Szynalski i trener Grzegorz Harężlak

Dominika Wilczyńska, Maja Różycka, Ewa
Król. Klasy czwarte (kat. dwójki) w składzie:
Paulina Skonieczna, Maria Piotrowicz zajęły
miejsce IV.
Grzegorz Harężlak

