Przygotowania GKS Kobierzyce do rundy wiosennej

Obronić IV ligę

Drużyna GKS-u Kobierzyce rozpoczęła przygotowania do rundy wiosennej. W klubie zaszły ostatnio duże zmiany. 28 listopada 2008 roku odbyło się odroczone 8 lipca 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zebranie Gminnego Klubu Sportowego Kobierzyce, podczas którego nowym prezesem klubu wybrano
Zdzisława Burego.

Wojciech Duczek: - Został Pan wybrany
nowym prezesem klubu. Proszę o przedstawienie członków zarządu.
Zdzisław Bury: - Nowy zarząd GKS-u Kobierzyce będzie działał w następującym
składzie: Stefan Czepielinda - wiceprezes zarządu, Maciej Tomaszkiewicz - wiceprezes zarządu ds. marketingu, Czesław
Świetlicki - skarbnik, Robert Chorążewski
- sekretarz klubu, a mnie powierzono zaszczytną, ale i odpowiedzialną funkcję prezesa zarządu.
WD: - Jakie cele stawia przed sobą nowy
zarząd?
ZB: - Naszym głównym i podstawowym
celem jest oczywiście utrzymanie pierwszej drużyny seniorów GKS- u Kobierzyce w IV lidze. Zrobimy wszystko, by ten cel

osiągnąć. Musimy zorganizować zespół,
który nam to zapewni.
Janusz Kołodziej: - Nastąpiła już zmiana
na stanowisku trenera pierwszego zespołu seniorów. Kto poprowadzi drużynę w
IV lidze?
ZB: - Trenerem został Miroslaw Racsko,
czeski szkoleniowiec z doświadczeniem w
pracy z polskimi drużynami. W przeszłości pracowałem z nim w zespole Motobi
Kąty Wrocławskie i dobrze poznałem jego
warsztat szkoleniowy i metody pracy. Myślę, że takiego trenera właśnie w tym trudnym dla zespołu czasie potrzeba w Kobierzycach.
JK: - Czy w ślad za tym pójdą też zmiany
w składzie zespołu?
WB: - To już pytanie raczej do trenera Racsko. Oczywiście w miarę naszych możliwości (głównie finansowych!), będziemy jako
zarząd klubu starali się wzmocnić drużynę, tak by pozostać w IV lidze na następny sezon.
WD: - Jakie będą kolejne kierunki działania nowego zarządu?
ZB: - Kolejnym bardzo ważnym etapem
w naszej działalności będzie przyciągnięcie jak największej grupy młodzieży do naszego klubu. Chcemy by grali u nas w piłkę nożną. Jest to nasz cel podstawowy, bo
w dłuższej perspektywie ci młodzi ludzie

mają w przyszłości reprezentować barwy
GKS- u Kobierzyce. Chcemy dobrze współpracować z Gminnym Centrum Kultury i
Sportu, które obecnie koordynuje działania związane ze szkoleniem zespołów młodzieżowych. Już teraz współpraca z dyrektorem GCKiS – Arturem Cierczkiem i jego
trenerami układa się bardzo dobrze. Przy
wspólnym działaniu będziemy budować
przyszłość kobierzyckiej piłki nożnej.
JK: - Zostały już poczynione pewne działania w zakresie marketingu i budowy wizerunku klubu. To chyba nowość w tym
klubie?
ZB: - Uruchamiamy stronę internetową naszego klubu o adresie www.gkskobierzyce.
pl. Zamierzamy uatrakcyjnić widowiska
piłkarskie. Chcemy, by każdy kibic , który
przyjdzie na stadion, mógł nie tylko obejrzeć mecz, ale też spędzić mile czas. Chcemy by piłkarzom dopingowały całe rodziny. Gdy nam się to uda - wierzę, że piłkarze
zrobią wszystko, by nadal grać w IV lidze.
Aby zrealizować nasze zamierzenia, niezbędna jest współpraca z władzami samorządowymi, w więc wójtem Ryszardem
Pacholikiem i Radą Gminy. Na to bardzo
liczymy.
Rozmawiali
Wojciech Duczek i Janusz Kołodziej

Plany na najbliższe półrocze w sporcie szkolnym

Będzie się działo

Uczniowie współzawodniczą w rywalizacji szkolnego związku sportowego i innych imprezach sportowych.

Trwa rywalizacja uczniów szkół podstawowych i gimnazjów naszej gminy we współzawodnictwie sportowym szkół organizowanym przez Dolnośląski Szkolny Związek
Sportowy oraz jego organizacje gminne i powiatowe.
W drugim semestrze trwającego roku szkolnego uczniowie rozpoczną współzawodnictwo w następujących konkurencjach:
Szkoły podstawowe:
Luty - Mini Siatkówka „2”, „3”, „4”, Mini Piłka Ręczna,
Kwiecień - Czwórbój Lekkoatletyczny, Mini
Piłka Nożna,
Maj - Zawody Lekkoatletyczne Klas I, II, III
i IV
Gimnazja:
Styczeń - Piłka Koszowa,

Luty - Piłka Ręczna,
Trwa realizacja programu gminnego „Biegam, skaczę, rzucam” skierowanego do uczniów klas trzecich i czwartych szkół podstawowych. Program ma na celu zachęcanie
dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz uczy współzawodnictwa w duchu fair
play.
W listopadzie odbyła się impreza w Kobierzycach, a w styczniu zaplanowana jest w Bielanach Wrocławskich. Do końca roku szkolnego odbędą się jeszcze imprezy organizowane
przez szkoły w Pustkowie Wilczkowskim,
Pustkowie Żurawskim i Tyńcu Małym.
Na początku czerwca planowana jest VI edycja Lekkoatletycznych Igrzysk Gminnych.
W imprezie tej od kilku lat uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjów naszej gminy ry-

walizują w takich konkurencjach, jak: skok
w dal, skok wzwyż, bieg na 60,100,600 i 1000
metrów, rzut piłeczką palantową, pchnięcie
kulą oraz sztafeta 6x400 metrów.
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Jaki będzie 2009 rok dla gminy Kobierzyce

Będziemy
nadal się rozwijać

Początek roku to tradycyjnie czas poświęcony na planowanie tego, co powinno się wydarzyć w najbliższych 12 miesiącach. W gminie Kobierzyce główne kierunki rozwoju oparte będą na spełnieniu kilku podstawowych warunków: zminimalizowaniu skutków światowego kryzysu gospodarczego, budowie i rozbudowie sieci dróg, wspieraniu inwestycji, służących powstawaniu nowych miejsc pracy i rozbudowie bazy sportowo-rekreacyjnej.
szej
gminy.
Wprost przeciwnie.
Jakby na przekór
temu, co obserwujemy w innych regionach
kraju
(przerwy w produkcji, zwolnienia
grupowe, przymusowe urlopy
itp.), u nas firmy w dalszym
ciągu się rozwijają i planują
zwiększyć zatrudnienie.

Tak wyglądał Węzeł Bielański przed pojawieniem się inwestorów....
- Czy światowy kryzys gospodarczy, który pojawił się w ubiegłym roku, w poważny sposób zagraża naszej gminie?- z tym
pytaniem zwracamy się do Ryszarda Pacholika, wójta gminy Kobierzyce.
- Oczywiście, w gminie takiej jak nasza,
o takim potencjale, musimy zdawać sobie
sprawę, że światowe spowolnienie rozwoju gospodarczego może mieć przełożenie na
kondycję firm działających na terenie gminy Kobierzyce. Chciałbym jednak uspokoić
mieszkańców. Robimy wszystko, by zminimalizować ewentualne skutki kryzysu, bądź
tak działać, aby przeciętny mieszkaniec naszej gminy prawie go nie odczuł.
- Co Pan ma na myśli?
- Gmina Kobierzyce ma to szczęście, że jej
rozwój nie jest oparty tylko na jednej gałęzi
przemysłu. W gminie istnieje handel, usługi, przemysł, logistyka i oczywiście rolnictwo. Nie docierają do mnie żadne sygnały
o zamykaniu lub ograniczaniu działalności podmiotów gospodarczych z terenu na-

...a tak wygląda dziś.(Fot. Romuald M. Sołdek.)

