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12.00 – Msza Święta – kościół parafialny w Kobierzycach
uroczyste złożenie kwiatów, przemarsz do Hali Sportowo-Widowiskowej im. A. Wójcika w Kobierzycach
ok. 13.30 – część oficjalna
14.00 – spektakl pt. Urodziny Marszałka
w wykonaniu aktorów Teatru Polskiego we Wrocławiu
obsada: Monika Bolly, Iwona Kucharzak-Dziuda,
Dariusz Bereski, Arkadiusz Cyran, Stanisław Melski,
Błażej Michalski, Przemysław Sejmicki, Michał Szwed
reżyseria: Agata Skowrońska-Kartvelishvili

15.00 – wojskowy poczęstunek
wydarzenie towarzyszące:
Muzeum Sprzętu Wojskowego Twierdza
pokaz od godz. 13.00
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Z obrad Rady Gminy Kobierzyce

WA Ż N E T E L E F O N Y
Ryszard Pacholik
Piotr Kopeć
Maria Prodeus
Maria Wilk
Anna Muraczewska

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

RADA GMINY
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Łoposzko
Zastępca Przewodniczącego Czesław Stadnik
Maria Okraszewska
Biuro Rady Gminy

607 439 039
602 288 462
71 36 98 120

Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Sekretariat

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

71 36 98 103
71 36 98 131
71 36 98 132
71 36 98 113
71 36 98 148
71 36 98 122
71 36 98 141
71 36 98 181
71 36 98 139

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

Kadry

29 października br. odbyła się XXXIII Sesja
Rady Gminy Kobierzyce. Posiedzenie odbyło się w Kobierzyckim Ośrodku Kultury. Zostało podjętych 28 uchwał. Podjęte uchwały
dotyczyły m.in.: zmiany budżetu na 2021 r.;
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;
zmiany Statutu Gminy Kobierzyce; wniesienia

71 36 98 209
71 36 98 206
71 36 98 208
71 36 98 218
71 36 98 163
71 36 98 200
71 36 98 199
71 36 98 198
71 36 98 203
71 36 98 189
71 36 98 221
71 36 98 202
71 36 98 000

nieruchomości w formie raportu do Kobierzyckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.; powołania Komisji Inwentaryzacyjnej dla sporządzenia spisów
inwentaryzacyjnych mienia podlegającego
komunalizacji; planów zagospodarowania
przestrzennego oraz porozumienia między-

gminnego dotyczącego zasad współpracy
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Plany posiedzeń oraz wszystkie podjęte
uchwały znajdują się na stronie internetowej
Gminy Kobierzyce: www.ugk.pl.
Maria Okraszewska

Beacie Kuźmicz

wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy
składają
Henryk Łoposzko
Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce

Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce

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

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

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

st. sierż.
Łukasz Cywiński

st. sierż.
Grzegorz Gregoryczyk

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

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

tel. 47 871 68 28
kom. 601 816 329
grzegorz.gregoryczyk@wroclaw.wr.policja.gov.pl

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

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

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

Komendant Komisariatu Policji w Kobierzycach podinsp. Joanna Woźniak-Cieślar pełni dyżur w każdy wtorek w godz. 10.00-14.00 w Komisariacie Policji. W przypadku nieobecności w zastępstwie
dyżur pełnić będzie Kierownik referatu ds. prewencji Komisariatu Policji w Kobierzycach asp. szt. Sławomir Kniat. W Komisariacie Policji w Kobierzycach służba jest pełniona całodobowo.
Zgłaszanie interwencji do Dyżurnego Komisariatu Policji w Kobierzycach pod nr tel. 47 871 68 40-41 lub na numer alarmowy 112.

URZĄD GMINY

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

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

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

Redaktor naczelna:
Agnieszka Jankowska-Jakus
Redaguje zespół:
Wojciech Duczek, Krzysztof Kmiecik, Janusz Kołodziej,
Piotr Kopeć, Anna Wilisowska, Maria Wilk
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Nagrody dla Gminy Kobierzyce

Podczas Gali XIX Samorządowego Forum
Kapitału i Finansów, która odbyła się w dniu
6 października 2021 r. w Katowicach, zostały wręczone wyróżnienia dla samorządów.
W imieniu Gminy Kobierzyce wyróżnienia
odebrał Wójt Ryszard Pacholik, a towarzyszyli mu Przewodniczący Rady Henryk Łoposzko oraz Skarbnik Maria Prodeus.

uwagę całość wydatków majątkowych poniesionych w trzech ostatnich latach (w tym
przypadku 2018-2020). Są to zestawienia
wszystkich samorządów analizowane na
podstawie obiektywnych danych z GUS.
Wójt Ryszard Pacholik odebrał także tytuł
Wizjonera Oświaty dla Urzędu Gminy Kobierzyce za myślenie strategiczne o lokalnej
Miło nam poinformować, iż Gmina Kobie- oświacie, podjęcie odpowiedzialności za
rzyce zajęła IV miejsce w Rankingu Pisma funkcjonowanie całego lokalnego systemu
Samorządu Terytorialnego Wspólnota pod- szkolnego i rozwijanie w nim kompetencji
sumowującym wydatki inwestycyjne samo- dla edukacji przyszłości.
rządów w latach 2018-2020 w kategorii – Zajęliśmy bardzo wysokie, czwarte miejsce
gminy wiejskie. W rankingu bierze się pod w kategorii gmin wiejskich i to jest potwierdze-

nie naszej działalności proinwestycyjnej w gminie, którą prowadzimy z powodzeniem od wielu lat. Mimo trudności spowodowanych pandemią koronawirusa, która w sposób istotny
wpływa na działalność firm, sposób funkcjonowania instytucji (praca zdalna), cen materiałów, mediów czy ostatnio paliw - udaje się
nam utrzymywać w krajowej czołówce w tym
prestiżowym rankingu. Mam satysfakcję, że
zostało to zauważone i uhonorowane. Drugą
nagrodą, którą odebrałem, był tytuł ‹Wizjonera
Oświaty› i szczerze mówiąc nie wiedziałem,
że jesteśmy w jakiś sposób oceniani przez szacowne grono, za naszą działalność w budowę

i rozbudowę szkół, przedszkoli, czy żłobków
w Gminie Kobierzyce. Takich tytułów przyznano tylko pięć i jestem dumny z tego, że jesteśmy
wśród wyróżnionych gmin. Wiemy również,
ile wydajemy środków na bieżące utrzymanie
tych obiektów i zauważamy rosnące potrzeby.
Takie działania zamierzamy kontynuować,
zwłaszcza, gdy widzimy ile ludzi zamieszkało
na terenie naszej gminy i jak wiele osób pragnie
się osiedlić na tym terenie w latach następnych
– zaznaczył obecny na gali Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce.
Agnieszka Jankowska-Jakus

