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INFORMACJE GMINNE

Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Sekretariat

WA ŻNE TELEFONY
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

RADA GMINY

Przewodnicząca
Rady Gminy
Zastępca
Przewodniczącego
Biuro Rady Gminy

Elżbieta Regulska

798 740 461

Henryk Łoposzko
Magdalena Marszałek-Wojciechowska

607 439 039
71 36 98 120

REFERAT OGÓLNY I SPRAW OBY WATELSKICH
Kierownik Referatu
71 36 98 154
Marta Stachów
Biuro Obsługi Klienta
71 36 98 106
Anna Janecka
71 36 98 130
Magdalena Golińska
Dowody osobiste
71 36 98 104
Joanna Wronkowska
Działalność gospodarcza Agata Krajewska
71 36 98 105
REFERAT FINANSOWY
Wymiar podatków
71 36 98 103
Magdalena Łabęcka
lokalnych od osób
71 36 98 131
Agnieszka Łysakowska
fizycznych
71 36 98 132
Edyta Duniec
Wymiar podatków lokalnych
od osób prawnych
71 36 98 113
Jacek Skrzyniarz
Księgowość podatkowa
71 36 98 148
Anna Bojdo
Kasa
71 36 98 122
Wymiar odpady
71 36 98 205
Joanna Kunert
71 36 98 181
Egzekucja opłat
Marek Kucharczyk
Zobow. z tyt. opłat
71 36 98 139
Monika Kasprzak
REFERAT INWEST YC JI, NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA
71 36 98 214
Kierownik Referatu
Rafał Krasicki
Nadzór inwestorski
71 36 98 204
wod-kan, melioracje
Grzegorz Morawski
Wodociągi,
71 36 98 192
Marta Ława
71 36 98 227
kanalizacja sanitarna
Alicja Kamińska
Inwestycje,
71 36 98 112
kanalizacja deszczowa
Dariusz Mirek
71 36 98 168
Inwestycje
Rafał Kołodyński
71 36 98 180
Zagospodarowanie
Grzegorz Maszka
71 36 98 108
przestrzenne
Zdzisław Skrzyniarz
Opłaty adiacenckie,
rewitalizacja, gospodarka
niskoemisyjna
71 36 98 124
Joanna Żygadło
71 36 98 110
Gospodarka
Marta Borkowska
nieruchomościami
71 36 98 136
Emilia Kopeć
71 36 98 211
Ochrona Środowiska
Elżbieta Nawrocka
71 36 98 111
Monika Pilichowska
71 36 98 174
Paulina Tomaszewska
REFERAT DRÓG, TRANSPORTU I MIENIA KOMUNALNEGO
71 36 98 191
Kierownik Referatu
Piotr Ligas
Inwestycje drogowe
71 36 98 118
Adam Wielgo
71 36 98 201
Drogi i organizacja ruchu Joanna Najmrodzka
Drogi i infrastruktura
71 36 98 224
Emilia Zimoch
Komunikacja zbiorowa,
lok. infrastruktury
Małgorzata Seredyńska 71 36 98 213
71 36 98 171
Oświetlenie drogowe
Magdalena Kowalska
Zarządzanie
71 36 98 177
nieruchomościami
Marta Stachów
Cmentarze komunalne,
71 36 98 147
gosp. mieszkaniowa
Rafał Chmielewski
Place zabaw,
Infrastruktura sportowa
71 36 98 146
Patrycja Bej
Zarządzanie ekipą
porządkową
71 36 98 107
Jarosław Komorowski
Kontrola pasów drogowych Michał Mirowski
71 36 98 117
REFERAT ŚRODKÓW
Kierownik Referatu
Pozyskiwanie środków
zewnętrznych
Zamówienia publiczne

ZEWN. I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
71 36 98 226
Monika Śliwińska

71 36 98 155
Anna Dudarska
Sylwester Janaszkiewicz 71 36 98 176
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-Turecka
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 98 209
Kierownik USC
Joanna Kłodzińska
71 36 98 206
Pomoc administracyjna
Barbara Świerczyńska
STANOWISKA SAMODZIELNE
71 36 98 208
Kadry
Lucyna Suchecka
Promocja gminy
Agnieszka Jankowska71 36 98 163
-Jakus
71 36 98 138
Maria Okraszewska
71 36 98 200
Informatyka
Marek Milewski
71 36 98 199
Paweł Eljasiński
71 36 98 198
Krzysztof Kozłowski
71 36 98 203
Audytor wewnętrzny
Paweł Giszko
71 36 98 189
Ewidencja ludności
Wiesława Suchecka
71 36 98 221
Marta Szczygieł
71 36 98 202
Sprawy wojskowe i OC
Henryk M. Bosiacki
GMINNY OŚRODEK POMOC Y SPOŁECZNEJ
71 36 98 000

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Czesławy Muraczewskiej
Prezes Związku Sybiraków Koła Terenowego w Kobierzycach
Prezes Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych Zarządu Koła Gminnego
w Kobierzycach
Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce

Elżbieta Regulska
Przewodnicząca Rady
Gminy Kobierzyce

Markowi Milewskiemu
wyrazy współczucia z powodu śmierci Taty
składają

Elżbieta Regulska
Przewodnicząca Rady
Gminy Kobierzyce

Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce
Koleżanki i Koledzy
z Urzędu Gminy Kobierzyce

Z obrad
Rady Gminy
Kobierzyce
20 listopada odbyła się XXIV Sesja Rady
Gminy Kobierzyce. Posiedzenie zostało
przeprowadzone za pomocą wideokonferencji. Zostało podjętych 13 uchwał. Na
początku sesji, jak co miesiąc, Przewodnicząca Rady przedstawiła działania podejmowane w okresie międzysesyjnym,
a Wójt Gminy sprawozdanie z bieżącej
działalności. Następnie rozpoczęły się
obrady. Podjęte uchwały dotyczyły m.in.:
określenia wysokości stawek w podatku
od nieruchomości; stawek podatku od
środków transportowych; Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2030; Programu:
Kobierzycka Karta Dużej Rodziny na lata
2021-2026; rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2021. Plany
posiedzeń oraz wszystkie podjęte uchwały znajdują się na stronie internetowej
Gminy Kobierzyce: www.ugk.pl.
Maria Okraszewska

TELEFON ALARMOWY GMINY KOBIERZ YCE — 607 727 748
Służy do przyjmowania zgłoszeń i reagowania; pomoc
w sytuacjach stanowiących zagrożenia dla ludzi, a niewymagających zwłoki.
Czynny całą dobę, głównie po godzinach pracy Urzędu Gminy oraz
w dni wolne, kiedy odpowiedni pracownik gminy nie może sprawy
załatwić (udzielić pomocy) osobiście.

Dotyczy w szczególności:
- awarii: wodno-kanalizacyjnych, sieci elektrycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, oczyszczalni ścieków i innych;
- zdarzenia: pożar, wypadek drogowy, katastrofa budowlana, zagrożenie siłami natury tj. wiatr, ulewa, huragan,
zanieczyszczenie środowiska itp;
- zagrożenia: powodziowe, w ruchu po drogach gminnych (śnieg, lód, blokady), materiałami niebezpiecznymi, zamachem bombowym
(obiekty użyteczności publicznej, handlowe); biologiczno– chemiczne ludzi i terenu, ujęć wody itp.
- inne: np. chore, martwe zwierzęta, duże ptaki, bezdomne psy itp.

