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Wielki sukces zawodników karate
Dwa złote i jeden brązowy medal zdobyły zawodniczki z Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na rozegranych w Sofii w dniach 4-5 listopada, Mistrzostwach Europy w karate. W kategorii Senior - Młodzieżowiec po raz drugi z rzędu złoty medal i tytuł Mistrzyni Europy wywalczyła Oliwia Kurzątkowska, która została wybrana najlepszą uczestniczką turnieju. W kategorii Kadet złoty medal i tytuł Mistrzyni Europy zdobyła
Maria Warmuła, a z brązowego medalu w kategorii Junior cieszyła się Monika Kurzątkowska.
Serdecznie gratulujemy!
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WA ŻNE TELEFONY
Ryszard Pacholik
71 36 98 100
Piotr Kopeć
71 36 98 126
Maria Prodeus
71 36 98 123
Maria Wilk
71 36 98 127
Anna Muraczewska
71 36 98 125
RADA GMINY
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Łoposzko
607 439 039
Zastępca Przewodniczącego Czesław Stadnik
602 288 462
Biuro Rady Gminy
Maria Okraszewska
71 36 98 120
REFERAT OGÓLNY I SPRAW OBY WATELSKICH
Kierownik referatu
Marta Stachów
71 36 98 154
Biuro obsługi klienta
Anna Janecka
71 36 98 203
Regina Balicka
71 36 98 130
Anna Rytarowska
71 36 98 106
Dodatek węglowy
Karolina Skrzyńska
71 36 98 121
Paulina Tomaszewska
71 36 98 173
Dowody osobiste
Joanna Wronkowska
71 36 98 104
Magdalena Sypniewicz-Siniuta
71 36 98 220
Działalność gospodarcza
Agata Krajewska
71 36 98 105
REFERAT FINANSOWY
Wymiar podatków lokalnych Magdalena Łabęcka
71 36 98 103
od osób fizycznych
Anna Szymańska
71 36 98 131
Edyta Duniec
71 36 98 132
Wymiar podatków lokalnych
od osób prawnych
Jacek Skrzyniarz
71 36 98 113
Księgowość podatkowa
Anna Bojdo
71 36 98 148
Kasa
71 36 98 122

Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Sekretariat

Czynsze, wpłaty
Agnieszka Tylecka
71 36 98 141
Egzekucja opłat
Marek Kucharczyk
71 36 98 181
Należności z tytułu
gospodarki odpadami
Violetta Kowalska
71 36 98 139
REFERAT INWEST YC JI, NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA
Kierownik referatu
Rafał Krasicki
71 36 98 214
Nadzór inwestorski
wod.-kan., melioracje
Grzegorz Morawski
71 36 98 204
Wodociągi, kan. sanitarna Marta Ława
71 36 98 192
Współfinansowanie sieci
wod.-kan., kan. deszczowa Karolina Jędryka
71 36 98 227
Inwestycje
Dariusz Mirek
71 36 98 112
Rafał Kołodyński
71 36 98 168
Zagospodarowanie
Grzegorz Maszka
71 36 98 180
przestrzenne
Iwona Lechowicz
71 36 98 108
Gospodarka niskoemisyjna,
rewitalizacja
Beata Haziak
71 36 98 124
Gospodarka
Zdzisław Skrzyniarz
71 36 98 110
nieruchomościami
Monika Pilichowska
71 36 98 136
Ochrona środowiska
Elżbieta Nawrocka
71 36 98 211
Emilia Siedlaczek
71 36 98 111
Gospodarka odpadami
Małgorzata Kunysz
71 36 98 169
komunalnymi, deklaracje Joanna Kunert
71 36 98 205
Grzegorz Kurek
71 36 98 174
Pomoc administracyjna
Aneta Ciesiołniewicz
71 36 98 133
REFERAT DRÓG, TRANSPORTU I MIENIA KOMUNALNEGO
Kierownik referatu
Piotr Ligas
71 36 98 191
Inwestycje drogowe,
Adam Wielgo
71 36 98 118
bieżące utrzymanie dróg
Monika Skórzewska
71 36 98 177
Dorota Czerkawska
71 36 98 167
Drogi i organizacja ruchu
Joanna Najmrodzka
71 36 98 201
Zajęcie pasa drogowego
Alicja Kamińska
71 36 98 153
Drogi i infrastruktura
Emilia Zimoch
71 36 98 224
Oświetlenie drogowe
Magdalena Kowalska
71 36 98 171
Cmentarze komunalne,
gosp. mieszkaniowa
Rafał Chmielewski
71 36 98 147
Zarząd ekipą porządkową Jarosław Komorowski
71 36 98 107
Kontrola pasów drogowych Michał Mirowski
71 36 98 117
Modernizacja i bieżące
utrzymanie świetlic
Marta Bartoń
71 36 98 222
Świetlice, lokale użytkowe,
tereny rekreacyjne
Joanna Żygadło
71 36 98 109
Komunikacja zbiorowa
Krzysztof Jarosz
71 36 98 213
REFERAT ŚRODKÓW ZEWN. I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Kierownik referatu
Monika Śliwińska
71 36 98 226
Pozyskiwanie środków
Anna Dudarska
71 36 98 155
zewnętrznych
Monika Tuleja-Trzósło
71 36 98 156
Zamówienia publiczne
Sylwester Janaszkiewicz 71 36 98 176
Paweł Piwowarski
71 36 98 162
Paulina Kosim
71 36 98 151
Angelika Pucek
71 36 98 161
REFERAT EDUKAC JI, KULTURY I SPORTU
Kierownik referatu
Anna Wilisowska
71 36 98 196
Oświata publiczna
Anna Pietryk
71 36 98 207
Elżbieta Poprawa
71 36 98 197
Oświata niepubliczna
Kamila Just
71 36 98 183
Organizacje pozarządowe Edyta Brzezińska
71 36 98 143
Sport
Wojciech Duczek
71 36 98 186
Obsługa sołectw
Paulina Olejarczyk
71 36 98 129
URZĄD STANU C Y WILNEGO
Kierownik USC
Joanna Kłodzińska
71 36 98 209
Pomoc administracyjna
Barbara Świerczyńska
71 36 98 206
STANOWISKA SAMODZIELNE
Kadry
Lucyna Suchecka
71 36 98 208
Magdalena Marszałek-Wojciechowska
71 36 98 218
Promocja gminy
Agnieszka Jankowska-Jakus
71 36 98 163
Komunikacja społeczna
Gracjana Rutkowska
71 36 98 138
Informatyka
Marek Milewski
71 36 98 200
Paweł Eljasiński
71 36 98 199
Krzysztof Kozłowski
71 36 98 198
Audytor wewnętrzny
Paweł Giszko
71 36 98 203
Ewidencja ludności
Wiesława Suchecka
71 36 98 189
Marta Szczygieł
71 36 98 221
Sprawy wojskowe i OC
Henryk M. Bosiacki
71 36 98 202
GMINNY OŚRODEK POMOC Y SPOŁECZNEJ
71 36 98 000

