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Czas
niepodległości...
B

ył 16 listopada 1918 roku. W cytadeli, rosyjskiej twierdzy – więzieniu, miejscu kaźni polskich
patriotów, którego złowrogi cień rozpościera się nad Warszawą od czasów powstania listopadowego, kończyły się przygotowania do wiekopomnego wydarzenia.

Pomiędzy III i IV bastionem twierdzy rozciągała się tajemnicza konstrukcja: dwa olbrzymie, 70 metrowej wysokości maszty z rozpiętymi między nimi drutami. Była to, zajęta przez tworzące się polskie wojsko, niemiecka stacja radiowa dalekiego zasięgu WAR. Dotychczas umożliwiająca łączność frontu wschodniego z Kwaterą Główną armii niemieckiej na Zachodzie. Teraz posłużyła do
wysłania depeszy radiowej notyfikującej całemu światu powstanie Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzonej i Niepodległej, podpisanej przez Wodza Naczelnego Piłsudskiego. Jednak droga do tego
wiekopomnego wydarzenia była długa i trudna.
dokończenie na str. 10
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Ważne telefony
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Sekretariat

Ryszard Pacholik
Piotr Kopeć
Maria Prodeus
Maria Wilk
Marta Szczygieł

71 36 98 100
71 36 98 126
71 36 98 123
71 36 98 127
71 36 98 125

RADA GMINY

Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Regulska
Zastępca Przewodniczącego
Henryk Łoposzko
Biuro Rady Gminy
Magdalena Marszałek-Wojciechowska

798 740 461
607 439 039
71 36 98 120

REFERAT OGÓLNY I SPRAW OBYWATELSKICH
Kierownik Referatu
Biuro Obsługi Klienta

Joanna Kłodzińska
Anna Szymańska
Anna Janecka
Dowody osobiste
Magdalena Sypniewicz
Działalność gospodarcza Agata Krajewska

71 36 98 209
71 36 98 130
71 36 98 105
71 36 98 104
71 36 98 104

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
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
Kierownik Referatu
Rafał Krasicki
71 36 98 214
Nadzór inwestorski wod-kan, melioracje
Grzegorz Morawski
71 36 98 204
Wodociągi, kanalizacja sanitarna
Marta Listwan
71 36 98 192
Inwestycje, kanalizacja deszczowa
Dariusz Mirek
71 36 98 112
Inwestycje
Rafał Kołodyński
71 36 98 168
Zagospodarowanie przestrzenne
Grzegorz Maszka
71 36 98 180
Zdzisław Skrzyniarz
71 36 98 108
Opłaty adiacenckie, rewitalizacja, gospodarka niskoemisyjna
Hanna Żurawska
71 36 98 124
Gospodarka nieruchomościami
Marta Borkowska
71 36 98 110
Magdalena Cendrowicz
71 36 98 136
Ochrona Środowiska
Elżbieta Nawrocka
71 36 98 211
Monika Pilichowska
71 36 98 111
Alicja Kamińska
71 36 98 174

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,
Za nami jeden z najważniejszych aktów w demokratycznym państwie, czyli wybory. Przy tej okazji chciałbym skierować
do Państwa kilka słów. Od początku mojej pracy w samorządzie gminnym miałem świadomość, że bez współpracowników nie uda mi się zrealizować założonych celów. Stanowisko wójta jest specyficzne. Wójt musi – podkreślam jeszcze raz
to słowo, musi ściśle współpracować z radą gminy. To on przedstawia propozycje, określa strategię rozwoju i wyznacza
kierunki oraz sposoby działania. Rada gminy jako czynnik
ustawodawczy akceptuje (lub nie) propozycje wójta, a jego
rolą jest wykonanie uchwał. Ja miałem i mam nadal to
szczęście, że przyszło mi działać wspólnie dla dobra naszej
gminy ze wspaniałymi ludźmi. Przed tegorocznymi wyborami zaprosiłem do współpracy staranie dobranych ludzi.
Chciałbym niezwykle mocno i serdecznie podziękować za
zaufanie jakim obdarzyliście Państwo mnie i mój komitet,
swoimi głosami akceptując mój wybór. Po raz pierwszy
w historii Gminy Kobierzyce doszło do takiej sytuacji, że aż
14 z 15 mandatów w radzie gminy obejmują radni z jednego komitetu. Także poparcie dla mnie osobiście na poziomie 87,73 % należało do rekordowych w skali Dolnego Śląska. To dla mnie i moich współpracowników wielki honor
i zobowiązanie. Mimo, że już przed wyborami wiadomo
było, że nie miałem kontrkandydata – nie zrezygnowałem
z przedwyborczych spotkań z mieszkańcami Gminy Kobierzyce. Zawsze byłem do ich dyspozycji i obiecuję, że tak Ryszard Pacholik – Wójt Gminy Kobierzyce
samo będzie i w tej kadencji. Chciałbym także podziękować
za to, że tak licznie udaliście się Państwo na wybory. Frekwencja na poziomie 54,27 % należy do najwyższych w historii
wyborów samorządowych w naszej gminie. Jeszcze raz z całego serca dziękuję i obiecuję, że zrobię wszystko co w mojej
mocy, by spełnić Państwa oczekiwania i realizować wszystkie zgłaszane potrzeby służące polepszaniu jakości życia naszej
wspaniałej społeczności.
							
Ryszard Pacholik
						
Wójt Gminy Kobierzyce
(Szczegółowe wyniki wyborów w Gminie Kobierzyce prezentujemy na str. 4–5.)

REFERAT DRÓG, TRANSPORTU I MIENIA KOMUNALNEGO

Kierownik Referatu
Piotr Ligas
Inwestycje drogowe
Adam Wielgo
Drogi i organizacja ruchu Joanna Najmrodzka
Drogi i infrastruktura
Emilia Zimoch
Komunikacja zbiorowa, lok. infrastruktury
Małgorzata Seredyńska
Oświetlenie drogowe
Magdalena Kowalska
Zarządzanie nieruchomościami
Marta Stachów
Cmentarze komunalne, gospodarka mieszkaniowa
Rafał Chmielewski
Place zabaw, Infrastruktura sportowa
Patrycja Bej
Zarządzanie ekipą porządkową
Jarosław Komorowski
Kontrola pasów drogowych Michał Mirowski

71 36 98 191
71 36 98 118
71 36 98 201
71 36 98 224
71 36 98 213
71 36 98 171
71 36 98 177
71 36 98 147
71 36 98 146
71 36 98 107
71 36 98 117

REFERAT ŚRODKÓW ZEW. I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Kierownik Referatu
Monika Penczak
Pozyskiwanie środków zew.
Anna Dudarska
Małgorzata Polis
Zamówienia publiczne Sylwester Janaszkiewicz
Paweł Piwowarski
Angelika Pucek
Jolanta Urbaś
Paulina Kosim

REFERAT EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

Kierownik Referatu
Oświata Publiczna

Anna Wilisowska
Anna Pietryk
Elżbieta Rusin
Oświata Niepubliczna Kamila Just
Organizacje Pozarządowe Edyta Brzezińska
Sport
Wojciech Duczek
Fundusz Sołecki
Kamila Izraelska

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik USC

Barbara Świerczyńska

Stanowiska samodzielne
Kadry
Promocja gminy
Informatyka
Audytor wewnętrzny
Ewidencja ludności
Sprawy wojskowe i OC

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

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Radca Prawny		

71 36 98 226

71 36 98 155
71 36 98 156
71 36 98 176
71 36 98 162
71 36 98 161
71 36 98 149
71 36 98 151
71 36 98 196
71 36 98 207
71 36 98 197
71 36 98 183
71 36 98 143
71 36 98 186
71 36 98 129
71 36 98 206
71 36 98 208
71 36 98 163
71 36 98 138
71 36 98 200
71 36 98 199
71 36 98 203
71 36 98 189
71 36 98 202
71 36 98 000
71 36 98 017

POSTERUNEK POLICJI W KOBIERZYCACH

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

sierż. Andrzej Bajserowicz
kom. 601-810-541

sierż. Łukasz Cywiński
kom. 601-814-402

mł. asp. Paweł Artymowicz
kom. 601-816-329

andrzej.bajserowicz@wroclaw.wr.policja.gov.pl

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

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

Rejon 2: Bielany Wrocławskie (w obrysie ul. Kłodzka,
ul. Wrocławska numery nieparzyste wszystkie i parzyste
2-26, ul. Kolejowa, ul. Błękitna, ul. Słoneczna numery
parzyste, ul. Tęczowa numery
parzyste, ul. Ogrodowa 4268 oraz numery nieparzyste
od ul. Klecińskiej do ul. Słonecznej, CH Bielany,
CH Auchan, ul. Irysowa), Ślęza, Wysoka.

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

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

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

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

Wydawca: Urząd Gminy Kobierzyce

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

Skład, łamanie, druk: Infomax-Wrocław Agencja Reklamy,
54-609 Wrocław, ul. Godlewskiego 7b/1, tel./fax 71 342 30 43

Redaktor naczelna:
Opinie na temat działalności Urzędu Gminy Kobierzyce proszę przekazywać:
telefonicznie do Sekretarza Gminy Kobierzyce Marii Wilk tel. 71 36 98 125
pisemnie na adres Urzędu Gminy Kobierzyce, al. Pałacowa 1
55-040 Kobierzyce; - pocztą elektroniczną na e-mail: info@ugk.pl
ISSN 2450-4718, numer 35/36 (34/35), Kobierzyce, listopad 2018

Agnieszka Jankowska-Jakus.

Redaguje zespół:

Wojciech Duczek, Krzysztof Kmiecik, Janusz Kołodziej, Piotr Kopeć, Elżbieta Regulska,
Anna Wilisowska, Maria Wilk.
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I sesja
Rady Gminy VIII kadencji
19 listopada 2018 roku w Sali Błękitnej
Urzędu Gminy odbyła się inauguracyjna
sesja Rady Gminy Kobierzyce VIII kadencji. Jej celem było ukonstytuowanie się
nowej Rady. Otwarcia sesji dokonała
radna senior - Elżbieta Regulska. Przywitała wszystkich zebranych i przedstawiła
porządek obrad.
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Zbigniew Dobrzański wręczył
nowym radnym zaświadczenia o ich
wyborze. Odbyło się uroczyste zaprzysiężenie. Piętnastu radnych elektów powtarzało tekst ślubowania, którego treść
zapisano w ustawie samorządowej. Oto
jego słowa: „Wierny Konstytucji i prawu
Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować
godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na
względzie dobro mojej gminy i miesz-

Moment głosowania

kańców”. Wielu radnych dodawało: „Tak
mi dopomóż Bóg”.
W ten sposób zamknięto tę uroczystą
część sesji i rozpoczęto prace konstytuujące radę gminy.
W tajnym głosowaniu radni wybrali
Przewodniczącego Rady Gminy Kobierzyce. Tę funkcję powierzono Elżbiecie
Regulskiej.
Następnie Przewodniczący Gminnej
Komisji Wyborczej Zbigniew Dobrzański wręczył Ryszardowi Pacholikowi
zaświadczenie o wyborze na wójta.
Ryszard Pacholik uroczyście ślubował:
„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności
prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego
i pomyślności mieszkańców gminy. Tak
mi dopomóż Bóg”.