POSTERUNEK POLIC JI W KOBIERZ YCACH / ul. Witosa 7, 55-040 Kobierzyce, tel. 47 871 68 21-30
sierż. szt.
Szymon Młynarczyk

st. sierż.
Łukasz Cywiński

asp.
Paweł Artymowicz

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

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

tel. 47 871 68 27
kom. 601 816 329
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. 47 871 68 21) pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz.10.00-14.00 w Posterunku Policji; w przypadku nieobecności
w zastępstwie dyżur pełnić będzie asp. Marcin Szczurowski (tel. 47 871 68 22). W Posterunku Policji w Kobierzycach służba nie jest pełniona całodobowo. W związku z powyższym, proszę
o zgłaszanie interwencji do Dyżurnego KP Wrocław Krzyki (tel. 47 871 16 00-03) lub na numer alarmowy 112.

URZĄD GMINY

/ Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, tel. 71 36 98 106, 71 36 98 125, fax 71 31 11 252 , pon.-pt.: 7.30-15.30

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

Wydawca:
Urząd Gminy Kobierzyce
Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce
tel. 71 36 98 125
Skład, łamanie, druk:
Infomax-Wrocław Agencja Reklamy
54-609 Wrocław, ul. Godlewskiego 7b/1
tel./fax 71 342 30 43

Redaktor naczelna:
Agnieszka Jankowska-Jakus
Redaguje zespół:
Wojciech Duczek, Krzysztof Kmiecik, Janusz Kołodziej,
Piotr Kopeć, Elżbieta Regulska, Anna Wilisowska,
Maria Wilk
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Dolnośląski Klucz Sukcesu

23 listopada Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik otrzymał wyróżnienie
Dolnośląski Klucz Sukcesu w kategorii Za
wybitne osiągnięcia w działalności samorządowej. 5 października 2020 r. Kapituła
Dolnośląskiego Klucza Sukcesu wyłoniła
laureatów po raz 24. Wyróżnienie Ryszardowi Pacholikowi wręczali Sławomir Najnigier Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, dr Bogdan Cybulski
Przewodniczący Kapituły Wyróżnienia XIII
kadencji (2020-2021), dr Ewa Mańkowska
Wiceprzewodnicząca Kapituły Wyróżnienia, Członek Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska.

uważam, że odbieram je niejako symbolicznie,
gdyż należy się ono wszystkim moim współpracownikom, którzy od wielu lat swoim zaangażowaniem i pracą wpływają na rozwój
naszej gminy. Cieszę się, że jest to zauważane
w całym kraju i docenione przez tak szanowaną instytucję, jaką jest Kapituła Dolnośląskiego
Klucza Sukcesu. To jest naprawdę nasz wspólny
sukces! - powiedział po potrzymaniu statuetki Ryszard Pacholik.

- Czuję się bardzo zaszczycony po otrzymaniu
tego prestiżowego wyróżnienia. Jednocześnie

Maria Okraszewska

W spotkaniu wzięli udział: Elżbieta Regulska
Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce,
Piotr Kopeć Zastępca Wójta, Maria Wilk
Sekretarz Gminy, Maria Prodeus Skarbnik
Gminy. Serdecznie gratulujemy!

Nowy wóz strażacki dla OSP w Pustkowie Żurawskim
Ochotnicza Straż Pożarna w Pustkowie
Żurawskim odebrała 18 listopada 2020 r.
od wykonawcy średni wóz strażacki, na
którego zakup pozyskała dofinansowanie z kilku źródeł.
Kwota na realizację zadania pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla jednostki OSP w Pustkowie Żurawskim
wyniosła 874 899,00 zł, w tym:
- 200 000,00 zł pozyskano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu
Priorytetowego Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 1. Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu
wykorzystywanego w akcjach ratowniczych;
- 140 000,00 zł pozyskano z Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji;
- 534 899,00 zł pozyskano z Gminy Kobierzyce.
Dofinasowanie udało się pozyskać dzięki
współpracy OSP w Pustkowie Żurawskim
i pracowników Urzędu Gminy Kobierzyce.
Monika Śliwińska
Zakup dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Gminy Kobierzyce
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Podwyżka opłat za wywóz śmieci
Od wielu miesięcy media w całym kraju donoszą o kolejnych uchwałach rad
gmin o podwyżce opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Do tych trudnych i niechcianych decyzji
samorządy zmuszane są z wielu powodów, o których piszemy w poniższym tekście. Niestety także Rada Gminy Kobierzyce stanęła przed taką koniecznością.
Podwyżki zawsze bolą, mamy jednak
nadzieję, że kolejne zmiany w systemie
gospodarki odpadowej wpłyną również
na poprawę stanu środowiska i spowodują, że nasze dzieci będą żyły w lepszym, czystszym i bardziej ekologicznym
świecie.