Z obrad Rady Gminy Kobierzyce
28 października odbyła się XLII Sesja Rady
Gminy Kobierzyce. W trakcie obrad zostało podjętych 20 uchwał. Dotyczyły one
m.in.: zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na
2022 rok; Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kobierzyce; ustalenia regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina
Kobierzyce oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, pedagogów

specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach,
szkołach podstawowych i zespołach szkolno-przedszkolnych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Kobierzyce; zasad
i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kobierzyce; dofinansowanie kosztów budowy przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej; w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty; pokrycia części kosztów
gospodarowania odpadami komunalnymi

z dochodów własnych niepochodzących
z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Radni obradowali również nad: Programem poprawy stanu środowiska przyrodniczego i adaptacji do zmian klimatu w Gminie Kobierzyce; realizacją Programu Osłonowego Gminy Kobierzyce na rok
2023 Teleopieka dla seniorów na 2023 rok;
a także planami zagospodarowania przestrzennego.
Plany posiedzeń oraz wszystkie podjęte
uchwały znajdują się na stronie internetowej Gminy Kobierzyce: www.ugk.pl.
Maria Okraszewska

Wyrazy współczucia dla sołtys wsi Kuklice

Kamili Kołaszewskiej
z powodu śmierci Taty
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
Dyżurny Komisariatu
(całodobowo)
tel. 47 871 68 40

Kierownik Referatu Prewencji
asp. sztab. Adrian Ćwiek
tel. 47 871 68 21

mł. asp. Szymon Młynarczyk

sierż. sztab. Sebastian Michalak

st. sierż. Grzegorz Gregoryczyk

tel. 47 871 68 26
kom. 601 810 541 (w godzinach urzędowania)
szymon.mlynarczyk@wroclaw.wr.policja.gov.pl

tel. 47 871 68 27
kom. 797 306 209 (w godzinach urzędowania)
sebastian.michalak@wroclaw.wr.policja.gov.pl

tel. 47 871 68 28
kom. 601 816 329 (w godzinach urzędowania)
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 wszystkie nr nieparzyste i nr parzyste 2-26, ul. Kolejowa,
ul. Błękitna, ul. Słoneczna nr parzyste, ul. Tęczowa nr parzyste,
ul. Ogrodowa 42-68 oraz nr 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 nr nieparzyste od ul. Słonecznej
do ul. Świerkowej, ul. Słoneczna 1-11, ul. Tęczowa nr nieparzyste,
ul. Logistyczna, ul. Pannatoni, ul. Amazon)

Komendant Komisariatu Policji
podinsp. Paweł Szubert
tel. 47 871 68 20

DZIELNICOWI

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
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• telefonicznie do Sekretarza Gminy Kobierzyce:
Marii Wilk, tel. 71 36 98 127
• pisemnie na adres Urzędu Gminy Kobierzyce:
Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce
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info@ugk.pl
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PREFERENC YJNY
ZAKUP WĘGLA

Urząd Gminy Kobierzyce rozpoczyna nabór wniosków o preferencyjny zakup węgla w 2022 r. Do
dokonania zakupu preferencyjnego na sezon
grzewczy 2022/23 jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia
warunki uprawniające do dodatku węglowego
i złoży wymagane oświadczenia. Wnioski będą
podstawą do dokonania przez gminę zamówienia w ramach otrzymanej od Polskiej Grupy Górniczej SA (dalej
zwanej PGG) oferty. Przyznany Gminie węgiel wg tej
oferty jest w ograniczonej ilości i w sortymencie określonym przez PGG. Wnioski będą rozpatrywane wg
kolejności wpływu, sprzedaż rozpocznie się po faktycznym pozyskaniu węgla. Wnioski są przyjmowane do
2 grudnia 2022 r. Ewentualne wydłużenie terminu będzie uzależnione od złożonego zapotrzebowania przez
wnioskodawców i możliwości zapewnienia sprzedaży.
UWAGA: Osoby, które złożą wniosek nie dokonują
jeszcze wpłat za węgiel, sprzedaż obecnie nie jest
prowadzona! Szczegółowe informacje dostępne są
na stronie: www.ugk.pl
Prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi we wniosku i staranne oraz wyraźnie wypełnienie
wszystkich pól, co przyspieszy rozpoznanie wniosku.
Wniosek musi zostać podpisany.
Druk wniosków udostępnia się na stronie: www.ugk.pl,
Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i u sołtysów. Tam
też zostanie udostępniona lista składów prowadzących
dystrybucję paliwa.
UGK
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Powstaną nowe rozwiązania
komunikacyjne w Gminie Kobierzyce

Ryszard Pacholik Wójt Gminy Kobierzyce
– Myślę, że dobrym wstępem do naszej rozmowy będzie informacja związana z przebudową
istniejącego układu dróg w Gminie Kobierzyce, a mianowicie to, że Starostwo Powiatowe
otrzymało środki finansowe na wykonanie
przebudowy dwóch ważnych miejsc w naszej
gminie. Pierwszym z nich jest rondo między
Tyńcem Małym a Bielanami Wrocławskimi,
a drugim budowa obwodnicy Małuszowa. Na
nasz wniosek (ponieważ tam nie ma żadnej
drogi gminnej i my nie mogliśmy o to wnioskować), Starostwo Powiatowe zaaplikowało
o wykonanie tych inwestycji i pozyskało środki
w ramach programu rządowego. Jeśli chodzi
o przebudowę ronda, to zależy nam na rozwiązaniu, które w znaczącym stopniu zwiększy przepustowość tego miejsca. Jesteśmy po

wstępnych rozmowach ze Starostwem Powiatowym i GDDKiA i liczymy, że prace projektowe
i budowlane rozpoczną się w możliwie szybkim terminie. Jeśli chodzi o drugą z inwestycji,
to chciałbym nadmienić, że temat budowy
obwodnicy Małuszowa nie jest nowy, gdyż sięga 2005 roku, gdy była podpisywana umowa
inwestycyjna z firmą LG Philips. Przez wiele lat
władze samorządowe zabiegały o to, by taka
obwodnica powstała i wreszcie są na to realne
szanse. Mamy nadzieję, że przyjęte ostatecznie rozwiązanie będzie dla nas korzystne i komunikacja w tej części naszej gminy ulegnie
znaczącej poprawie, a podróżowanie stanie
się mniej uciążliwe.
– Jakich inwestycji drogowych możemy jeszcze oczekiwać w najbliższym czasie?

