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Szybkie tempo na gminnych budowach

Inwestycje w Gminie
Kobierzyce
W bardzo szybkim tempie posuwają się prace przy dwóch znaczących inwestycjach w gminie Kobierzyce.
Autostradowa Obwodnica Wrocławia /AOW/, która od Magnic ma prowadzić poprzez lotnisko, stadion na
Maślicach, aż do północnych obszarów Wrocławia, budowana jest rzeczywiście w ekspresowym tempie.
Podobnie jest z halą sportowo- rekreacyjną w Kobierzycach, która niemal rośnie w oczach.

- Kilka miesięcy temu na łamach naszego
biuletynu samorządowego „Moja gminamoja wieś” mówił Pan o wielkim strategicznym znaczeniu AOW dla dalszego rozwoju
gminy Kobierzyce. Czy spodziewał się Pan
wtedy, że ta inwestycja będzie realizowana w tak szybkim tempie?- z tym pytaniem
zwracamy się do Ryszarda Pacholika, Wójta
Gminy Kobierzyce.
- Szczerze mówiąc tempo budowy AOW zaskakuje niemal wszystkich. Prace są prowadzo-

ne na całym odcinku
AOW, także w niedziele
i święta. Już przed rozpoczęciem inwestycji
wiedziałem, że firma
„Budimex-Dromex” to
sprawdzony partner
przy inwestycjach, w
których potrafi się pokazać z bardzo dobrej
strony. To cieszy, bowiem gwarantuje, że
za rok będziemy mogli już jeździć nowymi
drogami. Wpłynie to
w znaczący sposób
na odciążenie ruchu
w północnych miejscowościach
naszej
gminy.
- Na pewno były
i są utrudnienia spowodowane tak dużą
budową?
- Od lat jestem
mieszkańcem naszej
gminy i podobnie jak
moi sąsiedzi, uważam,
że zwiększony ruch
samochodów ciężarowych obsługujących
AOW jest uciążliwy.
Wiem jednak, że warto trochę poczekać, bo
po zakończeniu prac
wszyscy odetchniemy z ulgą. Połączenie AOW
z przewidywaną obwodnicą Tyńca Małego,
Małuszowa i Biskupic Podgórnych w kapitalny
sposób zmieni i usprawni układ komunikacyjny
w naszej gminie.
- Kolejnym przykładem inwestycji, która
rośnie „jak na drożdżach” jest budowa hali
sportowo - widowiskowej w Kobierzycach.
Kiedy zostanie rozegrany pierwszy mecz?
ciąg dalszy na str. 3

Z okazji Dnia
Edukacji Narodowej
pragnę złożyć wszystkim
Pracownikom Oświaty
najserdeczniejsze życzenia,
wszelkiej pomyślności,
satysfakcji z działań na rzecz
wspólnego dzieła, jakim jest
kształcenie i wychowywanie
kolejnych pokoleń, radości
z osiągnięć w pracy
zawodowej, wytrwłości
w pokonywaniu codziennych
trudności i powodzenia
w życiu osobistym.
Dzięki Państwa
szczególnemu zaangażowaniu
oraz konsekwencji
w nauczaniu i wychowaniu,
młodzi ludzie są coraz lepiej
przygotowywani do wyzwań,
jakie niesie dzisiejszy świat.
Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce
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Informacje dla
przedsiębiorców
Informujemy, iż wszystkie zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej wydane do 31 grudnia 2007 r. /włącznie/ należy przekwalifikować PKD 2004 na PKD 2007 czyli należy
dokonać zmiany we wpisie do dnia 31 grudnia 2009 r. Dokonanie
zmiany jest bezpłatne.
Zapraszamy!

Ogłoszenia drobne
Sprzedam dom wolnostojący o pow. mieszkalnej 200m2 na 10 arowej działce w Pustkowie
Żurawskim. Tel. 071/390-85-99, 663-03-26-71.
Sprzedam działkę budowlaną blisko Wrocławia, dobra lokalizacja, ładna i spokojna okolica,
proszę o kontakt tel. 071/31-64-936.
Tu Allianz. Komunikacja – OC, AC, NNW, ubezpieczenia mieszkań, domów – także w budowie, ubezpieczenia turystyczne i na życie, ubezpieczenia grupowe i indywidualne, otwarte
fundusze emerytalne, III filar. Kontakt z Agentem: 664-844-222.
Catering Serwis Verona oferuje kompleksową obsługę: imprez okolicznościowych, bankietów, konferencji, szkoleń, spotkań biznesowych, obiadów pracowniczych. Obsłużymy każdą
imprezę w dowolnym miejscu. Tel. 071/344-26-75, 0501-007-498, www.verona.com.pl
Sprzedam lub wynajmę mieszkanie w Wierzbicach tel.0-509-909-383
Sprzedam pół bliźniaka we wsi Pełczyce tel. 509-909-383
Cyklinowanie, lakierowanie, szpachlowanie, układanie parkietu, tel. 692-109-308.
Poszukuję do wynajęcia pomieszczenia/hali minimum 200m2 na terenie Gminy Kobierzyce pod nieuciążliwą produkcję. Telefon kontaktowy 505-109-834 lub 697-726-920.
Sprzedam działki budowlane w Kobierzycach o pow. 8-30 arów. Tel. 694-247-249.
Sprzedam mieszkanie 83 m2 wraz z garażem w Kobierzycach przy ul. Robotniczej. Cena
290.000. Tel. 605-08-56-77.
Wynajmę od 11.2009 nowe mieszkanie dwupokojowe częściowo umeblowane z balkonem w Bielanach Wrocławskich pow. użytkowa 46,6 m2 niska zabudowa, miejsce postojowe.
Ogrzewanie: gaz ziemny. Koszt wynajmu: 1600zł plus media. tel. 888-858-886.
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informacje gminne
dokończenie ze str.1
- Myślę, że w niedalekiej przyszłości. Dotychczasowe tempo prac gwarantuje oddanie hali
do użytku zgodnie z harmonogramem, czyli w
2010 roku. Już w tej chwili widać całą bryłę i zarys budynku. Trzeba przyznać, że robi wrażenie.
Myślę, że po zakończeniu prac wykończeniowych będziemy mieli w Kobierzycach obiekt
sportowy z prawdziwego zdarzenia, przystosowany również do rozgrywania spotkań międzypaństwowych.

- Czyli inwestycja potrzebna i trafiona?
- Jak najbardziej tak! Osobiście cieszy mnie
fakt, że nasze gminne drużyny sportowe będą
mogły rozgrywać mecze mistrzowskie w godnych warunkach, a nasza sportowo uzdolniona młodzież nie będzie musiała odchodzić po
zakończeniu szkoły do klubów z całej Polski.
Swoją karierę sportową będzie mogła z powodzeniem kontynuować w naszej gminie.
Rozmawiał Janusz Kołodziej

WYKAZ INWESTYCJI I REMONTÓW REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE
– stan na 21.09.2009r.

