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INFORMACJE GMINNE

Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Sekretariat

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

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

RADA GMINY

Przewodnicząca
Rady Gminy
Zastępca
Przewodniczącego
Biuro Rady Gminy

Elżbieta Regulska

798 740 461

Henryk Łoposzko
Magdalena Marszałek-Wojciechowska

607 439 039
71 36 98 120

REFERAT OGÓLNY I SPRAW OBY WATELSKICH
Kierownik Referatu
71 36 98 154
Marta Stachów
Biuro Obsługi Klienta
71 36 98 106
Anna Janecka
71 36 98 130
Magdalena Golińska
Dowody osobiste
71 36 98 104
Joanna Wronkowska
Działalność gospodarcza Agata Krajewska
71 36 98 105
REFERAT FINANSOWY
Wymiar podatków
71 36 98 103
Magdalena Łabęcka
lokalnych od osób
71 36 98 131
Agnieszka Łysakowska
fizycznych
71 36 98 132
Edyta Duniec
Wymiar podatków lokalnych
od osób prawnych
71 36 98 113
Jacek Skrzyniarz
Księgowość podatkowa
71 36 98 148
Anna Bojdo
Kasa
71 36 98 122
Wymiar odpady
71 36 98 205
Joanna Kunert
71 36 98 181
Egzekucja opłat
Marek Kucharczyk
Zobow. z tyt. opłat
71 36 98 139
Monika Kasprzak
REFERAT INWEST YC JI, NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA
71 36 98 214
Kierownik Referatu
Rafał Krasicki
Nadzór inwestorski
71 36 98 204
wod-kan, melioracje
Grzegorz Morawski
Wodociągi,
71 36 98 192
Marta Ława
71 36 98 227
kanalizacja sanitarna
Alicja Kamińska
Inwestycje,
71 36 98 112
kanalizacja deszczowa
Dariusz Mirek
71 36 98 168
Inwestycje
Rafał Kołodyński
71 36 98 180
Zagospodarowanie
Grzegorz Maszka
71 36 98 108
przestrzenne
Zdzisław Skrzyniarz
Opłaty adiacenckie,
rewitalizacja, gospodarka
niskoemisyjna
71 36 98 124
Joanna Żygadło
71 36 98 110
Gospodarka
Marta Borkowska
nieruchomościami
71 36 98 136
Emilia Kopeć
71 36 98 211
Ochrona Środowiska
Elżbieta Nawrocka
71 36 98 111
Monika Pilichowska
71 36 98 174
Paulina Tomaszewska
REFERAT DRÓG, TRANSPORTU I MIENIA KOMUNALNEGO
71 36 98 191
Kierownik Referatu
Piotr Ligas
Inwestycje drogowe
71 36 98 118
Adam Wielgo
71 36 98 201
Drogi i organizacja ruchu Joanna Najmrodzka
Drogi i infrastruktura
71 36 98 224
Emilia Zimoch
Komunikacja zbiorowa,
lok. infrastruktury
Małgorzata Seredyńska 71 36 98 213
71 36 98 171
Oświetlenie drogowe
Magdalena Kowalska
Zarządzanie
71 36 98 177
nieruchomościami
Marta Stachów
Cmentarze komunalne,
71 36 98 147
gosp. mieszkaniowa
Rafał Chmielewski
Place zabaw,
Infrastruktura sportowa
71 36 98 146
Patrycja Bej
Zarządzanie ekipą
porządkową
71 36 98 107
Jarosław Komorowski
Kontrola pasów drogowych Michał Mirowski
71 36 98 117
REFERAT ŚRODKÓW
Kierownik Referatu
Pozyskiwanie środków
zewnętrznych
Zamówienia publiczne

Budowa parkingu Park & Ride
dofinansowana ze środków unijnych
Projekt pn. Budowa sieci dróg dla rowerów
oraz parkingów parkuj i jedź (P&R) na terenie
Gmin Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Kobierzyce i Gminy Miasto Oleśnica został wybrany
do dofinansowania w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Poddziałania 3.4.2
Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ZIT
WrOF. To kolejne przedsięwzięcie realizowane w partnerstwie z gminami należącymi
do Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego,
tym razem z: Obornikami Śląskimi, Wisznią
Małą oraz Gminą Miastem Oleśnica. Liderem
projektu jest Agencja Rozwoju Aglomeracji
Wrocławskiej.

Parking P&R obejmie 22 miejsca do parkowania w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawPrzedmiotem Projektu jest budowa dróg nych, obiekt typu B&R przewiduje 20 miejsc
dla rowerów w gminach partnerskich oraz parkingowych dla rowerów. Modernizowana
obiektów typu Park&Ride (P&R) oraz Bike obecnie linia kolejowa nr 285 będzie przebie&Ride (B&R). Inwestycja ma na celu zwięk- gała m.in. przez Bielany Wrocławskie, zatem
szenia ciągłości komunikacyjnej z drogami realizacja inwestycji poprawi połączenie korowerowymi na terenie gmin uczestniczą- munikacyjne gminy z miastem Wrocławiem.

