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Bal Sportu Gminy Kobierzyce / str. 11
Szanowni Państwo!
W związku z rosnącą ilością zakażeń koronawirusem zwracamy się z prośbą,
aby ograniczyć liczbę wizyt w Urzędzie Gminy Kobierzyce do tych,
które wymagają osobistej obecności.
Apelujemy, aby zadbać wspólnie o zdrowie i bezpieczeństwo.
Zachęcamy do kontaktów telefonicznych oraz mailowych.

2

INFORMACJE GMINNE
Ważne telefony

Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Sekretariat

Ryszard Pacholik
Piotr Kopeć
Maria Prodeus
Maria Wilk
Anna Muraczewska

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

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 98 209
Joanna Kłodzińska
Biuro Obsługi Klienta
71 36 98 106
Anna Janecka
71 36 98 130
Anna Szymańska
Dowody osobiste
71 36 98 104
Joanna Wronkowska
Działalność gospodarcza Agata Krajewska
71 36 98 105
REFERAT FINANSOWY
Wymiar podatków
Magdalena Łabęcka
lokalnych od osób
Agnieszka Łysakowska
fizycznych
Edyta Duniec
Wymiar podatków lokalnych
od osób prawnych
Jacek Skrzyniarz
Księgowość podatkowa
Anna Bojdo
Kasa
Wymiar odpady
Joanna Kunert
Egzekucja opłat
Marek Kucharczyk
Zobow. z tyt. opłat
Monika Kasprzak

71 36 98 103
71 36 98 131
71 36 98 132

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

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

Wyrazy głębokiego współczucia

Krzysztofowi
Dzikowskiemu

dla Prezesa Zarządu
Banku Spółdzielczego w Kobierzycach

Prezesowi Zarządu
Banku Spółdzielczego w Kobierzycach

Krzysztofa
Dzikowskiego

− wyrazy współczucia
z powodu śmierci syna

− z powodu śmierci syna

Ryszard
Pacholik
Wójt Gminy
Kobierzyce

Elżbieta
Regulska
Przewodnicząca
Rady Gminy
Kobierzyce

składają:
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
Banku Spółdzielczego w Kobierzycach

Z głębokim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Janowi
Sobiesiakowi

księdza kanonika

długoletniemu Radnemu
Gminy Kobierzyce

Bronisława Kuppera
z parafii
p.w. św. Andrzeja Apostoła
w Bielanach Wrocławskich

− wyrazy współczucia
z powodu śmierci syna

Ryszard
Pacholik
Wójt Gminy
Kobierzyce

Elżbieta
Regulska
Przewodnicząca
Rady Gminy
Kobierzyce

Ryszard
Pacholik
Wójt Gminy
Kobierzyce

Elżbieta
Regulska
Przewodnicząca
Rady Gminy
Kobierzyce

ŻEGNAMY KSIĘDZA KANONIKA BRONISŁAWA KUPPERA
Urodzony 28.07.1931 r. w Dziemianach, ochrzczony w Dziemianach.
Rodzice Kupper Franciszek z Kolana, Józefa Brunka ze Stężyckiej Huty.
Od młodych lat byłem ministrantem, myślałem i modliłem się o powołanie kapłańskie, miałem wydeptaną ścieżkę z do mu do kościoła – do Matki Boskiej w bocznej
nawie.
Przyszła wojna – wysiedlenie z domu. Koniec wojny powrót – powrót do domu
i tragiczna śmierć matki, miałem 14 lat. Myśl o kapłaństwie trwała, przyszła nowa
mama Kiedrowska Marta, była dla mnie przychylną. Dowiedziała się z gazety,
że Księża Werbiści przyjmują chłopców do Niższego Seminarium w Górnej Grupie
i zapytała mnie: ‹Co Ty na to?›. Odpowiedziałem, że tego pragnę i tak się zaczęło.
Od 01.09.1947 r. do matury 1951 r. byłem w Górnej Grupie, potem w Pieniężnie
w Wyższym Seminarium i w Nysie u Werbistów ukończyłem Filozofię.
Przyszła choroba – nadciśnienie i musiałem przerwać naukę. Od 1954 r. do święceń
kapłańskich byłem w Wyższym Seminarium we Wrocławiu. Święceń udzielał nam
w liczbie 56 kapłanów ks. Kardynał Bolesław Kominek, 15.06.1958 r. Do dzisiaj
pozostało nas 10 kapłanów.
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• telefonicznie do Sekretarza Gminy Kobierzyce:
Marii Wilk, tel. 71 36 98 125
• pisemnie na adres Urzędu Gminy Kobierzyce:
al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce

ISSN 2450-4718

A teraz chcę wypowiedzieć te trzy słowa:
Dziękuję, Przepraszam, Proszę.
Dziękuję Panu Bogu na powołanie, Matce Boskiej za opiekę, błogosławionej Marcie Wieckiej za przykład życia Bożego, ludziom, rodzicom, braciom i siostrom oraz
krewnym i przyjaciołom, którzy kochają moje kapłaństwo - parafianom. Drogiej
Matce, przełożonym, profesorom, proboszczom, wszystkim, którzy modlili się i pomagali w życiu i obecnym.
Przepraszam za wszystkie niedociągnięcia, zaniedbania i proszę o modlitwę
w mojej intencji.

†

/ 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:

• pocztą elektroniczną na e-mail:
info@ugk.pl

Pierwszą placówką wikariatu był Gryfów Śląski, po roku zostałem proboszczem
sąsiedniej parafii – Chmieleń we trzech kościołach z widokiem na Śnieżkę. Po 16 latach pracy przeniosłem się na niziny, trafiło na Bielany Wrocławskie na jeden kościół
– z widokiem na Sobótkę. Proboszczowałem 28 lat, a 15 lat jestem rezydentem.

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

INFORMACJE GMINNE

K O M U N I K AT E P I D E M I O L O G I C Z N Y
Osoby, które wróciły z rejonów, gdzie stwierdzono zachorowania
spowodowane przez koronawirusa COVID19 i odczuwają niepokojące objawy:
gorączkę powyżej 38º C, kaszel, duszność, bóle mięśniowe,
powinny zgłaszać się bezpośrednio do Izby Przyjęć Oddziału Chorób Zakaźnych
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ulicy Koszarowej 5 we Wrocławiu,
tel. 71 395 75 20
Ponadto wszelkich informacji dotyczących postępowania w przypadku zakażenia koronawirusem
udzielają eksperci Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu pod numerami:
+48 693 900 908 - od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 -15.00
+48 603 720 579 – codziennie po 15.00 i w dni wolne od pracy
Dla pacjentów dostępna jest też całodobowa infolinia NFZ – 800 190 590
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INFORMACJE GMINNE / ROZMAITOŚCI

B O N I F I K AT Y D O T Y C Z ĄC E
O P Ł AT Y P R Z E K S Z TA ŁC E N I O W E J
Osoby fizyczne będące właścicielami budynków
mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych, którym zaświadczenie potwierdzające przekształcenie zostało doręczone po dniu 30 listopada
2018 r. (lub dopiero zostanie doręczone), zgodnie
z aktualnie obowiązującym przepisem art. 20 ust.
2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 2020 r. poz. 139) mają
możliwość uzyskania najwyższej 80% bonifikaty
w przypadku zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania zaświadczenia wydanego
przez Wójta Gminy Kobierzyce potwierdzającego
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności. W odpowiedzi na złożony wniosek zostanie wydane pismo informujące o wysokości
opłaty, co zobowiązuje do wpłacenia kwoty podanej
na zaświadczeniu o opłacie jednorazowej do 2 miesięcy od otrzymania tego pisma, zachowując 80%
ulgę.
Przypominamy przy tym, iż warunkiem uzyskania bonifikaty jest, aby:
1. Wnioskodawca nie zalegał z płatnościami wobec
Gminy Kobierzyce z tytułu opłaty za użytkowanie
wieczyste i podatku od nieruchomości.