1. Budynki i obiekty komunalne, świetlice, boiska, szkoły
Budynki komunalne
Pustków Żurawski – trwa remont obiektu „hotelu” z przeznaczeniem na mieszkania i ośrodek zdrowia; prowadzone są prace wykończeniowe, w tym
osadzanie drzwi, układanie płytek ceramicznych;
Krzyżowice – zrealizowano remont elewacji budynku komunalnego przy ul. Głównej, prowadzone są prace przy adaptacji pomieszczenia na punkt
przedszkolny;
Świetlice
Pustków Wilczkowski – realizowana jest rozbudowa i remont świetlicy z remizą, wykonano roboty murowe, konstrukcję dachu, prowadzone są roboty
instalacyjne, elewacyjne, rozpoczęto montaż pokrycia dachu;
Żerniki Małe – realizowana jest rozbudowa obiektu świetlicy; trwają prace wykończeniowe. W ramach umowy ze Spółdzielnią Rzemieślniczą ze Środy
Śląskiej prowadzona jest budowa 6 nowych świetlic: Magnice, Małuszów, Damianowice, Owsianka, Szczepankowice, Budziszów
Wykonywane są prace związane z przygotowaniem terenu, roboty ziemne, na części świetlic wykonano już roboty fundamentowe i zbrojeniowe.
Szkoły, przedszkola
Pustków Wilczkowski, Tyniec Mały – zrealizowano remonty pomieszczeń klasowych w celu przystosowania ich na punkty przedszkolne;
Bielany Wrocławskie – dokonano adaptacji wnętrza na pomieszczenie klasowe;
Kobierzyce – przeprowadzono adaptację jednego z pomieszczeń przedszkola;
Obiekty sportowe i rekreacyjne
Kobierzyce – prowadzona jest budowa hali sportowo - widowiskowej; kontynuowane są roboty murowe, rozpoczęto montaż konstrukcji dachu;
Pustków Żurawski, Pustków Wilczkowski, Tyniec Mały, Księginice – przeprowadzono bieżące remonty placów zabaw
2. Wodociągi i kanalizacja
Biskupice Podgórne – dokonano odbioru prac wiertniczych ujęcia głębinowego wody;
Wysoka – zrealizowano główne prace przy budowie pompowni ścieków dla osiedli mieszkaniowych w północnej części miejscowości;
Królikowice – rozpoczęto prace przy budowie sieci wodociągowej;
Rozpoczęto realizację dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej środkowej części gminy; część ścieków skierowana zostanie do oczyszczalni
ścieków w Kobierzycach, pozostałe do Wrocławia, projekt ma być współfinansowany ze środków WFOŚiGW
3. Drogi i oświetlenie
Kobierzyce – trwa budowa ul. Witosa, Robotniczej i fragmentu ul. Ludowej, realizowana przy współfinansowaniu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych; na części ul. Robotniczej i Ludowej wykonano pierwszą warstwę nawierzchni asfaltowej, prowadzone są roboty instalacyjne przy
wymianie sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej, układane są krawężniki; Operator sieci gazowej rozpoczął budowę sieci przy ul. Robotniczej
w koordynacji z budową drogi;
Wysoka – trwa przebudowa ul. Chabrowej, wykonywane są krawężniki, kanalizacja deszczowa, podbudowy; z budową związane są utrudnienia w ruchu
Domasław – prowadzona jest budowa docelowej nawierzchni ul. Akacjowej. Zaawansowanie prac wynosi ponad 50%.
Tyniec M. – zrealizowano nakładki asfaltowe na prawie wszystkich ulicach osiedlowych, a także budowę kanału deszczowego w ul. Biskupickiej,
którym m. in. odprowadzane są wody opadowe z terenu boiska „Orlik 2012”, realizowana jest budowa nawierzchni na końcowym odcinku ul. Polnej;
zamontowano barierki energochłonne celem poprawy bezpieczeństwa na ul. Leśnej przy stawie;
Bielany Wr. – zrealizowano budowę nawierzchni ul. Sadowniczej, Jaśminowej, Śnieżnej i odcinka Jesionowej;
Ślęza – zrealizowano nawierzchnie asfaltowe na drogach osiedlowych;
Tyniec nad Ślężą – rozpoczyna się budowa drogi śródpolnej w technologii tłuczniowej
4. Inne
Cieszyce – zrealizowano główne prace przy rekultywacji składowiska odpadów, uformowana została czasza składowiska a następnie przykryta warstwą uszczelniającą, zahumusowana i obsiana trawą; zainstalowano także system odgazowujący i odwadniający; jesienią mają jeszcze zostać zrealizowane nasadzenia; Gmina stara się o przyznanie dofinansowania ze środków unijnych;
Kontynuowane jest ustawianie nowych słupków na przystankach autobusowych zintegrowanych z tablicą na rozkłady jazdy; w ostatnim czasie przeprowadzone zostały szczegółowe badania frekwencji, analiza wniosków mieszkańców;
Na bieżąco realizowane są zaakceptowane wnioski dot. oznakowania ulic i organizacji ruchu. Wykonano m. in. progi spowalniające w Domasławiu
(ul. Brzozowa, Kwiatowa, Chrzanowska) i Wierzbicach na ul. Tarnopolskiej; wprowadzono także oznakowania spowalniające ruch na drogach osiedlowych w Bielanach Wr. i Domasławiu; większość tych działań wynika z wykonania nowych nawierzchni asfaltowych;
Przeprowadzono remont wiat w Wierzbicach, Ślęzie, Chrzanowie, Racławicach Wlk., Małuszowie
Trwa budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia m. in. na odcinku przebiegającym przez teren gm. Kobierzyce; inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Rozpoczęła się budowa sieci gazowej; gaz doprowadzony zostanie do miejscowości Kobierzyce, Chrzanów, Racławice Wlk., Żerniki Małe, Magnice.
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Kierunki rozwoju Gminy Kobierzyce

Ważny dokument
Komisja Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kobierzyce
liczy 7 osób. Przewodniczącym tego gremium jest Wiesław Rytelewski. W ramach prac Komisji został
opracowany ważny dokument: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Kobierzyce.

- Czego dotyczy to opracowanie?
- Jest to dokument, nad którego przygotowaniem członkowie Komisji pracowali niemal
od 2 lat- mówi Wiesław Rytelewski, przewodniczący Komisji. W największym skrócie- studium
wytycza kierunki i sposób zagospodarowania
przestrzennego terenów położonych w gminie
Kobierzyce.
- Czego dotyczą zawarte w studium propozycje?
- To obszerne opracowanie, które zawiera w
sobie niemal wszystkie aspekty związane z życiem mieszkańców naszej gminy. Najważniej-

sze z nich to: zagospodarowanie i uzbrojenie
terenu, stan środowiska,
dziedzictwo kulturowe,
warunki i jakość życia
mieszkańców, stan systemu komunikacji, stan
systemów infrastruktury technicznej, zagrożenie bezpieczeństwa
ludności i jej mienia,
ochrona środowiska.
- Jakie korzyści dla
mieszkańców płyną z
opracowania takiego
dokumentu?
- Zawarte w nim propozycje stanowić będą podstawę do podjęcia
stosownych uchwał Rady Gminy dotyczących
takich spraw jak choćby zmiana przeznaczenia
gruntów, budowa dróg, domów szkół itp. Są to
sprawy niezwykle istotne dla mieszkańców.
- Wspomniał Pan o zmianie przeznaczenia gruntów. Czy dużo wniosków wpłynęło
do Komisji?
- W trakcie opracowywanie studium do Komisji wpłynęło ponad 1000 wniosków o odrolnienie gruntów z możliwością przeznaczenia
ich pod budownictwo.
- Czy to oznacza, że te grunty zostaną

