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Wszystkim Paniom z okazji

Międzynarodowego Dnia Kobiet
dużo zdrowia, pomyślności
i wytrwałości w życiu
życzą

Ryszard Pacholik

W NUMERZE POLECAMY

Wójt Gminy Kobierzyce

Rozbudowa szkół w Gminie
Kobierzyce / str. 3

Henryk Łoposzko

Przewodniczący Rady Gminy
Kobierzyce

Drugi Plebiscyt Sportu Gminy
Kobierzyce / str. 6-9

KPR Gminy Kobierzyce pokonał
Perłę Lublin / str. 12
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INFORMACJE GMINNE

Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Sekretariat

WA ŻNE TELEFONY
Ryszard Pacholik
Piotr Kopeć
Maria Prodeus
Maria Wilk
Anna Muraczewska

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

RADA GMINY

Przewodniczący
Rady Gminy
Zastępca
Przewodniczącego
Biuro Rady Gminy

Henryk Łoposzko

607 439 039

Czesław Stadnik
Magdalena Marszałek-Wojciechowska

602 288 462
71 36 98 120

REFERAT OGÓLNY I SPRAW OBY WATELSKICH
Kierownik Referatu
71 36 98 154
Marta Stachów
Biuro Obsługi Klienta
71 36 98 106
Anna Janecka
71 36 98 130
Magdalena Golińska
Dowody osobiste
71 36 98 104
Joanna Wronkowska
Działalność gospodarcza Agata Krajewska
71 36 98 105
REFERAT FINANSOWY
Wymiar podatków
71 36 98 103
Magdalena Łabęcka
lokalnych od osób
71 36 98 131
Agnieszka Łysakowska
fizycznych
71 36 98 132
Edyta Duniec
Wymiar podatków lokalnych
od osób prawnych
71 36 98 113
Jacek Skrzyniarz
Księgowość podatkowa
71 36 98 148
Anna Bojdo
Kasa
71 36 98 122
Wymiar odpady
71 36 98 205
Joanna Kunert
71 36 98 181
Egzekucja opłat
Marek Kucharczyk
Zobow. z tyt. opłat
71 36 98 139
Monika Kasprzak
REFERAT INWEST YC JI, NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA
71 36 98 214
Kierownik Referatu
Rafał Krasicki
Nadzór inwestorski
71 36 98 204
wod-kan, melioracje
Grzegorz Morawski
Wodociągi,
71 36 98 192
Marta Ława
71 36 98 112
kanalizacja sanitarna
Dariusz Mirek
Inwestycje,
71 36 98 227
kanalizacja deszczowa
Joanna Żygadło
71 36 98 168
Inwestycje
Rafał Kołodyński
71 36 98 180
Zagospodarowanie
Grzegorz Maszka
71 36 98 108
przestrzenne
Emilia Kopeć
Rewitalizacja, gospodarka
71 36 98 124
niskoemisyjna
Hanna Żurawska
Gospodarka
71 36 98 110
Marta Borkowska
71 36 98 136
nieruchomościami
Zdzisław Skrzyniarz
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
71 36 98 191
Kierownik Referatu
Piotr Ligas
71 36 98 118
Inwestycje drogowe
Adam Wielgo
Drogi i organizacja ruchu Joanna Najmrodzka
71 36 98 201
71 36 98 153
Zajęcie pasa drogowego Alicja Kamińska
71 36 98 224
Drogi i infrastruktura
Emilia Zimoch
Komunikacja zbiorowa,
lok. infrastruktury
Małgorzata Seredyńska 71 36 98 213
71 36 98 171
Oświetlenie drogowe
Magdalena Kowalska
Zarządzanie
71 36 98 177
nieruchomościami
Marta Stachów
Cmentarze komunalne,
71 36 98 147
gosp. mieszkaniowa
Rafał Chmielewski
Place zabaw,
Infrastruktura sportowa
71 36 98 146
Patrycja Bej
Zarządzanie ekipą
porządkową
71 36 98 107
Jarosław Komorowski
Kontrola pasów drogowych Michał Mirowski
71 36 98 117
REFERAT ŚRODKÓW
Kierownik Referatu
Pozyskiwanie środków
zewnętrznych
Zamówienia publiczne

ZEWN. I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
71 36 98 226
Monika Śliwińska

71 36 98 155
Anna Dudarska
Sylwester Janaszkiewicz 71 36 98 176
71 36 98 162
Paweł Piwowarski
71 36 98 161
Angelika Pucek
71 36 98 151
Paulina Kosim
REFERAT EDUKAC JI, KULTURY I SPORTU
Kierownik Referatu
71 36 98 196
Anna Wilisowska
71 36 98 207
Oświata Publiczna
Anna Pietryk
71 36 98 197
Elżbieta Rusin-Turecka
71 36 98 183
Oświata Niepubliczna
Kamila Just
71 36 98 143
Organizacje Pozarządowe Edyta Brzezińska
71 36 98 186
Sport
Wojciech Duczek
71 36 98 129
Fundusz Sołecki
Kamila Izraelska
URZĄD STANU C Y WILNEGO
71 36 98 209
Kierownik USC
Joanna Kłodzińska
71 36 98 206
Pomoc administracyjna
Barbara Świerczyńska
STANOWISKA SAMODZIELNE
71 36 98 208
Kadry
Lucyna Suchecka
Promocja gminy
Agnieszka Jankowska71 36 98 163
-Jakus
71 36 98 138
Maria Okraszewska
71 36 98 200
Informatyka
Marek Milewski
71 36 98 199
Paweł Eljasiński
71 36 98 198
Krzysztof Kozłowski
71 36 98 203
Audytor wewnętrzny
Paweł Giszko
71 36 98 189
Ewidencja ludności
Wiesława Suchecka
71 36 98 221
Marta Szczygieł
71 36 98 202
Sprawy wojskowe i OC
Henryk M. Bosiacki
71 36 98 000
GMINNY OŚRODEK POMOC Y SPOŁECZNEJ

Z obrad Rady Gminy Kobierzyce

26 lutego odbyła się XXVII Sesja Rady
Gminy Kobierzyce. Posiedzenie zostało
przeprowadzone za pomocą wideokonferencji, podjęto 12 uchwał, które dotyczyły m.in.: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat w 2021 r.
za kształcenie nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych,
dla których organem prowadzącym jest
Gmina Kobierzyce; miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Biskupic Podgórnych; przystąpienia do sporządzenia
planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Bielany Wrocławskie; przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kobierzyce; udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Wrocławskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania: utrzymanie
i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej
Powiatu Wrocławskiego wroSIP.

