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Plany inwestycyjne
w Gminie Kobierzyce
czytaj na str.
6-7

Przedszkole i żłobek w Kobierzycach – wizualizacja

Termin składania wniosków o przyjęcie dzieci do gminnych przedszkoli i gminnego żłobka
na rok szkolny 2017/2018 – od 18 kwietnia 2017 do 4 maja 2017 r.
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Opłaty za śmieci

Ważne telefony
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy

Ryszard Pacholik
Piotr Kopeć
Maria Prodeus
Maria Wilk

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

RADA GMINY
Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Regulska
Zastępca Przewodniczącego
Henryk Łoposzko
Biuro Rady Gminy
Magdalena Marszałek-Wojciechowska
Kamila Izraelska

798 740 461
607 439 039
71 36 98 120
71 36 98 129

Szanowni Mieszkańcy!
Informujemy, iż stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 r.
oraz indywidualne rachunki bankowe nie
uległy zmianie. Płatności należy dokonywać zgodnie ze stawkami opłat za rok
ubiegły.
UWAGA! Docierają do nas informacje, iż nie
wszyscy z Państwa otrzymali wysłane przez
Urząd Gminy Kobierzyce zawiadomienia

Pani Marcie Borkowskiej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

dot. płatności. Prosimy, aby mimo braku
zawiadomienia dokonywać ww. opłat.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt
pod numerem tel. 71 36 98 205 lub 181,
e-mail: jkunert@ugk.pl lub mkalka@ugk.pl
lub osobiście w pokoju nr 14.
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi znajdziecie Państwo
w zakładce: Gospodarka Odpadami Komunalnymi/Uchwały

Mamy
składają

Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce
wraz z pracownikami
Urzędu Gminy Kobierzyce

REFERAT OGÓLNY I SPRAW OBYWATELSKICH
Kierownik Referatu
Biuro Obsługi Klienta
Sekretariat

Joanna Kłodzińska
Barbara Hebda
Magdalena Sypniewicz
Marta Szczygieł
Anna Muraczewska

71 36 98 209
71 36 98 105
71 36 98 106
71 36 98 130
71 36 98 125

REFERAT FINANSOWY
Wymiar podatków lokalnych od osób fizycznych
Magdalena Bąk
Agnieszka Łysakowska
Edyta Duniec
Wymiar podatków lokalnych od osób prawnych
Jacek Skrzyniarz
Księgowość podatkowa Anna Bojdo
Kasa
Violetta Kowalska
Gospodarka odpadami Joanna Kunert
Egzekucja opłat
Marcin Kałka
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 INWESTYCJI, NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA
Kierownik Referatu
Rafał Krasicki
71 36 98 214
Nadzór inwestorski wod-kan, melioracje
Grzegorz Morawski
71 36 98 204
Wodociągi, kanalizacja sanitarna
Marta Listwan
71 36 98 192
Inwestycje, kanalizacja deszczowa
Dariusz Mirek
71 36 98 112
Inwestycje
Rafał Kołodyński
71 36 98 168
Zagospodarowanie przestrzenne
Grzegorz Maszka
71 36 98 180
Zdzisław Skrzyniarz
71 36 98 108
Opłaty adiacenckie, rewitalizacja, gospodarka niskoemisyjna
Hanna Michalak
71 36 98 124
Gospodarka nieruchomościami
Marta Borkowska
71 36 98 110
Magdalena Cendrowicz 71 36 98 136
Ochrona Środowiska
Elżbieta Nawrocka
71 36 98 211
Monika Pilichowska
71 36 98 111
Paulina Tomaszewska
71 36 98 174

OGŁOSZENIE
Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1
w Krzyżowicach ogłasza przetarg pisemny
nieograniczony na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego o powierzchni 22 m²
1. Lokal znajduje się na parterze budynku
szkoły przy ul. Głównej 2 w Krzyżowicach (działka 82/35 obręb Krzyżowice-Wierzbice), przeznaczony jest do najmu na okres do 31.12.2017 r.
2. Oferty pisemne należy składać do dnia
29 marca 2017 r. do godz. 10 w sekretariacie Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1
w Krzyżowicach w zamkniętej kopercie

POSTERUNEK POLICJI W KOBIERZYCACH
asp. Radosław Choma
kom. 601-810-541

Rejon 571: Kobierzyce, Pełczyce, Budziszów, Szczepankowice, Tyniec nad Ślęzą, Jaszowice, Pustków
Wilczkowski, Damianowice, Dobkowice, Rolantowice, Cieszyce, Kuklice, Domasław, Księginice,
Magnice.

Dyrektor Powiatowego Zespołu
Szkół nr 1 w Krzyżowicach

z dopiskiem: „Przetarg na najem lokalu –
sklepik szkolny” wraz z załącznikami.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 marca 2017 r. o godz. 10:15 w gabinecie
dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół
Nr 1 w Krzyżowicach.
4. Szczegółowe informacje dotyczące
przedmiotowej nieruchomości można
uzyskać pod nr tel. 71 311 84 79 wew.
49 – Monika Marciniak.
5. Ogłoszenie wraz z wykazem nieruchomości podaje się do publicznej
wiadomości na okres 21 dni tj. od
07.03.2017 r. do 29.03.2017 r.

ogłasza nabór na wolne stanowisko
urzędnicze

REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI
Szczegóły oferty na stronie:
http://www.pzs-krzyzowice.wroc.pl/
Katarzyna Cebryń
Dyrektor Powiatowego
Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach

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

mł. asp. Paweł Artymowicz
kom. 601-816-329

Rejon 572: Tyniec Mały, Małuszów, Biskupice Podgórne, Krzyżowice, Wierzbice, Bąki, Owsianka, Pustków
Żurawski, Solna, Żurawice, Królikowice, Chrzanów,
Żerniki Małe, Racławice Wielkie, Bielany Wrocławskie
(ul. Kłodzka, Wrocławska, Ogrodowa, Logistyczna,
Pannatoni, Amazon, Słoneczna, Tęczowa).

mł. asp. Marcin Szczurowski
kom. 601-814-402

Rejon 570: Bielany Wrocławskie (ul. Kłodzka, Wrocławska, Kolejowa, Błękitna, Słoneczna, Tęczowa, CH
Bielany, CH Auchan, Irysowa), Ślęza, Wysoka.

REFERAT DRÓG, TRANSPORTU I MIENIA KOMUNALNEGO
Kierownik Referatu
Piotr Ligas
Komunikacja zbiorowa, interwencje
Małgorzata Seredyńska
Drogi gminne i infrastruktura
Joanna Najmrodzka
Gospodarka komunalna Monika Skórzewska
Jarosław Komorowski
Oświetlenie drogowe Zbigniew Ratajewski
Gospodarka mieszkaniowa
Marta Stachów

71 36 98 191

POMÓŻ Mi
POWiEDZiEĆ
„MAMO”

71 36 98 213
71 36 98 201
71 36 98 146
71 36 98 107
71 36 98 171

Piotruś urodził się z wadą słuchu. Dzięki dwóm
implantom ślimakowym oraz ciągłej rehabilitacji słyszy
na poziomie 35 db. (wcześniej był to niedosłuch na
poziomie 120 db). Aby zaczął mówić jest potrzebna
nadal ciągła rehabilitacja, która jest bardzo kosztowna.
Piotruś oprócz niedosłuchu ma atopowe zapalenie
skóry i alergię na mniszek lekarski. Łączny koszt leczenia,
rehabilitacji i użytkowania implantów ślimakowych
wynosi ponad 10 tys zł rocznie.

71 36 98 177

REFERAT ŚRODKÓW ZEW. I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Kierownik Referatu
Monika Penczak
Pozyskiwanie środków zew.
Anna Dudarska
Małgorzata Polis
Zamówienia publiczne Sylwester Janaszkiewicz
Paweł Piwowarski
Jolanta Urbaś

71 36 98 226
71 36 98 155
71 36 98 155
71 36 98 176
71 36 98 162
71 36 98 149

REFERAT EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
Kierownik Referatu
Sport
Oświata publiczna
Oświata niepubliczna
Org. pozarządowe

Anna Wilisowska
Wojciech Duczek
Iwona Witkowska
Anna Pietryk
Elżbieta Rusin

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik USC

Barbara Świerczyńska

Stanowiska samodzielne
Kadry
Promocja gminy

Lucyna Suchecka
Agnieszka Jankowska-Jakus
Maria Okraszewska
Informatyka
Marek Milewski
Paweł Eljasiński
Działalność gospodarcza Agata Krajewska
Audytor wewnętrzny Paweł Giszko
Ewidencja ludności
Wiesława Suchecka
Sprawy wojskowe i OC Henryk M. Bosiacki

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Radca Prawny		

71 36 98 196
71 36 98 186
71 36 98 207
71 36 98 197
71 36 98 183
71 36 98 206
71 36 98 208
71 36 98 163
71 36 98 138
71 36 98 200
71 36 98 199
71 36 98 104
71 36 98 203
71 36 98 189
71 36 98 202
71 36 98 000
71 36 98 017

PRZEKAŻ
KRS: 0000160724
PIOTR KAZULA

1%

MOŻESZ Mi POMÓC PRZEKAZUJĄC
SWÓJ 1%
KRS: 0000160724 PiOTR KAZULA
Stowarzyszenie rodziców i przyjaciół dzieci z wadą słuchu ORaToR
ul. H. Kołłątaja 32 lok. 9 www.orator.org.pl tel./fax: 71 372 49 70 biuro@orator.org.pl

Urząd Gminy:
Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, tel. 71 36 98 106, 71 36 98 125, fax 71 31 11 252

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:
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, numer 15 (14), Kobierzyce, marzec 2017

Agnieszka Jankowska-Jakus.