„Cyfrowa Gmina” - 100 000 zł dla Gminy Kobierzyce

100 000 zł - takie wsparcie w ramach programu Cyfrowa Gmina trafiło do Gminy Kobierzyce podczas uroczystości wręczenia
promes dla samorządów gminnych, która
odbyła się 18 października br. w Oleśnicy.
Promesa została odebrana przez Wójta
Gminy Kobierzyce Ryszarda Pacholika z rąk
ministra Janusza Cieszyńskiego – sekreta-

rza stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów i Adama Andruszkiewicza
– sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów.
Dofinansowanie będzie można wykorzystać
na zadania związane z: cyfryzacją urzędów
JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych, poprzez nabycie sprzętu IT

i oprogramowania, licencji niezbędnych do Przyznane środki nie wymagają wkładu włarealizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej; snego, a poziom dofinansowania wynosi
edukację cyfrową dla JST w zakresie obsługi 100%.
Monika Śliwińska
nabytego sprzętu oraz oprogramowania
i licencji oraz analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów
informatycznych.
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Otwarcie Centrum
Ratowniczo-Gaśniczego
przy LG Energy Solution
Wrocław

25 października 2021 r. LG Energy Solution
Wrocław otworzyło Centrum Ratowniczo-Gaśnicze na terenie centrum produkcyjnego w Biskupicach Podgórnych. Inwestycja
jest kolejnym działaniem zapewniającym
najwyższy poziom bezpieczeństwa zakładu, a także wszystkich spółek działających
na terenie Euro-Park Kobierzyce oraz mieszkańców okolicznych miejscowości.
– Od czasu rozpoczęcia w 2016 r. naszej inwestycji w Biskupicach Podgórnych, LG Energy Solution Wrocław zostało wiodącym na świecie
producentem baterii do aut elektrycznych. Tym
bardziej się cieszę, że dzięki działaniu Centrum
Ratowniczo-Gaśniczego będziemy w stanie
jeszcze lepiej chronić bezpieczeństwo i cenne
życie wszystkich członków naszego zespołu,
a także zapobiegać wszystkim potencjalnie
groźnym sytuacjom – mówi Sukwon Choi,
Prezes Zarządu LG Energy Solution Wrocław.

Dzisiaj jednak nie świętujemy otwarcia kolejnej
fabryki, ale centrum służącego zarówno zakładom produkcyjnym, jak i okolicznym mieszkańcom. Dodatkowo jesteśmy w trakcie finalizacji budowy jednostki ratowniczo-gaśniczej
w Tyńcu Małym. Jest to kolejna inwestycja, która będzie zapewniała wysoki poziom bezpieczeństwa parku przemysłowego w Biskupicach
Podgórnych – komentuje Ryszard Pacholik,
Wójt Gminy Kobierzyce.

Strażacy LG Energy Solution Wrocław mogą
interweniować zarówno w przypadku pożarów, zasłabnięć pracowników czy nawet wypadków na drogach parku przemysłowego.
Dodatkowo dzięki kilkuset kamerom mają
podgląd na obszary produkcyjne spółki,
a także nadzorują system sygnalizacji przeciwpożarowej, na który składa się ponad
50 tys. urządzeń detekcji pożaru. Takie rozwiązania pozwalają jeszcze szybciej reagoW czasie jednej zmiany nad bezpieczeń- wać na potencjalne zagrożenie. Wszyscy
stwem zakładu czuwa 8 strażaków: 2 dyżur- pracownicy centrum posiadają uprawnienia
nych oraz 6 gotowych do podjęcia działań Ratownika Kwalifikowanej Pierwszej Pomoratowniczo-gaśniczych. Wszyscy są pracow- cy. Do dyspozycji strażaków są dwa wysokiej
nikami LG Energy Solution Wrocław. Dzięki klasy pojazdy ratowniczo-gaśnicze: lekki
znajomości terenu oraz całodobowej dyspo- o pojemności 300 litrów wody oraz średni
zycyjności strażacy mogą już w ciągu 3 minut o pojemności 3 tys. litrów wody.
być na miejscu zdarzenia. Dla porównania, Centrum Ratowniczo-Gaśnicze mieści się
obecnie najbliższa jednostka Państwowej w centralnym punkcie zakładu, w nowoStraży Pożarnej jest oddalona o co najmniej powstałym budynku o powierzchni ponad
600 metrów kwadratowych. Obiekt, posia15 minut jazdy od strefy ekonomicznej.
– Od blisko 17 lat jestem świadkiem rozwoju dając system podtrzymania, jest w pełni niestrefy ekonomicznej, która stała się wielkim zależny i pełni swoje funkcje nawet w przyośrodkiem przemysłu w Gminie Kobierzyce. padku braku napięcia elektrycznego.
LG Energy Solution Wrocław

Kolejne dotacje dla
OSP Pustków Wilczkowski
i OSP Pustków Żurawski

Ochotnicze Straże Pożarne w Pustkowie
Wilczkowskim i Pustkowie Żurawskim
zawarły w październiku br. umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu w ramach Programu Priorytetowego Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych (Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

nia pn. Zakup sprzętu, wyposażenia, środków
ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Pustkowie Żurawskim, za którą
planuje kupić wyposażenie: 2 szt. mostku
przejazdowego, wytwornice piany, pilarkę
do drewna, wysokociśnieniowy agregat
wodno-pianowy do samochodu pożarniczego. Wkład własny OSP to kwota 11 480,00 zł.

OSP w Pustkowie Żurawskim otrzyma dotacje na kwotę 10 000,00 zł. na realizację zada-

bierzyce.

W latach 2019-2021 udało się w sumie pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
OSP w Pustkowie Wilczkowskim otrzyma Środowiska Gospodarki Wodnej we Wrocładotację na kwotę 11 041,52 zł. na realizację wiu oraz z Narodowego Funduszu Ochrony
zadania pn. Zakup sprzętu, wyposażenia, Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacje
środków ochrony indywidualnej dla Ochotni- dla OSP Pustków Wilczkowski w kwocie
czej Straży Pożarnej w Pustkowie Wilczkow- 46 703,78 zł., a dla OSP Pustków Żurawski
skim, za którą planuje kupić wyposażenie: w kwocie 44 195,74 zł.
2 szt. prądownicy wodnej, zbiornik przeno- Dofinasowania zostały pozyskane i zrealiśny na wodę i ratowniczy sprzęt hydraulicz- zowane dzięki wieloletniej współpracy obu
ny. Wkład własny OSP to kwota 17 212,28 zł. OSP w z pracownikami Urzędu Gminy KoLink do strony WFOŚiGW we Wrocławiu:
www.wfosigw.wroclaw.pl/
Monika Śliwińska

Zakup dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Kilka słów o PSZOK

– W kolejnym odcinku naszego cyklu związanego z edukacją ekologiczną, który od
jakiegoś czasu prezentujemy na łamach biuletynu samorządowego ‹Kobierzyce Moja
Gmina Moja Wieś› kilka słów chcielibyśmy
poświęcić na opisanie miejsc, w których
mieszkańcy mogą składować posegregowane odpady.

