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15.00 zabawy sportowe z KOSiR
16.30 występy sekcji KOK
17.00 blok animacyjny
i dyskoteka z Mikołajem
19.30 zakończenie festynu
W trakcie festynu:
miasteczko Św. Mikołaja, baloniaki-zwierzaki, dmuchańce,
malowanie buziek, warsztaty, wystawy świąteczne
Hala Sportowo-Widowiskowa im. Adama Wójcika
Kobierzyce, ul. Dębowa 20

www.kultura-kobierzyce.pl
Główny
organizator:

Partner:

DZIAŁANIE W SPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW G M INY KOBIERZYCE
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INFORMACJE GMINNE
Ważne telefony

Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Sekretariat

Ryszard Pacholik
Piotr Kopeć
Maria Prodeus
Maria Wilk
Anna Muraczewska

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

Od 1 stycznia 2020 roku zmiana opłaty i systemu gospodarki
odpadami komunalnymi w Gminie Kobierzyce.

Elżbieta Regulska

798 740 461

1. Segregacja odpadów komunalnych obowiązkowa dla wszystkich.
Brakujące pojemniki i worki do segregacji zostaną dostarczone na każdą posesję.

Henryk Łoposzko
Magdalena Marszałek-Wojciechowska

607 439 039
71 36 98 120

2. Opłata wynosi 20 zł od każdego mieszkańca – niezależnie od tego ile osób zamieszkuje
na nieruchomości.

RADA GMINY

Przewodnicząca
Rady Gminy
Zastępca
Przewodniczącego
Biuro Rady Gminy

U WAG A !

REFERAT OGÓLNY I SPRAW OBY WATELSKICH
Kierownik Referatu
71 36 98 209
Joanna Kłodzińska
Biuro Obsługi Klienta
71 36 98 106
Anna Janecka
71 36 98 130
Anna Szymańska
Dowody osobiste
71 36 98 220
Magdalena Sypniewicz
Działalność gospodarcza Agata Krajewska
71 36 98 105
REFERAT FINANSOWY
Wymiar podatków
71 36 98 103
Magdalena Łabęcka
lokalnych od osób
71 36 98 131
Agnieszka Łysakowska
fizycznych
71 36 98 132
Edyta Duniec
Wymiar podatków lokalnych
od osób prawnych
71 36 98 113
Jacek Skrzyniarz
Księgowość podatkowa
71 36 98 148
Anna Bojdo
Kasa
71 36 98 122
Wymiar odpady
71 36 98 205
Joanna Kunert
Egzekucja opłat
71 36 98 181
Marek Kucharczyk
Zobow. z tyt. opłat
71 36 98 139
Monika Kasprzak
REFERAT INWEST YC JI, NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA
Kierownik Referatu
71 36 98 214
Rafał Krasicki
Nadzór inwestorski
wod-kan, melioracje
71 36 98 204
Grzegorz Morawski
Wodociągi,
71 36 98 192
Marta Listwan
kanalizacja sanitarna
71 36 98 227
Alicja Kamińska
Inwestycje,
kanalizacja deszczowa
71 36 98 112
Dariusz Mirek
Inwestycje
71 36 98 168
Rafał Kołodyński
Zagospodarowanie
71 36 98 180
Grzegorz Maszka
przestrzenne
71 36 98 108
Zdzisław Skrzyniarz
Opłaty adiacenckie,
rewitalizacja, gospodarka
niskoemisyjna
71 36 98 124
Hanna Żurawska
Gospodarka
71 36 98 110
Marta Borkowska
nieruchomościami
71 36 98 136
Magdalena Cendrowicz
Ochrona Środowiska
71 36 98 211
Elżbieta Nawrocka
71 36 98 111
Monika Pilichowska
71 36 98 174
Paulina Tomaszewska
REFERAT DRÓG, TRANSPORTU I MIENIA KOMUNALNEGO
Kierownik Referatu
71 36 98 191
Piotr Ligas
Inwestycje drogowe
71 36 98 118
Adam Wielgo
Drogi i organizacja ruchu Joanna Najmrodzka
71 36 98 201
Drogi i infrastruktura
71 36 98 224
Emilia Zimoch
Komunikacja zbiorowa,
lok. infrastruktury
71 36 98 213
Małgorzata Seredyńska
Oświetlenie drogowe
71 36 98 171
Magdalena Kowalska
Zarządzanie
nieruchomościami
71 36 98 177
Marta Stachów
Cmentarze komunalne,
gosp. mieszkaniowa
71 36 98 147
Rafał Chmielewski
Place zabaw,
Infrastruktura sportowa
71 36 98 146
Patrycja Bej
Zarządzanie ekipą
porządkową
71 36 98 107
Jarosław Komorowski
Kontrola pasów drogowych Michał Mirowski
71 36 98 117
REFERAT ŚRODKÓW ZEWN. I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
71 36 98 226
Kierownik Referatu
Monika Śliwińska
71 36 98 155
Pozyskiwanie środków
Anna Dudarska
71 36 98 156
zewnętrznych
Małgorzata Polis
71 36 98 176
Zamówienia publiczne
Sylwester Janaszkiewicz
71 36 98 162
Paweł Piwowarski
71 36 98 161
Angelika Pucek
71 36 98 149
Jolanta Urbaś
71 36 98 151
Paulina Kosim
REFERAT EDUKAC JI, KULTURY I SPORTU
71 36 98 196
Kierownik Referatu
Anna Wilisowska
71 36 98 207
Oświata Publiczna
Anna Pietryk
71 36 98 197
Elżbieta Rusin
71 36 98 183
Oświata Niepubliczna
Kamila Just
71 36 98 143
Organizacje Pozarządowe Edyta Brzezińska
71 36 98 186
Sport
Wojciech Duczek
71 36 98 129
Fundusz Sołecki
Kamila Izraelska
URZĄD STANU C Y WILNEGO
71 36 98 206
Kierownik USC
Barbara Świerczyńska
STANOWISKA SAMODZIELNE
Kadry
Lucyna Suchecka
Promocja gminy
Agnieszka Jankowska-Jakus
Maria Okraszewska
Informatyka
Marek Milewski
Paweł Eljasiński
Krzysztof Kozłowski
Audytor wewnętrzny
Paweł Giszko
Ewidencja ludności
Wiesława Suchecka
Marta Szczygieł
Sprawy wojskowe i OC
Henryk M. Bosiacki
GMINNY OŚRODEK POMOC Y SPOŁECZNEJ