przekształcone w sposób automatyczny?
- Nic bardziej mylnego. Studium – to dopiero
propozycja zmian i początek dość skomplikowanej i trwającej wiele lat procedury. Po przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego danej miejscowości,
wnioski są rozpatrywane przez Ministerstwo
Rolnictwa i dopiero wtedy stosowną uchwałą
Rady Gminy decyzja o zmianie przeznaczenia
gruntów nabiera mocy prawnej. Przeszkodą w
uzyskaniu zgody Ministerstwa Rolnictwa jest
wysoka klasa bonitacyjna gruntów. Aż 85,5
% gruntów w gminie Kobierzyce mieści się w
klasach od I do III, czyli tych, które są szczególnie chronione i wymagane są wtedy odrębne
uzgodnienia. Drugą przeszkodą jest fakt, że na
wielu już odrolnionych gruntach nie powstały
żadne inwestycje. W takich miejscowościach
będzie bardzo trudno uzyskać zgodę na zmianę
przeznaczenia areału rolnego. Dopiero po rozpoczęciu inwestycji Gmina Kobierzyce będzie
systematycznie przystępować do kolejnych
opracowań planu zagospodarowania przestrzennego na terenach, które w opracowanym
studium figurują jako obszary rolnicze.
- Czyli jak widać nie wszystko zależy od
samej Gminy?
- Oczywiście. Cały proces jest czasochłonny,
stąd wielu mieszkańców musi uzbroić się w
cierpliwość. Na początku każdego roku Komisja przedstawia wykaz miejscowości, w których
będą sporządzane plany zagospodarowania
przestrzennego. Tak więc wcześniejsze starania
osób zainteresowanych odrolnieniem gruntów, by cały proces przyspieszyć - nie przyniosą
powodzenia.
Rozmawiał - Janusz Kołodziej

XXXVI Sesja Rady Gminy

Studium uchwalone
28 sierpnia br. odbyła się XXXVI sesja Rady Gminy Kobierzyce. Głównym punktem porządku obrad sesji
było uchwalenie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobierzyce”- w miejsce poprzednio obowiązującego, uchwalonego w 2005 roku studium, które uległo dezaktualizacji.
Jest to dokument, który określa w szczególności: kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów; kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania
oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy; obszary oraz zasady
ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony
przyrody, krajobrazu kulturowego; obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; kierunki
rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej; obszary, na których rozmieszczone
będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu
lokalnym; obszary, na których rozmieszczone
będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym; obszary rozmieszczenia

4

obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2 oraz obszary przestrzeni
publicznej; kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej; obszary
narażone na niebezpieczeństwo powodzi; obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji
lub rekultywacji; granice terenów zamkniętych
i ich stref ochronnych.
Drugi ważny dokument uchwalony podczas obrad XXXVI sesji Rady Gminy to obszerny
Plan Urządzeniowo-Rolny, którego celem jest
stworzenie podstaw do wszechstronnego, wielofunkcyjnego rozwoju wsi i gospodarstw rolnych gminy, poprawy warunków życia i pracy
jej mieszkańców oraz ochrony walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych.

W zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pojawiły się projekty dotyczące uchwalenia zmian miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego
części północno-zachodniej części wsi Dobkowice, obszaru położonego pomiędzy ul. Kasztanową a ul. Kwiatową w południowo - środkowej części wsi Cieszyce, wschodniej części wsi
Księginice, obszaru położonego pomiędzy ul.
Dolną a ul. Domasławską we wschodniej części
wsi Tyniec Mały, północno-wschodniej części
obrębu Wierzbice oraz projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Domasław.
Następnym blokiem uchwał były uchwały
w sprawie nadania nazw ulicom w trzech miejscowościach. W Domasławiu pojawiła się ul.
Jarzębinowa, w Tyńcu Małym – ul. Św. Jakuba,
natomiast w Dobkowicach nowe nazwy zyskało aż 11 ulic. Są to ulice: Owocowa, Bukowa,
Kasztanowa, Orzechowa, Akacjowa, Brzozowa,
Lipowa, Słoneczna, Spacerowa, Jaśminowa i
Dębowa.
Maria Wilk

informacje gminne
Z ostatniej chwili

Umowa podpisana
28 września 2009 podpisano umowę na realizację zadania pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków dla
części południowej gminy Kobierzyce – część I
na podstawie dokumentacji projektowo-technicznej obejmującej miejscowości: Żurawice,
Pustków Żurawski, Owsianka, Damianowice,
Cieszyce, Solna, Wierzbice, Rolantowice, Jaszowice, Dobkowice, wraz z przełożeniem odcinka
wodociągu w miejscowości Cieszyce, i budowa
sieci wodociągowej w Pustkowie Żurawskim”.
Podpisanie umowy odbyło się w Urzędzie Gminy Kobierzyce pomiędzy Gminą Kobierzyce
a Przedsiębiorstwem Inżynierii Ochrony Środowiska EURO-EKOLAS Sp. z o.o.
Agnieszka Jankowska-Jakus

Wyjazdowa sesja zarządu DZPN

Sportowe spotkanie
14 września 2009 roku w „Lappo Hotel” w Biskupicach Podgórnych odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiego Związku
Piłki Nożnej. Gośćmi spotkania byli między innymi Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik oraz Ignacy Lappo- właściciel „ Lappo Hotel”.

Poproszony o zabranie głosu Ryszard Pacholik podkreślił, że w Gminie Kobierzyce od
lat sport zajmuje poczesne miejsce. Wspomniał
o drużynach grających w różnych klasach rozgrywkowych: IV- ligowym GKS Kobierzyce,
Polonii Jaszowice grającej w lidze okręgowej,
„Galacticos” Solna z A- klasy oraz o gminnych
drużynach walczących w rozgrywkach B- klasy. Podkreślił, że dołoży starań, aby w ciągu
najbliższego roku doszło do takich zmian, by
wszystkie boiska , na których grają gminne dru-