Ponadto zostały przedstawione sprawozdania z planu pracy w 2020 r. Rady Gminy
Kobierzyce, Komisji Rewizyjnej, Komisji
Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Użyteczności Publicznej, Komisji Skarg
Wniosków i Petycji oraz Komisji Rolnictwa,
Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.
Plany posiedzeń oraz wszystkie podjęte
uchwały znajdują się na stronie internetowej
Gminy Kobierzyce: www.ugk.pl.
Maria Okraszewska

PLANY PRIORY TETOWE POLIC JI W GMINIE KOBIERZ YCE
Posterunek Policji w Kobierzycach
informuje, że we wskazanych miejscowościach właściwi dzielnicowi
prowadzą działania priorytetowe
w celu wyeliminowania wykroczeń
społecznie uciążliwych.
Plan priorytetowy dla rejonu nr 1:
Kobierzyce: ul. Kupały, ul. Sobótki,
ul. Świętego Wojciecha (plac zabaw)
Celem działań jest eliminacja wykroczeń,
takich, jak: spożywanie alkoholu, gro-

madzenie się osób, zaśmiecanie, zakłócanie ładu i porządku.
sierż. sztab. Szymon Młynarczyk
Plan priorytetowy dla rejonu nr 2:
Wysoka: ul. Malinowa (garaże wspólnoty
mieszkaniowej)
Celem działań jest eliminacja wykroczeń,
takich, jak: spożywanie alkoholu, gromadzenie się osób w miejscu publicznym.
st. sierż. Łukasz Cywiński

Plan priorytetowy dla rejonu nr 3:
Krzyżowice: ul. Główna (obręb boisko
sportowe - drewniane wiaty)
Celem działań jest eliminacja wykroczeń,
takich, jak: spożywanie alkoholu, gromadzenie się osób, zaśmiecanie, dewastacja mienia, zakłócanie ciszy oraz
porządku publicznego.
asp. Paweł Artymowicz
Czas realizacji:
od 1stycznia do 30 czerwca 2021 r.

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

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

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

st. sierż.
Łukasz Cywiński

asp.
Paweł Artymowicz

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

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

tel. 47 871 68 27
kom. 601 816 329
pawel.artymowicz@wroclaw.wr.policja.gov.pl

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

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

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

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

URZĄD GMINY

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

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

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

Redaktor naczelna:
Agnieszka Jankowska-Jakus
Redaguje zespół:
Wojciech Duczek, Krzysztof Kmiecik, Janusz Kołodziej,
Piotr Kopeć, Anna Wilisowska, Maria Wilk
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Rozbudowa szkół w Gminie Kobierzyce

- W ostatnich wydaniach biuletynu samorządowego ‹Kobierzyce Moja Gmina - Moja Wieś›
zostały omówione planowane inwestycje
związane bezpośrednio z rozbudową infrastruktury w takich obszarach jak sieci kanalizacyjne, drogi, chodniki i oświetlenie, świetlice wiejskie, obiekty sportowo-rekreacyjne,
budynki użyteczności publicznej czy sieć kolejowa na terenie naszej gminy. Teraz czas na
inwestycje związane ze szkolnictwem. Czy
mógłby Pan nieco rozwinąć ten temat?
Ryszard Pacholik, Wójt Gminy Kobierzyce
- Oczywiście, że tak. Zanim jednak podam
plany związane z budową nowych bądź rozbudową istniejących budynków szkolnych,
wypada zwrócić uwagę na jeden istotny fakt,
jakim jest dalszy wzrost liczby mieszkańców
naszej gminy. Mimo istniejących obostrzeń
i trudności w wielu obszarach codziennego
życia, spowodowanych pandemią koronawirusa, na terenie Gminy Kobierzyce powstają
nowe budynki mieszkalne, czasami nawet
całe osiedla, do których wprowadzają się
nowi lokatorzy. Są to najczęściej młode rodziny
z dziećmi, dla których powinno się znaleźć
miejsce w szkołach, czy przedszkolach. Gdy
przed kilku lub nawet kilkunastu laty oddawaliśmy do użytku nasze szkoły i przedszkola, nie
przypuszczaliśmy, że po stosunkowo krótkim
czasie istniejące budynki staną się po prostu
zbyt małe, by mogły pomieścić wszystkich
chętnych. Nie bez znaczenia jest kolejny fakt,
jakim jest wysoki poziom nauczania w szkołach z terenu naszej gminy, potwierdzony
w ciągu ostatnich lat wynikami z różnego rodzaju egzaminów, czy olimpiad przedmiotowych. Po prostu rodzice chętnie zapisują swoje
dzieci do tych szkół, czy oddają do przedszkoli,
bądź żłobka, wiedząc, że ich pociechy będą
miały zapewnioną opiekę i warunki do rozwoju
na wysokim poziomie. To nas bardzo cieszy, ale
mówiąc najprościej - nakłada na nas kolejne
obowiązki związane z rozbudową obiektów
oświatowych.

że bardzo dobre. Zarówno wykonawca, jak i nasza strona jest zainteresowana jak najszybszym
oddaniem inwestycji do użytkowania, a firma
deklaruje zakończenie prac budowlanych do
końca bieżącego roku. Oczywiście później czekają nas procedury związane z odbiorem i dopuszczeniem obiektu do użytku, ale ze względu
na dobrą wolę wszystkich zainteresowanych
stron, możemy być optymistami.

- Przeprowadziliśmy gruntowny remont tego
obiektu, budowa jest zakończona i w najbliższej przyszłości planujemy wyposażyć budynek w niezbędne sprzęty, by mogli z niego
korzystać seniorzy, gdyż właśnie z myślą o nich
wykonaliśmy tę inwestycję. Szkoda, że nie
otrzymaliśmy środków na wyposażenie, (gdyż
zostały one przesunięte na walkę z pandemią).

- A co z innymi szkołami z terenu naszej
gminy?

Rozbudowa Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w Bielanach Wrocławskich

- Ogłaszamy właśnie przetarg na rozbudowę
szkoły w miejscowości Wysoka, gdyż ten stosunkowo nowoczesny i oddany nie tak dawno
do użytku obiekt jest już zbyt mały, by pomieścić
wszystkich chętnych. Liczba nowych mieszkańców tej miejscowości (w tym dzieci w wieku
szkolnym i przedszkolnym) w ostatnim okresie
znacząco wzrosła. Jesteśmy również na etapie
składania wniosku do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w sprawie pozyskania gruntu (ok.
70 arów) w tej miejscowości i gdy sprawa pójdzie
po naszej myśli, chcielibyśmy wybudować tam
przedszkole. Dlatego też uchwaliliśmy nowy plan
zagospodarowania przestrzennego, który nam
pozwala na realizację takich projektów. Obecnie
planujemy dokończenie remontu budynku szkol- Co aktualnie dzieję się w tym zakresie?
nego w Kobierzycach, a następnie rozbudowę
- Wspomnę może najpierw kilka słów o rozbu- szkoły w Tyńcu Małym i Pustkowie Żurawskim
dowie szkoły w Bielanach Wrocławskich (więcej oraz remont szkoły w Pustkowie Wilczkowskim.
szczegółów znajdą Państwo w osobnym arty- - Na zakończenie może jeszcze kilka słów
kule). Mimo utrudnień związanych z koronawi- o starej szkole w Tyńcu Małym, a w zasadzie
rusem, tempo prac jest dobre, a nawet powiem, o jej nowej funkcji. Co tam się będzie mieścić?