71 36 98 208
71 36 98 163
71 36 98 138
71 36 98 200
71 36 98 199
71 36 98 198
71 36 98 203
71 36 98 189
71 36 98 221
71 36 98 202
71 36 98 000

3. Właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie o wysokości nowej opłaty.
4. Termin płatności i numer rachunku bankowego nie ulega zmianie.
Informujemy, że zmiana stawki wynika ze wzrostu kosztów odbioru odpadów komunalnych.

Z obrad Rady Gminy Kobierzyce
22 listopada odbyła się XIII Sesja Rady Gminy
Kobierzyce. Radni podjęli 14 uchwał. Dotyczyły one m.in.: zmiany budżetu Gminy
Kobierzyce na 2019 r., zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce,
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz

ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia
stawki opłaty za pojemnik, określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości, przystąpienia do opracowania Strategii
Rozwoju Lokalnego Gminy Kobierzyce do
roku 2030, rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz pod-

POSTERUNEK POLIC JI W KOBIERZ YC ACH

miotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2020. Plany posiedzeń
oraz wszystkie podjęte uchwały znajdują się
na stronie internetowej Gminy Kobierzyce:
www.ugk.pl.
Maria Okraszewska

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

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

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

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

Kierownik Posterunku Policji w Kobierzycach asp.sztab. Sławomir Kniat (tel. 71 311 11 07) pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz.10.00-14.00 w Posterunku Policji;
w przypadku nieobecności w zastępstwie dyżur pełnić będzie 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 , pon.-pt.: 7.30-15.30

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

Gmina Kobierzyce
– Sportowa Gmina 2019
14 listopada 2019 r. w Warszawie w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego
odbyła się uroczysta Gala Sportowa Polska, w trakcie której Gmina Kobierzyce
otrzymała wyróżnienie - tytuł Sportowa
Gmina 2019. Nagrodę odebrał Wójt Gminy
Kobierzyce Ryszard Pacholik.

obiektów, ale starają się zapewnić swoim
mieszkańcom jak najszerszą ofertę sportowo-rekreacyjną. Dodatkowo wspierając
organizację imprez sportowych podnoszą
atrakcyjność swoich miast i gmin. Co ważne, wśród laureatów wyróżnienia znajdują
się zarówno duże aglomeracje miejskie z imponującą bazą sportową, jak i mniejsze
Wyróżnienie Sportowa Gmina przyznamiasta i gminy, małe gminy wiejskie, które
wane jest samorządom, które umiejętnie
na skalę swoich możliwości i potrzeb rełączą budowę nowoczesnych obiektów
alizują program rozwoju infrastruktury
sportowych z aktywnym programem rozsportowej połączony z promocją sportu
woju sportu i rekreacji w regionie, które
i rekreacji.
nie poprzestają na budowie niezbędnych
Agnieszka Jankowska-Jakus
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3 pytania do...
Ryszarda Pacholika,
Wójta Gminy Kobierzyce

Ryszard Pacholik, Wójt Gminy Kobierzyce

- Nie tak dawno Gmina Kobierzyce została
po raz kolejny doceniona i wyróżniona za
szczególne osiągnięcia, tym razem związane ze sportem. Dnia 14 listopada 2019
roku w Warszawie w Polskim Komitecie
Olimpijskim na specjalnej gali w imieniu
mieszkańców naszej gminy odebrał Pan
szczególne wyróżnienie - tytuł Sportowej
Gminy Roku 2019. Jak Pan się wtedy czuł?

od lewej: Jacek Wszoła, Andrzej Supron, Ryszard Pacholik, Anita Włodarczyk, Marek Zdziebłowski

Diamentowe gody
21 listopada w Urzędzie Gminy Kobierzyce odbyło się niezwykłe święto. Państwo
Feliksa i Mieczysław Burzyńscy obchodzili 60-lecie małżeństwa. Z tej okazji Wójt
Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik spotkał
się z jubilatami i złożył na ich ręce życzenia
i gratulacje: Życzę Państwu wielu ciepłych

i pogodnych dni. Niech Wasze szczęście
wciąż trwa, a te Diamentowe Gody umocnią
Wasze siły, abyście żyli długo i szczęśliwie.
Para została uhonorowana medalami za
długoletnie pożycie małżeńskie, które zostały przyznane przez Prezydenta RP.
Maria Okraszewska