żyny mogły spełniać warunki określone przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej, adekwatne dla danej klasy rozgrywkowej. Wpłynie to
z pewnością na rozwój piłki nożnej w gminie
Kobierzyce. Najważniejszą częścią wystąpienia Ryszarda Pacholika było podkreślenie, że
przed EURO 2012 dwa obiekty na terenie naszej gminy pretendują do tego, by uzyskać
status Centrów Pobytowo- Treningowych dla
drużyn, które będą rozgrywać swoje mecze we
Wrocławiu. Jedno z nich położone jest w Ślęzie

na terenie firmy ATM, gdzie znakomita baza hotelowa zostanie
uzupełniona o boiska treningowe. Drugim obiektem są okolice
i sam „Lappo Hotel”, który jako
pierwszy na Dolnym Śląsku już
uzyskał certyfikat europejskich
władz piłkarskich tzw. UEFA Family. Jak podkreślił Ignacy Lappo
w sąsiedztwie hotelu powstaną
boiska treningowe, tak więc i tu
może powstać centrum z prawdziwego zdarzenia. Atutem tej
lokalizacji jest nie tylko nowoczesna i na wysokim poziomie baza
hotelowa, ale też położenie blisko autostrady A 4 i powstającej
w szybkim tempie Autostradowej
Obwodnicy Wrocławia. Powstające rozwiązania komunikacyjne
pozwolą na szybkie dotarcie do
lotniska i na stadion. Dodatkowo
planowana obwodnica wokół Biskupic Podgórnych i strefy LG zapewni wygodny dojazd do„Lappo
Hotel”. Przewodniczący zebrania, wiceprezes
Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej Andrzej
Padewski z dużym zadowoleniem podkreślił,
że dołoży wszelkich starań, by środowisko piłkarskie lobbowało we władzach PZPN i UEFA na
rzecz tego, by powstające obiekty zarówno w
Ślęzie jak i Biskupicach Podgórnych otrzymały
status Ośrodków Treningowo- Pobytowych na
EURO 2012.
Janusz Kołodziej
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moja gmina - moja wieś

Kilka pytań do

Agent 007 z Cieszyc
W naszym biuletynie samorządowym „Moja gmina – moja wieś” przedstawiamy sylwetki samorządowców Gminy Kobierzyce. Tym razem poznamy
Henryka Filasa- sołtysa wsi Cieszyce.

Na czym polega Pana zdaniem rola sołtysa?
Rola sołtysa jest wielowątkowa. Po pierwsze
sołtys jest przedstawicielem władz gminnych w
danej miejscowości, a jednocześnie reprezentantem wszystkich – podkreślam wszystkich
mieszkańców sołectwa wobec gminny w ogólnym tego słowa znaczeniu. Po drugie sołtys,
czy chce czy nie, musi być ponad podziałami
– powinien być „klejem” i łączyć mieszkańców,
a nie ich dzielić. Po trzecie - być motorem napędowym do wszelakich działań i poczynań w
swojej miejscowości.
Czyli funkcja jak najbardziej odpowiedzialna i niełatwa?
Jak najbardziej tak. Chociaż pełnię tę funkcję po raz pierwszy, a trwa to już trzeci rok, to
mogę z pełną odpowiedzialnością stwierdzić,
że jest to bardzo, ale to bardzo odpowiedzialna
praca i niełatwa. Według mnie ilu jest mieszkańców w moim sołectwie, tyle jest różnych
spraw do rozwiązania.
Jaki jest Henryk Filas prywatnie?
Prywatnie jestem jednym z dwustu mieszkańców Cieszyc. Prowadzę wraz z żoną Stefanią
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20 hektarowe gospodarstwo rolne. Nasze gospodarstwo nastawione jest na produkcję roślinną – uprawiamy zboża, rzepak i kukurydzę
nasienną. Mamy trójkę dzieci, starszy syn i córka po ukończeniu studiów już się usamodzielnili, a młodszy syn mieszka z nami, pomaga w
gospodarstwie i jest na drugim roku studiów.
Tutaj muszę się pochwalić, że od 11 miesięcy
jestem dziadkiem. Mam wnuka Wiktora, który
powiększył liczbę mieszkańców Gminy Kobierzyce.
Czy jest Pan człowiekiem konfliktowym?
Zdecydowanie nie. Chociaż życie w tak
licznej społeczności lokalnej przysparza wiele
problemów, żeby nie powiedzieć właśnie konfliktów – to ja staram się do takich sytuacji nie
doprowadzać. W sytuacjach kryzysowych staram być się rozjemcą i mediatorem. Jak do tej
pory to mi się udaje.
Co Panu najbardziej przeszkadza w sprawowaniu funkcji sołtysa?
Wydaje mi się, że przeszkadzają pewne zaszłości pomiędzy mieszkańcami, które narastały przez lata. Ja będąc pełnokrwistym społecznikiem staram się przez spotkania integracyjne,

różnego rodzaju prace na rzecz poprawy wyglądu miejscowości jednoczyć wszystkich, co
według mnie jak najbardziej się udaje. Najlepszym przykładem jest powstanie dwóch skwerków w Cieszycach, które dodały uroku miejscowości. Wszystkich czytelników zapraszam do
odwiedzenia naszej wsi i przekonania się, jak
miejscowość zmieniła się na plus.
Co Pan uważa za swój największy sukces
w pracy sołtysa?
Trudno mówić po dwóch latach z okładem
o największych sukcesach. Te opisane powyżej,
są tylko małymi sukcesikami. Nie tylko moimi,
ale rady sołeckiej i mieszkańców. Mam plany,
aby do końca kadencji doprowadzić do przejęcia terenu od Agencji Nieruchomości Rolnej
i stworzyć tam kompleks rekreacyjno – sportowy, z perspektywą w dalszej przyszłości budowy świetlicy wiejskiej z prawdziwego zdarzenia. Sfinalizowanie tej wizji będzie na pewno
wielkim sukcesem i wtedy na łamach gazety
się pochwalę.
Ulubiona potrwa?
Nie jestem jakimś wyrafinowanym smakoszem. Sam zbytnio nie uczestniczę w domowym przygotowywaniu potrw, gdyż żona tak
wspaniale gotuje, że w tym temacie jestem
zbędny. Jeżeli już muszę wskazać konkretnie
jest to: tatar z mięsa wołowego z dużą ilością
cebuli, ogórków, pikantnie przyprawiony z
chrupiącym pieczywem.
Ulubiony napój?
Kawa...kawa... i jeszcze raz dobra rozpuszczalna kawa ze śmietanką, a w sytuacjach towarzyskich nie pogardzę dobrze schłodzonym
piwem.
Ulubione zajęcie?
Nie mam jakiegoś katalogu ulubionych zajęć. Po prostu każde zajęcie, które wykonuję z
przyjemnością jest dla mnie ulubionym. Chociaż ostatnio wielką frajdę sprawia mi praca w
ogródku i sadzie, ale to chyba z wiekiem u każdego się przejawia.
Miejsce, które chciałby Pan odwiedzić?
Nie ukrywam, że trochę świata zwiedziłem , ale
podróż do Ameryki Południowej i przejażdżka
wysokogórską koleją w Andach jak najbardziej
by spełniła moje marzenia.
Do jakiej postaci ze świata baśni, legend
czy fikcji literackiej by się Pan porównał?
Jestem zagorzałym „oglądaczem” filmów z
Agentem Jej Królewskiej Mości, czyli Agentem
007. Chociaż ta postać jest jak najbardziej fikcyjna i jej perypetie życiowe są nieprawdopodobne, ale swoimi działaniami ratuje ludzkość i
świat to ja w tej sytuacji robię coś podobnego,
tylko na mniejsza skalę. Jestem jak najbardziej
„AGENTEM” - ale agentem ubezpieczeniowym.
Rozmawiał – Janusz Kołodziej

informacje gminne
Gminne Koło Emerytów , Rencistów i Inwalidów

Aktywność i chęć działania
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kobierzycach działa od sierpnia 1998 roku. Powstał on poprzez wyłączenie grupy członków ze związku
z Sobótki i utworzenie samodzielnego Związku w Kobierzycach.