Budowa spójnego systemu tras rowerowych,
zlokalizowanych w pobliżu stacji PKP na obszarze miejscowości Bielany Wrocławskie i Ślęza,
wpłynie na zwiększenie wykorzystania indywidualnej komunikacji rowerowej oraz zbiorowej komunikacji kolejowej w codziennych
dojazdach do miejsc pracy i usług publicznych,
w tym szkół i uczelni. Mamy nadzieję, że w wyniku realizacji projektu część osób dotychczas
korzystających z transportu samochodowego
zacznie korzystać z transportu rowerowego
oraz zbiorowej komunikacji publicznej. Dzięki
temu możemy liczyć na redukcję niskiej emisji transportowej, poprawę stanu powietrza,
a także na poprawę mobilności oraz standardu życia mieszańców w regionie.
Wartość inwestycji w części przypisanej do
Gminy Kobierzyce to 804 500,00 zł, wartość
dofinansowania wynosi 646 000,00 zł. W najbliższym czasie planowane jest podpisanie
umowy o dofinansowanie projektu.
Anna Dudarska

Projekt Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów parkuj i jedź (P&R) na terenie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Kobierzyce i Gminy Miasto Oleśnica
jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Beacie Bojanowskiej
wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy
składają
Elżbieta Regulska
Przewodnicząca Rady
Gminy Kobierzyce

ZEWN. I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
71 36 98 226
Monika Śliwińska

71 36 98 155
Anna Dudarska
Sylwester Janaszkiewicz 71 36 98 176
71 36 98 162
Paweł Piwowarski
71 36 98 161
Angelika Pucek
71 36 98 149
Jolanta Urbaś
71 36 98 151
Paulina Kosim
REFERAT EDUKAC JI, KULTURY I SPORTU
71 36 98 196
Kierownik Referatu
Anna Wilisowska
71 36 98 207
Oświata Publiczna
Anna Pietryk
71 36 98 197
Elżbieta Rusin-Turecka
71 36 98 183
Oświata Niepubliczna
Kamila Just
71 36 98 143
Organizacje Pozarządowe Edyta Brzezińska
71 36 98 186
Sport
Wojciech Duczek
71 36 98 129
Fundusz Sołecki
Kamila Izraelska
URZĄD STANU C Y WILNEGO
71 36 98 209
Kierownik USC
Joanna Kłodzińska
71 36 98 206
Pomoc administracyjna
Barbara Świerczyńska
STANOWISKA SAMODZIELNE
71 36 98 208
Kadry
Lucyna Suchecka
Promocja gminy
Agnieszka Jankowska71 36 98 163
-Jakus
71 36 98 138
Maria Okraszewska
71 36 98 200
Informatyka
Marek Milewski
71 36 98 199
Paweł Eljasiński
71 36 98 198
Krzysztof Kozłowski
71 36 98 203
Audytor wewnętrzny
Paweł Giszko
71 36 98 189
Ewidencja ludności
Wiesława Suchecka
71 36 98 221
Marta Szczygieł
71 36 98 202
Sprawy wojskowe i OC
Henryk M. Bosiacki
GMINNY OŚRODEK POMOC Y SPOŁECZNEJ
71 36 98 000

cych w partnerstwie oraz odciążenie komunikacyjne Wrocławia. Gmina Kobierzyce jest
odpowiedzialna za budowę obiektu P&R
i B&R o nawierzchni z kostki brukowej wraz
z oświetleniem oraz za wykonanie 0,29 km
drogi dla rowerów w Bielanach Wrocławskich, w rejonie stacji PKP. Realizacja inwestycji w okolicy ul. Błękitnej, Kolejowej,
Dworcowej oraz Przystankowej umożliwi,
w niedalekiej przyszłości, przesiadanie się
mieszkańców pomiędzy indywidualną komunikacją samochodową a zbiorową komunikacją publiczną.

Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce
Koleżanki i Koledzy
z Urzędu 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 cała dobę, głównie po godzinach pracy Urzędu Gminy oraz
w dni wolne, kiedy odpowiedni pracownik gminy nie może sprawy
załatwić (udzielić pomocy) osobiście.

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

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.

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, Elżbieta Regulska, Anna Wilisowska,
Maria Wilk
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Absolutorium dla Wójta Gminy Kobierzyce
21 sierpnia odbyła się XXI Sesja Rady
Gminy Kobierzyce. Posiedzenie zostało przeprowadzone za pomocą wideokonferencji.

W dalszej części posiedzenia Zastępca
Wójta Piotr Kopeć omówił Strategię Rozwoju Gminy Kobierzyce do 2030 r., która została przyjęta do realizacji. W trakcie sesji
W pierwszej części sesji został przedsta- Radni Gminy Kobierzyce podjęli również
wiony Raport o stanie Gminy Kobierzyce uchwały dot. m.in.: przyjęcia Programu
za 2019 r. Wójt co roku przedstawia ra- Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kodzie gminy raport, który obejmuje pod- bierzyce, zmiany Studium uwarunkowań
sumowanie działalności w roku poprzed- i kierunków zagospodarowania przestrzennim, w szczególności realizację polityk, nego Gminy Kobierzyce, zmiany budżetu
programów i strategii, uchwał rady gmi- na 2020 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finanny. Następnie została podjęta uchwała sowej Gminy Kobierzyce. Plany posiedzeń
udzielająca Ryszardowi Pacholikowi Wój- oraz wszystkie podjęte uchwały znajdują się
towi Gminy Kobierzyce wotum zaufania na stronie internetowej Gminy Kobierzyce:
oraz absolutorium w zakresie wykonania www.ugk.pl.
budżetu za 2019 r.
Maria Okraszewska
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ROZMAITOŚCI