Ryszard Pacholik - Muszę przyznać, że
sprawiło mi to osobistą satysfakcję i byłem
bardzo dumny z faktu, że mogę reprezentować mieszkańców takiego regionu, w którym
sam mam przyjemność żyć. Nagrodę odbierałem z rąk znakomitych sportowców takich
jak Anita Włodarczyk - dwukrotna złota
medalistka igrzysk olimpijskich, czterokrotna mistrzyni świata oraz wielokrotna rekordzistka świata, Europy i kraju w rzucie młotem; Jacek Wszoła - złoty medalista igrzysk
olimpijskich w Montrealu, oraz srebrny
w Moskwie w skoku wzwyż: Andrzej Supron
- mistrz świata i srebrny medalista igrzysk
olimpijskich w zapasach w stylu klasycznym.
Obecność takich mistrzów sportu świadczy
o randze tego wydarzenia.
- Jakie czynniki Pańskim zdaniem zdecydowały o tym, że to właśnie nasza gmina
zasłużyła na ten tytuł?

Ryszard Pacholik, Feliksa i Mieczysław Burzyńscy

- Myślę, że jednym z kluczowych argumentów branych pod uwagę była budowa bazy
sportowej (hale sportowe, boiska piłkarskie,
place zabaw i miejsca do rekreacji ruchowej itp.) oraz szeroka dostępność do wielu
działających w naszej gminie sekcji sportowych, adresowanych nie tylko do dzieci
i młodzieży. Od wielu lat w Gminie Kobierzyce realizujemy program budowy obiektów
sportowych. Hala Widowiskowo-Sportowa
w Kobierzycach im. Adama Wójcika tętni
życiem. To tam mają miejsce ważne wyda-

rzenia sportowe o randze mistrzostw kraju
czy mistrzostwa w różnych dyscyplinach
z udziałem drużyn z zagranicy. Tam również
rozgrywają swoje mecze ligowe piłkarki KPR
Gminy Kobierzyce (aktualnie trzeciej drużyny w Polsce ), mecze koszykówki, piłki ręcznej
czy siatkówki, z udziałem dzieci i młodzieży
w różnych kategoriach wiekowych, tam
spotykają się amatorzy aktywnego wypoczynku. Wypada w tym miejscu wspomnieć
także o halach sportowych istniejących
w nowo wybudowanych szkołach w Wysokiej i w Tyńcu Małym i rozpoczętej rozbudowie szkoły w Bielanach Wrocławskich,
gdzie taki obiekt również będzie się mieścił.
- A co z budową boisk piłkarskich i obiektów rekeracyjnych?
- Jeśli chodzi o budowę boisk piłkarskich, to
przypomnę, że w tym roku w Kobierzycach
oddaliśmy do użytku nowoczesną płytę ze
sztuczną nawierzchnią i oświetleniem, posiadającą zaplecze w postaci szatni dla piłkarzy. Lada moment dobiegną końca prace
przy Ślęzańsko- Bielańskim Obiekcie Sportowym. Jest tam pełnowymiarowe trawiaste
boisko piłkarskie, dwa tzw. ‹Orliki› ze sztuczna nawierzchnią, rolkostrada, place zabaw
i oczywiście funkcjonalne zaplecze wraz
z szatniami dla sportowców. W wielu miejscowościach naszej gminy mieszkańcy mają
do dyspozycji tzw. siłownie zewnętrzne, trasy
rowerowe, miejsca dla miłośników nordic-walking i w ogóle szeroko pojętej rekreacji.
Myślę, że posiadanie takiej bazy sportowej,
która służy wszystkim amatorom zdrowego
stylu życia, było jednym z czynników, decydujących o przyznaniu nam zaszczytnego
tytułu: ‹Sportowej Gminy Roku 2019›.
- Dziękuję za rozmowę.
Janusz Kołodziej
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EDUKACJA

Szkolne obchody Święta Niepodległości

Szkolne obchody Święta Niepodległości w ZSP w Pustkowie Żurawskim

Szkolne obchody Święta Niepodległości w Przedszkolu w Ślęzie

Szkolne obchody Święta Niepodległości w ZSP w Tyńcu Małym

Szkolne obchody Święta Niepodległości w Przedszkolu w Kobierzycach

Szkolne obchody Święta Niepodległości w ZSP w Bielanach Wrocławskich

Szkolne obchody Święta Niepodległości w ZSP w Wysokiej

We wszystkich szkołach i przedszkolach starsze i przedszkolaki dołączyły do wspólnegminnych odbyły się uroczystości z okazji go śpiewania podczas apelu.
obchodów 101. Rocznicy Odzyskania NiePrzedszkole w Kobierzycach skupiło prace
podległości przez Polskę.
plastyczne dzieci wokół Międzynarodowego
Dumnie i z wykorzystaniem różnych form Projektu Edukacyjnego pt.: Piękna Nasza Polupamiętnienia dnia 11 listopada, jako szczególnej daty w historii Polski, uczniowie
i przedszkolaki przygotowali się do obchodów narodowego Święta Niepodległości.
Wszyscy uczniowie brali udział w uroczystych
apelach i widowiskach z zaśpiewaniem Hymnu Narodowego i innych pieśni patriotycznych, a także wykonali wiele prac plastycznych, kształtując przy tym swoje postawy
patriotyczne.
M.in. w Szkole Podstawowej w Pustkowie Żurawskim uczniowie oddziału 0 i klasy pierwszej poprowadzili lekcję historii śpiewając
wspólnie z innymi Mazurka Dąbrowskiego
i recytując wiersze. Uczniowie wykonali piękne plakaty o tematyce patriotycznej. Klasy

ska Cała. Uczestnictwo w projekcie zostało
docenione przez Prezydenta RP Andrzeja
Dudę, który w liście skierowanym do przedszkola podziękował za zaangażowanie nauczycielom i wszystkim dzieciom.