Maria Wilk Sekretarz Gminy Kobierzyce
- Na terenie naszej gminy główny PSZOK, czyli
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się w miejscowości Pełczyce przy ul. Czystej, a jego filia w Tyńcu nad
Ślęzą przy ul. Szkolnej (dokładne informacje są
podane na str.12 biuletynu). Warto pamiętać
o tych miejscach szczególnie wtedy, gdy wykonujemy w domu jakieś prace remontowe.
Bardzo często pozostają po nich różne odpady budowlane lub niewykorzystane materiały takie jak farby, kleje, resztki glazury itp.
Pozostaje pytanie – co z nimi zrobić? Miejsca
w różnego rodzaju składzikach, magazynach
czy w piwnicy ciągle brakuje, a gdy się tak
dokładnie przyjrzeć – to można by znaleźć pozostałości jeszcze po poprzednich tego typu
pracach. Takie materiały powinniśmy odstawić
do PSZOK-u (zwłaszcza farby w metalowych
puszkach, które mogą zawierać szkodliwe dla
zdrowia substancje. Bardzo często zdarza się,
że robimy w domach jakieś przemeblowanie
i zostają nam stare meble, używane sprzęty
AGD itp. Nie czekajmy na sezonowe gminne
zbiórki tzw. odpadów wielkogabarytowych,
tylko odstawmy te używane przedmioty we

właściwe miejsce. W okresie wiosennym i na jesień robimy porządki w przydomowych ogródkach, a ilość tzw. bioodpadów jest większa niż
zwykle. Są one odbierane oczywiście zgodnie
z harmonogramem wywozu odpadów, ale
szczególnie w przypadku skoszonej trawy
i innych gnijących szybko roślin, należałoby się
ich pozbyć jak najszybciej. Ostatnią sprawą,
na którą chciałabym zwrócić uwagę, to problem z pozbyciem się zużytych strzykawek,
gdy rodzaj schorzenia wymaga wykonywania
zastrzyków w domach. Nie wszyscy sobie z tym
radzą, a tego typu rzeczy w żadnym wypadku
nie powinny trafiać do pojemnika z odpadami
zmieszanymi, ani do żadnego innego. Wywiezienie ich do PSZOK-u jest najlepszym rozwiązaniem. Warto z tego skorzystać.
- Dziękuję za rozmowę.

Janusz Kołodziej
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Jedźmy bezpieczniej!

– Mimo, że sezon rowerowy powoli dobiega
końca, jednak coraz więcej osób nadal zamierza korzystać z tego środka lokomocji,
nawet mimo trudniejszych w okresie jesienno-zimowym warunków atmosferycznych.
Czy potwierdzi Pan to spostrzeżenie?

Piotr Kopeć Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce – Zaobserwowaliśmy z dużym zadowoleniem, że coraz więcej osób korzysta z naszych tras rowerowych i to nie tylko w ramach
wycieczek turystycznych. Wielu rowerzystów
czyni to jednak w sposób niewłaściwy, dlatego
też w tym wydaniu naszego biuletynu samorządowego ‹Kobierzyce Moja Gmina, Moja
Wieś› chcemy zwrócić uwagę na kilka sytuacji,
z którymi rowerzyści spotykają się w trakcie
jazdy nie tylko po specjalnie wydzielonych trasach, ale też uczestniczą w normalnym ruchu
drogowym. Od niedawna Gmina Kobierzyce
uzyskała dogodne połączenie z Wrocławiem
(trasa wzdłuż ul. Karkonoskiej) i teraz wspólnie z mieszkańcami stolicy Dolnego Śląska
jesteśmy użytkownikami tej trasy. Dlatego też
odbyliśmy już pierwsze rozmowy z organizatorami rowerowego transportu miejskiego
i w przyszłym roku zamierzamy zastosować
niektóre rozwiązania na terenie naszej gminy.
Na początek chcielibyśmy, aby ‹rower miejski›
miał swoje stacje w dwóch miejscowościach,
a w przyszłości również w innych miejscach.
Będziemy bacznie się przyglądać temu, czy ilość
użytkowników tras rowerowych będzie systematycznie rosła. Osobiście uważam, że tak się

stanie, gdyż coraz więcej osób traktuje jazdę
na rowerze nie tylko w sposób rekreacyjny lub
jako przyrząd do poprawy swojej sylwetki, czy
stanu zdrowia, ale również jako środek transportu bardzo przydatny w dotarciu do pracy,
czy szkoły. Wydaje mi się, że gdy uruchomione
zostanie połączenie kolejowe naszej gminy
z Wrocławiem i innymi miejscowościami, wielu
rowerzystów docierać będzie na stacje właśnie
na rowerze. Dlatego też tym bardziej zachęcam
Państwa do uważnej lektury zamieszonego
poniżej artykułu. Do zobaczenia na trasie!

Kontrapas – wydzielony pas jezdni ulicy
jednokierunkowej wyznaczony np. dla rowerów, które poruszają się nim w kierunku przeciwnym niż pozostałe pojazdy. Bardzo ważne
jest aby pamiętać, że jeśli jedziemy rowerem
w tym samym kierunku, w jakim można poruszać się po takiej drodze np. autem, to jedziemy na zasadach ogólnych – prawą stroną jezdni a nie kontrapasem! Kontrapasem
wyznaczonym dla rowerzystów poruszamy
się rowerem tylko i wyłącznie w kierunku
pod prąd w stosunku do innych pojazdów.

- Dziękuję za rozmowę.

Zakaz ruchu lub wjazdu (B-1 i B-2) z tabliczką
Nie dotyczy rowerów (T-22) – ta kombinacja
znaków pozwala rowerzyście korzystać z drogi, po której nie mogą w ogóle lub nie mogą
w jednym kierunku poruszać się inne pojazdy. Każdorazowo należy jednak zwiększyć
ostrożność ponieważ najczęściej są to strefy
ścisłego centrum, gdzie porusza się dużo
pieszych, albo ulice jednokierunkowe, na
których dopuszczono dwukierunkowy ruch
tylko dla rowerów. Jeśli nie wyznaczono kontrapasa, musimy liczyć się z tym, że droga jest
dość wąska i będziemy mijać się z autami jadącymi w przeciwnym kierunku nie posiadając wydzielonej bezpiecznej strefy do jazdy
rowerem.

Janusz Kołodziej

Na kontrapasie

Wiosną 2021r. oddano do użytku odcinek
trasy rowerowej wzdłuż alei Karkonoskiej
i od tej pory cykliści z naszej gminy mają
możliwość bezpiecznego przejazdu do centrum Wrocławia z wykorzystaniem trasy T3.
Nie tylko z tego powodu, w dzisiejszym odcinku cyklu chcielibyśmy poświęcić chwilę
na przekazanie albo przypomnienie informacji, jakie wiążą się z poruszeniem rowerem w ruchu drogowym. W ostatnich latach
pojawiło się wiele niespotykanych dawniej
rozwiązań, które traktują rowerzystów jako
pełnoprawnych użytkowników dróg. I choć
wiele z nich na razie spotkamy głównie
w dużych miastach, to powoli będą one
realizowane także w mniejszych miejscowościach, zwłaszcza tam, gdzie mamy do
czynienia z dużym ruchem samochodów
i gęstą zabudową. Prezentujemy je poniżej
w formie tekstu i grafiki.
Jednokierunkowa droga dla rowerów nie
wymaga może wyjaśnień, ale wymaga naszej
uwagi. Stosowana szczególnie tam gdzie nie
ma miejsca na wykonanie wydzielonej drogi
dla rowerów o odpowiedniej szerokości dla
obu kierunków albo jest uzasadniona rozwiązaniami komunikacyjnymi. Oznaczona
zarówno znakami pionowymi jak i poziomy-

najłatwiej rozpoznać go po wymalowanych
na jezdni liniach, które wskazują strefę poruszania się rowerem, a przed skrzyżowaniem
– także kierunki w jakich możemy kontynuować jazdę. Na pasach ruchu rowerzysta
najczęściej jedzie tuż obok innych pojazdów,
a zatem wymagana jest szczególna uwaga.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa pasy takie
często wypełnia się kolorem czerwonym.

mi, czyli z tej strony gdzie nie wolno jechać
rowerem – tablicą znaku zakaz wjazdu B-2
(taką samą jaką stosuje się dla aut, ale mniejszą) oraz białymi strzałkami na nawierzchni
pokazującymi kierunek ruchu. W naszej gminie niewielki odcinek znajdziemy w Bielanach
Wrocławskich na fragmencie ul. Słonecznej.