Redaguje zespół:

Wojciech Duczek, Krzysztof Kmiecik, Janusz Kołodziej, Piotr Kopeć, Elżbieta Regulska,
Anna Wilisowska, Maria Wilk.
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HARMONOGRAM

wiosennej zbiórki gabarytów z terenu Gminy Kobierzyce – 2017 r.
zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna
Urząd Gminy Kobierzyce informuje, że w marcu i kwietniu br. zgodnie z poniższym harmonogramem zostanie przeprowadzona na terenie Gminy Kobierzyce
przez PHU Komunalnik Sp. z o.o. akcja „Wystawka” – w ramach której zabierane
będą odpady, które ze względu na swoje gabaryty nie mieszczą się do pojemników
tj. meble, sprzęt RTV (telewizory, radia, itp.), sprzęt AGD (lodówki, zamrażarki, itp.),
sprzęt komputerowy (komputery, drukarki, itp.), opony (tylko do samochodów osobowych do średnicy 0,56 m), dywany, duże zabawki, mniejsze elementy wyposażenia wnętrz pod warunkiem, że będą zapakowane w workach.

MIEJSCOWOŚCI

Marzec

Wysoka

23

Bielany Wrocławskie cz. I

27

Bielany Wrocławskie cz. II

28

Domasław

29

Ślęza, Księginice, Racławice Wielkie,
Chrzanów, Magnice

30

Dobkowice, Pustków Wilczkowski,
Jaszowice, Budziszów, Rolantowice,
Damianowice, Cieszyce, Tyniec nad Ślęzą

31

Kwiecień

Sprzęt należy wystawić przed posesją wcześnie rano do godz. 6 lub wieczorem w dniu poprzedzającym „Wystawkę”. Po przejeździe samochodu odpady nie
będą już odbierane.
Równocześnie informujemy, że na terenie gminy funkcjonuje gminny PSZOK
(Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) w Pełczycach przy ul. Czystej (teren oczyszczalni), który nieodpłatnie w środy i soboty w godz. 9-18 przyjmuje wszelkiego rodzaju odpady komunalne, w tym wielkogabarytowe, wytwarzane
w gospodarstwach domowych, nie pochodzące z działalności gospodarczej.

Objaśnienia do podziału miejscowości:
TYNIEC MAŁY/ulice cz. I
termin odbioru 05.04.2017 r.

Solna, Pustków Żurawski, Żurawice,
Owsianka, Kuklice, Bąki, Nowiny, Pełczyce

3

Kobierzyce, Żerniki Małe, Krzyżowice

4

Tyniec Mały cz. I

5

Tyniec Mały cz. II

6

Biskupice Podgórne, Małuszów, Królikowice,
Wierzbice

7

Brzoskwiniowa
Szkolna
Kasztanowa
Kwiatowa
Leśna
Krótka
Ogrodowa
Warsztatowa
Stawowa
Świdnicka
Parkowa
Fiołkowa
Husowska
Biskupicka
Polna
Pogodna
Sezamkowa

Bielany Wrocławskie/ulice cz. I
termin odbioru 27.03.2017 r.
Akacjowa
Brzozowa
Bzowa
Dębowa
Dwa Światy
Dworcowa
Fiołkowa
Jesionowa
Kalinowa
Kasztanowa
Klecińska
Klonowa
Kolejowa
Konwaliowa
Lawendowa
Letnia
Liliowa

Lipowa
Magnoliowa
Majowa
Makowa
Platanowa
Polarna
Polna
Przedwiośnie
Różana
Ryżowa
Storczykowa
Szwedzka
Widok
Wiosenna
Wrocławska
Zimowa

Wesoła
Dębowa
Słoneczna
Malownicza
Wiosenna
Zielona
Radosna
Rodzinna
Zachodnia

TYNIEC MAŁY/ulice cz. II
termin odbioru 06.04.2017 r.
Wrocławska
Dolna
Pszenna
Spokojna
Szmaragdowa
Rubinowa
Złota
Perłowa
Diamentowa
Nowa
Piaskowa
Sportowa
Zdrowa
Św. Jakuba
Jaśminowa
Akacjowa
Klonowa

Sosnowa
Szczęśliwa
Domasławska
Kresowa
Tarnopolska
Jasna Polana
Magnoliowa
Boczna
Miodowa
Zaciszna
Kościelna
Fatimska
Żernicka
Racławicka
Zielonego Dębu
Pod Lasem

Bielany Wrocławskie/ulice cz. II
termin odbioru 28.03.2017 r.
Agrestowa
Amazon
Atramentowa
Błękitna
Boczna
Borówkowa
Brzoskwiniowa
Chomicza Ryszarda
Cicha
Cisowa
Cytrynowa
Czekoladowa
Czereśniowa
Francuska
Handlowa
Irysowa
Jabłoniowa

Jagodowa
Jaśminowa
Jeżynowa
Kłodzka
Krokusowa
Kwiatowa
Leśna
Logistyczna
Łąkowa
MacMillana
Magazynowa
Malinowa
Miodowa
Modrzewiowa
Morelowa
Nektarowa
Niebieska

Ogrodowa
Południowa
Porzeczkowa
Przestrzenna
Rzemieślnicza
Sadownicza
Słoneczna
Sosnowa
Spokojna
Śnieżna
Świerkowa
Tęczowa
Towarowa
Truskawkowa
Tyniecka
Wiśniowa
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Fundusze UE – kolejne dofinansowanie dla Gminy Kobierzyce
Projekt pn. „Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Długołęka,
Kobierzyce i Wrocław” znalazł się na II
miejscu listy rankingowej wniosków wybranych do dofinansowania w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
dla Poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii
niskoemisyjnych – ZIT WrOF. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Wrocław oraz Gminą Długołęka. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie dokumentów
niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie. Wartość całego projektu to
56 834 947,90 zł a wysokość dofinansowania – 47 101 604,29 zł. Wartość inwestycji
w części przypisanej do Gminy Kobierzyce
to 3 335 000,00 zł. Przedmiotem Projektu
jest budowa blisko 40 km i przebudowa
2 km dróg dla rowerów w gminach: Długołęka, Kobierzyce i Wrocław. Wybudowany zostanie także 1 obiekt typu B&R przy

ul. Boguszowskiej – co pozwoli na zintegrowanie roweru z transportem tramwajowym. System rowerowy, który powstanie w wyniku realizacji Projektu stanowić
będzie realne uzupełnienie istniejącego
systemu transportowego. W Gminie Kobierzyce inwestycja zakłada skomunikowanie tzw. „Węzła Bielańskiego” z drogami
rowerowymi w Gminie Wrocław dzięki realizacji dróg rowerowych o całkowitej długości 5,49 km (odcinek trasy rowerowej
Kobierzyce–Wrocław), w tym wzdłuż DK
35. W skali całego projektu drogi rowerowe w „Węźle Bielańskim” oraz w korytarzu

wyznaczonym przez dawną DK98 przyczyniają się do utworzenia alternatywnego połączenia komunikacyjnego z Wrocławiem. Projekt zakłada także promocję
roweru jako środka komunikacji w codziennych przejazdach do pracy, szkoły,
do centrów handlu i usług itp. Udostępnienie odbiorcom nowoczesnej i spójnej
infrastruktury dróg dla rowerów zostanie
uzupełnione kampanią promującą rowery i edukacyjną w zakresie bezpiecznego korzystania z roweru. Zakłada się, że
w wyniku Projektu, część osób dotychczas
korzystających z transportu indywidual-

nego lub zbiorowego zacznie korzystać
z transportu rowerowego. Dzięki temu
Projekt przyczyni się do redukcji niskiej
emisji transportowej oraz do poprawy
mobilności mieszkańców Wrocławia oraz
gmin Długołęka i Kobierzyce. Mamy nadzieję, że spójna sieć dróg rowerowych,
dogodne warunki klimatyczne oraz rozwijająca się moda na rower stworzą realne przesłanki do prognozowania wzrostu
liczby osób korzystających z roweru jako
środka transportu w codziennych dojazdach do pracy i szkoły.
Anna Dudarska

Projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Wartość dofinansowania dla Gminy Kobierzyce: 2 834 750 zł
GMINA KOBIERZYCE