Rondo w Tyńcu Małym

Piotr Kopeć Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce – Zakończył się przetarg na odcinek
drogowy Kobierzyce – Chrzanów. Jest to jednocześnie bardzo ważny odcinek trasy rowerowej z Kobierzyc do Wrocławia, miejsce o dużym i rosnącym natężeniu ruchu. Czekaliśmy
na pozwolenie na budowę prawie dwa lata,
co było związane z uzgodnieniami z Wodami
Polskimi i PKP, gdyż droga przecina linię kolejową do Sobótki. Przy drodze nie tylko ma
powstać ciąg pieszo-rowerowy z prawdziwego zdarzenia, poszerzony będzie też pas
drogowy. Znacznie usprawniony będzie wjazd
od strony Chrzanowa. Podpisaliśmy także
umowę na przebudowę ul. Spacerowej oraz
ul. Ogrodowej w miejscowości Bąki. Inwestycja zakłada m.in.: budowę chodników, rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę kanalizacji deszczowej.
Planowany termin realizacji to połowa 2024
roku. Jesteśmy również w trakcie projektowania ulicy Rekreacyjnej w Ślęzie. To alternatywny, dodatkowy wyjazd i wjazd do Wrocławia
w kierunku ulicy Kobierzyckiej i Wałbrzyskiej.
W przyszłości w tym miejscu ma przebiegać
Obwodnica Wschodnia Wrocławia, tzw.: Bielany – Łany – Długołęka i ulica Rekreacyjna ma
być do tej arterii włączona. Planowane wybudowanie drogi z ciągiem pieszo-rowerowym,
wiąże się jednak z wieloma wyzwaniami. Pierwszym jest przebiegająca w tym miejscu autostrada A4. Jedyną możliwością jej ominięcia
jest istniejący wiadukt, którego ani z technicznego, ani z finansowego punktu widzenia nie
można przebudować. Chcemy również, by ulica Rekreacyjna była zaprojektowana w sposób
jak najmniej ingerujący w istniejący drzewostan.
– Dziękuję za rozmowę.

Miejscowość Bąki

Janusz Kołodziej
fot. M.Mirowski
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Obchody Dnia Niepodległości w Gminie Kobierzyce

Uroczysty pochód, patriotyczne koncerty,
występ mażoretek, a w końcu słodki poczęstunek – tak 104. rocznicę Odzyskania
przez Polskę Niepodległości świętowały
Kobierzyce.

Uroczyste spotkanie
w Tyńcu nad Ślęzą

Z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich
w Tyńcu nad Ślęzą w dniu 13 listopada
2022 roku odbyło się uroczyste spotkanie
mieszkańców miejscowości. Powody były
dwa – obchody Święta Niepodległości oraz
Dzień Seniora. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce, Henryk Łoposzko
Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce, Maria Wilk Sekretarz Gminy Kobierzyce, Anna
Wilisowska Kierownik Referatu Oświaty i Sportu, Eugeniusz Chrzan Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Rolnikow, Kółek i Orga-

nizacji Rolniczych we Wrocławiu oraz ksiądz
proboszcz z Tyńca nad Ślęzą – Andrzej Guźniczak. Spotkanie upłynęło w podniosłej
atmosferze, do czego z pewnością przyczyniły się występy artystyczne. Na scenie zaprezentował się chór parafialny pod dyrekcją
Zbigniewa Cieśli, panie z miejscowego Koła
Gospodyń Wiejskich oraz najmłodsi mieszkańcy Tyńca nad Ślęzą, którzy deklamowali
wiersze patriotyczne. Przygotowany poczęstunek smakował wybornie i przyczynił się
do tego, że wieczór był bardzo udany.
KGW z Tyńca nad Ślęzą

11 listopada obchody Dnia Niepodległości
rozpoczęły się o godzinie 11.30 mszą świętą
w kościele parafialnym w Kobierzycach, skąd
odbył się przemarsz pod pomnik Zesłańców
Sybiru, pod którym kwiaty złożyły delegacje
przedstawicieli Gminy Kobierzyce: Wójt Ryszard Pacholik, Zastępca Wójta Piotr Kopeć,
Sekretarz Maria Wilk, Rady Gminy Kobierzyce: Przewodniczący Henryk Łoposzko, radni
– Wiesław Muraczewski i Adam Raś, Związku
Sybiraków Koła Terenowego w Kobierzycach, Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych oraz placówek oświatowych z terenu gminy.

Następnie odbył się uroczysty przemarsz patriotyczny do Hali Sportowo-Widowiskowej
im. Adama Wójcika w Kobierzycach, gdzie
o godzinie 13.00 członkowie i podopieczni
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Związku Sybiraków
z Gminy Kobierzyce otrzymali pamiątkowe
dyplomy i książki z rąk Ryszarda Pacholika
Wójta Gminy Kobierzyce.
Podczas części artystycznej odbył się koncert, między innymi Magdaleny Kumorek.
Prezentowana przez nią płyta Śmiercie powstała z miłości do polskiej muzyki ludowej
i twórczości poety Dwudziestolecia Międzywojennego – Bolesława Leśmiana. Obchody
Dnia Niepodległości w Kobierzycach zakończył występ mażoretek.
Gracjana Rutkowska
fot. Maciej Wełyczko
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Rodzinny Dom Pomocy „Arkadia” w Dobkowicach

Lekcje o samorządzie

W Gminie Kobierzyce wystartowały Lekcje
o samorządzie. To cykl spotkań skierowanych do uczniów klas ósmych, które w praktyczny sposób mają przybliżyć im zasady
funkcjonowania samorządów. Spotkania
mają formę warsztatów, podczas których
uczniowie spotykają się z Piotrem Kopciem
Zastępcą Wójta Gminy Kobierzyce.

Lekcje o samorządzie odbywają się na zajęciach z wiedzy o społeczeństwie. Podczas
części teoretycznej uczniowie poznają podstawowe zasady funkcjonowania i zadania
samorządu terytorialnego na poziomie gminnym. Jakie są kompetencje wójta, ilu radnych
wchodzi w skład rady gminy, ale także kto reprezentuje daną miejscowość w radzie i czym
różni się radny od sołtysa? Podczas spotkań
z młodzieżą omawiane są zasady wyboru
władzy, ale też rola samorządu w codziennym życiu mieszkańców.

– Przygotowaliśmy zestaw praktycznych ćwiczeń, które pokazują uczniom, jaką drogę trzeba
przejść od pomysłu do realizacji konkretnych
inwestycji. Uczniowie wybierają odpowiednią
lokalizację, określają budżet, dostosowują inwestycję do możliwości finansowych, ale muszą
też pamiętać, że działają w imieniu i na rzecz
mieszkańców. Zadania wywołują wiele emocji,
muszę przyznać, że młodzież zaskakuje nie tylko zaangażowaniem i kreatywnością, ale też
wiedzą na temat samorządów. – mówi Piotr
Kopeć Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce.
Pierwsze Lekcje o samorządzie odbyły się w ZSP
w Tyńcu Małym. Były prowadzone wspólnie
z Marcinem Wolnym, dyplomowanym nauczycielem historii, wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa. Zajęciom przyglądała się Iwona Antman dyrektor szkoły. Lekcje
o samorządzie będą realizowane we wszyst- W listopadzie br. zostanie podpisana umo- – przez dyrektora GOPS, po uprzednim przekich klasach ósmych z Gminy Kobierzyce.
wa na prowadzenie pierwszego w naszej prowadzeniu przez pracownika socjalnego
ośrodka, rodzinnego wywiadu środowiskoGracjana Rutkowska gminie rodzinnego domu pomocy.
Rodzinne domy pomocy są nowoczesną wego w miejscu zamieszkania osoby, której
formą całodobowych usług opiekuńczych wniosek dotyczy.
i bytowych, świadczonych przez osoby lub
rodziny w ich miejscu zamieszkania.