Podróż przez Polskę
traktorem Ursus

Ryszarda Pacholika Wójta Gminy Kobierzyce oraz Piotra Kopcia Zastępcę Wójta
odwiedził w sierpniu Witold Zygarlicki
- z podziękowaniami za wsparcie jego
udziału w Charytatywnym Rajdzie Koguta
oraz podróży dookoła Polski. Pan Witold
wziął w nim udział traktorem Ursus C328
z 1962 r., który rozpędza się do 24 km/h,

a do tego pociągnął za sobą przyczepę
- mały domek na kółkach. Rajd odbył się
na trasie Oława-Mielno! Później odbyła
się jeszcze podróż po Polsce. Wydarzenie
miało miejsce w miesiącach czerwiec-lipiec.
Serdecznie gratulujemy śmiałego pomysłu i wytrwałości!
Maria Okraszewska

Projekt socjalny
„Czekoladowe wakacje”

Biała niedziela
w Powiecie Wrocławskim

30.08.2020 r. w Kobierzycach odbyła się
pierwsza w tym roku odsłona akcji Biała
niedziela w Powiecie Wrocławskim. Pomimo niesprzyjającej aury pogodowej,
wydarzenie jak zawsze cieszyło się dużym
zainteresowaniem, a frekwencja zaskoczyła organizatorów i partnerów.
W trakcie akcji możliwe było bezpłatne zbadanie poziomu cukru i cholesterolu, pomiar
ciśnienia tętniczego krwi, wykonanie badań
EKG i kostka-ramię oraz diagnostyka w kierunku czerniaka - raka skóry i osteoporozy.
Osoby z nadwagą lub zaburzeniem odżywiania mogły zasięgnąć porad dietetyka,
który po dokonaniu profesjonalnej analizy
składu ciała dokonywał rozpoznania problemów żywieniowych, doradzał jakich zmian
żywieniowych należy dokonać i w jaki sposób to zrobić oraz jak ochronić się przed
otyłością i związanymi z nią chorobami. Do
dyspozycji pacjentów był także lekarz, który
konsultował wyniki i na ich podstawie oceniał ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych.
Uczestnicy wydarzenia mogli również skorzystać z zajęć edukacyjnych z zakresu samobadania piersi i jąder na silikonowych
fantomach, zawierających różnej wielkości
guzki, co ułatwia rozpoznanie u siebie niepokojących zmian.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach w lipcu br. zrealizował kolejny
projekt socjalny pod nazwą Czekoladowe
wakacje. Pracownicy socjalni oraz asystenci
rodziny poprzez zrealizowany projekt chcieli
pokazać, że nawet w tak trudnym okresie
pandemii, dzięki pomocy Fabryki Czekolady
Mondelez z Bielan Wrocławskich, można było
pomóc rodzicom w zaspokojeniu czekoladowych potrzeb najmłodszych, tak często obecnie pomijanych. Projektem objęto 40 rodzin
z terenu Gminy Kobierzyce, które otrzymały
słodkie upominki pozyskane od sponsora.
Otrzymane prezenty były dla rodzin, a szczególnie dzieci, słodkim akcentem tegorocznych wakacji.
Sylwia Bajek

Obecnie panuje trudny czas dla publicznej
służby krwi, bieżące stany magazynowe krwi
i jej składników są drastycznie niskie, dlatego
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zachęcało do oddawania krwi
w mobilnym punkcie krwiodawstwa, w którym to 36 osób podzieliło się darem życia,
jakim jest bezcenna krew.
Do dyspozycji uczestników byli także Partnerzy akcji: Powiatowy Rzecznik Konsumenta i Darmowa Pomoc Prawna, Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach
Wrocławskich, Kobierzycki Ośrodek Sportu
i Rekreacji, Kobierzycki Ośrodek Kultury, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
Oddział Dolnośląski Jak nie my to kto, NZOZ
Twój Lekarz Kobierzyce, Organic Life Dermokosmetyki oraz KGW Tyniec nad Ślęzą.
W czasie gdy dorośli korzystali z konsultacji
lekarskich, na dzieci czekały atrakcje przygotowane przez Komendę Miejską Policji
we Wrocławiu, ratownictwo medyczne oraz
OSP z Pustkowa Wilczkowskiego.
Kolejna akcja medyczna Biała niedziela w Powiecie Wrocławskim odbyła się 6 września
w Kątach Wrocławskich oraz 13 września
w Jordanowie Śląskim.
Wydział Promocji i Wsparcia Społecznego
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu

