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Udane występy karateków
z Gminy Kobierzyce
na Mistrzostwach Europy / str. 6-7
BĄDŹ WIDOCZNY NA DRODZE
– ZAŁÓŻ OPASKĘ ODBLASKOWĄ!
Dbajmy o bezpieczeństwo / str. 3
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INFORMACJE GMINNE

Z obrad Rady Gminy Kobierzyce

WA Ż N E T E L E F O N Y
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
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Łoposzko
Zastępca Przewodniczącego Czesław Stadnik
Maria Okraszewska
Biuro Rady Gminy

607 439 039
602 288 462
71 36 98 120

Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Sekretariat

REFERAT OGÓLNY I SPRAW OBY WATELSKICH
71 36 98 154
Marta Stachów
Kierownik referatu
71 36 98 106
Anna Janecka
Biuro obsługi klienta
71 36 98 203
Karolina Skrzyńska
71 36 98 130
Anna Rytarowska
71 36 98 104
Joanna Wronkowska
Dowody osobiste
71 36 98 105
Działalność gospodarcza Agata Krajewska
REFERAT FINANSOWY
Magdalena Łabęcka
Wymiar podatków
Anna Szymańska
lokalnych od osób
Edyta Duniec
fizycznych
Wymiar podatków lokalnych
Jacek Skrzyniarz
od osób prawnych
Anna Bojdo
Księgowość podatkowa
Kasa
Agnieszka Tylecka
Czynsze, wpłaty
Marek Kucharczyk
Egzekucja opłat
Należności z tytułu
Violetta Kowalska
gospodarki odpadami

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 98 141
71 36 98 181
71 36 98 139

REFERAT INWEST YC JI, NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA
Rafał Krasicki
71 36 98 214
Kierownik referatu
Nadzór inwestorski
Grzegorz Morawski
71 36 98 204
wod.-kan., melioracje
Wodociągi, kan. sanitarna Marta Ława
71 36 98 192
Współfinansowanie sieci
wod.-kan., kan. deszczowa Karolina Jędryka
71 36 98 227
Dariusz Mirek
71 36 98 112
Inwestycje
Rafał Kołodyński
71 36 98 168
Grzegorz Maszka
71 36 98 180
Zagospodarowanie
Emilia Kopeć
71 36 98 108
przestrzenne
Gospodarka niskoemisyjna,
Hanna Żurawska
71 36 98 124
rewitalizacja
Marta Borkowska
Gospodarka
71 36 98 110
Zdzisław Skrzyniarz
71 36 98 136
nieruchomościami
Elżbieta Nawrocka
Ochrona środowiska
71 36 98 211
Monika Pilichowska
71 36 98 111
i gospodarka odpadami
Paulina Tomaszewska
71 36 98 174
Małgorzata Kunysz
71 36 98 169
Joanna Kunert
71 36 98 205
REFERAT DRÓG, TRANSPORTU I MIENIA KOMUNALNEGO
Piotr Ligas
Kierownik referatu
71 36 98 191
Adam Wielgo
71 36 98 118
Inwestycje drogowe
71 36 98 201
Drogi i organizacja ruchu Joanna Najmrodzka
71 36 98 153
Zajęcie pasa drogowego Alicja Kamińska
Emilia Zimoch
71 36 98 224
Drogi i infrastruktura
Magdalena Kowalska
71 36 98 171
Oświetlenie drogowe
Cmentarze komunalne,
Rafał Chmielewski
71 36 98 147
gosp. mieszkaniowa
Place zabaw,
Patrycja Bej-Baniecka
71 36 98 146
infrastruktura sportowa
Zarządzanie ekipą
Jarosław Komorowski
71 36 98 107
porządkową
71 36 98 117
Kontrola pasów drogowych Michał Mirowski
Świetlice, lokale użytkowe,
Joanna Żygadło
71 36 98 109
tereny rekreacyjne
REFERAT ŚRODKÓW ZEWN. I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Monika Śliwińska
71 36 98 226
Kierownik referatu
Pozyskiwanie środków zewn. Anna Dudarska
71 36 98 155
Sylwester Janaszkiewicz 71 36 98 176
Zamówienia publiczne
Paweł Piwowarski
71 36 98 162
Paulina Kosim
71 36 98 151
REFERAT EDUKAC JI, KULTURY I SPORTU
Anna Wilisowska
Kierownik referatu
71 36 98 196
Anna Pietryk
71 36 98 207
Oświata publiczna
Elżbieta Rusin-Turecka
71 36 98 197
Kamila Just
71 36 98 183
Oświata niepubliczna
71 36 98 143
Organizacje pozarządowe Paulina Olejarczyk
Wojciech Duczek
71 36 98 186
Sport
Elżbieta Poprawa
71 36 98 129
Obsługa sołectw
URZĄD STANU C Y WILNEGO
Joanna Kłodzińska
Kierownik USC
Barbara Świerczyńska
Pomoc administracyjna
STANOWISKA SAMODZIELNE
Lucyna Suchecka
Magdalena MarszałekWojciechowska
Agnieszka
Promocja gminy
Jankowska-Jakus
Marek Milewski
Informatyka
Paweł Eljasiński
Krzysztof Kozłowski
Paweł Giszko
Audytor wewnętrzny
Wiesława Suchecka
Ewidencja ludności
Marta Szczygieł
Henryk M. Bosiacki
Sprawy wojskowe i OC
GMINNY OŚRODEK POMOC Y SPOŁECZNEJ

Kadry

71 36 98 209
71 36 98 206
71 36 98 208
71 36 98 218
71 36 98 163
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

26 listopada 2021 r. w Kobierzyckim Ośrod- ku od nieruchomości; stawek podatku od
ku Kultury odbyła się XXXIV Sesja Rady Gmi- środków transportowych; uchwalenia Gminny Kobierzyce. Zostało podjętych 28 uchwał, nej Strategii Rozwiązywania Problemów
które dotyczyły m.in.: zmiany budżetu na Społecznych na lata 2021-2030; rocznego
2021 r.; zmiany Wieloletniej Prognozy Finan- programu współpracy z organizacjami posowej; określenia wysokości stawek w podat- zarządowymi oraz podmiotami prowadzą-

cymi działalność pożytku publicznego na
rok 2022; planów zagospodarowania przestrzennego. 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.

KOMISARIAT POLIC JI W KOBIERZ YCACH / ul. Witosa 11, 55-040 Kobierzyce, tel. 47 871 68 40-41
sierż. szt.
Szymon Młynarczyk

st. sierż.
Łukasz Cywiński

st. sierż.
Grzegorz Gregoryczyk

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 28
kom. 601 816 329
grzegorz.gregoryczyk@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)

Komendant Komisariatu Policji w Kobierzycach podinsp. Joanna Woźniak-Cieślar pełni dyżur w każdy wtorek w godz. 10.00-14.00 w Komisariacie Policji. W przypadku nieobecności w zastępstwie
dyżur pełnić będzie Kierownik referatu ds. prewencji Komisariatu Policji w Kobierzycach asp. szt. Sławomir Kniat. W Komisariacie Policji w Kobierzycach służba jest pełniona całodobowo.
Zgłaszanie interwencji do Dyżurnego Komisariatu Policji w Kobierzycach pod nr tel. 47 871 68 40-41 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
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Urząd Gminy Kobierzyce
Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce
tel. 71 36 98 125
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54-609 Wrocław, ul. Godlewskiego 7b/1
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INFORMACJE GMINNE