ŚWIADCZONE USŁUGI
W RODZINNYM DOMU POMOC Y ARKADIA

Zadaniem rodzinnych domów pomocy jest
zapewnienie całodobowej opieki nie mniej
niż trzem, a nie więcej niż ośmiu seniorom.
Służyć mają one pomocą szczególnie osobom wymagającym wzmożonej opieki ze
względu na znaczne ograniczenie w codziennym funkcjonowaniu, wynikające z podeszłego wieku i niepełnosprawności.

1. Usługi bytowe zapewniające:
a) miejsce pobytu,
b) wyżywienie,
c) utrzymanie czystości.

Rodzinny dom pomocy mieści się w Dobkowicach, prowadzony jest przez Arkadiusza
Majchera.
W rodzinnym domu pomocy będą przebywać przede wszystkim mieszkańcy Gminy
Kobierzyce.
Osoba wymagająca całodobowych usług
bytowych i opiekuńczych jest umieszczana
w rodzinnym domu pomocy na jej wniosek
lub za jej zgodą, na wniosek opiekuna prawnego, na podstawie decyzji kierującej na
pobyt okresowy lub pobyt stały, wydanej –
w przypadku mieszkańca Gminy Kobierzyce

2. Usługi opiekuńcze zapewniające:
a) udzielanie pomocy w podstawowych
czynnościach życiowych,
b) pielęgnację, w tym pielęgnację
w czasie choroby,
c) opiekę higieniczną,
d) pomoc w korzystaniu ze świadczeń
zdrowotnych oraz w zakupie niezbędnych
leków zleconych przez lekarza,
e) niezbędną pomoc w załatwianiu
spraw osobistych,
f) kontakty z otoczeniem,
g) organizację czasu wolnego,
h) pomoc w zakupie odzieży i obuwia
oraz niezbędnych artykułów osobistego
użytku, w tym leków i pieluchomajtek.
Ludwika Teresa Oszczyk
Dyrektor GOPS
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Wyposażenie techniczne dla szkół
podstawowych w Gminie Kobierzyce
w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”
Laboratoria Przyszłości to program realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady
Ministrów. W ramach programu, gmina
otrzymała od państwa wsparcie finansowe
na zakup wyposażenia technicznego, niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w wysokości 891 600 zł. Do programu przystąpiły
wszystkie gminne szkoły podstawowe.
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. UNICEF
W BIELANACH WROCŁAWSKICH
Do szkoły trafił nowoczesny sprzęt do nauki,
m.in.: zestawy Lego Education Spike Essential,
Lego Education BricQ, roboty SkriBot, roboty
Photon Entertaiment oraz wiele innych. Sprzęt
jest wykorzystany na zajęciach w powiązaniu
z nowoczesnymi technologiami, cyfryzacją
czy robotyką. Podczas zajęć z robotyki uczniowie nabywają wiedzę przez doświadczanie, budując, programując i wprawiając
w ruch stworzone konstrukcje. W zajęciach
robotycznych uczestniczą uczniowie klas 1-3.
Cieszą się one ogromnym zainteresowaniem.
Magdalena Homa
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH ODKRYWCÓW I PODRÓŻNIKÓW W KOBIERZYCACH
Szkoła zakupiła wymagany zestaw podstawowy – pracownię druku 3D SkriLab i zestaw
edukacyjny Arduino oraz produkty uzupełniające – Lego Education Spike Prime, Photon Laboratorium Przyszłości, BeCreo – zestaw z mikrokontrolerem, wizualizer, mikroskop, teleskop
astronomiczny, wirtualne laboratorium przedmiotowe. Ponadto do dyspozycji nauczycieli
i uczniów mamy trzy klasowe zestawy eduka-

cyjne: moduł jakości powietrza, moduł woda,
moduł energia. Każdy moduł zawiera pakiet
klasowy z trzema egzemplarzami podręcznika
dla nauczyciela, 3 pendrive’y ze scenariuszami
doświadczeń w formie kart nauczyciela oraz
ucznia w wersji do druku oraz 6 zestawów ze
sprzętem potrzebnym do wykonania pomiarów i doświadczeń.
Grażyna Ciężka

SZKOŁA PODSTAWOWA W PUSTKOWIE WILCZKOWSKIM
Szkoła wzbogaciła się o wiele pomocy dy- Modułowe Pracownie Przyrodnicze – moduł
daktycznych. Nowe urządzenia i materiały woda – pakiet klasowy z 3 podręcznikami
ułatwią i unowocześnią prowadzenie zajęć. oraz pracownię robótek ręcznych przeznaSzkoła zakupiła między innymi: drukarkę 3D czoną do zajęć technicznych, które sprzyjają
z akcesoriami, zestaw z mikrokontrolerem, odkrywaniu talentów, rozwijaniu zainteresosprzęt do nagrań i prezentacji (kamera, mi- wań oraz umiejętności manualnych.
krofon, aparat fotograficzny, zestaw oświeJoanna Michalska
tleniowy, laptop, tablety), stację lutowniczą,
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SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. ROMUALDA TRAUGUTTA
W PUSTKOWIE ŻURAWSKIM
W ramach programu zostały zakupione m.in.:
drukarka 3D, pracownia druku 3D (wyposażenie i oprogramowanie), w tym filamenty
do drukarki 3D, mikrokontroler edukacyjny
z akcesoriami, stacja lutownicza, aparat fotograficzny, statyw do aparatu i kamery, zestaw oświetleniowy, mikrofon kierunkowy,
stabilizator kamery, skaner 3D, długopisy
3D, filamenty do długopisów 3D, mikroskopy
z kamerą, mikroskopy stereoskopwe, laptop,
meble do wyposażenia pracowni tematycznych.
Krzysztof Pilc
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA MAZOWIECKIEGO W TYŃCU MAŁYM
W ramach programu Laboratoria Przyszłości żej wymienionym sprzęcie zarówno podczas
Szkoła Podstawowa w Tyńcu Małym została lekcji, zajęć dodatkowych oraz zajęć świetlizaopatrzona w wiele ciekawych pomocy cowych. Uczą się obsługi urządzeń, pracy
dydaktycznych m.in.: klocki, roboty, drony, w grupie, pobudzają wyobraźnię i tworzą
maszyny do szycia, drukarkę 3D, kamerę, ciekawe, kreatywne projekty.
aparaty fotograficzne, lunety, mikroskopy,
Magdalena Lewczuk
zestawy kreatywne itp. Dzieci pracują na wy-