W związku z nasilającymi się oszustwami na wnuczka i na policjanta, mającymi polegać na wyłudzaniu pieniędzy od starszych osób, policjanci z Posterunku Policji w Kobierzycach
prowadzą działania mające na celu uświadamianie seniorów
Gminy Kobierzyce, jakich sytuacji mają się wystrzegać.
Dzielnicowi w ramach swoich czynności służbowych oraz przeprowadzanych spotkań ze społeczeństwem przestrzegają przed
oszustami, którzy dzwonią do osób starszych podając się za
członka rodziny lub policjanta i pod pretekstem, że potrzebna jest
wpłata pieniędzy na kaucję za najbliższą osobę z rodziny, która
spowodowała wypadek, próbują wyłudzić pieniadze. Oszuści
w rozmowach telefonicznych twierdzą, że jeżeli rodzina nie dokona wpłaty to osoba najbliższa, członek rodziny będzie musiał
pójść do więzienia. Seniorzy w ramach tych działań są informowani, że policja nigdy nie żąda pieniędzy od rodziny.
Seniorzy w ramach działań policji przestrzegani są również
przed wpłacaniem pieniędzy na nieznane konta bankowe.
Oszuści wysyłają fałszywe wiadomości sms, lub listy z nakazem
przelewu pod pretekstem uiszczenia płatności za niezapłacone
podatki lub kredyty.
Policjanci apelują do wszystkich osób, które zostały oszukane
lub próbowano je oszukać, aby zgłaszały zaistniałe fakty na policję, żeby można było skutecznie wyeliminować niewłaściwe
postępowanie oszustów.
asp. Paweł Artymowicz

2. Wnioskodawca nie korzystał wcześniej z bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
udzielonej przez Gminę Kobierzyce, chyba że bonifikata została zwrócona.
Osoby nie korzystające z bonifikaty uiszczają opłatę
za rok 2019 w terminie do 29.02.2020 roku i za
rok 2020 do 31.03.2020 r. Wniesienie wniosku
w dowolnym terminie, późniejszym niż 2 miesiące
od otrzymania zaświadczenia potwierdzającego
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, uprawnia do skorzystania
z bonifikaty odpowiednio mniejszej dla danego
roku.
70% - w przypadku, gdy wniosek zostanie złożony
po okresie 2 miesięcy od otrzymania zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności, ale
przed końcem 2020 roku.
60% - w przypadku, gdy wniosek zostanie złożony
w 2021 roku.
50% - w przypadku, gdy wniosek zostanie złożony
w 2022 roku.
40% - w przypadku, gdy wniosek zostanie złożony
w 2023 roku.

Ponad 1000 000 złotych
w grantach od Lider A4
na wiosnę!
Już w II kwartale Stowarzyszenie Lider A4 uruchomi nabór grantów na zadania
w obszarze:
- zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Lider A4
- granty, mające na celu podnoszenie świadomości ekologicznej
i kształtowanie postaw konsumenckich
- aktywizacja osób marginalizowanych społecznie i środowisk lokalnych
- rozwój infrastruktury rekreacji na obszarze Lider A4
- rozwój infrastruktury aktywności kulturalnej na obszarze Lider A4
- estetyzacja i poprawa dostępności publicznych przestrzeni wiejskich obszaru
Lider A4
Łączna alokacja środków do rozdysponowania w konkursach wyniesie ok. 1000 000 zł.
Grantobiorcą może być:
- osoba fizyczna, która jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
jest pełnoletnia i ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym Lokalną
Strategią Rozwoju (tj. gminy: Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Domaniów, Siechnice,
Żórawina), oraz organizacje działające w obszarze pożytku publicznego.
Grant nie może być realizowany w ramach wykonywanej działalności gospodarczej!
Minimalna wartość grantu to 5 tyś. zł, a maksymalna to 50 tyś. zł.
Na przełomie marca i kwietnia w każdej z naszych gmin członkowskich odbędą się
warsztaty przygotowujące grantobiorców do konkursu.
Szczegółowe terminy i lokalizacje będą niebawem opublikowane na naszej stronie
internetowej: www.lider-a4.pl
Zespół Lider A4

INFORMACJE GMINNE / EDUKACJA
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Z obrad Rady Gminy Kobierzyce
21 lutego odbyła się XVI sesja Rady Gminy
Kobierzyce. Podjęto 23 uchwały. Dotyczyły
one m.in.: zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2020 r., ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobierzyce oraz
określenia granic obwodów publicznych
szkół podstawowych od dnia 1 września
2020 r., regulaminu korzystania z siłowni
zewnętrznych należących do Gminy Kobierzyce, przystąpienia do sporządzenia zmia-

ny studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kobierzyce, przystąpienia do sporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obszarów położonych w m.in.
w takich miejscowościach jak: Żurawice,
Chrzanów, Bielany Wrocławskie. Plany posiedzeń oraz wszystkie podjęte uchwały
znajdują się na stronie internetowej Gminy
Kobierzyce: www.ugk.pl.
Maria Okraszewska

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI,
PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Termin składania wniosków: 30 marca - 10 kwietnia 2020 r.
Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza się na rok szkolny 2020/2021
na wolne miejsca w tych przedszkolach. Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych dotyczy dzieci: 3-6 letnich zamieszkałych na terenie Gminy Kobierzyce. Dzieci 6-letnie (ur. 2014 r.): realizują
obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej, która
jest szkołą obwodową ze względu na miejsce zamieszkania dziecka lub w przedszkolu lub realizują obowiązek szkolny w I klasie w szkole podstawowej, która jest szkołą obwodową ze względu na miejsce zamieszkania
dziecka. Dzieci 5-letnie mogą realizować wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkole
podstawowej.
Terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria gminne są opublikowane w Zarządzeniu Nr REKiS.0050.1.14.2020
Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 28 stycznia 2020 roku.
Rodzic/prawny opiekun składa wniosek wraz z dokumentami w przedszkolu wskazanym jako
przedszkole I wyboru. O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń.
W celu potwierdzenia okoliczności zawartych we wniosku i oświadczeniach Wójt Gminy Kobierzyce
korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje.
Szczegółowe informacje i formularze są dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy Kobierzyce
www.ugk.pl, w Referacie Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 71/36 98 196-197 lub 207, a także w gminnych
placówkach oświatowych.

Otwarcie świetlicy
w Żernikach Małych

8 lutego 2020 roku odbyło się oficjalne otwarcie świetlicy wiejskiej w Żernikach Małych. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Ryszard
Pacholik Wójt Gminy Kobierzyce, Andrzej
Krzesłowski – radny i sołtys miejscowości oraz
Zbigniew Karaś właściel firmy wykonującej.

Obiekt został poświęcony przez księdza proboszcza Ireneusza Alczyka. Spotkanie uświetniły występy wokalistów Kobierzyckiego
Ośrodka Kultury. Słodki poczęstunek przygotowały mieszkanki Żernik Małych.
Andrzej Krzesłowski

Oczyszczacze powietrza
w Przedszkolu
Samorządowym
w Kobierzycach
Przedszkole to specyficzne miejsce, przebywa w nim jednocześnie wiele dzieci,
z których część zmaga się z infekcjami bakteryjnymi czy wirusowymi lub alergiami.
Sezon grzewczy nierozerwalnie łączy się
ze smogiem jak i ze zwiększoną zachorowalnością na przeziębienie i grypę.
Mimo zachowania reżimu sanitarnego
w pomieszczeniach obecne są roztocza,
wirusy, bakterie, alergeny w tym kurz, pyłki,
zarodniki grzybów oraz składniki smogu.
Dzieci jako osoby szczególnie narażone na
szkodliwy wpływ zanieczyszczeń powietrza
powinny być otoczone szczególną opieką.
O ile nie mamy wpływu na stan powietrza
na zewnątrz, możemy diametralnie zmienić

jego jakość w pomieszczeniach przedszkolnych. Z pomocą przychodzą nam oczyszczacze powietrza, które potrafią niwelować
niemal 100% zanieczyszczeń z otaczającego nas powietrza. Aby zapewnić czyste powietrze we wszystkich salach przedszkolnych zainstalowane zostały oczyszczacze
powietrza. Zakup oczyszczaczy powietrza
to inwestycja nie tylko w czyste powietrze,
ale także w zdrowie i dobre samopoczucie
naszych podopiecznych.
Mamy nadzieję, że ta inwestycja przyczyni
się to do poprawy jakości powietrza, którym oddychają nasze dzieci i zmniejszy
ilość zachorowań.
Halina Waligórska
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Coraz częściej słyszymy o smogu, którym
potocznie nazywany jest problem z zanieczyszczeniami powietrza, występującymi
w postaci różnych drobin i pyłów, które
szkodzą naszemu zdrowiu. Z tym zjawiskiem najczęściej spotykamy się w okresie
grzewczym, gdyż wtedy jest ono bardziej
zauważalne, lecz nie tylko, bo latem również mamy emisje zanieczyszczeń.
Jak podaje Krajowy Ośrodek Bilansowania
i Zarządzania Emisjami [KOBiZE], głównym powodem zanieczyszczeń w Polsce
jest niska emisja jako wynik spalania węgla i drewna w domowych piecach, kotłach
i kominkach. Niska emisja, nazwana tak ze
względu na niskie kominy, z których wydobywają się zanieczyszczenia, odpowiada
za ponad 50% emisji pyłów (PM10) i 87%
emisji substancji silnie rakotwórczej i mutagennej jaką jest benzo(a)piren.