Zbigniew Dobrzański wręcza Ryszardowi Pacholikowi zaświadczenie o wyborze na wójta

I sesja VIII kadencji rozpoczęta

Przeprowadzono kolejne wybory, tj.
Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących Stałych Komisji
Gminnych. Rolę Zastępcy Przewodniczącego powierzono Henrykowi Łoposzce.
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej
została Anna Trojanowska-Zochniak.
Pracom Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska będzie przewodniczył Jarosław Zawisza.
Funkcję Przewodniczącego Komisji Użyteczności Publicznej objął Czesław Stadnik, Komisji Rolnej i Zagospodarowania
Przestrzennego Wiesław Muraczewski,
a Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Wiesław Szwed. Od dzisiaj rozpoczęła pracę
Rada Gminy Kobierzyce w składzie: Radosław Jankiewicz, Apolonia Kasprzyk-Czepielinda, Krzysztof Kmiecik, Andrzej
Krzesłowski, Henryk Łoposzko, Adrian
Łukowicz, Wiesław Muraczewski, Łukasz Orfin, Adam Raś, Elżbieta Regulska,
Robert Sala, Czesław Stadnik, Wiesław
Szwed, Anna Trojanowska-Zochniak, Jarosław Zawisza.
Agnieszka Jankowska-Jakus
Uczestnicy I sesji VII kadencji na pamiątkowym zdjęciu
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Wójt Gminy Kobierzyce – wyniki wyborów
L.p.

Nazwisko i Imiona

Wiek

Wykształcenie

Miejsce zamieszkania
przynależność i poparcie

Głosy za

% głosów za

Głosy przeciw

Wybrany

1

PACHOLIK Ryszard Michał

66

wyższe

Żerniki Małe

6928

87.73%

969

Tak

Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód
nr

Adres

Typ
obwodu Uprawnionych

Liczba
Kart wydanych

Głosów
oddanych

Frekwencja

Głosów
ważnych

% głosów
ważnych

1

Szkoła Podstawowa im. UNICEF, ul. Akacjowa 1, Bielany Wrocławskie

stały

1 677

935

933

55.75%

918

98.39%

2

Świetlica Wiejska, ul. Świdnicka 6, Tyniec Mały

stały

1 228

759

759

61.81%

746

98.29%

3

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1, ul. Główna 2, Krzyżowice

stały

1 207

609

609

50.46%

606

99.51%

4

Szkoła Podstawowa im. Polskich Odkrywców i Podróżników, ul. Parkowa 7, Kobierzyce

stały

1 663

933

933

56.10%

913

97.86%

5

Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Kolejowa 46, Pustków Żurawski

stały

888

399

399

44.93%

395

99.00%

6

Świetlica Wiejska, ul. Tarnopolska 15, Wierzbice

stały

870

450

449

51.72%

445

99.11%

7

Świetlica Wiejska, 4a, Rolantowice

stały

1 216

581

581

47.78%

574

98.80%

8

Świetlica Wiejska, ul. Sportowa 1, Tyniec nad Ślęzą

stały

820

425

425

51.83%

419

98.59%

9

Świetlica Wiejska, ul. Wrocławska 35, Domasław

stały

1 181

529

529

44.79%

522

98.68%

10

Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Chabrowa 99, Wysoka

stały

1 280

727

727

56.80%

715

98.35%

11

Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Chabrowa 99, Wysoka

stały

1 214

731

732

60.21%

724

98.91%

12

Szkoła Podstawowa im. UNICEF, ul. Akacjowa 1, Bielany Wrocławskie

stały

969

592

592

61.09%

576

97.30%

13

Świetlica Wiejska, ul. Główna 17, Ślęza

stały

566

351

351

62.01%

344

98.01%

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Liczba
Nr listy Komitet wyborczy

Głosów na kandydatów
komitetu

Kandydatów

Mandatów

% głosów
ważnych

139

1

0

2.69%

3 109

9

14

60.19%

3

KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI

17

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA PACHOLIKA MOJA GMINA MOJA WIEŚ

18

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADAMA ORYLSKIEGO

434

4

0

8.40%

19

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA PRZEŹDZIĘK

484

2

0

9.37%

20

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA WINIARSKIEGO

89

1

0

1.72%

21

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA STALSKIEGO-ZMIENIAJMY NA LEPSZE

184

1

0

3.56%

22

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZUMIEJĄCYCH

171

1

0

3.31%

23

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW APOLONII KASPRZYK

325

1

1

6.29%

24

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM KAMILA DEMSKA

98

1

0

1.90%

25

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZESŁAW CZERWIEC

132

1

0

2.56%
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Rada Gminy Kobierzyce – wyniki wyborów
Okręg
wyborczy nr

Nr
listy

Numer na
liście

1

17

17

1

19

2

17

2
2

Nazwisko i Imiona

Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba

% (w skali okręgu wyborczego)

Mandat

JANKIEWICZ Radosław Lech

377

52.73%

Tak

19

PRZEŹDZIĘK Mariusz Adam

338

47.27%

Nie

17

ŁUKOWICZ Adrian Krzysztof

517

72.41%

Tak

18

18

JĘDRZEJKO Wojciech Wilhelm

51

7.14%

Nie

19

19

KRAWCZYK Krzysztof Adam

146

20.45%

Nie

3

17

17

MURACZEWSKI Wiesław Krzysztof

Bez głosowania

Tak

4

17

17

ZAWISZA Jarosław Jacek

5

17

17

TROJANOWSKA-ZOCHNIAK Anna Katarzyna

5

18

18

6

17

17

6

18

7
8

Bez głosowania

Tak

335

78.64%

Tak

ORYLSKI Steven Philipp

91

21.36%

Nie

REGULSKA Elżbieta

458

79.79%

Tak

18

OZIMEK Witold Stanisław

116

20.21%

Nie

17

17

KMIECIK Krzysztof Józef

Bez głosowania

Tak

17

17

STADNIK Czesław Stefan

Bez głosowania

Tak

9

17

17

KRZESŁOWSKI Andrzej

Bez głosowania

Tak

10

17

17

SZWED Wiesław Marek

308

70.00%

Tak

10

25

25

CZERWIEC Czesław

132

30.00%

Nie

11

3

3

TATARKOWSKA Joanna Ewa

139

29.96%

Nie

11

23

23

KASPRZYK-CZEPIELINDA Apolonia Maria

325

70.04%

Tak

12

17

17

ŁOPOSZKO Henryk

215

54.99%

Tak

12

18

18

ZIĘCINA Małgorzata

176

45.01%

Nie

13

17

17

SALA Robert

275

61.66%

Tak

13

22

22

ŁOPOSZKO Teresa Agnieszka

171

38.34%

Nie

14

17

17

RAŚ Adam Józef

392

68.06%

Tak

14

21

21

STALSKI Tomasz

184

31.94%

Nie

15

17

17

ORFIN Łukasz Jan

232

55.37%

Tak

15

20

20

WINIARSKI Zbigniew

89

21.24%

Nie

15

24

24

DEMSKA Kamila Joanna

98

23.39%

Nie
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Nagrody dla Gminy
Kobierzyce
Miło nam poinformować, że Gmina Kobierzyce zajęła pierwsze miejsce w Polsce
w Rankingu Samorządów Najdynamiczniej
Zwiększających Liczbę Osób Pracujących
w latach 2003-2017 w kategorii Gmina Wiejska oraz drugie miejsce w kraju
w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju
Jednostek Samorządu Terytorialnego w ka-

tegorii Gminy Wiejskie. Rankingi zorganizowane zostały przez Komisję Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu
RP oraz Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. To kolejne rankingi
opublikowane w tym roku, w których nasza
gmina melduje się w ścisłej czołówce.
Maria Okraszewska

Stypendia Gminy Kobierzyce
W dniu 17 października 2018r. w Kobierzyckim Ośrodku Kultury w Kobierzycach
odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów w ramach XVI edycji Programu
Stypendialnego Gminy Kobierzyce. Przyznane zostały 32 stypendia, w tym 25 stypendiów w kategorii naukowej i 7 stypendiów w kategorii artystycznej.
Głównym celem tego programu jest promowanie i materialne wspieranie uzdol-

nionych uczniów, którzy osiągają wysokie
wyniki w różnych sferach działalności naukowej i artystycznej.
Taka forma wsparcia wpływa na wzrost
aspiracji edukacyjnych i aktywności
uczniów w środowisku szkolnym, motywując ich do rozwijania umiejętności i zainteresowań w dziedzinie nauki i twórczości artystycznej.
Maria Okraszewska

Uzdolnionej młodzieży w Gminie Kobierzyce nie brakuje

Porozumienie w sprawie linii
tramwajowej podpisane!
17 października br. Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik oraz Prezydent
Wrocławia Rafał Dutkiewicz podpisali
porozumienie dotyczące budowy linii
tramwajowej łączącej Gminę Kobierzyce z Wrocławiem. „Od kilku lat następuje
intensywny rozwój zabudowy mieszkaniowej, zarówno na terenie wrocławskich
południowych osiedli m.in. Ołtaszyn i Partynice, jak i miejscowości Wysoka w Gminie Kobierzyce, przylegającej od południa
do granic Wrocławia.
W tej sytuacji jesteśmy świadomi, że rozwój układu drogowego nie gwarantuje
każdemu mieszkańcowi tego rejonu swobodnego i komfortowego poruszania się
w obrębie Wrocławia i aglomeracji. Stoimy więc na stanowisku, że wspieranie
zrównoważonej mobilności, rozumianej

Uroczysty moment złożenia podpisów

jako rozwój transportu nie samochodowego, pozwala na zrównoważony i harmonijny rozwój tego obszaru.
Dlatego też dostrzegamy potrzebę podjęcia wspólnych działań w kierunku zapewnienia mieszkańcom tego rejonu dostępu
do sprawnego transportu tramwajowego
stanowiącego realną alternatywę dla poruszania się samochodem.
Wyrażamy więc wspólne przekonanie,
że planowana przez Wrocław trasa tramwajowa w kierunku osiedla Ołtaszyn,
powinna mieć kontynuację w kierunku
miejscowości Wysoka w Gminie Kobierzyce.” Do 2022 r. planowane jest zbudowanie nowej linii tramwajowej przez
Ołtaszyn do Wysokiej.
Maria Okraszewska
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Wizyta delegacji z Czech
W dniu 26 października 2018 r. Gmina
Kobierzyce gościła delegację z zaprzyjaźnionej czeskiej miejscowości Kobeřice.
Delegację przyjął Wójt Ryszard Pacholik
w Urzędzie Gminy Kobierzyce, a następnie
goście udali się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach. W spotkaniu uczestniczyła Dyrektor Ludwika
Teresa Oszczyk oraz pracownicy socjalni
i asystent rodziny. Celem wizyty przedstawicieli pozarządowej organizacji pomocowej zajmującej się opieką nad osobami
starszymi było zapoznanie się z działalno-

ścią tutejszego ośrodka, w szczególności
z wformami pomocy na rzecz osób starszych. Zadania ośrodka przedstawiła dyrektor oraz pracownicy socjalni: Sylwia
Bajek i Marta Krzyśko. Po wymianie doświadczeń z pracownikami ośrodka czeska delegacja odwiedziła dwa środowiska
w Pustkowie Żurawskim, gdzie zapoznała
się z pracą opiekunek środowiskowych.
Podczas wizyty w naszej gminie uczestnicy delegacji zwiedzili także nowe przedszkole i żłobek w Kobierzycach.
Ludwika Teresa Oszczyk

Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)
Podprogram 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kobierzycach we współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu, ul. Rogowska 117D realizuje Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej 2014-2020
(PO PŻ) – Podprogram 2018, który jest
krajowym programem operacyjnym
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Szczegółowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu 502-724-213.
Osoby zainteresowane do pobrania skierowań powinny zgłaszać się do pracowników socjalnych w tutejszym Ośrodku,
pokój nr 5, 7 i 8 (I piętro).