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W WYSOKIEJ
Zakupiony w ramach programu nowoczesny np. dźwig z klocków Lego. W ramach lekcji
sprzęt wykorzystany jest m.in. na zajęciach in- techniki i dodatkowych zajęć z fizyki konstruformatyki, gdzie uczniowie projektują obiek- ują urządzenia z klocków KORBO, zawierająty i drukują je na drukarkach 3D. Na warszta- cych koła zębate.
tach informatycznych budują i programują
Agnieszka Zięba
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Październik miesiącem pasowania
na pierwszoklasistów w szkołach podstawowych
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. UNICEF
W BIELANACH WROCŁAWSKICH
25 października 2022 r. podczas uroczystości
Pasowania na ucznia, pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich złożyli przysięgę uczniowską. Uroczystość odbyła się przy udziale wszystkich klas
pierwszych, wraz z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami. W uroczystości uczestniczyli:
Ryszard Pacholik Wójt Gminy Kobierzyce, Anna
Wilisowska Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu oraz Artur Barwiński Przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej. To
wieloletnia tradycja przyjęcia pierwszoklasistów
do grona uczniów szkoły. Podczas ślubowania,
dzieci w galowych strojach i biretach, przedstawiły program artystyczny bogaty w wiersze, piosenki oraz grę na klawesach. Wykazały
również znajomość ceremoniału szkoły i zasad
w niej panujących. Pani dyrektor Beata Ćwiek
symbolicznym ołówkiem dokonała aktu pasoSZKOŁA PODSTAWOWA IM. ROMUALDA
wania ich na uczniów. Pierwszoklasiści otrzyTRAUGUTTA W PUSTKOWIE ŻURAWSKIM
mali pamiątkowe dyplomy, legitymacje szkolne
oraz upominki przygotowane przez rodziców. Dnia 20 października 2022 roku odbyło się uroAgnieszka Szołtysik czyste Pasowanie na ucznia szkoły podstawowej. Dzieci z klasy pierwszej złożyły uroczyste
ślubowanie i tym samym oficjalnie dołączyły
do grona społeczności uczniowskiej. Pasowanie poprzedzone było kilkutygodniowymi
przygotowaniami i realizacją projektu edukacyjnego pt. Stajemy się uczniami, w ramach którego uczniowie wdrażali się do roli ucznia klasy 1, poznawali się nawzajem, tworzyli kodeks
preferowanych zachowań oraz poznawali szkołę i jej pracowników. Pasowanie na ucznia jest
jednym z najistotniejszych wydarzeń w życiu
szkolnym. Tę wyjątkową uroczystość uświetnił
pokaz pięknego tańca – poloneza w wykonaniu pierwszoklasistów. W uroczystości uczestniczyli: Kierownik Referatu Edukacji, Kultury
i Sportu Anna Wilisowska, uczniowie, nauczyciele i rodzice. Pierwszoklasiści otrzymali upominki od rodziców i złożyli życzenia dyrektor
SZKOŁA PODSTAWOWA
z okazji 30-lecia pracy w dziedzinie edukacji.
IM. JANUSZA KORCZAKA W WYSOKIEJ
Małgorzata Półtorzycka
12 października 2022 r. odbyła się w szkole uroczystość Pasowania na ucznia. Jest to szczególSZKOŁA PODSTAWOWA
ny dzień, który na długo pozostanie w pamięci
W PUSTKOWIE WILCZKOWSKIM
każdego ucznia klasy pierwszej. W tym dniu
106 dzieci oficjalnie przyjęte zostały do grona 26 października 2022 r. odbyło się ważne wyuczniów szkoły. Podczas uroczystości pierwszo- darzenie dla uczniów klasy pierwszej Szkoły
klasiści pokazali, że potrafią pięknie śpiewać, Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskimtańczyć i recytować wiersze. Najważniejszą uroczystość Pasowania na ucznia. Do tego wyczęścią uroczystości, na którą wszyscy czekali, darzenia pierwszoklasiści przygotowywali się
było ślubowanie oraz pasowanie wielkim ołów- od początku roku szkolnego, pilnie ucząc się
kiem przez Wójta Gminy Kobierzyce Ryszarda wierszy i piosenek. Pierwszoklasiści złożyli śluPacholika, Dyrektor ZSP Halinę Frodymę oraz bowanie na ucznia w obecności starszych kowicedyrektor ds. pedagogicznych Magdalenę legów, koleżanek z klasy II, III oraz młodszych
Witoń. Pierwszaki głośno i z przekonaniem z oddziału zerowego. Obecni na pasowaniu byli
przyrzekały być dobrymi i pilnymi uczniami goście: Anna Wilisowska – Kierownik Referatu
oraz rzetelnie wypełniać swoje obowiązki. Edukacji Kultury i Sportu w Urzędzie Gminy
Wszystkim pierwszoklasistom, w tak ważnym Kobierzyce, Piotr Krawczyk – przedstawiciel Rady Rodziców oraz rodzice pierwszoklasistów.
dla nich dniu, życzymy wielu sukcesów.
Marta Markiewicz
Magdalena Witoń
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA MAZOWIECKIEGO W TYŃCU MAŁYM
Pasowanie pierwszoklasistów odbyło się 1 września wraz z uroczystością rozpoczęcia roku
szkolnego 2022/2023.
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH ODKRYWCÓW I PODRÓŻNIKÓW W KOBIERZYCACH
Pasowanie na ucznia to podniosłe i ważne ły Grażyna Ciężka. W ten sposób pierwszowydarzenie w szkolnym kalendarzu imprez. klasiści zostali oficjalnie włączeni do grona
7 października 79 uczniów klas pierwszych uczniów Szkoły Podstawowej im. Polskich
kobierzyckiej szkoły wyglądało bardzo uro- Odkrywców i Podróżników w Kobierzycach.
czyście w strojach galowych, zaś sztandar Ciepłe słowa skierował do pierwszoklasistów
szkoły był wyczekiwany z radością. Ucznio- obecny na uroczystości Wójt Gminy Kobiewie rozpoczęli uroczystość występem arty- rzyce Ryszard Pacholik. Pochwalił umiejętnostycznym. Z wielkim zaangażowaniem tań- ści najmłodszych uczniów, życzył im samych
czyli, recytowali wiersze i śpiewali piosenki. miłych chwil w szkole. W tym radosnym dniu
Najważniejszym momentem uroczystości uczniowie otrzymali także upominki: dyplobyło złożenie przez dzieci uroczystego ślu- my, rożki obfitości oraz jak na prawdziwych
bowania na sztandar szkoły oraz Pasowanie uczniów przystało – legitymacje szkolne.
na uczniów, którego dokonała dyrektor szkoMagdalena Kukla