Podziękowania od strażaków
OSP w Kobierzycach pragnie wyrazić
serdeczne podziękowania Zbigniewowi Sztangretowi, który w związku
z remontem remizy strażackiej w dniach
od 10 marca do 15 października 2020
roku wynajął nieodpłatnie garaż na
samochód pożarniczy. Do zakończenia remontu Gmina Kobierzyce będzie
wynajmowała pomieszczenie magazynowe na samochód pożarniczy wraz z
zapleczem sanitarnym dla strażaków
od Gminnej Spółdzielni Samopomoc
Chłopska.
Maciej Bosiacki

INFORMACJE GMINNE / EDUKACJA
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Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
z zaostrzonym rygorem sanitarnym

NAJWAŻNIEJSZE ROZWIĄZANIA ZASTOSOWANE
W GMINNYCH JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH
1. Przy każdym wejściu do budynku szkoły/przedszkola umieszczono urządzenia
do dezynfekcji rąk, wszystkim wchodzącym do budynku.
2. Jednostki zostały wyposażone w środki dezynfekujące, maseczki i termometry
zarówno z puli rządowej, jak i budżetu gminy.
3. Szczególny nacisk położony jest na częste mycie rąk.
Ponad 2600 uczniów gminnych szkół podstawowych i blisko 1300 dzieci przedszkolnych rozpoczęło rok szkolny 2020/2021,
bardzo nieprzewidywalny z powodu trwającej epidemii koronawirusa. W Gminie
Kobierzyce wszystkie szkoły rozpoczęły
pracę w systemie stacjonarnym, a bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli, innych
pracowników niepedagogicznych oraz
dyrektorów, a także rodziców – to główny
priorytet.

Regulacje prawne, wytyczne i zalecenia
MEN, MZ i GIS umożliwiły dyrektorom
jednostek oświatowych i żłobków wprowadzenie dodatkowych środków bezpieczeństwa na terenie danej placówki.
Procedury wprowadzone przez dyrektorów, uzgodnione z Gminą - organem prowadzącym, pozwalają na wprowadzenie
adekwatnych do danej sytuacji działań
i środków w przypadku zagrożenia epidemicznego.

4. Rodzice dzieci przedszkolnych i uczniów uczęszczających do szkoły nie wchodzą na teren placówki (w przedszkolach rodzice wchodzą do miejsca odbicia
kart ewidencyjnych).
5. Do szkoły/przedszkola mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych.
6. Szkoły pracują zgodnie z planem lekcji i grafikiem pracy świetlicy szkolnej.
7. W szkołach są zapewnione niekolizyjne drogi wchodzenia uczniów na zajęcia
lekcyjne i do świetlicy szkolnej.
8. W miarę możliwości zajęcia dla danego oddziału odbywają się w wyznaczonych
i stałych salach lekcyjnych, a niektóre np. wychowanie fizyczne na zewnątrz szkoły.
9. Dla każdego oddziału/klasy ustalone są godziny przerw międzylekcyjnych,
zgodnie z opracowanym przez Dyrektora harmonogramem.
10. Podczas przerw uczniowie mogą przebywać na terenie boiska szkolnego pod
nadzorem nauczyciela oraz zachowując dystans społeczny.
11. Sale, w których prowadzone są zajęcia oraz przestrzenie wspólne (korytarze) są
wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także
w czasie zajęć.
12. Każdy pracownik szkoły/przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji
i pomiaru temperatury.
13. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi są zobowiązani do
ograniczania kontaktów z uczniami oraz nauczycielami do sytuacji, gdy ich praca
wymaga takiego kontaktu, z zachowaniem rygorów sanitarnych.
14. Każda osoba z zewnątrz (w tym rodzic/opiekun dziecka) wchodząc do szkoły
w szczególnie uzasadnionych przypadkach zobowiązany jest :
- do dezynfekcji rąk za pomocą płynu do dezynfekcji znajdującego się przy
wejściu do szkoły lub założenia rękawiczek ochronnych;
- do zakrywania ust i nosa (maseczka, przyłbica);
- do nieprzekraczania obowiązujących stref, w których mogą przebywać oraz
przestrzegania zasad przebywania w nich.
15. Ogranicza się do minimum przebywanie w szkole osób z zewnątrz.
16. Każda szkoła/przedszkole ma opracowaną procedurę postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 u ucznia i pracownika.
17. Dzieci dojeżdżające do szkół autobusem szkolnym mają obowiązek założenia
maseczki podczas przebywania w autobusie.
18. Szkoły są przygotowane do nauki w systemie hybrydowym i zdalnego nauczania.
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INFORMACJE GMINNE / EDUKACJA

Szkoła Podstaw

Nareszcie w szkole z przyjaciółmi i nauczycielami
W naszej szkole wprowadzono wiele zmian
organizacyjnych dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników. M.in.
oddzielono dzieci młodsze od starszych,

uruchomiono dodatkowe wejście do szkoły,
wprowadzono obowiązek zakrywania nosa
i ust w czasie przerw, ograniczono kontakt
uczniów i dorosłych z osobami postronnymi,
wydzielono strefy dla poszczególnych klas
na korytarzu, zlikwidowano wspólną szatnię.