W Przedszkolu Samorządowym w Ślęzie
dzieci, rodzice i pracownicy wzięli udział
dodatkowo w akcji Mogiłę Pradziada ocal od
zapomnienia, objętej patronatem Telewizji
Wrocław i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Szkolne obchody Święta Niepodległości w SP w Pustkowie Wilczkowskim

EDUKACJA
oraz ogólnopolskiej akcji Szkoła Pamięta,
której celem było zwrócenie uwagi młodych
ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci
o bohaterach naszej wolności, szczególnie
tych, którzy są związani z historią danego
miejsca, regionu, społeczności. Dzieci przez
cały październik zbierały białe i czerwone
znicze, które za pośrednictwem Telewizji
Wrocław pojechały na wschodnie nekropolie, by tam zapłonęły ognie pamięci na
polskich grobach.

Szkoła Podstawowa w Bielanach Wrocławskich zorganizowała 27 listopada uroczystą
Wieczornicę, w której uczniowie klas V-VI,
członkowie koła historycznego, przedstawili wydarzenia dotyczące dziejów Polski
z okresu od utraty niepodległości, do momentu jej odzyskania. W przedstawieniu

zostały wykorzystane: muzyka, recytacje,
sceny teatralne oraz prezentacja multimedialna. Występ uczniów oraz oprawa muzyczna skłaniały do wielkiego szacunku
dla bohaterstwa i męstwa Polaków, którym
zawdzięczamy niepodległość.
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Opracował Zespół Redakcji na podstawie
materiałów, których autorami byli: Anna Waniszewska SP Pustków Żurawski, Agnieszka
Dobrzańska Przedszkole Kobierzyce, Joanna
Jarosz i Marcela Bykowska Przedszkole Ślęza,
Magdalena Milczanowska SP Wysoka, Tomasz Winiarski SP Bielany Wrocławskie.

Uczniowie klasy 6c Szkoły Podstawowej
w Wysokiej zaprezentowali montaż słowno-muzyczny zatytułowany Pociąg do wolności, zapraszając wszystkich do krótkiej
podróży do przeszłości naszej Ojczyzny.
Pociąg zatrzymywał się na stacjach Niewola, Powstania: kościuszkowskie, listopadowe,
styczniowe, I wojna światowa, by dotrzeć
do stacji docelowej Wolność – 11 listopada
1918 roku. Komentarze narratorów były
bogato ilustrowane utworami polskich
poetów romantycznych i Młodej Polski oraz
barwną prezentacją multimedialną. Występ ubogacił śpiew chóru, który wykonał
tradycyjne pieśni legionowe oraz zainspirował wszystkich do wspólnego śpiewu
piosenki: Niepodległa, Niepokorna.
Szkolne obchody Święta Niepodległości w SP w Kobierzycach

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wysokiej
w sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia
Szkoła służy nie tylko przekazywaniu wiedzy, ale także odkrywaniu i rozwijaniu naturalnej, jakże kreatywnej twórczości młodego
człowieka, aby w przyszłości był świadomym
obywatelem świata. Szkoła Podstawowa im.
Janusza Korczaka w Wysokiej towarzyszy
uczniom w tej wędrówce zgodnie z myślą
patrona placówki: Jeśli umiecie diagnozować
radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec,
że najważniejsza jest radość z pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy
samego siebie. Radość triumfu i szczęście samodzielności, opanowania i władania.
Naszym celem jest uczenie samorządności
poprzez praktyczne działania w środowisku lokalnym. Corocznie prężna działalność
samorządu uczniowskiego dąży do spotkania się z uczniami innych gminnych szkół na
II Forum Samorządów Uczniowskich Szkół
Podstawowych Gminy Kobierzyce Szkoła to
laboratorium demokracji Wysoka 2019 objętego Honorowym Patronatem Ryszarda Pacholika Wójta Gminy. Tegoroczne hasło: Nie
ma dzieci są ludzie było zgodne z korczakowską myślą. 28 marca 2019 r. młodzi ludzie
z Gminy Kobierzyce podjęli dyskusję w naszej
szkole na temat człowieczeństwa i godności
człowieka, które leżą u źródeł praw człowieka.
Celem spotkania było zaprezentowanie dorobku samorządów uczniowskich i wymiana
doświadczeń w kontekście znajomości i propagowania praw dziecka oraz wolontariatu.
Spektakularnym efektem działalności nie tylko samorządu uczniowskiego, wolontariatu
szkolnego, ale współpracy całej społeczności