Jak skorzystać
ze wsparcia Programu?
Osoby, których dochód nie przekracza
200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie,
mogą uzyskać skierowanie do otrzymania
pomocy żywnościowej. Skierowanie należy odebrać w tutejszym Ośrodku i zrealizować w Banku Żywności we Wrocławiu
ul. Rogowska 117D.
Wydawanie żywności z Banku Żywności we Wrocławiu rozpoczęło się od dnia
14 listopada 2018 r. i będzie się odbywać
w każdą środę w godz. 12.00–16.00.

Panie przed budynkiem GOPS w Kobierzycach

XX lat „SONiCH”
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Chorych „SONiCH” w Kobierzycach
14 października 2018 r. świętowało XX-lecie powstania i działalności. Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. w intencji
ludzi niepełnosprawnych i chorych oraz
z podziękowaniem za 20 lat działalności,
którą celebrował ksiądz Janusz Jezusek
i odprawioną w asyście pocztów sztandarowych. Oprawę muzyczną zapewniła
skrzypaczka Małgorzata Mówińska-Zyśk.
Obecni byli między innymi: Senator RP Jarosław Duda, Dyrektor PCPR Arleta Szmigielska, Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard
Pacholik, Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska, radni, przedstawiciele sto-

warzyszeń oraz osoby niepełnosprawne.
Na ręce prezes Stowarzyszenia „SONiCH”
Bożeny Łoposzko złożono gratulacje,
życzenia i podziękowania. Wspomniano
laureatów „Złotego Serca” z lat ubiegłych,
wręczając im pamiątkowe słodkie serca.
Szczególnie serdecznie uhonorowano
panią Marię Cieluszak, za jej długoletnią
pracę na rzecz Stowarzyszenia oraz innych długoletnich członków „SONiCH”.
Uroczystość uświetniły i umiliły występy
artystyczne zaspołów: Big Band, Arner
DUO, Kadar, Heaven, a aplauz publiczności wzbudził występ 5-letniej perkusistki
Juli Kornatowskiej.
Zarząd „SONiCH”

ZAPRASZAMY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kobierzycach
Dyrektor
Ludwika Teresa Oszczyk

W stronę pozytywnych
aktywności
Niezwykłym wydarzeniem i okazją do wzru- Spotkanie oraz warsztaty były sfinansoszeń okazał się być tegoroczny „Wieczór Se- wane ze środków Funduszu Sołeckiego.
niora”, zorganizowany 27 listopada w Biela- Wszystkim, którzy przyczynili się do ich renach Wrocławskich, w którym uczestniczyło alizacji, serdecznie dziękujemy.
130 osób. Spotkanie przygotowane przez
Koordynator Warsztatów
Marta Pasternak-Czyżyk
uczestniczki trwających od marca warsztatów aktywizacyjnych, odzwierciedlało efekty ich pracy widoczne
w aranżacji stołu i przygotowanych kulinariach.
Duże wrażenie wywarła
na wszystkich projekcja
nakręconego wg autorskiego pomysłu koordynatora
warsztatów,
filmu: „Ja, dwudziestoletnia”. Program wieczoru
uświetnił występ Zespołu
„Jarzębina” oraz Kabaretu
Wieczór Seniora w Bielanach Wrocławskich
„Teściowa” z Kobierzyc.

Projekt
„Piękna nasza Polska cała”

SONiCH ma 20 lat!

W tym roku szkolnym Przedszkole Samorządowe w Pustkowie Żurawskim przystąpiło do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego pt. „Piękna nasza Polska cała”.
Projekt ten jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100 rocznica odzyskania Niepodległości. Poprzez realizację
zadań tematycznych, dzieci z przedszkola

poznają historię państwa Polskiego, jego
symbole narodowe, tradycje, zwyczaje czy
obrzędy ludowe. Kącik patriotyczny ozdobił hol naszego przedszkola. Chcemy, by
u najmłodszych i ich rodzin wzbudzić poczucie tożsamości narodowej i regionalnej
oraz dumy z bycia Polakiem.
Anna Waniszewska
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Warsztaty partycypacyjne
W ramach realizacji projektu „DecydujMy – partycypacja społeczna w Gminie
Kobierzyce” zorganizowany został cykl
szkoleniowy podnoszący wiedzę uczestników projektu z zakresu partycypacji oraz
wykorzystania zasobów wsi w jej rozwoju
i promocji miejscowości w regionie. Tematyka warsztatów obejmowała następujące
obszary: zagospodarowanie przestrzenne
na obszarach wiejskich, geocaching –
sposób na promocję walorów przyrodniczo-historycznych miejscowości, questy
– nowatorska forma wykorzystania zasobów wsi wraz z wykorzystaniem narzędzi
partycypacji, pisanie projektów i źródła
finansowania działań społecznych uzupełniających narzędzia partycypacyjne miejscowości. W warsztatach wzięło udział
około dwudziestu mieszkańców wsi biorących udział w projekcie tj. Chrzanowa,

Bielan Wrocławskich, Cieszyc, Królikowic,
a także sąsiednich miejscowości. Wiedza
zdobyta podczas spotkań szkoleniowych
została wykorzystana podczas działań
partnerskich w miejscowościach i przy realizacji inicjatyw społecznych.
Stowarzyszenie „Chrzanowy Ogród”

Małe inicjatywy społeczne
w miejscowościach

Projekt dofinansowany ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich na lata 2014-2020 r.
realizowany przez Stowarzyszenie
Chrzanowy Ogród.
W Królikowicach trwa porządkowanie terenu przy kapliczce

W październiku, w czterech miejscowościach Gminy Kobierzyce tj. Chrzanowie,
Bielanach Wrocławskich, Cieszycach i Królikowicach, grupy mieszkańców realizowały małe inicjatywy społeczne zmieniające przestrzeń publiczną. W Bielanach
Wrocławskich zadbano o teren przyległy
do sali przy kościele, w Cieszycach zostały zakupione donice poprawiające
wizerunek przy świetlicy wiejskiej oraz
został odnowiony skwer. W Królikowicach
mieszkańcy za cel swój wzięli odnowienie
terenu przy kapliczce, natomiast w Chrzanowie działania skupiły się na „Ogrodzie
Zmysłów i Smaków” – miejscu edukacyjnym przy boisku wiejskim, gdzie zrobiono pierwszy etap ścieżki. We wszystkie
te działania włączyło się minimum po
10 mieszkańców z każdej wsi. Materiały

i produkty na wykonanie prac zostały zakupione w ramach projektu „DecydujMy
– partycypacja społeczna w Gminie Kobierzyce” realizowanego przez Stowarzyszenie Chrzanowy Ogród. Przed nami jeszcze
w planach realizacja działań promujących
zasoby miejscowości oraz organizacja
konferencji podsumowującej projekt.
Stowarzyszenie „Chrzanowy Ogród”
Projekt dofinansowany jest ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich na lata 2014-2020 r.

Henryków w barwach jesieni
W warsztatach uczestniczyło ok. 20 mieszkańców Gminy Kobierzyce

Złote gody
W dniu 07.11.2018 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kobierzycach obchodzone były
ZŁOTE GODY Państwa Marii i Kazimierza
Pawlaków oraz Danuty i Leona Grabkowskich. W części oficjalnej małżonkowie zostali odznaczeni medalami za długoletnie
pożycie małżeńskie, które zostały przy-

znane przez Prezydenta Rzeczypospolitej.
Medale wręczył im Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik, który w krótkim przemówieniu gratulował parom długiego
pożycia małżeńskiego i życzył im dalszych
szczęśliwych dni.
Agnieszka Jankowska-Jakus
Wnętrza klasztoru prezentują się okazale

Złote pary małżeńskie z Wójtem Ryszardem Pacholikiem

W dniu 13.10.2018 r. Stowarzyszenie „Bielany dla Ciebie” zorganizowało wycieczkę
do Henrykowa pod hasłem „Rodzinne
powitanie jesieni”. Każda wycieczka musi
zawierać w sobie elementy edukacji i zabawy. Tak też było tym razem. Najpierw
uczestnicy zwiedzili z przewodnikiem
przepiękny klasztor cystersów i zobaczyli
pierwsze słowa zapisane w języku polskim. Następnie dorośli uczestnicy mogli
spróbować piwa henrykowskiego czy
opatowskiego. Potem wszyscy udali się do
parku, w którym Nadleśnictwo Henryków
przygotowało dla nas ognisko. Tam dzieci

zajęły się pieczeniem kiełbasek, zabawą
w przeciąganie liny, budowaniem szałasu
pod okiem opiekuna. Dorosłym czas miło
upłynął na rozmowach, śpiewach i konsumowaniu przywiezionych smakołyków.
Każdy wyjeżdżając dopytywał się, kiedy
będzie następny piknik, któremu sprzyjała
piękna polska złota jesień.
Zadanie zrealizowane w ramach projektu
„Prowadzenie świetlicy profilaktycznej
w Bielanach Wrocławskich” współfinansowanej przez Gminę Kobierzyce.
Zarząd Stowarzyszenia
„Bielany dla Ciebie”
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Święto czytania
Czytanie na głos najmłodszym zapewnia emocjonalny rozwój dziecka, rozwija język, pamięć i wyobraźnię ucznia,
uczy myślenia, poszerza wiedzę, ułatwia
naukę oraz kształtuje nawyk czytania
i zdobywania wiedzy na całe życie. Z tej
okazji 18 października w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bielanach Wrocławskich zorganizowano Ogólnopolski
Dzień Głośnego Czytania, który został
ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby
Książki w 2001 roku. Organizatorem
spotkania była biblioteka szkolna, która
zaprosiła do udziału w tym przedsięwzięciu: uczniów, pracowników szkoły
a nawet dziadków. Taka uroczystość była
kolejną okazją do wprowadzenia dzieci w magiczny świat bajek, opowiadań
i wierszy. Uczniowie klas I-III celebrowali
święto czytania wspólnie. Poznali historię „Martynki i jej przyjaciela Wróbelka”,
usłyszeli o tym „Jak Wojtek został strażakiem” i posłuchali trzech krótkich historyjek wyjaśniających trudne określenia
„Mieć urwanie głowy”, „Czuć się jak ryba
w wodzie”, „Połknąć bakcyla”. Teksty te

zostały zaprezentowane przez zaproszonych gości: panią Joannę Lewandowską
– wicedyrektora naszej szkoły, babcię panią Małgorzatę Fidler oraz Hanię Świętek
uczennicę kl. IIa. Dzieci uważnie słuchały
czytanych tekstów, odpowiadały na zadawane pytania i oglądały prezentowane
ilustracje. Przygody bajkowych postaci
stały się pretekstem do rozmowy na ważne tematy, takie jak tolerancja i szacunek
wobec innych. Czytane teksty literackie
przeplatano zagadkami i quizami na temat książek i czytania oraz bohaterów
literackich. Nauczyciel-bibliotekarz przypomniał o kontynuowaniu codziennego
czytania przez uczniów klas I-III. Działanie polega na codziennym czytaniu
(10 minut) przez dziecko w okresie 21
dni. Chętni uczniowie otrzymali album
„Czytaj codziennie”, na którym rodzic
potwierdzał czytanie, a nauczyciel nagradzał naklejką. Od początku października
klasy I i grupy zerowe uczestniczą w całorocznym projekcie edukacyjnym „Cały
Wrocław – Całe Bielany Czytają”. Dzieci
wraz z wychowawcami spotykają się