Gmina Kobierzyce buduje drogi rowerowe
Wraz z ustaniem mrozów i ociepleniem ruszyły prace przy budowie pierwszego odcinka dróg dla rowerów w „Węźle Bielańskim”. Wybrany w przetargu wykonawca
firma Pro-Tra Building Sp. z o.o. z Wrocławia rozpoczął prace ziemne na niezagospodarowanym dotąd terenie pomiędzy
ul. Magazynową a ul. Słoneczną. Oprócz
komfortowej drogi dla rowerów zbudowany zostanie również chodnik. Dzięki
temu mieszkańcy gminy zyskają dostępną dla pieszych i rowerów nową możliwość komunikacji pomiędzy Bielanami
Wrocławskimi, a centrami handlowymi.
Dostępność ta będzie jeszcze wymagała
dobudowania brakującego odcinka chodnika wzdłuż ul. Słonecznej, co będzie realizowane w kolejnych etapach tej budowy.
Jak mówi Zastępca Wójta Piotr Kopeć, nie
jest to jednak jedyna korzyść jaką przyniesie inwestycja. Od kilku lat trwały w Urzędzie Gminy Kobierzyce przygotowania
do realizacji tras rowerowych w różnych
lokalizacjach i o różnych funkcjach. Potrzeba budowy infrastruktury rowerowej była
zgłaszana w ankietach przeprowadzanych
z mieszkańcami. Rower staje się obecnie

bardzo popularnym środkiem komunikacji
zarówno w celach turystycznych jak i dojazdów do miejsc pracy, szkoły czy usług.
Z powodów własnościowych gminie wiejskiej nie jest łatwo wytyczyć nowe drogi
dla rowerów. Drogi pomiędzy miejscowościami nie zawsze są zarządzane przez
gminę, tylko przez inne instytucje publiczne, podobnie jak główne drogi w samych
miejscowościach. Ponadto istniejące zagospodarowanie pasa drogowego rzadko pozwala na budowę takiej infrastruktury. Konieczność pozyskiwania terenów od osób
prywatnych czy innych instytucji wpływa
zaś istotnie na wartość inwestycji, a te z racji wymaganego standardu nie są już same
w sobie tanie. Tym nie mniej postanowiliśmy zgodnie z wolą mieszkańców, jak i idąc
„z duchem czasu”, aby i w naszej gminie rowerzyści mieli bezpieczne i wygodne trasy.
Obecnie prowadzona budowa w „Węźle
Bielańskim” obejmie wszystkie główne ciągi
komunikacyjne. Oprócz opisanego odcinka, wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wybudować drogi dla rowerów
i brakujące chodniki od istniejącej drogi dla
rowerów na terenie Wrocławia koło wiaduk-

Prace ziemne w „Węźle Bielańskim”

tu autostradowego (przy stacji roweru miejskiego) do ul. Magazynowej, wzdłuż ul. Czekoladowej i wzdłuż ul. Tęczowej. Termin
zakończenia realizacji całości to III kwartał
2018 r. Połączenie z drogą dla rowerów we
Wrocławiu pozwoli na oznakowanie niedługo w terenie trasy Kobierzyce–Wrocław. Na
terenie naszej gminy, trasa poza „Węzłem
Bielańskim” przebiegać będzie lokalnymi
drogami gminnymi o małym natężeniu ruchu przez miejscowości Domasław i Chrzanów. Połączenie tras pomiędzy gminami
było bardzo ważnym elementem przy ocenie złożonego wniosku o dofinansowanie.
Współpraca jaką Gmina Kobierzyce podjęła
z Wrocławiem i Gminą Długołęka zaowocowała przyznaniem dużej wartości dofi-

nansowania, o czym piszemy w odrębnym
artykule. Wszystkie budowane drogi dla
rowerów będą realizowane według standardów, jakie w zeszłorocznym opracowaniu
zostały przyjęte dla Województwa Dolnośląskiego. Są to drogi o nawierzchni asfaltowej
poprowadzone w sposób zapewniający
maksymalny możliwy komfort i bezpieczeństwo podróży cyklistów.
Mamy nadzieję, że pozyskane środki jak
i środki własne pozwolą realizować w niedalekiej przyszłości kolejne inwestycje dla
rowerzystów. Są one już w przygotowaniu
i będziemy o nich informować na tych łamach jak i podczas akcji promocyjnych na
bieżąco.
Opracował Rafał Krasicki

w kategorii TOP 5 Small Cities – Human
Capital and Lifestyle (Kapitał ludzki i styl
życia), a także 5. miejsce w kategorii TOP
5 Small Cities – Overall (kategoria generalna). Gmina Kobierzyce zawdzięcza tak
wysoką pozycję w rankingu nie tylko do-

skonałej lokalizacji. Na ten sukces składa się podejmowanie szeregu działań,
które sprzyjają rozwojowi społecznemu
i gospodarczemu.

Ranking fDi
Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż Gmina Kobierzyce kolejny raz
została wyróżniona przez zespół analityczny z Financial Times w rankingu fDi
„Polish Cities of the Future 2017/18”.

Ranking ma na celu pokazać najbardziej
atrakcyjne miasta dla zagranicznych
inwestorów. fDi Intelligence, która jest
częścią Financial Times, wskazała między innymi Gminę Kobierzyce, jako miejsce o dużym potencjale gospodarczym.
W tegorocznej edycji rankingu, oceniającego polskie miasta pod względem
atrakcyjności lokalizacji dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Gmina
Kobierzyce zajęła 5. miejsce w kategorii
TOP 5 Small Cities – Economic Potential (Potencjał Ekonomiczny), 4. miejsce

Maria Okraszewska
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Pitna woda dla dzieci
z dystrybutorów
W placówkach oświatowych Gminy Kobierzyce w czasie ferii zostały zamontowane na korytarzach i w pomieszczeniach
socjalnych dystrybutory wody pitnej dla
dzieci i pracowników. Urządzenia te są
podłączone bezpośrednio do sieci wodociągowej oraz posiadają wewnętrzny
system filtrujący wodę. Uczniowie przyzwyczajają się w ten sposób do spożywania czystej wody pitnej, a nie kolorowych
napojów gazowanych. Na każdej przerwie
mają możliwość korzystania z dystrybutorów wody. Szczególną popularnością cieszą się dystrybutory w pogodne dni, gdy
dzieci wracają z boiska lub zajęć wychowania fizycznego. Przefiltrowana woda
z dystrybutora jest czysta, bezpośrednio
zdatna do picia i posiada bardzo dobre

walory smakowe. Dodatkową zaletą takiej
wody jest to, że nie jest ona przechowywana w pojemnikach, tylko płynie bezpośrednio z sieci wodociągowej.
W organizmie woda jest niezbędna do
prawidłowego funkcjonowania wszystkich komórek. Zalety spożywania wody
są oczywiste: orzeźwia, gasi pragnienie,
dodaje energii i chęci do pracy, utrzymuje równowagę pH w ustroju, zapobiega
różnym chorobom, poprawia metabolizm,
usuwa toksyny, reguluje temperaturę ciała, a co dla dzieci najważniejsze – poprawia koncentrację i zdolności umysłowe.
Pijmy więc wodę – często i w małych
porcjach, a zachowamy zdrowie, urodę
i energię.
Iwona Antman

„Połknąć Bakcyla”
Od 2013 roku Fundacja „Warszawski Instytut Bankowości” realizuje projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży
„BAKCYL”. Skierowany jest do gimnazjalistów, którym w szerokim aspekcie przybliża wiedzę o finansach, co jest niezwykle
cenne dla młodego pokolenia Polaków.

Młodzież zgłębia tajniki bankowości

W 2014 r. „BAKCYL” został laureatem Konkursu Liderów Świata Bankowości w kategorii społecznej odpowiedzialności biznesu. W ramach tego projektu wolontariusze,
często doświadczeni pracownicy sektora
bankowego, przeprowadzają zajęcia, przybliżając uczniom zawiłości świata finansów. Po raz pierwszy takie spotkanie miało
miejsce w bielańskim gimnazjum 3 marca
2017 roku. Uczestniczyli w nim wszyscy
uczniowie klas drugich. Mieli oni okazję
zapoznać się z tematyką z zakresu finansów oraz inwestycji, aktywnie uczestnicząc
w zajęciach. Projekt „Bakcyl” przygotowuje
młodzież do świadomego podejmowania
w przyszłości decyzji finansowych oraz wyrabia postawy przedsiębiorczości. Uczniowie wysoko ocenili sposób prowadzenia
zajęć oraz wykazali duże zainteresowanie
poruszaną problematyką.
Andrzej Prus

Tajemnice „Hydropolis”
We wtorek, 07.03.2017r. dzieci z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej
im. Polskich Odkrywców i Podróżników
w Kobierzycach pojechały na wycieczkę
do największego w Polsce centrum wiedzy o wodzie „Hydropolis”. Przedszkolaki
miały okazję zobaczyć widowisko obrazujące powstanie naszej planety oraz
narodziny wody. Dzieci dowiedziały się
także, jakie jest jej znaczenie dla człowieka. Zaprezentowane zostały niezwykłe
wynalazki oraz rozwiązania inżynieryjne
sprzed tysięcy lat. W strefie „Stan Wody”
można było usłyszeć odgłosy wydawane przez burzę i zobaczyć, jak wygląda
zamieć śnieżna. Dzieci miały również
okazję wejść do repliki batyskafu „Trieste”
oraz przyjrzeć się z bliska organizmom
żyjącym w głębiach oceanów. Ogromne

wrażenie zrobił na wszystkich kilkumetrowy rekin.
To nie jedyna i na pewno nie ostatnia wycieczka edukacyjna przedszkolaków z naszej szkoły.
Elżbieta Szawara

Przedszkolaki na wycieczce w „Hydropolis”