Kosztują nie tylko same śmieciarki, ale także Wysokie stawki za ich składowanie mają
związana z tym logistyka i administracja; pozwolić na maksymalnie duży odzysk surowców wtórnych. Niestety obecnie na na- w ostatnich latach radykalnie wzrosły ceny
szym rynku są duże problemy z ich zbytem,
energii, czynnika niezbędnego w trakcie
w zasadzie do odbioru wszystkich trzeba doprocesów zagospodarowywania odpadów;
płacać. Mimo wszystko jest to tańsze niż od- nawet tak pozornie niezwiązany z branżą dawanie śmieci na składowisko i ta różnica
odpadową czynnik jak wzrost w ostatnich w cenie, w związku ze wzrostem opłaty śro5 latach o około 50% płacy minimalnej, ma dowiskowej (marszałkowskiej), rośnie. Tym
jednak istotne znaczenie w cenie za wywóz samym zachęcamy, aby w dbałości o ekolośmieci;
gię i własną kieszeń, maksymalnie ograniczać ilość wytwarzanych śmieci, a te które
- dodatkowym czynnikiem są narzucone
powstały dobrze segregować. Wszystkie poprzepisami polskiego prawa koszty rozbujazdy do poszczególnych frakcji i tak jadą po
dowanej kontroli zagospodarowania odpacałej gminie, a wszystkie pojemniki i tak mudów, zaostrzenie wymogów w zakresie ich
szą być dostarczone. Zatem brak segregacji
magazynowania, warunków technicznych,
obciąży najdroższą frakcję odpadów zmiePrzejdźmy do faktów: z dniem 1 stycznia monitorowania.
szanych, co będzie negatywnie wpływało na
2021 r. wzrastają opłaty za odbiór i zago- ponadto politycy w Warszawie wprowadzili przyszłe stawki. Zachęcać należy także do
spodarowanie odpadów komunalnych.
odgórnie maksymalne stawki za odbiór od- kompostowania, oczywiście w miarę posiaStawka wyniesie 29 zł od mieszkańca
padów z nieruchomości niezamieszkałych, danych możliwości. Na bioodpady, zgodnieruchomości zamieszkałej. To dziwne
czyli innymi słowy na przykład z zakładów nie z deklaracją właściciela nieruchomości,
określenie wynika z przepisów i oznacza
przemysłowych. Rozwiązanie to zgodnie pojemnik może nie być podstawiony, o ile
oczywiście osoby mieszkające w blokach,
oprotestowali samorządowcy, ale nie zmie- będzie on te odpady zagospodarowywać na
szeregówkach i domach wolnostojących.
nili zdania rządzących krajem i spowodowa- własnej działce. W tym przypadku opłata od
Na ulgę w wysokości 2 zł od podanej wczeło to konieczność rezygnacji z obsługi firm mieszkańca wyniesie mniej, bo 27 zł. Przyszła
śniej stawki mogą liczyć mieszkańcy, którzy
i tym samym radykalne zmniejszenie stru- wysokość opłat będzie wynikiem m. in. nabędą kompostować bioodpady w przydomienia odpadów, co wpływa na koszt obsłumowych kompostownikach. Dodatkową
gi systemu dotyczącego mieszkańców.
złotówkę od osoby zaoszczędzą rodziny
wielodzietne, o których mowa w ustawie Te wszystkie elementy zmuszają gminy do
z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Ro- decyzji o wzroście opłat, ponieważ zgodnie
dziny (Dz. U. z 2019 r. poz. poz. 1390 ze zm.). z ustawą system powinien się sam finansoZ kolei mieszkańcy, którzy nie będą segre- wać. Musimy też pamiętać, że ostateczna
gować odpadów będą ponosić podwójną cena za odpady wynikająca z ofert przetaropłatę, zgodnie z regulacjami ustawowymi gowych jest także w gminach zależna od jakości świadczonych usług, co jest wynikiem
obowiązującymi w całej Polsce.
oczekiwań mieszkańców różnych w różnych
Ceny za wywóz i przetwarzanie odpadów
gminach. W naszym przypadku mieszkańnie są wynikiem decyzji samorządów. To nie
cy otrzymują pojemniki lub worki w cenie,
wójt, ani nie radni decydują o wysokości tych
dwie zbiórki rocznie odpadów wielkogabacen. Zgodnie z polskim prawem ustanawiarytowych, biuro obsługi i dedykowany telenym przez sejm i ministrów w Warszawie,
fon dla odbiorców usług.
wysokość ceny musi być wynikiem przetargu. Przyjmuje się najkorzystniejszą cenowo Ponadto, żeby wyeliminować podejrzenia
ofertę i nie ma możliwości, żeby ją zmienić. nieprawidłowości i zapewnić lepszą obWiadomym jest, że ceny za wywóz odpa- sługę reklamacji mieszkańców pojazdy
dów rosną, a wpływ na to mają następujące odbierające śmieci zostaną wyposażone
w systemy do ważenia odpadów, nawigaczynniki:
cję i monitoring za pomocą kamer. Mimo
- podniesiona blisko trzykrotnie w ostatnich
tych dodatkowych rozwiązań stawka 29 zł
3 latach tzw. opłata marszałkowska za skłaza mieszkańca jest bardzo zbliżona do stawki
dowanie odpadów, której wysokość (wbrew
we Wrocławiu, czy gminach działającego
nazwie) jest ustalona zgodnie z Rozporząw sąsiedztwie Związku Międzygminnego
dzeniem Rady Ministrów. Udział tej opłaty
Ślęza–Oława. Pamiętajmy, że na przykład
w cenie jest tym większy im mniej odzyskuna terenie Związku i w wielu gminach w krajemy skutecznie surowców wtórnych;
ju właściciele nieruchomości zapewniają
- sytuacja na rynku zagospodarowywania sobie pojemniki na odpady we własnym
odpadów sprawiła, że przedsiębiorcy już zakresie.
nie są tak jak dawniej zainteresowani ich
W obliczu powyższej argumentacji należy
zakupem. To powoduje brak możliwości
postawić pytanie, czy segregacja, odzysk
korzystnego cenowo zagospodarowania
i kontrola postępowania z odpadami nie
surowców wtórnych na polskim rynku;
ma sensu, bo powoduje tylko stały wzrost
- zgodnie z polskim prawem coraz więcej cen? Żeby móc odpowiedzieć, należy spojrodzajów odpadów jest segregowanych, rzeć na działanie systemu szerzej, w tym
coraz więcej różnokolorowych pojemni- przede wszystkim z punktu widzenia ochroków i worków znajduje się na posesjach, ny środowiska. Współczesne społeczeństwo
a to powoduje konieczność wielokrotnych wytwarza nieprawdopodobnie wielkie ilości
kursów śmieciarek pod te same adresy. odpadów.

szej dbałości o odpowiednie postępowanie
z odpadami i ilości poszczególnych frakcji.
Do rozważenia będzie wówczas w przyszłości zmiana częstotliwości odbiorów, o ile
mieszkańcy będą skłonni do uzyskania w ten
sposób wpływu co najmniej na ograniczenie
dalszych wzrostów cen. Trzeba też mieć nadzieję, że rządzący urealnią stawki za odbiór
odpadów od przedsiębiorców, co pozwoli
rozważyć ponowne włączenie ich do systemu, poprawi się też ekonomika postępowania z surowcami wtórnymi.
Jednak najważniejszym argumentem jest
to, że problem odpadów i ich wpływu na
degradację naszego środowiska naturalnego
nie jest już tylko problemem teoretycznym,
ale może znacząco wpłynąć na pogorszenie
jakości życia naszych dzieci, już za kilka,
kilkanaście lat. Naszym obowiązkiem jest
temu przeciwdziałać. Może jednak warto
ponieść trochę wyższe opłaty, ale tym samym zapewnić lepszy system zagospodarowywania odpadów, mając przy tym świadomość, że robimy coś dla przyszłości naszych
dzieci i naszej planety.
Urząd Gminy Kobierzyce
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O inwestycjach słów kilka...

Prezentujemy naszym czytelnikom wykaz inwestycji aktualnie realizowanych
na terenie Gminy Kobierzyce, składający
się z wielu pozycji. To chyba dobrze, zważywszy na czasy, w których żyjemy. Kilka
przypadków wymaga chyba jednak szczególnego komentarza?

Ryszard Pacholik, Wójt Gminy Kobierzyce
- Rzeczywiście, należy się cieszyć, że mimo
ograniczeń i trudności spowodowanych pandemią koronawirusa, wciąż wiele się dzieje na
gminnych budowach. Jeden z naszych sztandarowych programów - budowa świetlic wiej-

skich, jest kontynuowany. Zakończono prace
przy budowie świetlicy w Ślęzie, na finiszu są
prace prowadzone w Księginicach. Niebawem
i ten obiekt zostanie przekazany mieszkańcom
tej miejscowości. W kolejnych latach program
będzie realizowany w innych miejscowościach
i mam nadzieję, że gdy pandemia się skończy,
świetlice będą mogły funkcjonować zgodnie
z ich przeznaczeniem. Cieszy fakt, że budowa nowego budynku szkolnego w Bielanach
Wrocławskich przebiega w sprawnym tempie,
a sam gmach już dziś prezentuje się imponująco, co pozwala mieć nadzieję, na terminowe

zakończenie inwestycji. Tuż obok tego miejsca,
przy stacji, ale także i wielu innych miejscach
naszej gminy trwa rewitalizacja linii kolejowej
Wrocław–Świdnica. Gmina wniosła swoje
uwagi dotyczące tej ważnej inwestycji, m.in.
odnośnie poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych, które zostaną uwzględnione przez inwestora. Nie zapominajmy też
wspomnieć o naszej największej inwestycjibudowie sieci sanitarnej w 11 miejscowościach Gminy Kobierzyce, bowiem wszystkie
główne prace zostały zakończone. Obecnie
uruchamiane są pompownie i odtwarzane

fragmenty nawierzchni drogowych. Ponadto
położyliśmy szereg nakładek bitumicznych na
mniejszych drogach w wielu miejscach naszej
gminy, co powinno ucieszyć mieszkańców
tych miejscowości, a na koniec krótkiego przeglądu powiem, że dobiega końca przebudowa
wiaduktu nad autostradą A4 w Ślęzie, co powinno poprawić bezpieczeństwo dla pieszych
i rowerzystów, a przejściowe ograniczenia
w ruchu na tym fragmencie powinny ustąpić.
- Dziękuję za rozmowę.
Janusz Kołodziej