szkolnej i lokalnej było zorganizowanie w naszej szkole sztabu 27. Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy 13 stycznia 2019 r. Nasi
uczniowie wykazali się niezwykłą charyzmą
i zdolnościami w różnych dziedzinach. Działali
nie tylko jako wolontariusze, ale także prowadzili loterię, licytacje, doświadczenia chemiczne, pokazy taneczne – dwa zespoły szkolnych
mażoretek. Jako aktorzy zagrali w jasełkach.
Muzyczne talenty prezentowali ze szkolnym
zespołem rockowym. Na zakup sprzętu dla
specjalistycznych szpitali dziecięcych pod
hasłem: Dzieci grają dla dzieci małych i bez
focha zebraliśmy blisko 100 tysięcy złotych.
Niezwykłym przedsięwzięciem pani dyrygent
– nauczycielki muzyki – jest organizacja chóru
szkolnego Śpiewające Chabry, który wspiera
talenty muzyczne ponad 100 uczniów naszej
szkoły i w śpiewający sposób promuje naszą
szkołę w środowisku lokalnym. W tym roku
szkolnym chór brał udział w Projekcie Akademii Chóralnej Ogólnopolskiego Programu
Rozwoju Chórów Szkolnych NFM Śpiewająca
Polska i zdobył Srebrne Pasmo.
Ukoronowaniem naszych działań na rzecz
wspierania uzdolnień jest Dzień Talentów,
który odbył 24 maja 2019 r. Ponad 50 uczniów
z klas 0-VIII zaprezentowało na scenie i poza nią
swoje talenty i pasje sportowe, taneczne, aktorskie, recytatorskie, muzyczne i wiele innych.
Pokazaliśmy, że kształcimy przyszłych artystów, sportowców i naukowców. Odkrywamy
zdolności i dbamy o talenty naszych uczniów.
Joanna Szymacha-Antoniewicz
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UROC ZYSTE ŚWIĘ T O
Tegoroczne obchody 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę
rozpoczęła w Kobierzycach msza święta, po której nastąpiło złożenie kwiatów pod Pomnikiem Sybiraków przez kilkanaście delegacji wieńcowych.
Po przemarszu do Hali Sportowo-Widowiskowej im. Adama Wójcika rozpoczęła się część oficjalna. W uroczystości wzięli udział: Wójt Gminy KobierzyceRyszard Pacholik, Zastępca Wójta Piotr Kopeć, Przewodnicząca Rady
Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska, Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko oraz Sekretarz Gminy – Maria Wilk.
Wręczono pamiątkowe dyplomy i książki członkom Związku Sybiraków
oraz okolicznościowe dyplomy członkom zwyczajnym i podopiecznym
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zarządu Koła
Gminnego w Kobierzycach. W tej części uroczystości wzięła udział Czesława
Muraczewska – Prezes Związku Sybiraków koła terenowego w Kobierzy-

cach i prezeska Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Anna Grabowska-Borys, starannie wybrała piękny patriotyczno-wojskoWięźniów Politycznych.
wo-religijny program. Znać było, że wiele tych pieśni budziło wzruszenie,
W części artystycznej zaprezentowała się orkiestra dęta Kobierzyckiego a podczas Roty publiczność wstała, by też włączyć się w wykonanie.
Ośrodka Kultury kierowana przez Tomasza Bykowskiego, w której wykonaniu zabrzmiała wiązanka melodii patriotycznych. Ze specjalnym pokazem
sceniczno-pantomimiczno-muzycznym wystąpili harcerze z 13. drużyny
harcerskiej Morowa trzynastka, hufca Kąty Wrocławskie, działającej przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wysokiej. Następnie pojawiły się Jagódki –
najmłodszy wiekowo zespół KOK oraz dziecięcy chór Insieme, kierowany
przez Aleksandrę Dudycz. Na zakończenie wieczoru zaśpiewał chór Ars
Cantandi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jego dyrygentka,

W oprawie uroczystości nie zabrakło okolicznościowej wystawy pt.
101. Rocznica odzyskania niepodległości w plakacie, którą przygotowali
uczniowie klasy 4-8 SP im. J. Korczaka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Wysokiej. Natomiast wchodząca na salę widownia została wyposażona
w stosowne biało-czerwone chorągiewki, wiatraczki i butony, które zapewnił Kobierzycki Ośrodek Kultury – organizator imprezy.
Izabella Starzec
fot. Maciej Wełyczko
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Sukces naszych uczniów, wielkim powodem do radości
Od wielu lat w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bielanach Wrocławskich obserwujemy
wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego
przeprowadzanego przez Centralną Komisję
Egzaminacyjną. W roku 2019 zarówno wynik
klas trzecich gimnazjum, jak i klas ósmych na
sprawdzianie był w skali staninowej na poziomie bardzo wysokim tj. w 8 staninie. Warto
dodać, że skala staninowa to 9 poziomów,
z czego najwyższym jest ostatni poziom.
Wyniki porównaliśmy z osiągniętymi rezultatami przez inne szkoły, zarówno w gminie,
powiecie i województwie. Okazało się, że
mamy najwyższe wyniki w powiecie. Poniżej
przedstawiono wyniki egzaminu klas 8 i klas
3 gimnazjum.
Na sukces naszych uczniów złożyło się wiele
elementów. Uczniowie uzyskali tak wysokie
wyniki dzięki prowadzonym lekcjom, z wykorzystaniem technologii informacyjnej oraz
udziale w wielu zajęciach dodatkowych, wielką rolę odegrały też przygotowane testy kompetencji, których budowa miała formę zadań
egzaminacyjnych. Warto podkreślić jak istotne
oprócz oferty edukacyjnej jest także wyposażenie sal lekcyjnych, wykwalifikowana kadra pedagogiczna i zaangażowanie wielu rodziców.