Obsługa dystrybutora jest bardzo łatwa

Wysoka koduje!
W roku szkolnym 2017/18 nauka programowania stanie się obowiązkowa
od pierwszej klasy szkoły podstawowej.
W związku z tym, szkoła w Wysokiej już
przygotowuje się do zmian w nowej podstawie programowej biorąc udział w programie pilotażowym MEN z zakresu programowania.
W naszej szkole została wdrożona innowacja pedagogiczna „Pomysłowe koty
z ul. Chabrowej”. Realizatorami tego projektu są wszyscy nauczyciele pracujący
w klasach 1-3.
Dodatkowo projektem objęte zostały dzieci i nauczyciele z klas „0” i najstarsze grupy
przedszkolne. Dzięki wyposażeniu każdej
klasy w tablicę multimedialną i rzutnik
realizacja różnorodnych zadań z wykorzystaniem technologii informacyjnej stała się
łatwiejsza. Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard
Pacholik wyraził zgodę na realizację pilotażowego projektu w ZSP w Wysokiej i dzięki
temu rozpoczęliśmy naukę kodowania ze
specjalistycznym sprzętem: edukacyjnymi
matami, robotami Dash&Dot, tabletami.
Dlaczego kodujemy?
Dzięki kodowaniu nasi uczniowie uczą się
logicznego i sekwencyjnego myślenia,
rozwijają kreatywność. Uczą się także wykorzystywać kodowanie w różnych dziedzinach np. w multimedialnym teatrze
dziecięcym, w zespole muzycznym.
Czy programowania należy się obawiać?
My nie obawiamy się, gdyż wiemy, że
programowanie z młodszymi dziećmi to
zabawa i właściwe podejście polega jedynie na zmianie sposobu myślenia. Nasi
nauczyciele już to potrafią.
Na każdy problem bowiem, można spojrzeć także z pozycji 7-letniego ucznia.
A oto nasze pomysły:
Co to znaczy programować?
Programować, jak... gotować.
Dobry przepis, wiele wart.
Gdy go masz i słuchasz

Każdy Twą potrawę zje.
Gdy pomylisz go – jest źle...
***
Twórz pomysły swe w przepisy
Dobry pomysł to jest program
Zachowania – harmonogram.
Jak można programować?
My programujemy z wykorzystaniem
przedmiotów codziennego użytku np.
kubeczków i talerzyków jednorazowego użytku, kredek, kolorowych klocków
i kart, guzików, taśmy papierowej, skakanki. Uczymy się kodować grając na instrumentach muzycznych. Pomysłów zresztą
mamy znacznie więcej, gdyż pomaga nam
bogata wyobraźnia. Nasza szkoła posiada
także specjalne maty edukacyjne, dzięki
którym nauka kodowania stała się bliższa
dzieciom.
Do nauki programowania wykorzystujemy także wiele darmowych programów
instalowanych na komputerach lub tabletach. Bardzo dobrymi programami są np.
Scratch i Baltie.
Uczniowie oswajani są z ich środowiskiem
podczas zajęć w klasie i w pracowni komputerowej.
Czy kodowanie w Scratchu jest trudne?
Odpowiadamy językiem ucznia:
W Scratchu kodowanie
to klocków składanie.
Kolorowe są pudełka,
w nich też klocki kolorowe.
Patrz na kolor, co oznacza
i zadanie już gotowe!
Więcej informacji dotyczących zabawy
i nauki wykorzystującej programowanie
znajduje się z zakładce Nauka Kodowania
na stronie www.zspwysoka.pl, na którą
serdecznie zapraszamy.
Jak pracuje się w Baltie?
Baltie to czarodziej, który uczy nas,
że podczas zabawy mądrze mija czas.
Bożena Olichwer-Ostrowska
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Plany inwestycyjne w Gminie Kobierzyce
– W poprzednich dwóch wydaniach biuletynu samorządowego „Kobierzyce - Moja Gmina - Moja Wieś” omówiliśmy bardzo dokładnie
inwestycje dotyczące między innymi gospodarki ściekowej i budowy dróg, które będą realizowane w Gminie Kobierzyce w roku 2017.
Czy to oznacza, że nie będzie znaczących inwestycji w innych obszarach działania?
Ryszard Pacholik, Wójt Gminy Kobierzyce
– Oczywiście, że będziemy kontynuować
rozpoczęte przed laty prace na różnych
płaszczyznach. Dotyczy to między innymi
budowy obiektów użyteczności publicznej, szkół czy przedszkoli, obiektów sportowych, terenów rekreacyjnych itp. Postaram
się omówić niektóre z nich.

wych (dotyczy to 8 klasowej szkoły podstawowej).
Rozpoczęto kompleksowy remont budynku Szkoły Podstawowej w Kobierzycach. Ze względu na charakter tego
miejsca, prace wewnątrz budynku mogą

być prowadzone tylko w czasie przerw
w nauce. W ramach tego przedsięwzięcia
w I etapie w okresie wakacyjnym przebudowano część należącą do szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną. Rozpoczęto też prace na zewnątrz budynku.

Ośrodki zdrowia
i dom opieki dziennej
dla seniorów
Trwa rozbudowa ośrodka zdrowia w Kobierzycach. Po jej zakończeniu powstanie nowoczesna placówka, spełniająca
oczekiwania mieszkańców gminy. Planowana jest termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia i mieszkań komunalnych w Pustkowie Wilczkowskim.
Rozpoczniemy prace projektowe związane z budową domu opieki dziennej
dla osób starszych w Tyńcu Małym.

Oświata
W okresie wakacyjnym we wszystkich
szkołach w ramach reformy oświatowej
będą prowadzone prace mające na celu
dostosowanie gabinetów przedmioto-

 Świetlica w Ślęzie – wizualizacja

 Łazienka w żłobku w Kobierzycach – wizualizacja

 Świetlica w Ślęzie – wizualizacja

Wykonywane jest docieplenie i remont
elewacji zewnętrznej, a także prace
związane z remontem dachu. W dalszej
kolejności będą prowadzone działania
w części należącej do gimnazjum oraz
zagospodarowany zostanie teren wokół
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Plany inwestycyjne w Gminie Kobierzyce
budynku szkolnego (place zabaw, parkingi itp.).
W tym roku rozpoczniemy budowę tak
bardzo potrzebnego przedszkola wraz ze
żłobkiem w Kobierzycach. Budynek będzie znajdował się na terenie obok istniejącego przedszkola.

Świetlice
Program budowy świetlic wiejskich
w Gminie Kobierzyce jest realizowany
z powodzeniem od kilkunastu lat. Założenia są takie, aby w każdej miejscowości
powstała nowa, bądź wyremontowana
została dotychczas działająca świetlica.
Rozstrzygnęliśmy ostatnio przetarg na
budowę świetlic wiejskich w: Księginicach
i Kuklicach. Trwa procedura przetargowa
na budowę świetlicy w Ślęzie oraz projektowane są świetlice w: Krzyżowicach,
Żernikach Małych i Nowinach. W tym roku
zakończony zostanie kapitalny remont
w świetlicy w Domasławiu.

Sport

Planujemy rozpoczęcie budowy bielańskich obiektów sportowo-rekreacyjnych.
Ponadto rozpoczęliśmy budowę zaplecza sportowego przy boisku sportowym
w Solnej.

Place zabaw
W wielu miejscach naszej gminy budowane są place zabaw dla dzieci i młodzieży. To również związane jest z rosnąca

 Sala do spania w żłobku w Kobierzycach – wizualizacja

liczbą mieszkańców (głównie młodych
małżeństw z małymi dziećmi). W 2017 r.
planujemy dokończyć budowę placu zabaw w Bielanach Wrocławskich przy ul.
Cisowej. Na terenie rekreacyjnym Arkalandia w Bielanach Wrocławskich zostanie
położona tzw. „bezpieczna nawierzchnia”.
Podobna nawierzchnia wraz z doposażeniem elementów do zabawy będzie wykonywana w: Kobierzycach i Wierzbicach.
Ponadto w kilkunastu miejscowościach
naszej gminy place zabaw będą wyposa-

 Plac zabaw przed przedszkolem i żłobkiem w Kobierzycach – wizualizacja

żane w nowoczesne i funkcjonalne elementy, służące do zabawy na wolnym powietrzu. Zadbane i kolorowe place zabaw
bardzo korzystnie wpisują się w krajobraz
naszej gminy, są elementem tzw. „małej
architektury”, wypełniają wolne przestrzenie wokół budynków. W wielu miejscach
powstają też tzw. „siłownie zewnętrzne”,
gdzie można zadbać o swoją kondycję
fizyczną i „zrzucić parę zbędnych kilogramów”. To zawsze korzystnie wpływa na
zdrowie!

 Przedszkole i żłobek w Kobierzycach – wizualizacja

Co jeszcze?