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH NA TERENIE
GMINY KOBIERZYCE
1. Budynki i obiekty komunalne
ŚWIETLICE
KSIĘGINICE – zrealizowano niemal wszystkie
roboty przy budowie nowej świetlicy wraz
z zagospodarowaniem terenu; nadal trwa
uzgadnianie zjazdu na drogę powiatową;
ŚLĘZA – przeprowadzono czynności odbiorowe nowej świetlicy z zagospodarowaniem terenu, w tym parkingiem i boiskami; trwają przygotowania do przekazania
obiektu w użytkowanie;
PEŁCZYCE – projektant przygotowuje i poprawia dokumentację do ponownego złożenia wniosku o pozwolenie na budowę
nowej świetlicy;
NOWINY – przeprowadzony został audyt
projektu budowlanego nowej świetlicy,
trwa korekta dokumentacji wynikająca ze
sprawdzenia;

Budowa nowego budynku szkolnego w Bielanach Wrocławskich

OWSIANKA – trwa projektowanie ekranów
dźwiękochłonnych przy granicy terenu
świetlicy;
BISKUPICE PODGÓRNE – rozpoczęto projektowanie nowej świetlicy, a także chodnika,
który połączy obiekt z miejscowością.
Ekipa komunalna zajmuje się bieżącym
utrzymaniem infrastruktury dróg, ulic oraz
chodników, polegającym na przycinaniu
drzew, krzewów w pasach drogowych, naprawie znaków drogowych, a także usuwaniu dzikich wysypisk i wykonuje koszenia
w miejscowościach gminnych według harmonogramu.

Świetlica w Księginicach

Trwają prace przy przebudowie budynku
wielorodzinnego przy ul. Bocznej 4 w Ślęzie.
Trwają prace zewnętrzne przy modernizacji
elewacji tarasu na ścianie frontowej budynku Urzędu Gminy Kobierzyce.
S Z K O ŁY, P R Z E D S Z K O L A , Ż ŁO B K I
BIELANY WROCŁAWSKIE – prowadzona jest
budowa nowego budynku szkoły, zrealizowano roboty murowe ostatniej, czyli IV
kondygnacji, trwa montaż stropodachu;
wykonywany jest montaż stolarki, wykonywane są tynki i posadzki;

Pompownia w Racławicach Wielkich

INFORMACJE GMINNE
WYSOKA – nadal oczekujemy na rozpatrzenie przez Urząd Wojewódzki protestu do
wydanego pozwolenia na budowę I etapu
nowego przedszkola, wystosowano ponaglenie do Wojewody Dolnośląskiego;

nalizacji może potrwać jeszcze kilka miesięcy. Okres ten może być wykorzystany przez
mieszkańców do wykonywania projektów
przyłączy, które będzie można realizować
np. na wiosnę 2021r.

PUSTKÓW WILCZKOWSKI - prowadzone są
prace projektowe kompleksowego remontu szkoły, wykonano roboczą wersję projektu budowlanego; ponadto realizowana
jest wymiana pokrycia dachu.

W ramach odrębnych zamówień kontynuowane są prace projektowe i wykonawcze
uzupełniających odcinków kanalizacji sanitarnej i wodociągów; zrelizowano prace
w Księginicach na bocznej ul. Słonecznej,
ul. Kwiatowej i bocznej ul. Oławskiej, trwa
budowa w bocznej ulicy Lipowej w Kuklicach; projektowane są kolejne odcinki sieci w Chrzanowie, Małuszowie, Żernikach
Małych i Krzyżowicach;
obecnie w Wodach Polskich od pół do jednego roku.
PUSTKÓW ŻURAWSKI – zakończono uzgodnienia projektu likwidacji oczyszczalni Wykonawca nie kontynuuje przerwanej
ścieków wraz z odcinkiem tranzytowym realizacji prac w ramach umowy na oznasieci kanalizacyjnej do Kuklic, oczekujemy kowanie tras rowerowych K1 i K2, przygona złożenie przez wykonawcę wniosku towywane jest ostateczne wezwanie do
o pozwolenie na budowę;
wykonania umowy.

WYSOKA – zlecono nadzór autorski i uzupełnienie dokumentacji rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
INNE
KOBIERZ YCE – realizowany jest program
funkcjonalno-użytkowy remizy strażackiej
przy cmentarzu, który będzie podstawą
do ogłoszenia przetargu w systemie zaprojektuj-wybuduj;
TYNIEC MAŁY – dobiega powoli końca adaptacja części pomieszczeń byłej szkoły pod
dom opieki dziennej; zrealizowano większość prac przy zagospodarowaniu terenu
z ogrodzeniem, prowadzone są roboty
instalacyjne w kotłowni, a także prace wykończeniowe.
2. Wodociągi i kanalizacja
Trwa realizacja umowy na projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w 11 miejscowościach gminy z odcinkami wodociągów;
Wykonawca zakończył prace sieciowe objęte głównym kontraktem. W bieżącym roku
oraz w roku 2021 będą jeszcze realizowane
w niewielkim zakresie roboty uzupełniające.
Zagospodarowywane są tereny poszczególnych przepompowni ścieków, do realizacji
pozostają także prace drogowe przy odtwarzaniu nawierzchni w Małuszowie, Żernikach Małych i Bąkach. Uruchamianie kanalizacji w poszczególnych miejscowościach
jest warunkowane m. in. dostawą energii
elektrycznej do pompowni. Związane z tym
procedury w Tauronie uległy znacznemu
wydłużeniu, podobnie wydłużony został
bardzo proces przyjmowania przez zakład
katastralny pomiarów geodezyjnych, które
są niezbędne do uzyskania pozwolenia na
użytkowanie. Wobec tego uruchamianie ka-