Dzieci z uwagą słuchały czytanych tekstów

w bibliotece szkolnej na zajęciach czytelniczych. W tym miesiącu uczestnicy projektu zapoznali się z przygodami Gangu
Słodziaków. Tego typu zajęcia zachęcają
naszych najmłodszych do czytania, a gło-

śne czytanie ma magiczną moc zaspakajania potrzeb dziecka, rozszerza horyzonty, buduje wyobraźnię, przyswaja
wiedzę, uczy je pozytywnego myślenia.
Joanna Para

Nowe technologie
w edukacji przedszkolnej
Informatyka i nowe technologie przenikają wszystkie dziedziny naszego życia.
Ważne jest więc, aby w procesie edukacji
przygotować przyszłe pokolenia do życia w tym nowym świecie. Dlatego też
w Przedszkolu Samorządowym w Ślęzie
dnia 07.11.2018 roku odbyło się szkolenie
pt. „Programowanie i robotyka w edukacji”. Grono pedagogiczne wzbogaciło
wiedzę i umiejętności jak wykorzystać
roboty do realizowania treści wynikających z podstawy programowej w przedszkolu, jak włączyć treści programistyczne

Programowania można się uczyć od najmłodszych lat

w zajęcia dydaktyczne z zakresu różnych
edukacji (programowanie przez rysowanie) oraz kreatywnego rozwiązywania
problemów metodami wywodzącymi się
z informatyki. Nauczycielki podczas szkolenia poznały niezwykłe narzędzia jakimi
są Ozobot Bit 2.0 i Ozobot Evo. Z ich wykorzystaniem w prosty sposób zapoznały się
z robotyką i programowaniem. A pierwsze
efekty już widać, dzieci są zachwycone
naszymi nowymi członkami załogi przedszkola. Roboty już pracują pełną parą!
Małgorzata Górska

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
w Kobierzycach – Koło Turystyczne
Zaprasza dzieci i młodzież na

ZIMOWISKO 2019
Zakopane
Termin: 28.01.–02.02.2019 r. (6 dni)
Koszt 800 zł za uczestnika
Uwaga !! Dzieci jeżdzące na nartach ze swoim sprzętem narciarskim
dodatkowo 200 zł.
Transport: autokar
Zakwaterowanie: Szkolne Schronisko, Krzeptówki 2
Program zimowiska:
28.01. (poniedziałek): 6.00 – wyjazd z Kobierzyc (parking przy Przedszkolu,
ul. Robotnicza), zwiedzanie Krakowa (Wawel, Rynek, Kościół Mariacki),
przejazd do Zakopanego i zakwaterowanie, kolacja – pierwszy gwarantowany
przez organizatora posiłek
29.01. (wtorek): śniadanie, sanki, narty – stok, obiad, spacer na Krupówki,
kino, kolacja
30.01. (środa): sanki, narty – stok narciarski, Termy Chochołów
31.01. (czwartek): sanki, narty – stok narciarski,
zwiedzanie Zakopanego – muzeum, targ góralski
01.02. (piątek): sanki, narty – stok, Krupówki, lodowisko,
wieczór regionalny – dyskoteka
02.02. (sobota): wyjazd z Zakopanego, zwiedzanie Wadowic,
obiad, powrót do Kobierzyc około godziny 20.00
Zapisy i pobranie karty uczestnika od 10 listopada z wpłatą 200 zł zaliczki
u Grażyny Tadeusiak, ulica Robotnicza 21 (kwiaciarnia).
Informacja pod telefonem 71 31 11 198.
Wpłata pozostałej kwoty do 15.01.2019 r.
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Czas niepodległości...
dokończenie ze str. 1
Wiosną 1914 roku „Wojna powszechna
o Wolność Ludów”, o której pisał w „Litanii pielgrzymskiej” Adam Mickiewicz,
zbliżała się milowymi krokami. Ale niepodległość Polski wcale nie była przesądzona. Jeszcze w 1914 roku podczas
spotkania niestrudzonego orędownika
sprawy polskiej Ignacego Jana Paderewskiego z premierem Wielkiej Brytanii Herbertem Asquitthem z ust angielskiego
polityka padły słowa: „nie ma żadnej na-

W drugiej połowie XIX stulecia na arenę
dziejów wkroczyły wielkie grupy społeczne, postępowała emancypacja chłopów
i robotników, kształtował się nowoczesny
naród. Polacy zmagali się z agresywną
germanizacją i rusyfikacją. Wszyscy Polacy znają epopeję Michała Drzymały i jego
domu na kołach, czy nieustępliwą postawę
polskich dzieci w wielkopolskiej Wrześni.
Druga połowa XIX stulecia była również
czasem narodzin wielkich, masowych partii politycznych, z których wszystkie poza

na czele Narodowej Demokracji, Wincenty Witos przywódca ludowców, Wojciech
Korfanty działacz śląski czy wreszcie Józef
Piłsudski, Ignacy Daszyński oraz Jędrzej
Moraczewski politycy Polskiej Partii Socjalistycznej.
Początkowo, wobec nadciągającej wojny,
dominowały dwie zasadnicze orientacje
na rozwiązanie sprawy polskiej: antyrosyjska, którą podzielali zwolennicy Józefa
Piłsudskiego i antyniemiecka stronników
Romana Dmowskiego. Ci pierwsi uważali,
że pozostająca w sojuszu z Zachodem Rosja uniemożliwia odzyskanie niepodległości, dla endecji większym zagrożeniem dla
polskich marzeń o wolności były Niemcy.
Czas pokazał, że obie koncepcje uległy
zmianie.
Od 28 lipca 1914 roku trwała I wojna
światowa, zwana wówczas wielką. Dnia
3 sierpnia Józef Piłsudski organizator ru-

kich. Polskie organizacje paramilitarne istniały już od 1910 roku legalnie w zaborze
austriackim, obok tajnego Związku Walki
Czynnej.
W nocy z 5 na 6 sierpnia 1914 roku Kompania ruszyła z krakowskich Oleandrów.
Słynny wymarsz Pierwszej Kompanii Kadrowej poprzedził zwiad oddziału konnego pod dowództwem Władysława „Beliny”
Prażmowskiego. Jego siedmioosobowy
oddział wyruszał w pierwszą akcję zwiadowczą bez koni. „Beliniacy” powrócili ze
zwiadu z zarekwirowanymi po rosyjskiej
stronie granicy końmi, jako pierwsi ułani
odrodzonej, polskiej kawalerii.
Zadaniem wkraczających do Kongresówki żołnierzy Piłsudskiego było wywołanie powstania przeciwko Rosji. Jednak
nie zyskali oni poparcia społeczeństwa
i plan spalił na panewce. Wobec fiaska
planowanego powstania Austriacy po-

Wiosną 1914 roku „Wojna powszechna o Wolność
Ludów”, o której pisał w „Litanii pielgrzymskiej”
Adam Mickiewicz, zbliżała się milowymi
krokami. Ale niepodległość Polski wcale nie była
przesądzona. Jeszcze w 1914 roku podczas spotkania
niestrudzonego orędownika sprawy polskiej
Ignacego Jana Paderewskiego z premierem Wielkiej
Brytanii Herbertem Asquitthem z ust angielskiego
polityka padły słowa: „nie ma żadnej nadziei na
przyszłość dla Pana ojczyzny…” Na szczęście wielu
Polaków nie podzielało tego poglądu…

dziei na przyszłość dla Pana ojczyzny…”
Na szczęście wielu Polaków nie podzielało tego poglądu…

komunistami, podnosiły sztandar niepodległości. Na ich czele stali mężowie stanu,
ojcowie niepodległości: Roman Dmowski

chu niepodległościowego w Galicji wydał rozkaz, w którym napisał: „Żołnierze!
Spotkał was ten zaszczyt niezmierny, że
pierwsi pójdziecie do Królestwa i przestąpicie granicę rosyjskiego zaboru, jako czołowa kolumna wojska polskiego, idącego
walczyć za oswobodzenie ojczyzny. Patrzę
na was jako na kadry, z których rozwinąć
się ma przyszła armia polska i pozdrawiam
was, jako pierwszą kadrową kompanię".
Sformowanie Kompanii Kadrowej, jak
zwykło nazywać się pierwszych polskich
żołnierzy od czasów powstania styczniowego, było finałem długich przygotowań,
a w jej skład weszli członkowie Związku
Strzeleckiego i Polskich Drużyn Strzelec-

stanowili włączyć strzelców do oddziałów
pospolitego ruszenia i zlikwidować ich
niepodległościowy charakter. Wówczas
interweniowali polscy politycy zaboru
austriackiego, w tym ogromnie zasłużony dla Krakowa prezydent Juliusz Leo,
który za zgodą władz austriackich objął
polityczny patronat nad utworzonymi Legionami Polskimi. Z kasy miasta Krakowa
przekazano na rzecz tworzących się oddziałów darowiznę w wysokości miliona
koron. Komendantem I Brygady został
Józef Piłsudski.
Legioniści toczyli krwawe boje z Rosjanami, a początkowo niechętny stosunek
społeczeństwa do żołnierzy Legionów po-
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czął się zmieniać. Zmianie uległa również
polityka Piłsudskiego, który uważał sojusz
z Austrią i Niemcami za doraźny.
Już w 1915 roku Komendant zaczął wstrzymywać werbunek do Legionów i rozwijał
istniejącą od początku I wojny światowej
tajną Polską Organizację Wojskową. Szacuje się, że przez POW przewinęło się łącznie
około 30 tys. ludzi. Miało to duże znaczenie
dla tworzącego się w 1918 państwa polskiego, szeregi wyszkolonych wojskowo
członków POW stały się w dużej mierze
podstawą tworzonego, po odzyskaniu
niepodległości, Wojska Polskiego. Piłsudski
latem 1915 roku zażądał od państw centralnych jasnej deklaracji odnośnie sprawy
polskiej. Działaniom tym sprzyjała sytuacja
międzynarodowa i coraz większe straty
ponoszone przez Niemcy i Austro-Węgry.
Dnia 5 listopada 1916 roku cesarze Austrii
i Niemiec wydali Akt, w którym mgliście zapowiadali utworzenie państwa polskiego,
jednak bez określenia konkretnych granic.
Był to jednak dokument o olbrzymim znaczeniu, powoływał ponownie Królestwo
Polskie, co wymuszało reakcje państwa
ententy. Polska przestała być wewnętrzną
sprawą zaborców.
W tym czasie usilne zabiegi o spotkanie
z prezydentem USA Woodrowem T. Wilsonem czynił wybitny pianista i wspaniały patriota Ignacy Jan Paderewski. Ponad
trzysta koncertów, jakie dał wówczas
w Stanach Zjednoczonych Paderewski,
wykorzystywał do propagowania idei niepodległości ukochanej ojczyzny. Poznał
pułkownika Edwarda House`a – przyjaciela i doradcę prezydenta Stanów Zjednoczonych. Edward House umożliwił koncerty pianisty w Białym Domu. Efektem
spotkań Ignacego Paderewskiego z Wilsonem był 13 punkt orędzia prezydenta
z 8 stycznia 1918 roku, w którym jasno
stwierdzono, że warunkiem trwałego pokoju w Europie jest utworzenie niepodległej Polski z dostępem do morza.
Tymczasem w Rosji wybuchła rewolucja
lutowa, a nowy Rząd Tymczasowy wyrażał
zgodę na niepodległą Polskę na ziemiach
zamieszkałych w większości przez Pola-