Kobierzyce - „Gmina dobra
do życia”
Miło nam poinformować, że Gmina Kobierzyce zdobyła 4. miejsce w ogólnopolskim
rankingu Serwisu Samorządowego PAP
Gmina dobra do życia w kategorii strefy
podmiejskie miast na prawach powiatu.
Ranking opracowany został przez prof. Przemysława Śleszyńskiego z Polskiej Akademii Nauk, który zbadał jakość życia w każdej
z 2477 gmin w Polsce. Wśród blisko pięćdziesięciu badanych wskaźników istotne są te,
na które wpływ mają działania samorządu
lokalnego m.in. zaspokajanie zbiorowych
potrzeb wspólnoty. Ranking uwzględnia
m.in. atrakcyjność migracyjno-osadniczą,
warunki mieszkaniowe, infrastrukturę wodociągową, dostępność opieki zdrowotnej
czy jakość edukacji. Honorowy patronat nad
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I miejsce dla Gminy
Kobierzyce

rankingiem objął Prezes Rady Ministrów
Mateusz Morawiecki, a także Związek Miast
Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Unia
Miasteczek Polskich oraz Unia Metropolii
Polskich.
Agnieszka Jankowska-Jakus

Dbajmy o bezpieczeństwo

W tym wydaniu biuletynu samorządowego Kobierzyce Moja Gmina, Moja Wieś
mamy dla naszych czytelników specjalny
prezent w postaci odblaskowej opaski dołączonej do każdego egzemplarza.
– Skąd taki pomysł, Panie Wójcie?

bami ochrony, wprowadzenie monitoringu itp.
Powstanie komisariatu policji w Kobierzycach jest
najlepszym dowodem na to, że gmina nie szczędzi środków na poprawę bezpieczeństwa. Osobiście sądzę, że wiele się poprawiło w tym zakresie,
komisariat przejął wszystkie czynności operacyjne, które były prowadzone kiedyś na Krzykach, ale
uważam, że przydałoby się nam więcej patroli
policyjnych, które mogłyby częściej wyjeżdżać
w teren. To z kolei wymaga zwiększenia etatów,
a na to nie mamy większego wpływu, możemy
oczywiście monitować – i to robimy. Dlatego też
prowadzimy już wstępne rozmowy i myślimy
o powołaniu straży gminnej, której pracownicy
mogliby choć w części odciążyć policjantów. Nasza gmina leży w miejscu szczególnym. Układ
komunikacyjny, duża liczba zakładów pracy,
obiektów przemysłowych, galerii handlowych
itp. sprawia, że miejsc do pilnowania jest wiele,
a mieszkańców z roku na rok przybywa, zatem
i pokus dla przestępców nie brakuje.

Ryszard Pacholik Wójt Gminy Kobierzyce
– Rzeczywiście, to niecodzienna sytuacja, ale
o takim dodatku do naszej gazetki gminnej myśleliśmy już od dawna i uznaliśmy, że teraz będzie
odpowiedni czas na to, by to zrealizować. Osobiście uważam, że ten pomysł zostanie dobrze
przyjęty przez mieszkańców naszej gminy. Związane to jest z troską o poprawę bezpieczeństwa
nas wszystkich, szczególnie przy poruszaniu się
po drodze. Pora roku jest taka, że zmrok zapada
coraz szybciej, a osoby (szczególnie młodzież)
wracające pieszo, czy na rowerze np. ze szkoły
czasami trudno dostrzec, szczególnie w miejscach słabiej oświetlonych. Taka opaska odblaskowa założona na wierzchnie okrycie, plecak,
czy rower sprawi, że będą one bardziej widoczne. – Czy ma Pan jakieś rady dla mieszkańców?
– To nie pierwsza taka akcje w naszej gminie. – Sam mieszkam w naszej gminie i uważam, że
Pamiętam, jak przedszkolaki otrzymywały najlepszy jest czujny sąsiad, który w czasie naszej nieobecności zwróci uwagę na wszelkie odkamizelki odblaskowe.
stępstwa od normalności, zareaguje i powiado– I jak się z tego powodu cieszyły. Przede wszystkim
mi kogo trzeba o obcych osobach kręcących się
jednak były bardzo widoczne, gdy w trakcie spaceprzy lub na terenie posesji. Tak się zresztą dzieje,
rów musiały np. przejść przez jezdnię. Takie działaludzie wykorzystują social media, by się wzania przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa
jemnie informować o podejrzanych sprawach,
i zamierzamy je kontynuować. Bezpieczeństwo
ewentualnych próbach włamania, czy kradzie- to nie tylko takie działania, by być lepiej widoczżach. Często takie działania pomagają policji
nym przy przechodzeniu przez jezdnię, ale to szeri prowadzą do zatrzymania sprawców. Bądźmy
sze zagadnienie. To sprawy związane z ochroną
zatem czujni i pomagajmy sobie wzajemnie.
naszych miejsc zamieszkania, obiektów użyteczności publicznej, zapobieganie kradzieżom, roz- – Dziękuję za rozmowę.
Janusz Kołodziej
bojom itp. Stąd nasza współpraca z policją i służ-

Miło nam poinformować, że Gmina Kobierzyce zajęła I miejsce w Rankingu Gmin
Województwa Dolnośląskiego organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
i Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym.
W ramach rankingu ocenie poddawane były
wszystkie gminy i miasta poza miastami na
prawach powiatu z Województwa Dolno-

śląskiego. O pierwszym miejscu w rankingu zdecydował wynik wyliczony w oparciu
wskaźników mierzących potencjał, aktywności i wyniki osiągane przez gminę. Ranking
został stworzony w sposób obiektywny, a eksperci wzięli pod uwagę 16 twardych danych
z Głównego Urzędu Statystycznego m.in.
kondycję budżetową samorządu, wydatkowanie funduszów z Unii Europejskiej, osiągnięcia absolwentów, salda migracji, wydatki na oświatę.
Agnieszka Jankowska-Jakus

Wygraliśmy 2 miliony
złotych!
Miło mi poinformować, że Gmina Kobierzyce
wygrała 2 miliony złotych w dwóch konkursach organizowanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach Narodowego
Programu Szczepień. Konkursy miały na celu
zachęcić jak największą liczbę osób do zaszczepienia się przeciw COVID-19 pomiędzy
1 sierpnia a 31 października 2021 r.
Pierwszy z konkursów Rosnąca Odporność
premiował gminy, które osiągną najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich
mieszkańców. W tym konkursie Gmina Kobierzyce zajęła 1. miejsce w kategorii gmin
Powiatu Wrocławskiego i tym samym wygrała nagrodę w wysokości 1 mln zł. Drugi
konkurs Najbardziej Odporna Gmina dotyczył gmin z najwyższym odsetkiem zaszczepionych mieszkańców, w każdym z byłych