3. Sport, rekreacja, komunikacja
Projektowana jest przebudowa drogi Kobierzyce–Chrzanów wraz z wykonaniem
ciągu pieszo-rowerowego w procedurze
ZRID.
Na zlecenie PKP PLK realizowana jest
rewitalizacja linii kolejowej nr 285 Wrocław–Świdnica, prowadzone są prace przy
wymianie torów poza przejazdami; odbyło
się spotkanie z przedstawicielami PKP PLK
oraz wykonawcy i projektanta, na którym
omówiono problemy z zapewnieniem bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych
oraz komunikacji do peronów; w kolejnym
tygodniu odbędzie się wizja terenowa; po
20 latach braku funkcjonowania przewozów pasażerskich tereny poszczególnych
stacji są bardzo zaniedbane, a w zadaniu
PKP PLK ujęto tylko niewielki zakres prac
przy odbudowie peronów.
Projektowany jest odcinek chodnika pomiędzy Żernikami Małymi a Racławicami
Wielkimi; wykonano szczegółową koncepcję, w ramach zadania przewiduje się
wykonanie odwodnienia drogi; planowane jest pozyskanie pozwolenia wodnoprawnego, którego czas uzyskania wynosi

Przygotowano materiały do przeprowadzenia zamówienia publicznego koncepcji tras pieszo-rowerowych na odcinkach
Małuszów–Krzyżowice–Żerniki Małe, Księginice–Domasław oraz Wrocław (Rondo
Ojca Pio)–Wysoka (działka planowanej drogi wojewódzkiej).
OBIEKT Y SPORTOWE, REKREAC YJNE,
P L A C E Z A B AW
Zakończono prace przy wykonaniu altany
na terenie rekreacyjnym w miejscowości
Wierzbice.
4. Drogi i oświetlenie
Trwają prace przy inwestycji Przebudowa
wiaduktu drogowego nad Autostradą A4
w km 154+950 w ciągu drogi powiatowej
ul. Pszennej w miejscowości Ślęza, obecnie
wykonano już dojścia chodnikowe i trwają
prace przy przebudowie obiektu mostowego nad autostradą A4.
Zakończono prace przy budowie drogi
transportu rolnego Domasław–Tyniec Mały.
Trwają prace projektowe przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1959D z drogami gminnymi ul. Pogodną i ul. Parkową
w Magnicach.
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Remont wiaduktu nad autostradą w Ślęzie

Trwają prace przy wykonaniu nakładek asfaltowych w miejscowości Kobierzyce na
ul. Lawendowej, Rumiankowej, Miętowej,
Tymiankowej, Cichej, Tulipanowej.
Zakończono wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Kuklice przy ul. Marchewkowej,
Przekazano plac budowy zadania inwestycyjnego Przebudowa ul. Błękitnej w miejscowości Bielany Wrocławskie; planowane
zakończenie inwestycji 30.05.2021r.
Trwają prace przy budowie dróg tłuczniowych w miejscowości Księginice, ul. Rumiankowa i ul. Borówkowa.
Trwają prace projektowe nad Wykonanie
dokumentacji projektowo-technicznej budowy oświetlenia drogowego w wybranych
miejscowościach Gminy Kobierzyce:
- ul. Malinowa i ul. Łąkowa w Szczepankowicach,
- ul. Klonowa i ul. Brzozowa w Żernikach
Małych,
- działka drogowa nr 417 w Wierzbicach,
- ul. Bajeczna w Wysokiej,
- działka drogowa nr 64/6 w Kuklicach,
- ul. Sportowa w Domasławiu,
- ul. Rumiankowa w Księginicach,
- ul. Szkolna w Tyńcu nad Ślęzą,
- ul. Orzechowa w Żurawicach,
- Szczepankowice Małe – przystanki.
Urząd Gminy Kobierzyce

Odtwarzanie nawierzchni drogowej w Małuszowie
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Nauczanie zdalne w Pustkowie Żurawskim

Od listopada uczniowie klas I-III realizują
obowiązek szkolny w formie nauczania
zdalnego. Nauczanie zdalne jest wyzwaniem nie tylko dla nauczycieli, ale również
dla uczniów. Nauczyciele i szkoła starają się
zrobić wszystko, by ta nauka była przyjemna i dostępna dla wszystkich. Wykorzystując dotychczasowe szkolenia, nauczyciele
korzystają z różnych aplikacji oraz stron
internetowych o charakterze edukacyjnym.
Jedną z ciekawych form jest tablica wirtualna, na której umieszczanych jest wiele ciekawych informacji dotyczących aktualnego
tematu. Dzięki atrakcyjności i przejrzystości
tego narzędzia, lekcje są ciekawsze i bardziej

zrozumiałe nie tylko dla uczniów, ale także
dla rodziców. Można umieszczać na niej
prace uczniów, ciekawostki ze świata, czy
też zadania do wykonania. Kolejnym narzędziem, z którego korzystają nauczyciele są
strony internetowe, w tym przypadku: mat
zoo.pl. Jest to strona poświęcona matematyce, z podziałem na etapy edukacji oraz klasy.
Zadaniem nauczycieli jest sprostanie wymaganiom uczniów i sprawienie, by lekcje, pomimo nauczania zdalnego, były atrakcyjne
i przyjemne. Mamy nadzieję, że udało nam
się to osiągnąć.
Anna Waniszewska
Klaudia Krzyżanowska

Działająca świetlica
w Tyńcu Małym

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tyńcu Małym, w czasie gdy lekcje odbywają
się zdalnie, działa świetlica szkolna. Miejsce
i opiekę w świetlicy zapewniamy przede
wszystkim dzieciom pracowników systemu
ochrony zdrowia oraz służb mundurowych,
realizujących działania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Uczniowie ci w ramach zajęć świetlicowych mają
możliwość uczestnictwa w lekcjach online,
uzyskać w czasie lekcji wsparcie i pomoc od

nauczyciela. Po lekcjach mają możliwość
zjedzenia obiadu oraz spędzenia czasu wolnego bawiąc się lub grając w gry stolikowe.
Jeśli pogoda sprzyja spędzają ten czas na
świeżym powietrzu.
Zapewniając pomoc w opiece nad dziećmi,
przynajmniej w tym małym zakresie, możemy przyczynić się do ułatwienia życia przemęczonym obecnie pracownikom służby
zdrowia.
Anna Gidzińska

Kształcenie w SP
w Pustkowie Wilczkowskim

W związku z koniecznością zastosowania nauczania zdalnego, proces kształcenia uczniów
w szkole został dostosowany do wymogów
jakie wymusiła sytuacja związana z pandemią.
Zmiany dotknęły przede wszystkim uczniów
klas I-VIII. Realizacja programów nauczania
odbywa się za pomocą mediów pozwalających pokonać fizyczny dystans między
nauczycielem a uczniem. W tym celu wykorzystywana jest głównie platforma Microsoft
Office 365 - aplikacji Microsoft Teams. Możliwości tejże aplikacji pozwalają na interaktywne uczestnictwo ucznia w zajęciach, możliwość
przesyłania zadań domowych i sprawdzenia
nabytej wiedzy.
Lekcje zdalne rozpoczynają o godzinie 8.00
i realizowane są zgodnie z planem lekcji.
Obecność uczniów na zajęciach każdorazowo jest sprawdzana. Trzeba przyznać,
że obowiązkowość uczniów nas tym razem
zaskoczyła. Frekwencja na zajęciach jest

wysoka, czego nam brakowało w okresie
wiosennego zdalnego nauczania. Uczniowie
dość dobrze sobie radzą z obsługą aplikacji. Czasami występują trudności związane
z siecią internetową oraz brakiem sprzętu np. myszki do komputera. Na pewno
kształcenie na odległość nie zastąpi stacjonarnego, mimo to uczniowie mogą bez
przeszkód realizować program nauczania.
W lepszej sytuacji są dzieci w oddziałach
przedszkolnych. Zgodnie z wskazaniami
Ministra Oświaty nauczanie ich odbywa się
tradycyjnie - stacjonarnie. Rodzice bardzo
chętnie korzystają z tej możliwości, o czym
świadczy ilość dzieci będąca na zajęciach.
Przedszkolaki bawią się i uczą. Cieszą się ze
wspólnego spędzania czasu.
Wszystkim uczniom, nauczycielom oraz rodzicom życzymy zdrowia i wytrwałości w tej
niełatwej dla nas wszystkich sytuacji.
Lucyna Lachowicz
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„Miło mi się poznać”