Obecnie zrzesza 340 członków z terenu całej gminy, którzy spotykają się w każdą środę.
Członków związku reprezentuje Zarząd. W
dniu 11.06.2003 r. po walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w Kobierzycach
w wyniku decyzji członków związku dokonano
wyboru nowych władz statutowych do Zarządu Rejonowego i Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącą zarządu została wybrana Krystyna Burska.
- Na czym polega działalność organizacji, którą Pani reprezentuje - z tym pytaniem
zwracamy się do Krystyny Burskiej, przewodni-

czącej Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Kobierzycach.
- Związek stara się zachęcić
członków związku do wspólnych
spotkań okolicznościowych takich
jak: Dzień Seniora, Andrzejki, Opłatek, Dzień Matki, czy wyjazdów turystyczno-krajoznawczych zarówno w
kraju jak i za granicą. Organizujemy
wspólne wyjazdy do placówek kulturalno-oświatowych. Oprócz tego
członkowie uczestniczą w różnego
rodzaju imprezach kulturalnych organizowanych przez GCKiS w Kobierzycach.
Zarząd pomaga starającym się członkom w
uzyskiwaniu Orzeczeń o Niepełnosprawności,
jak również w przygotowywaniu wniosków
o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego. Staramy się w sytuacjach losowych zapewnić pomoc finansową i rzeczową oraz wydajemy zaświadczenia PKP na ulgowe przejazdy.
- Jak układa się współpraca z władzami
samorządowymi w naszej gminie?
- Działalność naszego związku jest zauważana i doceniana przez władze samorządowe naszej gminy. Wsparcie finansowe naszej działal-

ności ze strony Urzędu Gminy daje nam szansę
na prowadzenie aktywnego życia po zakończeniu pracy zawodowej. Mamy m.in. prawo
do bezpłatnego użytkowania nowego lokalu
(wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi) czy bezpłatnego korzystania z usług telekomunikacyjnych.
Wszystkie nasze imprezy okolicznościowe
odbywają się przy dużym wsparciu GCKiS
w Kobierzycach.
- Jesteście postrzegani w gminie jako
grupa ludzi bardzo aktywnych. Z tego, co
wiem, spora w tym Pani zasługa?
- Mimo, że nie pracuję zawodowo, staram się
każdą wolną chwilę spędzić w sposób aktywny.
Nie potrafię , jak to się popularnie mówi „usiedzieć na jednym miejscu” i być może zaraziłam
tym swoim entuzjazmem koleżanki i kolegów.
W naszym gronie nie sposób się nudzić.
Zapraszam wszystkie osoby z naszej gminy
( i nie tylko) , które nie pracują aktywnie zawodowo do tego, by przyszły na nasze spotkanie.
Zapewniam, że każdy znajdzie coś dla siebie,
a nowe pomysły na ciekawe spędzenie czasu
wolnego - chętnie widziane!
Rozmawiał – Janusz Kołodziej

Otwarcie zakładu firmy Cadbury

Więcej czekolady w Gminie!
10 września 2009 Cadbury, jeden ze światowych potentatów w produkcji słodyczy, oficjalnie otworzył swoją rozbudowaną fabrykę czekolady w Bielanach
Wrocławskich. To największa od 2005 roku zagraniczna inwestycja w Polsce. Cadbury zainwestowało 200 mln euro, zatrudniło 190 osób i szuka kolejnych.
Rozbudowa zakładu rozpoczęła się w lutym
2008 roku, a zakończyła 20 lipca 2009 roku. Powierzchnia fabryki powiększyła się z 13 000 m2
do 30 000 m2. W wyniku rozbudowy fabryki
możliwości produkcyjne zwiększają się o blisko
połowę. Obecnie w Bielanach Wrocławskich
zatrudnienie znalazło 650 osób. W nowych halach produkcyjnych produkowane są zarówno
wyroby Cadbury na rynki Europy, jak i wyroby
Wedla. Na ogromny projekt wart 200 mln euro
składa się rozbudowa fabryki czekolady w Bielanach Wrocławskich, modernizacja warszawskiej fabryki Wedla oraz budowa zupełnie nowej fabryki czekolady w Skarbimierzu.
Otwarcie odbyło się w obecności władz samorządowych, w tym Wójta Gminy Kobierzyce
Ryszarda Pacholika, zarządu firmy Cadbury i
zaproszonych gości. Podczas otwarcia goście
mieli okazje zwiedzać nową fabrykę oraz odbyć warsztaty czekoladowe podczas których

zdobili czekoladowe krasnale. Maestro Czekolady E.Wedel – Janusz Profus – stworzył dzieło
sztuki, w postaci unikatowych rzeźb. Ponadto,
20 kg krasnal zrobiony z wedlowskiej czekolady
został przekazany na ręce Ryszarda Pacholika.
Wójt 25 września 2009 przekazał czekoladowego krasnala dzieciom z Zakładu Opiekuńczo –
Wychowawczego w Wierzbicach.

To największa inwestycja w Polsce i w gminie Kobierzyce od 2005 roku, kiedy w to w Biskupicach Podgórnych zdecydował się wybudować zakłady LG Philips LCD (dziś LG Display).
Koreański koncern z poddostawcami wydał na
nie ok. 400 mln euro.
Agnieszka Jankowska-Jakus
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moja gmina - moja wieś

Rok szkolny 2009/2010

Jest w czym wybierać
Ciekawe zajęcia oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne to sposób na lepszą jakość nauczania, to założenie przyjęte w planach pracy gminnych szkół.

Umiejętności rytmiczne zdobywane przez uczniów kl. Ic na zajęciach z Panią
Renatą Strysz

Rok szkolny 2009/2010 rozpoczął się już na
dobre. Co nowego przyniesie ten rok? Mamy
nadzieję, że będzie on dla każdego ucznia udany i spełnią się wszelkie plany i oczekiwania.
W oświacie ten rok rozpoczyna szereg zmian,
głównie ze względu na nową podstawę programową, a także przygotowanie szkół i przedszkoli do wymagań, jakie niesie zaplanowane
obniżenie wieku szkolnego. W placówkach,
gdzie utworzono oddziały przedszkolne dla
sześciolatków i pięciolatków planuje się doposażenie w dodatkowe pomoce dydaktyczne, a
także rozbudowę placów zabaw. Na razie tylko
10 sześciolatków na terenie gminy zostało na
wniosek rodziców przyjętych do I klasy szkoły
podstawowej, natomiast wszystkim chętnym
pięciolatkom udało się zabezpieczyć edukację
przedszkolną w oddziałach w przedszkolu lub
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„Grające żabki” w wykonaniu przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego
w Bielanach Wrocławskich