49 województw. W tym konkursie Gmina
Kobierzyce zwyciężyła w kategorii Małe Gminy (do 30 tys. mieszkańców) w regionie wrocławskim i wygrała 1 mln zł. Obie wygrane
w łącznej kwocie 2 mln zł. Gmina Kobierzyce
przeznaczy na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.
Wskaźnik wyszczepienia wynosi obecnie
63,3%, co plasuje gminę na 2. miejscu na
Dolnym Śląsku, po Wrocławiu. W rankingu
krajowym Kobierzyce zajmują 35. pozycję.
Serdecznie dziękuję mieszkańcom Gminy
Kobierzyce za aktywny udział w Narodowym
Programie Szczepień oraz akcji Za#szczepione Kobierzyce. To dzięki Państwu zdobyliśmy
2 mln złotych.
Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce
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ZERO WASTE - co to takiego?
– Od kilku miesięcy na łamach biuletynu samorządowego ‹Kobierzyce Moja Gmina Moja
Wieś› poruszamy zagadnienia związane
z ochroną środowiska naturalnego. Mówiliśmy między innymi o segregacji i miejscach
zbiórki odpadów, czyli tzw. PSZOK. W tym
wydaniu porozmawiamy o tym, co zrobić,
by tych odpadów produkować jak najmniej.
Maria Wilk Sekretarz Gminy Kobierzyce
– Na początku wypadałoby wyjaśnić pojęcie
‹zero waste›. To termin przyjęty na całym świecie z języka angielskiego i można to w luźnym
tłumaczeniu rozumieć jako ‹zero marnowania›.
Dla osób zaangażowanych w tę ideę to swego
rodzaju ruch lub moda niosąca pozytywny
przekaz. Konsekwencją są oczywiste korzyści
dla środowiska przez zmniejszenie zanieczyszczenia i eksploatacji zasobów naturalnych, a to
przekłada się wprost na poprawę naszego stanu
zdrowia i... kondycji naszego portfela (zmniejszenie kosztów życia). Trudno sobie wyobrazić, jak

wielki wpływ na środowisko mogą mieć wybory
zwykłych ludzi w życiu codziennym. Poniżej znajduje się kilka ważnych zasad, które warto stosować w naszym życiu:
W odniesieniu do zakupów:
- dobre planowanie, kupowanie tylko tego co naprawdę
potrzebne;
- kupujmy rzeczy dobrej jakości, które wytrzymają próbę
czasu i będą służyły nie tyko nam, ale i komuś jeszcze mogą
być przekazane;
- warto dbać o posiadane przedmioty i naprawiać to, co można naprawić zamiast wyrzucać i kupować nowe;
- darujmy nowe życie starym przedmiotom, znajdując dla nich
nowe zastosowanie lub nowego właściciela;
- na zakupy udajemy się z tzw. torbą ekologiczną, wielokrotnego użytku, rezygnując z plastikowych torebek.
W odniesieniu do jedzenia i wyborów żywnościowych
- kupujmy towary wytworzone lokalnie, które nie musiały
przebyć setek czy tysięcy kilometrów;
- najlepsze i najtańsze są warzywa i owoce sezonowe, wyhodowane w otwartym polu a nie w szklarni, a także przetwory
domowe na czas zimy i wiosny.
‹Zero waste› w mieszkaniu to:
- nowoczesne metody ogrzewania;
- energooszczędne żarówki;
- krótszy czas spędzony pod prysznicem z gorącą wodą;
- zaprzestanie drukowania dokumentów, gdy nie jest to
konieczne.
Zero waste w codziennym życiu to przemyślane
wybory, odwrót od bezmyślnego konsumpcjonizmu, to troska o środowisko, zdrowsze życie,
konsekwentne drobne działania w trosce o przyszłość planety.
- Dziękuję za rozmowę.

Janusz Kołodziej

Kobierzyce, dnia 18.11.2021 r.
Nr RINiŚ.6220.48.2021-1

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kobierzyce
Na podstawie art. 30, 39 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 247 ze zm.), mając na uwadze art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.)
Wójt Gminy Kobierzyce informuje o:
1) przystąpieniu do opracowywania projektu Aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska Gminy Kobierzyce na l. 2022-2025;
2) możliwości zapoznania się z dokumentem projektu Aktualizacji Programu
Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na l. 2022-2025 na stronie internetowej
Urzędu Gminy w Kobierzycach: www.ugk.pl, w zakładce: Aktualności lub w siedzibie Urzędu Gminy w Kobierzycach przy Al. Pałacowej 1, w BOK, w godzinach
pracy urzędu. Proszę o wcześniejsze telefonicznie uzgodnienie terminu zapoznania się z dokumentacją sprawy;
3) możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni, tj. od dnia 11 grudnia
2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Uwagi i wnioski można składać:
- w formie pisemnej – w Urzędzie Gminy w Kobierzycach,
Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce lub przesyłać pocztą na ww. adres;
- ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, Al. Pałacowa 1, 55-040
Kobierzyce w BOK (w godzinach pracy urzędu);
- e-mailem na adres: enawrocka@ugk.pl.
Uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Wójta Gminy Kobierzyce.
Wnioski i uwagi powinny zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy oraz
przedmiot wniosku i uwagi.
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), uwagi
lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na l. 2022-2025 jest
programem przedstawiającym bieżący stan środowiska na terenie gminy oraz zestawienie zadań realizowanych i planowanych do realizacji mających na celu poprawę
jakości środowiska naturalnego oraz warunków życia mieszkańców gminy. Program
nie wyznacza ram dla późniejszych realizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko oraz dotyczy obszaru mieszczącego się w granicach
jednej gminy i nie spowoduje wystąpienia oddziaływań skumulowanych i transgranicznych. Nadrzędnym celem realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy
Kobierzyce na lata 2022-2025 jest doprowadzenie do długotrwałej poprawy stanu
środowiska na terenie gminy, poprzez zrównoważone gospodarowanie zasobami
naturalnymi oraz wdrożenie skutecznych rozwiązań chroniących poszczególne
komponenty środowiska przed degradacją, w tym stworzenie warunków dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa krajowego i unijnego.
Projekt Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na lata 2022-2025, stanowi kontynuację wyznaczonych wcześniej priorytetów i celów, spójnych
z zapisami analogicznych programów wyższego szczebla, a jego przyjęcie do realizacji może skutkować jedynie poprawą w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego
i zrównoważonego rozwoju gminy.
Zachęcamy mieszkańców Gminy Kobierzyce do szerokiego udziału w tworzeniu
Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na lata 2022-2025.
Podano do publicznej wiadomości przez:
1. Umieszczenie na BIP-ie i na tablicy ogłoszeń w: Urzędzie Gminy w Kobierzycach.
2. Umieszczenie na stronie internetowej: www.ugk.pl.
3. Ogłoszenie w prasie lokalnej.
Sprawę prowadzi:
Elżbieta Nawrocka
tel. 71 369 82 11
e-mail: enawrocka@ugk.pl

INFORMACJE GMINNE
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Gminne obchody Święta Niepodległości

Święto Niepodległości obchodzimy corocznie w dniu 11 listopada, dla upamiętnienia
odzyskania wolności przez naszą Ojczyznę.
Ten dzień od dawna kojarzy się z hucznymi
wydarzeniami, przemarszami, koncertami
patriotycznymi i wszystkim tym co sprawia,
że chcemy wychodzić z domów i wspólnie
cieszyć się tym ważnym, dla kart historii naszego kraju dniem.