Oprócz wyżej wymienionych będziemy
również realizować inwestycje związane
z wyposażeniem i rozbudową istniejących
placów zabaw, terenów rekreacyjnych,
oświetleń, dróg i chodników, tras rowerowych itp. Wykaz wszystkich inwestycji
przewidzianych do realizacji zapisany jest
w budżecie Gminy Kobierzyce.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał – Janusz Kołodziej
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Wieczór dla Pań
Wszystkim Paniom
składam najserdeczniejsze życzenia.
Spełnienia marzeń, samych pozytywnych zdarzeń,
wielu sukcesów w pracy, zdrowia i dużo, dużo miłości!!
Ryszard Pacholik – Wójt Gminy Kobierzyce

„Zdrowo-AktywniePięknie-Bezpiecznie”
7 marca w wigilię Dnia Kobiet Starosta
Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki zaprosił do Gminnego Centrum Kultury
w Kobierzycach na „Kongres Aktywnych
Kobiet z Powiatu Wrocławskiego” pod
hasłem: „Zdrowo–Aktywnie–Pięknie–Bezpiecznie”. Obecni byli między innymi: Ewa
Mańkowska – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego i Piotr Kopeć – Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce. Imprezę
poprowadziła Beata Pierzchała – Dyrektor
Wydziału Organizacyjno-Prawnego wraz
z Moniką Włodarczyk – dziennikarką telewizji Echo24. Jako pierwsi na scenie dr Marcin Roszkowski specjalista medycyny
rodzinnej z sieci przychodni „Twój Lekarz”
wraz z Aleksandrą Palus porozmawiali
o zdrowiu. W dalszej kolejności informacjami nt. honorowego dawstwa krwi podzieliła się dr n. med. Małgorzata Szymczyk-Nużka, Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
RCKiK. Dariusz Mikołajczyk – Wiceprezes
Zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża natomiast podzielił się informacjami nt. dawstwa szpiku oraz przekonywał do rejestracji
w bazie potencjalnych dawców szpiku, a że
robił to bardzo skutecznie świadczy fakt, że
podczas Kongresu Kobiet zarejestrowało
się 6 Pań. Kolejnym punktem programu był
blok tematyczny poświęcony aktywności
społecznej w środowisku lokalnym. Fundacja Polskiedzieci.org, które reprezentowała Natalia Bujak zachęcająca do zdrowego
żywienia. Następnie Anna Chmielewska ze
stowarzyszenia„W kobiecym kręgu” powiedziała jak zostać „Babką z ikrą” i zachęcała
do nordic walkingu i morsowania. Jerzy
Rafał Baniak – specjalista z Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji
Rolniczych we Wrocławiu przedstawił nam
15 Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych w Powiecie Wrocławskim. Dzięki

Fragment dyskusji panelowej

uprzejmości Fitness Academy Bielany Ireneusz Gosik oraz Grzegorz Fiszer zachęcali
do ćwiczeń, spacerów, a nawet udało się
zrobić z Paniami kilka przysiadów. Przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji we
Wrocławiu przeprowadzili wykład nt. bezpieczeństwa oraz szkolenie z samoobrony.
Kolejnym punktem programu był panel
dyskusyjny podczas którego Maria Wilk –
Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego
oraz Sekretarz Gminy Kobierzyce, Krystyna Bałakier – wrocławska stylistka i blogerka, Maria Bierska – Założycielka Klubu
Seniora XXI, Iwona Dyszkiewicz – Radna
Powiatu Wrocławskiego, prywatnie hodowca prześlicznych Alpak, oraz Katarzyna Lubiniecka-Różyło – Koordynatorka ds.
Równego Traktowania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
wraz z Moniką Włodarczyk – dziennikarką
z Telewizji Echo24 porozmawiały o tym jak
być piękną, atrakcyjną, interesującą niezależnie od wieku. Bardzo miłym akcentem
podczas Kongresu był moment w którym
Starosta Roman Potocki, Przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego Ryszard
Jaroń, Wicestarosta Waldemar Szczykutowicz, Urzędujący członek Zarządu Michał
Trębacz, Sekretarz Jan Bronś wraz z Zastępcą Wójta Gminy Kobierzyce Piotrem
Kopciem wręczyli wszystkim obecnym
Paniom kwiaty oraz słodki upominek. Na
zakończenie Kongresu wystąpił Jarosław
Królikowski który zaśpiewał repertuar
Czesława Niemena i wprowadził wszystkie zgromadzone Panie w romantyczny
nastroj. Starosta Roman Potocki zadeklarował, że nie jest to ostatnie takie spotkanie
i już niebawem możemy spodziewać się
innych tego typu wydarzeń na terenie Powiatu Wrocławskiego.
Opracował – Janusz Kołodziej

Piękny, sobotni wieczór zafundowały w Bielanach Wrocławskich, w dniu 4.03.2017 r.
wszystkim Paniom Sołtys Wanda Gołębiewska i Rada Sołecka, która zorganizowała dla
kobiet naszej wsi imprezę „PROJEKT TERAZ
SZCZĘŚCIE CZYLI 5 X MY”.
Spotkanie rozpoczęły warsztaty Fundacji
Polski Instytut Szczęścia „Przepis na szczęście. Co możemy robić dla siebie i swojego
Życia?” Violetta Sulima i Agnieszka Czerkawska pokazały jaki jest przepis na uprawę szczęścia. Zostało to przerobione praktycznie przez obecne na spotkaniu Panie.
Wszystkie zgodziły się z DALAJLAMĄ, że
„Szczęście nie jest czymś co przychodzi
gotowe. Ono przychodzi z Twoich własnych działań”.
Szczęście łączy się z pięknem. Katarzyna
Majewska przeprowadziła krótkie warsztaty „Piękno z natury płynące”. Panie dowiedziały się, że mogą sobie samodzielnie
przygotować kosmetyki, bo te gotowe zawierają wiele substancji nieprzyswajanych
przez nasz organizm. Wszystkie Panie
mogły wypróbować kosmetyk, po którym
aksamitność skóry dłoni nie pozostawiła
wątpliwości co do skuteczności kremu.
„Prawdę o życiu” znaną większości ludziom,
a w szczególności kobietom, przedstawiła
w swoim wystąpieniu Jadwiga Dębicka
z Akademii Dobrych Manier.
Dzień Kobiet jest świętem radosnym
a „Szczęśliwe Kobietki” potrafią z humorem podchodzić do swoich niedoskonałości o czym mogły świadczyć śpiewane
przez uczestniczki piosenki KOLOROWE
GAŁGANKI (tekst Maciej Szwed muz. Janusz Laskowski) zaczynającej się słowami

Kiedy patrzę w lustra głębię
Na lustrzane swe odbicie
To pytaniem siebie gnębię
Jak to jest z tym życiem ……

i NIE DOPINAM SIĘ na mel. Wymyśliłam
cię (muz: Marian Zacharewicz tekst E. Jodłowska).
Nie dopinam się chociaż wciągnęłam brzuch
Nie dopinam się, nie wchodzę w żaden ciuch…

Miałyśmy również okazję zrelaksować się
przy dźwiękach muzyki i śpiewie w rytmie
flamenco w wykonaniu Studia Suenos
Szkoła Flamenco upiększonymi wspaniałym tańcem Agaty Makowskiej.
Wydarzeniem wieczoru była biesiada przy
suto zastawionych stołach. Klub Gotujących
Facetów zaserwował dla Pań z Bielan Wrocławskich niecodzienne produkty rodem
z Hiszpanii, okraszone winem i śpiewem.
Kochane baby, ach te baby!
Człek by je łyżkami jadł – bul, bul, bul, bul...
Tęgi chłop, co lekko w ręku łamie sztaby,
Względem baby
jest tak, jak dziecko, całkiem słaby.
Baby, ach te baby!
Czym by bez nich był ten świat?
Co tu łgać, co tu kryć,
spróbuj bez baby żyć,
Gdy ci uda się taka sztuka, toś jest chwat!

Rewelacją kończącą piękny wieczór był
potężny tort z tytułem „5 x MY”. Żal było
się rozchodzić do domu.
Uczestniczka Janina Kłossak
Impreza współfinansowana
ze środków Funduszu Sołeckiego
Gminy Kobierzyce

Panowie podają, a Panie ze smakiem zjadają!

Mini Playback Show
Dnia 7.03.2017 w Przedszkolu Samorządowym w Tyńcu Małym odbył się Mini Playback Show w wykonaniu przedszkolaków!

Mali artyści w tańcu nowoczesnym

Impreza muzyczna dostarczyła sporo satysfakcji i radości z obcowania z muzyką,
tańcem i sceną oraz odkrywania talentów
wśród dzieci. To była pierwsza tego typu
impreza w wykonaniu dzieci w naszym
przedszkolu. Dzięki występom dzieci mogły zaprezentować swoje umiejętności artystyczne i na chwilę poczuć smak sławy.
Przedszkolaki wcieliły się w gwiazdy muzyki rozrywkowej.
Dzieci oraz zaproszeni goście świetnie bawili się jednocześnie kibicując wszystkim
uczestnikom. Wspólną zabawę uznajemy
za wyjątkowo udaną!
Elwira Włodarczyk
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Ferie w Stowarzyszeniu
„Bielany dla Ciebie”
Ferie zimowe wielu bielańskim dzieciom,
upłynęły na atrakcyjnych zabawach, wycieczkach i warsztatach, które zaoferowała im świetlica środowiskowa prowadzona przez Stowarzyszenie. Każdy dzień
zaplanowany był tak, aby jak najpełniej
wykorzystać aktywność dzieci. Zajęcia zaczęły się od budowy modeli szybowców.

Zajęcia plastyczne wymagają zręczności

Wyprawa w przestworza była wstępem do
wyprawy w kosmos. Podczas spotkania ze
„wszechświatem”, dzieci odgrywały role
gwiazd, galaktyk, gromad, Drogi Mlecznej.