szkole podstawowej.
Większa liczba, szczególnie małych dzieci
w szkołach spowodowała, że w większym
wymiarze
zostaną
zabezpieczone
potrzeby
opiekuńcze,
czyli możliwość korzystania ze świetlicy
szkolnej. Niemal we
wszystkich placówkach został wydłużony czas zajęć świetlicowych.
Dyrektorzy przygotowali
ambitne
plany pracy szkół , z
których wynika, że
uczniowie będą mieli
dużą ofertę zajęć pozalekcyjnych, rozwijających ich zainteresowania, a także będą mogli korzystać z nowoczesnego sprzętu, a zatem atrakcyjnych metod i
technik nauczania. W projektach edukacyjnych
stawia się na technologię informacyjną, języki
obce, a także pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Wśród zajęć dodatkowych, szczególnie
w gimnazjach, dużą cześć stanowią zajęcia
matematyczne, chemiczne, przyrodnicze, teatralne, a także doskonalące znajomość języka
obcego. W przedszkolach natomiast w ramach
zajęć dodatkowych realizowane są: terapia logopedyczna, gimnastyka korekcyjna, zajęcia
edukacji informatycznej, katecheza, rytmika, j.
angielski, czy zajęcia plastyczne.
W zakresie pomocy materialnej dla dzieci
i młodzieży Gmina nadal zamierza wspierać
uzdolnienia, kontynuując Program Stypendial-

ny. Natomiast wszystkim uczniom znajdującym
się w trudnej sytuacji materialnej zapewnia się
też stypendia socjalne oraz zasiłki socjalne.
Pedagodzy i psycholodzy w szkołach udzielą uczniom i ich rodzicom pomocy w zakresie
rozwiązywania problemów wychowawczych,
a także wszelkich informacji o możliwości uzyskania pomocy w wielu instytucjach.
Ważnym dla wszystkich szkół zagadnieniem jest opracowanie oferty zajęć sportowych, kształtujących postawę oraz kondycję
fizyczną dzieci i młodzieży. Zostały w związku
z tym zaplanowane pozalekcyjne zajęcia SKS,
a także zajęcia korekcyjne dla dzieci. Wszystkie
kluby sportowe oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu zachęcają młodych ludzi również
do trenowania w wielu sekcjach sportowych.
Baza sportowa jest coraz lepsza. Młodzież ma
do dyspozycji już pięć nowoczesnych boisk,
a hala sportowo- widowiskowa budowana
w Kobierzycach szybko pnie się w górę i napawa nadzieją, że w 2010 roku będzie oddana do
użytku. Aby zapoznać się z ofertą edukacyjną
szkół i przedszkoli zachęcamy do odwiedzenia
ich stron internetowych, a także zapoznania się
z informacjami o jednostkach oświatowych na
stronie internetowej Gminy Kobierzyce.
W zakresie pomocy materialnej dla dzieci
i młodzieży Gmina nadal zamierza wspierać
uzdolnienia, kontynuując Program Stypendialny. Natomiast wszystkim uczniom znajdującym
się w trudnej sytuacji materialnej zapewnia się
też stypendia socjalne oraz zasiłki socjalne. Pedagodzy i psychologowie w szkołach udzielą
uczniom i ich rodzicom pomocy w zakresie
rozwiązywania problemów wychowawczych,
a także wszelkich informacji o możliwości uzyskania pomocy w innych instytucjach.
Anna Wilisowska

rozmaitości

Złote Gody

Leczenie rehabilitacyjne w Kudowie

Pisane wierszem…
Na przełomie czerwca i lipca 50 – osobowa grupa
członków SONiCH przebywała na leczeniu rehabilitacyjnym w Szpitalu Rehabilitacyjnym „ Neptun”
w Kudowie Zdroju. Wiersz napisany przez jedną
z naszych uczestniczek najpełniej oddaje atmosferę pobytu, nasze oceny i spostrzeżenia.

W dniu 07.09.2009 r.
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kobierzycach
obchodzone były Złote
Gody Państwa Natalii
i Mariana Nogajskich
zam. w Pustkowie Żurawskim. W części oficjalnej
małżonkowie
zostali odznaczeni medalami za długoletnie
pożycie
małżeńskie,
które zostały przyznane
przez Prezydenta Rzeczypospolitej. Życzymy
dalszych szczęśliwych
dni.
Barbara Świerczyńska

Udana impreza Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Kobierzyckiej

Country Day w Bielanach
Pierwszy międzynarodowy festiwal country na Bielanach wraz z piskiem chopperowych opon odjechał
już do lamusa.

Chociaż pogoda cały czas trzymała w niepewności, „najpiękniejsza muzyka dla prostych
ludzi” oraz dobre jadło i napitek rozgrzały publiczność jak na teksańskiej pustyni. Zanim muzycy pojawili się na scenie, siatkarska drużyna
Przedsiębiorców Kobierzyckich pokonała 2:1 w
meczu przyjaźni swoich kolegów z Kątów Wrocławskich.
Festiwal rozpoczął się występem Marka
Długosza i Zosi „Samosi” Jastrzębskiej, następnie z Korneliuszem Pacudą odbyliśmy krótką
wycieczkę po historii country, by wreszcie po-

słuchać na żywo takich gwiazd, jak Alek Mrożek, Damir Halilić, Wieś Band Bielany czy The
Medley. Podobno wśród publiczności widziano
też samego Chucka Norrisa.
W przerwach między kolejnymi wykonawcami mogliśmy sprawdzić, jak na tle innych
marek wypadają produkty marki Lidl, napić się
piwa i zagryźć je grillowaną karkówką, czy też
spróbować potraw przygotowywanych przez
kucharza z hotelu Novotel.
Wiesław Gaczyński Prezes SPZK

Gdy wiosna mija i lato nadchodzi
Zmiana klimatu nam po głowie chodzi.
Czas by wyjechać i się zrelaksować
I biologicznie odbudować.
Więc sprawny i chromy, chory i zdrowy
Podąża co sił – no gdzie ? – do Kudowy !
I tutaj chce zażyć wszelakiej kuracji.
Ułomne swe ciało poddać rehabilitacji.
Jedziemy więc sobie trasą A-4
I podziwiamy piękne plenery.
A tu przy ulicy co Główną zwie się,
Wita nas „ Neptun ” – nie skryty w lesie.
Widoczny z daleka , z trasy,
Od frontu prosty , a z tyłu – tarasy,
Ogród, ścieżynki , połacie trawki,
Basen , fontanna , altana , huśtawki.
Są rybki w oczku, mostek i krzaczki,
Rabatki kwiecia, juki, iglaczki.
Najwybredniejsze ucieszy to oczy,
Gdy tylko bramę ośrodka przekroczy.
Już na początku, na przywitanie,
Serię zabiegów każdy dostanie.
Dla tych co w kościach często im strzyka
Ordynowana jest gimnastyka.
A gdy i tego jeszcze za mało
To na łóżeczku wyciągną Twe ciało
Nogi i ręce podciągną do góry.
Poprzyczepiają wzdłuż i wszerz sznury,
I każą machać ręką lub nogą.
Stękanie, kwękanie tu nie pomogą.
Bo pomóc ma ponoć ten ruch miarowy,
Raz do połowy, raz od połowy.
Machamy więc sobie od dzionka zarania –
Niczym Ikary w szkole latania.
Wybrańcom jeszcze dołożą kółka –
I tak powstaje kolarska szkółka.
Po tym wysiłku czas na moczenie –
Czasami w wannie , czasem w basenie.
Codziennie również robią nam pranie –
Uczenie zwie się to „ wirowanie ”.
Gdy nie pomaga rower ni gimnastyka –
To wkracza wtedy zbawienna technika.
Lasery, magnetron i ultradźwięki
Postawią na nogi wszystkie twe wdzięki.
Zaś w przerwach między zabiegami
Musimy szukać rozrywek sami.
Więc gdy już mija pora kolacji
Nadchodzi czas aktywnej rekreacji
Wciągamy spodnie i wygodne buty,
Ruszamy „w miasto” – na tańce, na ksiuty.
Nie straszne „Piekiełko”, „Raj” czy „Kosmiczna”
Ni żadna wada anatomiczna .
Bo tu , na parkiecie, w tańcach wirze,
W niepamięć idą kolana i krzyże
Każdy jak może i umie wywija,
Już nie potrzeba mu laski , ni kija.
Porywa partnerkę w mocne ramiona
I każdy dystans tutaj pokona.
W rytm muzyki swe ciało gnie.
Tu nikt nie zna słowa „dziękuję , nie”.
I tak nam mija dzionek po dzionku,
W tym ściśle określonym porządku.
Codziennie w tym ciężkim kieracie.
Niepostrzeżenie mija Ci turnus, bracie.
Po dniach 20, gdy koniec już bliski –
Bardzo niechętnie pakujesz walizki.
Czas wrócić do domu, na stare śmieci,
Do męża, żony, wnuków i dzieci.
Przez rok kolejny snuć będziesz wspominki,
Na temat Jasia , Bożenki , Halinki ,
Rowerów , wyciągów i materaca –
Uff ! – jaka to była ciężka praca !
I kiedy wiosna znowu zawita ,
Tobie już w głowie nowa myśl zaświta ,
Pakujesz w walizki dresy, kreacje
By znowu wyruszyć na kurację.
Bo ponad wszystko cenniejsze jest zdrowie –
Kto go nie stracił , ten się nie dowie.
I nie wie także jak smakuje,
Dopóki sobie go nie zepsuje.
Niech to będzie mottem każdej kuracji,
Podczas tych naszych zdrowotnych wakacji.