Zapisy te w przypadku kotłów klasy 3 i 4
będą obowiązywały od 1 lipca 2028 r. Ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza, zarówno krótko- jak i długotrwała, powoduje
całe spektrum efektów zdrowotnych, które
wiążą się ze zwiększoną chorobowością jak
i umieralnością związaną z chorobami układu oddechowego, nerwowego, krążenia
i chorobami nowotworowymi, jak również
może wpłynąć na płodność.

W związku z powyższym z końcem listopada zeszłego roku Gmina Kobierzyce sfinansowała montaż czujników monitorujących
stan jakości powietrza w szkołach zlokalizowanych na terenie gminy. Urządzenia te
informują o stężeniu pyłów zawieszonych
- PM 2.5 i PM 10 (odpowiadających za tzw.
smog), a także o temperaturze powietrza,
wilgotności i ciśnieniu. Bieżąca wiedza o stanie
zanieczyszczeń powietrza ma służyć mieszkańcom do podejmowania decyzji o pobycie
Dlaczego niska emisja ma tak duży udział
na zewnątrz budynków osób szczególnie naw źródłach emisji zanieczyszczeń? Poworażonych na działanie smogu, tj. dzieci, osoby
dów jest kilka, a najważniejsze z nich to urząstarsze, kobiety w ciąży, osoby z chorobami
dzenia o niskiej sprawności energetycznej
układu oddechowego. Samorząd gminy prai bardzo wysokiej emisyjności, jak również
gnie, aby czujniki miały również działanie presłabo ocieplone domy, których ogrzanie
wencyjne, uświadamiające mieszkańcom, jak
wiąże się z większym zużyciem opału. Barduży wpływ na jakość powietrza ma spalanie
dzo duży wpływ na ilość zanieczyszczeń ma
odpadów w piecach i kotłach c.o. czy ogrzespalanie niewłaściwych paliw, które są zawanie domów słabej jakości paliwem, czy
bronione lub o niewłaściwych parametrach.
korzystanie z urządzeń grzewczych o niskiej
Warto w tym miejscu przypomnieć, że od
sprawności a wysokiej emisyjności.
1 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Wyniki można śledzić na stronie: www.ugk.
nr XLI/1407/17 z dnia 30 listopada 2017 r. pl/jakosc-powietrza, www.naszepowietrze.pl,
w sprawie wprowadzenia na obszarze wo- bądź korzystając z aplikacji Syngeos na telejewództwa dolnośląskiego, z wyłączeniem fon, którą dla systemów opartych o Android
Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń można pobrać ze sklepu Google Play, a dla
i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, systemów opartych o IOS można pobrać
w których następuje spalanie paliw.
z App Store.

BĄDŹMY PROE

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na organizm ludzki.
Źródło: Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, ISBN: 978-83-943065-0-2.

Zachęcamy do wspólnego dbania o jakość
powietrza, zaczynając od edukacji ekologicznej i dzielenia się informacjami o walce
ze smogiem, jak również do zapoznania się
i korzystania ze wsparcia finansowego dotyczącego wymiany źródła ogrzewania lub
termomodernizacji. Pamiętajmy, że wspólnymi siłami możemy więcej!
WYMIANA ŹRÓDŁA OGRZEWANIA
A WSPARCIE FINANSOWE

Wymiana źródła ogrzewania na bardziej
ekologiczne źródło wsparta jest licznymi
programami pomocowymi, które oferują
dotacje na ten cel, m.in.:
• program Czyste Powietrze,
Zgodnie z zapisami ww. uchwale od dnia Mając na uwadze rosnące zainteresowa• program Mój Prąd,
01.07.2018 r. wprowadza się zakaz sto- nie tematyką smogu, jak również edukację
Do programów lokalnych należą:
sowania:
ekologiczną w zakresie dbania o jakość po• Program Ograniczania Niskiej Emisji
• mułów i flotokoncentratów węglowych wietrza, w styczniu br. odbyło się spotkanie (PONE) dla Gminy Kobierzyce,
oraz mieszanek produkowanych z ich dla mieszkańców, w ramach Dolnośląskiej • Koalicja na rzecz poprawy jakości powieKampanii Ekoedukacyjnej - Dobra Atmosfewykorzystaniem,
trza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej
ra, w trakcie którego omawiane były między
(ZIT WrOF).
• węgla brunatnego oraz paliw w stainnymi: skutki i przyczyny zanieczyszczeń
Gmina Kobierzyce jest partnerem projektu.
łych produkowanych z wykorzystaniem
powietrza oraz kryzysu klimatycznego,
Poniżej przedstawiamy informacje o ww.
tego węgla,
a w tym czym jest smog, rodzaje zanieczysz• węgla kamiennego w postaci sypkiej czeń i ich wpływ na zdrowie, ekologiczne programach.
o uziarnieniu poniżej 3 mm,
źródła ogrzewania: koszty, korzyści i środki, PROGRAM CZYSTE POWIETRZE
• biomasy stałej o wilgotności w stanie z których można skorzystać (program Czyste Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Powietrze, Mój Prąd, ulga termomoder- i Gospodarki Wodnej uruchomił program
roboczym powyżej 20%.
nizacyjna, programy lokalne), prezentacja dofinasowania nowych źródeł ciepła i terZgodnie z zapisami uchwały od dnia 1 lip- kalkulatora efektywności energetycznej momodernizacji budynków jednorodzinca 2024 r. źródła ogrzewania wykorzystu- EKODOM (www.ekodom.edu.pl).
nych pn. Czyste Powietrze. To kompleksowy
jące paliwa stałe oddane do użytkowania
program, którego celem jest zmniejszenie
przed 1 lipca 2018 roku, nie spełniające Główną przesłanką spotkania było uświado- lub uniknięcie emisji pyłów i innych zaniewymagań w zakresie minimalnych stan- mienie wszystkim obecnym jak duży wpływ czyszczeń wprowadzanych do atmosfery
dardów emisyjnych odpowiadających kla- może mieć każdy z nas na jakość otaczają- przez domy jednorodzinne. Program skupia
sie 3 (tj. kotłów bezklasowych oraz klasy cego nas powietrza, bo każdy może zrobić się na wymianie starych pieców i kotłów
1 i 2) pod względem granicznych wartości coś, co wesprze walkę ze smogiem. Może na paliwo stałe oraz termomodernizacji
emisji pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012, to być ocieplenie domu, wymiana pieca na budynków jednorodzinnych, by efektywnie
powinny zostać zlikwidowane i wymienio- ekologiczne źródło ogrzewania, jak też sze- zarządzać energią. Program skierowany jest
ne na kotły spełniające normy klasy 5 wg rzenie wśród rodziny i znajomych informacji do osób fizycznych będących właścicielami
normy PN-EN 303-5:2012 lub inne ekolo- o źródłach zanieczyszczeń i jak możemy je domów jednorodzinnych. Wysokość udzieograniczyć.
giczne źródła ogrzewania.