Z każdym dniem widać postępy związane
z budową nowej czterokondygnacyjnej części szkoły w Bielanach Wrocławskich, w której
odrębne wejście zaplanowano od ulicy Kolejowej. Rozbudowa placówki przyczyni się do
powstania dodatkowej części szkoły dla klas
4-8, której powierzchnia użytkowa będzie
wynosiła 7065,60 m2. W pierwszym etapie
do użytku oddany zostanie parter budynku,
w którym znajdują się: gabinet ratownika
medycznego, część kuchenna z dwiema salami konsumpcyjnymi, blok sportowy oraz
biblioteka. Blok sportowy będzie składał
się z dużej sali gimnastycznej o wymiarach
35 x 26 m, na której znajdować się będą boisko do koszykówki i siatkówki oraz boiska
treningowe. Blok sportowy wyposażony będzie również w salę do gimnastyki i siłownię

Nasz wniosek jest na razie na liście oczekujących, ale i tak planujemy dokończenie inwestycji ze środków gminnych, po to by seniorzy
mieli miejsce dziennej opieki na jak najwyższym poziomie.
- Dziękuję za rozmowę.
Janusz Kołodziej

oraz zaplecze sanitarne dla uczniów. Pomieszczenie biblioteki będzie miało powierzchnię 110 m2. Znajdzie się w niej przesuwana
ściana działowa. Dzięki takiemu rozwiązaniu
możliwie będzie prowadzenie lekcji bibliotecznych z wykorzystaniem komputerów.
W nowym budynku, który zostanie połączony łącznikami z zapleczem istniejącej szkoły,
będzie dodatkowych 27 sal lekcyjnych, w tym
6 pracowni. Przy wejściu głównym do budynku zaplanowano parking oraz plac zabaw.
Wszyscy z niecierpliwością czekamy na oddanie do użytku nowej części szkoły. Rozbudowa szkoły jest systematycznie archiwizowana przez bibliotekę, poprzez galerię zdjęć,
które są robione od momentu rozpoczęcia
budowy.
Tomasz Winiarski
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Godność kanonika dla księdza proboszcza
Mirosława Dziegińskiego

4 lutego 2021 roku Metropolita Wrocławski
Arcybiskup Józef Kupny, mianował księdza
Mirosława Dziegińskiego - proboszcza parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Bielanach
Wrocławskich, Kanonikiem Honorowym
Kapituły Kolegialnej Świętego Krzyża.

w kształcie krzyża, na nim krzyż jerozolimski
herb kapituły, mucet czerwony, rokieta z czerwonym podbiciem, pas fioletowy, czarna sutanna z fioletowymi wypustkami i guzikami,
czarny biret z fioletowym pomponem oraz
pierścień kanonicki.

Kolegiata Świętego Krzyża we Wrocławiu
powstała z fundacji księcia Henryka Probusa
jako wotum po zakończeniu sporu z biskupem wrocławskim Tomaszem II. Do zgromadzenia kanoników przy kościele Świętego
Krzyża w latach 1503-1538 należał Mikołaj
Kopernik. W roku 1810 zgromadzenie kanoników rozwiązano, a restytucji kapituły dokonano po 188 latach.

Godność kanonika nadawana jest kapłanom
odznaczającym się nauką i prawością życia,
którzy chwalebnie wypełniają posługę, jak to
opisuje Kodeks Prawa Kanonicznego.

Kanonik Kolegiaty Świętego Krzyża ma prawo do noszenia stroju kanonickiego, używanego podczas uroczystych celebr liturgicznych. Strój ten stanowi dystynktorium

Światowy
Dzień Kota

Arcybiskup Józef Kupny wyraził w ten sposób uznanie dla pracy kapłańskiej księdza
proboszcza i wdzięczność za ofiarną posługę
dla wiernych Dolnego Śląska.
Gratulujemy i życzymy księdzu kanonikowi
wytrwałości w dalszym pasterzowaniu naszej wspólnocie parafialnej.
Grzegorz Awakowicz

Mamy nowych czytelników

W dniu 17 lutego w Przedszkolu Samorządowym w Kobierzycach obchodziliśmy
nietypowe święto - Dzień Kota.
Z tej okazji maluszki z grupy Myszki zamieniły
się tego dnia w kociaki, tańczyły przy muzyce, śpiewały kocie piosenki, malowały farbami, oglądały ilustracje przedstawiające duże
i małe kotki. Dowiedziały się wiele ciekawych
rzeczy na ich temat, wiedzą już, że tygrys to
też kot. Były wesołe kocie zabawy, takie jak:
koci spacerek, zabawy ruchowe oraz sprawnościowe, nawijanie kłębka wełny. Podczas
zajęć plastycznych dzieci wykonały kocie
maski. Ten dzień był pełen wrażeń, wszystkie
dzieci wspaniale się bawiły.
Efektem tego święta było poszerzenie wiedzy dzieci o życiu zwierząt, a także rozwinięcie u przedszkolaków umiejętności manualnych i sprawnościowych. Ważne znaczenie
w tych zabawach ma budowanie dobrych
relacji społecznych miedzy dziećmi. Taki projekt jest atrakcyjny, a zarazem skuteczny
w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli przedszkolnych.

Pasowanie na czytelnika to prawdziwe
święto dla uczniów klas I, bowiem stają
się oni prawdziwymi czytelnikami i od tej
pory samodzielnie mogą wypożyczać
książki. Pomimo czasu pandemii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bielanach Wrocławskich uroczystość dla klas:
Ia, Ib, Ic i Id odbyła się 8 i 9 lutego 2021 r.
Patrycja Dziubczyńska na korytarzu szkolnym.

Głównym celem spotkania było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania
z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek
oraz rozwijania kompetencji czytelniczych.
W pierwszej kolejności dzieci zapoznały
się z zasadami pracy biblioteki, poznały jej
regulamin, dowiedziały się jak i kiedy można
wypożyczyć książkę, jakie są jej potrzeby, co
one uwielbiają, jak są rozmieszczone zbiory,
czym różni się biblioteka od księgarni, a także
jak zachować się w czytelni i w wypożyczalni.
Uczniowie dowiedzieli się również, na czym
polega praca bibliotekarza. Na chwilę przenieśli się również w świat baśni, słuchając
fragmentów bajek oraz bawiąc się przy recytacji wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima,
a także odgadywali bajkowe zagadki. Po
zabawie pierwszaki złożyły książkom ślubowanie, że będą je zawsze szanowali i o nie
dbali. Po przyrzeczeniu nastąpiło uroczyste
pasowanie na czytelnika przez wicedyrektorki: Joannę Lewandowską i Joannę Piegowską. Pierwszoklasiści otrzymali od bibliotekarzy bilet powrotny do biblioteki, który jest
zaproszeniem do udziału w akcji czytelniczej
z okazji powrotu uczniów z klas I-III do nauki

stacjonarnej. Na bilecie znajdują się ikonki ilustrujące kategorie książek oraz legenda. Podczas każdej wizyty w bibliotece uczeń może
poprosić o książkę z danej kategorii. Po jej
przeczytaniu i oddaniu do biblioteki nauczyciel-bibliotekarz kasuje odpowiednią ikonkę.
Po skasowaniu całego biletu uczeń dostaje
dyplom uczestnictwa w proponowanej akcji. Na pamiątkę naszego spotkania dzieci
otrzymały również niespodziankę w postaci:
książek Pierwsze abecadło, broszurek dla rodziców Książką połączeni, czyli uczymy się
czytać razem oraz wycinanek Pierwsze abecadło. Cały pakiet został wydany przez Instytut
Książki ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach kampanii Mała książka - wielki człowiek.
Od tej chwili dzieci klas I zostały pełnoprawnymi czytelnikami naszej biblioteki i przyjaciółmi książek. Mamy nadzieję, że biblioteka
będzie im się kojarzyła się z miejscem radosnym i bezpiecznym, które będą chętnie odwiedzali. Serdecznie zapraszamy wszystkich
czytelników do naszej biblioteki.
Joanna Para

EDUKACJA

Zimowy Bal
2 lutego, w odpowiedzi na zaproszenie Królowej Śniegu, najmniejsze Robaczki z Przedszkola Samorządowego w Ślęzie, wybrały
się na Wielki Zimowy Bal.
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Bal karnawałowy

że śniegu u nas jak na lekarstwo, postanowiły wyczarować swój własny.