- Proszę o konkrety.
- Firma „Cadbury Wedel” kończy budowę
drugiej fabryki czekolady i zwiększy zatrudnienie w pierwszym etapie o około 1000
osób. Firma „Sauer- Danfoss” rozpocznie
niebawem nabór 400 osób do nowej fabryki
elementów hydrauliki siłowej w obiektach
„Panattoni” w Bielanach Wrocławskich. LG
Display planuje uruchomienie kolejnej linii
technologicznej, co wiąże się ze zwiększeniem zatrudnienia. I na koniec wiadomość z
ostatniej chwili. Tajwański TPV Technology
Ltd w obiekcie LG Display rozpocznie produkcję telewizorów, zatrudniając na początek 300 osób. Już choćby to krótkie zestawienie świadczy o tym , że nadal jesteśmy
atrakcyjni dla inwestorów z całego świata.
Wiążą oni z naszą gminą swoją przyszłość,
licząc na dalszy rozwój i zyski.
dokończenie na str. 6
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Ważne telefony:

Wójt Gminy
Ryszard Pacholik
071 36 98 128
Sekretarz Gminy
Maria Wilk
071 26 98 127
Zastępca Wójta
Piotr Kopeć
071 36 98 126
Skarbnik Gminy
Maria Prodeus
071 36 98 123
REFERAT OGÓLNY I SPRAW OBYWATELSKICH
Kierownik Referatu
Joanna Kłodzińska 
071 36 98 209
Biuro Obsługi Klienta
Anna Muraczewska 
071 36 98 130
Agata Krajewska 071 36 98 106
Sekretariat
Magdalena Sypniewicz 071 36 98 125
Biuro Rady Gminy
Magdalena Marszałek
– Wojciechowska 
071 36 98 120
Dowody osobiste
Małgorzata Biesiada
071 36 98 190
    REFERAT FINANSOWY
Podatki
Bożena Korkuś  071 36 98 113
Joanna Szymczak 071 36 98 131
Podatki i egzekucja elektr. Marek Wilk 071 36 98 141
Jacek Skrzyniarz 
071 36 98 132
Zobowiązania pieniężne
Anna Bojdo 071 36 98 104
Księgowość finansowa
Joanna Kujawa
071 36 98 114
Izabela Polewska
071 36 98 116
Edyta Duniec
071 36 98 215
Grażyna Łągiewczyk
071 36 98115
Anna Patalas
071 36 98 159
Agnieszka Łysakowska  071 36 98 131
Danuta Strzała
071 36 98 119
Kasa
Urszula Hutta
071 36 98 122
Księgowość i wynagrodzenia Hanna Truś 071 36 98 210
REFERAT BUDOWNICTWA, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
I ZASOBÓW NATRURALNYCH
Kierownik Referatu
Rafał Krasicki 
071 36 98 214
Insp. nadzoru inwestorskiego Anna Frelkiewicz
071 36 98 204
wodociągi, kanalizacja, melioracje i inwestycje
Grzegorz Morawski 071 36 98 192
Bartosz Partyka  071 36 98 112
drogi gminne i infrastruktura Piotr Ligas
071 36 98 191
Joanna Najmrodzka 
071 36 98 201
architektura i budownictwo Grzegorz Maszka
071 36 98 180
Zdzisław Skrzyniarz 071 36 98 108
Katarzyna Domańska
071 36 98 124
gospodarka nieruchomościami i geodezja
Marta Borkowska 071 36 98 110
gospodarka komunalna
Monika Szczęśniak
071 36 98 107
Jarosław Komorowski
071 36 98 107
ochrona środowiska
Elżbieta Nawrocka 
071 36 98 211
Monika Pilichowska  071 36 98 111
REFERAT POZYSKIWANIA ZEWNĘTRZNYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH
Kierownik Referatu
Monika Penczak  071 36 98 226
pozyskiwanie środków zew. Anna Zielonka
071 36 98 155
zamówienia publiczne
Sylwester Janaszkiewicz 071 36 98 176
Angelika Olejnik 071 36 98 161
Paweł Piwowarski 071 36 98 162
REFERAT EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
Kierownik Referatu
Anna Wilisowska
071 36 98 196
Sport
Wojciech Duczek
071 36 98 186
Oświata i kultura
Edyta Chomiak
071 36 98 197
Iwona Witkowska
071 36 98 207
Urząd Stanu Cywlinego
Kierownik USC
Barbara Świerczyńska  071 36 98 206
Stanowiska samodzielne
Kadry
Lucyna Suchecka
071 36 98 208
Promocja gminy
Agnieszka Jankowska-Jakus 071 36 98 163
Informatyka
Marek Milewski
071 36 98 200
Paweł Eljasiński
071 36 98 199
Działalność gospodarcza
Barbara Hebda
071 36 98 205
Profilaktyka uzależnień
Bożena Noga
071 36 98 195
Audytor wewnętrzny
Paweł Giszko
071 36 98 203
Ewidencja ludności
Wiesława Suchecka 
071 36 98 189
Sprawy wojskowe i OC
Henryk M. Bosiacki  071 36 98 202
Radca prawny
Marianna
Pawęzowska-Klebaniuk 071 36 98 223
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

071 36 98 000


Z głębokim smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci
KS. KANONIKA
ZDZISŁAWA CHOJECKIEGO
proboszcza parafii p.w. NMP
w Kobierzycach
Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce
wraz z pracownikami
Urzędu Gminy Kobierzyce
Pogrążeni w smutku i żałobie
po śmierci

Ks. Kanonika
Zdzisława Chojeckiego


proboszcza parafii
p.w. NMP w Kobierzycach
Czesław Czerwiec
Przewodniczący Rady Gminy
Kobierzyce
wraz z Radnymi

Ogłoszenia drobne
Wypożyczalnia przyczep i busów. Tyniec Mały, ul.
Biskupicka 7,   tel. 693-800-401.
Cyklinowanie, lakierowanie, szpachlowanie,
układanie parkietu, tel. 692-109-308.
Sprzedam mieszkanie własnościowe we Wrocławiu – ul. Ołtaszyńska pow. 77,42 m2, 4 pokoje,
balkon, 2 piwnice-40 m2, garaż. Tel. 071/76-61550 i 696-696-819.
Nauka Jazdy Kat: B, Europejska Szkoła Jazdy,
ul .Kwiatowa 9, 55-040 Bielany Wrocławskie,
tel.605 650 542. Materiały do nauki gratis. Możliwość dojazdu do klienta.
„ ROMBUD” usługi ogólnobudowlane, kompleksowe wykańczanie, remonty mieszkań i domów,
wieloletnie doświadczenie, solidne wykonanie,
fachowe doradztwo tel. kom. 724 210 779.
Sprzedam-wynajmę budynki mieszkalno-usługowe w Wierzbicach, pow. około 1800 m2, tel.
509-909-383.
Sprzedam-wynajmę nowy dom w zabudowie
bliźniaczej w Pełczycach, tel. 509-909-383.
Wynajmę lub sprzedam mieszkanie 55m2 we
wsi Budziszów z ogrodem.3 pokoje, aneks kuchenny z kominkiem, bardzo ładnie zaaranżowane, wszystko nowe. Wynajem 1200 zł. Sprzedaż195.000 zł. Tel. 0691361475.
Sprzedam dom 220m2, poddasze do adaptacji 80 m2 w Cieszycach (2 km od Kobierzyc) na
12 arowej działce w trakcie remontu - 350.000zł.
lub zamienię na mniejszy, lub mieszkanie do zamieszkania. Tel. 691361475.

Nowe przepisy


Pani Teresie Grzywniak
wyrazy współczucia z powodu śmierci
MATKI
składają pracownicy przedszkoli
w Kobierzycach,
Bielanach Wrocławskich
i Pustkowie Żurawskim.