Śluza rowerowa – część jezdni na wlocie
skrzyżowania przeznaczona do zatrzymania
rowerów. Jest ona wyznaczona zazwyczaj
z wypełnieniem kolorem czerwonym. Śluzy
umożliwiają rowerzyście zatrzymanie się
na dużych skrzyżowaniach z sygnalizacją
świetlną, poprawiając ich widoczność oraz
Pas ruchu dla rowerów to część jezdni prze- ułatwiając zmianę kierunku ruchu.
znaczona do ruchu rowerów w jednym kie- Sygnalizatory świetlne dla rowerzystów – to
runku. Wymagane jest wyznaczenie odpo- oczywiście dedykowane sygnalizatory, które
wiednimi znakami poziomymi i pionowymi, są czasem wspólne także dla pieszych. Warto
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zwrócić uwagę, że takie specjalne rowerowe sygnalizatory często towarzyszą śluzom
dla rowerzystów i pozwalają obserwować
nadawany sygnał w innym miejscu i pod innym kątem niż robią to kierowcy aut. Szczególnym przykładem jest sytuacja, gdy tak
zorganizowane skrzyżowanie pokonujemy
na dwa razy celem skrętu w lewo, gdzie najpierw przejeżdżamy je na wprost, a następnie stajemy na śluzie dla jazdy z kierunku poprzecznego, często w miejscu gdzie główna
sygnalizacja skrzyżowania nie jest już dobrze
widoczna i tam czekamy na zielone światło
dla rowerzystów.

Sierżant rowerowy P-27 – to znak poziomy
malowany na jezdni, który stanowi jednocześnie podpowiedź dla rowerzysty którędy
się poruszać, a dla kierowcy auta ostrzeżenie,
że po drodze poruszają się np. szczególnie
często cykliści. Jest stosowany niejednokrotnie tam, gdzie nie ma możliwości wykonania
drogi ani nawet pasa dla rowerów i zwiększa
bezpieczeństwo. Może stanowić także np.
wskazówkę dla rowerzysty na drodze z kontrapasem – będzie wówczas namalowany na
tej części jezdni, gdzie rowerzysta jedzie wraz
z innymi pojazdami, aby nie pojechał omyłkowo pod prąd na kontrapasie.
Na koniec chciałbym zachęcić do sygnalizowania zamiaru manewrów zmiany kierunku
ruchu poprzez wysunięcie ręki nie tylko w przypadku, gdy jedziemy po drodze ogólnodostępnej, ale także na drogach dla rowerów
a w wielu przypadkach nawet na alejkach
parkowych. Jest nas rowerzystów coraz więcej, podobnie jak naszej infrastruktury. Tym
samym coraz częściej spotykamy się w dużej
liczbie i nie całkiem małej szybkości, a nasze
kierunki jazdy krzyżują się. Takie sygnalizowanie manewrów ułatwi również poruszanie się w niektórych sytuacjach pieszym,
a jest jednoznacznym sygnałem dla kierowców samochodów i innych cyklistów.
Dużo informacji m. in. o zasadach poruszania
się rowerem po mieście znajdą Państwo np.
na stronie internetowej Wrocławia pod adresem: www.wroclaw.pl, w zakładce: komunikacja / Wrocław na rowerze.
Wykorzystane w artykule materiały graficzne
pochodzą z opracowania: Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej
województwa dolnośląskiego (2021) i prezentujemy je za zgodą Instytutu Rozwoju Regionalnego – jednostki organizacyjnej Województwa Dolnośląskiego.
Rafał Krasicki
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ZA#SZCZEPIONE
KOBIERZYCE

Około 150 osób zapisało się na sobotnie
szczepienia przeciw Covid-19. 6 listopada br.
odbyła się kolejna odsłona akcji ZA#SZCZEPIONE KOBIERZYCE, którą samorządowcy
prowadzą wraz z lekarzami. Urząd Gminy
Kobierzyce zapewnia wszystkim chętnym
mieszkańcom transport na sobotnie szczepienia prowadzone w przychodni Twój Lekarz w Kobierzycach. Sobotnie szczepienia
odbędą się także 27 listopada br.

Złote Gody

Dotąd podczas weekendów preparaty przeciw Covid-19 przyjęło ponad 800 osób. Między innymi dzięki temu Kobierzyce zajmują
35. lokatę w ogólnopolskim rankingu. Zaszczepionych jest tutaj już 61,8% mieszkańców. Na Dolnym Śląsku gmina ustępuje
jedynie miastu Wrocław.
Zdobycie i utrzymanie odporności przeciw SARS-CoV-2 jest szczególnie ważne
w obliczu narastającej czwartej fali pandemii w naszym kraju. Eksperci obawiają się,
że dobowa liczba wykrywanych przypadków może w szczycie fali osiągnąć wartość 28 i 30 września 2021 r. w Urzędzie Stanu
40 tysięcy zachorowań.
Cywilnego w Kobierzycach swoje Złote
Spowolnienie rozprzestrzeniania się wirusa, Gody świętowały pary małżeńskie z 50-letto główny cel nowych regulacji związanych nim stażem: Lilia i Romuald Chyży, Urszula
ze szczepieniami. Od 2 listopada br. wszy- i Janusz Gargała, Danuta i Kazimierz Rodak,
scy pełnoletni mogą umawiać się na trzecią, Wiesława i Jarosław Wojno, Helena Kędraprzypominającą dawkę szczepienia przeciw -Szymczyk i Eugeniusz Szymczyk, oraz JaCOVID-19. Podanie preparatu możliwe jest nina i Tadeusz Natkańscy, Elżbieta i Krzysztof
po 6 miesiącach od pełnego zaszczepienia. Regulscy, Barbara i Franciszek Żołędziewscy
Elektroniczne skierowania na trzecią dawkę oraz Kazimiera Biel.
dostępne są na Internetowym Koncie Pacjenta. Jako dawki przypominające stosowane będą preparaty firm: Pfizer lub Moderna.