lanej dotacji uzależniona jest od dochodów
na członka rodziny i mieści się w przedziale
30-90%. Szczegółowe informacje na temat
programu znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.wfosigw.wroclaw.pl,
w punkcie obsługi klienta we Wrocławiu
ul. Sztabowa 32 w godzinach 8.00-15.30
(Osoby niepełnosprawne są obsługiwane
w siedzibie WFOŚiGW we Wrocławiu ul. Jastrzębia 24) lub pod nr tel. 603 669 670.
PROGRAM MÓJ PRĄD
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej uruchomił program
dofinasowania mikroinstalacji fotowoltaicznych pn. Mój Prąd. To program, którego
celem jest zwiększenie produkcji energii
elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie RP. Beneficjentem programu są osoby fizyczne wytwarzające energię
elektryczną na własne potrzeby, które mają
zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem
do sieci energii elektrycznej wytworzonej
w mikroinstalacji. Wysokość udzielonego
dofinansowania w formie dotacji sięga do
50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia,
lecz nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Informacji o programie Mój Prąd
udzielają Doradcy Energetyczni w ramach:
Ogólnopolski system wsparcia doradczego
dla sektora publicznego, mieszkaniowego
oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności
energetycznej oraz OZE. Aby uzyskać informacje należy wejść na stronę: www.doradztwo-energetyczne.gov.pl, wybrać województwo,
w którym się mieszka, przejść do zakładki
kontakt. Funkcjonują również dedykowane
skrzynki:
wnioskimojprad@nfosigw.gov.pl - informacja
o złożonych wnioskach i uzupełnienia dokumentów

INFORMACJE GMINNE

7

E KO L O G I CZ N I!
mojprad@nfosigw.gov.pl - informacja nt. programu (jak złożyć wniosek).
GMINNY PROGRAM PONE
Program Ograniczania Niskiej Emisji dla
Gminy Kobierzyce działa od 2017 roku i polega na dofinansowaniu wymiany starych źródeł ogrzewania opalanych paliwem stałym
niespełniających norm klasy 5 wg PN-EN 3035:2012, na bardziej ekologiczne nowe źródła
ciepła, czyli ogrzewanie:
- biomasę klasy 5, wg PN-EN 303-5:2012;
- elektryczne;
- gazowe;
- odnawialne źródła energii (OZE);
- olejowe;
- węglowe klasy 5, wg PN-EN 303-5:2012.

Program nie dopuszcza dofinansowania do
instalacji montowanej w nowo wybudowanym budynku, w których nie było dotychczas źródła ciepła.
Planowane środki finansowe przeznaczone
na realizację programu to ok. 1 000 000 zł
rocznie.
Dotychczas przeznaczone środki finansowe
zaprezentowane są w tabeli 1.
Szczegółowe informacje na temat programu znajdziecie Państwo w Urzędzie Gminy
Kobierzyce Al. Pałacowa 1, na stronie internetowej: www.ugk.pl, w zakładce gospodarka niskoemisyjna, kontaktując się z pracownikiem UGK pod nr telefonu: 71 36 98 124.

KOALIC JA NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI
POWIETRZA GMIN ZIT AGLOMERAC JI
WROCŁAWSKIEJ (ZIT WrOF)
To program polegający na dofinansowaniu wymiany starych, wysokoemisyjnych
źródeł ciepła (tzw. kopciuchów) na nowoczesne instalacje grzewcze w budynkach
jednorodzinnych. Premiowane będą domy
o dobrym standardzie termicznym (a więc
docieplone i uszczelnione). W ramach grantu możliwa będzie wymiana na bardzo wygodne i tanie w eksploatacji pompy ciepła,
Wnioskodawcą może być:
ale także instalacje gazowe, kotły bioma• osoba fizyczna posiadająca prawo własno- sowe czy instalacje ogrzewania elektryczści do nieruchomości, w tym osoba fizyczna nego (pod warunkiem, że będą zasilane
prowadząca działalność gospodarczą (po energią z własnego systemu fotowoltaiczzłożeniu oświadczenia o pomocy de minimis), nego). Nie jest dopuszczona wymiana na
• wspólnota mieszkaniowa posiadająca sto- kotły olejowe czy kotły węglowe (choćby
sowną uchwałę dot. zgody mieszkańców na najnowocześniejsze). Dofinansowanie dla
mieszkańców w ramach obecnie uruchawymianę źródła ogrzewania,
mianego projektu wyniesie 85% kosztów
• spółdzielnia mieszkaniowa.
kwalifikowalnych nowej instalacji grzewKotły kwalifikowane do wymiany:
czej, ale nie więcej niż 35 tys. zł.
Zgodnie z zasadami programu, inwestor
po podpisaniu umowy o dofinansowanie,
może ubiegać się o zwrot 50% kosztów
kwalifikowanych, lecz nie więcej niż:
- 10.000,00 zł na budynek mieszkalny lub
lokal mieszkalny (posiadający indywidualne ogrzewanie),
- iloczyn liczby lokali mieszkalnych korzystających ze wspólnego źródła ogrzewania
i kwoty 4.000,00 zł w przypadku wspólnot
lub spółdzielni mieszkaniowych.

Emisja pyłów z domowych urządzeń grzewczych [mg/m³] wg Polskiej Izby Ekologii.
źródło: Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, ISBN: 978-83-943065-0-2

Rok trwania
programu

Ilość osób, które
skorzystały z PONE

Wypłacona kwota
dofinansowań

2017

48 mieszkańców i Wspólnoty
Mieszkaniowe Pustków Żurawski

570.240,57 zł

2018

171 mieszkańców

1.441.935,50 zł

2019

138 mieszkańców

1.169.960,27 zł

Tabela 1. Wysokość dofinansowań wypłacona mieszkańcom w ramach PONE.
Źródło: opracowanie własne
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Od stycznia br. na terenie Gminy Kobierzyce przeprowadzane są kontrole przestrzegania przepisów o ochronie środowiska
w zakresie przeciwdziałania nielegalnemu
spalaniu odpadów oraz w zakresie przestrzegania ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w Uchwale Sejmiku Wo• kotły kwalifikowane do wymiany to kotły Szczegółowe informacje na temat progra- jewództwa Dolnośląskiego nr XLI/1407/17
opalane paliwem stałym w szczególności mu znajdziecie Państwo na stronie interne- z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowęglem nie spełniające normy klasy 5 PN- towej: www.eko-cieplo.com, oraz kontaktu- wadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wro-EN 303-5:2012,
jąc się z pracownikiem UGK pod nr telefonu:
cław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów
Program nie dopuszcza wymiany np. kotła 71 36 98 124, bądź z pracownikiem Stowa- w zakresie eksploatacji instalacji, w których
gazowego na nowszy kocioł gazowy lub ko- rzyszenia Wolna Przedsiębiorczość pod nr następuje spalanie paliw (dalej: uchwała
tła gazowego na np. kocioł klasy 5 wykorzy- telefonu: 74 645 01 31.
antysmogowa).
stujący paliwo stałe.
Przypominamy, że zgodnie z zapisami
uchwały antysmogowej od dnia 01.07.2018 r.
wprowadzono zakaz stosowania w instalacjach grzewczych:
- mułów i flotokoncentratów węglowych
oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
- węgla brunatnego oraz paliw w stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
- węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,
- biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Źródła emisji wg Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami.
Źródło: Miniprzewodnik po Wielkim SMOGU na Dolnym Śląsku, edycja 2019.

- nie spełniające wymagań w zakresie minimalnych standardów emisyjnych odpowiadających klasie 3 (tj. kotłów bezklasowych,
oraz klasy 1 i 2) do dnia 1 lipca 2024 r.,
- spełniające wymagania w zakresie minimalnych standardów emisyjnych odpowiadających klasie 3 i 4 do dnia 1 lipca 2028 r.
Wspomniane wyżej kotły, powinny zostać
zlikwidowane i wymienione na kotły spełniające normy klasy 5 wg normy PN-EN
303-5:2012 lub inne ekologiczne źródła
ogrzewania.
Mieszkańcy, którzy zdecydują się wymienić
kotły na nowe ekologiczne źródła ogrzewania, mogą skorzystać z dofinansowania
m.in z Gminnego Programu Ograniczania
Niskiej Emisji, w którym forma dofinansowania to 50% kosztów kwalifikowanych,
maksymalnie 10 tysięcy złotych. Mieszkańcy
domów jednorodzinnych mogą skorzystać
z programu pn. Koalicja na rzecz poprawy
jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WrOF), w którym mieszkańcy
będą się starać o grant z funduszy unijnych,
kwota dofinansowania to 85% kosztów
kwalifikowanych, ale nie więcej niż 35 tys. zł.

Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami prosimy o zapoznanie się z mateUchwała antysmogowa określa również
riałami na stronie internetowej: www.ugk.pl,
termin do kiedy można korzystać ze źródeł
w zakładce Gospodarka Niskoemisyjna lub
ogrzewania wykorzystujących paliwa stałe
skontaktowanie się z pracownikiem UGK
oddane do użytkowania przed 1 lipca 2018
pod numerem telefonu: 71 36 98 124.
roku pod względem granicznych wartości
Joanna Żygadło
emisji pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012:
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Pozyskanie środków
finansowych ze
Stowarzyszenia Lider A4
Na podstawie umowy wg wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Stowarzyszenia Lider
A4 dnia 21.08.2019 r. uchwała nr Z/01/VIII/19
i zaakceptowanego przez Zarząd Województwa dnia 02.09.2019 r., Stowarzyszenie Bielany dla Ciebie kolejny raz pozyskało
zewnętrzne środki finansowe na realizację
zadania: Stworzenie bezpiecznego miejsca
spotkań aktywizacji kulturalnej i integracji
mieszkańców poprzez wykonanie i montaż
balustrady zabezpieczającej taras przy siedzibie Stowarzyszenia Bielany dla Ciebie w Bielanach Wrocławskich. Zabezpieczenie tarasu
daje możliwość prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu i tym samym uatrakcyjnienie
działań i pogłębienie więzi mieszkańców.

Grant został pozyskany dzięki zaangażowaniu członków Stowarzyszenia m.in. Elżbiety
Regulskiej, która napisała wniosek o pozyskanie grantu oraz Marcina Pytki, który wykonał projekt balustrady oraz nadzorował
jej montaż. W pracach rozładunkowych
i montażowych pomagali członkowie Stowarzyszenia. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 22.570,00 zł, w tym wkład własny
grantobiorcy to 451,00 zł. Zamontowanie
balustrady jest niewątpliwie kolejnym sukcesem w działalności Stowarzyszenia i ma
duży wpływ na bezpieczeństwo korzystających z zajęć.
Zarząd Stowarzyszenia
Bielany dla Ciebie

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 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.

Pełen atrakcji i twórczej
pracy rok 2019

Stowarzyszenie Bielany dla Ciebie podsumowało pracę w 2019 roku. Swoją działalność
opierało na zadaniach zawartych w statucie,
jak i na działaniach wynikających z kreatywności członków Stowarzyszenia. Zgodnie
z umową program był współfinansowany
przez Gminę Kobierzyce. W oparciu o przyjęte założenia zrealizowaliśmy trzy wycieczki
dla mieszkańców Gminy Kobierzyce: do Kórnika, Brzegu Opolskiego i dwudniową do
Warszawy. Cyklicznie organizowane wycieczki są kontynuacją programu: Poznajemy swój
kraj. Nie zabrakło w nich akcentu relaksacyjnego w postaci ogniska i pieczenia kiełbasek.
Korzystanie z dóbr kultury - to wspólne wyjścia do kina, teatru i na wystawy m.in. fresków
z Kaplicy Sykstyńskiej. Sprawność fizyczną
doskonaliliśmy na basenie Ślęza, przy grze
w kręgle, a sprawność umysłu - uczestnicząc
w zajęciach z języka obcego. W każdy wtorek
grupa seniorów spotykała się w naszej siedzibie na zajęciach technicznych z florystyki
i carvingu. Wykonane podczas zajęć ozdoby
świąteczne, kwiaty z krepiny oraz wiązanki
z ziół sprzedawane były na kiermaszach i podczas świąt okolicznościowych. Ponadto dla
mieszkańców z okazji Święta Niepodległości
przygotowaliśmy kotyliony w barwach narodowych. Stanisława Urbanik we współpracy
z członkinią stowarzyszenia wykonały, jak co
roku, wieniec na gminne dożynki.

Na dożynkowy konkurs kulinarny Stowarzyszenie przygotowało deser - Ciasto jabłkowe,
który zajął pierwsze miejsce.
Zaoferowaliśmy też bezpłatną pomoc w nauce
z języka polskiego, fizyki i matematyki, z której
chętnie skorzystało ośmioro uczniów. Efektem
tej pomocy była poprawa ocen z tych przedmiotów. Dla dzieci zorganizowaliśmy również
zajęcia świetlicowe w okresie ferii zimowych
i wakacji, w których wzięło udział 41 dzieci.
Wszystkie osoby zaangażowane w działania
dbały też o otoczenie siedziby jak i pomieszczenia w samym budynku. Z funduszy pozyskanych z kiermaszów zakupiono krzewy
i rośliny na kwotę 3.500 zł. Nasadzenia połączone z rekultywacją podłoża wpłynęły
na poprawę estetyki otoczenia.
Członkowie Stowarzyszenia część prac przy
realizacji programu wykonali w ramach wolontariatu i wykazali to jako wkład własny
na kwotę 8.458 zł. Wszystkim członkom,
osobom wspierającym oraz sympatykom
Stowarzyszenia za nawet najmniejszy wkład
pracy gorące podziękowania składa zarząd
stowarzyszenia. Pragniemy zauważyć, że
wszystkie te wspólne działania mają duży
wpływ na integrację mieszkańców i przynoszą wymierne efekty w postaci zmieniającego się wizerunku otoczenia.
Zarząd Stowarzyszenia
Bielany dla Ciebie

Atrakcyjne ferie ze Stowarzyszeniem „Bielany dla Ciebie”
Jak co roku podczas ferii Stowarzyszenie
Bielany dla Ciebie zorganizowało zajęcia
świetlicowe dla dzieci, których rodzice
pracowali i nie mogli wyjechać na wypoczynek. Opiekunowie w świetlicy zadbali,
aby dzieci nie nudziły się. Oprócz zajęć
świetlicowych takich jak gry planszowe,
zabawy ruchowe, dzieci tworzyły piękne
prace plastyczne - wiosenne kompozycje
w koszyczku i kartki walentynkowe, a na
warsztatach zrobiły dla siebie biżuterię.
Wychodziły do kina, do kręgielni, do Loopy's World. Projekt był zrealizowany w ramach umowy z Gminą Kobierzyce.
Zarząd Stowarzyszenia
Bielany dla Ciebie
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„Olga Tokarczuk
– nasza polska noblistka”.
Portrety pisarki w wykonaniu
uczniów ZSP w Wysokiej

Zimowisko z TPD
Dzieci z terenu Gminy Kobierzyce spędziły
tydzień ferii zimowych w Zakopanem. W drodze odwiedziliśmy Kraków, byliśmy u smoka na Wawelu, w Rynku, w Kościele Mariackim, w Sukiennicach, przeszliśmy drogą
królewską. Był też czas na zakup pamiątek.
W Zakopanem zastaliśmy piękną zimę. Kilka razy byliśmy na stoku. Część dzieci bawiła się na sankach, część jeździła na nartach.
Codziennie mieliśmy jakieś dodatkowe
atrakcje: kino, lodowisko, baseny w Chochołowie, no i Walentynki na Krupówkach.