Urząd Gminy:

Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce
tel. (071) 36 98 106, 36 98 125, fax (071) 31 11 252
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
środa

moja gmina – moja wieś

7.30 – 15.30
9.00 – 17.00

Opinie na temat działalności Urzędu Gminy Kobierzyce proszę przekazywać:
- telefonicznie do Lucyny Sucheckiej na numer 071 36 98 208,
- pisemnie na adres Urzędu Gminy Kobierzyce, al. Pałacowa 1,
55 - 040 Kobierzyce; - pocztą elektroniczną na e-mail: info@ugk.pl

Urząd Gminy w Kobierzycach informuje, że z dniem 1
stycznia 2009 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia
3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji
ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych
ustaw. Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt. 1 na skutek zmiany
danych zamieszczonych w dowodzie osobistym osoba
ma obowiązek wystąpienia w terminie 14 dni o jego
wymianę.
W przypadku niezłożenia wniosku o wymianę dowodu
osobistego, dokument ten zostanie unieważniony w
systemie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.
M.B.

Wydawca: Urząd Gminy w Kobierzycach,
Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, tel. 36 98 125
Skład, łamanie, druk: Wrocławska Fabryka Prasowa,
Wrocław, ul. Inowrocławska 21, tel. 795 97 00
Redaguje zespół: Maria Wilk, Anna Wilisowska, Wiesław Rytelewski, Marek
Arendarczyk, Artur Cierczek, Agnieszka Jankowska-Jakus, Wojciech Duczek,
Janusz Kołodziej, Małgorzata Żurawska
Wydawca zastrzega sobie prawo do skrótów
i korekty nadesłanych tekstów i listów.
Materiałów nie zamówionych nie zwraca.

moja gmina – moja wieś
Ostatnia sesja w 2008 roku
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niesienia bezpieczeństwa na terenie gminy.
Radni podjęli uchwałę w sprawie uchyleULBOJBnia
QPEuchwały
IBTFN t1P[OBKFNZ
NJFKTDF  Kobierzyce
X LUÓSZN NJFT[LB
Główne ustalenia tego porozumienia dotyRady Gminy
Nr
LTJƾǻLBuQP[XPMJZNBMVDIPNQP[OBǀLMBTZLǋMJUFSBUVSZE[JF
czą stałego uzupełniania osobowego stanu XXI/271/08 z dnia 11 czerwca 2008r. w sprazatrudnienia policjantów posterunku policji wie uchwalenia zmiany miejscowego planu
w Kobierzycach, w zamian za co ze strony zagospodarowania przestrzennegoX,PCJFS[Z
obszaDBDICǋEƾTLPNQVUFSZ[PXBOF1P[XPMJUPOBQPQSBXǋKBLPǧDJ
samorządu lokalnego gmina Kobierzyce zoru położonego przy ulicy Jasnej w północPCTVHJVǻZULPXOJLÓX VTQSBXOJFOJFPCTVHJUFDIOJD[OFKJEP
bowiązuje się do adaptacji oraz remontu bu- nej części wsi Wysoka a także uchwałę, na
dynku posterunku policji w Kobierzycach, mocy której jedna z ulic w Bielanach WrocNBH
przeznaczenia dodatkowych środków finan- ławskich otrzymała nazwę Lawendowa.
sowych na zakup paliwa do radiowozów na W związku z realizacją przez organ właści8UZNSPLVOBT[BCJCMJPUFLB[PTUBOJFQS[FOJFTJPOBEPOP
rzecz policji w Kobierzycach oraz na płatne
wy tj. Wójta Funduszu Alimentacyjnego z
XPXZCVEPXBOFHPPCJFLUVXJFMPGVOLDZKOFHP XLUÓSZNNBN
służby ponadnormatywne dla policjantów
dniem
1 października 2008 roku - w końcoOBE[JFKǋ
QP[PTUBOJFKVǻOB[BXT[FNÓXJCJCMJPUFLBSLB*SF
posterunku.
wej
części
obrad radni upoważnili kierowniOB$FE[JEP+FKGVOLDKBJDIBSBLUFSOJFVMFHOƾ[NJBOJF
CP
Uchwała budżetowa na 2009 rok zakłada doka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
QPETUBXPXZN[BEBOJFNCJCMJPUFLJKFTUKBLOBKMFQT[FTVǻFOJF
chody budżetu w wysokości 78.522.048,00 zł, w Kobierzycach do podejmowania działań
wydatki budżetu w wysokości 89.017.915,00
wobec dłużników
alimentacyjnych.
6QPXT[FDIOJBOJF
D[ZUFMOJDUXB
SFBMJ[PXBOF CǋE[JF UBLǻF
QPQS[F[ PEQPXJFEOJF VEPTUǋQOJBOJF [CJPSÓX Maria
$[ZOOJLJFN
zł zaś deficyt budżetu gminy w wysokości
Wilk
CBSE[P XBǻOZN CǋE[JF D[BT VEPTUǋQOJBOJB [CJPSÓX CJCMJP
10.495.867,00 zł. Przy ustalaniu projektu buUFD[OZDI QP[XBMBKƾDZOBTLPS[ZTUBOJF[OJFHPKBLOBKXJǋLT[FK
MJD[CJFD[ZUFMOJLÓX*TUPUOFNJFKTDFXVEPTUǋQOJBOJV[CJPSÓX
CǋEƾ [BKNPXBZ  XZQPǻZD[FOJB NJǋE[ZCJCMJPUFD[OF  E[JǋLJ
LUÓSZND[ZUFMOJLCǋE[JFNÓHTLPS[ZTUBǀXTXPKFKNBDJFS[Z
TUFKCJCMJPUFDF[F[CJPSÓXJOOFKCJCMJPUFLJ;CJPSZCǋEƾSÓXOJFǻ
%[JBBOJBCJCMJPUFLJLJFSPXBǀCǋE[JFNZUBLǻFOBQSPXBE[F
OJF E[JBBMOPǧDJ JOGPSNBDZKOFK  QPMFHBKƾDFK OB CF[QPǧSFEOJFK
QPNPDZ D[ZUFMOJLPN X JDI QPT[VLJXBOJBDI CJCMJPUFD[OZDI
1PETUBXƾ UFK E[JBBMOPǧDJ CǋE[JF CPHBUZ XBST[UBU JOGPSNB
DZKOZCJCMJPUFLJ OBLUÓSZ[PǻƾTJǋLTJǋHP[CJÓSJOGPSNBDZKOZ
QSF[FODZKOZ LBUBMPHJCJCMJPUFD[OFJLBSUPUFLJ[BHBEOJFOJPXF
PSB[UXPS[POBJVEPTUǋQOJBOBXBTOBLPNQVUFSPXBCB[BEB
#JCMJPUFLB NB X TXPKFK PGFSDJF XJFMF GPSN LVMUVSPUXÓSD[ZDI
OQ[BKǋDJB[FEVLBDKJD[ZUFMOJD[FKJNFEJBMOFK XJFD[PSZ[CB
ǧOJƾ [BKǋDJBQMBTUZD[OF LPOLVSTZ RVJ[Z QPHBEBOLJ PED[ZUZ 
TQPULBOJBBVUPSTLJF HPǧOFD[ZUBOJF GFSJF[JNPXF XBLBDKF 
NBH
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EDUKACJA

moja gmina – moja wieś

„Góralskie mędrolowanie o Bozym Narodzeniu” w Gimnazjum w Kobierzycach

Jasełka po góralsku

Hej! Tym góralskim pozdrowieniem witamy czytelników gazety „Moja gmina - Moja wieś.” Cokolwiek to zawołanie oznacza dla górali, a „pewnikiem” niesie ze sobą pozytywne przesłanie, dla nas
oznacza jedno-początek opowieści o Jasełkach, które narodziły się w Gimnazjum w Kobierzycach