Przedszkole w Ślęzie, zajęcia edukGADKI, 4-latki

Szkoła Podstawowa w Bielanach Wrocławskich, biologia, klasa VId

Szk

Szkoła Podstawowa w Tyńcu Małym, technika, klasa IVa

INFORMACJE GMINNE / EDUKACJA

wowa w Wysokiej, edukacja wczesnoszkolna, klasa If

Wszyscy dezynfekują i myją ręce, a uczniowie
często korzystają z pobytu na świeżym powietrzu. Uczniowie bardzo szybko przystosowali się do panujących zasad. Jest ład i spokój.
Wszyscy chcemy uczyć się i nauczać w szkole.
Grażyna Ciężka
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Szkoła Podstawowa w Pustkowie Żurawskim, wychowanie fizyczne

Bezpieczne nauczanie w Szkole Podsta- Czary mary, czary mary… - czyli przedwowej w Pustkowie Żurawskim
szkolaki z Przedszkola w Kobierzycach
Uczniowie klasy VII B Szkoły Podstawowej w Czarodziejskim świecie dźwięków!
w Pustkowie Żurawskim spędzają wiele cza- Przedszkolaki z grupy II - Myszki przeniosły
su na świeżym powietrzu. Na razie wszystkie się do Tęczowej Krainy Dźwięków. Zajęcia
lekcje wychowania fizycznego spędzają na miały na celu poznanie przez dzieci dźwięboisku szkolnym. Dbają o swoje zdrowie ków odszukiwanych instrumentów, rozfizyczne. Są świadomi jak ważna jest aktyw- wijanie umiejętności różnicowania wolno-

szybko, a przede wszystkim rozwijanie
umiejętności współpracy. Dzieci były tak
zaangażowane, że bez trudu wykonały
wszystkie zadania m.in.: złapały dźwięk,
pokonały muzyczny tor przeszkód i rozwiązały dźwiękowe zagadki. To była świetna i bezpieczna zabawa!
Halina Waligórska

ność ruchowa w trakcie pandemii. Każdego
dnia dbają o odporność swojego organizmu.
Aleksandra Kropp-Socha
Bezpieczne nauczanie w Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/
2021 została wdrożona procedura mająca na celu ochronę zdrowia wszystkich
pracowników oraz uczniów, ich rodziców
i opiekunów prawnych. Zgodnie z procedurą uczniowie codziennie mają badaną temperaturę, w częściach wspólnych
szkoły mają zasłonięte usta i nos, w miarę
możliwości zachowują dystans społeczny.
Na lekcjach uczniowie nie muszą zakładać
maseczek.

koła Podstawowa w Kobierzycach, chemia, klasa VIIb

Chcemy zapewnić, że wszelkie działania
dyrektora i pracowników zapewniają bezpieczny pobyt dzieci i młodzieży w placówce.
Lucyna Lachowicz

Przedszkole w Kobierzycach

„Zdalna szkoła+”
w Gminie Kobierzyce
Gmina Kobierzyce pozyskała dofinansowanie w kwocie 54 759,00 zł z programu Ministerstwa Cyfryzacji Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Jest
to już drugie dofinasowanie z tej instytucji
dla uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych, z którego gmina skorzystała.
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020 pozwoliły na
zakup 20 laptopów i 1 tableta niezbędnych
do realizacji zadań związanych z kształceniem zdalnym.

Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim, technika, klasa V

Zakupiony sprzęt został przekazany do
szkół podstawowych i może zostać użyczony (w przypadku uruchomienia zdalnego nauczania) uczniom i nauczycielom
na czas epidemii Covid-19, a po jej zakończeniu pozostanie w szkołach.
Projekt grantowy pn. Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ma
na celu wsparcie uczniów z niezamożnych
rodzin z minimum trójką dzieci i nauczycieli niemających warunków technicznych
do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.
Monika Śliwińska

Zakup sfinansowany z programu Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020.
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Oferta sportowa na jesień
Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji
zachęca do korzystania z szerokiej oferty zajęć sportowych, skierowanych do
dzieci i dorosłych mieszkańców Gminy
Kobierzyce.
Kilka informacji w pigułce:
Zajęcia dla dzieci są nieodpłatne.
Zajęcia dla dorosłych symbolicznie odpłatne poprzez karnet kwartalny na podstawie
którego można korzystać ze wszystkich
zajęć.
Nordic Walking dla dorosłych pozostaje
nieodpłatny.
W ofercie jest 41 sekcji sportowych, łącznie ok. 90 terminów zajęć tygodniowo.
Zajęcia prowadzone są w kilku miejscowościach na terenie gminy tj.: Kobierzyce, Bielany Wrocławskie, Tyniec Mały,
Jaszowice.
Cała oferta dostępna na stronie internetowej ośrodka: www.sport-kobierzyce.pl
U W A G A ! ____________________________
Zajęcia będą przebiegać zgodnie z zachowaniem zasad i aktualnych wytycznych
Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego
Inspektora Sanitarnego m.in.: preferowane są zajęcia indywidulane (karate, yoga,
aerobic, crossfit) lub grupowe, ale tylko na
świeżym powietrzu (piłka nożna, koszykówka).