rownictwem Pana Zbigniewa Cieśli uświetnił
je swoim śpiewem. Po złożeniu kwiatów pod
Pomnikiem Sybiraków przez przedstawicieli
Gminy Kobierzyce (reprezentowanym przez
Ryszarda Pacholika Wójta Gminy Kobierzyce,
Piotra Kopcia Zastępcę Wójta Gminy Kobierzyce oraz Marię Wilk Sekretarz Gminy), wieńce składały również delegacje w imieniu:
Rady Gminy Kobierzyce, Związku Sybiraków
Nie mogło być inaczej w Kobierzycach, gdzie koła terenowego w Kobierzycach, Związku
obchody 103. rocznicy odzyskania niepodle- Kombatantów RP i Byłych Więźniów Poligłości rozpoczęliśmy uroczystą mszą świętą tycznych oraz w imieniu dowódcy 31. Dolw kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia nośląskiego Batalionu Radiotechnicznego
Matki Bożej. Wyjątkowe nabożeństwo zo- we Wrocławiu. Uroczysty przemarsz przestało odprawione przez ks. Andrzeja Jacaka mieszczał się ulicami Kobierzyc w akompanatomiast chór z Tyńca nad Ślęzą pod kie- niamencie orkiestry dętej Kobierzyckiego

Urodziny Marszałka, z udziałem wspaniałych
artystów scenicznych (w obsadzie: Monika
Bolly, Iwona Kucharzak-Dziuda, Dariusz Bereski, Igor Kowalik, Stanisław Melski, Błażej Michalski, Przemysław Sejmicki i Michał Szwed).
Sztuka przeniosła nas do 1919 roku, do dnia
urodzin Józefa Piłsudskiego, którego odwiedziły wyjątkowe osobistości. Na scenie nie zabrakło Zofii Kadenacowej – siostry naczelnika, jego przyszłej żony Aleksandry, adiutanta
księcia Stanisława Wilhelma Radziwiłła herbu
Część artystyczną otworzyła orkiestra dęta Trąby, dawnego adiutanta Bolesława Wieniatematem muzycznym z filmu Vabank. Naj- wy-Długoszewskiego, wiernego towarzysza
ważniejszym punktem programu był spek- broni Walerego Sławka, generała Bolesława
takl teatralny w reżyserii Agaty Skowrońskiej Roja i pułkownika Leona Berbeckiego. Te
– aktorki Teatru Polskiego we Wrocławiu pt. ważne dla historii Polski postaci spotkały się
przy stole podczas krojenia urodzinowego
tortu. Czas minął im na rozmowach o polityce i kształcie nowej niepodległej ojczyzny.

Ośrodka Kultury prowadzoną przez instruktora Tomasza Bykowskiego. Część oficjalna,
jak i artystyczna, zaplanowana została w Hali
Sportowo-Widowiskowej im. Adama Wójcika,
która rozpoczęta została słowem wstępnym
Agnieszki Mizy Dyrektor Kobierzyckiego
Ośrodka Kultury, która poprosiła o zabranie
głosu Wójta Gminy Kobierzyce Ryszarda
Pacholika. Część oficjalna zakończona została uroczystym odegraniem hymnu państwowego.

Tuż po spektaklu usłyszeliśmy Tango na głos,
orkiestrę i jeszcze jeden głos oraz Wznieś serce
nad zło w wykonaniu dziewczęcego zespołu
młodzieżowego NO NAME, który reprezentował Kobierzycki Ośrodek Kultury. Wydarzenie zostało wzbogacone wystawą sprzętu
wojskowego oraz wozów bojowych, którą
przygotowało Muzeum Sprzętu Wojskowego Twierdza.
Wspólne świętowanie 11 listopada br. zakończone zostało wojskowym poczęstunkiem
w postaci tradycyjnej grochówki prosto z kotła, każdy mógł również tego dnia spróbować słodkich rogali świętomarcińskich.
Ewelina Grabowska
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Udane mistrzostwa naszych karateków

Karate
to moja pasja

W dniach 13-14 listopada br. w rumuńskim
mieście Oradea odbyły się Mistrzostwa
Europy Karate Shinkyokushin Kadetów,
Juniorów i Młodzieżowców U20.
Kwalifikacje i udział w nich otrzymało siedmiu zawodników sekcji karate KOSiR Kobierzyce reprezentując zarówno Gminę Kobierzyce, jak i też Polskę.

Turniej okazał się bardzo udany dla wszystkich zawodników. W pierwszym dniu startowali kadeci U16: Martyna Sidorenko (kat. 60
kg) oraz Lidia Zdanowicz (kat. 65 kg), które
dotarły do ćwierćfinału. Natomiast Marysia
Warmuła (kat. 50 kg) wywalczyła srebrny
medal zostając Wicemistrzynią Europy.
W drugim dniu startowali Juniorzy i Młodzieżowcy. Natalia Karwacka junior (kat. 50 kg)

Oliwia Kurzątkowska – to Młodzieżowa
Mistrzyni Europy w karate shinkyokushin
w kategorii U 20 w wadze 55 kg. Tytuł ten
zdobyła brązowy medal, zajmując trzecie miej- wywalczyła w dniach 13-14 listopada br.
sce. Młodzieżowcy Piotr Korłub (kat. 65 kg) w rumuńskim mieście Oradea.
oraz Jakub Flis (kat. 70 kg) doszli do ćwierćfina- – Jak długo uprawiasz karate i co zdecydołów. Rewelacyjnie natomiast spisała się nasza wało o wyborze właśnie tej dyscypliny?
zawodniczka Oliwia Kurzątkowska (kat. 55 kg), – Karate trenuję od 13 lat. Zaczynając jako
która nie miała sobie równych i w efekcie wy- dziecko podobała mi się atmosfera treningów,
walczyła złoty medal i została Mistrzynią Europy. zaangażowanie trenera i sposób przeprowaSerdecznie gratulujemy udanych występów! dzania zajęć, wraz z wiekiem karatecka dyscyKOSiR

plina i specyficzny rodzaj aktywności stały się
dla mnie stałym elementem dnia i nie wyobrażam sobie aby to się zmieniło.
– Powiedziałabyś kilka słów o sobie?
– W grudniu skończę 19 lat, rozpoczęłam studia
farmaceutyczne na Uniwersytecie Medycznym
we Wrocławiu. Większą cześć mojego czasu pochłania nauka i sport. Uwielbiam czytać książki,
zwłaszcza fantasy, lubię rysować i spotykać się
z przyjaciółmi, myślę, że jestem taką normalną
dziewczyną, która jednak potrafi nieco mocniej
uderzyć – ale tylko w czasie zawodów lub na
treningu...
– Sportowe marzenia na przyszłość to?
– Jak chyba każdy sportowiec marzę o medalach na najważniejszych zawodach w Europie
i na świecie. Najbliższym moim celem jest udany
start na mistrzostwach Europy w przyszłym
roku, a tak naprawdę chciałabym wywalczyć
złoty medal na Mistrzostwach Świata w Japonii.
– Życzę spełnienia sportowych marzeń i dziękuję za rozmowę.
Janusz Kołodziej