Górale to dociekliwy naród, więc przejmując ich zamiłowanie do ciągłego dziwienia się światu, zapytajmy: Dlaczego Jasełka po góralsku? Odpowiedź
jest prosta, odkąd Józef Tischner- największy góralski Mędrol, napisał w swojej „Filozofii po góralsku”:
„Na początku wsędy byli górale, (…). Górale byli tez
piyrsymi <filozofami> (…). <Filozof> znacy tyle co:
<mędrol>.”
Zatem dla organizatorów tegorocznych Jasełek wniosek był oczywisty, że nie można piękniej opowiedzieć (czyli mędrolować) o początku „historii ludzisków”, jak tylko „po myśli” i w gwarze góralskiej.
Tego zadania podjęła się powstała w tym roku szkolnym, w ramach projektu „Trzy teatry”, grupa teatralna pod przewodnictwem nauczycielek: Agaty Bracichowicz, Małgorzaty Kokolskiej i Lucyny
Wawrzyniak. Do pomocy w góralskim mędrolowaniu przyłączyli się: ks. Piotr Wiśniowski, nauczyciele: Iwona Borkowska i Daniel Masica oraz konserwatorzy Alek Sztybrych i Ryszard Kiełbowicz.
Mędrolowanie pierwsze… (17.12.2008r.)
Po raz pierwszy z naszą góralską „historyją” o narodzeniu Jezusa, za sprawą pomysłodawczyni L.
Wawrzyniak, zagościliśmy w Domu Księży Emerytów we Wrocławiu. Miał to być nasz dar bożonarodzeniowy dla mieszkających tam duszpasterzy, którzy swoją posługą stali się bliscy sercu wielu z nas.
Jak obecny tam ks. Aleksander Brandt z oddaniem
służący społeczności gminy Kobierzyce, czy ks. Tadeusz Szopa, dawny proboszcz Gniechowic. Jak się
okazało to my otrzymaliśmy więcej, niż mogliśmy
ofiarować. Obdarowano nas życzliwością, wzruszeniem, wdzięcznością za pamięć.
Mędrolowanie drugie… (19.12.2008r.)
Po raz drugi wystąpiliśmy w murach naszej szkoły
przed szacowną widownią w osobach: przybyłych
gości, pracowników szkoły, nauczycieli, uczniów.
Wyrażając wdzięczność za serdeczne przyjęcie,
chcieliśmy podzielić się radością, że do naszej góralskiej chaty, która na czas świąt stanęła na szkolnym
korytarzu, zawitali tacy goście jak: zastępca wójta
Piotr Kopeć, inspektor ds. profilaktyki i uzależnień
Bożena Noga, radni Kobierzyc Apolonia Kasprzyk
i Anatol Połchowski, dyrektor Szkoły Podstawowej
Grażyna Ciężka. Jakby „pedzieli” górale: „Wasa faktycna obecność wielikie znacenie dla nas miała, bo
słoneczka do serc nasych kapinke wlała.”
Mędrolowanie trzecie…(21.12.208r.)
Odbyło się pod okiem „Najwyzsego”, który tę historię sam napisał, czyli „Pana Bucka” w Kościele Parafialnym w Kobierzycach. Ks. Piotr Wiśniowski pragnął tę „nowinę wielikiej bozej miełości” przekazać
wszystkim parafianom, co odbyło się ku naszej odwzajemnionej radości.
Mędrolowanie czwarte… (07.01.2009r.)
„Napsód trza o jednym pedzieć”: było ono dla nas
największą nagrodą. Kierujemy więc na ręce wójta
gminy Kobierzyce Ryszarda Pacholika szczere po-

dziękowania. Występ przed pracownikami Urzędu
Gminy oraz goszczącymi w tym dniu sołtysów było
dla nas wyróżnieniem.
Mędrolowanie piąte… (14.01.2009r.)
Po raz ostatni mogliśmy pokolędować i pomędrolować na „IV Powiatowym Przeglądzie Jasełek”
w Krzyżowicach. Cieszymy się z tego nowego doświadczenia.

„Pedzieliby my bzdure, jakby rzokli, ze to jest sytko, co się da o nasych Jasełkach opedzieć. Trza juz
jednak kóncyć.” Zatem dzielimy się ostatnią mądrością, która w trakcie przygotowań i występów zapadła
nam głęboko w pamięć: „(…) najwięksa bełoby skoda, kieby na tym świecie nie beło Świąt Bozego Narodzenia.”
Tą oczywistą i jakże optymistyczną refleksją żegnają
się i mówią: Do następnych Świąt Bożego Narodzenia: Jadwiga Wolniak - gaździna szkoły, Piotr Wiśniowski - gazda „na Parafii”, A. Bracichowicz, M.
Kokolska, L. Wawrzyniak, D. Masica oraz cała Grupa Góralskich Kolędników.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy służyli nam swoją pomocą i radą
oraz wspierali nas w tym przedsięwzięciu. Podziękowania dla Pań: G. Godyń i A. Berłowskiej za wypożyczenie rekwizytów wzbogacających scenografię.
Grupa kolędnicza: Góralki: Agnieszka Faściszewska, Weronika Młyńczyk, Małgorzata Jarzembowska, Marta Rękas; Gospodarz: Adam Zając; Gospodyni: Jagoda Suchecka; Syn Gospodarzy: Andrzej
Sadowski; Córka Gospodarzy: Iza Kaliszka; Gwiazdor: Patryk Zięcina; Turoń: Przemek Kornecki;
Dziad: Łukasz Siek; Anioły: Anita Szymczak, Magda Rudnicka; Pasterze: Mateusz Jaworski, Dawid
Sztybrych; Diabeł: Wojtek Rauk; Śmierć: Kamil Cybulski; Żyd: Paweł Dobrowolski, Mateusz Ciesiołkiewicz; Grupa śpiewaków: Marta Brewka, Aldona
Cholerzyńska, Joanna Czerwińska, Anna Golis, Monika Kaźmierska, Monika Kucewicz, Joanna Rola,
Elżbieta Rusin, Ewelina Sala, Karolina Szczęśniak,
Natalia Skałubińska, Katarzyna Święch, Marta Wyszyńska, Sebastian Zgoda, Skrzypaczka- Zuzanna
Sonnenberg; Autorzy zdjęć: Karolina Michniewicz ,
Krzysztof Szymczak; Ekspert od muzyki góralskiej:
Oskar Wojtasik.
Daniel Masica

moja gmina – moja wieś
Pustków zagrał z Orkiestrą

INFORMACJE GMINNE
QP SB[ QJFSXT[Z JNQSF[B EMB E[JFDJ  PSHBOJ[PXBOB OB DBZN
ǧXJFDJF EMB OBKNPET[ZDI D[ZUFMOJLÓX  [OBXDÓX UXÓSD[PǧDJ
+BOB$ISJTUJBOB"OEFSTFOB#ZPHPǧOFD[ZUBOJFCBKFLQS[F[
[BQSPT[POZDI HPǧDJ  TQPULBOJF [ "OEFSTFOFN  JOTDFOJ[B
DKF  CBKFL  SZTPXBOJFNBMPXBOJFMFQJFOJF  LPOLVSTZ J [HBEVK
[HBEVMF HSZJ[BCBXZJOUFHSBDZKOFPSB[XJ[ZUBQBUSPMVQPMJDKJ
JOPDOZTQBDFSQPE6S[ƾE(NJOZ UBNQPTBE[FOJFES[FXLB
"OEFSTFOB EPSFNJ[Z041X,PCJFS[ZDBDI BQPUFNXTQÓM
OB LPMBDKB J ǧOJBEBOJF PSB[ D[BU JOUFSOFUPXZ [ CJCMJPUFLBNJ

Młodzież
nie zawiodła

11 stycznia 2009 w całej Polsce po raz 17 zagrała
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy również w
+VǻPEQJǋDJVMBUCJCMJPUFLB($,J4X,PCJFS[ZDBDIQSPXBE[J
Pustkowie Żurawskim.
LPOLVST [XJƾ[BOZ [ SFHJPOBMJ[NFN  LUÓSZ OB QS[FTUS[FOJ MBU