W okresie kolejnej izolacji i szkolnego lockdownu w Tyńcu Małym oprócz zdalnej nauki
nie zaprzestajemy pracy nad sobą. To wszystko za sprawą konkursu Miło mi się poznać,
w którym zgłoszone wcześniej dzieci codziennie odpowiadają pisemnie (i/lub rysunkowo)
na jedno pytanie dotyczące ich życia, marzeń,
pragnień, tego co lubią lub nie mogą znieść.
Jest to świetna okazja, by przez moment zatrzymać się i pomyśleć o sobie w kategoriach
tego, co we mnie dobre, jakie są moje mocne
strony, zainteresowania i potencjał. Uczniowie
mierzą się również z odpowiedziami na py-

tanie, w jakim zawodzie w przyszłości mogłoby wieść się im najlepiej. Nie brakuje też
pytań o zabarwieniu humorystycznym. Ostatnio
uczniowie opisywali, jak wyglądałby ich dzień,
gdyby na dobę mogli stać się niewidzialni.
Co konkurs ma na celu? Przede wszystkim
rozwijanie samoświadomości oraz poczucia
własnej wartości. Umiejętność snucia refleksji na swój temat, wsłuchania w siebie oraz
wiedza na temat tego, kim jestem i co jest
dla mnie ważne, to zdecydowanie czynniki
chroniące przed podejmowaniem zachowań
ryzykownych, uzależnieniami czy chorobami
psychicznymi takimi jak depresja.
Na pytania dzieci odpowiadają w specjalnie
przygotowanych na ten cel zeszytach. Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest na
drugi tydzień grudnia. Już dziś wiadomo natomiast, że docenione będzie każde dziecko,
które podjęło wysiłek refleksyjnego spotkania z sobą samym.
Anna Ślęczek

9

Zdalne obchody
Święta Niepodległości

Święto Niepodległości można uczcić zdalnie.
W Tyńcu Małym uczniowie klas 6c i 8a z wychowawcami podczas lekcji on-line ozdobili
swoje stanowiska pracy barwami narodowymi. Uwiecznili ten moment wspólnym
zdjęciem.

Natomiast dzieci z oddziału przedszkolnego
w ramach tygodnia patriotycznego brały
udział w pokazie mody patriotycznej, konkursie recytatorskim i przygotowały piękne
prace plastyczne. Wspólnie odśpiewały też
hymn Polski.
Mateusz Cygan

Kokarda Narodowa
na Dzień Niepodległości
11 listopada obchodziliśmy 102. Rocznicę
Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z tej
okazji w Szkole Podstawowej im. T. Mazowieckiego odbył się zdalny konkurs plastyczno-techniczny dla klas 4-8, podczas którego
uczniowie mieli przygotować Kokardę Narodową. Nasi młodzi patrioci wykazali się pomy-

słowością, kreatywnością i estetyką wykonania
swoich prac upowszechniając w ten sposób
tradycję narodową. Pielęgnowanie polskości
oraz postaw patriotycznych nie jest niczym
obcym dla naszych uczniów, nawet w tym
trudnym covidowym czasie.
Mateusz Cygan

Szkoła dla Niepodległej

Lena Warzyńska

Maja Jabłońska

Emilka Mielczarczyk

Mercedes Berezowska

Wojtek Warzocha

Wojtek Spaleniak

Tradycyjnie uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Wysokiej uczcili kolejną rocznicę odzyskania niepodległości
przez Polskę. W tym roku szkolnym wzięli
udział w projekcie – konkursie Szkoła dla
Niepodległej.
Z powodu pandemii i obowiązujących obostrzeń realizacja całego projektu odbyła się
Ola Łukawska
zdalnie.
Podczas zajęć z wychowawcą w formie on-line uczniowie klas 4-8 przeprowadzili klasowe
debaty na temat roli i znaczenia symboli narodowych, tradycji i dziedzictwa poprzednich
pokoleń w życiu młodego człowieka. Wnioski
sformułowali w postaci krótkich sprawozdań
lub prezentacji.
Ogromnym powodzeniem cieszyła się ankieta W czym w obecnych czasach przejawia
się patriotyzm? – przygotowana w aplikacji
Emanuel Łukawski Forms. W ankiecie wzięło udział blisko dwustu uczniów. Walka w obronie kraju w razie
zagrożenia, znajomość historii tradycji ojczystych, uroczyste obchodzenie świąt państwowych oraz duma z osiągnięć wybitnych
Polaków to najczęściej wskazywane postawy patriotyczne w naszej szkole.
Uczniowie zainteresowani historią mieli możliwość wzięcia udziału w pisemnym konkursie
Polska Niepodległa na platformie Teams.
Projektowi Szkoła dla Niepodległej towarzyszyły konkursy plastyczne: Nasza Niepodległa dla
Karol Michalczyk uczniów klas 1-3 i Symbole narodowe, wol-

ność, godność, solidarność, prawa człowieka
dla uczniów klas 4-8 oraz konkurs piosenek
i pieśni patriotycznych. Osoby zainteresowane udziałem nagrały w domu pieśń lub piosenkę i w formie nagrania audio przesłały do
nauczycieli – organizatorów konkursu.
Zamiast zaś okolicznościowej akademii nauczyciele historii udostępnili prezentację multimedialną 102. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę, którą uczniowie obejrzeli
wspólnie ze swoimi wychowawcami.
Magdalena Milczanowska
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Międzynarodowy Dzień
Postaci z Bajek
5 listopada w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bielanach Wrocławskich dzieci obchodziły Dzień Postaci z Bajek. W tym dniu
przypominaliśmy sobie naszych ulubionych
bohaterów bajkowych, którzy są nieodzownym elementem każdego dzieciństwa. Lubimy wspominać również osoby, które nam
czytały, naszych rodziców, czy dziadków.
Wybrana data nie jest przypadkowa – jest
to dzień urodzin jednego z największych
twórców bajek – Walta Disney’a. Tego dnia
nauczyciele-bibliotekarze, w baśniowych
kreacjach odwiedzali najmłodszych uczniów
szkoły, aby przeczytać dla nich ciekawą bajkę lub opowiadanie. W tym samym czasie
dzieci rysowały swoją ulubioną postać z bajki. Stworzona w ten sposób galeria ozdobi

wnętrze naszej biblioteki, a w przyszłości, jak
już wszyscy szczęśliwie wrócimy do szkoły,
sprawi przyjemność naszym małym czytelnikom. Pamiętajmy, żeby wybierać wartościowe książki, które kształcą w dzieciach
odpowiednie postawy moralne, rozwijają
ich wyobraźnię i pamięć oraz wzbogacają
ich słownictwo. Czytanie bajek to również
nauka przez zabawę, pomoc w poznawaniu
prawdy o świecie i życiu. Bywają także bajki
terapeutyczne, które pozwalają dzieciom
zrozumieć ich postępowanie, stanowią wzór
do naśladowania, pomagają zrozumieć zło
i pomagają oswajać dziecięce lęki. Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek stanowił doskonałą okazję do rozwijania zainteresowań
czytelniczych wśród dzieci.
Joanna Para