SPORT

Podziękowania za Mistrzostwa Europy
w Karate Shinkyokushin

22 listopada br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Gminy Kobierzyce z trenerami
i zawodnikami, którzy osiągnęli wysokie
wyniki podczas Mistrzostw Europy Karate
Shinkyokushin Kadetów, Juniorów i Młodzieżowców U20 w rumuńskiej miejscowości Oradea (13-14.11.2021). Podczas spotkania Ryszard Pacholik Wójt Gminy Kobierzyce
oraz Henryk Łoposzko Przewodniczący Rady
Gminy Kobierzyce pogratulowali i nagrodzili:
Mistrzynię Europy i złotą medalistkę Oliwię
Kurzątkowską (kategoria młodzieżowiec,
55 kg), srebrną medalistkę Marysię Warmułę (kategoria kadet, 50 kg) oraz brązową
medalistkę Natalię Karwacką (kategoria
junior, 50 kg). Podziękowania z rąk wójta
i przewodniczącego za sukcesy zawodników

na arenie międzynarodowej otrzymali trenerzy zawodniczek: sensei Dariusz Kwiecień
oraz shihan Jacek Lamot. Za wieloletni wkład
w organizację Międzynarodowego Turnieju
Kobierzyce Cup, wyróżnienie również otrzymał sensei Robert Iwański. Przypomnijmy,
że kobierzycki turniej w tym roku obchodził 10-letni jubileusz. Za wspieranie i wkład
w rozwój tej dyscypliny sportu, przedstawiciele władz samorządowych Gminy Kobierzyce z rąk shihana Jacka Lamota odebrali
okolicznościowe statuetki. Miłe spotkanie
zakończył słodki poczęstunek w postaci tortu, a dodatkowe kalorie medalistki obiecały
spalić już na najbliższym treningu!
Agnieszka Jankowska-Jakus
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Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu
W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach 23 listopada br. miała miejsce
ważna uroczystość. Uczniowie klas trzecich
i ich opiekunowie przygotowali konferencję podsumowującą realizację projektów
Międzynarodowe praktyki zawodowe drogą do sukcesu oraz Międzynarodowe praktyki zawodowe drogą do sukcesu II. Projekty finansowane są z programów unijnych.
W ramach projektu Międzynarodowe praktyki zawodowe drogą do sukcesu finansowanego z programu Erasmus+, 32 uczniów
kształcących się w zawodach: technik rolnik,
technik weterynarii, technik logistyk, technik
hodowca koni i technik hotelarstwa realizowało praktyki zawodowe we Włoszech oraz
w Hiszpanii. Miejscem realizacji praktyk we
Włoszech była Bolonia, gdzie pracowało

16 uczniów pod opieką 2 nauczycieli. Kolejnych 16 uczniów pracowało w Saragossie.
Nimi również opiekowała się dwójka nauczycieli. W drugim projekcie: Międzynarodowe
praktyki zawodowe drogą do sukcesu II finansowanym z programu PO WER uczestniczyło
37 uczniów pod opieką 4 nauczycieli. Reprezentowali oni zawody: technik weterynarii,
technik logistyk, technik hodowca koni
i technik hotelarstwa. Praktyki te odbywały
się w Hiszpanii w Saragossie (19 uczniów)
oraz w Corralejo na wyspie Fuerteventura
(18 uczniów). Na gali podsumowującej projekty obecni byli: Roman Potocki Starosta
Powiatu Wrocławskiego, Jan Kamiński wizytator z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu,
Paulina Bilska-Marek Prezes fundacji MODE
i koordynator projektów. Na początku spo- tkania głos zabrał Roman Potocki podkreślając między innymi jak ważna dla młodych
ludzi jest możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w międzynarodowym
Starsi uczniowie wzięli również udział w dwóch środowisku, następnie Magdalena Zyder
szkolnych konkursach. Jednym był konkurs Dyrektor Szkoły podziękowała Staroście i Zana najpiękniejsze życzenia dla Polski, z okazji rządowi Powiatu Wrocławskiego za pomoc
Święta Niepodległości, drugi został zainicjo- w realizacji tego przedsięwzięcia i pograwany przez Radę Rodziców. Uczniowie mieli tulowała młodzieży determinacji i odwagi
za zadanie przygotować okolicznościowy w przełamywaniu barier i podejmowaniu
wyzwań, jakim niewątpliwie jest praktyka
kotylion.
Konkursowe prace znalazły miejsce na wy- zawodowa za granicą. Następnie prowadząstawie, w holu szkoły. Ozdobiły je uczniow- ca spotkanie uczennica klasy 3 uczestniczka

11 listopada
11 listopada
W historii Polski, tak się składa,
był kiedyś ponad wiek niewoli.
Jedenastego listopada
nasz kraj z niewoli się wyzwolił.
I wtedy myśl powstała taka,
by przez szacunek dla przeszłości
ten dzień na zawsze dla Polaka
pozostał Dniem Niepodległości.
***
To największe święto dla naszej Ojczyzny
postanowiliśmy uczcić najpiękniej jak umiemy. Najmłodsi uczniowie poznawali polskie symbole narodowe. Biało-czerwone
rysunki flag i biały orzeł, malowany na czerwonym tle, ozdobiły szkolne okna. Z ciekawością wszyscy poznawali postać Marszałka Piłsudskiego. Niezwykle ciekawy okazał
się strój ułana. Wraz z oddziałem zerowym
braliśmy również udział w koncercie online
pt. Polska nasz wolny kraj. Na koncert składały się polskie pieśni patriotyczne.

skie projekty polskich strojów ludowych,
sporządzonych zgodnie z regionalnymi kolorami i formami krojów.
Ósmoklasiści przedstawili również ciekawostki o powstaniu i historii polskiego hymnu.
Okazało się, że wielu faktów nie znaliśmy,
a warto było je poznać i zapamiętać. Jedną
z ciekawostek był na przykład zapis hymnu,
sporządzony przez Kaszubów w czasie zaborów (aby uniknąć restrykcji zapis ten jest połączeniem słów i znaków graficznych, łatwym
do odczytania tylko przez wtajemniczonych).

praktyk zawodowych – Oliwia Medyńska zapraszała kolejno praktykantów, aby podzielili
się z zaproszonymi gośćmi swoimi wrażeniami i doświadczeniami z pobytu za granicą. Podsumowania praktyk dokonała Paulina
Bilska-Marek. Jako wieloletnia koordynator
projektów podkreślała znaczenie praktyk
zagranicznych w rozwoju zawodowym młodych ludzi. Spotkanie zakończyło wręczenie
praktykantom przez Starostę Romana Potockiego oraz Magdalenę Zyder stosownych
certyfikatów oraz wspólne zdjęcie.
Iwona Ostrowska

Obchody 11 listopada
w ZSP w Pustkowie
Żurawskim

11 listopada 1918 r. zapamiętamy już na
zawsze... Właśnie tego dnia, po 123 latach
niewoli, Polska odzyskała niepodległość.
Dlatego też każdego roku 11 listopada obchodzimy nasze święto narodowe – Święto
Szkolne obchody Dnia Niepodległości zakoń- Niepodległości.
Jak co roku przystąpiliśmy do ministerialnego czyliśmy odczytywaniem życzeń dla Polski. Pielęgnując tradycję oraz patriotyzm 9 listoprojektu pod hasłem: Szkoła do hymnu.10 li- Było ich wiele, np. uczniowie życzyli naszej pada 2021 r. w naszym przedszkolu obchostopada br. o symbolicznej godzinie 11:11, ze Ojczyźnie w dniu jej święta – wielu mądrych dziliśmy rocznicę odzyskania przez nasz kraj
względu na szczególne warunki epidemicz- obywateli i żeby każdy czuł się bezpieczny jak niepodległości. Z tej okazji grupa przedszkolnie, każda klasa uroczyście odśpiewała hymn w domu.
na Biedronki z Zespołu Szkolno-PrzedszkolneBarbara Łukaszewicz go w Pustkowie Żurawskim świętowała ten
w swojej sali.

wyjątkowy dzień dla Nas – Polaków. Głównym celem uroczystości było kształtowanie
miłości i przywiązania do kraju ojczystego,
jego kultury i tradycji oraz poznanie symboli
narodowych naszego kraju.
Uroczystość ta z pewnością zapadnie wszystkim głęboko w pamięci. Dzień, który przeżyliśmy dumnie i z uśmiechem na twarzy, na
pewno przyczyni się do kształtowania patriotycznych postaw naszych małych przedszkolaków.
Anna Głowacka
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Liga Niezwykłych Umysłów w Gminie Kobierzyce
Zakończył się kolejny, drugi rok, w którym
uczniowie szkól podstawowych w Gminie
Kobierzyce z zaangażowaniem uczestniczyli w projekcie nauki programowania
przy wsparciu platformy Liga Niezwykłych
Umysłów (LNU). Platforma, która jest dostępna poprzez przeglądarkę internetową,
dała możliwość nauki zdalnej, podnosząc
tym samym poziom i innowacyjność prowadzenia zajęć na lekcjach informatyki.

zwykłych Umysłów i rozpoczęcia przygody
z profesjonalnym pisaniem programów.