ków. W Rosji rozpoczęto formowanie oddziałów polskich.
Wydarzenia pierwszej połowy 1917 roku
umożliwiły akcję polityczną przywódcy
Narodowej Demokracji Romana Dmowskiego, który po bezowocnych staraniach w Rosji w pierwszych latach wojny
wyjechał na Zachód, gdzie początkowo
również nie znajdował posłuchu dla postulatów niepodległości Polski. Deklaracja państw centralnych z 1916 roku, następnie amerykańska i rosyjska zmieniły
stosunek polityków francuskich do sprawy polskiej. Stworzony przez Dmowskiego w szwajcarskiej Lozannie Komitet Narodowy Polski przeniósł się do
Paryża, a z czasem został uznany przez
państwa Zachodu za oficjalne przedstawicielstwo rodzącej się Polski. We Francji
została zorganizowana stutysięczna Błękitna Armia, która po przetransportowaniu wraz z pełnym wyposażeniem do
Polski, wiosną 1919 roku, stała się podstawą odradzającego się Wojska Polskiego w trudnym okresie walk o granice.
W zmienionej sytuacji międzynarodowej komendant Legionów Józef Piłsudski, w lipcu 1917 roku, odmówił wraz ze
swoimi żołnierzami złożenia przysięgi
wierności cesarzom Niemiec i Austrii.
Aresztowany Piłsudski trafił do twierdzy
w Magdeburgu, a żołnierzy I i III Brygady Legionów internowano w obozach
w Szczypiornie i Beniaminowie. Żołnierze
II brygady dowodzonej prze Józefa Hallera złożyli przysięgę i zostali przekształceni
w Polski Korpus Posiłkowy.
Tymczasem w Rosji wybuchła rewolucja
komunistyczna pod wodzą Włodzimierza
Lenina. Bolszewicy podpisali traktat pokojowy w Brześciu z państwami centralnymi,
a te przekazały Chełmszczyznę powstającemu państwu ukraińskiemu. Wzbudziło
to protesty w Oddziałach Polskiego Korpusu Posiłkowego, który pod wodzą Józefa Hallera przeszedł front i dołączył do
jednostek polskich formowanych w Rosji. Z czasem Józef Haller przedostał się
do Francji, gdzie objął dowództwo nad
wspomnianą Błękitną Armią formowaną

pod auspicjami Komitetu Narodowego
Polskiego.
W tym czasie w Warszawie działała Rada
Regencyjna, powołana we wrześniu
1917 roku przez okupacyjne władze niemieckie. Niemcy usiłowały zorganizować
tzw. Polnische Wermacht, lecz bez większych rezultatów.
Jesienią 1918 roku państwa centralne
chyliły się ku upadkowi. W październiku
1918 roku rozpoczęły się masowe dezercje
z cesarsko-królewskiej armii austro-węgierskiej. Na Zachodzie sytuacja zmieniła
się na niekorzyść Niemiec. Pojawienie się
w Europie oddziałów armii amerykańskiej
zmieniło stosunek sił, a coraz bardziej szalone rozkazy niemieckiego dowództwa
doprowadziły do rewolty w armii niemieckiej, 3 listopada zbuntowali się marynarze
w bazie w Kiloni. W Niemczech wybucha
rewolucja…
Już 27 października 1918 roku w Krakowie
rozpoczyna działalność Polska Komisja
Likwidacyjna pod kierownictwem przywódcy ludowców Wincentego Witosa.
W Lublinie socjaliści z Ignacym Daszyńskim, osłaniani przez ujawniającą się Polską Organizację Wojskową, stworzyli Tym-

Marszałek Józef Piłsudski

czasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej,
ogłosili 8 godzinny dzień pracy, a w skład
rządu powołali pierwszą kobietę, wiceministra propagandy i opieki społecznej,
Irenę Kosmowską.
Rewolucja w Niemczech umożliwiła zwolnienie Józefa Piłsudskiego z twierdzy
w Magdeburgu. Dnia 10 listopada przyszły Naczelnik Państwa przybył pociągiem
do Warszawy, w której trwało rozbrajanie
niemieckich żołnierzy. Nazajutrz, 11 listopada, Rada Regencyjna z ulgą przekazała
brygadierowi Piłsudskiemu dowództwo
nad powstającym Wojskiem Polskim. Tego
samego dnia na Zachodzie umilkły działa. I wojna światowa zakończyła się. Teraz
bardzo wiele zależało od Polaków: czy
przywódcy pochodzący z przeciwstawnych obozów politycznych porozumieją
się i wyłonią wspólne władze odrodzonego państwa, czy Polacy wywalczą granicę
na wschodzie i zachodzie, i czy obronią
świeżo odzyskaną niepodległość przed
bolszewicką nawałą. Wreszcie, czy skleją,
jak pisał Stefan Żeromski, kraj „złożony
z trzech połówek”. Znają Państwo odpowiedzi na te pytania…
Marcin Wolny
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Uroczystości setnej
odzyskania niepodległości
W niedzielę 11 listopada 2018 roku
Gmina Kobierzyce godnie świętowała stulecie niepodległości Polski.
Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w kobierzyckim kościele parafialnym w oprawie ceremoniału
wojskowego, po której nastąpiło złożenie kwiatów
pod Pomnikiem Sybiraków przez delegacje. Byli
tu reprezentanci władz gminy z Wójtem Ryszardem Pacholikiem na czele, delegacja Rady Gminy,
Związku Sybiraków Koła Terenowego w Kobierzycach, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych, 31. Dolnośląskiego Batalionu Radiotechnicznego we Wrocławiu, Stowarzyszenia Osób
Niepełnosprawnych i Chorych „SONiCH”, jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej z: Kobierzyc, Pustkowa
Wilczkowskiego, Pustkowa Żurawskiego, 13. drużyny harcerskiej „Morowa trzynastka” hufca Kąty Wrocławskie działającej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wysokiej, a ponadto delegacje ze szkół

Delegacja władz gminy składa wieniec pod Pomnikiem Sybiraków

w: Kobierzycach, Bielanach Wrocławskich, Pustkowie Żurawskim, Pustkowie Wilczkowskim, Wysokiej i Tyńcu Małym.
Główna część tego wyjątkowego dnia odbyła się w Hali Sportowo-Widowiskowej im. Adama
Wójcika. Wprowadzono do niej poczty sztandarowe, wspólnie odśpiewano hymn narodowy
i wysłuchano tekstu odezwy Józefa Piłsudskiego do Narodu z dnia 6 sierpnia 1914 roku. Po
przemówieniach nastąpiło wręczanie pamiątkowych medali „30-lecia reaktywowania Związku Sybiraków we Wrocławiu”, które Związek Sybiraków w uznaniu zasług wniesionych w reaktywowanie i działalność związku przyznał Jadwidze Budzie, Mieczysławowi Burzyńskiemu,
Annie Hryniewicz, Mariannie Klauzie, Czesławie Muraczewskiej, Dariuszowi Muraczewskiemu,

Sztandar Związku Sybiraków

Wyprowadzenie sztandarów po Mszy Św.
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rocznicy
w Kobierzycach
Ryszardowi Pacholikowi oraz Walerii Żurawskiej. Wręczano
również okolicznościowe dyplomy 36 członkom zwyczajnym i podopiecznym Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych.
Po wysłuchaniu tekstu przemówienia Józefa Piłsudskiego na otwarcie sejmu ustawodawczego z dnia 10 lutego
1919 roku rozpoczęła się część artystyczna. Otworzył ją
występ dziecięcego zespołu „Jagódki” z Kobierzyckiego
Ośrodka Kultury, po których zaprezentował się chór dziecięcy KOK z Wysokiej oraz 13 drużyna harcerska „Morowa
Trzynastka”. Akcentem finałowym był koncert w wykonaniu poznańskich artystów pt. „Tango Fogg – zapomniana
piosenka” dedykowany wybitnemu polskiemu śpiewakowi Mieczysławowi Foggowi.
Oprawę muzyczną uroczystości oraz ceremoniał wojskowy
zapewnili kobierzyckim obchodom niepodległościowym
żołnierze 31. Dolnośląskiego Batalionu Radiotechnicznego we Wrocławiu. Nad bezpieczeństwem uczestników
imprezy czuwały jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
Gminy Kobierzyce.
Izabella Starzec-Kosowska

Delegacja Rady Gminy składa wieniec pod Pomnikiem Sybiraków

Uczestnicy przemaszerowali do Hali Sportowo-Widowiskowej im. Adama Wójcika w Kobierzycach

Wójt Ryszard Pacholik w towarzystwie osób nagrodzonych i odznaczonych

Zespół dziecięcy Jagódki
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Patriotyzm wpojony na lata….
Ten dzień pozostanie w pamięci i sercach
wielu uczestników Wieczoru Pieśni Patriotycznej, stanowiącego ważny element
obchodów 100-lecia Niepodległości Państwa Polskiego w naszej gminie. Kiedy wydawało się, że jako naród powoli stajemy
się wspólnotą w zaniku szczególnych doświadczeń, identyfikacji i społecznej tożsamości – tym co na nowo obudziło w nas
chęć do kultywowania zakorzenionego
w przeszłości dziedzictwa i tradycji, stały
się powszechnie znane pieśni wyzwalające pokłady dawno zapomnianych emocji.
Ideę podchwyciło wiele środowisk. Piękne
w swojej prostocie pieśni przygotowywano w domach, wiejskich świetlicach,
szkole czy urzędzie, w poczuciu szczególnego posłannictwa propagowania idei
wolności i umiłowania rodzimej tradycji.
Szczególnego ducha czuło się na każdym
etapie przygotowania do finalnych prezentacji, zaplanowanych na 10 listopada
w Bielanach Wrocławskich.

„Kiedy zabrzmiały pierwsze dźwięki znanych pieśni patriotycznych poczułam,
że w pieśni jest siła, radość, która potrafi
zjednoczyć wszystkie pokolenia. Siła, która nigdy nie starzeje się. „A myśmy szli i szli
niepokonani....” To słowa jednej z uczestniczek. Takich mądrych słów i przeżyć było
wiele tego wieczoru.
W atmosferze wzajemnego poszanowania i godności prezentowały się kolejne
grupy – reprezentanci różnych środowisk,
akcentując w ten sposób wagę patriotyzmu w naszym życiu. Pytania o jego
współczesną formę i kształt odchodziły
w cień. Liczył się szczery, prosto z serca
płynący przekaz i wyczuwalna chęć przynależności do wspólnoty wykraczającej
poza miejsce, w którym przyszło nam się
spotkać. To zdaniem wielu jest największą
wartością podjętego działania, godną pielęgnowania i propagowania w przyszłości.
Serdecznie dziękujemy Jerzemu Jagodzie,
mieszkańcowi Bielan Wrocławskich, za