Oczywiście jak na wielki bal przystało nie mogło zabraknąć tańców w rytmie ulubionych
W bajecznie śnieżnej scenerii Krainy Lodu dziecięcych przebojów. Dzieciaczki bawiły się
czekało na nie wiele sensorycznych doznań. wyśmienicie.
Maluszki w tym dniu dowiedziały się skąd Pozostaje nam powiedzieć jedno – Ach cóż
bierze się śnieg, jak powstaje lód, co to jest to był za bal!
zamieć śnieżna. Co więcej, w związku z tym,
Katarzyna Molenda

Bal karnawałowy to wspaniała, kolorowa
zabawa, wzbudzająca co roku pozytywne
emocje u jego uczestników. Nie mogło zabraknąć balu również w tym roku.

„Mała książka
– wielki człowiek”
28 stycznia odbyła się w bibliotece Szkoły
Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim
uroczystość z udziałem uczniów klasy
pierwszej, dyrektor Beaty Kuźmicz i pedagog Lucyny Lachowicz. Pierwszaki otrzymały wyprawki czytelnicze przygotowane przez Instytut Książki w ramach akcji
Mała książka – wielki człowiek, której celem jest rozwój czytelnictwa wśród dzieci.
Dzięki wyprawce mamy nadzieję, że nauka
czytania może stać się prawdziwą przyjemnością.

Dyrektor wręczyła też dzieciom list do rodziców, w którym zostały przedstawione
cele przygotowanej przez Instytut Książki
kampanii. Rodzice zostali zaproszeni do
udziału w projekcie i wspólnego czytania ze
swoimi dziećmi.
Pani bibliotekarka przygotowała dla każdego
ucznia Dyplom małego czytelnika, zaprosiła
do korzystania ze zbiorów biblioteki dla dzieci. Na zakończenie dzieci osobiście podpisały
swoje karty czytelnicze i obiecały, że będą
odwiedzać bibliotekę.
Danuta Kubiak

Tegoroczna zabawa karnawałowa klas I-III
w Szkole Podstawowej w Pustkowie Żurawskim odbyła się w salach. Uczniom
szczególnie spodobała się zabawa w magiczne krzesełka oraz przebieranki. Dzieci
podczas balu nie tylko tańczyły, ale także
wspólnie się bawiły. Jedną z zabaw była
zabawa worek przebieranek. Dzieci musiały
wylosować nakrycie głowy z zamkniętymi
oczami czy figury lodowe - na przerwę w mu-

zyce dzieci musiały stanąć nieruchomo. Nie
obyło się bez tradycyjnych tańców w rytm
ulubionych dziecięcych przebojów. Rodzice
zadbali o wspaniałe stroje i przebrania, które
umożliwiały wcielenia się w ulubione postaci, dostarczały emocji, budziły zaskoczenie i zachwyt.
Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie
w przygotowanie pięknych balowych strojów oraz słodkiego poczęstunku dla dzieci.
Kolejny bal karnawałowy już za rok.
Klaudia Krzyżanowska
Anna Waniszewska

Bilderidiome
- idiomy w obrazach

W grudniu 2020 roku pięcioro uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanach
Wrocławskich wzięło udział w ciekawym
międzyszkolnym konkursie plastyczno-językowym organizowanym pod patronatem
Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego.

Konkurs zatytułowany Bilderidiome (Idiomy
w obrazach) przeznaczony był dla uczniów
szkół podstawowych miasta Wrocławia oraz
powiatu wrocławskiego i miał na celu zainteresowanie językiem niemieckim, propagowanie nauki języków poprzez wspólną
zabawę oraz rozwijanie pasji uczniów. W konkursie wzięło udział 28 szkół. Zadanie konkursowe polegało na prezentacji idiomów,
przysłów i powiedzeń występujących w języku niemieckim i przedstawienie ich w formie
ilustracji z wykorzystaniem dowolnej techniki plastycznej. Oceniając prace brano pod
uwagę trafność zobrazowania znaczenia
idiomu, ich oryginalność i pomysłowość oraz
walory estetyczne obrazów. Nasi uczniowie
przygotowali ciekawe i barwne prace przedstawiające takie wyrażenia idiomatyczne,
jak: Mowa jest srebrem, a milczenie złotem
(Reden ist Silber, Schweigen ist Gold), Widzieć
wszystko przez różowe okulary (Alles durch die
rosarote Brille sehen), czy Mieć rękę do roślin

(Einen grünen Daumen haben). Uczennica
klasy 7b – Maja Korletjanu zdobyła wyróżnienie w tegorocznej edycji tego konkursu.
W styczniu 2021 r. na terenie szkoły odbył się
etap powiatowy zDolnego Ślązaka z matematyki, angielskiego i geografii, do którego
przystąpiło 7 naszych uczniów. Serdecznie
gratulujemy i życzymy wszystkim uczniom
dalszych sukcesów.
Małgorzata Kwiatkowska-Gromnicka
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KINGA

NATALIA

––––––
PIŁKA RĘCZNA

JANAS

––––––
PIŁKA RĘCZNA

KOWALCZYK

Prawdziwa liderka drużyny z Kobierzyc. W sezonie
2019/2020 została uznana najlepszą zawodniczką sezonu, najlepszą boczną rozgrywającą oraz była królową
strzelczyń całych rozgrywek. Regularnie dostaje powołania do kadry narodowej seniorek.

Jedna z najlepszych prawoskrzydłowych w Polsce.
Aspirująca do gry w kadrze narodowej. Szybka, zwinna,
skuteczna, dobrze biega do kontr. Bardzo szybko się
rozwija i podnosi swoje umiejętności. W Kobierzycach
występuje drugi sezon.

Jedna z najlepszych bramkarek w Polsce. Wiele zwycięstw KPR Gminy Kobierzyce zawdzięcza właśnie jej.
Bardzo pracowita, zaangażowana, pomaga młodszym
koleżankom z zespołu. W drużynie z Kobierzyc występuje drugi sezon.