Rodzinny konkurs
„Zwierzęta z dyni”
Grupa II Króliczki z Przedszkola Samorządowego w Ślęzie z okazji Dnia Dyni zorganizowała rodzinny konkurs pod nazwą:
Zwierzęta z dyni. Celem konkursu było rozwijanie inwencji twórczej, zdolności manualnych
dzieci i zachęcenie do współpracy rodziców.
Do konkursu zgłoszono wiele ciekawych prac,
które przedstawiały zwierzęta domowe oraz
leśne. Wszystkie były niepowtarzalne i wyjątkowe i przez dłuższy czas stanowiły w holu
przedszkola piękną dekorację. Ciężko było wybrać jednego zwycięzcę, dlatego też wszyscy
otrzymali pierwsze miejsce. Wszystkim uczestnikom jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Festiwal wrocławskich
krasnoludków

W piątkowy poranek, 9 września uczniowie
klasy III SP w Pustkowie Żurawskim wyruszyli autobusem komunikacji gminnej do
Wrocławia, by wziąć udział w corocznym
Festiwalu Krasnoludków. Spotkanie rozpoczęło się od zgromadzenia uczestników na
wrocławskim rynku, gdzie wszystkie dzieci
zostały powitane przez Prezydenta Miasta
– Jacka Sutryka, który na cały weekend przekazał przybyłym Krasnoludkom władzę nad

miastem. Z Rynku uroczysta parada wyruszyła do Parku Staromiejskiego, mieszczącego
się przy Teatrze Lalek, gdzie czekało mnóstwo atrakcji. Nam udało się wziąć udział
w warsztatach ekologicznych, w trakcie których wykonaliśmy doniczki samonawadniające oraz balonowe glutki. Zmęczeni, ale
pełni wrażeń, z uśmiechami na twarzy wróciliśmy do szkoły.
Agnieszka Nowak
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Paulina Sobczak

Kasztany dla Hospicjum

Dzieci i Rodzice z Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach włączyli się w akcję
charytatywną Kasztany dla Hospicjum, organizowaną przez Wrocławskie Hospicjum
dla Dzieci. Uzyskane ze sprzedaży kasztanów pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc w leczeniu i rehabilitacji 69 podopiecznych Fundacji Wrocławskiego Hospicjum
dla Dzieci. Wspólnymi siłami udało nam się

nazbierać 8 worków kasztanów, które zostały
przekazane do wyznaczonego punktu zbiórki. Dzięki akcji dzieci wraz z rodzinami nie
tylko efektywnie spędziły czas na świeżym
powietrzu, lecz przy okazji pomogły chorym
dzieciom. Serdecznie dziękujemy wszystkim
zaangażowanym rodzinom.
Agnieszka Dobrzańska
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Październikowe spotkania biblioteczne dla dzieci
O tym, jak ważne jest zainteresowanie
dziecka książką i słowem pisanym, wiemy
doskonale. Żeby to zainteresowanie było
skuteczne, wystarczy ciekawy pomysł, który sprawi, że najmłodsi na długo zapamiętają spotkanie z książką. Takie też były
zajęcia biblioteczne zorganizowane przez
biblioteki Kobierzyckiego Ośrodka Kultury
dla grup przedszkolnych, szkolnych oraz
dzieci z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
z miejscowości Wierzbice. W myśl hasła
Ignacego Krasickiego, które brzmi: ucząc –
bawić, bawiąc – uczyć, nasze spotkania obfitowały w przeróżne aktywności dla dzieci.
Biblioteka Publiczna w Kobierzycach – 20.10.
Biblioteka Kobierzyce zawsze chętnie gości
w swych progach najmłodszych czytelników.
We wrześniu bibliotekę odwiedziły przedszkolaki z Kobierzyc (pięć grup – 4-latki i 5-latki) natomiast w piękny słoneczny, październikowy
dzień do naszej placówki zawitali uczniowie
1 klasy Szkoły Podstawowej w Kobierzycach.
Bardzo owocne było to nasze spotkanie. Dzieci
chętnie mówiły o tym, dlaczego warto czytać
książki i jak należy się z nimi obchodzić, żeby
jak najdłużej posłużyły także innym czytelnikom. Nasze ponad godzinne spotkanie zakońo tym, żeby zapamiętywać również to, o czym
czyła wesoła zabawa z książkami.
Danuta Krynicka wszyscy dorośli mówią małym dzieciom,
a o czym nie wszystkie małe dzieci chcą paFilia biblioteczna w Wierzbicach – 24.10.
miętać: aby nigdy nie otwierały obcym drzwi
Dnia 24.10., w filii bibliotecznej w Wierzbicach
do domu i nie jadły słodyczy otrzymanych od
mieliśmy przyjemność gościć pierwszą grupę
nieznanych osób. Po pogadance opartej na
dzieci z pobliskiego Zakładu Opiekuńczo-Lecztreści bajki, przystąpiliśmy do kolejnej części
niczego. Podczas godzinnego spotkania omóspotkania, tej rozwijającej nasze zdolności mawione zostały zagadnienia dotyczące funkcjonowania biblioteki oraz najważniejsze zasady
obchodzenia się z książką. Nasze pierwsze (zapoznawcze spotkanie), nie mogłoby się odbyć
bez czytania bajek. Tym razem poznaliśmy
historię ‹Krecika w lesie› oraz ‹Smutnego jeżyka›
autorstwa Wiesława Drabika. Na zakończenie
spotkania każde dziecko wykonało prostą, ale
zarazem piękną zakładkę do książki.
Monika Sankowska

nualne. Dzieci tworzyły wizerunek złej Baby
Jagi latającej na miotle. Mam nadzieję, że będzie im przypominać o tym wszystkim, co usłyszały dziś na naszej lekcji bibliotecznej.
Monika Sankowska

nie spotkania, które zorganizujemy. Głowy
mamy pełne pomysłów i chcemy się nimi
podzielić z naszymi najmłodszymi czytelnikami. Dotąd z naszych spotkań skorzystało
ponad 60 dzieci, ale pragniemy, aby było ich
10 razy więcej...