Warto również wspomnieć o zajęciach rozwijających uzdolnienia i zainteresowania z zakresu języka polskiego, języka angielskiego,
matematyki, fizyki, chemii. Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyły się realizowane w szkole innowacje pedagogiczne,
m.in. matematyka na ekranie komputera.
W przygotowaniu do sprawdzianu dużą rolę
Był to cykl zajęć dla klas I–III gimnazjum
odegrał przemyślany i sprawdzony system diaz matematyki i informatyki, realizowanych
gnozowania wiedzy i umiejętności uczniów.
w pracowni komputerowej. Głównym załoAnaliza wyników pomiaru dydaktycznego pożeniem innowacji było pogłębianie zaintezwala na wskazanie mocnych stron uczniów
resowań przedmiotami ścisłymi, rozwijanie
oraz obszarów, nad którymi należy szczególumiejętności samodzielnego dochodzenia
nie pracować. Dzięki temu nauczyciele podo wiedzy, poprzez rozwiązywanie probledejmowali działania zmierzające do poprawy
mów badawczych. Zakres materiału został
efektywności nauczania.
poszerzony o treści wykraczające poza podWażnym elementem działań, przygotowują- stawę programową kształcenia ogólnego na
cych uczniów do egzaminów zewnętrznych III etapie edukacyjnym.
były zajęcia Koła Integracji Wiedzy dla klas
Kolejna innowacja realizowana była podósmych oraz fakultety dla klas trzecich gimnaczas zajęć Młody naukowiec XXI wieku. Łązjum. Ciekawy przedsięwzięciem był udział
czyła ona treści z zakresu biologii i języka
w Ogólnopolskim Projekcie Lepsza Szkoła.
angielskiego. Miała zachęcać uczniów do
Uczniowie rozwiązując testy z matematyki, poposzerzania wiedzy biologicznej, łącząc to
szerzali swoje kompetencje, a uzyskane wyniki
jednocześnie z umiejętnościami z języka
mogli porównać z rezultatami uczniów z całej Polangielskiego.
ski, co dodatkowo motywowało ich do wysiłku.

W szkole wyłoniliśmy wielu uzdolnionych
uczniów, dla których opracowaliśmy indywidualne programy nauki. W roku szkolnym
2018/2019 było ich aż dwanaście, m.in.
z język polskiego, języka angielskiego, historii, matematyki, chemii, fizyki i biologii.

Konkursie Olimpus: 6 uczniów zajęło 1. miejsce w kraju tj. uzyskało tytuł laureata z następujących przedmiotów: matematyki, języka
polskiego, języka angielskiego, 1 uczeń zajął
2 miejsce w kraju z matematyki,1 uczeń zajął
3 miejsce z matematyki.

Uczniowie mają również możliwość udziału
w zajęciach, dla których opracowane zostały
programy własne, wspierające uzdolnienia
i zainteresowania uczniów.

Nauczyciele przywiązują także dużą wagę
do objęcia pomocą uczniów, którzy wykazują trudności i zaległości edukacyjne.
Systematycznie odbywają się więc zajęcia
wyrównawcze z języka polskiego i matematyki oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Podczas pracy nauczyciele starają się
przede wszystkim motywować uczniów do
podejmowania wysiłku, stosują metody
i formy pracy, adekwatne do prezentowanego przez ucznia stylu uczenia się.

Uczniowie zachęcani są do samodoskonalenia oraz konfrontacji posiadanej wiedzy
i umiejętności w konkursach przedmiotowych, co daje efekty w postaci sukcesów
osiąganych na etapach powiatowych i wojewódzkich. Możemy pochwalić się finalistami i laureatami prestiżowych konkursów, tj.
zDolny Ślązak. W roku szkolnym 2018/2019
uczniowie uzyskali tytuł laureata z następujących przedmiotów: z języka polskiego,
z języka angielskiego, z fizyki, z matematyki,
z języka niemieckiego oraz jeden uczeń uzyskał tytuł finalisty z matematyki.
Dużym powodem do zadowolenia były rezultaty naszych uczniów w Ogólnopolskim

Bardzo ważnym elementem jest analiza indywidualnych osiągnięć uczniów tj. porównanie wyników uzyskanych na egzaminie
z wynikami uzyskanymi z poszczególnych
przedmiotów. Co roku odnotowujemy duży
procent uczniów otrzymujących świadectwa z wyróżnieniem. W roku szkolnym
2018/2019 w klasach gimnazjalnych na 74
uczniów kończących edukację aż 35 otrzymało świadectwa z wyróżnieniem, co stanowi 47% populacji. Natomiast w klasach
ósmych szkoły podstawowej na 57 uczniów,
aż 26 otrzymało świadectwa z wyróżnieniem, co stanowi 46%.
Opracowany w szkole plan działań mający na
celu przygotowanie uczniów do egzaminu,
jego systematyczne wdrażanie i udoskonalanie złożyło się na uzyskany wynik. Nasze
przedsięwzięcia motywują uczniów do wysiłku, sprzyjają samodoskonaleniu oraz zachęcają do podejmowania wyzwań zgodnie
z posiadanymi możliwościami i potencjałem.
Na zakończenie warto pogratulować osiągniętego sukcesu wszystkim uczniom i nauczycielom pracującym w klasach 8 i 3 gimnazjalnych.
Zespół ds. diagnoz szkolnych
Katarzyna Mielcarek
Wioletta Kamińska
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Liga Niezwykłych Umysłów we wszystkich gminnych
szkołach podstawowych
W październiku 2019 roku we wszystkich
gminnych szkołach podstawowych ruszył
projekt edukacyjny Liga Niezwykłych
Umysłów, w skrócie LNU, udostępniony
poprzez platformę edukacyjną.
Platforma jest dostępnym z poziomu przeglądarki internetowej narzędziem do nauki programowania, zawierającym kursy
języków programowania, ćwiczenia, polegające na rozwiazywaniu praktycznych
problemów, rozwijając przy tym u uczniów
zdolność kreatywnego oraz analitycznego
myślenia. Poprzez platformę nauczane
są języki programowania mające profesjonalne zastosowanie w branży nowych
technologii, takie jak: C++, Java, Python,
SQL.
Zajęcia z wykorzystaniem LNU mają sprawić, aby nauka programowania była dla
dzieci i młodzieży emocjonującą przygodą, dzięki której nawiążą relacje z ludźmi
o podobnych zainteresowaniach, będą
współpracować i współzawodniczyć ze
sobą.