JAKUBOWSKA

BEATA

––––––
PIŁKA RĘCZNA

Zagłosuj na swojego kandydata: www.sport-kobierzyce.pl

Oprócz sukcesów w piłce ręcznej Hania
jest również wyróżniająca się zawodniczką sekcji Judo w klubie WKS Śląsk
Wrocław.
- reprezentantka kadry Dolnego Śląska
w judo w kategorii młodziczek
- wielokrotna medalistka zawodów Superligi Judo

- Ogólnopolskie zawody lekkoatletyczne,
Toruń, 18.01.2021 – bieg na 600 m – halowy rekord województwa U16 – 1:39.46
- III Mistrzostwa Dolnego Śląska U12 U14,
Złotoryja, 10.10.2020 – bieg na 60 m –
II miejsce, czas 8.22s
- III Mistrzostwa Dolnego Śląska U12 U14,
Złotoryja 10.10.2020 – bieg na 1 000 m –
I miejsce

- wielokrotna medalistka Mistrzostw
Polski w judo w swoich kategoriach wiekowych

HANNA

DOBROWOLSKA
––––––
PIŁKA RĘCZNA
JUDO

LENA

PAJĘCKA

––––––
LEKKOATLETYKA

- Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich,
- reprezentantka kadry Dolnego Śląska Krynki (Polska), 04.10.2020 – bieg 1000m
- mistrzyni Dolnego Śląska w piłce ręcznej – I miejsce
plażowej w kategorii juniorka młodsza - 3. PZLA Mistrzostwa Polski w Sztafetach

- III Ogólnopolski Mityng Pamięci Ireny
Szewińskiej (nieoficjalne MP U16). Toruń, 31.01.2021 – bieg 1 000m – II miejsce
(halowy rekord województwa U16), czas
3:06.46

- European Kids Athletics Games, Brno
7-8.09.2020 – sztafeta 4x60 m – II miejsce
(nieoficjalny Rekord Polski U14)
- Finał LDK CUP (nieoficjalne MP U14),
Włocławek, 20.08.2020 – bieg na 300m –
I miejsce, czas 43.28 PB

- Mistrzostwa Dolnego Śląska w wielobo- Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska jach 2020, Zgorzelec, 8-9.08.2020 – 5-bój
w Lekkiej Atletyce, Łódź, 24.01.2021 - U16 - IV miejsce (debiut)
- Mistrzostwa Dolnego Śląska w biegach
bieg 1 000 m - I miejsce
- Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska przełajowych – Olszyna, 07.03.2020 –
w Lekkiej Atletyce, Łódź, 24.01.2021 - 1 000 m – U14 – I miejsce

- III miejsce z drużyną KPR Kobierzyce i Wielobojach, Łódź, 3-4.10.2020 – bieg
w Dolnośląskiej Lidze Młodziczek
sztafetowy 4x200 m K U16 – III miejsce bieg 60 m przez płotki – VI miejsce

SPORT
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- kapitan młodzieżowej drużyny KPR - I miejsce w Międzynarodowym WaKobierzyce
lentynkowym Turnieju w Gimnastce
Artystycznej Sweet Valentine Cup;
- II miejsce w IV Ogólnopolskim Turnieju Gracja Spring Cup
- III miejsce w III Ogólnopolskim Turnieju Princess Cup 2020

JUSTYNA

PAWEŁEK

––––––
PIŁKA RĘCZNA

ALICJA

PONIATOWSKA
––––––
JEŹDZIECTWO

- reprezentantka Polski w piłce ręcznej Alicja jest wychowanką KKJ Wiktoria,
konno jeździ od 6 lat. Ostatnie trzy lata
plażowej w kategorii U-16
- reprezentantka kadry Dolnego Śląska trenuje 7 dni w tygodniu i startuje regularnie w zawodach regionalnych i ogól- mistrzyni Dolnego Śląska w piłce ręcznej
nopolskich. We wrześniu 2020 r. starując
plażowej w kategorii juniorka młodsza
na kucu Manchester 0012 została Mistrzy- III miejsce z drużyną KPR Kobierzyce nią Dolnego Śląska w skokach na kucach.
w Dolnośląskiej Lidze Młodziczek
Swój sukces powtórzyła w Halowym Pu- wicekrólowa strzelczyń w Dolnośląskiej charze Dolnego Śląska w grudniu 2020 r.,
Lidze Młodziczek (100 bramek w 12 me- gdzie ponownie na Manchesterze rywaczach)
lizując z dużymi końmi w kategorii Junior
Młodszy wywalczyła I miejsce. Poza tym
startując w zawodach ogólnopolskich
w najwyższych konkursach na styl dla
kucy zdobyła 2-krotnie I miejsce, 3-krotnie II miejsce. Zdobyła również kwalifikacje do Halowych Mistrzostw Polski.

MICHAŁ

SOŁTYS

––––––
KOLARSTWO
- I miejsce w Ogólnopolskim Wyścigu
Indywidualnym na Czas – Tuszyn
- I miejsce – Szukamy Następców Naszych
Olimpijczyków – Jaczków

JULIAN

STEFURAK
––––––
PŁYWANIE

- I miejsce w Finale Mistrzostw Polski - złoty medalista na 200 m stylem klasycznym Mistrzostw Dolnego Śląska
w Kryteriach – Prudnik
- I miejsce w Ogólnopolskim Kryterium Młodzików
- brązowy medalista na 100 m stylem
- II miejsce w Finale Pucharu Polski Jazda klasycznym w okręgowych zawodach
Swim Mania
Indywidualna na Czas – Koźminek
Kolarskim – Wieluń

- II miejsce w Ogólnopolskim Wyścigu ze
Startu Wspólnego – Dzierżoniów
- start w największym Ogólnopolskim
Wyścigu Tour De Pologne Junior (III miejsce na trzecim etapie), IV miejsce w całym
wyścigu

JAN

PEPŁOWSKI

IGNACY

––––––
PŁYWANIE

- srebrny medalista na 200 m stylem
zmiennym Mistrzostw Dolnego Śląska
Juniorów Młodszych
- srebrny medalista na 200 m stylem dowolnym w okręgowych zawodach Swim
Mania (04.12.2020)

STERNIUK

––––––
KARATE
SKATEBOARDING

KALINA

SMOLEŃ

––––––
PIŁKA RĘCZNA

KATARZYNA

STACHÓW
––––––

- brązowy medalista na 100 m stylem
GIMNASTYKA
zmiennym w okręgowych zawodach - reprezentantka Polski w piłce ręcznej
ARTYSTYCZNA
plażowej w kategorii U-16
Swim Mania (07.03.2020)
- srebrny medalista na 200 m stylem do- - reprezentantka kadry Dolnego Śląska Kasia swoją przygodę z gimnastyką arwolnym w okręgowych zawodach Swim - Mistrzyni Dolnego Śląska w piłce ręcznej tystyczną rozpoczęła w lutym 2018 roku.
Mania (07.11.2020)
plażowej w kategorii juniorka młodsza Bardzo szybko okazało się, że gimnastyka stała się wielką pasją i nieodłączną
- II miejsce w klasyfikacji generacji całe- - III miejsce z drużyną KPR Kobierzyce
częścią życia.
w Dolnośląskiej Lidze Młodziczek
go cyklu zawodów Swim Mania

- trenuje karate od czwartego roku życia
- wicemistrz Polski karate kyokushin
w swojej kategorii wagowej
- IV miejsce w Mistrzostwach Polski
w skateboardingu w kategorii U16
- nagroda za najlepszy przejazd w kategorii U13
- zaproszony do Kadry Polski Skateboardingu przez Polish Skate Federation
przy Polskim Związku Sportów Wrotkarskich
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KPR GMINY KOBIERZYCE

KOSiR BASKET KOBIERZYCE

W sezonie 2019/2020 drużyna KPR Gminy Kobierzyce zdobyła pierwszy raz
w swojej historii brązowy medal Mistrzostw Polski. Drużyna systematycznie
robi postępy i rozwija się zarówno pod kątem sportowym jak i organizacyjnym. Zawodniczki KPR-u Gminy Kobierzyce regularnie powoływane są do
kadry narodowej seniorek oraz juniorek.