Zespół „Aster” z Domasławia

Występ finałowy zespołu ze szkoły z Wysokiej i grupy sołtysów

Występ zespołu sołtysów

nieodmiennego ducha, wiarę w sens naszych działań i wzruszenia, których nigdy
dość. Wierzymy, że idea, która zrodziła się
przed 12 laty w jego sercu, przetrwa i trafi

do tych, którym nie było dane dotychczas
być jej udziałem.
W imieniu grupy sołtysów
Wanda Gołębiewska
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Uroczysta akademia w szkole w Wysokiej
Dnia 9 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wysokiej
miała miejsce uroczystość z okazji 100
rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Akademia przede wszystkim
miała przypomnieć tragedię zaborów
i walkę Polaków o wolność. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych
w atmosferę wydarzeń poprzedzających
datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka

miała miejsce przed odzyskaniem przez
Polskę niepodległości. Jednak największy
nacisk położono na ukazanie ducha Narodu Polskiego, który przez 123 lata niewoli
nieustannie dążył do odzyskania niepodległej ojczyzny. Przypomniano daty trzech
najważniejszych powstań narodowych,
podkreślając wkład ich uczestników
w walkę o wolną Polskę.
Uczniowie klasy 4-8 recytowali wiersze
i śpiewali pieśni patriotyczne, które po-

zwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. To Święto sprawiło, że w zabieganiu życia codziennego,
przystanęliśmy na moment, by wspomnieć naszych dziadków i pradziadków
walczących o wolność. Dzień ten dla wielu był żywą lekcją patriotyzmu i historii.
W tym ważnym dla nas dniu gościliśmy
w naszej szkole Wójta Gminy Kobierzyce,
Ryszarda Pacholika, który wraz z przedstawicielami Rady Rodziców wręczali nagrody w ramach projektu „Szkoła Młodych Patriotów”. Nie zabrakło również sołtysa wsi
Wysoka, Stanisława Iwacha.
Uczestnicząc corocznie w obchodach
Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym
żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce, dlatego
też reprezentacja naszej szkoły (poczet
sztandarowy) brała 11 listopada 2018 roku
udział we Mszy Świętej, która odprawiona
została w kościele parafialnym w Kobierzycach. Po ceremonii poczty sztandarowe przemaszerowały ulicami miasta do
Hali Sportowo-Widowiskowej im. Adama
Wójcika, gdzie odbywały się dalsze uroczystości związane z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.
Dziękujemy wszystkim osobom, które
przyczyniły się do organizacji tej uroczy-

stości, pomogły stworzyć nastrój patriotyzmu, zadumy i radości z daru, który mamy
– wolnej Polski.
Beata Klockowska-Bensari
Izabela Skałka

100 lat Polsko! – Tydzień dla Niepodległej
Inaczej niż zwykle, jak na setną rocznicę
przystało, społeczność Szkoły Podstawowej im. Polskich Odkrywców i Podróżników w Kobierzycach uczciła narodziny
wolnej Polski. Szkoła tonęła w biało-czerwonych barwach, a przepiękne dekoracje okazały się być szlachetną oprawą dla
wszystkich realizowanych przedsięwzięć.
Każdy dzień w tygodniu poprzedzającym
ŚWIĘTO NARODOWE obfitował w ważne
uroczystości czy wydarzenia. Otworzyło je NARODOWE CZYTANIE. Wspaniałe
interpretacje utworów zawartych w Antologii Niepodległości, prezentowane przez uczniów i nauczycieli szkoły,
ukraszone były piosenką patriotyczną.
Świetnie wybrzmiały znane wszystkim
Polakom i wspólnie zaśpiewane pieśni.
Kolejnym przedsięwzięciem, były gry
i zabawy historyczne przeprowadzone
m.in. w aplikacji Quizizz. Kolejnego dnia
społeczność szkolna w biało-czerwonej
paradzie przybyła pod Urząd Gminy Kobierzyce, gdzie wysłuchała przemówienia Wójta Ryszarda Pacholika, na ręce
którego dyrektor szkoły Grażyna Ciężka
złożyła kopię Odezwy Rady Regencyjnej do Narodu Polskiego z 11 listopada
1918 r. Następny dzień upłynął w uroczystej atmosferze, bowiem wszyscy uczestniczyliśmy w pięknej akademii, która dała
odpowiedź na pytanie: „Niepodległość –
dlaczego tak ważna?”. Padły ważne słowa,
wybrzmiały ważne pieśni, a wszystko to
– recytacje, pieśni chóru i patriotyczne

koncertowanie najmłodszych – na chwałę Niepodległej. Piątkowe wydarzenia
z kolei upłynęły pod znakiem Rekordu
dla Niepodległej. Z ponad pięciuset gardeł, wzmocniony biciem ponad pięciuset serc, o symbolicznej godzinie 11:11,
popłynął HYMN NARODOWY, po odśpiewaniu którego powstała ogromna flaga

polska, ułożona z białych i czerwonych
kartek. Zamknięciem obchodów ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI przez Polskę
była NOC W SZKOLE, na którą złożyły się
gry, zabawy, quizy historyczne, wspólna
biało-czerwona kolacja i projekcja filmów dostosowanych do każdej grupy
wiekowej.

To była Noc!
Obchody Święta Niepodległości zostaną
w naszej pamięci jako bardzo radosne
i jednocześnie skłaniające do refleksji
o wysokiej cenie, jaką Polsce przyszło zapłacić za wolność.
Anna Duczek
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Narodowe Święto
Niepodległości
W czwartkowy wieczór 8 listopada, o godz.
17:00, licznie zgromadzona publiczność
przybyła do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanach Wrocławskich, aby uczestniczyć w wieczornicy poświęconej setnej
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wśród gości byli między innymi:
Elżbieta Regulska – Przewodnicząca Rady
Gminy Kobierzyce, Bartosz Lisiak – prezes
Ostrowskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznych oraz dyrektor Beata Ćwiek, wicedyrektorzy, licznie przybyli rodzice, nauczyciele
i uczniowie. W tym roku uroczystość miała

wyjątkowo podniosły charakter. Uczniowie
poświęcili ją bowiem zwykłym Polakom –
bohaterom, którzy oddawali swoje życie na
frontach I wojny światowej. Polacy walczyli
w armiach naszych zaborców często nie
zdając sobie sprawy z tego, że strzelają do
swoich rodaków. Bardzo często zdarzało
się, że w przeciwległym obozie słyszeli język polski, ale pilnowani przez zaborcę nie
byli w stanie nic zrobić, musieli strzelać. To
właśnie te traumatyczne przeżycia wcielanych, powoływanych do obcych armii
i walczących przeciwko sobie Polaków oraz

rozpacz kobiet, które żegnały swoich mężów i synów starali się pokazać uczniowie

przebrani za żołnierzy, wyposażeni w repliki broni z epoki. Nastrojowa muzyka, prezentowane sceny, śpiew pieśni patriotycznych, recytacja wierszy były dla widzów
niezwykle wzruszające. W przedstawieniu
zobaczyliśmy rozpacz i bezradność, ale także radość z wywalczonej z ogromnym poświęceniem Polaków niepodległości. W ten
sposób oddaliśmy hołd naszym bohatersko
walczącym przodkom. Podczas dorocznych
obchodów czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń
I wojny światowej. Dziękujemy uczniom
– członkom koła historycznego za tak
ogromne zaangażowanie i wspaniały występ, nagrodzony gromkimi brawami przez
wszystkich widzów. Owacje na stojąco to
wielki zaszczyt godny setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Agnieszka Snella

szym przodkom – bohaterom walczącym
o niepodległość. To niecodzienne wydarzenie bardzo się wszystkim podobało

i było żywo przyjmowane i komentowane nawet przez najmłodszych widzów.
Agnieszka Snella

Rekonstrukcja wydarzeń
historycznych
Narodowe Święto Niepodległości to dla
Polaków jedno z najważniejszych świąt
państwowych. Po 123 latach niewoli
naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polaków – nasz kraj
odzyskał suwerenność. Już w czwartek
8 listopada 2018 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bielanach Wrocławskich świętowano stulecie odzyskania
przez Polskę niepodległości. Przed południem na boisku szkolnym rozegrały się
ważne wydarzenia. Uczniowie, członkowie koła historycznego, pod kierunkiem
Bartosza Lisiaka – prezesa OGRH przygotowali inscenizację, która miała przybliżyć widzom wydarzenia sprzed stu
lat. Jest koniec grudnia 1918 roku gdzieś
w Wielkopolsce. Nasi uczniowie, przebrani w mundury i wyposażeni w repliki broni z epoki, ruszyli do boju z Niemcami,
aby odzyskać niepodległość i zagarnięte
bezprawnie przed 123 laty ziemie. Żegnały ich modlitwy oraz lament kobiet,
które bały się o życie swoich bliskich.
Dziś już wiemy, że Powstanie Wielkopolskie zakończyło się sukcesem. To właśnie
głównie dzięki temu zwycięstwu prawie
cała Wielkopolska powróciła w granice
Polski niepodległej. Walka o wszystkie
granice państwa polskiego była jednak

procesem niezwykle trudnym i toczącym
się jeszcze przez wiele miesięcy. Rekonstrukcja wydarzeń historycznych, którą
mieli możliwość obejrzenia uczniowie
naszej szkoły, dyrekcja, nauczyciele i jej
pracownicy była żywą lekcją historii i na
pewno pozostanie na długo w ich pamięci. Miała na celu pokazanie nie tylko
wydarzeń historycznych ale także emocji, wzruszeń, rozpaczy i determinacji
jaka towarzyszyła Polakom w tamtym
czasie. W ten sposób oddaliśmy hołd na-
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Bieg dla Niepodległości
w Tyńcu Małym
8 i 9 listopada w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tyńcu Małym świętowano
100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości. 8 listopada odbył się „Bieg dla Niepodległej”. Uczniowie z klas IV-VIII przebiegli wspólnie aż 100 km. Natomiast
oddziały przedszkolne zaprezentowały
program artystyczny. 9 listopada od
samego rana panowała uroczysta atmosfera. Klasy trzecie przedstawiły wydarzenia sprzed 100 lat młodszym koleżankom i kolegom. Dokładnie o 11:11
cała społeczność szkolna i przedszkolna
odśpiewała cztery zwrotki hymnu pań-

stwowego, w ten sposób włączając się
w akcję „Rekord dla Niepodległej”. Następnie utworzono „Żywą Flagę”. Kolejnym wydarzeniem było „Patriotyczne
karaoke”, każda klasa zaprezentowała
wylosowaną piosenkę. Na zakończenie
nastąpiło rozwiązanie konkursów związanych z 11 listopada: „Patriotyczny
Konkurs Kaligraficzny” , „Listy do Stulatki” , „Polacy, którzy zmieniali świat”, „100
działań w sto sekund na 100 Rocznicę
Odzyskania Niepodległości”.
Iwona Antman

Uroczystości
w Szkole Podstawowej
w Pustkowie Wilczkowskim
Pamięć to dar, który w hołdzie wdzięczności należy złożyć tym dzięki którym
Polska jest wolnym i niepodległym
krajem. 9 listopada 2018 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Pustkowie
Wilczkowskim podczas uroczystych obchodów Dnia Niepodległości podziękowali walczącym o wolność pokoleniom
Polaków.

Rozpoczęcie uroczystości nastąpiło o godzinie 11.11 wspólnym odśpiewaniem
pieśni, która łączy i jest podstawą polskości – odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”. W ten sposób nasza szkoła przyłączyła się do akcji Ministerstwa Edukacji
Narodowej „Rekord dla Niepodległej”. Założeniem akcji było wspólne odśpiewanie
czterozwrotkowego hymnu narodowego

w dniu 9 listopada 2018 r, o godz. 11.11.
Biorąc udział w tej akcji byliśmy jedną
z ponad 24 tysięcy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w kraju.
W drugiej części obchodów uczniowie
słowem i piosenką przypomnieli historię
wysiłku Narodu Polskiego o przetrwanie.
W tym dniu także rozstrzygnięto konkurs na nadanie nazwy posadzonemu
dla upamiętnienia jubileuszu odzyskania niepodległości dębowi. Zwyciężyła
propozycja nazwania drzewka imieniem
„Marszałek”.