FXPMVPXB QPE LƾUFN VD[FTUOJDUXB X OJN HNJO J PCFDOJF
OPTJOB[Xǋt3FLSFBDZKOB4[ÓTULBu+FHPQPNZTPEBXDƾ UXÓS

W tym roku mimo mroźnej pogody 20 wolontariuszy z naszego sztabu dzielnie przez cały dzień
$FMFNLPOLVSTVKFTUQPHǋCJFOJFXJFE[ZPIJTUPSJJNBFHPSF
kwestowało m.in. w Bielanach WrocławskichHJPOVJKFHPE[JFE[JDUXJFLVMUVSPXZN
i
VLB[BOJF[XJƾ[LÓXNJǋ
Wrocławiu. Mimo tak małej grupy wolontariuE[ZXZEBS[FOJBNJ[E[JFKÓX1PMTLJBE[JFKBNJHNJO+PSEBOÓX 
szy udało nam się zabrać 13.568,71 zł. Wielkie
,ƾUZ 8SPDBXTLJF  ,PCJFS[ZDF  .JFULÓX  4PCÓULB  ƺÓSBXJOB 
podziękowania należą się całej „ekipie młodych
BUBLǻFLT[UBDFOJFXJǋ[JTQPFD[OZDIJFNPDKPOBMOZDI[NJFK
TDFN[BNJFT[LBOJBmTXPKƾtNBƾPKD[Z[Oƾu/JFNPǻOB[BQP
ludzi” a w szczególności Patrykowi Kandrowi,
który był rekordzistą. W jego puszcze znajdowa8US[ZFUBQPXZNLPOLVSTJF T[LPMOZN HNJOOZNJNJǋE[ZH
ło się 1.970 zł. Ponad tysiąc zł zebrali również:
NJOOZN VE[JBCJPSƾVD[OJPXJF[LMBT*77*XT[ZTULJDIT[LÓ
Aldona Pawiłowicz, Damian Wielgosz, Mateusz
QPETUBXPXZDI[XXHNJO/BHSPEƾHÓXOƾKFTUQVDIBSQS[F
Frank, Artur Kander.
DIPEOJPSB[XZDJFD[LB8QJǋDJVFEZDKBDILPOLVSTV [XZDJǋ[
Mimo iż w tym roku nie odbyła się żadna imDBNJ CZZ LPMFKOP ESVǻZOZ SFQSF[FOUVKƾDF HNJOZ ,ƾUZ 8S 
preza towarzysząca 17. Finałowi w Pustkowie, wszystkim tym, którzy wspierali nasz Sztab w
nasi dzielni wolontariusze spisali się na medal.
tymQSPXBE[ƾ
dniu. UFǻ [BKǋDJB [ FEVLBDKJ D[ZUFMOJD[FK J NF
#JCMJPUFLJ
Dlatego składamy im wielkie podziękowaniaEJBMOFK1PMFHBKƾPOFOBTQPULBOJBDI[QJǋDJPJT[FǧDJPMFUOJNJ
i Z orkiestrowym pozdrowieniem i do zobaczegratulujemy wytrwałości. Dziękujemy również
nia za rok.
E[JFǀNJ[QS[FET[LPMBJ4[LPZ1PETUBXPXFKX,PCJFS[ZDBDI

Ferie zimowe 2009

PSB[ǧXJFUMJDZQSPêMBLUZD[OFKX,S[ZǻPXJDBDI$ZLMJD[OFTQP
Krzysztof Pilc
ULBOJB QPE IBTFN t1P[OBKFNZ NJFKTDF  X LUÓSZN NJFT[LB
LTJƾǻLBuQP[XPMJZNBMVDIPNQP[OBǀLMBTZLǋMJUFSBUVSZE[JF

Aktywny wypoczynek

X,PCJFS[Z
DBDICǋEƾTLPNQVUFSZ[PXBOF1P[XPMJUPOBQPQSBXǋKBLPǧDJ
PCTVHJVǻZULPXOJLÓX VTQSBXOJFOJFPCTVHJUFDIOJD[OFKJEP

Poszaleć na śniegu czy wybrać się na basen - to tylko niektóre propozycje zimowego wypoczynku
NBH
dla dzieci i młodzieży  
8UZNSPLVOBT[BCJCMJPUFLB[PTUBOJFQS[FOJFTJPOBEPOP
Kobierzyce. Zimowisko zostało dofinansoXPXZCVEPXBOFHPPCJFLUVXJFMPGVOLDZKOFHP XLUÓSZNNBN
wane
przez gminę Kobierzyce.
OBE[JFKǋ
QP[PTUBOJFKVǻOB[BXT[FNÓXJCJCMJPUFLBSLB*SF
Atrakcją
tegorocznych ferii są również wyOB$FE[JEP+FKGVOLDKBJDIBSBLUFSOJFVMFHOƾ[NJBOJF
CP
jazdy na lodowisko, basen, do kina, a takQPETUBXPXZN[BEBOJFNCJCMJPUFLJKFTUKBLOBKMFQT[FTVǻFOJF

że wycieczki. Organizacją tych form

wypoczynku
zajęły sięSFBMJ[PXBOF
szkoły, transport
sfi6QPXT[FDIOJBOJF
D[ZUFMOJDUXB
CǋE[JF UBLǻF
QPQS[F[
PEQPXJFEOJF
VEPTUǋQOJBOJF
[CJPSÓX
$[ZOOJLJFN
nansowała
gmina.
Propozycje
zajęć
sportoCBSE[P
XBǻOZN
CǋE[JFgimnastycznych,
D[BT VEPTUǋQOJBOJB [CJPSÓX
wych
w salach
a takżeCJCMJP
różUFD[OZDI
QP[XBMBKƾDZOBTLPS[ZTUBOJF[OJFHPKBLOBKXJǋLT[FK
ne zajęcia artystyczne są dodatkową ofertą
MJD[CJFD[ZUFMOJLÓX*TUPUOFNJFKTDFXVEPTUǋQOJBOJV[CJPSÓX
szkół.
CǋEƾ [BKNPXBZ  XZQPǻZD[FOJB NJǋE[ZCJCMJPUFD[OF  E[JǋLJ
Anna Wilisowska
LUÓSZND[ZUFMOJLCǋE[JFNÓHTLPS[ZTUBǀXTXPKFKNBDJFS[Z
TUFKCJCMJPUFDF[F[CJPSÓXJOOFKCJCMJPUFLJ;CJPSZCǋEƾSÓXOJFǻ
%[JBBOJBCJCMJPUFLJLJFSPXBǀCǋE[JFNZUBLǻFOBQSPXBE[F
OJF E[JBBMOPǧDJ JOGPSNBDZKOFK  QPMFHBKƾDFK OB CF[QPǧSFEOJFK
QPNPDZ D[ZUFMOJLPN X JDI QPT[VLJXBOJBDI CJCMJPUFD[OZDI
1PETUBXƾ UFK E[JBBMOPǧDJ CǋE[JF CPHBUZ XBST[UBU JOGPSNB
DZKOZCJCMJPUFLJ OBLUÓSZ[PǻƾTJǋLTJǋHP[CJÓSJOGPSNBDZKOZ
QSF[FODZKOZ LBUBMPHJCJCMJPUFD[OFJLBSUPUFLJ[BHBEOJFOJPXF
PSB[UXPS[POBJVEPTUǋQOJBOBXBTOBLPNQVUFSPXBCB[BEB
#JCMJPUFLB NB X TXPKFK PGFSDJF XJFMF GPSN LVMUVSPUXÓSD[ZDI

Zakopane ze śniegiem powitało uczestniOQ[BKǋDJB[FEVLBDKJD[ZUFMOJD[FKJNFEJBMOFK XJFD[PSZ[CB
ków obozu zimowego, na który pojechała
ǧOJƾ [BKǋDJBQMBTUZD[OF LPOLVSTZ RVJ[Z QPHBEBOLJ PED[ZUZ 
młodzież z terenu gminy Kobierzyce. OrTQPULBOJBBVUPSTLJF HPǧOFD[ZUBOJF GFSJF[JNPXF XBLBDKF 
ganizatorem tego wypoczynku jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Terenowe
NBH
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dokończenie ze str. 1
- A co z inwestycjami z udziałem kapitału
własnego gminy Kobierzyce?
- Zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, będziemy kontynuować wszystkie
zadania, które są nim ujęte. Mam na myśli głównie rozbudowę sieci dróg, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej, oświetlenia
ulic, świetlic i innych budynków użyteczności publicznej. Osobna kwestia – to budowa obwodnicy Tyńca Małego i Małuszowa
oraz już rozpoczęta budowa autostradowej
obwodnicy Wrocławia. Ogrom prac i ich
rozmach spowoduje oczywiście przejściowe niedogodności w życiu mieszkańców, ale
mam świadomość, że po zakończeniu tych
inwestycji poziom życia w naszej gminie będzie znacznie wyższy.
- Co z dalszym rozwojem transportu
gminnego w 2009 roku?