Mistrz rozgrywek: Basketmania (wszystkie kategorie wiekowe), B-Ball (wszystkie
kategorie wiekowe). Zwyciężca turniejów organizowanych przez kluby na Dolnym Śląsku. Regularnie szkoli zawodników którzy trafiają do czołowych klubów
młodzieżowych we Wrocławiu. Klub organizuje regularne eventy koszykarskie
oraz spotkania z gwiazdami koszykówki.

KPR GMINY KOBIERZYCE

KS BADMINTON KOBIERZYCE

––––––
PIŁKA RĘCZNA

––––––
PIŁKA RĘCZNA
DRUŻYNA MŁODZIEŻOWA

––––––
KOSZYKÓWKA

––––––
BADMINTON

W okresie ostatnich kilku lat zawodnicy klubu zdobywali wielokrotnie tytuły Indywidualnych Mistrzów Polski w różnych kategoriach wiekowych. Z sukcesami
- III miejsce w Dolnośląskiej Lidze Młodziczek;
wracali również z wielu zagranicznych zawodów, gdzie godnie reprezentowali nie
- Mistrz Dolnego Śląska w piłce ręcznej plażowej w kategorii junior młodszy;
tylko nasz kraj, ale i Gminę Kobierzyce. Są aktualnymi Drużynowymi Mistrzami
- Wicemistrz Dolnego Śląska w piłce ręcznej plażowej w kategorii młodziczek;
Polski w kategorii Młodzików Młodszych i Wicemistrzami Polski w kategorii Ju- awans do półfinałów MP w piłce ręcznej plażowej (miejsce 9-16)
niorów. W 2020 roku Klub Sportowy Badminton Kobierzyce został sklasyfikowany
W szeregach drużyny występują reprezentantki kadry Dolnego Śląska oraz za- na 10. miejsce (na 92 kluby sportowe) w rankingu klubów biorących udział we
wodniczki powoływane do kadry narodowej w piłce plażowej.
współzawodnictwie młodzieżowym.

SPORT
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LKS GALAKTICOS SOLNA
––––––
PIŁKA NOŻNA

KS WICHER DOMASŁAW
––––––
PIŁKA NOŻNA

Drużyna Galakticos Solna w ubiegłym roku wywalczyła historyczny awans do Drużyna z Domasławia w bardzo dobrym stylu wywalczyła awans do klasy A
klasy okręgowej. W debiutanckim sezonie w okręgówce spisują się bardzo do- kończąc skrócony sezon z 11 zwycięstwami oraz jednym remisem. W bieżących
brze zajmując 6. miejsce po 18 kolejkach, w których zgromadzili 29 punktów. rozgrywkach zajmują 13. miejsce z 12 punktami na koncie.

Zagłosuj na swojego kandydata: www.sport-kobierzyce.pl

EDYTA

MAJDZIŃSKA

KAROL

MACIEJ

DARIUSZ

––––––
PIŁKA NOŻNA

––––––
PŁYWANIE

––––––
PIŁKA RĘCZNA

JAŚKO

––––––
KOSZYKÓWKA

ZDROJEWSKI

W Kobierzycach pracuje już czwarty
sezon. Z każdym rokiem drużyna KPR
Gminy Kobierzyce robi systematyczny
postęp. Ukoronowaniem jej pracy był
brązowy medal Mistrzostw Polski w sezonie 2019/2020. Wymagająca, pracowita, sumienna. Wychowała kilka reprezentantek Polski. Trener Roku w Superlidze
w sezonie 2019/2020.

Od lat zaraża młodzież miłością do sportu. Jego pasję odczuwa się na każdym
treningu. Motywuje do stawania się coraz
lepszym. Kształtuje młodych ludzi i ich
charaktery. Wspiera młodzież nie tylko
sportowo. Zawsze wyczuwa zawodnika
i chętnie podejmuje trud na nurtujące
i nierzadko trudne tematy. Jego wychowankowie reprezentują barwy Śląska
Wrocław oraz WKK Wrocław.

Maciek od kilku lat zajmuje się szkoleniem
bramkarzy w sekcjach młodzieżowych
KOSiR-u. Jego wychowankowie co roku
czynią systematyczne postępy. Jeden
z jego zawodników w ostatnim roku
otrzymał powołanie na konsultacje szkoleniową kadry wojewódzkiej w danym
roczniku. Poza szkoleniem młodzieży
pomaga w treningach bramkarzy w lokalnych klubach seniorskich. Zawodnicy
chwalą go za fachowość oraz profesjonalne podejście do treningu.

PAWEŁ

PRĄDZIŃSKI
––––––
BADMINTON

- Wicemistrzostwo Polski w kat. Juniorów;

- liczne zwycięstwa i miejsca medalowe
w turniejach Grand Prix i Grand Prix Gold,
Gran Prix Polski Młodzików Młodszych,
- Drużynowe Mistrzostwo Polski w kateMłodzików, Juniorów Młodszych oraz
gorii Młodzików Młodszych;
Ogólnopolskich Turniejach Badmintona.

WOLNY

Olimpijczyk z Moskwy i utytułowany pływak w kategorii Masters, był inicjatorem
utworzenia pierwszego klubu pływackiego w Gminie Kobierzyce Swimmers Centrum Ślęza. W 2020 roku młodzi pływacy
zaznaczyli swoją obecność na wielu dolnośląskich zawodach. Przede wszystkim
należy podkreślić udział i wysokie lokaty
w 4. edycji SwimManii dla klas 4-8 SP oraz
na Mistrzostwach Dolnego Śląska w Nowej Rudzie. W kategorii junior młodszy na
dystansie 200 m stylem zmiennym srebro
zdobył Jan Pepłowski, w kategorii młodzik
na dystansie 200 m stylem klasycznym
złoto zdobył Julian Stefurak. Również pozostali zawodnicy kategorii młodzik: Pola
Pietryk, Anna Karnaś, Mateusz Czibera oraz
Gabriel Neminarz plasowali się w pierwsze
10 zawodników Dolnego Śląska.
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Wiosenna zbiórka gabarytów z terenu Gminy Kobierzyce
w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 (PO PŻ)
PODPROGRAM 2020
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach we współpracy z Fundacją im. Ks. W. Latosa we Wrocławiu, ul. Rogowska 117 D przygotowuje się
do kontynuacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020
(PO PŻ) - Podprogram 2020, który jest krajowym programem operacyjnym
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Jak skorzystać ze wsparcia Programu?