Pary zostały odznaczone medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanymi

przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudę oraz odnowiły uroczystą
przysięgę małżeńską. Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik złożył odznaczonym serdeczne gratulacje. Powiedział: Złote Gody to
niezwykłe święto, które jest Państwa osobistym
sukcesem, ale również radością i przykładem
dla najbliższych. Życzę Państwu wielu ciepłych
i pogodnych dni. Niech Wasze szczęście wciąż
trwa, a te Złote Gody umocnią Wasze siły, abyście żyli długo i szczęśliwie.
Agnieszka Jankowska-Jakus

NZOZ Twój Lekarz / fot. M. Wełyczko

Program nauki pływania
wznowiony

Program nauki pływania dla klas III szkół
podstawowych zapoczątkowany został
w roku szkolnym 2016/2017. W całości finansowany jest przez Gminę Kobierzyce.
Celem tego programu jest nauka pływania
dla uczniów w ramach obowiązkowych
zajęć edukacyjnych. Niestety w roku szkolnym 2020/2021 program został zawieszony ze względu na panującą w kraju epidemię koronawirusa Covid-19.
Od października bieżącego roku szkolnego
zajęcia zostały wznowione i objęły również
uczniów klas IV szkół podstawowych, którzy
w ubiegłym roku jako uczniowie klas III nie
mogli korzystać z programu nauki pływania.
Zajęcia odbywają się w Centrum Rekreacyjnym Ślęza w miejscowości Ślęza przy

ul. Błękitnej 2, a prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów. Nauka pływania
odbywa się na wyodrębnionych torach pływackich kompleksu. Uczniowie korzystają
z szatni z natryskami oraz przynależnych do
nich pomieszczeń oraz urządzeń pływalni
i sprzętu pływackiego. W ramach umowy firma TCM Poland zapewnia transport uczniów.
Na czas transportu firma zapewnia także
dodatkową osobę, która sprawuje opiekę
nad uczniami w trakcie ich transportu wraz
z opiekunem ze szkoły.
Obecnie nauką pływania objętych jest 644
uczniów, łącznie z klas trzecich i czwartych.
W okresie październik-grudzień 2021 na to
zadanie gmina wyda łącznie 318 000 zł.
Anna Wilisowska

Głośne czytanie
w ZSP Pustków Żurawski
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
(29 września) to jedno z tych wydarzeń
w kalendarzu świąt nietypowych, które jest
zarówno przyjemne i pożyteczne. Po raz
kolejny nasi wychowankowie wraz z nauczycielami z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim przyłączyli
się do akcji, której celem jest propagowanie

czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Przez
takie działania chcemy pokazać, że czytanie
nie tylko wzbogaca słownictwo, rozwija wyobraźnię, ale buduje więzi międzyludzkie. To
ciekawy sposób na wspólne spędzanie czasu i zbudowanie prawdziwej, trwałej więzi
z naszymi uczniami i przedszkolakami.
Małgorzata Mazurów
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Dzień Odry z Wrocławskim Hospicjum dla Dzieci
18 września br. Wydział Promocji Miasta
i Turystyki po raz kolejny zaprosił Wrocławian i turystów na Dzień Odry. Impreza,
tradycyjnie odbywała się na nadodrzańskim bulwarze Xawerego Dunikowskiego w godz. 11.00-18.00. Tego dnia po raz
pierwszy wolontariusze z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanach Wrocławskich służyli swoim czasem i pomocą na
rzecz Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla
Dzieci. W sobotę, już o godzinie 10.00 młodzi ludzie przybyli, aby pomóc w przygotowaniu stoiska hospicjum, przeszli szkolenie i przydzielono im zadania.
Wolontariusze pracowali w dwóch grupach,
pierwsza od godz.10.00 do 13.30, druga zaś
do 17.00. Tego dnia zgłosiło się do pomocy
aż 60 uczniów. Wyróżniali się wśród przechodniów, gdyż byli ubrani w niebieskie
koszulki fundacji, posiadali ponumerowane puszki, mieli naklejki i balony, którymi
obdarowywali darczyńców. Kwestowali na
rzecz nieuleczalnie chorych dzieci z całego
Dolnego Śląska. Dla wielu naszych uczniów
nie było to wcale łatwe zadanie. Trzeba było
pokonać nieśmiałość i często zmierzyć się
z niechęcią przechodniów. Jak sami mówili
zdarzało się, że przechodnie omijali ich szerokim łukiem. Niektórzy jednak poradzili
sobie znakomicie, młodzi ludzie zajmowali
się również dmuchaniem balonów, malowaniem przybyłym dzieciom buziek i brokatowych tatuaży, a także pleceniem warkoczyków. Wszyscy uczestnicy stwierdzili,
że było to dla nich ciekawe i pouczające doświadczenie, które w przyszłości zaowocuje
większym zrozumieniem dla ludzi potrzebujących. Uczniowie biorący udział w tym wydarzeniu mieli okazję nauczyć się, jak można trzy i pół godzinny kwestowali poświęcając
nieść pomoc bliźnim i stać się prawdziwym swój wolny czas, aby pomagać innym. Dzięwolontariuszem.
ki Waszym działaniom sprawicie radość nieSerdecznie dziękuję wszystkim, którzy w ten uleczalnie chorym dzieciom i przyczynicie
sobotni dzień, pomimo zmęczenia przez się do polepszenia ich codziennego życia.
Joanna Para

Warto pomagać...
W tym roku szkolnym nasi uczniowie wraz z Hospicjum dla Dzieci. Nazbierane kasztany
przedszkolakami z Zespołu Szkolno-Przed- zostały przekazane do siedziby fundacji,
szkolnego w Pustkowie Żurawskim przyłą- a pozyskane z nich środki zostaną przekaczyli się do akcji Kasztanki dla hospicjum, któ- zane na rzecz chorych dzieci.
rej organizatorem jest fundacja Wrocławskie
Małgorzata Mazurów

Pasowanie na uczniów
w szkole w Wysokiej
5 października 2021r. w Szkole Podstawowej
im. Janusza Korczaka w ZSP w Wysokiej odbyła się wspaniała uroczystość – ślubowanie i pasowanie uczniów klas pierwszych.
W tym wyjątkowym dniu do ślubowania
przystępowało 105 uczniów z pięciu klas.
Odświętnie ubrani pierwszoklasiści z radością w sercach i z przejęciem pięknie prezentowali się przybyłym gościom. Po krótkich
występach nastąpiła ceremonia ślubowania

i pasowania uczniów, którego dokonali: Wójt
Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik, Dyrektor
Zespołu Szklono-Przedszkolnego Halina Frodyma oraz Wicedyrektor ds. pedagogicznych
Magdalena Stachnik. Panie wychowawczynie wręczyły wszystkim uczniom dyplomy,
a przedstawiciele trójek klasowych prezenty.
Ten dzień z pewnością na długo pozostanie
w miłych wspomnieniach wszystkich pierwszoklasistów.
Magdalena Stachnik

8

ROZMAITOŚCI

Wspólna wędrówka

Spotkanie pn. Wspólna wędrówka było
inicjatywą Związku Sybiraków i Kobierzyckiego Ośrodka Kultury. Tego dnia brzmienie kresowej muzyki wypełniło naszą salę
widowiskową. Spotkanie dedykowane Kresowianom, Sybirakom i kombatantom rozpoczęła Agnieszka Miza Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Kultury, zaś przybyłych
na wydarzenie gości powitał Wójt Gminy
Kobierzyce Ryszard Pacholik. W imieniu
Związku Sybiraków głos zabrał Eugeniusz
Kuszka Prezes Oddziału we Wrocławiu.
Prelekcję dotyczącą problematyki kresowej wygłosił dr Tadeusz Samborski prezes
Stowarzyszenia Krajobrazy, którego wypowiedź zamknęła część oficjalną.