WIOSNA/L ATO 2020
KRAKÓW – PIENINY – ZAKOPANE
14-16.06.2020 r. (3 dni) - cena wycieczki: 360 zł
W cenie:
przejazd autokarem; 2 noclegi (Zakopane, szkolne
schronisko - Krzeptówki 2); wyżywienie (od kolacji
14.06. do obiadu 16.06.); ubezpieczenie; opieka doświadczonej kadry pedagogicznej
W programie:
zwiedzanie Krakowa; całodniowa wycieczka w Pieniny;
zamek w Nidzicy - spływ Dunajcem; wąwóz Homole zwiedzanie Zakopanego
Autor pracy: Jakub Gawin kl. III b

Tylko literatura jest w stanie pozwolić nam
wejść głęboko w życie drugiej istoty, rozumieć
jej racje, dzielić jej uczucia, przeżyć jej los.
przemowa noblowska
Olgi Tokarczuk Czuły narrator
Olga Tokarczuk polska pisarka, eseistka, poetka otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie
literatury za rok 2018. Została wyróżniona przez
Szwedzką Akademię za wyobraźnię narracyjną,
która z encyklopedyczną pasją pokazuje przekraczanie granic jako formę życia. Ponadto jest
laureatką Międzynarodowej Nagrody Bookera,
dwukrotną laureatką Nagrody Literackiej Nike,
nagrody im. Jana Michalskiego, dwukrotnie
była nominowana do National Book Award.
Aby zachęcić uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkonego w Wysokiej do bliższego zainteresowania się postacią naszej noblistki Olgi
Tokarczuk został zorganizowany konkurs czytelniczo-plastyczny i literacki związany z jej osobą.
Uczestnicy brali udział w dwóch kategoriach:
klasy 1-3 skupiły się na części plastycznej, a starsi,
z klas 4-8 mieli okazję zmierzyć się z literackim
dorobkiem pisarki. Zadaniem najmłodszych
było stworzenie portretu noblistki w dowolnej
technice. Dzięki temu, że sama postać Olgi To-

karczuk jest bardzo barwna, w wykonanych
pracach było mnóstwo dziecięcej ekspresji,
kolorów i zaangażowania. Powstało wiele prac,
które zostały wyeksponowane w holu szkoły,
są bardzo żywe i kolorowe, oraz przypominają
wszystkim uczniom o wielkim sukcesie polskiej
literatury. Z pewnością prace te zainspirują
młodych czytelników do bliższego zapoznania
się z twórczością pisarki. Wszyscy uczestnicy
otrzymali nagrody książkowe, ale najwspanialszym efektem była wystawa, która codziennie
witała uczniów w wielu kolorowych odsłonach.
W części literackiej konkursu, adresowanej do
starszych klas, uczniowie musieli zapoznać się
z opowieścią Olgi Tokarczuk Zagubiona dusza
i na jej podstawie, inspirując się ilustracjami
Joanny Concejo, stworzyć własną prozę, która
będzie nawiązywać do tekstu noblistki. Każda
praca była opatrzona krótkim biogramem noblistki. Organizatorów zaskoczyła kreatywność
literacka i dojrzałość - laureatem w tej kategorii
został uczeń klasy 6d Oliwier Smułka. Szkoła
w Wysokiej zakupiła do biblioteki książki Olgi
Tokarczuk. Nauczyciele oraz młodzi czytelnicy mogą korzystać z tej pięknej literatury i odkrywać świat stworzony ze słów.
Joanna Romulska
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wyjazd 14.06. godz. 6.00 (parking k. przedszkola w Kobierzycach ul. Robotnicza); powrót 16.06 - wieczorem.

Zwiedziliśmy zabytki Zakopanego, byliśmy
na targu góralskim i na kuligu. W drodze powrotnej odwiedziliśmy Wadowice, miejsce
urodzin Jana Pawła II. Pełni wrażeń, a co najważniejsze szczęśliwie wróciliśmy do domu.
Dziękujemy za pomoc w organizacji zimowiska Gminie Kobierzyce, Zarządowi i Prezesowi
Banku Spółdzielczego oraz Prezes Gminnej
Spółdzielni w Kobierzycach oraz wychowawcom.
Przewodnicząca Koła Turystycznego TPD
Grażyna Tadeusiak

Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci
w Kobierzycach
– Koło Turystyczne

W programie:
Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku - wejście na Łysą Górę; zwiedzanie opactwa na św. Krzyżu - Kazimierz Dolny; zwiedzanie z przewodnikiem;
Sandomierz - zwiedzenie z przewodnikiem; Pacanów
- Centrum Bajkowe;
wyjazd 1.07 godz. 6.00 - parking k. przedszkola w Kobierzycach, ul. Robotnicza; powrót 03.07 - wieczorem.

BIESZCZADY
15-18.07.2020 r. (4 dni) - cena wycieczki: 490 zł

ZATOR – WADOWICE
23-24.06.2020 r. (2 dni) - cena wycieczki: 350 zł
W cenie:
przejazd autokarem; nocleg (Zakopane - szkolne
schronisko Grodzisko); wyżywienie (obiadokolacja - Wadowice, śniadanie, obiad - Energylandia);
opieka doświadczonej kadry pedagogicznej
W programie:
1 dzień: całodzienny pobyt w Parku Dinozaurów,
Wadowice
2 dzień: całodzienny pobyt w Energylandii, obiad
wyjazd 23.06. godz. 6.00 - parking k. przedszkola w Kobierzycach ul. Robotnicza; powrót 24.06 - wieczorem.

W cenie:
przejazd autokarem; 3 noclegi (szkolne schronisko
Górzanka); wyżywienie (od obiadu 15.07. do obiadu
18.07.); opieka doświadczonej kadry pedagogicznej
W programie:
Huta szkła w Krośnie; elektrownia Solina - Solina;
Polańczyk - Wetlina - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosata - hodowla koni; kolejka bieszczadzka; Komańcza
i wiele innych atrakcji turystycznych...
wyjazd 14.07. (wtorek) godz. 23.00 - parking k. przedszkola w Kobierzycach ul. Robotnicza; powrót 18.07
- późnym wieczorem.
Zapisy i wpłaty 100 zł zaliczki
u Grażyny Tadeusiak

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE – KAZIMIERZ
Pozostałą kwotę na 2 tygodnie przed wyjazdami
DOLNY – SANDOMIERZ – PACANÓW
1-3.07.2020 r. (3 dni) - cena wycieczki: 380 zł
W cenie:
przejazd autokarem; noclegi (Św. Katarzyna Tanie spanie, Kazimierz Dolny Pod wianuszkami, ul. Puławska 80,
wyżywienie (od obiadokolacji 1.07. do obiadu 3.07.);
opieka doświadczonej kadry pedagogicznej

Kobierzyce, ul. Robotnicza 21
(kwiaciarnia k. przedszkola)
tel.: 71 311 11 98
Liczba miejsc ograniczona!
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Poważne rozmowy
o Prawach Dziecka
w SP im. Janusza Korczaka
w ZSP w Wysokiej

Dziecko to mały człowiek, ale jak dorosły
ma swoją godność i jest niepowtarzalne
jako jednostka ludzka. Trzeba rozumieć,
że prawa dziecka to co innego niż jego
podstawowe potrzeby. Dzieci posiadają
prawo do nauki, do informacji, do ochrony
przed poniżającym traktowaniem i karaniem, do życia prywatnego i rodzinnego,
do swobody wypowiedzi - oczywiście stosownie do ich wieku, dojrzałości i rozezna-

Ferie zimowe z KOK-iem
Aktywnie, ciekawie i rekreacyjnie - tak minęły
ferie zimowe zorganizowane przez Kobierzycki Ośrodek Kultury dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Kobierzyce.
Pierwszy tydzień odbywał się stacjonarnie
na warsztatach w ośrodku kultury, wycieczkach i rekreacji w obiekcie KOSiR-u. Dzieci
miały zorganizowany czas na zasadzie półkolonii, z dwoma posiłkami i fachową opieką
pedagogiczną oraz medyczną. Miały okazję
uczestniczyć w interesujących warsztatach
i na zajęciach rekreacyjnych. Były więc zajęcia
w pracowni ceramicznej, w której dzieci robiły magnesy na lodówkę i lepiły z gliny swoją
wizję miasta przyszłości. Na warsztatach plastycznych robiono z filcu zawieszki - sowy
oraz wykonywano dekoracje do zawieszenia
z wykorzystaniem sznurka jutowego i taśmy
jutowej z dodatkami naturalnymi. Dużo
zabawy dostarczyły zajęcia małego chemika, podczas których wyczarowano tęczę

w probówce, magiczny śnieg czy lampę lawę.
Robotyka uczyła projektowania z użyciem
klocków lego i rozwijała zmysł poznawczy.
Jedno z zajęć zostało poświęcone bardzo
potrzebnemu i ważnemu szkoleniu z zakresu
pierwszej pomocy.
Po obiedzie nadchodził czas na zabawy
i gry w hali KOSiR-u. Do dyspozycji dzieci
były m.in. piłka nożna, uni hokej, strzelanie
z łuku, piłki dmuchane do skakania, szczudła i dmuchane zamki. Odbyły się również
trzy wycieczki: do Loopy’s World w Bielanach Wrocławskich, na kręgle w Sky Tower
we Wrocławiu i do Bobolandii.
Drugi tydzień inna już grupa spędziła na
wypoczynku w Szklarskiej Porębie. Zabrano narty, ale na wypadek braku śniegu
organizatorzy mieli w zanadrzu ofertę rekreacyjno-wycieczkową.
KOK

nia własnej sytuacji. Na ten właśnie temat
rozmawiali uczniowie podczas obchodów
30. Rocznicy Uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Z okazji tej rocznicy, a także
obchodzonego 20 listopada Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, uczniowie
naszej szkoły wykonali także plakaty nt.
Prawa Dziecka oczami dziecka.
Magdalena Stachnik

Ferie na sportowo
Turniej tenisa stołowego
w Tyńcu nad Ślęzą
Dnia 15.02. 2020 r. w Tyńcu nad Ślęzą został rozegrany Turniej o Puchar Sołtysa
w tenisie stołowym. Zawodnicy rywalizowali w trzech kategoriach. W grupie
do 7 lat zwyciężył Jan Winiarski, do 18 lat
- Krzysztof Krajewski, a kategorię open wygrał Dawid Rajca. Zwycięzcy swoich kategorii zagrali o super puchar sołtysa.