Ludmiła Krawiec
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Zarządzanie kryzysowe

Ostrzeżenia meteorologiczne

Szanowni Państwo. Biorąc pod uwagę fakt,
iż tereny Dolnego Śląska są coraz częściej na-

wiedzane przez różnego rodzaju anomalia
pogodowe Urząd Gminy Kobierzyce w trosce
o mieszkańców gminy wykonał stronę www,
która umożliwia uzyskanie informacji o nadchodzących zagrożeniach. Strona jest bardzo
prosta w obsłudze, a jej głównym celem jest
przekierowanie Państwa na strony internetowe
instytucji, które wydają oficjalne komunikaty o
możliwych zagrożeniach meteorologicznych,
hydrologicznych itp.
Link do wyżej wymienionej strony został
umieszczony na głównej stronie internetowej
Urzędu Gminy Kobierzyce (www.ugk.pl) i ma
następujący wygląd.

Wójt Gminy Kobierzyce informuje, że
w dniu 03.10.2009r. na terenie gminy
przeprowadzona zostanie zbiórka odpadów wielkogabarytowych (np. starych
mebli, zużytego sprzętu: AGD, RTV itp.).

Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić je przed posesją (w
sposób nie powodujący zagrożenia) do
godziny 900 w wyznaczonym dniu. Odpady wystawione po tym terminie nie będą
odebrane.

Jednocześnie informuję, że nie będą
zabierane odpady wysypane luzem typu:
ziemia, gruz budowlany, odpady komunalne, resztki roślinne, itp., oraz odpady
sprzed posesji, której właściciele nie mają
podpisanej umowy na odbiór odpadów
komunalnych!

Zachęcam do skorzystania z okazji i przeprowadzenia porządków na strychach
oraz w piwnicach.

10

rozmaitości
Wizyta w czeskich Kobericach

Sukces rolników z naszej gminy

Bezpieczne gospodarstwo U naszych

Miło nam poinformować, że Państwo Dorota
i Edward Winter z miejscowości Solna w Gminie
Kobierzyce zajęli II miejsce w Ogólnokrajowym
Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
2009 – Etap Wojewódzki. Była to już VII edycja
konkursu.
Organizatorami konkursu są Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego oraz Państwowa
Inspekcja Pracy. Celem Konkursu jest promocja

zasad ochrony
zdrowia i życia
w procesie pracy oraz poprawa
bezpieczeństwa
i higieny pracy
w
gospodarstwach rolnych.
Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiły
się 84 gospodarstwa z terenu
Dolnego Śląska.
W finale wojewódzkim znalazło się 12 najlepszych. Bardzo
dobrze zaprezentowało się wśród nich gospodarstwo Doroty i Edwarda Winterów z Solnej,
które zajęło II miejsce.
Podsumowanie oraz wręczenie nagród
zwycięzcom etapu wojewódzkiego konkursu
odbyło się w siedzibie Oddziału Regionalnego
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
we Wrocławiu 27 sierpnia 2009. Nagrodę Państwu Winter wręczył Wójt Ryszard Pacholik.
Agnieszka Jankowska-Jakus

sąsiadów

5 września 2009 roku do czeskich Koberic pojechała delegacja z gminy Kobierzyce. Pretekstem do
wizyty było święto miejscowości tzw. Dni Koberic.

W skład delegacji weszli: Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce, Maria Wilk Sekretarz
Gminy Kobierzyce, Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Czesław Czerwiec, Zastępca
Przewodniczącego Rady Henryk Łoposzko,
Radna z Kobierzyc Apolonia Kasprzyk-Czepielinda, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobierzycach Grażyna Ciężka, Sołtys Kobierzyc Jan
Biesiada wraz z reprezentantką Rady Sołeckiej
Danutą Rusin oraz Sołtys wsi Szczepankowice
Małgorzatą Żurawską z przedstawicielką swojej Rady Sołeckiej Ewą Rodykow.
Wyjazd do Koberic był bardzo udany. Delegacja miała okazję poznać tradycje i kulturę czeską,
wysłuchać koncertów lokalnych zespołów.
Agnieszka Jankowska-Jakus

Przygotowania do nowego sezonu

Klub Piłki Ręcznej Gminy Kobierzyce
Klub Piłki Ręcznej Gminy Kobierzyce zajmuje się sportem dzieci i młodzieży. Zajęcia dla
naszych zawodniczek prowadzone są w czterech grupach wiekowych: grupa naborowa /
III-IV klasa SP 9-10 lat/, kategoria „Dzieci” / V-VI
klasa SP 11-12 lat/, kategoria „Młodziczka” / I - II
klasa gimnazjum 13-14 lat/, kategoria „Juniorka
młodsza” / III klasa gimnazjum i I klasa szkoły
średniej 15-16 lat /. W zajęciach organizowanych przez KPR uczestniczy ponad 50 dziewcząt. Nasze zespoły biorą udział w rozgrywkach
Ligi Dolnośląskiej, które są eliminacjami do mistrzostw Polski. Bierzemy również udział w wielu turniejach na terenie całego kraju, a także za
granicą. W ostatnim sezonie juniorki młodsze
zagrały turnieje w Siemianowicach Śląskich,
Kępnie, Teramo /Włochy/, Młodziczki grały w
Tychach, Krakowie, Kępnie i Teramo, natomiast
„Dzieci” rywalizowały w Krakowie, Kępnie i Kobierzycach.
Należy wspomnieć, że nasze zawodniczki
zostają od wielu lat zauważane przez trenerów
kadry dolnośląskiej. Obecnie jedna z nich jest
reprezentantką kadry dolnośląskiej juniorek /
Natalia Barczak / i sześć kadry dolnośląskiej
młodziczek / Kinga Janecka, Iza Rajczakowska,
Paulina Herbut, Paulina Gadowska , Dagmara
Witamborska ,Sylwia Bar/.