Nauczyciele informatyki i innych przedmiotów zostali przeszkoleni z obsługi
platformy LNU i rozpoczęli z uczniami zabawę i twórczą naukę z wykorzystaniem
technologii IT.

Zainteresowanie uczniów jest coraz większe. Liczba rozwiązanych zadań i problemów od października do listopada waha
się w różnych szkołach od 30 do 900.

Ponad 90 uczniów ze szkół podstawowych
już uczestniczy w Programie.

Kawiarenka w KOK-u

Dzień Seniora
w Tyńcu nad Ślęzą
Od wielu lat Koło Gospodyń Wiejskich
w Tyńcu nad Ślęzą przy wsparciu radnego
Łukasza Orfina, organizuje spotkania dla
osób starszych, by takie osoby miały możliwość w sympatycznej atmosferze spotkać
się ze znajomymi i przyjaciółmi oraz powspominać dawne czasy. Tegoroczne obchody Dnia Seniora odbyły się 10 listopada,
w przededniu 101. Rocznicy Odzyskania
przez Polskę Niepodległości. Wśród zebranych byli między innymi przedstawiciele
władz samorządowych Gminy Kobierzyce:
Wójt Ryszard Pacholik i Sekretarz Maria
Wilk, którym towarzyszyły Maria Bokun Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Kultury

Kawiarenka w Kobierzyckim Ośrodku
Kultury została pięknie wyremontowana.
Mieści się przy bibliotece i w pobliżu sali
widowiskowej. Ma zachęcać do spędzenia
czasu przy dobrej kawie i ciasteczku, na
rozmowach lub czytaniu.
W smakowitej ofercie można znaleźć świeżo mieloną i parzoną kawę oraz napoje
kawowe. Oprócz tego: lody wytwarzane
we własnej manufakturze ajenta kawiarni,
wyroby cukiernicze, desery, świeże soki
owocowe oraz koktajle owocowo-warzywne.
Przytulne, ładnie urządzone miejsce zachęci do odwiedzania przez cały tydzień
w godzinach 12.00-20.00 i splecie się z kulturalną atmosferą Kobierzyckiego Ośrodka Kultury.
Izabella Starzec

Więcej o programie LNU można przeczytać na stronie internetowej projektu:
www.lnu.org.pl
Anna Wilisowska

i Maja Muszyńska - Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Był też miejscowy proboszcz ks. Andrzej Guźniczak,
a także Prezes Związku Kółek i Organizacji
Rolniczych Eugeniusz Chrzan. Uczestnicy
spotkania wspólnie z miejscowym chórem
odśpiewali hymn państwowy oraz wiele
pieśni o charakterze patriotycznym. Wieczór upłynął w miłej atmosferze, do czego
z pewnością przyczyniły się pyszności przygotowane przez panie z Koła Gospodyń
Wiejskich z Tyńca nad Ślęzą.
Janusz Kołodziej
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Wieczór Seniora
Przedszkole Samorządowe
w Kobierzycach chlebem w Bielanach Wrocławskich
pachnące
W ramach obchodów Światowego Dnia
Chleba dzieci z gr. VI Bąbelki wybrały się
do piekarni Lukrecja w Kobierzycach,
gdzie poznały etapy powstawania chleba,
zawód piekarza, maszyny potrzebne do
wypieku pieczywa.
Tego dnia w przedszkolu dzieci z różnych
grup miały okazję samodzielnie piec chleb
i ze smakiem go zajadać.

Chętni rodzice przynieśli swoje domowe
wypieki, zaprezentowane w holu przedszkola, a unoszący się zapach zapraszał do
degustacji chleba wszystkich odwiedzających przedszkole.
Bardzo dziękujemy za zaangażowanie rodzicom, którzy tak licznie upiekli wyśmienite pieczywo.
Agnieszka Dobrzańska
nauczyciel przedszkola

W stronę pozytywnych aktywności kolejny Spotkanie przygotowane przez uczestniraz wyruszył Klub Pozytywnego Myślenia ków trwających od kwietnia warsztatów
aktywizacyjnych odzwierciedlało efekty ich
Świeże Borowiki.
pracy widoczne w aranżacji stołu i przygoNiezwykłym wydarzeniem i okazją do wspotowanych kulinariach nawiązujących do
mnień okazała się być tegoroczna II już edytematyki imprezy lat 80. Ogromne wrażenie
cja Wieczoru Seniora, organizowana 9 listowywarł na wszystkich występ Klubu i zaprepada w Bielanach Wrocławskich, w którym
zentowany repertuar jak również wystawa
uczestniczyło ok. 100 osób. Wśród nich znafotograficzna autorstwa uczestników warszkomici goście: Wójt Ryszard Pacholik, Przetatów. Program wieczoru uświetniła muzyka
wodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska,
zespołu Marimal.
Sekretarz Gminy Maria Wilk i bardzo szczególny gość dr Bogna Bartosz – Kierownik Działania w ramach warsztatów finansoUniwersytetu III Wieku przy UWr., Kierownik wane są ze środków Funduszu Sołeckiego.
Studiów Podyplomowych Psychogeronto- Wszystkim uczestnikom i tym, którzy przylogii oraz pracownik naukowy Uniwersytetu czyniają się do ich realizacji, serdecznie dzięWrocławskiego na Wydziale Psychologii kujemy.
i Pedagogiki. Dr Bogdan w krótkich słoMarta Pasternak-Czyżyk
wach zachęcała do aktywności w wieku
koordynator warsztatów
senioralnym, jak również deklarowała chęć
współpracy z KPM Świeże Borowiki.