Zaduszki muzyczne

Dzień Zaduszny to moment w ciągu roku,
gdy wspominamy tych, którzy odeszli: bliskich, znajomych a także tych, którzy czasami na odległość, mieli wpływ na nasze życie.
Tego jednego dnia czas staje w miejscu
Dzięki uprzejmości Centrum Kultury w Prze- i pozwala zanurzyć się we wspomnieniach.
myślu mieliśmy okazję zaprezentować wysta- Podobno nie ma ludzi niezastąpionych, jedwę pt. Kresowe świątynie – kościoły i klasztory nak ciężko jest wyobrazić sobie polską scenę
dawnej archidiecezji lwowskiej (1900-1939). muzyczną bez takich nazwisk jak Niemen
Wystawa zawierała zdjęcia i pocztówki pięk- czy Wodecki. Wyobrażenie codzienności bez
nej kresowej architektury i przedstawiona utworów Dziwny jest ten świat Czesława Niezostała na dwunastu planszach. Dzięki eks- mena czy Zacznij od Bacha Zbigniewa Wopozycji mogliśmy zobaczyć kościoły z takich deckiego jest niemożliwe. Mirosław Elimer
miejscowości jak: Lwów, Brzuchowice, Stryj, w ostatnich dniach października przypoŻydaczów, Żółkiew i innych. Współpraca, któ- mniał nam najbardziej znane i poruszające
rą nawiązaliśmy z Centrum Kultury w Prze- utwory tych dwóch artystów. Publiczność,
W muzyczną wędrówkę wybraliśmy się wraz myślu była dla nas bardzo ważna ze względu która zebrała się w sali widowiskowej Kobiez polsko-białoruskim zespołem ART-Trio. Ma- na wieloletnie doświadczenie w realizacji rzyckiego Ośrodka Kultury mogła odkryć, że
rina Towarnicka, Nadzieja Brońska i Witali różnego rodzaju przedsięwzięć związanych muzyka nie starzeje się wcale, a słowa wszystOleszkiewicz zaprezentowali nam najbar- z Festiwalem Dziedzictwa Kresów, który od kich tych piosenek do dziś są w pamięci każdego z nas. Koncert został podzielony na dwa
dziej znane kresowe melodie i przebój Anny lat odbywa się na Ziemi Lubaczowskiej.
segmenty. W pierwszym mieliśmy okazję wyGerman pt. Człowieczy los. Wydarzenie zostaEwelina Grabowska
ło wzbogacone występem zespołu folklorystycznego Jarzębina, który pozostał przy
charakterystycznych kresowych brzmieniach i zachęcił publiczność do wspólnego
śpiewu.

słuchać utworów Czesława Niemena takich
jak: Sen o Warszawie, Pod papugami, Czy mnie
jeszcze pamiętasz i inne. Drugi segment zawierał najpiękniejsze kompozycje Zbigniewa
Wodeckiego: Kochaj mnie, Lubię wracać tam,
gdzie byłem czy Kochaj mnie. Zaprezentowane przez Mirosława Elimera kompozycje poruszyły serca i obudziły wspomnienia, artysta
został poproszony o występ na tzw. bis, podczas którego zaprezentował znany z występów w programie TVN Zostań Gwiazdą utwór
legendarnego zespołu Queen: I want to break
free. Całość występu została opatrzona przez
wykonawcę krótkimi komentarzami, które
dotyczyły wybranych przez niego przebojów.
Wypełniona po brzegi sala widowiskowa Kobierzyckiego Ośrodka Kultury wskazuje na to,
że muzyczne Zaduszki stały się ważną tradycją w kulturalnym kalendarzu naszej gminy.
Wszystkim widzom koncertu dziękujemy
za udział i już dziś zapraszamy na kolejny
w przyszłym roku.
Ewelina Grabowska

XIX EDYC JA LOKALNEGO PROGRAMU WSPIERANIA
EDUKAC JI UZDOLNIONYCH UCZNIÓW GMINY KOBIERZYCE
Od 2003 roku w Gminie Kobierzyce realizowany jest Lokalny Program Wspierania
Edukacji Uzdolnionych Uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kobierzyce. Jego
głównym celem jest promowanie i materialne wspieranie uzdolnionych uczniów, którzy osiągają wysokie wyniki w różnych sferach działalności naukowej i artystycznej.
Taka forma wsparcia wpływa na wzrost aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów
w środowisku szkolnym, zarazem motywuje do rozwijania umiejętności i zainteresowań w dziedzinie nauki i twórczości artystycznej.
To już XIX edycja Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów
Gminy Kobierzyce, w ramach którego stypendia zostały przyznane 79 uczniom w kategoriach: naukowej – wysokie wyniki w nauce (średnia ocen co najmniej 5,8), szczególne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach oraz artystycznej – wysokie osiągnięcia
w dziedzinie kultury.
Stypendia otrzymali:
W kategorii naukowej: Alashi Maya, Bąk Zuzanna, Biernat Mikołaj, Błaszczyszyn Nadia,
Boroch Oliwia, Cesarz Oliwia, Chmielewska Olga, Chruszczyński Sebastian, Cięciała Filip,
Ciszewska Maja, Cziber Mateusz, Delikatna Laura, Dobrowolski Florian, Dołasiński Franciszek, Dudzic Szymon, Gąsieniec Iga, Giszka Franiszek, Głowicki Filip, Gwiazda Maja,
Hajdaniak Anna, Ilnicki Hubert, Jabłońska Maja, Jagielska Katarzyna, Jagiełło Oliwia,
Jagiełło Wiktoria, Jankiewicz Maja, Karczewski Dawid, Koliński Bartosz, Kopeć Hanna,
Kordasz Julia, Korletjanu Maja, Kozak Kacper, Kozłowska Aleksandra, Kozłowska Maja,
Krasińska Maja, Krzak Piotr, Lisiecka Julia, Łukawska Aleksandra, Łukawski Emanuel,
Maskiewicz Matylda, Mordarska Milena, Nowicka Magdalena, Ostoja-Solecka Maja,

ROZMAITOŚCI

9

Ozimek Anna, Pacholik Mikołaj, Pachut Anastazja, Palus Dawid, Pandel Urszula, Poliwoda Jerzy, Poliwoda Piotr, Pomianek Wojciech, Przytuła Maciej, Rabska Marta, Raczyńska
Nikola, Radko Filip, Rodzyński Bartosz, Sadowska Hanna, Semla Michał, Skonieczna
Paulina, Słabicki Piotr, Słobodzian Lena, Sobańska Emilia, Sowiński Mikołaj, Straszko
Kaja, Strzelec Hubert, Strzelec Konrad, Sztyglic Maria, Tokarczuk Zuzanna, Trybuś
Emilia, Ulatowska Irena, Walczak Zuzanna, Wojnicka Blanka, Wołpiuk Hanna, Wróblewska Jagoda, Zawisza Krystian, Zulić Nadia
W kategorii artystycznej: Borkowska Julia, Czekańska Nadia, Nowak Daria
Ze względów zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego uroczyste rozdanie stypendiów nie odbyło się. Gratulujemy stypendystom wraz z podziękowaniem za ciężką
pracę oraz godne reprezentowanie Gminy Kobierzyce.
Anna Wilisowska

Październik pełen kultury
Wraz z pierwszymi dniami października br.
udało nam się uruchomić sekcje Kobierzyckiego Ośrodka Kultury. Wiele pozytywnych
emocji i odrobinę stresu przyniosły nam te
zajęcia, które zadebiutowały w naszej ofercie. Przedstawiamy relację zdjęciową z kilku ostatnich spotkań, gdzie w roli głównej
wystąpił: balet, zajęcia chemiczne w Świetlicy Profilaktyki Środowiskowej w Domasławiu oraz zajęcia taneczne odbywające się w Kobierzyckim Ośrodku Kultury.
Przypominamy również o wciąż trwających
zapisach:
KOBIERZYCE: ceramika, balet (6-8 lat), zajęcia
teatralne, nauka gry na instrumentach, taniec hip-hop, dziennikarstwo, Latino Solo
(dorośli).
WYSOKA: zajęcia kreatywne, malarstwo, nauka gry na instrumentach, robotyka, zajęcia fotograficzne, zajęcia rytmiczno-taneczne (od listopada), dziennikarstwo.
TYNIEC MAŁY: zajęcia fotograficzne, ceramika.

Zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach
prowadzonych w ramach Świetlic Profilaktyki Środowiskowej w wielu miejscowościach
Gminy Kobierzyce oraz zajęciach realizowa- Pierwsze jesienne tygodnie obfitowały w wynych w ramach programu Pora dla Seniora. darzenia dedykowane dzieciom i młodzieży.
11 października br. w sali widowiskowej Kobierzyckiego Ośrodka Kultury odbył się spektakl Xero 24 w reżyserii aktorki Teatru Polskiego
we Wrocławiu - Agaty Skowrońskiej. Na scenie
zobaczyliśmy znakomitych aktorów: Barbarę
Pigoń, Jakuba Grębskiego, Marka Korzeniowskiego, Michała Szweda i Filipa Zaszewskiego.
Sztuka poruszyła bardzo ważne tematy jak np.:
zażywanie dopalaczy, nadużywanie mediów
społecznościowych i konsekwencji z tym
związanymi. Spektakl obejrzeliśmy wspólnie
z uczniami Powiatowego Zespołu Szkół nr 1
w Krzyżowicach. Mamy nadzieję, że nasi młodzi widzowie wynieśli ze spektaklu ciekawe
spostrzeżenia i wysuną odpowiednie wnioski.

Zdjęcie ze spektaklu Xero 24 w reż. A. Skowrońskiej

Kolejne ważne dni w tym miesiącu to spotkania autorskie z Joanną Jax i Ewą Chotomską.

Chemik – Domasław

Pierwsza odkryła przed nami wiele historii
związanych ze swoimi najważniejszymi powieściami oraz wyjaśniła, dlaczego skrywa
się za pseudonimem: Joanna Jax i Patrycja
May. Uczestnicy spotkania mieli okazję zadać
mnóstwo pytań, a autorka z ogromną przyjemnością opowiadała o tym jak pracuje nad
kolejnymi powieściami. Ewa Chotomska, autorka książek dla dzieci, takich jak: Pamiętnik
Felka Parerasa, Zając Poziomka czy Hopsasa
Felka Parerasa oraz założycielka dziecięcego
zespołu muzycznego Fasolki przeniosła nas
w świat dziecięcej fantazji. Na spotkanie z autorką przybyli, zaproszeni przez bibliotekę,
uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Kobierzycach. Ponad godzinne spotkanie wypełniły wesołe wierszyki, zagadki,
piosenki i ciekawe opowieści pani Ewy.
Ewelina Grabowska

Zajęcia taneczne dla dzieci

Zajęcia baletowe dla dzieci

Spotkanie autorskie z Ewą Chotomską

Spotkanie z Joanną Jax
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Grad medali Swimmers
Ślęza w Poznaniu!

Troje pływaków Klubu Sportowego Swimmers Ślęza wzięło udział w Jesiennej Edycji Wielkopolskich Rozgrywek Pływackich
w kategorii 8-/9-/10-latków. Byli to: Emilia
Mańczyk, Hanna Burandt i Dariusz Wolny.
Najlepsze wyniki osiągnęła Hanna Burandt,
która zdeklasowała swoje rywalki na dystansie
50 m stylem motylkowym, co dało jej również
zwycięstwo w klasyfikacji generalnej na tym
dystansie. Hania dodatkowo zdobyła jeszcze
dwa brązowe medale: na dystansie 50 m stylem dowolnym i na dystansie 100 m stylem
zmiennym. Srebrny medal na dystansie 50 m

stylem grzbietowym zdobył Dariusz Wolny
i w klasyfikacji generalnej, podobnie jak jego
klubowa koleżanka, zajął pierwsze miejsce
w tej konkurencji. Debiutująca w tego typu zawodach Emilia Mańczyk w każdym starcie pobiła swój rekord życiowy, osiągając najlepszy
wynik na dystansie 50 m stylem motylkowym.
Dorobek medalowy zawodników Swimmers
Ślęza z dwóch edycji, wiosennej (w której startował również Filip Kuzara zdobywając dwa
medale) i jesiennej to 11 medali: 3 złote, 4 srebrne i 4 brązowe.
Wojciech Duczek

Dwa medale dla
zawodniczek KKJ „Wiktoria”

Gracja Kobierzyce Cup 2021
10 października br. odbył się I Ogólnopolski
Turniej w Gimnastyce Artystycznej Gracja Kobierzyce Cup 2021. Organizatorem była szkoła
gimnastyki artystycznej Gracja działająca na
terenie gminy już ponad 5 lat, a patronat nad
wydarzeniem objął Wójt Gminy Kobierzyce.
Prawie 170 zawodniczek z 17 klubów z całej
Polski rywalizowało o Puchar Wójta Gminy
Kobierzyce w różnych kategoriach wiekowych od rocznika 2015 do 2006, głównie
w układach taneczno-akrobatycznych, ale
nie zabrakło również pięknych występów
z przyborami – skakanką, obręczą, piłką,
maczugami, a nawet ze wstążką.
I miejsce Amelia Kazanecka (kat. 2014 C)
I miejsce Marcelina Maciocha (kat. 2012 D)
I miejsce Kaja Kazanecka (kat. 2010) piłka
I miejsce Tosia Matysiak (kat. 2010 C light)
I miejsce Pola Korolkiewicz (kat. 2009 D)
II miejsce Emma Gąsiecka-Sokołowska (kat. 2015 D) debiut
II miejsce Maja Szachowska (kat. 2012 C light)
II miejsce Lilianna Sławińska (kat. 2012 C light)
II miejsce Dominika Bondyra (kat. 2010 D) debiut
II miejsce Maja Mierzwiak (kat. 2008) piłka

II miejsce Zuzanna Urbanowicz (kat. 2009 C light)
III miejsce Amelia Mazur (kat. 2013 C)
III miejsce Karolina Isakovan (kat. 2012 C)
III miejsce Wiktoria Urbanowicz (kat. 2012 D)
III miejsce Kasia Stachów (kat. 2008) obręcz
IV miejsce Jagoda Kowalewska (kat. 2013 C light)
IX miejsce Nadia Polanowicz (kat. 2012 D) debiut
Nagrody wspaniałym gimnastyczkom wręczył Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce Piotr
Kopeć oraz radny Gminy Kobierzyce Wiesław
Szwed. Organizatorem oraz trenerem dziewczynek była Kamila Grędkiewicz, założycielka
Gracji, która ma nadzieję, że Kobierzyce będą
gościć gimnastyczki z całej Polski w kolejnych
latach. W organizacji turnieju pomogli m.in.:
Wójt Gminy Kobierzyce, Kobierzycki Ośrodek
Kultury, Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Leroy Merlin Wrocław Karkonoska, Drogeria u Szweda, Stecek & Matkowski Capital
Group, Balony Marzeń, PHU Ilmar Mariusz
Ilnicki, PartsPC.pl powered by Orfin, IN CHOCO Beauty Studio & School, Kosiarki Automatyczne Danrol, Merino Sport.
Kamila Grędkiewicz / Marta Stachów