moja gmina – moja wieś
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QP SB[ QJFSXT[Z JNQSF[B EMB E[JFDJ  PSHBOJ[PXBOB OB DBZN
ǧXJFDJF EMB OBKNPET[ZDI D[ZUFMOJLÓX  [OBXDÓX UXÓSD[PǧDJ
+BOB$ISJTUJBOB"OEFSTFOB#ZPHPǧOFD[ZUBOJFCBKFLQS[F[
[BQSPT[POZDI HPǧDJ  TQPULBOJF [ "OEFSTFOFN  JOTDFOJ[B
DKF  CBKFL  SZTPXBOJFNBMPXBOJFMFQJFOJF  LPOLVSTZ J [HBEVK
[HBEVMF HSZJ[BCBXZJOUFHSBDZKOFPSB[XJ[ZUBQBUSPMVQPMJDKJ
JOPDOZTQBDFSQPE6S[ƾE(NJOZ UBNQPTBE[FOJFES[FXLB
"OEFSTFOB EPSFNJ[Z041X,PCJFS[ZDBDI BQPUFNXTQÓM
OB LPMBDKB J ǧOJBEBOJF PSB[ D[BU JOUFSOFUPXZ [ CJCMJPUFLBNJ

+VǻPEQJǋDJVMBUCJCMJPUFLB($,J4X,PCJFS[ZDBDIQSPXBE[J
LPOLVST [XJƾ[BOZ [ SFHJPOBMJ[NFN  LUÓSZ OB QS[FTUS[FOJ MBU
FXPMVPXB QPE LƾUFN VD[FTUOJDUXB X OJN HNJO J PCFDOJF
OPTJOB[Xǋt3FLSFBDZKOB4[ÓTULBu+FHPQPNZTPEBXDƾ UXÓS
$FMFNLPOLVSTVKFTUQPHǋCJFOJFXJFE[ZPIJTUPSJJNBFHPSF
HJPOVJKFHPE[JFE[JDUXJFLVMUVSPXZN VLB[BOJF[XJƾ[LÓXNJǋ
E[ZXZEBS[FOJBNJ[E[JFKÓX1PMTLJBE[JFKBNJHNJO+PSEBOÓX 
,ƾUZ 8SPDBXTLJF  ,PCJFS[ZDF  .JFULÓX  4PCÓULB  ƺÓSBXJOB 
BUBLǻFLT[UBDFOJFXJǋ[JTQPFD[OZDIJFNPDKPOBMOZDI[NJFK
TDFN[BNJFT[LBOJBmTXPKƾtNBƾPKD[Z[Oƾu/JFNPǻOB[BQP
8US[ZFUBQPXZNLPOLVSTJF T[LPMOZN HNJOOZNJNJǋE[ZH
NJOOZN VE[JBCJPSƾVD[OJPXJF[LMBT*77*XT[ZTULJDIT[LÓ
QPETUBXPXZDI[XXHNJO/BHSPEƾHÓXOƾKFTUQVDIBSQS[F
- Już teraz możemy powiedzieć, że był to
cja przejściowa, choć powrót do czasów miDIPEOJPSB[XZDJFD[LB8QJǋDJVFEZDKBDILPOLVSTV [XZDJǋ[
przysłowiowy strzał w dziesiątkę! Więknionej prosperity w najbliższych 2 - 3 latach
DBNJ CZZ LPMFKOP ESVǻZOZ SFQSF[FOUVKƾDF HNJOZ ,ƾUZ 8S 

szość mieszkańców bardzo pozytywnie oce- wydaje się mało realny. Mimo tego budowa
niła to przedsięwzięcie. Będziemy oczyhaliQSPXBE[ƾ
sportowo-widowiskowej
w Kobierzy#JCMJPUFLJ
UFǻ [BKǋDJB [ FEVLBDKJ D[ZUFMOJD[FK
J NF
wiście rozwijać sieć połączeń, korygować
cach będzie kontynuowana, a środki, które
EJBMOFK1PMFHBKƾPOFOBTQPULBOJBDI[QJǋDJPJT[FǧDJPMFUOJNJ
rozkłady jazdy dostosowując je do potrzebE[JFǀNJ[QS[FET[LPMBJ4[LPZ1PETUBXPXFKX,PCJFS[ZDBDI
i zamierzamy na te inwestycje przeznaczyć są
PSB[ǧXJFUMJDZQSPêMBLUZD[OFKX,S[ZǻPXJDBDI$ZLMJD[OFTQP
oczekiwań mieszkańców.
zabezpieczone w gminnym budżecie.
ULBOJB- QPE
IBTFN t1P[OBKFNZ
NJFKTDFGminy
 X LUÓSZN
NJFT[LB
- To co Pan przestawił napawa optymi30 stycznia
w Urzędzie
spotkają
LTJƾǻLBuQP[XPMJZNBMVDIPNQP[OBǀLMBTZLǋMJUFSBUVSZE[JF
zmem, ale są dziedziny życia, w których się przedstawiciele firm działających na
kryzys jest szczególnie odczuwalny.
terenie gminy Kobierzyce. Z jakim prze- Niestety, tak. W szczególny sposób kry- słaniem się Pan do nich zwróci? X,PCJFS[Z
DBDICǋEƾTLPNQVUFSZ[PXBOF1P[XPMJUPOBQPQSBXǋKBLPǧDJ
zys ekonomiczny dotknął branżę budowlaną
- Będę im oczywiście życzył, by rok 2009
PCTVHJVǻZULPXOJLÓX VTQSBXOJFOJFPCTVHJUFDIOJD[OFKJEP
i nasza gmina w tej materii nie odbiega nie- był dla nich rokiem dalszego rozwoju, bez
stety od „średniej krajowej”. Deweloperzy względu na trudności. By czuli się u nas
NBH
wstrzymują się z inwestycjami, mają proble- bezpiecznie i jak najwięcej inwestowali w
my ze sprzedażą już zbudowanych mieszkań naszej gminie. Myślę, że będzie to z pożyt8UZNSPLVOBT[BCJCMJPUFLB[PTUBOJFQS[FOJFTJPOBEPOP
i pozyskaniem kredytów na dalszą działalkiem dla obu stron. Firmy będą się rozwijaXPXZCVEPXBOFHPPCJFLUVXJFMPGVOLDZKOFHP XLUÓSZNNBN
ność. Spadły też w sposób istotny ceny nieły,QP[PTUBOJFKVǻOB[BXT[FNÓXJCJCMJPUFLBSLB*SF
a gmina Kobierzyce na tym rozwoju skoOBE[JFKǋ
ruchomości. Można nawet mówić o zastoju
rzysta.
OB$FE[JEP+FKGVOLDKBJDIBSBLUFSOJFVMFHOƾ[NJBOJF CP
na linii kupno - sprzedaż. Myślę, że to sytuaRozmawiał Janusz Kołodziej
QPETUBXPXZN[BEBOJFNCJCMJPUFLJKFTUKBLOBKMFQT[FTVǻFOJF
6QPXT[FDIOJBOJF D[ZUFMOJDUXB SFBMJ[PXBOF CǋE[JF UBLǻF
QPQS[F[ PEQPXJFEOJF VEPTUǋQOJBOJF [CJPSÓX $[ZOOJLJFN
CBSE[P XBǻOZN CǋE[JF D[BT VEPTUǋQOJBOJB [CJPSÓX CJCMJP
UFD[OZDI QP[XBMBKƾDZOBTLPS[ZTUBOJF[OJFHPKBLOBKXJǋLT[FK
MJD[CJFD[ZUFMOJLÓX*TUPUOFNJFKTDFXVEPTUǋQOJBOJV[CJPSÓX
CǋEƾ [BKNPXBZ  XZQPǻZD[FOJB NJǋE[ZCJCMJPUFD[OF  E[JǋLJ
LUÓSZND[ZUFMOJLCǋE[JFNÓHTLPS[ZTUBǀXTXPKFKNBDJFS[Z
TUFKCJCMJPUFDF[F[CJPSÓXJOOFKCJCMJPUFLJ;CJPSZCǋEƾSÓXOJFǻ
%[JBBOJBCJCMJPUFLJLJFSPXBǀCǋE[JFNZUBLǻFOBQSPXBE[F
OJF E[JBBMOPǧDJ JOGPSNBDZKOFK  QPMFHBKƾDFK OB CF[QPǧSFEOJFK
QPNPDZ D[ZUFMOJLPN X JDI QPT[VLJXBOJBDI CJCMJPUFD[OZDI
1PETUBXƾ UFK E[JBBMOPǧDJ CǋE[JF CPHBUZ XBST[UBU JOGPSNB
DZKOZCJCMJPUFLJ OBLUÓSZ[PǻƾTJǋLTJǋHP[CJÓSJOGPSNBDZKOZ
QSF[FODZKOZ LBUBMPHJCJCMJPUFD[OFJLBSUPUFLJ[BHBEOJFOJPXF
PSB[UXPS[POBJVEPTUǋQOJBOBXBTOBLPNQVUFSPXBCB[BEB
#JCMJPUFLB NB X TXPKFK PGFSDJF XJFMF GPSN LVMUVSPUXÓSD[ZDI
OQ[BKǋDJB[FEVLBDKJD[ZUFMOJD[FKJNFEJBMOFK XJFD[PSZ[CB
ǧOJƾ [BKǋDJBQMBTUZD[OF LPOLVSTZ RVJ[Z QPHBEBOLJ PED[ZUZ 
TQPULBOJBBVUPSTLJF HPǧOFD[ZUBOJF GFSJF[JNPXF XBLBDKF 
NBH
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Przedszkole Samorządowe w Pustkowie Żurawskim