Oferta została ograniczona o grupowe zajęcia w hali lub boks młodzieżowy (są czasowo zawieszone, jak będzie bezpieczniej
zostaną wznowione).
Odbywa się dezynfekcja pomieszczeń
i sprzętu sportowego przed i po zakończeniu zajęć. Czas trwania zajęć jest skrócony ze względu na działania przygotowujące obiekty między kolejnymi grupami. Odbywa się pomiar temperatury
uczestników przed wejściem na zajęcia.
Uczestnicy składają oświadczenia o uczestnictwie w zajęciach na własną odpowiedzialność. Podczas wykonywania ćwiczeń
jest zachowany odstęp pomiędzy uczestnikami. W zajęciach może uczestniczyć
tylko tylu uczestników, ile przewidują wytyczne dla konkretnego rodzaju i wielkości
pomieszczenia lub terenu otwartego. Na
zajęciach mogą przebywać tylko uczestnicy, bez osób towarzyszących, które będą
proszone o opuszczenie obiektów.
Wejście na zajęcia tylko w maskach.
Mamy prośbę! ________________________
Prosimy, aby tam gdzie jest możliwość
- yoga, aerobic, karate - o korzystanie
z własnego sprzętu sportowego, np.
mat do ćwiczeń, piłek i innych przyborów.
Zadbajmy o naszą kondycję i zdrowie!
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„Królowa kryminału”
w kobierzyckiej bibliotece

Z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, w niedzielę 20 września w Kobierzyckim Ośrodku Kultury, odbyły się dwa
spotkania z poczytną autorką kryminałów
- Katarzyną Bondą. Gdy debiutowała przed
kilkunastu laty od razu okrzyknięto ją mianem królowej kryminału, również z racji
świetnej sprzedaży jej książek.

ma kazachskie korzenie, ponieważ grożono
jej córce. Po latach mogła już do niego powrócić. Co ciekawe, temat ten jest również
ściśle związanym z Dolnym Śląskiem. Znalazł
się w pierwszym tomie nowej trylogii, z wyrazem miłość w tytule. Miłość leczy rany ukazała się w 2019 roku, a już w listopadzie 2020
pokaże się na rynku kolejna z tej serii. Bonda
Autorka opowiadała o sobie, warsztacie pi- zaznaczyła, że wzięła na swoje barki trudne
sarskim, tematach i miejscach, postaciach zdanie, ponieważ w tych trzech książkach
wprowadzonych do powieści. Mówiła ob- postaciami wiodącymi są przestępcy.
szernie o profilowaniu, jako metodzie wy- Katarzyna Bonda jest w codziennym kontakkrywania przestępstw, którą zafascynowała cie bardzo otwartą, szczerą osobą. Spotkasię przed laty dzięki znakomitemu psycho- nia z czytelnikami są dla niej bardzo ważne.
logowi, Bogdanowi Lachowi, pracującemu Pracę, czyli pisanie książek, traktuje jako rzew Policji. Wraz z nim napisała też trzy książ- miosło. Przyrównuje ją też do muzyki. Może
ki, które odkrywają tajniki pracy nad zbrod- dlatego, że kiedyś przez kilkanaście lat grała
niami przy użyciu profilowania.
na fortepianie. Dla niej słowa są jak nuty, zdaZ racji swych wcześniejszych doświadczeń nia muszą brzmieć - być jak fraza. Każdą swodziennikarskich, Katarzyna Bonda jest bar- ją książkę po napisaniu czyta na głos i wtedy
dzo rzetelna w dokumentacji tematów, któ- słucha, czy wszystko dobrze się komponuje.
re stają się kanwą jej książek. Musi obejrzeć
miejsca, porozmawiać z ludźmi, zgłębić dokumenty. Uzbrojona w taką wiedzę dopiero
wtedy zasiada do pisania. Napomknęła, że
gdyby miała osadzać fabułę książki w Kobierzycach też zaczęłaby od rozmów z ludźmi. Ciekawiłaby ją np. kuchnia, potrawy,
moda - w sensie sposobu budowania domów, kupna różnych przedmiotów. Dla niej
takie szczegóły mają ogromne znaczenie.

Ze zdziwieniem obserwuje swoje książki stojące na półkach z kryminałami. Jest bowiem
zdania, że są to raczej powieści obyczajowe
z wątkiem kryminalnym. Właśnie tło, relacje
między ludźmi, emocje, kontekst społeczny
są dla niej najważniejszymi elementami.

W jednym wypadku, na czas jakiś, musiała
zrezygnować z frapującego tematu, który

Izabella Starzec

Na zakończenie każdego spotkania, zorganizowanego przez Bibliotekę Publiczną
w Kobierzycach, można było uzyskać autograf Katarzyny Bondy.
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Pływać bezpiecznie - nawet w czasach pandemii
Szkoła pływania Happy Time swoją działalność prowadzi w kompleksie Ślęza,
znajdującym się w miejscowości o tej samej nazwie, tuż przy granicy z Bielanami
Wrocławskimi. Od 2016 roku współpracuje z Gminą Kobierzyce.
- Na czym polega ta współpraca?
Marcin Sykut - Poprzez partnerstwo z Kompleksem ‹Ślęza› realizowaliśmy dla Gminy Kobierzyce zajęcia nauki pływania wraz z transportem. Programem były objęte wybrane
dzieci z każdej szkoły podstawowej na terenie
gminy. Raz w tygodniu pod okiem trenerów
pływania grupa ze szkoły miała możliwość
uczestnictwa w zajęciach na basenie ‹Ślęza›.
Oczywiście możliwość skorzystania z zajęć nauki pływania z transportem mają również pozostałe dzieci z terenu Gminy Kobierzyce. Nasze
kursy prowadzimy od poniedziałku do piątku
dla wszystkich chcących nauczyć się pływać
lub podnieść swoje umiejętności. Wyjazdy na
basen organizujemy przed lub bezpośrednio
po lekcjach, a w przypadku przedszkoli dostosowujemy się do możliwości danych placówek.