Pierwsze wizyty w bibliotekach już za nami.
Zapewniamy jednak, że nie będą to osta- Do zobaczenia w bibliotekach.
Monika Sankowska

Złote Gody

Filia biblioteczna w Tyńcu Małym – 27.10.
Biblioteka w Tyńcu Małym miała przyjemność
gościć w swoich progach grupę dzieci z lokalnego przedszkola. Podczas spotkania porozmawialiśmy o komiksach i o tym, co cechuje
prawdziwego superbohatera. Wizytę zwieńczył
warsztat na którym każdy uczestnik miał okazję
stworzyć według własnego pomysłu swojego
małego prywatnego superbohatera. Dzieciaki
wraz z nowymi kartonowymi towarzyszami
z uśmiechem ruszyły ratować świat.
Daniel Pilarski
Punkt biblioteczny w Pustkowie Żurawskim – 28.10.
‹O dwóch mądrych siostrach i złej czarownicy›,
tę bajkę usłyszały dzieci z klasy trzeciej Szkoły
Podstawowej w Pustkowie Żurawskim podczas
spotkania bibliotecznego. Wybór tej książki nie
był przypadkowy. Mówi ona bowiem o dwóch
ważnych rzeczach. Pierwszej, że bajki zawierają
w sobie morały, czyli puenty końcowe o charakterze pouczającym, które warto zapamiętywać,
ponieważ nie raz mogą pomóc nam, odnaleźć się w trudnej dla nas sytuacji. Druga mówi

3 listopada 2022 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kobierzycach swoje Złote Gody
świętowały pary małżeńskie z 50-letnim
stażem: Maria i Edward Burscy, Grażyna
i Franciszek Godyń, Bronisława i Ryszard
Kubala, Władysława i Jerzy Oczkowicz,
Teresa i Tadeusz Szymczak. Jubilaci zostali
odznaczeni medalami za Długoletnie Poży-

cie Małżeńskie. To jedyne odznaczenie rangi
państwowej nadawane przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, które otrzymać
można wyłącznie we dwoje, jako nagrodę
za wytrwałość w miłości i wierności oraz złożonej 50 lat temu przysiędze małżeńskiej.
Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik
złożył Jubilatom serdeczne gratulacje – 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
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Stowarzyszenie Miłośników Krzyżowic
zakończyło projekt Powiatowe spotkania ze śpiewem do ostatniej zwrotki, który
realizowany był od maja do września br.
Projekt był współfinansowany ze środków
Powiatu Wrocławskiego. Pomysł i nazwę
projektu zainicjował Jan Głowa dyrektor
PZS nr 1 w Krzyżowicach w latach 2018-2019. Akceptacja dla tego typu działalności i uznanie, z jakim się spotkało w 2019
roku, skłoniły nas do jego kontynuacji. Po
dwóch latach pandemii przystąpiliśmy do
drugiej edycji, podczas której zorganizowaliśmy trzy spotkania.
Pierwsze odbyło się dnia 24 czerwca w Żernikach Małych przy świetlicy wiejskiej, gdzie
iście śpiewająco rozpoczęliśmy tegoroczne
wakacje. Stefania Wiatroszak Prezes SMK
razem z sołtysem Andrzejem Krzesłowskim
serdecznie przywitali ponad 150 gości z powiatu wrocławskiego, w tym przedstawicieli
władz samorządowych Gminy Kobierzyce
i opowiedzieli o celach i założeniach projektu.
Drugie wydarzenie miało miejsce 16 sierpnia
w Gniechowicach, a do wspólnego śpiewania zaprosiły tym razem Stefania Wiatroszak
razem z sołtyską Katarzyną Sebzdą-Sztul
oraz Moniką Sagan – prezeską Stowarzyszenia Przyjaciół Gniechowic. Ponad 100 osób
z Gniechowic i okolicznych miejscowości
uczestniczyło w tym pięknym wydarzeniu.
Trzecie i zarazem ostatnie w tej edycji spotkanie odbyło się 19 września na dziedzińcu
PZS nr 1 w Krzyżowicach we wspaniałej sce

Rozśpiewany powiat cały

nerii i niesamowitej atmosferze, a poprowadzili je Monika Węgłowska i Tomasz Michalczuk. W krzyżowickim spotkaniu wzięło
udział blisko 100 mieszkańców powiatu wrocławskiego. Cieszymy się, ze wśród nich znalazły się również rodziny przybyłe z Ukrainy.

W ramach projektu przygotowano i wydrukowano śpiewniki, a doborem piosenek zajęła
Elżbieta Gajda. Śpiewniki rozdawano na każdym spotkaniu, po czym Państwo Magdalena
i Piotr Kuneccy – muzyczne małżeństwo, prowadzili śpiewające spotkania. Stowarzyszenie
Miłośników Krzyżowic pragnie serdeczne
podziękować wszystkim osobom oraz firmom i instytucjom, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w organizacji spotkań i realizacji
projektu. Serdecznie dziękujemy wszystkim
i każdemu z osobna z tych blisko 350 osób,
które przyjeżdżały na nasze spotkania, bowiem wszyscy w tych dniach współtworzyliśmy niesamowity i niepowtarzalny nastrój.
Powiatowe spotkania ze śpiewem do ostatniej zwrotki to projekt wymagający, ale przynoszący satysfakcję i wielką przyjemność.
Stowarzyszenie zorganizowało łącznie siedem takich spotkań. Przyjeżdżają na nie dzieci,
młodzież i osoby starsze z różnych miejscowości naszego powiatu. Uczestniczą w nich
także przedstawiciele władz samorządowych,
dając wspaniały przykład jedności i wspólnoty. Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że możemy sprawiać ludziom radość.
Stowarzyszenie Miłośników Krzyżowic
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KS Badminton Kobierzyce rozpoczął rozgrywki ligowe
przegrana – 0 punktów. Wynik 4-3 oznacza
podział punktów w stosunku 2:1. Indywidualne pojedynki rozgrywane są do dwóch
wygranych setów (sety do 15 punktów).
Na pierwszą kolejkę rundy zasadniczej 19-go
września br. drużyna KS Badminton Kobierzyce pojechała do Białegostoku. W pierwszym
meczu pokonał stosunkiem 6-1 OSSM-SMS
Białystok – jedną z dwóch białostockich drużyn grających w Ekstralidze i zdobywając cenne 3 punkty do tabeli. W drugim pojedynku
KSBK sprawił niespodziankę grając przeciwko
obecnemu wicemistrzowi Polski, drużynie
ABRM Warszawa. Pomimo przegranej 3-4, udało się urwać punkt wyraźnemu faworytowi.

Od zwycięstwa 6-1 i porażki 3-4 rozpoczął
swoje starty w Lotto Ekstralidze kobierzycki
klub badmintona – KS Badminton Kobierzyce (KSBK). A już niebawem w kobierzyckiej
hali będzie można na żywo doświadczyć
badmintona na najwyższym krajowym poziomie, bowiem już pod koniec listopada
KSBK będzie gospodarzem II kolejki Lotto
Ekstraligi. Naszym gościem będzie m.in.
obecny Mistrz Polski – ekipa SKB Litpol-Malow Suwałki.
Właśnie mija 12 lat, odkąd swoją działalność
na terenie Gminy Kobierzyce rozpoczął klub
sportowy badmintona – KS Badminton Kobierzyce. Działający w formie stowarzyszenia klub od samego początku za główne
cele postawił sobie propagowanie sportu
młodzieżowego oraz wprowadzanie dzieci
w świat tej przepięknej, olimpijskiej dyscypliny
pochodzącej z Azji (wbrew brytyjsko brzmiącej nazwie). Po 12 latach sukcesów w sporcie
młodzieżowym przyszła kolej na kolejny etap
w rozwoju klubu.