Dla przypomnienia, czym jest LNU?
Platforma Liga Niezwykłych Umysłów (LNU)
umożliwia efektywne szkolenie/naukę kodowania w praktycznych językach programowania: Python, C++, Java i języku poleceń
do baz danych SQL. Narzędzie udostępnia
szereg kursów, treści merytorycznych oraz
zadań, których rozwiązania są automatyczPrzed nami kolejny rok współpracy, zapra- nie sprawdzane.
szamy zainteresowanych uczniów do zgła- Pomaga ono nauczycielom w prowadzeniu
szania do nauczycieli prowadzących zajęcia zajęć (w tym online) na lekcjach informatyki
z informatyki chęci dołączenia do Ligii Nie- (realizując podstawę programową) oraz na

Nauka w Niepublicznej
Szkole Podstawowej
Montessori DCEM
Od 1 września 2021 r. w Bielanach Wrocławskich działa w swojej nowej siedzibie
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori DCEM. Szkoła ma już 6-letnią tradycję,
a powstała z potrzeby serca rodziców, którzy rozpoczęli swoją przygodę z pedagogiką Montessori w przedszkolu Pestka. Historia tego przedszkola sięga prawie 20 lat
wstecz. Tak bogate doświadczenie w prowadzeniu placówki Montessori sprawia, że
edukacja w DCEM jest bardzo przemyślana
i spójna już od najwcześniejszych lat życia
dziecka. Większość naszych uczniów poznajemy już w wieku 2,5 lat, kiedy pojawiają się ze swoimi rodzicami w przedszkolu,
a na przestrzeni lat obserwujemy ich dorastanie. To absolutnie niezwykłe doświadczenie pedagogiczne.

towanym otoczeniu, które sprzyja uczeniu
się. Tak właśnie jest w szkole DCEM: przestrzeń zachęca do eksploracji, zadawania pytań, poszukiwania odpowiedzi, a to przecież
właśnie jest edukacja.

Kiedy zwiedzamy klasy starsze, daje się odczuć, że uczniowie są w bliskiej relacji ze swoimi nauczycielami. Chętnie dyskutują, śmieją
się razem, a to nie przeszkadza w toku lekcji,
ale ożywia ją i sprawia, że materiał staje się
ciekawy. Nauczyciel w pedagogice Montessori nie jest w centrum. To bardziej przewodnik dziecka po meandrach wiedzy. Ma
być źródłem inspiracji, jego zadaniem jest
fascynować ucznia, zarażać swoim entuzjazmem. W oczach uczniów klas IV-VIII widać
błysk, kiedy podczas lekcji biologii pracują
w małych grupach tworząc modele człowieKiedy zwiedzamy budynek, zwraca uwagę ka na wielkich płachtach papieru. Wszędzie
wyjątkowy spokój i cisza, której nie spotyka- widać, że uczniowie pracują tu aktywnie
my w szkołach na co dzień. Dzieci w skupie- i twórczo. Łączy się tutaj dziedziny, pracuniu pracują w klasach, atmosfera przypomina je międzyprzedmiotowo, interdyscyplinarlaboratorium. Zespoły klasowe są mieszane nie. Nie chodzi o to, żeby przerobić materiał,
wiekowo, tylko część lekcji przeprowadzana chodzi o to, żeby poruszyć zainteresowanie
jest dla poszczególnych roczników osobno. i pasję. To jest szkoła dla tych, którym chce się
Podczas tych lekcji nauczyciel i uczniowie pracować, którzy potrafią pokonywać włamają wielki komfort pracy małych 8-, 10-oso- sne ograniczenia i dawać z siebie coś innym.
bowych grupach. W pedagogice Montessori
zawsze łączone są 3 roczniki, co umożliwia
dzieciom współpracę zarówno ze starszymi,
jak i młodszymi, a nauczycielowi na indywidualizację procesu nauczania. Uczniowie,
którzy szybciej opanowują materiał mogą
czasem przejąć rolę nauczyciela wobec
młodszych kolegów, a to według najnowszych badań neurobiologów, najlepszy sposób na zapamiętanie materiału!
Pedagogika Montessori nieodzownie kojarzy
się ze specjalnym materiałem dydaktycznym, z którym pracują uczniowie. Zwłaszcza
sale młodszych uczniów pełne są regałów,
na których dzieci znajdują pomoce Montessori, za pomocą których realizują podstawę programową. Dzięki nim można uczyć się nie
tylko z podręczników. Mówi się, że uczniowie
powinni pracować w tzw. specjalnie przygo-

Uczniowie, pracując na platformie LNU, mają szanse na rozwój wiedzy i umiejętności z zakresu języków programowania, technologii informatycznych, bezpieczeństwa
cyfrowego, kreatywnego rozwiązywania
problemów, logicznego rozumowania i praDzięki zaangażowaniu nauczycieli i uczniów cy zespołowej. Tym samym rozwijają komGminy Kobierzyce w tym jakże skomplikowa- petencje niezbędne w dalszej edukacji na
nym roku szkolnym, uczniowie rozwiązali na poziomie szkoły średniej oraz istotne w każplatformie LNU prawie 3500 zadań programi- dej branży, w tym w niezwykle dynamicznie
stycznych. Na szczególne wyróżnienie zasłu- rozwijającej się branży IT.
gują nauczyciele i uczniowie ze szkoły w WysoBarbara Budrewicz-Wróblewska
kiej, Bielanach Wrocławskich i Kobierzycach.
zajęciach dodatkowych – kołach informatycznych. Platforma jest też wykorzystywana
w celu przygotowania uczniów do matury z informatyki. LNU została nagrodzona
Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich EduTec 2020.

Jako szkoła niepubliczna, mamy dwa źródła
finansowania: dotacje z Ministerstwa Edukacji i Nauki (niższe niż w szkołach publicznych)
oraz wpłaty od rodziców lub opiekunów
naszych uczniów. Od września br. znajdujemy się na terenie Gminy Kobierzyce, która
przekazuje nam dotacje ministerialne i muszę powiedzieć z wielką satysfakcją, że nasza
współpraca układa się bardzo dobrze. Mamy
świetną komunikację z urzędnikami gminnymi odpowiedzialnymi za edukację, czujemy
życzliwość i wsparcie naszych działań i niech
taki stan trwa jak najdłużej.