wodą i związany z tym stres zminimalizować.
Dysponujemy specjalnym basenem z regulowanym dnem, który możemy dostosować
do wzrostu i umiejętności adeptów szkółki.
Dodatkowym aspektem, który pomaga początkującym w pokonaniu lęków jest fakt, że
każdy instruktor ma pod swoją opieką niewiele
osób (maksymalnie 5). To sprawia, że w bardzo
krótkim czasie możemy dotrzeć do każdego
pływającego, by mu coś doradzić, dodać otuchy i pomóc w trudnych sytuacjach. Zajęcia
prowadzone są w serdecznej i przyjacielskiej
atmosferze, a na pierwszej lekcji mamy do
dyspozycji specjalne zabawki, co szczególnie
podoba się najmłodszym uczniom i pozwala
szybko zapomnieć o ewentualnym stresie.

MS - Celem kursu w początkowym etapie jest
oswojenie dziecka ze środowiskiem wodnym.
Na tym szczeblu każdy kursant uczy się prawidłowego wydechu do wody z zanurzaniem
twarzy, nurkowania, bezpiecznych skoków do
wody. W kolejnych stopniach wtajemniczenia
dzieci poznają podstawowe formy poruszania
się w wodzie w pozycji leżącej na plecach i brzuchu z przyborami pływackimi typu makaron,
- Nauka pływania nie wszystkim przychodzi
deska. Zwieńczeniem kursu jest pokonywanie
w łatwy sposób - i to niezależnie od wieku.
samodzielne krótkich odcinków na wodzie.
Jak sobie radzicie z tym problemem?
Zajęcia nauki pływania wraz z transportem
Sławomir Domański - Na samym początku dla dzieci w wieku przedszkolnym odbywają
robimy wszystko by ten ewentualny lęk przed się raz w tygodniu. Każda jednostka lekcyjna

Karol Jaśko na podium!

trwa 45 minut. Kursanci dzieleni są na podgrupy w zależności od poziomu zaawansowania
w pływaniu oraz wieku. W czasie trwania kursu dzieci znajdują się pod opieką tych samych
instruktorów, którzy systematycznie podnoszą
umiejętności pływaków. Zajęcia odbywają się
na specjalnie dostosowanych basenach rekreacyjnych o głębokości od 30 do 90 cm i temperaturze wody 33 stopnie Celsjusza.
- W jaki sposób dbacie o bezpieczeństwo kursantów w czasie pandemii koronawirusa?
SD - Przede wszystkim stosujemy się do specjalnych wytycznych dotyczących funkcjonowania tego typu placówek w obecnym czasie.
Jeśli chodzi o przestrzeganie tych zasad w czasie transportu, to chcę podkreślić, że wszystkie
nasze busy i autobusy są wyposażone w środki
dezynfekujące, z których dziecko może skorzystać przy wsiadaniu i wysiadaniu.
Każdorazowo po przywiezieniu grupy, każdy środek transportu będzie dezynfekowany

przez kierowcę. W trakcie transportu w autobusie będą znajdowały się tylko dzieci z danej
placówki szkolnej lub przedszkolnej.
MS - Podczas zajęć na basenie również są
opracowane odpowiednie procedury, których
skrupulatnie przestrzegamy. Obiekt basenowy, na którym prowadzone są zajęcia wyposażony jest w środki dezynfekujące ręce. Podczas zajęć w basenie sportowym na jednym
torze będzie mogła znajdować się grupa dzieci
z danej placówki szkolnej lub przedszkolnej.
Zajęcia prowadzone są w tych samych grupach maksymalnie 5-osobowych na basenie
rekreacyjnym oraz 8-osobowych na basenie
sportowym. Wszelkie informacje dotyczące
sposobu i możliwości zapisu na zajęcia uzyskają Państwo na naszej stronie internetowej
www.happy-time.pl, do odwiedzenia której
serdecznie zapraszamy.
- Dziękuję za rozmowę.
Janusz Kołodziej

Sukces Ignacego Sterniuka
w Mistrzostwach Polski
w skateboardingu
W dniach 12-13.09.2020 r. w Łodzi odbyły
się Mistrzostwach Polski w skateboardingu połączone z wyłonieniem reprezentacji
na najbliższe igrzyska olimpijskie. Trzynastoletni reprezentant Kobierzyc Ignacy
Sterniuk zdobył czwarte miejsce w kategorii Street U16 i nagrodę za najlepszy
przejazd w kategorii do 13 roku życia.