Dowiedziały się co to jest „ciemna materia” i
miały okazję popatrzeć przez teleskop. Były
wyjścia do kina na seanse filmowe „Balerina” i „Był sobie pies”. Poznały część historii
starożytnego Egiptu, dzięki wizycie w Muzeum Archeologicznym. Spacer po Wrocławiu w poszukiwaniu krasnali, zaowocował
ich pięknymi glinianymi modelami, wykonanymi przez dzieci. Dużą atrakcją była
wycieczka do Muzeum Figur Woskowych,
w którym spotkały ulubionych bohaterów
z bajek, przeglądały się w krzywych zwierciadłach i mogły przebrać się w udostępnione przez muzeum stroje. Dniu z tańcem
towarzyszył dźwięk tam-tamów, a kończący się karnawał pożegnały samodzielnie wykonanymi maskami. Dzieci bardzo
lubią zajęcia kulinarne. Ich zainteresowania zaspokojone zostały przez warsztaty
„Zdrowego żywienia” prowadzone przez
wolontariuszy z Fundacji Polskiedzieci.org.
Pierwszego dnia przygotowywały pasty
owocowo-warzywne do kanapek, drugiego koktajle na bazie napoju ryżowego i sojowego. Czas upływał tak szybko, że dzieci
nie chciały wracać do domów. Wszystkie
dopytywały się o możliwość uczestniczenia
w zajęciach podczas wakacji. Akcja „Ferie”
była efektem realizacji programu w ramach
umowy podpisanej z Gminą Kobierzyce
pn. „Prowadzenie świetlicy profilaktycznej
we wsi Bielany Wrocławskie.”
Zarząd Stowarzyszenia
„Bielany dla Ciebie”

„Zakochane Bielany”
„Każdy nowy dzień jest kwiatem,
który zakwita w naszych rękach.
Tam gdzie się kocha, nigdy nie zapada noc.
Serce to cząstka człowieka ,
które tęskni, kocha i czeka.”
Adam Mickiewicz

Wiersz Adama Mickiewicza, odczytany
przez Elżbietę Regulską – Radną Gminy
Kobierzyce, pod której honorowym patronatem zorganizowane zostało spotkanie,
był motywem przewodnim wydarzenia,
które miało miejsce 19 lutego 2017 roku
w Bielanach Wrocławskich. Elżbieta Regulska – pomysłodawczyni spotkania, życzyła
wszystkim gorących serc przepełnionych
miłością, która uskrzydla i sprawia, że
codzienne problemy stają się mniej ważne. Wieczór podzielono na dwie części.
W pierwszej wystąpili artyści Operetki
Wrocławskiej: Wiesława Wawrzyniak i Mirosław Owczarek, którzy zaprezentowali
program pod tytułem „Operetkowy żart”
i tak rozbawili zebranych, że wspólnie
z nimi zaśpiewali kilka arii operetkowych.
Druga – to pokazy tańca towarzyskiego
w wykonaniu uczestników sekcji tanecznej działającej przy GCKiS, powstałej z inicjatywy radnej Elżbiety Regulskiej i na
prośbę młodych ludzi, którzy postanowili
pogłębić swoje umiejętności taneczne.
GCKiS wyszło na przeciw oczekiwaniom
mieszkańców. Utalentowany mistrz taneczny – mieszkaniec Bielan Wrocławskich Łukasz Cichowski, stworzył grupę
składającą się z siedmiu par tanecznych

(w większości to osoby zamieszkałe w Bielanach Wrocławskich i innych sołectwach
Gminy Kobierzyce). W programie pokazów
były tańce standardowe: tango, quickstep,
fokstrot oraz latynoamerykańskie: rumba,
samba, jive, cha-cha. Na początku pokazu
tancerze byli trochę stremowani (był to ich
pierwszy występ przed tak liczną publicznością), ale ponieważ widzowie nie szczędzili braw – po pierwszym tańcu trema ich
opuściła i zaprezentowali pełnię swoich
umiejętności, a widownia mogła liczyć na
bis. Wszyscy podziękowali organizatorom
za mile spędzone niedzielne popołudnie,
natomiast Elżbieta Regulska przekazała
serdeczne podziękowania artystom, tancerzom, instruktorowi Łukaszowi Cichowskiemu za stworzenie pięknego widowiska, pracownikom GCKiS za organizację,
oraz mieszkańcom za obecność.
Zadowolony mieszkaniec
Bielan Wrocławskich

Artyści Operetki rozbawili publiczność

Kobierzyckie Święto Poezji
Początek marca mija zawsze pod znakiem
spotkań z poezją, które pozwalają mieszkańcom Gminy Kobierzyce na obcowanie
ze słowem wyjątkowo pięknie mówionym i śpiewanym. Spotkania te odbywają się w Gminie Kobierzyce już od 15 lat.
To wspaniałe Święto Poezji związane jest
z Dolnośląskim Konkursem Recytatorskim
Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych.
Uczestników konkursu oraz przybyłych na
uroczystość powitał Dyrektor GCKiS – Artur
Cierczek. Wśród gości byli między innymi
przedstawiciele władz Gminy Kobierzyce,
w tym Elżbieta Regulska – Przewodnicząca
Rady Gminy Kobierzyce, Maria Wilk – Sekretarz Gminy Kobierzyce, członkowie stowarzyszeń, związków, mieszkańcy, rodzice,
dziadkowie oraz nauczyciele i instruktorzy.
Zmagania młodych recytatorów i piosenkarzy oceniało jury w składzie: Bożena

Brodnik – filolog, przewodnicząca jury,
Tomasz Bykowski – muzykolog, instruktor
muzyki w GCKiS, Ewa Gacek – bibliotekoznawca, sędzia techniczny. Marcowe
święto poezji zakończono uroczystym wręczeniem nagród i wyłonieniem laureatów
etapu gminnego konkursów.
Poniżej wyniki eliminacji gminnych:

SPROSTOWANIE

wadzenie pełnych prac konserwatorskich
(konserwacja techniczna i estetyczna)
przy trzech wielkoformatowych obrazach
olejnych autorstwa Johana Jacoba Eybelwiesera z 1721 r.
W artykule wymieniliśmy zabytki, które
zostały odrestaurowanie dzięki dotacjom przyznanym z Gminy Kobierzyce
w 2016 r. W tym zestawieniu omyłkowo

W biuletynie samorządowym „Kobierzyce
- Moja Gmina - Moja Wieś” nr 14 (13) Luty
2017 w artykule „Gmina Kobierzyce pomaga w ratowaniu zabytków”, omyłkowo
znalazł się akapit następującej treści:
- Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Michała Archanioła w Tyńcu nad Ślęzą – Przepro-

XVII DOLNOŚLĄSKI KONKURS
RECYTATORSKI UCZNIÓW SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH:
Recytacja:
1. Anna Kulczycka
2. Marcel Złotogórski
3. Kinga Kruk
Poezja śpiewana:
1. Milena Kujawa
2. Natalia Bednarczyk
3. Sabrina Skocka
Wyróżnienie otrzymała: Ewa Lech.

Laureaci konkursu w towarzystwie Marii Wilk, Elżbiety Regulskiej i Artura Cierczka

62 DOLNOŚLĄSKI KONKURS
RECYTATORSKI UCZNIÓW SZKÓŁ
GIMNAZJALNYCH:
Recytacja:
1. Alicja Matkowska
2. Miriam Ćwir
3. Piotr Skrzyński

Poezja śpiewana:
1. Kornelia Mika
2. Amelia Lipska
3. Milena Sikora
Gratulujemy zwycięzcom, życząc powodzenia w eliminacjach powiatowych.
Ewa Gacek

zamieściliśmy informację dotyczącą prac
konserwatorskich związanych z obrazem
„Św. Łukasz” znajdującym się w Parafii
Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Tyńcu nad Ślęzą. Informujemy, że w tym kościele przeprowadzono
prace konserwatorskie (konserwacja
techniczna i estetyczna) nad jednym
z trzech obrazów barokowych autorstwa

Johana Jacoba Eybelwiesera z 1721 r. Obraz ten został odnowiony dzięki dotacji
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz dzięki ofiarom
wiernych. Za powstałą pomyłkę księdza
proboszcza oraz parafian – serdecznie
przepraszamy.
Redakcja biuletynu
„Kobierzyce - Moja Gmina - Moja Wieś”
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Dzień Kobiet w Gimnazjum
im. Zesłańców Sybiru
w Kobierzycach
„Brunetki, blondynki, ja wszystkie Was
dziewczynki całować chcę…” tak zaczynały się życzenia dla wszystkich dziewczyn
i pań uczących się i pracujących w Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Kobierzycach. Grupa stuprocentowych facetów,
reprezentujących wszystkich pozostałych przedstawicieli płci niekoniecznie
brzydszej, postanowiła 8 marca poprawić
humor kobietkom. Wchodząc do klas
i gabinetów tanecznym krokiem przy
dźwiękach muzyki popowej już sprawiali, że dziewczyny mdlały, a męskie grono
patrzyło z zazdrością na tak przystojny
boys band. Następnie panowie odśpiewywali słynną pieśń Jana Kiepury „Brunetki,
blondynki”, chórem czytali życzenia, a na
koniec częstowali słodkościami i rozdawali bileciki z życzeniami. Chłopcy odwiedzili
również Szkołę Podstawową w Kobierzycach, gdzie zrobili prawdziwą furorę. Na
zakończenie tak miło rozpoczętego dnia

były jeszcze życzenia imienne, ogłaszane
przez szkolny radiowęzeł, które wcześniej
panowie wrzucali do przygotowanej
skrzynki. Na korytarzach można też było
spotkać chłopaków przebranych za dziewczyny – to odzew na ogłoszony wcześniej
konkurs „Bądź piękny jak kobieta”. Trzeba
przyznać, że niektórzy wyglądali całkiem,
całkiem, wzbudzając powszechne zainteresowanie swoim strojem i makijażem.
Gratulujemy odwagi i dystansu do siebie.
Kochane Kobiety.
Wszyscy mężczyźni w tej szkole życzą Wam:
Słońca na każdym niebie,
Smaku, zapachu w codziennym chlebie,
Ptaków, motyli i chwil radosnych
A w sercu zawsze wiosny!
Dziś, jutro, zawsze i wszędzie
Niech cały rok tak piękny będzie!
Wszystkiego najlepszego!
Agnieszka Berłowska