Iwona Lipowska – Dyrektor
Niepublicznej Szkoły Montessori DCEM
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Pielęgnujemy tradycję na święta
i uroczystości

Stowarzyszenie Bielany dla Ciebie rozpoczęło
pierwszy kurs skierowany dla seniorów,
którego celem jest nauka wykonywania
stroików, kompozycji kwiatowych, wieńców.
Umiejętności tworzenia takich kompozycji
będą mogli uczestnicy kursu wykorzystać
przy okazji różnych świąt religijnych czy
państwowych. Zachowanie tradycji tworzenia upiększeń na święta jest naszym obowiąz-

kiem wobec naszych przodków. Na pewno
wielu z nas doskonale pamięta ze swojego
dzieciństwa piękne przystrojenia, które oczarowały nas i zapadły w naszą pamięć na lata.
Drugi taki kurs rozpoczniemy w styczniu
2022 r. Skierowany jest nie tylko do seniorów,
ale do dorosłych i dzieci szkolnych, ponieważ
jako stowarzyszenie chcemy wspierać integrację pokoleń w ramach swojej działalności.

W przypadku chęci wzięcia udziału proszę
o kontakt mailowy: kdrozdowski@interleam.pl
lub telefoniczny: 603 394 887. Kurs w całości
jest finansowany w ramach poddziałania
19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Krzysztof Drozdowski

„Nowa Kultura” – modernizacja cyfrowa
Kobierzyckiego Ośrodka Kultury
Kobierzycki Ośrodek Kultury informuje,
że otrzymał dofinansowanie z Funduszy
Europejskich, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury w ramach projektu grantowego Konwersja cyfrowa domów
kultury. W dniu 08.10.2021 r. została podpisana umowa na realizację grantu. Miło
jest nam poinformować, że w tym miesiącu
otrzymaliśmy środki na realizację ww. zadania. Wysokość środków jakie otrzymaliśmy z Funduszu Europejskiego pozostającego w dyspozycji Dyrektora Narodowego
Centrum Kultury to kwota 109 900 zł.
Środki te przeznaczone zostaną na zakup
sprzętu audio-video do transmisji online
i streamingu (sprzęt komputerowy z akcesoriami i oprogramowaniem, urządzenia dla
osób niepełnosprawnych – domowa pętla
indukcyjna).

Kobierzycki Ośrodek Kultury dzięki projektowi
będzie mógł stworzyć optymalne w zakresie
edukacji kulturalnej, animacji oraz stworzy warunki do uczestnictwa osób ze szczególnymi
potrzebami. Wszystko to odbędzie się dzięki
wyposażeniu, które jest niezbędne do realizacji
celów statutowych ośrodka. Pozyskane środki finansowe pomogą nam wyposażyć sale:
plastyczną, muzyczne i inne. Sala muzyczno-widowiskowa zostanie doposażona w urządzenia pozwalające na streaming wydarzeń
kulturalnych odbywających się w ośrodku.
Wszystkie zaplanowane działania dadzą
większe możliwości funkcjonowania domu
kultury w czasach, gdy zajęcia prowadzone
są online, a koncerty i inne wydarzenia odbywają się bez udziału publiczności.
Dzięki szkoleniom oraz odpowiedniemu wyposażeniu stworzymy nowoczesne warunki

dla społeczności lokalnej. Zakup wyposażenia i szkolenia zwiększą kompetencje pracowników domu kultury. Nasza działalność
będzie bardziej efektywna i widoczna.
Do napisania projektu grantowego skłoniła
nas sytuacja związana pandemią COVID-19.
Przez pandemię zachwiana została relacja
z naszymi odbiorcami oraz z niektórymi podmiotami np. ze stowarzyszeniami, szkołami.
Brak odpowiedniego wyposażenia zapoczątkował poszukiwanie środków finansowych.
Kobierzycki Ośrodek Kultury złożył w tym
celu wniosek do Narodowego Centrum Kultury na wyposażenie i doszkolenie pracowników w zakresie kompetencji cyfrowych.
Dzięki pozyskanym środkom znów będziemy mogli być w stałym kontakcie i nie odczujemy negatywnych skutków pandemii.
Joanna Szymkowska

Kompetencje
miękkie dla
młodzieży ze
Stowarzyszeniem
„Bielany dla
Ciebie”

W październiku br. ruszył skierowany do
młodzieży 13-16 lat kurs, który ma na celu
poprawę kompetencji miękkich takich
jak: współpraca w grupie, radzenie sobie
ze stresem i emocjami, autoprezentacja,
przedsiębiorczość i postawa lidera wśród
młodzieży. Kurs będzie trwał 12 godzin
i odbywał się w siedzibie stowarzyszenia
w soboty o godz. 10:00. Zajęcia prowadzi
doświadczona w pracy z młodzieżą trenerka
Magdalena Stembalska, Master Coach, Team
Coach. Po pierwszych godzinach młodzież
uczestnicząca jest bardzo zainteresowana
i z chęcią wstaje w sobotę rano, aby zdążyć
na kolejne spotkanie z trenerką. Są jeszcze
wolne miejsca. Zapraszamy!
Krzysztof Drozdowski

ZAPROSZENIE
NA JARMARK
BOŻONARODZENIOWY
Rok 2021 zbliża się ku końcowi i powoli
wkraczamy w okres świąteczny. Z tej
okazji na rynku w Kątach Wrocławskich,
w dniach 11-12 grudnia br. odbędzie się
Jarmark Bożonarodzeniowy 2021.
Organizatorem tego wydarzenia jest tamtejszy Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.
Chcielibyśmy serdecznie zaprosić stowarzyszenia, koła gospodyń i producentów
lokalnych z naszego obszaru do aktywnego uczestnictwa i wystawiania.
Lider A4
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Pasowanie i Hubertus w Krzyżowicach

3 listopada 2021 roku uczniowie klas pierwszych Powiatowego Zespołu Szkół nr 1
w Krzyżowicach zostali uroczyście włączeni do grona społeczności uczniowskiej.
Słowa ślubowania złożyły osoby kształcące
się w zawodach: technik logistyk, technik
rolnik, technik hodowca koni oraz technik
weterynarii. Na uroczystość przybyli m.in.
Starosta Powiatu Wrocławskiego Roman
Potocki oraz Przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego Piotr Chmurzyński.
Świadkami podniosłego wydarzenia byli
nauczyciele, przedstawiciele rodziców oraz
uczniowie ze starszych klas. Na początku
uroczystości w krótkim przemówieniu wystąpił Roman Potocki, przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, a tuż po nim głos
zabrała Dyrektor Szkoły Magdalena Zyder.
Rozpoczynając słowami Isaaca Newtona: Co
my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean. Podkreśliła rangę edukacji
każdego ucznia w oparciu o wciąż rozwijającą się bazę dydaktyczną naszej placówki
zapewniającą odpowiednie warunki kształcenia i rozwijania zainteresowań oraz umiejętności uczniów. Pani Dyrektor zapewniła
również pierwszaków o wsparciu, pomocy
ze strony wszystkich nauczycieli mających
swój udział w wychowaniu i nauce młodego
pokolenia. Uroczystość zbiegła się ze szkolnym Hubertusem, wydarzeniem szczególnie
ważnym dla uczniów technikum hodowcy
koni, podczas którego młodzi jeźdźcy mieli

sposobność zaprezentować się w pokazach
jazdy konnej oraz wziąć udział w tradycyjnej
pogoni za lisem. Przy okazji tego wyjątkowego dnia została oficjalnie otwarta i oddana
do użytku kryta ujeżdżalnia. Remont krytej
ujeżdżalni wraz z dostosowaniem budynku
do potrzeb osób niepełnosprawnych został zrealizowany w ramach projektu: Czas
na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach. Na realizację projektu Powiat Wro-

cławski pozyskał dofinansowanie w wysokości blisko 1 300 000,00 PLN, ze środków
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Natomiast całkowita wartość projektu wynosi 1500.000,00 PLN. Warto też dodać, że
remont krytej ujeżdżalni kończy I etap
planowanych prac, dzięki którym baza dydaktyczna naszej szkoły jest coraz bardziej
nowoczesna.