Trener sekcji Basket KOSiR Kobierzyce Karol Jaśko zajął 3. miejsce w Mistrzostwach
Polski B-ball Jam w grze 1x1. Turniej odbył się w Dzierżoniowie.

Zawody organizowane zostały przez PSF
i Polski Związek Sportów Wrotkarskich.
Na co dzień Ignacy trenuje w skateparku
Arkalnadia w Bielanach Wrocławskich.
Młodemu zawodnikowi serdecznie gratulujemy udanego występu.
Janusz Kołodziej
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Kolarskie święto w Cieszycach
20 września w Cieszycach spotkali się miłośnicy kolarstwa z całej Polski. W ramach
zawodów Via Dolny Śląsk rozegrano aż 10
wyścigów, m.in. Grand Prix Gminy Kobierzyce. Były to równocześnie II Mistrzostwa
Samorządowców Powiatu Wrocławskiego.

ograniczeń spowodowanych pandemią
koronawirusa, a rywalizacja sportowa stała na wysokim poziomie. Nagrody wręczali
m.in. Roman Potocki - Starosta Powiatu Wrocławskiego i Ryszard Pacholik - Wójt Gminy
Kobierzyce.

W kategorii mężczyzn zwyciężył Łukasz
Huzarski, drugi był Józef Gardy, a trzeci
Andrzej Szawan - Wicestarosta Powiatu
Wrocławskiego. Wśród kobiet najszybsza
była Sylwia Stroka, druga - Aleksandra
Mszyca, a jako trzecia linię mety minęła
Maja Muszyńska - Dyrektor KOSiR. Impreza była znakomicie zorganizowana, mimo

- Bardzo się cieszę, że w tak trudnych czasach
wspólnym wysiłkiem wielu osób, (którym serdecznie dziękuję) udało się zorganizować tak
udaną imprezę. Dopisała pogoda, zawodnicy, ich rodziny i kibice, dla których przygotowano wiele atrakcji. Do zobaczenia za rok!
- dodał Ryszard Pacholik.
Janusz Kołodziej
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Udana inauguracja nowego sezonu
KPR Gminy Kobierzyce

Piłkarki ręczne KPR Gminy Kobierzyce w inauguracyjnym spotkaniu nowego sezonu
PGNiG Superligi kobiet pokonały KPR Ruch
Chorzów 36-22 i dopisały na swoje konto
pierwsze punkty. Już w pierwszej akcji rzut
karny wywalczyła Aleksandra Tomczyk, a piłkę
do siatki z linii siódmego metra posłała Monika Koprowska. Przyjezdne na swoje trafienie musiały czekać znacznie dłużej. Twarda
obrona kobierzyczanek wymuszała na nich
proste błędy. Między słupkami bardzo dobrze spisywała się Beata Kowalczyk, a po
drugiej z rzędu skutecznej akcji Zoricy Despodovskiej było już 4-0. Strzelecką niemoc
przełamała dopiero w 10. minucie Katarzyna
Wilczek. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 16-11.

osłabieniu. Do siatki jako pierwsza trafiła
Natalia Doktorczyk, ale równie szybko odpowiedziała jej Natalia Janas. Obie drużyny
zdecydowały się na wymianę ciosów, z której lepiej wyszły miejscowe zawodniczki.
Systematycznie powiększały swoją przewagę, m.in. za sprawą indywidualnych akcji
Aleksandry Kucharskiej. Piłkarki z Chorzowa
miały problem ze sforsowaniem defensywny kobierzyczanek, a kilka skutecznych
interwencji zanotowała Barbara Zima. Chorzowianki walczyły jednak ambitnie, wielokrotnie odsyłając gospodynie na ławkę
kar. Dystans między drużynami był jednak
zbyt duży, a zawodniczki Edyty Majdzińskiej
bezwzględnie wykorzystywały wszystkie
błędy przeciwniczek. Ostatecznie brązowe
Zawodniczki KPR Gminy Kobierzyce rozpo- medalistki z ubiegłego sezonu wygrały 36-22.
częły drugą część spotkania w podwójnym MVP spotkania wybrano autorkę dziesięciu
trafień, Zoricę Despodovską.

- Bardzo się cieszę, że tak dobrze rozpoczęłyśmy
sezon. To świetne uczucie znowu czuć radość
po zwycięstwie. Wcześniej miałyśmy problem
z tymi pierwszymi spotkaniami, ale wydaje mi
się, że złamałyśmy pewną barierę w głowach
i to więcej się już nie powtórzy. Byłyśmy świetnie przygotowane zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Wszystko, co sobie założyłyśmy, udało
nam się zrealizować. Każdy szczegół miałyśmy
dopracowany, wykorzystałyśmy czas bez gra-

nia najlepiej, jak się dało. Bardzo mnie cieszy
też indywidualna nagroda, czekałam, żeby
w końcu wrócić na parkiet. Za tydzień czeka
nas trudny mecz w Lubinie i to na nim skupimy się już od następnego treningu - powiedziała po spotkaniu rozgrywająca.
W drugim meczu drużyna KPR Gminy Kobierzyce przegrała w Lubinie z Zagłębiem 19-24.
Janusz Kołodziej