Pasowanie w ZSP
w Wysokiej

27 października 2020 r. odbyła się w Szkole
Podstawowej im. Janusza Korczaka w ZSP
w Wysokiej uroczystość pasowania na
ucznia. Jest to szczególny dzień, który na
długo pozostanie w pamięci każdego ucznia
klasy pierwszej. W tym dniu dzieci oficjalnie przyjęte zostały do grona uczniów naszej szkoły. Podczas uroczystości pierwszoklasiści pokazali, że potrafią pięknie śpiewać
i recytować wiersze. Najważniejszą częścią

uroczystości, na którą wszyscy czekali, było
ślubowanie oraz pasowanie wielkim ołówkiem. Pierwszaki głośno, z przekonaniem
przyrzekały być dobrymi i pilnymi uczniami
oraz rzetelnie wypełniać swoje uczniowskie
obowiązki. Wszystkim pierwszoklasistom
w tak ważnym dla nich dniu życzymy wielu
sukcesów na nowej drodze obowiązków
szkolnych.
Magdalena Stachnik

Kalendarz Adwentowy KOK
Wkraczamy w świat ucznia

Pasowanie na ucznia to podniosłe i ważne
wydarzenie w kalendarzu imprez Szkoły
Podstawowej im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich. Po raz pierwszy uroczystości odbyły się oddzielnie dla każdej z klas pierwszych,
również po raz pierwszy nie było gości spoza
szkoły, a dzieciom nie towarzyszyli ich rodzice.
Nie zmieniło to jednak charakteru uroczystości i nie brakowało uśmiechów na twarzach
naszych podopiecznych. W dniu ślubowania,
na przełomie października oraz listopada 2020
roku, dzieci w galowych strojach i biretach
przedstawiły ciekawy program artystyczny.
Z przejęciem recytowały wiersze oraz śpiewały
piosenki, zaprezentowały wiedzę i umiejętności, które zdobyły w pierwszym miesiącu nauki
w szkole. Następnie uczniowie złożyli uroczyste przyrzeczenie. Ślubowali być pilnymi
uczniami i Polakami, godnie reprezentować
swoją szkołę i klasę, zachowaniem i nauką

sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po
przyrzeczeniu, aktu uroczystego pasowania
dokonała dyrektor Beata Ćwiek przyjmując tym
samym pierwszoklasistów w poczet uczniów
naszej szkoły. Wszyscy uczestnicy uroczystości
otrzymali również pamiątkowe dyplomy, legitymacje szkolne i upominki. Pasowanie było
finałem projektu Wkraczamy w świat ucznia
oraz Oswoić wirusa, który przeprowadzony był
w klasach pierwszych we wrześniu i październiku. Podczas jego realizacji uczniowie udoskonalili swoje umiejętności aktorskie, poznali prawa i obowiązki ucznia, ceremoniał szkoły
oraz zasady obowiązujące w szkole. Pasowanie
na ucznia było wyjątkowym wydarzeniem, któremu towarzyszyły wielkie emocje i wzruszenie
oraz ciepłe słowa pani Dyrektor. Zapewne, ten
wyjątkowy dzień na długo pozostanie w pamięci wszystkich pierwszoklasistów.
Katarzyna Rink

W niedzielę 29 listopada 2020 r. przypada
pierwszy dzień adwentu, który zakończy
się wieczorem 24 grudnia. Wtedy, zgodnie
z tradycją, rozpoczyna się świętowanie Wigilii Bożego Narodzenia. Adwent zwyczajowo dzieli się na dwa okresy: od początku
adwentu do 16 grudnia (czas szczególnego
oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa

Chrystusa) oraz od 17 grudnia do 24 grudnia - czas bezpośredniego przygotowania
do uroczystości Narodzenia Pańskiego.
Kobierzycki Ośrodek Kultury proponuje
w ten właśnie czas codzienne spotkania
na stronie internetowej i Facebooku, by
podzielić się różnymi niespodziankami ze
swoimi sympatykami.
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świątecznych oraz do umiejętności dekoratorskich. Nie zabraknie też po prostu czytadeł na wolny czas.
Plastyczne umiejętności będzie można doskonalić pod okiem Katarzyny Giebel, instruktorki KOK. Dorosłym zaproponuje stworzenie tzw. obrazu naturalnego, a młodszym
wykonanie ozdób świątecznych lub niespodzianek dla rodziców. Prosty instruktaż
z pewnością ułatwi przygotowanie i zrobienie
niebanalnych prac. Z archiwów Kobierzyckiego Ośrodka Kultury zostaną przypomniane
m.in. miłe chwile z 2019 roku z zespołem PecTak jak w kalendarzu adwentowym, w któ- tus oraz chórem Insieme wspólnie wykonurym można znaleźć codziennie jakiś smako- jącymi kolędę. Pracownicy KOK podzielą się
łyk, tak i w tej internetowej wersji pokażą się swoimi umiejętnościami kulinarnymi bądź
przygotowane przez zespół KOK specjalne twórczymi. W tych wspólnych działaniach
nie zabraknie też Kół Gospodyń Wiejskich
materiały.
Będzie więc coniedzielne wspólne zapalanie z terenu naszej gminy. Panie przygotują kilświeczek na wieńcu adwentowym. Umiesz- ka wyśmienitych przepisów, które będzie
czone zostaną rekomendacje czytelnicze Bi- warto wypróbować na świąteczny stół.
blioteki Publicznej w Kobierzycach. Znajdą By poznać wszystkie przygotowane niesposię tu pozycje dla najmłodszych – pięknie dzianki warto codziennie odwiedzać stronę
ilustrowane książeczki związane z tematy- www.kultura-kobierzyce.pl oraz Facebooka
ką świąteczną, a dla dorosłych interesujące Kobierzyckiego Ośrodka Kultury.
książki nawiązujące do tradycji i obyczajów
Izabella Starzec