Uroczystym obchodom towarzyszyła
zaprezentowana w głównym korytarzu
wystawa dla zorganizowania której pozyskano eksponaty dzięki przychylności Muzeum Narodowego w Poznaniu. Jej treścią
są Powstania Wielkopolskie. Tak w atmosferze zadumy i radości, otoczeni symbolicznym wystrojem szkoły oraz wsłuchani
w patriotyczne pieśni, uczniowie Szkoły
Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim
wspominali wydarzenia, w których uczestniczyli nasi przodkowie.
Lucyna Lachowicz
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Wieczornica patriotyczna
w Pustkowie Żurawskim
Świętowanie setnej rocznicy Święta Odzyskania Niepodległości w naszej szkole
odbywało się w zasadzie już od początku roku szkolnego, a przynajmniej od
początku roku szkolnego intensywnie
szykowaliśmy się na to wydarzenie.
W naszej szkole miały miejsce wystawy
prac uczniów związane z rocznicą, na
ścianach pojawiły się tematyczne gazetki, uczniowie zgłaszali swoje prace
w konkursie literackim, na korytarzu
pojawiła się biblioteczka patriotyczna,

odbyły się (i jeszcze odbędą) wycieczki
w miejsca znaczące historycznie. Jednak
niewątpliwie punktem kulminacyjnym
projektu obchodów setnej rocznicy
Odzyskania Niepodległości w naszej
szkolnej społeczności, była Wieczornica
Patriotyczna, która odbyła się w piątek,
9.11 o godzinie 17:00. Uczniowie klas
6-8 zaprezentowali zebranym gościom,
rodzicom, nauczycielom oraz kolegom
najważniejsze wydarzenia historyczne
minionego stulecia, a ich program hi-

storyczny bogato przeplatany był pieśniami żołnierskimi i patriotycznymi,
których wykonanie do łez wzruszyło zebraną publiczność. Równie wzruszające
okazało się wspólne śpiewanie pieśni
żołnierskich, po którym Pani Dyrektor
zaprosiła wszystkich zgromadzonych
na poczęstunek składający się z trady-

Przedszkolaki
dla Niepodległej
Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
włączyło się w akcję „Rekord dla Niepodległej”. W piątek 9 listopada 2018 r.
o godzinie 11:11, w ramach świętowania
100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości dzieci wspólnie zaśpiewały
Hymn Narodowy. Oczywiście były odświętne stroje, kokardy narodowe, a na-

wet biało czerwone ciasteczka upieczone
przez niezawodne mamy. Dla uczczenia
tego święta na terenie przylegającym do
przedszkola przedszkolaki z najstarszych
grup zasadziły drzewko rocznicowe, które
będzie nam przypominało o tej historycznej dacie.
Anna Kaszczuk

cyjnych polskich potraw. Wieczór i cała
uroczystość na pewno skłoniły wszystkich zgromadzonych do refleksji nad
tym, że mamy to szczęście i możemy żyć
w wolnej i niepodległej Polsce.
Aleksandra Kropp-Socha
Krzysztof Pilc
Katarzyna Świerczyńska
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Patriotyczne śpiewanie
w Domasławiu
W dniu 11 listopada na świetlicy w Domasławiu odbyło się spotkanie z okazji Święta Niepodległości, którego organizatorem
była Fundacja „Atena” z Oławy, a gospodarzem miejscowy zespół „Aster". Wśród
gości byli między innymi: Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik, Prezes Zarządu

WZRKKOR Eugeniusz Chrzan, ksiądz proboszcz z parafii Domasław Artur Miazga,
gminny radny Czesław Stadnik oraz sołtys
Domasławia Anna Gubernator. Na początku wszyscy zebrani odśpiewali Hymn Polski, a następnie swoje programy artystyczne zaprezentowało 7 zespołów. Były to:

„Skrzydła Ateny” z Oławy, chór sołtysów
„Dyszkant” z Kątów Wrocławskich, „Husynianki” z Gęsińca, chór „Diament” z Kobierzyc, Schola z Domasławia, „Amazonki
Wrocławskie” i „Aster” z Domasławia.
Śpiewanie pieśni patriotycznych przebiegło w wyjątkowej atmosferze. Było wesoło i swojsko, publiczność przyłączyła się
do wspólnego śpiewania, a każdy z obec-

nych dostał smaczny poczęstunek. Wspaniałym prowadzącym okazał się Dominik
Jankowski z Domasławia.
Wszystkim, którzy przyczynili się do tego,
że ten wyjątkowy wieczór na długo pozostanie w pamięci – składam serdeczne
podziękowania.
Kazimiera Szałak
Kierownik Zespołu „Aster"

Pełczyckie świętowanie
9 listopada 2018 roku w późne popołudnie w świetlicy wiejskiej w Pełczycach odbyło się przedstawienie z okazji
100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Plakaty, zaproszenia,
scenografię oraz przedstawienie przygotowały dzieci uczęszczające do świetlicy środowiskowej w Pełczycach wraz
z instruktor Pauliną Wójcik. Na wspólne świętowanie bardzo licznie przybyli
mieszkańcy sołectwa, jak również osoby
z sąsiednich wsi. Uroczyste spotkanie
rozpoczęło się od wspólnego odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego, a następnie

rozpoczęła się inscenizacja odzyskania
przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli, opowiedziana przez najmłodszych aktorów. Wraz z najmłodszymi przybyli goście wspólnie śpiewali
pieśni patriotyczne. Wzruszeniom oraz
gromkim brawom nie było końca.
Wspólne świętowanie zakończył słodki
poczęstunek przy którym nie zabrakło
rozmów, opinii i refleksji po zakończonej
inscenizacji.
Tomasz Stalski
Sołtys Pełczyc

Fot. Tomasz Stalski

Szczególny wieczór w Szczepankowicach
W sobotę 24.11.2018 r. spotkaliśmy się
w Szczepankowicach, by uczcić szczególne święto dla naszej Ojczyzny, bowiem
dokładnie sto lat temu Polska po 123 latach niebytu wróciła na mapę polityczną
Europy. W związku z tym w całym kraju
11 listopada organizowano uroczysto-

ści, które miały upamiętnić ten dzień.
A my spotykaliśmy się 24.11.2018 r., poza
głównym nurtem obchodów – celowo,
żeby przypomnieć nam wszystkim, że
patriotyzm to nie marsze na ulicach dużych miast czy wielkie słowa polityków
i dodatkowe wolne dni w kalendarzu.

Patriotyzm zaczyna się tu – w najmniejszych wspólnotach, w rodzinie, wśród
przyjaciół, w małych miejscowościach.
Do wspólnego świętowania zaprosiliśmy
również Wójta Ryszarda Pacholika oraz
Dyrektor KOK Marię Bokun. Zaczęliśmy
od wspólnego odśpiewania Mazurka

Dąbrowskiego oraz przypomnienia sobie historii naszego kraju pięknie podsumowanej przez Tomasza Bagińskiego
w krótkometrażowym filmie „Animowana
Historia Polski”. Później na recital zaprosili
nas nasi młodzi patrioci, którzy udowodnili nam, że starsi nie mają monopolu na
pamięć i przeżywanie historii. Dziękuję
Urszuli Zbroińskiej, że wspiera nas, rodziców w zaszczepianiu kolejnemu pokoleniu tak ważnych wartości jak Bóg, Honor
i Ojczyzna. Pamiętajmy, że naród bez
tożsamości ginie, a tożsamość wynika ze
świadomości własnej historii. Na koniec
do gremialnego śpiewania zaprosili nas
dwaj znakomici akordeoniści, Wójt Gminy
Kobierzyce Ryszard Pacholik oraz sołtys
wsi Rolantowice Julian Rakoczy, za co
składam im szczególne podziękowania.
Katarzyna Pacek- Bagińska
Sołtys Szczepankowic
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Uroczyste ślubowanie
pierwszoklasisty na ucznia
25 października 2018 roku uczniowie klasy pierwszej zostali oficjalnie przyjęci do
grona społeczności uczniowskiej Szkoły
Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim.
Tego dnia od samego rana panowała
świąteczna atmosfera. Uczniowie przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Uczyli się wierszy,
piosenek, tańca i wytrwale ćwiczyli podczas prób. Dzieci zaprezentowały program
artystyczny, który przygotowały pod kierunkiem swojej wychowawczyni.
Wreszcie nadszedł moment rozpoczęcia.
Przedstawiciele samorządu uczniowskiego powitali gorąco rodziców, dyrektor szkoły Beatę Kuźmicz, nauczycieli, uczniów klas 0, II, III, a szczególnie
serdecznie naszych pierwszoklasistów.
Wśród gości byli m.in.: Sekretarz Gminy
Kobierzyce Maria Wilk, przedstawicielka
Banku Spółdzielczego w Kobierzycach
Marta Puć-Patryło. Uroczystość rozpoczęła się od odtańczenia poloneza. 14
uczniów w odświętnych strojach, w pięknej scenerii, tanecznym krokiem wkroczyło na scenę. Pięknie zatańczony polonez
zachwycił wszystkich zebranych. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności
recytatorskie, wokalne. W podniosłej at-

mosferze pierwszoklasiści ślubowali być
dobrymi Polakami, godnie reprezentować
swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką
sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Po złożeniu ślubowania dyrektor Beata
Kuźmicz dokonała symbolicznego pasowania na ucznia dotykając ramię każdego
ucznia dużym ołówkiem. Po ceremonii
pasowania głos zabrała Maria Wilk. Złożyła pierwszoklasistom gorące gratulacje
w tym, jakże ważnym dla nich dniu. Życzyła im wielu sukcesów w dalszym zdobywaniu wiedzy. Każdy pierwszoklasista
otrzymał upominki ufundowane przez
Gminę Kobierzyce oraz Bank Spółdzielczy. Z okazji tej uroczystości wychowawczyni klasy wręczyła uczniom dyplomy
i książki, a przedstawiciele Rady Rodziców
ufundowane przez rodziców prezenty. Po
zakończeniu części oficjalnej dzieci pozowały do pamiątkowych zdjęć. Rodzice
zorganizowali słodkie przyjęcie dla swoich
pociech. Ten dzień z pewnością na długo
pozostanie pierwszakom w pamięci. Miejmy nadzieję, że słowa przyrzeczenia, które
składali, będą dla nich drogowskazem na
długie lata szkolne.
Elżbieta Roznerska

Święto Patrona Szkoły
w Kobierzycach

„Prawdziwe telenty dojrzewają powoli”

5.10.2018 r. w Szkole Podstawowej im.
Polskich Odkrywców i Podróżników
w Kobierzycach obchodzony był Dzień
Patrona Szkoły. Uroczystość rozpoczęło pasowanie pierwszoklasistów na
uczniów szkoły podstawowej. Młodzi
Żakowie weszli w rytmie poloneza, aby
chwilę później dać odpowiedź na pytanie „Kto Ty jesteś…”. Następnie złożyli
uroczyste ślubowanie. Do grona braci
szkolnej przyjęła ich dyrektor Grażyna
Ciężka, w blasku fleszy fotoreporterów,
w których zamienili się wzruszeni rodzice, pasowała każdego wielkim ołówkiem
na ucznia. Kolejnym punktem apelu był
taniec z szarfami w wykonaniu czwartoklasistów, którego choreografią zajęła
się Renata Strysz – nauczyciel nauczania
początkowego. Starsi uczniowie przygotowali przedstawienie, którego mottem
była myśl Tage Skou- Hansena „Prawdziwe talenty dojrzewają powoli”. Wielką
niespodzianką tego dnia, była obecność
polskiego wspinacza, taternika, alpinisty
i himalaisty. Piąty człowiek na Ziemi, który zdobył Koronę Himalajów i Karakorum
Krzysztof Wielicki opowiadał o fascynacji
wspinaczkami, o przyjaźniach i o początkach przygody z wysokimi górami. Mówił o ryzyku przypisanemu alpinizmowi,