Działo się! Oj,
działo!

Rok 2008 był dla naszej placówki wyjątkowy. Możemy poszczycić się sukcesami, których tak naprawdę nie byłoby, gdyby nie wspólne zaangażowanie dzieci, rodziców, władz lokalnych i mieszkańców Pustkowa.

Zbiórka baterii
Udało nam się zebrać aż 240 kg baterii w trwającej cały rok akcji. To dziesięć razy więcej niż w
ubiegłych latach! Baterie zbierali wszyscy - pracownicy przedszkola, dzieci, rodzice i ich znajomi z Pustkowa i okolic. Z firmy Reba, która odbierała od nas baterie, dzieci otrzymały piękną
ślizgawkę.
Nowy plac zabaw
Dzięki staraniom pani dyrektor Ireny Karp, pana
radnego Henryka Łoposzki i sołtysa Pustkowa –

NF
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pana Józefa Saracyna zaniedbany i nieużywany
trawnik przed przedszkolem zmienił się w piękny plac zabaw – ulubione miejsce dzieci.
Duże zaangażowanie
Po raz drugi przystąpiliśmy do ogólnopolskiej
akcji „Góra Grosza”. Nadal współpracujemy z
Ligą Ochrony Przyrody. W gminnym konkursie
zbiórki surowców wtórnych nasza placówka zajęła drugie miejsce w kategorii przedszkoli.
Piknik i kiermasze
Czerwcowy piknik rodzinny okazał się wyjątkową formą świętowania Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca. Występy dzieci odbyły się na
świeżym powietrzu. Świetnej zabawie towarzyszył zapach pieczonych na grillu kiełbasek.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców,
udało nam się po raz pierwszy przygotować dwudniowy kiermasz wielkanocny, który spotkał się
z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony
dzieci i rodziców jak również mieszkańców Pustkowa. Zebrane fundusze (aż 900 złotych!) umożliwiły przedszkolakom wyjazd na darmowe wycieczki do kina i wrocławskiego Zoo.
Kamila Ginardo
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Postanowienia noworoczne

Wczoraj, dziś,
jutro… za rok
U progu nowego roku przed każdym z nas leży nieużywany kalendarz – 365 stronicowa księga z pustymi stronami. Dzień po dniu zapiszemy je historią naszego życia.
Z pewnością będzie to kolorowa książka –
barwna jak samo życie. Znajdą się w niej
szczęśliwe godziny, ale także nuda i zwątpienie; opowieści o miłości i cierpieniu, o
narodzinach i śmierci, o zwycięstwie i porażkach. Nikt nie wie dokąd zaprowadzi go
podróż wiodąca w nowy rok.
Ten czas to zwykle czas postanowień, obietnic samemu sobie. Postanowień, które jednych mobilizują do działania, innych zaś
już na początku przytłaczają swoim ciężarem. Te trudne zdarza nam się odkładać na
później, a końcem roku stają się wciąż niezrealizowanymi marzeniami, albowiem
odkładamy nasze życie na jutro. Zamiast
tworzyć długą listę noworocznych posta-

nowień, może warto zadać sobie pytanie:
„Czy żyłem już dzisiaj?”. „Kiedy skończę
szkołę”, „kiedy dzieci podrosną”, „gdy zbuduję dom” – „wtedy dopiero zacznie się życie”. Któż z nas nie był autorem tych słów?
Sami siebie skazujemy na ciągłe oczekiwanie, a smucimy się brakiem jakiegokolwiek
działania. I szybciej niż sobie to uświadomimy mamy życie za sobą, zanim jeszcze
zaczęliśmy żyć. Zabierzmy zatem to pytanie
w nowy rok i zapiszmy je na kartkach jeszcze pustego kalendarza. Czytajmy je każdego dnia. Życie w pełni każdą chwilą niech
będzie jedynym poważnym noworocznym
postanowieniem.
Kinga Kuzara

EDUKACJA

moja gmina – moja wieś
Nauka w szkole może być atrakcyjna

QP SB[ QJFSXT[Z JNQSF[B EMB E[JFDJ  PSHBOJ[PXBOB OB DBZN
ǧXJFDJF EMB OBKNPET[ZDI D[ZUFMOJLÓX  [OBXDÓX UXÓSD[PǧDJ
+BOB$ISJTUJBOB"OEFSTFOB#ZPHPǧOFD[ZUBOJFCBKFLQS[F[
[BQSPT[POZDI HPǧDJ  TQPULBOJF [ "OEFSTFOFN  JOTDFOJ[B
DKF  CBKFL  SZTPXBOJFNBMPXBOJFMFQJFOJF  LPOLVSTZ J [HBEVK
[HBEVMF HSZJ[BCBXZJOUFHSBDZKOFPSB[XJ[ZUBQBUSPMVQPMJDKJ
JOPDOZTQBDFSQPE6S[ƾE(NJOZ UBNQPTBE[FOJFES[FXLB
"OEFSTFOB EPSFNJ[Z041X,PCJFS[ZDBDI BQPUFNXTQÓM
OB LPMBDKB J ǧOJBEBOJF PSB[ D[BU JOUFSOFUPXZ [ CJCMJPUFLBNJ

Brak czasu
na nudę

W roku 2008 Szkoła Podstawowa w Kobierzycach
zaproponowała swoim uczniom wiele nowych
+VǻPEQJǋDJVMBUCJCMJPUFLB($,J4X,PCJFS[ZDBDIQSPXBE[J
działań, dzięki którym proces nauczania i wychowania
stał się[ciekawy
i zajmujący.
LPOLVST [XJƾ[BOZ
SFHJPOBMJ[NFN
 LUÓSZ OB QS[FTUS[FOJ MBU