W Mistrzostwach Dolnego Śląska w skokach przez przeszkody, rozegranych pod
koniec września w Wielkiej Lipie nasze zawodniczki spisały się na medal, a właściwie
na dwa medale. Na sześć kategorii, w których rozgrywane były mistrzostwa, w czterech mieliśmy po dwóch reprezentantów.
Jeszcze nigdy tak dużo nas nie było i w dodatku po dwóch półfinałach wszystkie nasze
dziewczyny do niedzielnych finałów przystępowały z pierwszego miejsca w swojej kategorii. Jako pierwsza, walkę o medal w kategorii Kuce A+B (mniejsze kuce) rozpoczęła
najmłodsza 11-letnia Pola Hajder na kucyku
Tercja. Ostatecznie zdobyła brązowy medal,
a do złota zabrakło niewiele – jedna zrzutka.
O pechu może mówić druga w tej kategorii
nasza reprezentantka Klaudia Bernaś, której koń Turkus przed II półfinałem okulał, co
wyłączyło ją z dalszej rywalizacji. W kolejnej
kategorii Kuce C+D (większe kuce) walka była
niezwykle zacięta. Pierwszych pięć zawodniczek do końca miało zero punktów karnych
i o kolejności decydował czas rozgrywki. Tutaj czwarte miejsce po bardzo udanych startach wywalczyła Marysia Kabzińska na Diamku i od trzeciego miejsca dzieliło ją zaledwie
1,2 sek., a od pierwszego tylko 1,7 sek. (ostatecznie wygrała nasza była reprezentantka
Weronika Gosztyła – brawa za wytrwałość

i bezbłędny przejazd). Mieliśmy tutaj swojego cichego bohatera, a mowa o Ali Poniatowskiej i dosiadanym przez nią Manchesterze.
Za przejazd szybszy od najlepszych o niemal
3 sek., ręce same składały się do oklasków
ale... niestety przydarzyła się jedna zrzutka
i ostatecznie zajęła 6. miejsce. Od dłuższego
czasu na zawodach mistrzowskich ta jedna zrzutka Alę prześladowała, ale w końcu
i z tym sobie poradziła. Wygrała rozgrywkę
w kategorii Junior Młodszy w najlepszym
czasie utrzymując do końca zerowe konto
punktów karnych i zasłużyła na złoty medal.
W tej samej kategorii ambitnie debiutowała
Ola Piątkowska na koniu Carolina. Dwa półfinały przejechała na zero ale w finale przydarzyły się dwie zrzutki i ostatecznie zajęła
14. miejsce. W kategorii Juniorów medali tym
razem nie było. Alicja Kozłowska na Pokerlonie po bardzo dobrej jeździe w obu nawrotach finału z 8 punktami zdobyła 5. miejsce,
natomiast Nanie (Nayon Lee) przydarzył się
wypadek przy pracy. Akurat w I nawrocie finału odnotowała najsłabszy przejazd w tym
roku i z 12 punktami zajęła 11. miejsce. Taki
jest sport i czasami dotkliwa porażka uczy
więcej niż niejedno zwycięstwo. Gratulacje
dla wszystkich naszych zawodniczek oraz
podziękowania dla rodziców i oczywiście
naszych kibiców i sympatyków.
Krzysztof Król
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Niespodziewana porażka KPR Gminy Kobierzyce
W ostatnim dniu października meczem z Piotrcovią Piotrków Trybunalski piłkarki ręczne
KPR Gminy Kobierzyce rozpoczęły drugą rundę rozgrywek PGNiG Superligi kobiet. Kibice,
którzy po trzech ostatnich porażkach liczyli na
przełamanie i wygraną podopiecznych trener
Edyty Majdzińskiej, wyszli z kobierzyckiej
Hali Sportowo-Widowiskowej im. A. Wójcika
zawiedzeni, bowiem ich drużyna przegrała
to spotkanie 24:26. Pierwsza połowa nie zwiastowała takiego rozstrzygnięcia, gdyż po wyrównanej grze kobierzyczanki prowadziły 12:9.
Bardzo dobrze broniła w bramce Barbara Zima,
a w ataku dużą skutecznością popisywała Patrycja Kozioł, która wobec słabszej ostatnio formy
Natalii Janas, otrzymała szansę gry w większym,
niż zazwyczaj wymiarze czasowym. Po przerwie obraz gry całkowicie się zmienił. Zespół
z Piotrkowa Trybunalskiego zdominował rywalki i wykorzystywał każde nieudane zagranie
piłkarek KPR, w szeregach których zabrakło tym
razem liderki z prawdziwego zdarzenia. Zawodniczki gości nie tylko, że odrobiły stratę trzech
bramek, ale w końcówce uzyskały dwie bramki
przewagi i ostatecznie wygrały 26:24. Najlepszą
zawodniczką w drużynie KPR Gminy Kobierzyce została wybrana Patrycja Kozioł, a w Piotrcovii
- Małgorzata Trawczyńska. Po spotkaniu ładną
postawą wykazali się najzagorzalsi kibice kobierzyckiej drużyny, którzy brawami podziękowali piłkarkom za zaangażowanie w grę i walkę
o zwycięstwo do końcowego gwizdka sędziów.
Janusz Kołodziej

Nowy Obiekt Sportowy
w Ślęzie

Od sierpnia 2021 r. do użytku mieszkańców
Ślęzy oraz całej Gminy Kobierzyce oddany
został obiekt sportowy przy ul. Głównej 23a
w Ślęzie. Na terenie budynku znajduje się:
duża sala świetlicowa, sala warsztatowa/
konferencyjna, sala sołecka, blok zaplecza
sportowego oraz kuchnia sołecka. Obiekt
przystosowany jest do organizacji imprez
okolicznościowych, zajęć sportowych oraz
kulturalnych. Ponadto na terenie sportowo-rekreacyjnym znajduje się: boisko ze
sztuczną nawierzchnią typu Orlik, boisko
tartanowe do koszykówki, amfiteatr, plac
zabaw oraz parking na 60 miejsc.

SZACHY (dzieci; wtorki 16:00-19:30)
PILATES (dorośli; wtorki oraz czwartki 18:3019:30)
AEROBIC (dorośli; wtorki oraz czwartki 19:3020:30)
JOGA (dorośli; środy 19:30-21:00)
Ponadto mieszkańcy mogą korzystać z odpłatnych zajęć prowadzonych przez podmioty zewnętrzne: tańca sportowego, MMA
oraz gimnastki artystycznej.

Więcej informacji na temat zajęć oraz działalności obiektu znajdą Państwo na naszej
stronie internetowej, facebooku oraz pod
Zarządcą i administratorem obiektu jest Ko- podanym numerem telefonu.
bierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji, który https://www.facebook.com/KOSiRKobierzyce
prowadzi w tym obiekcie zajęcia sportowe http://www.sport-kobierzyce.pl/
e-mail: sleza.kosir@sport-kobierzyce.pl
dla dzieci i dorosłych m.in.:
KARATE (dzieci; poniedziałki 17:00-18:30 oraz tel: 783 142 888
KOSiR
w środy 18:00-19:30)