Gośćmi ślubowania były: Sekretarz Gminy Kobierzyce Maria Wilk i Marta Puć-Puryło z BS w Kobierzycach

Uczniowie grali z wielkim zaangażowaniem

o wierze, w to że nie może się stać nic
złego, o tym, że każdy powinien się mierzyć z własnymi porażkami i podnosić po
nich – w myśl zasady „co cię nie zabije,
to cię wzmocni” – bo są one kolejnymi
doświadczeniami, na których buduje się
własne życie. Wspominał swoich kolegów
m. in. Jerzego Kukuczkę, Wandę Rutkiewicz, Janusza Kurczaba, Andrzeja Zawadę
czy Adama Bilczewskiego. Odpowiadał
też na pytania członków Szkolnego Koła
Geograficznego. Tego dnia atrakcjom nie
było końca. W szkole można było odwiedzać sale tematyczne, oglądać w nich filmy, prezentacje i wystawy o odkrywcach,
uczonych, podróżnikach i podróżach,
rozwiązywać zagadki matematyczne, nauczyć się trudnej sztuki origami, złożyć
kostkę Rubika, poddać iluzji kart, sprawdzić jak działa robot wykonany z klocków
k’nex, wziąć udział w pokazie fizycznym.
W uroczystościach brali udział zaproszeni
goście: Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska, Kierownik Referatu Kultury i Sportu Anna Wilisowska, Dyrektor
KOSiR Maja Muszyńska, radni: Apolonia
Kasprzyk-Czepielinda i Wiesław Szwed,
Przewodniczący Rady Rodziców Michał
Dobrowolski i rodzice pierwszoklasistów.
Agnieszka Berłowska
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Pasowanie na ucznia
w Tyńcu Małym
25 października w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tyńcu Małym odbyła
się uroczystość pasowania na ucznia. Był
to bardzo ważny dzień dla najmłodszych
uczniów. Dzieci z klas pierwszych zapre-

zentowały program artystyczny, złożyły
ślubowanie i otrzymały swój pierwszy
dokument – legitymację szkolną.
Iwona Antman

„Wkraczamy w świat
ucznia”
Uroczystość pasowania na ucznia była
finałem projektu „Wkraczamy w świat
ucznia”, który przeprowadzony był
w klasach pierwszych we wrześniu i październiku w Szkole Podstawowej w Bielanach Wrocławskich. Podczas realizacji

modzielnie korzystać z szatni i toalety,
znają zasady bezpiecznego poruszania
się po drogach oraz wykazują się pomysłowością i inwencją twórczą podczas
wykonywania prac plastyczno-technicznych. W trakcie uroczystości uczniowie

Już pełnoprawni uczniowie bielańskiej szkoły
Pasowania dokonuje dyrektor szkoły Iwona Antman

Ślubowanie
i pasowanie na czytelnika
w Pustkowie Żurawskim
30 października 2018 roku odbyło się
uroczyste ślubowanie oraz pasowanie
na czytelnika uczniów klasy pierwszej ze
Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Pustkowie Żurawskim. To był wyjątkowy dzień, na który przybyli między
innymi: Wójt Gminy Kobierzyce – Ryszard
Pacholik, Przewodnicząca Rady Gminy
Kobierzyce – Elżbieta Regulska. Uroczystość (pod opieką wychowawczyni), została przygotowana przez uczniów klasy
pierwszej, którzy pięknie recytowali wiersze oraz wspaniale zaśpiewali piosenki.
Wykazali się także wiedzą, odpowiadając
na pytania zadane przez przewodniczącą

projektu uczniowie poznali prawa i obowiązki ucznia, ceremoniał szkoły, zasady
bezpiecznego poruszania się po budynku szkolnym i jego otoczeniu, kolegów
z klasy, korytarza i sektora oraz pracowników szkoły, rozpoczęli wyrabianie

przedstawili inscenizacje pod tytułem
„Podróż do czterech krain”, udowodniając dobrej wróżce, że kochają swój kraj
i swoich rodziców, potrafią pisać, czytać, liczyć oraz tańczyć i śpiewać. Dzieci
przepięknie się zaprezentowały. Wyka-

szkoły, która prowadziła całą ceremonię.
Ślubowanie odbywało się w podniosłej atmosferze, która wskazywała na przejęcie,
ale również radość głównych bohaterów
tego dnia. Po ślubowaniu Dyrektor szkoły
Zuzanna Moskal dokonała aktu pasowania. Na zakończenie wszyscy pasowani
uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy wraz z upominkiem, a także książki
wraz z kartą czytelnika, tak by mogli pełnoprawnie korzystać z biblioteki szkolnej. Po całej uroczystości uczestnicy uroczystości udali się na słodki poczęstunek
przygotowany przez rodziców.
Klaudia Dłubacz

Dyrektor szkoły Beata Ćwiek z symbolicznym ołówkiem

Władze Gminy Kobierzyce reprezentowali Elżbieta Regulska i Ryszard Pacholik

nawyku systematycznej nauki w domu,
zrozumieli potrzebę szanowania książek i przyborów szkolnych. Nauczyli się
rozsądnie pakować tornister (kontrolując jego wagę), właściwie zachować się
podczas lekcji i przerw. Poznali zdrowe
produkty żywnościowe. Wiedzą jak sa-

zały się odpowiedzialnością, zaangażowaniem oraz dojrzałością szkolną. Nagrodą za wspaniałe zachowanie dzieci
podczas przedstawienia były ciepłe słowa dyrektor Beaty Ćwiek oraz słodkości
od rodziców.
Anna Browarna
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CZAS NA SPORT
- Czas na Akademię Piłkarską
Gminy Kobierzyce!
Dzięki wspieraniu działań sportowych
przez Gminę Kobierzyce na jej terenie
działa wiele sekcji dla dorosłych i dzieci
prowadzonych przez Kobierzycki Ośrodek
Sportu i Rekreacji. Niesłabnącym zaintere-

sportowych KOSIR został zapewniony
nieodpłatny transport na zajęcia. Program szkoleniowy Akademii Piłkarskiej
Gminy Kobierzyce realizowany jest na
bazie AMO (Akademii Piłkarskiej Mło-

Trenerzy Akademii Piłkarskiej Gminy Kobierzyce

dych Orłów, programu realizowanego
przez PZPN). Adepci Akademii zostali
wyposażeni w nowe stroje piłkarskie, tak
aby mogli trenować w różnych warunkach atmosferycznych.
Dzięki współpracy gminy poprzez KOSIR
z Centralnym Laboratorium Naukowo-Badawczym Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, w ubiegłym tygodniu
przeprowadzono młodym zawodnikom
profesjonalne testy szybkościowe z wyko-

Czy pójdą w ślady Roberta Lewandowskiego?

sowaniem cieszą się zajęcia dla najmłodszych, w szczególności sekcja piłki nożnej.
Warto dodać, że na terenie gminy powstaje także nowoczesna infrastruktura do
uprawiania piłki nożnej tj. obiekty sportowe w miejscowościach: Kobierzyce i Bielany Wrocławskie – stadiony z zapleczem
szatniowo-piłkarskim, siłownie zewnętrzne i place zabaw.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców, w maju 2018 r przy współpracy władz gminy i Dolnośląskiego
Związku Piłki Nożnej została utworzona
Akademia Piłkarska Gminy Kobierzyce.
Akademia Piłkarska skupia 32 wyselekcjonowanych zawodników w kategoriach wiekowych U9 i U11, którym jak
w przypadku uczestników innych sekcji

rzystaniem nowoczesnych narzędzi pomiarowych.
Więcej informacji na temat Akademii Piłkarskiej Gminy Kobierzyce i pozostałych
sekcji sportowych Kobierzyckiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji znajdą Państwo na stronie
internetowej www.sport-kobierzyce.pl oraz
na portalu fb wpisując „@KOSIRKobierzyce”.
Sebastian Słobodzian
Trener Koordynator Akademii Piłkarskiej
Gminy Kobierzyce

Za moment rozpocznie się trening

Informujemy mieszkańców Gminy Kobierzyce,
że w grudniu br.

SPROSTOWANIE

odbędzie się jeszcze dodatkowy odbiór
odpadów BIO.

W ostatnim wydaniu naszej gazety podano niewłaściwe nazwiska
starostów tegorocznych dożynek w Tyńcu Małym.
Starostami dożynek byli: Anna Styś i Krystian Szczepański.
Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Aktualny harmonogram odbioru tych odpadów
dostępny na stronie www.ugk.pl
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KPR na IV miejscu
w PGNiG Superlidze
To była bardzo udana runda piłkarek ręcznych KPR Gminy Kobierzyce w rozgrywkach
PGNiG Superligi Kobiet. Podopieczne trener Edyty Majdzińskiej w 10 meczach zanotowały aż 7 zwycięstw i poniosły tylko 3 porażki. Taki dorobek plasuje kobierzyczanki
na wysokim IV miejscu w tabeli.
Szczególnie istotna byłą wygrana z Metraco Zagłębie Lubin 26:23. Prezentujemy zdjęcia
z tego spotkania.

PGNiG Superliga Kobiet
Nazwa drużyny

M

P_Zd

1. Metraco Zagłębie Lubin

10

27

2. Energa AZS Koszalin

10

25

3. MKS Perła Lublin

10

23

4. KPR Gminy Kobierzyce

10

21

5. SPR Pogoń Szczecin

10

19

6. EKS Start Elbląg

10

14

7. Korona Handball Kielce

10

12

8. KPR Jelenia Góra

10

9

9. MKS Piotrcovia Piotrków Tryb.

10

9

10. KPR Ruch Chorzów

10

6

11. UKS PCM Kościerzyna

10

0

Teraz w rozgrywkach trwa przerwa zimowa, a piłkarki KPR -u powrócą na ligowe parkiety
5 stycznia 2019 roku meczem w Szczecinie z miejscową Pogonią.
Janusz Kołodziej
fot. Maciej Wełyczko

Kolejny sukces młodych
badmintonistów
W dniach 19-21.10 w Mödling k. Wiednia
odbył się turniej Austrian U17 International 2018, czyli międzynarodowe mistrzostwa Austrii w badmintonie w kategorii
wiekowej do lat 17. Brało w nim udział
173 zawodników z kilkunastu europejskich krajów, w tym z Austrii, Hiszpanii,
Niemiec, Estonii, Luksemburga, Belgii, Holandii, Ukrainy i Polski.
Z przyjemnością informujemy, że nasz
utytułowany debel – Mikołaj Piórkowski
i Mikołaj Wrzalik z klubu Matchpoint Ślęza
– zdobył swój drugi z kolei międzynaro-

dowy tytuł mistrzowski U17, po wygraniu
turnieju na Litwie dwa tygodnie wcześniej.
Był to jedyny medal dla Polski na tych zawodach, tym bardziej cieszy, że to medal złoty.
W drodze na szczyt podium nasi reprezentanci pokonali kolejno Cypryjczyków,
Hiszpanów, a następnie trzy mocne pary
niemieckie, w tym te należące do kadry Niemiec. W całym turnieju chłopcy stracili tylko
jednego seta, w meczu finałowym, w którym pokonali Niemców Matthias Schnabel
/ Justin Seibel (21-15, 15-21, 24-22).
Piotr Wrzalik

Mikołaje na najwyższym stopniu podium