Podczas ferii zimowych Kobierzycki Ośrodek
Sportu i Rekreacji przygotował szereg atrakcji sportowych dla dzieci z terenu Gminy
Kobierzyce. W pierwszym tygodniu gościliśmy dzieci z przedszkoli samorządowych
z: Wysokiej, Ślęzy, Tyńca Małego, Pustkowa
Żurawskiego oraz Kobierzyc. Codziennie
Halę Widowiskowo-Sportową im. Adama
Wójcika w Kobierzycach odwiedzało około 50 dzieci, które podczas 3-godzinnych
zajęć miały zapewnione atrakcje sportowe
m.in. wyścigi, gry i zabawy sprawnościowe.

Nad bezpieczeństwem dzieci dodatkowo czuwał ratownik medyczny. W drugim tygodniu
ferii w godzinach od 9:00 do 14:00, odbywały
się otwarte zajęcia sportowe z których mogły
skorzystać dzieci w każdym wieku. Uczestnicy
zajęć pod czujnym okiem instruktorów brali
udział w zajęciach sportowych takich jak: piłka
nożna, koszykówka, piłka ręczna, siatkówka,
dwa ognie, unihokej. Dzieci wychodziły z hali
uśmiechnięte i zadowolone i już z niecierpliwością czekają na kolejne zajęcia sportowe.
Cyprian Łoposzko

Wygrał jeden z najmłodszych uczestników Krzysztof Krajewski, który zaskoczył
wszystkich zawodników oraz kibiców
bardzo wysoką formą. Puchary wręczył
sołtys Tyńca nad Ślęzą Waldemar Winiarski. Zapraszamy za rok!
Waldemar Winiarski
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Poznaliśmy najlepszych sportowców
Gminy Kobierzyce w 2019 r.

Piłkarki ręczne KPR Gminy Kobierzyce

W sobotę 22 lutego 2020 roku w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Adama Wójcika
w Kobierzycach podczas Balu Sportu zostały
podane wyniki Plebiscytu Sportu Gminy Kobierzyce. Prowadzącymi byli Maja Muszyńska
- Dyrektor KOSIR i Radosław Bielecki (kabaret
Neonówka). Nagrody laureatom wręczali: Wójt
Gminy Kobierzyce - Ryszard Pacholik, Zastępca
Wójta Gminy Kobierzyce - Piotr Kopeć, Prezes
Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów
- Mariusz Jędra i Prezes KS Błękitni Pustków
Wilczkowski - Damian Wrona.

Oto laureaci w poszczególnych kategoriach:
SPORTOWIEC ROKU 2019
1. Kinga Jakubowska - piłka ręczna / KPR
Gminy Kobierzyce
2. Mariola Wiertelak - piłka ręczna / KPR
Gminy Kobierzyce
3. Monika Koprowska - piłka ręczna/KPR
Gminy Kobierzyce
TRENER ROKU 2019
1. Edyta Majdzińska - piłka ręczna / KPR
Gminy Kobierzyce

2. Karol Jaśko - koszykówka / Basket KOSiR
3. Dariusz Kwiecień - karate shinkyokushin
KOSiR
DRUŻ YNA ROKU 2019
1. KPR Gminy Kobierzyce - piłka ręczna
2. WKS Wierzbice - piłka nożna
3. KS Badminton Kobierzyce - badminton
MŁODZIEŻOWY SPORTOWIEC ROKU 2019
1. Maksymilian Włoszek - judo
2. Hubert Laskowski - rajdy samochodowe
3. Paulina Ilnicka - piłka ręczna

W części artystycznej wystąpili: Łukasz
Świrka (pokazy akrobatyki sportowej), zespół No Name z KOK oraz sekcja tańca towarzyskiego dla dorosłych.
Wszystkim laureatom Plebiscytu Sportu
Gminy Kobierzyce serdecznie gratulujemy!
Organizatorem plebiscytu był Kobierzycki
Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Cyprian Łoposzko

Wywiad z Kingą Jakubowską
- najlepszą zawodniczką roku 2019
w Plebiscycie Sportu Gminy Kobierzyce
- Moje gratulacje. Jak przyjęłaś to zaszczytne wyróżnienie?

wywalczymy w tym roku pierwszy historyczny medal dla Gminy Kobierzyce. Dla mnie tak
naprawdę liczy się tylko drużyna, choć oczyKinga Jakubowska - Jest mi niezmiernie
wiście cieszą mnie indywidualne sukcesy.
miło i bardzo się cieszę z takiego wyróżnienia. Ogólnie, jest to dla mnie duża motywa- - A tych ostatnio nie brakowało. Jesteś w kacja do dalszej, ciężkiej pracy i do zdobywa- drze narodowej seniorek, w Plebiscycie ‹Słonia kolejnych laurów.
wa Sportowego› okrzyknięto Cię największą
sportową nadzieją, zajęłaś 5. miejsce wraz
- Jesteś tak naprawdę podwójną laureatz Reprezentacją Polski w Mistrzostwach
ką, bowiem KPR Gminy Kobierzyce wygrał
Świata w piłce ręcznej plażowej, a z drużyną
w kategorii Drużyna Roku 2019, ty zwycięKPR Gminy Kobierzyce jesteście największą
żyłaś indywidualnie, a kolejne miejsca zategoroczną rewelacją rozgrywek o Mistrzojęły koleżanki z zespołu: Mariola Wiertelak
stwo Polski. To chyba bardzo budujące?
i Monika Koprowska. To chyba jest dla was
- Każdy sportowiec bardzo ciężko pracuje
ostatnio bardzo dobry okres w życiu?
na treningach, by w końcu odnosić suk- Oczywiście, że tak. W PGNiG ‹Superlidze›
cesy. My mamy wspaniały zespół, bardzo
idzie nam bardzo dobrze, jesteśmy na trzecim
dobrą trenerkę (Edytę Majdzińską - przyp.
miejscu w tabeli i bardzo wierzymy w to, że
redakcji), oddanych działaczy i najlepszych

w Polsce kibiców. Oni jeżdżą za nami po całej Polsce, ich gorący doping nas uskrzydla.
W trakcie meczów w hali w Kobierzycach wielokrotnie pomogli nam w trudnych momentach. Naprawdę warto dla nich grać i oczywiście - wygrywać!
- A twoje plany indywidualne na przyszłość.
Jakie są?
- Na razie podpisałam kontrakt w Kobierzycach
na następny sezon i nie myślę jeszcze o wyjeździe do zagranicznego klubu. Chciałabym wywalczyć pewne miejsce w kadrze narodowej piłkarek ręcznych i zrobię wszystko, by tak się stało.
- Znając Ciebie - jestem pewien, że tak będzie.
Dziękuję za rozmowę.
- Dziękuję bardzo.
Janusz Kołodziej