Katarzynki, Andrzejki
Święta Katarzyna, adwent zaczyna
święty Jędrzej jeszcze mędrzej [ściślej]
Zgodnie z tradycją św. Katarzyna (25 listopada)
miała być opiekunką cnotliwych kawalerów.
Natomiast św. Andrzej (30 listopada) opiekował się pannami na wydaniu. Dlatego też
oboje święci patronowali wróżbom matrymonialnym młodzieży.
W przeszłości wróżby traktowano bardzo
poważnie. Z czasem jednak stały się dobrą zabawą. Traktowane z humorem przy herbacie
i ciasteczkach. By przypomnieć najpopularniejsze z nich to lanie wosku na św. Andrzeja,
ustawianie butów w stronę wyjścia, by wskazać kto pierwszy wychodząc za próg wstąpi
w związek małżeński.
Długie późnojesienne wieczory były na wsiach
okazją do spotkań sąsiadek. Przychodziły
na nie gospodynie z dorastającymi córkami.
Oprócz darcia pierza, przędzenia z lnu i wełny,
przebierania fasoli i grochu spotkaniom tym
towarzyszyła wymiana nowinek, gawędy,
opowiadanie zagadek i historii – najczęściej
o duchach, strzygach, czarownicach, czarach.
Rokrocznie w Jaszowicach tamtejsze panie organizowały jesienne wieczory katarzynkowe.
Były one właśnie okazją do miłych spotkań,
wróżb, wspominek, żarcików i konsumpcji
różnych smakołyków przyniesionych przez
każdą uczestniczkę. Gościnne progi świetlicy
profilaktyki środowiskowej, a dawniej też biblioteczne, służyły za miejsce biesiad. Czasami
tym spotkaniom towarzyszyło drobne rękodzieło, jak na przykład robienie z kolorowej
bibuły kwiatów.
Prowadząca biblioteki w Jaszowicach i Tyńcu
nad Ślęzą Anna Orfin znana jest w okolicy ze
swoich ciast. Polecamy na jesienne wieczory
jej szarlotkę, która również może towarzyszyć
wróżbom katarzynkowym lub andrzejkowym.
Izabella Starzec

Ćwicz z KOSiR

Już niebawem wracamy z cyklicznymi zajęciami fitness on-line, które będziemy prowadzić dla Was 2 x w tygodniu. Monika Romanow i Dariusz Kwiecień, nasi instruktorzy,
pokażą co i jak możemy ćwiczyć bez specjalistycznego sprzętu. Dbaj o swoje zdrowie!
Zadbaj o odpowiedni poziom endorfin
w swoim organizmie! Nie daj się zasiedzieć!

Pomimo pandemii Kobierzycki Ośrodek
Sportu i Rekreacji prowadzi zajęcia sportowe
dla dorosłych w miejscowościach Kobierzyce
oraz Bielany Wrocławskie. Zajęcia odbywają
w ścisłym reżimie sanitarnym. Na zajęciach
obowiązuje aktualny karnet kwartalny.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców.

Crossfit

KOBIERZYCE
Karate (poniedziałek 19:30-21:00, piątek 20:00-21:30)
Pilates (wtorek, czwartek 17:00-18:00)
Aerobic (worek, czwartek 18:00-19:00)
Crossfit (wtorek, czwartek 19:30-21:00)
Nordic Walking (poniedziałek, środa 18:00-19:30)
Boks (piątek 18:00-19:30)
B I E L A N Y W R O C Ł AW S K I E
Karate (wtorek, czwartek 19:00–20:30)
Pilates (poniedziałek 16:45-17:30, środa 18:00-19:00)
Aerobic (poniedziałek 17:30-18:15, środa 19:00-20:00)
Nordic Walking (wtorek, czwartek 17:30-19:00)

Szarlotka Ani
4 szklanki mąki tortowej 450
1 kostka margaryny
2 łyżki masła
4 żółtka i 2 całe jajka
1 opakowanie cukru waniliowego
1 szklanka cukru pudru (można dać
¾ szklanki, jeśli chcemy zrobić mniej słodkie)
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 łyżeczka amoniaku
2 kg jabłek – najlepiej antonówki
1 opakowanie galaretki cytrynowej
cynamon do smaku
Do miski wsypujemy wszystkie składniki,
oprócz oczywiście jabłek. Wyrabiamy rękami do połączenia wszystkich składników.
Gdy ciasto jest gotowe odkładamy większą
część na spód. Na górę zostawiamy pozostałą część. Wydrążone i pokrojone jabłka podsmażamy na patelni aż staną się miękkie. Na
koniec wsypujemy galaretkę i mieszamy do
rozpuszczenia w gorącej jabłkowej masie.
Galaretka dodaje spoistości jabłkom. Blaszkę należy wyłożyć papierem do pieczenia.
Większą część ciasta kładziemy na spód,
następnie warstwę jabłek i ponownie ciasto.
Można je przemrozić i zetrzeć na tarce tworząc kruszonkę. Piec w temperaturze 180
stopni około 45-50 minut.

Nordic Walking
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Przegląd lig piłkarskich po zakończeniu rundy jesiennej
Zanotowaliśmy bardzo udaną jesień, patrząc całościowo, w rozgrywkach zespołów piłki nożnej z naszej gminy. Aż 12 drużyn bierze udział w rozgrywkach trzech
poziomów rozgrywek – lidze okręgowej, klasie A i klasie B. Większość zespołów
bardzo dobrze sobie radzi i zajmuje wysokie miejsca w tabelach rozgrywek.

IV grupa Wrocław – 16 zespołów
2. Polonia Jaszowice
13. Wicher Domasław
16. Błękitni Pustków Wilczkowski

Polonia Jaszowice – IV miejsce w IV grupie klasy A

15
15
15

39
12
5

12
3
1

3
3
2

0
9
12

80-15
24-40
24-59

Wygląda na to, że Polonia Jaszowice poważnie myśli o włączeniu się do walki o awans,
chociaż może stracić swojego najlepszego snajpera, Mateusza Kozdrowskiego, testowanego przez Zagłębie Lubin. Kibice Wichra Domasław mają wyższe aspiracje dla swojego
zespołu. Bardzo trudna walka o utrzymanie czeka Błękitnych Pustków Wilczkowski.

LIGA OKRĘGOWA
Grupa Wrocław – 19 zespołów
3.
6.
7.

WKS Wierzbice
Galakticos Solna
GKS Kobierzyce

Fragmenty meczu GKS Kobierzyce – WKS Wierzbice

18
18
18

43
29
28

14
9
8

1
2
4

3
7
6

70-19
41-39
45-43

Nie kryjący IV ligowych aspiracji WKS Wierzbice walczy o dłuższe zadomowienie się
w czołówce rywalizujących o IV ligę zespołów. Drużyny Galakticos i GKS umocniły
się w środkowo-górnej części ligowej tabeli.

Fragment meczu WKS Wierzbice

KLASA B
VII grupa Wrocław – 11 zespołów
2.
4.
6.
7.
8.

WKS II Wierzbice
Tarant Krzyżowice
MKS Magnice
Polonia II Bielany Wrocławskie
Galakticos II Solna

10
10
10
10
10

24
17
13
13
9

8
5
4
4
3

0
2
1
1
0

2
3
5
5
7

26-13
27-17
25-30
22-23
20-43

Niemal połowa grupy (5 z 11) to zespoły z naszej gminy. Liczymy, że któryś z nich włączy
się do walki o awans.

KLASA A
I grupa Wrocław – 16 zespołów
1.

Polonia Bielany Wrocławskie

Polonia Bielany Wrocławskie liderem gry w klasie A

15

42

14

0

1

66-16

Świetnie prezentuje się I zespół Polonii Bielany, który ma już 4 punkty przewagi nad
Sokołem Smolec.

*za www.90minut.pl

Benjaminek ligi okręgowej Galakticos Solna

Wojciech Duczek