Przygotowanie do
nadchodzącego sezonu rozpoczęliśmy
obozem, który odbył
się w Wołowie. W sezonie 2009/10 3 nasze
zespoły będą rywalizować w rozgrywkach
ligowych.
Serdecznie
zapraszamy
wszystkie
chętne i utalentowane
dziewczęta na nasze
zajęcia !!!
Grupa naborowa:zajęcia rozpoczynają
się w październiku /
wt – godz.14.00- 15.00,
śr – godz. 14.00-15.30/, Dzieci: Pn -14.00-15.30,
Śr.14.00-15.30, Czw.13.15- 14.45
Tel kontaktowy: 0 606 822 322 – Renata
Jastrzębska. W ramach przygotowań do nowego sezonu w sobotę 19.09.2009r odbył się I
Kobierzycki turniej piłki ręcznej juniorek młodszych. Został zorganizowany na boisku tartanowym. Dopisała nie tylko pogoda, ale i kibice.
Wyniki: Gimnazjum nr 4 Lubin – MKS Victoria
Świebodzice:14 – 26; Gimnazjum nr 4 Lubin –

KPR Kobierzyce:17 – 36; KPR Kobierzyce – MKS
Victoria Świebodzice: 28 - 23
Klasyfikacja generalna wyglądała następująco: I
miejsce – KPR Kobierzyce, II miejsce – MKS Victoria
Świebodzice, III miejsce - Gimnazjum nr 4 Lubin
Na zakończenie rozdano puchary, dyplomy i
pączka dla każdej zawodniczki. Na pożegnanie
wszystkie zespoły, trenerzy i sędziowie ustawili
się do wspólnego zdjęcia.
Renata Jastrzębska
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Warto mieć pasję

Reprezentant
Gminy Kobierzyce
Wicemistrzem Europy
W dniach 01.08-08.08.2009 rozegrane zostały na Węgrzech Mistrzostwa Europy modeli ślizgów spalinowych
sterowanym radiem.
W skład kadry reprezentacji Polski weszło
dwoje juniorów z naszej gminy: Weronika i
Piotr Kozimor z Bielan Wrocławskich. Weronika
zajęła 6. miejsce, a Piotr został wicemistrzem
Europy, zdobywając srebrny medal.
Modele w zależności od pojemności silnika
dzieli się na różne klasy. Kadłuby wykonane są
z laminatu kewlarowego, a silniki to konstrukcje dwusuwowe, uzyskujące bardzo duże moce
i obroty. Na przykład najmniejszy silnik do 3,5
cm3 osiąga ponad 40 000 obr./min. i moc przekraczającą 3 KM. Każdy silnik jest dodatkowo
tuningowany. Budowa modelu to ok. 300 go-

dzin pracy, a efektem jest model o długości ok.
1,0 – 1,2 m, płynący z prędkością ponad 20 m/s.
Należy zaznaczyć, że aby opanować taki model,
trzeba ćwiczyć przez wiele lat.
Piotr i Weronika razem z ojcem budują modele od kilku lat. W tym czasie wielokrotnie stawali
na podium, zarówno na zawodach krajowych
jak i międzynarodowych. W roku 2010 będą reprezentować Polskę na Mistrzostwach Świata.
Anna Kozimor
Anna Wilisowska

Mali biegacze

Biegać z pasją !!!
Rozmowa z Andrzejem Sadowskim i Łukaszem Wojciechowskim -biegającymi braćmi z Dobkowic

Jest tyle dyscyplin sportu, dlaczego akurat bieganie ?
Andrzej - Do biegania zmotywował mnie
mini maraton „Dobro za Dobro”, który w Kobierzycach jest organizowany od kilku lat. Poza
tym oglądałem dość dużo biegów w telewizji i
doszedłem do wniosku, że to mi pasuje. W bieganiu każdy pracuje dla siebie i nie jest zależny
od innych.
Łukasz - Bardzo lubię bieganie terenowe.
Gdy biegniesz nową trasą, to nigdy nie wiadomo, co będzie za zakrętem, co się pokaże
za górką. A jak już dobiegam do mety, to czuję
dumę, że znowu się udało.
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Gdzie i jak
trenujecie?
Andrzej - Biegamy zazwyczaj
w okolicach domu
po ścieżkach, polnych drogach.
Najczęściej trasami w stronę Damianowic.
Jak wygląda
wasz trening ?
Andrzej - Rozgrzewamy
się
około 30 minut
wykonując różne
ćwiczenia,
często używamy
w rozgrzewce skakanki, później wykonujemy
ćwiczenia rozciągające. Ja najczęściej biegnę
pierwsze kółko sam, a Łukasz dołącza do mnie
na drugie. Ja biegam około 3 km, a Łukasz około 1,5 km.
Ostatnio braliście udział w Biegu Solidarności we Wrocławiu. Na jakich dystansach
startowaliście i jak poszło?
Łukasz - Ja biegłem na 1000 m, dobrze mi
poszło w tym biegu, bo dobrze rozłożyłem siły i
zająłem 2 miejsce wśród 11-latków.
Andrzej - Biegłem dystans 5.200 m. Trochę
za wolno rozpocząłem. Źle rozłożyłem siły, po
biegu miałem jeszcze spore rezerwy. Zająłem 3

miejsce w kategorii ucznów klas gimnazjalnych.
Jakie są Wasze największe sukcesy ?
Andrzej - Dla mnie to właśnie ten Bieg Solidarności. Pierwszy raz biegłem na tak długim
dystansie i zająłem trzecie miejsce wśród kilkuset gimnazjalistów.
Łukasz - Najbardziej sobie cenię 3 miejsce
w Finale Dolnośląskim Indywidualnych Biegów
Przełajowych. Tam była bardzo trudna trasa i
walczyłem z najlepszymi na całym Dolnym Śląsku.
Co powiedzielibyście tym, którzy nie są
przekonani do biegania jako do przyjemnej
formy spędzania wolnego czasu ?
Andrzej - Jeśli ktoś nie lubi biegania, to można przecież przejść się jakiś dystans, spacer
jeszcze nikomu nie zaszkodził !
Łukasz - Jeśli ktoś nie lubi biegania to niech
sobie znajdzie jakiś inny sport do uprawiania,
każdy sport to zdrowie.
Czy wiążecie swoją przyszłość z bieganiem ?
Andrzej - Na najbliższe kilka lat mam już
plany związane z bieganiem, a co przyniesie
przyszłość, zobaczymy. Jeśli zdrowie pozwoli
to będę biegać.
Łukasz - Ja chciałbym być biegaczem, zdobywać nagrody, medale, puchary…. Często
spoglądam na biurko, na którym rośnie moja
kolekcja trofeów. Zaglądam także na trofea Andrzeja i najmłodszego brata Leona.
Dziękuję za rozmowę i powodzenia !
Rozmawiał Wojciech Duczek