Obchody Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Po bezdrożach, przez lasy, moczary
Leśnych chłopców szły oddziały szare
W zimnym wietrze, w deszczu nocą
Po co wam to chłopcy było, po co?
(…)
Umierali z ran w straszliwej męce,
Padł nie jeden, by nie powstać więcej,
Biały krzyż pozostał nad mogiłą
Po co, chłopcy? … Bo tak trzeba było!
(„Chłopcy z AK” Iwona Krzepkowska-Bułat)

Po raz siódmy w dniu 1 marca obchodzony był Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych. W Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach miał miejsce
koncert zespołu „Contra Mundum”, a po
nim wykład prof. Tomasza Głowińskiego
z Instytutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wśród zaproszonych gości znaleźli
się: Waldemar Kolendo – Sekretarz Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej, Okręg Dolnośląski we Wrocławiu, Maciej Dmyszewicz – przedstawiciel
Klubu Historycznego im. Stefana "GROTA"
Roweckiego z Wrocławia, działającego
pod patronatem Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej i IPN, Okręg
Dolnośląski we Wrocławiu, Edward Bień
– przedstawiciel Związku Kombatantów
Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów
Politycznych, Sekretarz ds. organizacyjnych Rady Krajowej Środowiska Żołnierzy
Polskich Oddziałów Samoobrony z Kresów
Południowo-Wschodnich II RP, Czesława
Muraczewska – Prezes Związku Sybiraków
– koło terenowe w Kobierzycach, mł. chor.

ców Sybiru w Kobierzycach i Powiatowego
Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach oraz
mieszkańcy z Gminy Kobierzyce. Wyjątkowy charakter spotkaniu nadało wspomnienie przez dyrektora Artura Cierczka
tych, co odeszli od nas na „wieczną wartę:
– Macieja Ruszczyńskiego, który bywał na
spotkaniach organizowanych w GCKiS,
pochodził z rodziny, w której wartości
takie jak Bóg, honor i ojczyzna odgrywały ogromną rolę. Ojciec pana Ruszczyńskiego – Karol zginął w Katyniu. Zginęli
także jego bracia: Ludwik poniósł śmierć
w Starobielsku, Józef zginął w Powstaniu
Warszawskim, a Zbigniew w Auschwitz; –
gen. Janusza Brochwicz-Lewińskiego ps.
„Gryf”, działacza konspiracyjnego ZWZ –
AK, powstańca warszawskiego, po wojnie
członkakapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari, członka Komitetu Honorowego
Fundacji „Łączka”, sprawującego opiekę
nad kwaterą Żołnierzy Wyklętych na Powązkach, wspierającego ideowo i honorowo prace prowadzone przez zespół
pod kierownictwem pełnomocnika prezesa IPN ds. poszukiwań miejsc pochówku
ofiar terroru komunistycznego – profesora
Krzysztofa Szwagrzyka. Po części oficjalnej
rozpoczął się koncert „Contra Mundum”,
zespołu grającego „patriotyczny rock”.
Wykonując repertuar do słów polskiej poezji wojennej, muzycy stali się tego dnia
dla kobierzyckiej młodzieży przewodnikiem w historycznej, poetyckiej podróży.
Na nowo wybrzmiały szturmowe pieśni
napisane gdzieś w leśnych obozowiskach,

Młodzi panowie czarowali uśmiechem

Oddali hołd
Żołnierzom Wyklętym
1 marca 2017r. Poczet Sztandarowy
Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Kobierzycach brał udział w narodowym
święcie poświęconym Żołnierzom Wyklętym. Na cmentarzu Osobowickim we
Wrocławiu odbył się przemarsz uczestników do bramy głównej pod Pomnik

Ofiar Terroru Komunistycznego. Tam
został odczytany Apel Poległych i wystrzelono salwy honorowe, po których
nastąpiła ceremonia złożenia wieńców
pod pomnikiem przez szkoły i władze
województwa.
Marcel Kondryc

Młodzież wysłuchała koncertu zespołu „Contra Mundum”

Chwila zadumy pod pomnikiem Ofiar Terroru Komunistycznego

Marek Parecki z 31 Batalionu Radiotechnicznego we Wrocławiu, Elżbieta Michalik
– Wicedyrektor Zespołu Szkół i Placówek
Kształcenia Zawodowego w Bielawie. Na
spotkaniu obecni byli między innymi: Elżbieta Regulska – Przewodnicząca Rady
Gminy Kobierzyce, Zastępca Wójta – Piotr
Kopeć, Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu – Anna Wilisowska, Dyrektor
Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Kobierzycach – Artur Antman. Na uroczyste spotkanie przybyli uczniowie wraz z gronem
pedagogicznym Gimnazjum im. Zesłań-

partyzanckim mateczniku żołnierzy niepodległościowego podziemia. Pieśni ludzi
dumnych i wolnych, prawdziwie polskie,
wywarły na zebranych wielkie wrażenie.
Po koncercie w kawiarni GCKiS, grupa
młodzieży spotkała się z prof. Tomaszem
Głowińskim z Instytutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego, który w wygłoszonym wykładzie, połączonym z projekcją
filmu, poruszył tematykę Żołnierzy Wyklętych w kontekście historycznym i społeczno-politycznym.
Opracował – Janusz Kołodziej
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„Powiedział Bartek,
że dziś tłusty czwartek…”

„Zimowisko z TPD
Kobierzyce w Zakopanem”
Zakończyliśmy akcję zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, dofinansowanego z budżetu Gminy Kobierzyce. Od
wielu lat dzieci wybierają Zakopane. Ze
względu na turystyczny charakter naszego koła wiele zwiedzamy. W tym roku

znając wiele ciekawych miejsc i nowych
znajomych.
Wiosna 2017 – Koło Turystyczne Przyjaciół Dzieci w Kobierzycach serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do uczestnictwa
w wiosennych wycieczkach po Polsce: do

Panie z Pustkowa Wilczkowskiego i ich dzieła

Według jednego z przesądów, jeśli ktoś
w tłusty czwartek nie zje ani jednego pączka – w dalszym życiu nie będzie mu się
wiodło. Pomne takiej groźby panie z Koła
Gospodyń Wiejskich z Pustkowa Wilczkowskiego postanowiły zapewnić sobie i swoim bliskim pomyślny rok. W wigilię tłustego
czwartku spotkały się w świetlicy wiejskiej,
aby tam wypróbować najlepsze przepisy

na chrusty. A że kobitki z nich pracowite
i dbające o dobro rodziny, to faworków nasmażyły mnóstwo. Nie obyło się bez degustowania i ocen, która lepszy przepis miała.
Wszystkie chrusty wyszły jak należy – czyli
„pychotka”. Tak więc pomyślności i obfitego
roku paniom z Koła Gospodyń i ich rodzinom nie zabraknie. Smacznego.
Agnieszka Berłowska
Idziemy na lodowisko

byliśmy w Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Łagiewnikach Krakowskich.
Zwiedziliśmy nowy kościół, wystawę „Całun Turyński” oraz muzeum Jana Pawła
II. W drodze powrotnej wstąpiliśmy do
kościoła M.B. Gaździny, patronki Podhala w Ludźmierzu. W samym Zakopanem
jeździliśmy na nartach i sankach, byliśmy
na lodowisku, w kinie, w Centrum Edukacyjnym Tatrzańskiego Parku Narodowego na ciekawych zajęciach, na wystawie,
na targu góralskim, ma skoczni narciarskiej oraz Sanktuarium M.B. Fatimskiej
na Krzeptówkach. Przez kilka godzin
byliśmy w termach w Chochołowie, nowym wspaniałym obiekcie rekreacyjnym.
Czas ferii spędziliśmy bardzo czynnie po-

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
50-525 Wrocław,
ul. Gliniana 20-22 tel. 71 7701 600

wrwr@pup-wroclaw.pl, wroclaw.praca.gov.pl

STAŻ
spotkanie informacyjne dla Pracodawców
DATA: 30 marca 2017 r., godz. 9.00
MIEJSCE: Urząd Gminy Kobierzyce, sala błękitna
Zapraszamy pracodawców i przedsiębiorców z terenu Gminy Kobierzyce
do wzięcia udziału w spotkaniu z ekspertami
Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu na temat programu STAŻY.
Podczas spotkania będziecie Państwo mogli zasięgnąć informacji
na temat warunków i zasad organizacji stażu
oraz obowiązującej dokumentacji i procedur.