Uprzejmie informujemy, że w maju 2021r. zgodnie z poniższym harmonogramem zostanie przeprowadzona na terenie Gminy Kobierzyce przez
firmę WPO ALBA S.A. akcja Wystawka w ramach której zabierane będą odpady komunalne - wielkogabarytowe m. in. meble, sprzęt RTV (telewizory,
radia itp.), sprzęt komputerowy (komputery, drukarki itp.), opony (tylko
do samochodów osobowych), dywany, duże zabawki oraz odpady poremontowe i gruz zgromadzony w workach (limit 5 worków 120L/posesję).
Ww. odpady należy wystawić przed posesją lub osłoną śmietnikową
w przeddzień odbioru odpadów lub zgodnie z harmonogramem do godz.
6.00 rano.
Równocześnie informujemy, że na terenie gminy funkcjonuje gminny
PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) w Pełczycach przy ul. Czystej (obok oczyszczalni ścieków), który nieodpłatnie w środy i soboty w godz. 9-18 przyjmuje wszelkiego rodzaju odpady komunalne
– posegregowane, wytwarzane w gospodarstwach domowych, nie pochodzące z działalności gospodarczej.

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
I półrocze 2021 r. – Gmina Kobierzyce

Osoby, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 zł dla osoby w rodzinie, mogą uzyskać skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej. Skierowanie należy odebrać
w tutejszym Ośrodku i zrealizować w Fundacji im. Ks. W. Latosa we Wrocławiu,
ul. Rogowska 117 D.
Wydawanie żywności z Fundacji im. Ks. W. Latosa we Wrocławiu rozpoczęło się
dnia 10 lutego 2021 r. i będzie się odbywać w każdą środę w godz. 12.00-16.00.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 502 724 213.
Osoby zainteresowane do pobrania skierowań powinny zgłaszać się do pracowników socjalnych w tut. Ośrodku, pokój nr 5, 7 i 8.
Ludwika Teresa Oszczyk
Dyrektor GOPS

Twój e-PIT 2020

od 15 lutego na e-Urząd Skarbowy
Twój e-PIT to usługa dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz podatników, uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych.
W ramach usługi zostały udostępnione zeznania podatkowe za 2020 rok:
• deklaracje PIT-37 oraz PIT-38 (przygotowane w oparciu o informacje będące w posiadaniu
krajowej administracji skarbowej), które podlegają automatycznej akceptacji w dniu
30 kwietnia 2021 roku (w przypadku braku złożonej deklaracji przez podatnika);
• oświadczenie PIT-OP o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego;
• formularz PIT-28 oraz PIT-36 (do samodzielnego uzupełnienia o dane dotyczące przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, rozliczanych poza działalnością gospodarczą – usługa nie dotyczy przychodów z działalności
gospodarczej i działów specjalnych produktów rolnych).
Korzyści z usługi Twój e-PIT
- gwarancja bezpieczeństwa i brak ryzyka spóźnienia się z rozliczeniem,
- wygoda i oszczędność czasu,
- prosty i przyjazny sposób rozliczenia z urzędem skarbowym,
- rozliczenie podatku w dogodnym miejscu i czasie,
- szybszy zwrot nadpłaty podatku – w ciągu maksymalnie 45 dni, zamiast 3 miesięcy.
Aby skorzystać z usługi Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym, należy się zalogować
poprzez Profil Zaufany (PZ), e-Dowód, bankowość elektroniczną, mObywatel lub podając
nr PESEL lub NIP i dane podatkowe z dokumentów PIT (tzw. dane autoryzujące).
Wszelkie informacje związane z rozliczeniem podatku PIT za 2020 r., znajdują się na
stronie: www.podatki.gov.pl w dedykowanej zakładce: Twój e-PIT

Konkurs recytatorski „Tuwim
i Brzechwa” dla dzieci
Kobierzycki Ośrodek Kultury w Kobierzycach zaprasza szkoły i przedszkola z terenu
Gminy Kobierzyce do udziału w konkursie
recytatorskim Tuwim i Brzechwa dla dzieci
w wieku 4-6 lat i klasy I SP. Celem tego konkursu jest rozbudzanie wrażliwości dzieci
na kulturę słowa i zapoznanie ich z najcenniejszymi dziełami literatury polskiej.
Ważne jest również propagowanie poezji
o tematyce dziecięcej jako środka wypo-

wiedzi własnej, rozwijanie umiejętności
interpretacji i wyobraźni twórczej. Uczestnicy konkursu mają przesyłać filmiki z nagraniem swojej recytacji. Do konkursu należy
się zgłosić w nieprzekraczalnym terminie
do 22 marca 2021 roku. Wszystkie szczegóły dotyczące imprezy znajdują się na
stronie Kobierzyckiego Ośrodka Kultury –
www.kultura-kobierzyce.pl.
Kobierzycki Ośrodek Kultury
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Klub pływacki „Swimmers Centrum Ślęza”
W zeszłym roku na terenie Gminy Kobierzyce rozpoczął działalność klub sportowy Swimmers Centrum Ślęza. To pierwszy
w naszej gminie pływacki klub sportowy.
Jak wskazuje jego nazwa, swoją działalność prowadzi na basenie Centrum Ślęza,
posiadając oczywiście licencję Polskiego
Związku Pływackiego.

Nasi zawodnicy wywalczyli wysokie lokaty
w czterech edycjach okręgowych zawodów
Swim Mania Dolnośląska Liga Pływacka dla
klas 4-8 szkoły podstawowej oraz na Mistrzostwach Dolnego Śląska w Nowej Rudzie,
gdzie Jan Pepłowski wywalczył srebro w kategorii juniorów młodszych (14 lat), a Julian
Stefurak – złoto w kategorii młodzik (12 lat).

Głównym trenerem jest Dariusz Wolny –
olimpijczyk z Moskwy z roku 1980, który
z wielkim zaangażowaniem przekazuje
swoim podopiecznym zdobyte przez lata
doświadczenie. W klubie trenują zarówno
dzieci i młodzież ze szkół podstawowych
i ponadpodstawowych. Wiele z nich, dzięki
ciężkiej pracy i zaangażowaniu, plasuje się
w czołówce najlepiej pływających zawodników w swojej kategorii wiekowej na Dolnym
Śląsku. W 2020 roku młodzi pływacy zaznaczyli swoją obecność na licznych dolnośląskich zawodach.

Klub zapewniając swoim podopiecznym
bogatą ofertę szkoleniową kompleksowo
podchodzi do rozwoju młodego człowieka.
Wszystkich, którzy chcą rozpocząć niezwykłą
przygodę z profesjonalnym pływaniem serdecznie zapraszamy do pływackiego Klubu
Sportowego Swimmers Centrum Ślęza.
Anna Pietryk

Od lewej: Pola Pietryk, Gabriel Neminarz, trener Dariusz Wolny, Jakub Lewczuk

Sekcja Basket KOSiR Kobierzyce wychowuje
młodych koszykarzy
Najzdolniejsi wychowankowie trenera Karola Jaśko trafiają do wrocławskich Klubów
jak Śląsk i WKK, które są jednocześnie czołowymi ośrodkami szkolącymi młodzież
w Polsce.
Trener Karol Jaśko nakreśla sylwetki swoich
wychowanków:

Jakub Puciato (rocznik 2003)
Obecnie Śląsk Wrocław - od początku swojej
przygody w Basket KOSiR najbardziej wyróżniający się umiejętnościami oraz pracowitością, wielokrotnie wybierany najlepszym
zawodnikiem różnych rozgrywek, wieloletni
kapitan zespołu. Bardzo dobry charakter do
sportu na wysokim poziomie.