Szachy uczą samodzielnego myślenia
Szachy uczą samodzielnego myślenia,
tym samym stymulują wyobraźnie przestrzenną i kreatywność młodych ludzi.
Motywują do samodzielnej pracy, radzenia sobie ze stresem i zmęczeniem, skutecznego działania pod presją.

2. miejsce - Szkoła Podstawowa Pustków
Wilczkowski
3. miejsce - Szkoła Podstawowa Kobierzyce
4. miejsce - Zespół Szkolno-Przedszkolny
Tyniec Mały
To motto przyświeca szachowym działa- 5. miejsce - Zespół Szkolno-Przedszkolny
niom w Gminie Kobierzyce, których przy- Bielany Wrocławskie
6. miejsce - Zespół Szkolno-Przedszkolny
bywa z roku na rok.
Pustków Żurawski
26 listopada Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim zorganizowała Mi- 2005-2006 - IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
strzostwa Gminy Kobierzyce Szkolnego
Związku Sportowego. Uczniowie rywalizowali zespołowo w dwóch kategoriach wiekowych: starszej – ur. 2005-06 oraz młodszej – ur. 2007 i młodsi. Zespół składał się
z trzech chłopców i dziewczynki.

1. miejsce – Szkoła Podstawowa Pustków Wilczkowski
2. miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny Bielany Wrocławskie
3. miejsce - Szkoła Podstawowa Kobierzyce

Wyniki rywalizacji:

Zwycięskie szkoły będą reprezentować
Gminę Kobierzyce na mistrzostwach powiatu w Długołęce.

2007 i młodsi - IGRZYSKA DZIECI
1. miejsce - Zespół Szkolno-Przedszkolny Wysoka

Niemal 2 tygodnie wcześniej 25-osobowa grupa szachistów z ZSP Wysoka wzięła
udział w turnieju szachowym zorganizowanym przez Przedszkole Na Orlej Polanie
z Ziębic oraz Ziębicki Ośrodek Kultury.
Ekipa z Wysokiej wygrała klasyfikację do
lat 7 oraz klasyfikację generalną turnieju.

Zawody stały na bardzo wysokim poziomie i były wzorowo zorganizowane.
Obie imprezy łączy działalność pasjonata
szachów, trenera i sędziego szachowego
– Krzysztof Krupy, a także przychylne działania dyrekcji i nauczycieli szkół Gminy
Kobierzyce.
Wojciech Duczek
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KPR Gminy Kobierzyce na 3 miejscu
w PGNiG Superlidze kobiet

Mecz KPR Gminy Kobierzyce z drużyną
Młyny Stoisław Koszalin był ostatnim
w roku 2019 występem kobierzyczanek
przed własną publicznością i w razie
ewentualnej wygranej podopieczne
trener Edyty Majdzińskiej mogły awansować na 3 miejsce w lidze.
Pierwszą bramkę w meczu rzuciła Martyna Michalak, na co szybko odpowiedziała
Dominika Han, jednak w kolejnych minutach spotkania celne trafienia już tak
łatwo nie padały.

Szybciej przełamały się zawodniczki z Kobierzyc, budujące sukcesywnie przewagę
dzięki szybkim skrzydłowym. Młyny Stoisław Koszalin stały w miejscu, bo nie potrafiły utrzymać się przy piłce i pokonać
świetnie dysponowanej Beaty Kowalczyk,
która w pierwszej części zaliczyła aż jedenaście skutecznych interwencji. Po krótkiej pauzie na listę strzelczyń wpisała się
Anna Mączka, wkrótce w jej ślady poszła
Marta Tomczyk, ale jak się później okazało,
był to tylko chwilowy przebłysk lepszej gry
w wykonaniu koszalinianek.

Gospodynie szybko odzyskały swój rytm,
miały dużo okazji do kontrataków i wygrały pierwszą połowę 14:10. Po zmianie
stron walka na parkiecie się wyrównała,
a zawodniczkom z Koszalina udało się odrobić straty, a nawet wyjść na prowadzenie (22:23 w 57') i gdy wydawało się, że
wywiozą z Kobierzyc 3 punkty, do końca
spotkania nie potrafiły zdobyć żadnej
bramki. Ostatecznie po celnych rzutach
Kingi Jakubowskiej i Natalii Janas KPR
Gminy Kobierzyce pokonał ekipę z Koszalina i awansował na 3 miejsce w tabeli
PGNiG Superligi Kobiet.

Tabela PGNiG Superligi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

MKS Perła Lublin
Metraco Zagłębie Lubin
KPR Gminy Kobierzyce
EUROBUD JKS Jarosław
EKS Start Elbląg
Młyny Stoisław Koszalin
MKS Piotrcovia Piotrków Tryb.
KPR Ruch Chorzów
Janusz Kołodziej
fot. Maciej Wełyczko