Kinga Jakubowska - KPR Gminy Kobierzyce
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Rozmowa z Edytą
Majdzińską - trenerką
KPR Gminy Kobierzyce
- Serdecznie gratulujemy takich wyróżnień.
Najlepszy trener, najlepsza drużyna i trzy
Pani podopieczne w komplecie na podium
w klasyfikacji indywidualnej Plebiscytu
Sportu Gminy Kobierzyce. Czego chcieć
więcej?
Edyta Majdzińska - Faktycznie, trochę się tego
nazbierało..., a mówiąc poważnie, dziękuję za
gratulacje w imieniu swoim i dziewczyn, także
klubu. Czuję się zaszczycona i wyróżniona. Widać, że moja kilkuletnia praca w Kobierzycach zaczyna przynosić wymierne efekty i to
co robię, zostało zauważone i docenione przez
kibiców, sponsorów i wszystkich, którzy na
nas głosowali. Mamy naprawdę wspaniałych fanów, którzy w każdym meczu niezależnie od tego, czy gramy u siebie, czy też na
wyjeździe, swoim gorącym dopingiem dodają
nam sił i otuchy, zwłaszcza wtedy, gdy na
Edyta Majdzińska - trener KPR Gminy Kobierzyce
parkiecie - nie zawsze - idzie nam dobrze.
też staramy się w każdym meczu dawać
- A co Pani sądzi o samym Plebiscycie Sporz siebie wszystko i krok po kroku zbliżać się
tu. Czy takie, a nie inne rozstrzygnięcia są
do upragnionego celu. Myślę, że wszyscy,
dla Pani ważne w sportowym dorobku?
którzy nas wspierają, a więc Gmina Kobie- Oczywiście, że tak. Każde wyróżnienie, po- rzyce, nasi sponsorzy i kibice na to po prostu
chwała i nawet najmniejszy sukces bardzo zasługują.
cieszy i motywuje, do jeszcze cięższej pracy
- Dziękując za rozmowę, życzę Wam, by wana treningach. Cała ta otoczka Plebiscytu,
sze marzenia szybko się spełniły.
atmosfera balu, eleganckie stroje i podniosły nastrój sprawia, że ja i moje zawodniczki - Nie dziękuję, by nie zapeszyć!
czujemy się wyjątkowo. To dla nas trochę
Janusz Kołodziej
nowa sytuacja, że zawodniczki nie biegają po
parkiecie za piłką, a ja z gwizdkiem w ustach.
Tym bardziej, że kibice najczęściej widzą nas
w sportowych strojach, bez makijażu, a dziś
- to co innego! Proszę tylko spojrzeć, jak pięknie wyglądają moje podopieczne w wieczorowych kreacjach. Nic dziwnego, że niemal
każdy z obecnych chce zrobić sobie z nimi
pamiątkowe zdjęcie, zwłaszcza, że to pierwszy taki bal i plebiscyt w Gminie Kobierzyce.

Wywiad z Maksymilianem
Włoszkiem
- Gratuluję zwycięstwa w kategorii Najlepszy Zawodnik Młodzieżowy w 1. Plebiscycie Sportu Gminy Kobierzyce. Czy spodziewałeś się takiego rozstrzygnięcia?
Maksymilian Włoszek - Bardzo dziękuję za
gratulacje, wciąż nie mogę w to uwierzyć,
że okazałem się najlepszym młodzieżowym
sportowcem Gminy Kobierzyce w roku 2019,
tym bardziej, że konkurencja była naprawdę
spora, a pozostali kandydaci też mają spore
osiągnięcia sportowe. Po cichu liczyłem, że
może znajdę się na podium, gdyż miniony
rok był dla mnie bardzo udany. Było sporo
wygranych walk na bardzo ważnych turniejach, medale, puchary itp. Widać, że zostało to zauważone i wszystkim osobom, które
na mnie głosowały chciałbym za to bardzo
serdecznie podziękować.
- Dlaczego zdecydowałeś się uprawiać judo i jak długo trwa twoja przygoda z tym
sportem?

Maksymilian Włoszek - judo

- Nie mam z tym problemów. Chodzę do szkoły w Pustkowie Żurawskim i po ósmej klasie
mam zamiar iść do Wrocławia do klasy o pro- O wszystkim w zasadzie zdecydowali moi
filu informatycznym.
rodzice. Od pierwszej klasy szkoły podstawowej tato zaczął wozić mnie na treningi, - Jakie masz plany na przyszłość, sportowe
spodobał mi się ten sport i tak już zostało. marzenia?
Lubię judo dlatego, że jest dla mnie od- Chciałbym osiągnąć w tym sporcie jak najskocznią od dnia codziennego, można się
więcej, wygrywać poważne zawody, a póź"wyżyć" w czasie treningów i na zawodach.
niej startować na Mistrzostwach Świata.
Lubię rywalizację i chyba się nadaję do tej
dyscypliny, o czym świadczą dotychczaso- - Czego ci życzę, dziękując za rozmowę.
we sukcesy.
- Dziękuję bardzo.
Janusz Kołodziej
- Czy udaje ci się pogodzić sport z nauką?

Piłkarki ręczne KPR Gminy Kobierzyce
celują w medal

- Rzeczywiście wyglądają uroczo i nawet ja,
który bywam niemal na każdym Waszym
spotkaniu, miałem trudności z rozpoznaniem niektórych zawodniczek. Wracając
do spraw związanych z występami w lidze.
Wyróżnikiem pracy trenera jest miejsce
zespołu w tabeli i udział podopiecznych
w meczach kadry narodowej. Jak Pani to
skomentuje?
- W swojej karierze trenerskiej już wychowałam kilka kadrowiczek i bardzo się cieszę, że
trzy nasze zawodniczki: Mariola Wiertelak,
Kinga Jakubowska i Barbara Zima - to aktualne kadrowiczki. Jeśli chodzi o występy
w PGNiG Superlidze piłki ręcznej kobiet, to
aktualnie znajdujemy się na wysokim trzecim miejscu. Przed nami jeszcze jedna runda
trudnych spotkań, ale mogę obiecać, że dołożymy wszelkich starań, by po zakończeniu
rozgrywek cieszyć się z medalu! Uważam,
że ten zespół już dojrzał do tego, by walczyć
o najwyższe cele. Te dziewczyny tego chcą,
takie przyjęły założenie i ja również, dlatego

21 lutego piłkarki ręczne KPR Gminy Kobierzyce w meczu PGNiG Superligi kobiet podejmowały drużynę Ruchu Chorzów. Miejscowe
nie dały się zaskoczyć nieprzewidywalnej
ekipie z Chorzowa i odniosły wysokie zwycięstwo 37:24, mimo, że grały bez swojej
najlepszej zawodniczki Kingi Jakubowskiej.
Godnie zastąpiła ją będąca ostatnio w dobrej
formie strzeleckiej - Zorica Despodovska,
która łącznie rzuciła aż 10 bramek. W pierwszej połowie przez 25 minut chorzowianki
starały sie dotrzymywać kroku rywalkom, ale
wystarczyła dobra gra w końcówce, by po 30

minutach KPR Gminy Kobierzyce prowadził
15:10. Nie do zatrzymania były wówczas Julia Walczak i Mariola Wiertelak, a po zmianie
stron świetnie radziły sobie Aleksandra Tomczyk (wybrana ostatecznie MVP spotkania)
i Zorica Despodovska. - Bardzo się cieszę, że po
serii słabszych spotkań wreszcie zaczęłam grać
tak, jak oczekuje tego ode mnie pani trener i koleżanki oraz kibice. Jestem nową zawodniczką
i widać potrzebowałam więcej czasu na aklimatyzację. Mamy super zespół, a ja osobiście
w Kobierzycach czuję się wspaniale. Powalczymy w tym roku o medal - dodała sympatyczna

Zorica. Ostatecznie KPR Gminy Kobierzyce
wygrał z Ruchem Chorzów 37:24. W następnej kolejce PGNiG Superligi kobiet piłkarki
z Kobierzyc potwierdziły wysoką dyspozycję
i wygrały w Elblągu z miejscowym Startem
25:20, umacniając się na III miejscu ligowej
tabeli. W spotkaniu 20. rundy rozgrywek
PGNiG Superligi kobiet piłkarki KPR Gminy
Kobierzyce podejmowały liderki - drużynę Perły Lublin. 21-krotne Mistrzynie Polski
okazały się za silne dla KPR-u i wygrały w Kobierzycach 33:26. Nasz zespół nadal zajmuje
III miejsce w tabeli PGNiG Superligi kobiet.
Janusz Kołodziej