Kacper Wronkowski (rocznik 2004)
Obecnie Śląsk Wrocław - duży talent koszykarski, charakteryzuje się mobilnością w grze,
wielkokrotny MVP Basketu KOSiR Kobierzyce. Kacper to również Mistrz Polski w barwach Śląska Wrocław w 2020 roku!
Oskar Kuriata (rocznik 2003)
Obecnie Śląsk Wrocław - ogromny potencjał fizyczny oraz koszykarski, wielkie postępy z roku na rok, cechuje się pracowitością, poświęceniem i stałym dążeniem do
stawania się coraz lepszym.
Norbert Krumin (rocznik 2009)
Obecnie WKK Wrocław - wielki talent, świetna osobowość do koszykówki, bardzo pra-

Od lewej: Kacper Wronkowski, Oskar Kuriata, trener Karol Jaśko, Jakub Puciato

cowity i coraz bardziej świadomy swojej gry
zawodnik. Od początku swojej przygody
z Basket KOSiR Kobierzyce wyróżniany w wielu turniejach.
– Sądzę, że tych czterech wychowanków jest
potwierdzeniem naszej dobrej pracy szkoleniowej w KOSiR Basket Kobierzyce. Ci chłopcy
poza optymalną pracą zespołową włożyli
mnóstwo pracy indywidualnej, aby realizować
swoje cele. Głęboko wierzę, że z czasem znajdą
swoje miejsce w koszykówce i będą się w niej
realizować. Czas na kolejnych wychowanków
których będziemy szkolić i wypuszczać w świat.
– podsumowuje trener Karol Jaśko.
Wojciech Duczek

Trener Karol Jaśko i Norbert Krumin
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KPR Gminy Kobierzyce pokonał Perłę Lublin

W piątek 26 lutego w Kobierzycach doszło do bardzo ważnego dla układu tabeli meczu w PGNiG Superlidze piłkarek
ręcznych. Miejscowy KPR podejmował
zespół Mistrza Polski - MKS Perła Lublin.
Początek spotkania należał do miejscowych, które wypracowały sobie przewagę z pomocą skutecznej Zoricy Despodovskiej. Macedońska rozgrywająca w ciągu
pięciu minut na listę strzelczyń wpisała
się trzykrotnie (4:1 w 5'), a do tego nieźle
w bramce spisywała się Beata Kowalczyk.
Później mecz się wyrównał, głównie za
sprawą celnie rzucającej Natalii Nosek.
Po zmianie stron emocje w tym spotkaniu
były jeszcze większe.

Bardzo szybkie tempo rozgrywanych akcji,
dobra gra w ataku z obu stron, sprawiły, że
mecz stał na bardzo wysokim poziomie.
Kobierzyczanki w pewnym momencie prowadziły 4 bramkami, ale ambitny pościg
drużyny z Lublina doprowadził do wyrównania. Podopieczne trener Edyty Majdzińskiej w końcówce pokazały jednak charakter i wygrały ostatecznie jedną bramką.
Nagrodę dla najlepszej zawodniczki meczu otrzymała Aleksandra Tomczyk,
a w drużynie gości wyróżniona została
Natalia Nosek.
KPR Gminy Kobierzyce - MKS Perła Lublin
31:30 (15:14)
Janusz Kołodziej

UKS Judo Tyniec Mały nie poddaje się pandemii
Rozmowa z Radosławem Zamęckim, tre- Najlepiej zaprezentowała się Maja Krasińska,
nerem UKS Judo z Tyńca Małego, o radze- która, podobnie jak przed rokiem, zdobyła złoniu sobie przez sportowców w czasach ty medal. W grupie dzieci starszych srebro zdobyła Pola Pączko, wygrała 3 walki, przegrała
pandemii.
- Czasy dla sportowców są trudne, jak sobie jedną. Dwóch judoków wzięło udział w rywalizacji w grupie wiekowej młodzika – Wojciech
radzicie w Waszej sekcji?
Piotrowski zdobył srebrny, a Maksymilian
- Ostatni rok był trudnym okresem dla wszystSztul brązowy medal. W kolejnym roku, jeśli
kich sportowców. Prawie wszystkie turnieje
sytuacja epidemiologiczna pozwoli, cała czwórzostały odwołane, w tym zaplanowane Mika może reprezentować UKS Judo Tyniec Mały
strzostwa Szkół Podstawowych Gminy Kobiena Mistrzostwach Polski. Lata treningów przyrzyce w judo oraz Międzyszkolne Mistrzostwa
noszą doskonałe efekty, niektórzy z naszych
Powiatowe. W związku z brakiem możliwości
zawodników ćwiczą nawet od 5. roku życia.
trenowania w Tyńcu Małym, treningi przenieśliśmy do Szkoły Podstawowej w Żórawinie - Jak trener widzi z perspektywy już kilku
dobrych lat Waszą działalność w Tyńcu Maoraz w Gniechowicach.
łym?
- Skoro odbywają się treningi to zapewne
- Jestem bardzo zadowolony z dzieci które
również zawody?
biorą udział w zajęciach. Systematyczny tre- Tak, mimo trudności związanych z pandemią
ning poprawia ich umiejętności, ale przede
COVID-19, Judocy z UKS judo Tyniec Mały w miawszystkim świetnie wpływa na tężyznę fizyczrę możliwości biorą udział w rywalizacji. W soną. W czasach lekcji on-line bardzo dużo dzieci
botę 20 lutego w Łagiewnikach odbyły się Miprzytyło i straciło formę. Na szczęście możemy
strzostwa Dolnego Śląska, w których wszyscy
cały czas ćwiczyć, przy zachowaniu wielu norm
reprezentanci UKS-u zajęli miejsca na podium.
bezpieczeństwa. Bardzo duża grupa dzieci cze-

Od lewej: Maja Krasińska, trener Radosław Zamęcki, Pola Pączko

ka na powrót klubu do szkoły w Tyńcu Małym
i z powodu braku transportu zawiesiła treningi. Jesteśmy jednak dobrej myśli. Wywalczone
medale w Mistrzostwach Dolnego Śląska są
nagrodą za trud i poświęcenie na treningach,
zarówno dzieci jak i rodziców. Wszyscy zawodnicy ćwiczący w UKS Judo Tyniec Mały

posiadają licencje Polskiego Związku Judo
i szykują się do kolejnych zawodów. Nawet jeśli
następnym razem nie uda się zdobyć medali,
to dbamy o swoje zdrowie, co aktualnie jest rzeczą najważniejszą. Więcej informacji na temat
zajęć znajduje się na: www.zabawajudo.pl.
Wojciech Duczek