Warszawy, Krakowa, Szlaku Orlich Gniazd,
po Dolnym Śląsku. I ta akcja corocznie jest
wspierana finansowo przez władze Gminy
Kobierzyce. Wszelkie informacje o wycieczkach i akcji letniej będą zamieszczane w szkołach.
Już dziś zapraszamy na obozy wypoczynkowe w czasie ferii letnich:
- od 25.07.2017 do 06.08.2017 Świnoujście,
- od 06.08.2017 do 18.08.2017 Dziwnów,
- od 18.08.2017 do 30.08.2017 Pobierowo.
Zapisy w ramach akcji letniej ruszają
około 20.03.2017 r. jak co roku u Grażyny Tadeusiak ul. Robotnicza 21/3, 55-040
Kobierzyce (kwiaciarnia blisko Biedronki)
tel. 71 311 11 98.
Grażyna Tadeusiak

Magda Pawicka Mistrzynią
Polski na 2017 rok
W dniach 25.02–05.03.2017 r. w Karpaczu
odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów do
lat 10 w szachach klasycznych. Magda będąc faworytką zawodów niespodziewanie
przegrała pierwszą partię, jednak do końca nie oddała nawet połówki i z punktem
przewagi wywalczyła złoto. To już kolejny
złoty medal na Mistrzostwach Polski młodej szachistki, która od dwóch lat trenuje
w klubie Polonia Wrocław i która z miesiąca na miesiąc czyni niesamowite postępy.
Magda nie uczęszcza do szkoły, uczy się
w domu, bardzo dużo wyjeżdza na turnieje. Przypomnijmy, że w czasie ubiegłych
wakacji Magda wywalczyła srebro na
Mistrzostwach Polski w szachach błyskawicznych, a w sierpniu zajęła 4. miejsce
na Mistrzostwach Europy w Pradze i 10.
na Mistrzostwach Świata w Batumi, będąc
o rok młodzszą od swoich rywalek. Teraz
utalentowana zawodniczka przygoto-

wuje się do Mistrzostw Świata w Brazylii
i do Mistrzostw Europy, które odbędą
się w Rumunii. Jeśli ktoś chciałby pomóc
w sfinansowaniu szachowych imprez bylibyśmy bardzo szczęśliwi.
Rodzice Magdy Pawickiej

Młoda szachistka ze złotym medalem
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Wielkie emocje w Kobierzycach
Piłkarki ręczne KPR Gminy Kobierzyce
w sobotę 4 marca podejmowały drużynę KPR-u Jelenia Góra w meczu 20.
kolejki PGNiG Superligi Kobiet. Było to
niezwykle ważne spotkanie dla układu
ligowej tabeli, bowiem oba zespoły walczą o utrzymanie w najwyższej klasie
rozgrywkowej w Polsce. Mecz wywołał
bardzo duże zainteresowanie wśród
widzów, a trybuny Hali Sportowo-Widowiskowej w Kobierzycach wypełniły się
niemal do ostatniego miejsca. Była też
grupa kibiców z Jeleniej Góry, która (poza
małym wyjątkiem) w sposób sportowy
wspierała swoje piłkarki. Ich doping gasł
jednak w olbrzymim hałasie, jaki tworzyli członkowie Klubu Kibica KPR-u Gminy
Kobierzyce i pozostała część publiczności, która nie szczędziła gardeł, zagrze-

wając do walki miejscowe zawodniczki.
Od początku meczu przewaga należała
do zawodniczek z Kobierzyc, które wygrały pierwszą połowę 15:11. Znakomicie
w tej części gry spisywała się bramkarka
miejscowej drużyny Katarzyna Demiańczuk, która jeszcze w zeszłym sezonie
reprezentowała barwy zespołu z Jeleniej
Góry i ten występ potraktowała bardzo
prestiżowo. Losy spotkania zostały rozstrzygnięte w pierwszych 10 minutach
gry po przerwie, gdy dzięki koncertowej
grze, piłkarki KPR-u Gminy Kobierzyce seriami zdobywały bramki i szybko doprowadziły do wyniku 24:13. Mając tak dużą
przewagę trener Tomasz Folga mógł
sobie pozwolić na zmiany w składzie
i dał pograć niemal wszystkim zawodniczkom. W ostatnich minutach rywalki

Monika Kaźmierska w ataku na bramkę rywalek

nieco odrobiły straty i ostatecznie KPR
Gminy Kobierzyce pokonał KPR Jelenia
Góra 28:21. Po zakończonym spotkaniu
trener Tomasz Folga powiedział między
innymi: „Chciałbym bardzo podziękować
wszystkim zawodniczkom, które zagrały
fantastycznie i wzorowo wypełniły założenia taktyczne, które sobie nakreśliliśmy
przed zawodami. Największe słowa podziękowania chciałbym skierować pod

Rzut karny wykonuje Dominika Daszkiewicz

adresem naszych wspaniałych kibiców
– byliście fantastyczni!. Bez was nie byłyby tego zwycięstwa!”. W kolejnym meczu
rozegranym w Kobierzycach 11 marca
drużyna KPR-u uległa liderowi rozgrywek
Vistalowi Gdynia 21:28, ale mając w dorobku 12 punktów, zachowała 8. miejsce
w tabeli.
Janusz Kołodziej,
zdjęcia Maciej Wełyczko „Gazeta Sąsiedzka”

Turniej samorządowców
w Jordanowie Śląskim
W sobotę 25 lutego w Hali Sportowej
w Jordanowie Śląskim rozegrany został halowy turniej piłki nożnej samorządowców
z Powiatu Wrocławskiego. Była to już 14-ta
edycja, w której udział wzięły drużyny z Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa,
Żórawiny, zespół Starostwa Powiatowego,
gościnnie zaprzyjaźniona ekipa z Jordanowa (Woj. Małopolskie) oraz gospodarze
z Jordanowa Śląskiego. Grano systemem
„każdy z każdym”, a poszczególne mecze
trwały po 10 minut. Ekipa reprezentująca
Gminę Kobierzyce rozpoczęła od dwóch
skromnych wygranych po 1:0 z drużynami
z Jordanowa i Żórawiny. Później był remis
1:1 z gospodarzami z Jordanowa Śląskiego,
a następnie trzy efektowne wygrane; 4:0

ze Starostwem Powiatowym, 4:0 z Kątami
Wrocławskimi i na zakończenie 3:0 z Mietkowem. Takie rezultaty sprawiły, że drużyna z Kobierzyc z dorobkiem 16 punktów
zajęła bezapelacyjnie 1 miejsce w turnieju!
Nasz zespół występował z składzie : Maciej
Zdrojewski, Adam Raś, Jacek Skrzyniarz,
Zdzisław Skrzyniarz, Cyprian Łoposzko,
Łukasz Sterniuk, Tomasz Legodziński i Piotr
Marek. Turniej stał na wysokim poziomie
i jak zwykle był znakomicie zorganizowany.
–„Zależy nam na tym, aby ranga naszego
turnieju z roku na rok była coraz wyższa –
i chyba to nam się udaje. Poziom sportowy
tej edycji był naprawdę wysoki, bowiem
w wielu zespołach grali zawodnicy z ligowa przeszłością, którzy obecnie znaleźli za-

Sekretarz Gminy Kobierzyce Maria Wilk z pucharem za zwycięstwo w turnieju. Obok Wójt Gminy Jordanów
Ślaski – Henryk Kuriata

Zwycięska drużyna z Gminy Kobierzyce

trudnienie w strukturach samorządowych.
To dobrze, gdyż mobilizuje pozostałych
do jeszcze lepszego przygotowania się do
następnej edycji naszego turnieju. Cieszę
się również i z tego, że po raz pierwszy
w historii turniej relacjonowany był przez
Telewizję Echo24, co na pewno podniosło
atrakcyjność widowiska sportowego” –
powiedział podczas ceremonii wręczania
nagród Wójt Gminy Jordanów Śląski –
Henryk Kuriata. Nagrodę i okazały Puchar
za 1 miejsce wręczyła drużynie z Kobierzyc
Maria Wilk – członek zarządu Powiatu Wrocławskiego, jednocześnie Sekretarz Gminy
Kobierzyce. – „Mam podwójną satysfakcję,
bowiem po pierwsze – zwyciężyła drużyna
z mojej gminy, a po drugie – jako radna

Powiatu Wrocławskiego cieszę się, że samorządowcy przy okazji takiego turnieju mogą nie tylko rywalizować na niwie
sportowej, ale również mają okazję do
wymiany poglądów, doświadczeń, choćby
podczas spotkania towarzyskiego przygotowanego przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Jordanowa Śląskiego. To
zawsze sprzyja integracji.” Reprezentanci
z Kobierzyc wygrali również pozostałe klasyfikacje. Nagrodę dla najlepszego bramkarza odebrał Maciej Zdrojewski, który
w 6 meczach tylko raz został pokonany.
Najlepszym strzelcem był Łukasz Sterniuk,
a najlepszym piłkarzem wybrano Piotra
Marka. Tak więc – Vivat Kobierzyce!
Janusz Kołodziej