W II kolejce, która rozegrana zostanie 26 listopada w Hali Sportowo-Widowiskowej im.
Adama Wójcika, Kobierzycki Klub Badmintona stanie przed jeszcze trudniejszym zadaniem. Przeciwnikami KSBK będą: aktualny
wnie z własnych wychowanków drużyna mistrz Polski – SKB Litpol-Malow Suwałki,
ligowa, startująca wówczas w I Lidze Bad- oraz brązowy medalista sezonu 2021/2022
mintona, dzięki zajęciu 1. miejsca w tabeli – drużyna UKS Unia Bieruń.
wywalczyła bezpośredni awans do Lotto Choć nie będziemy faworytami tego weekEkstraligi – czyli najwyższej klasy krajowych endu, trener naszej ekipy – Mateusz Szydłowrozgrywek organizowanych przez Polski ski – zapowiada walkę o każdy punkt. Jedno
Związek Badmintona. Tym samym KS Bad- jest pewne – emocji nie zabraknie. Naszej
minton Kobierzyce dołączył do zaszczytnego drużynie z pewnością pomóc może fantagrona i wraz z piłkarkami ręcznymi KPR, jako styczna kobierzycka publiczność. Ci, którzy
druga drużyna z terenu Kobierzyc, reprezen- jeszcze nie mieli okazji widzieć badmintona
tuje naszą gminę w rozgrywkach najwyższej na żywo przekonają się także, jak bardzo
krajowej rangi w sezonie 2022/2023.
widowiskowa jest ta dyscyplina sportu. Już
W Lotto Ekstralidze Badmintona startuje 12 dzisiaj – serdecznie wszystkich zapraszamy.
najsilniejszych polskich drużyn badmintona, Wstęp na wszystkie mecze jest wolny.

w tym pochodzące z tak utytułowanych
klubów, jak SKB Suwałki czy UKS Hubal Białystok. W minionym sezonie 2021/2022 oba
te kluby walczyły o miejsca 1-4, wraz z UKS
Unia Bieruń i ABRM Warszawa. Mecz decydujący o mistrzostwie, między ABRM Warszawa
i SKB Suwałki, zakończył się prawdziwym
dreszczowcem, w którym dopiero ostatni pojedynek (gra mieszana) zdecydował o zwyPomysłodawcą i założycielem klubu jest obec- cięstwie suwalczan stosunkiem 4-3 i wywalna dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Sportu czeniu przez nich tytułu Drużynowych Mii Rekreacji – dr Maja Rytelewska, która w 2010 strzów Polski.
roku, krótko po zakończeniu swojej bogatej Sezon 2022/2023 obejmuje 5 kolejek rundy
w sukcesy kariery sportowej w dyscyplinie zasadniczej i kolejkę finałową. Mecze rozbadminton, postanowiła stworzyć miejsce grywane są w weekendy, z uwagi na fakt, że
przyjazne dla dzieci, które chcą poznawać większość badmintonistów grających na co
tajniki gry i doskonalić swoje umiejętności. Po dzień w klubach Ekstraligi nie utrzymuje się
kilku latach Maja oddała stery w zarządzie ze sportu, tylko dodatkowo pracuje lub uczy
stowarzyszenia rodzicom trenujących tam za- się. Badminton w Polsce bowiem znacznie
wodników, którzy kontynuowali misję rozwi- różni się od dyscyplin takich jak piłka nożjania organizacji i budowania coraz liczniejszej na, gdzie w rozgrywkach nawet niższych
grupy trenujących. Obecnie w klubie szkoli lig udział biorą głównie zawodowi gracze
się blisko 50 zawodników w wieku od 7 do 21 kontraktowi.
lat. W latach 2016-2022 klub świętował liczne Kolejna różnica polega na tym, że drużyny
sukcesy, m.in. tytuły Mistrzostw Polski w grach badmintona w Ekstralidze są drużynami miepojedynczych i podwójnych w kategoriach od szanymi. Poszczególne spotkania między
młodzika młodszego (U-13) do juniora (U-19), drużynami w rundzie zasadniczej (każdy
a także tytuły międzynarodowych mistrzów z każdym) składają się z siedmiu indywidualSłowacji, Austrii czy Litwy. Do najbardziej nych pojedynków: dwóch gier pojedynczych
utytułowanych zawodników w historii klubu mężczyzn (MS1, MS2), dwóch gier pojedynnależą mieszkańcy naszej gminy – Mikołaj czych kobiet (WS1, WS1), gry podwójnej
Piórkowski i Mikołaj Wrzalik.
mężczyzn (MD), gry podwójnej kobiet (WD)
Nowy rozdział w historii klubu otworzył się oraz gry mieszanej (XD). Zwycięstwo każdym
w kwietniu 2022 roku, kiedy to złożona głó- innym wynikiem niż 4-3 oznacza 3 punkty,

WYNIKI SZCZEGÓŁOWE MECZÓW
I KOLEJKI LOTTO EKSTRALIGI
OSSM-SMS Białystok –
KS Badminton Kobierzyce 1:6
WD Julia Piwowar/Julia Stankiewicz – Aleksandra Białek/
Katerina Tomalova 2:0 (15-10 15-10)
MD Jan Franczak/Dawid Perkowski – Kacper Górniak/
Piotr Heinke 0:2 (12-15 13-15)
WS2 Aleksandra Radziszewska – Maja Janko 0:2
(11-15 12-15)
MS1 Dawid Perkowski – Łukasz Cimosz 0:2 (7-15 14-15)
MS2 Jan Franczak – Adam Bogacz 0:2 (9-15 12-15)
WS2 Viktoriya Pletsiukhova – Katerina Tomalova 0:2
(7-15 12-15)
XD Krzysztof Podkowiński/Julia Stankiewicz – Łukasz
Cimosz/Maja Janko 1:2 (15-10 12-15 12-15)
ABRM Warszawa –
KS Badminton Kobierzyce 4:3
MD Szymon Ślepecki/Wiktor Trecki – Kacper Górniak/
Patryk Kordek 1:2 (13-15 15-11 14-15)
WD Paulina Hankiewicz/Magda Świerczyńska – Maja
Janko/Katerina Tomalova 2:0 (15-6 15-9)
MS1 Dominik Kwinta – Łukasz Cimosz 2:0 (15-13 15-10)
MS2 Mateusz Golas – Adam Bogacz 2:0 (15-8 15-4)
WS1 Marta Styczyńska – Katerina Tomalova 0:2
(3-15 14-15)
WS2 Gabriela Skórkowska – Maja Janko 1:2
(8-15 15-14 13-15)
XD Wiktor Trecki/Magda Świerczyńska – Piotr Heinke
/Aleksandra Białek 2:0 (15-8 15-4)
Piotr Wrzalik