W części końcowej uroczystości odbyły się
pokazy jeździeckie uczniów klasy 3c oraz 3e
pod kierunkiem Grzegorza Jasiczka. Wśród
uczestników pogoni za lisem zwyciężyła
Martyna Iwasieczko z kl. 3c.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy szkolnej
imprezy zostali ugoszczeni bigosem myśliwskim oraz zupą z dyni. Dzień pełen wrażeń
i emocji na długo pozostanie w naszej pamięci.
Anna Olszewska

Brązowy medal
Alicji Poniatowskiej

Koncertowa jazda Alicji Poniatowskiej na
koniu Manchester w zawodach Halowego
Pucharu Polski w Sopocie i fantastyczny
start w finale, dały w efekcie brązowy medal który zawisł na szyi Alicji. Po dwóch
półfinałach, nasza zawodniczka z 4 punktami wraz z czterema innymi rywalkami
zajmowała 6. miejsce. Po półfinałach był
dzień przerwy i do pierwszego nawrotu
finałowych zawodów Alicja wystartowała
jako 7. od końca i przejechała go bezbłędnie,
podobnie jak i drugi nawrót (uzyskała w nim
najlepszy czas). Okazało się, że po II nawrocie
finału pierwsze i drugie miejsce było już ob-

sadzone, zatem o brązowy medal potrzebna
była rozgrywka z udziałem trzech zawodniczek. Przed startem ustaliliśmy strategię
pokonania przeszkód, a Ala po mistrzowsku
i w rewelacyjnym tempie zaliczyła przejazd,
otrzymując gromkie brawa. Jednego ze skrótów żadna z konkurentek nie odważyła się
powtórzyć i w efekcie Ala wygrała na swoim ukochanym Maniusiu w pięknym stylu,
wykorzystując swoją niepowtarzalną szansę.
Wielkie brawa dla naszej pary oraz gratulacje
i podziękowania dla rodziców za poświęcenie
i zaangażowanie przez cały mijający sezon.
Krzysztof Król
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Sobota pod znakiem
koszykówki w Kobierzycach

W sobotę 20 listopada 2021 roku w Hali
Sportowo-Widowiskowej im. Adama Wójcika obyła się II edycja rozgrywek KOSiR
Basket Ligi. Na początku imprezy rywalizowała młodzież, czyli kategorie wiekowe:
basketmania, minikoszykówka oraz młodzik/kadet przy znakomitym i kulturalnym
dopingu rodzin i przyjaciół młodych zawodników. Po nich na parkiet wbiegli seniorzy,
których koszykówka cieszy równie mocno,
jak i najmłodszych adeptów.

– Pragnę podziękować naszym przyjaciołom
z B-ball Dzierżoniów, którzy przyjęli zaproszenie
i rywalizowali w duchu fair play z naszymi zespołami. Dla wszystkich uczestników sportowych
zmagań było to prawdziwe koszykarskie święto.
Tutaj nie wynik był najważniejszy, tylko wspaniała sportowa zabawa – podsumował rywalizację Karol Jaśko trener KOSiR Basket Kobierzyce.
Ta bardzo udana sportowa inicjatywa zasługuje na swoje kolejne edycje. Do zobaczenia
na następnej KOSiR Basket Lidze!

Zespoły z Gminy
Kobierzyce w czołówce
wrocławskiej okręgówki!

Aż trzy zespoły z Gminy Kobierzyce rywa- w dziesiątkę. Nasza drużyna wygrała 14 melizują w sezonie 2021/22 w rozgrywkach czów, tylko raz schodziła z boiska pokonana.
wrocławskiej ligi okręgowej. Na półmetku Z 42 pkt i bilansem bramkowym 55:11 zostarozgrywek nasi przedstawiciele plasują się jemy mistrzem jesieni z przewagą 7 pkt nad
w ścisłej czołówce rozgrywek. Liderem, drugimi Pawłowicami i 12 pkt nad trzecimi
z siedmiopunktową przewagą nad drugim Marszowicami, pamiętając, że awans uzyskuzespołem, jest Galakticos Solna. Czwarte ją dwa najlepsze zespoły.
miejsce zajmuje GKS Kobierzyce, a tuż za Mnie - jako człowieka, który w dużej mierze
nim w tabeli uplasował się beniaminek odpowiada za wynik sportowy, bardzo cieszy
rozgrywek Polonia Bielany Wrocławskie. liczba zdobytych punktów, jak i praca całego
Galakticos zdobył 42 punkty z 45 możliwych, zarządu oraz współpraca ze sponsorami. Co
po porażce u wicelidera – Orła Pawłowice. najważniejsze – kończymy rundę bez kontuRównież dorobek punktowy GKS-u i Polonii zji i w świetnych nastrojach udajemy się na
Bielany Wrocławskie 26/45 wygląda dobrze. zasłużony odpoczynek.
Najlepsi strzelcy po rundzie jesiennej w na- Naszym reprezentantom w lidze okręgowej
szych zespołach to: Rafał Rybiński - 13 bra- życzymy równie udanej rundy wiosennej!
mek, Maciej Rudnicki - 7 – Galakticos Solna;
Wojciech Duczek
Piotr Prokop - 10, Piotr Kozłowski - 5 – GKS
Kobierzyce; Jakub Pięta - 10, Mateusz Belka, 1. Galakticos Solna
15 42 55-11
Radosław Karasek, Rafał Miazgowski po 2. Orzeł Pawłowice (Wrocław) 15 35 40-19
6 bramek – Polonia Bielany Wrocławskie.
3. Orzeł Marszowice
15 30 39-30

Wojciech Duczek Galakticos jest jednym z głównych faworytów
do awansu do IV ligi. Trzeba przyznać, że dopiero drugi sezon w klasie okręgowej klubu
z Solnej robi wrażenie. Daniel Krawiec, jeden
z działaczy klubu podsumowuje pierwszą rundę swojego zespołu – Przed sezonem doszło
u nas do dużych zmian kadrowych, dołączyli
do nas zawodnicy ze szczebla VI- i III-ligowego,
mamy swoje ambicje i marzenia, ale do każdego przeciwnika podchodzimy z szacunkiem
i w każdym meczu walczymy o 3 pkt.
Jak pokazuje tabela, zatrudnienie Piotra Pietrewicza na stanowisku trenera było strzałem

4. GKS Kobierzyce
5. Polonia Bielany Wrocławskie
6. Czarni Jelcz-Laskowice
7. Wiwa Goszcz
8. Polonia Środa Śląska
9. Odra Lubiąż
10. Zenit Międzybórz
11. KS Żórawina
12. Błysk Kuźniczysko
13. Wratislavia Wrocław
14. Orzeł Prusice
15. Mechanik Brzezina
16. Rapid Domaniów

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

26
26
24
22
22
20
18
18
18
13
13
8
4

38-22
45-23
42-43
35-35
34-21
29-28
24-24
29-33
36-35
39-37
21-54
19-61
6-55