FXPMVPXB QPE LƾUFN VD[FTUOJDUXB X OJN HNJO J PCFDOJF
OPTJOB[Xǋt3FLSFBDZKOB4[ÓTULBu+FHPQPNZTPEBXDƾ UXÓS

by mieć szkołę, czystą wodę, szczepionki, lekarstwa, książki. Uczniowie z Kobierzyc postano$FMFNLPOLVSTVKFTUQPHǋCJFOJFXJFE[ZPIJTUPSJJNBFHPSF
wili pomóc im w realizacji tych
marzeń, przekaHJPOVJKFHPE[JFE[JDUXJFLVMUVSPXZN
VLB[BOJF[XJƾ[LÓXNJǋ
zując pieniądze zebrane w czasie loterii fantowej 
E[ZXZEBS[FOJBNJ[E[JFKÓX1PMTLJBE[JFKBNJHNJO+PSEBOÓX
na rzecz UNICEF.
Firma
TOYOTA
,ƾUZ 8SPDBXTLJF
 ,PCJFS[ZDF
 .JFULÓX
 4PCÓULBNowakow ƺÓSBXJOB 
ski Bielany Wrocławskie była sponsorem wyBUBLǻFLT[UBDFOJFXJǋ[JTQPFD[OZDIJFNPDKPOBMOZDI[NJFK
TDFN[BNJFT[LBOJBmTXPKƾtNBƾPKD[Z[Oƾu/JFNPǻOB[BQP
jazdu do schroniska dla zwierząt we Wrocławiu
oraz wyjazdu na warsztaty edukacyjne do Cen8US[ZFUBQPXZNLPOLVSTJF
T[LPMOZNiHNJOOZNJNJǋE[ZH
trum Edukacji Ekologicznej
Krajobrazu „SalaNJOOZN
VE[JBCJPSƾVD[OJPXJF[LMBT*77*XT[ZTULJDIT[LÓ
mandra” w Myśliborzu około 150 uczniów naQPETUBXPXZDI[XXHNJO/BHSPEƾHÓXOƾKFTUQVDIBSQS[F
szej szkoły.
DIPEOJPSB[XZDJFD[LB8QJǋDJVFEZDKBDILPOLVSTV [XZDJǋ[
W maju odbył się pierwszy w historii szkoły FeDBNJ CZZ LPMFKOP ESVǻZOZ SFQSF[FOUVKƾDF HNJOZ ,ƾUZ 8S 
W klasie zerowej zrealizowano program profi- stiwal Twórczości Dziecięcej. Mieliśmy okalaktyczny „Przyjaciele Zippiego”. Jest on adrezję wysłuchać
szkolnych
wokalistów,
podziwiać
#JCMJPUFLJ
QSPXBE[ƾ UFǻ
[BKǋDJB [ FEVLBDKJ
D[ZUFMOJD[FK
J NF
sowany do młodszych dzieci i promuje zdrowie
tancerzy i licznych recytatorów. Odbył się poEJBMOFK1PMFHBKƾPOFOBTQPULBOJBDI[QJǋDJPJT[FǧDJPMFUOJNJ
emocjonalne. Przez pół roku najmłodsi uczyli
kaz sztuki walki aikido, pokaz poie i prezentaE[JFǀNJ[QS[FET[LPMBJ4[LPZ1PETUBXPXFKX,PCJFS[ZDBDI
PSB[ǧXJFUMJDZQSPêMBLUZD[OFKX,S[ZǻPXJDBDI$ZLMJD[OFTQP
się jak rozpoznawać własne uczucia, jak o nich
cja modeli samochodowych. Nie zabrakło rówULBOJBnież
QPE IBTFN
t1P[OBKFNZ
NJFKTDFKorytarze
 X LUÓSZNszkolne
NJFT[LB
rozmawiać, jak mówić to, co chce się powietwórczości
literackiej.
LTJƾǻLBuQP[XPMJZNBMVDIPNQP[OBǀLMBTZLǋMJUFSBUVSZE[JF
dzieć, jak uważnie słuchać innych, jak prosić o zamieniły się na czas festiwalu w galerię sztuk
pomoc, jak nawiązywać i utrzymywać przyjaź- plastycznych: malarstwa, rzeźby, ceramiki artynie, jak radzić sobie z samotnością i odrzuce- stycznej, plakatu. Swój kącik znaleźli X,PCJFS[Z
też kolekDBDICǋEƾTLPNQVUFSZ[PXBOF1P[XPMJUPOBQPQSBXǋKBLPǧDJ
niem, jak radzić sobie w sytuacji, kiedy jest się
cjonerzy.
PCTVHJVǻZULPXOJLÓX VTQSBXOJFOJFPCTVHJUFDIOJD[OFKJEP
krzywdzonym, jak rozwiązywać konflikty, jak W listopadzie w Szkole Podstawowej w Kobieradzić sobie ze zmianą i stratą oraz jak poma- rzycach rozpoczęliśmy realizację gminnego proNBH
gać innym.
jektu sportowego „Biegam, skaczę, rzucam”. W
Szkoła, oprócz kół zainteresowań oraz zajęć zabawach sportowych wzięło udział 60 uczniów
8UZNSPLVOBT[BCJCMJPUFLB[PTUBOJFQS[FOJFTJPOBEPOP
wspomagających w rozwoju uczniów mających
ze szkół podstawowych naszej gminy z klas III
XPXZCVEPXBOFHPPCJFLUVXJFMPGVOLDZKOFHP XLUÓSZNNBN
trudności w nauce, oferuje uczniom w tym roku
- IV.
W programie były wyścigi rzędów, a poOBE[JFKǋ
QP[PTUBOJFKVǻOB[BXT[FNÓXJCJCMJPUFLBSLB*SF
dwie nowości: terapię dysleksji oraz gimnastyszczególne
konkurencje kształtowały określone
OB$FE[JEP+FKGVOLDKBJDIBSBLUFSOJFVMFHOƾ[NJBOJF
CP
kę mózgu. Głównym celem pierwszych zajęć jest
cechy psychomotoryczne, takie jak: zwinność,
QPETUBXPXZN[BEBOJFNCJCMJPUFLJKFTUKBLOBKMFQT[FTVǻFOJF
pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami szybkość, skoczność oraz celność. Ideą tego prow nauce czytania i pisania, czyli dysleksją rozjektu jest motywowanie
dzieci do CǋE[JF
aktywności
6QPXT[FDIOJBOJF
D[ZUFMOJDUXB SFBMJ[PXBOF
UBLǻF
QPQS[F[
PEQPXJFEOJF
VEPTUǋQOJBOJF
[CJPSÓX $[ZOOJLJFN
wojową. Ćwiczenia z gimnastyki mózgu przewiruchowej,
zachęcanie
do uczestnictwa
w zabaCBSE[P
XBǻOZN
CǋE[JF D[BT
VEPTUǋQOJBOJB
[CJPSÓX CJCMJP
dziane są dla wszystkich uczniów i mają na celu
wie
oraz integracja
środowiska
gminnego.
UFD[OZDI
QP[XBMBKƾDZOBTLPS[ZTUBOJF[OJFHPKBLOBKXJǋLT[FK
przywrócenie zablokowanych na skutek stresu W 2002 roku, dokładnie w setną rocznicę poMJD[CJFD[ZUFMOJLÓX*TUPUOFNJFKTDFXVEPTUǋQOJBOJV[CJPSÓX
oraz wypracowanie nowych połączeń nerwowstania maskotki ustanowiono Światowy Dzień
CǋEƾ [BKNPXBZ  XZQPǻZD[FOJB NJǋE[ZCJCMJPUFD[OF  E[JǋLJ
wych, po których biegną impulsy do kory mózPluszowego Misia. Z tej okazji w bibliotece szkolLUÓSZND[ZUFMOJLCǋE[JFNÓHTLPS[ZTUBǀXTXPKFKNBDJFS[Z
gowej. Ćwiczenia te przynoszą efekty w postanej została przygotowana wystawa książek pod
TUFKCJCMJPUFDF[F[CJPSÓXJOOFKCJCMJPUFLJ;CJPSZCǋEƾSÓXOJFǻ
ci poprawy różnych umiejętności szkolnych, tj. hasłem „Misiowe lekturki.” Głównymi atrakwysławiania się, czytania, liczenia, zapamiętycjami tego święta był uroczysty apel przygoto%[JBBOJBCJCMJPUFLJLJFSPXBǀCǋE[JFNZUBLǻFOBQSPXBE[F
wania cyfr, pisania.
wany przez
Koło Przyjaciół
Biblioteki
oraz uczOJF E[JBBMOPǧDJ
JOGPSNBDZKOFK
 QPMFHBKƾDFK
OB CF[QPǧSFEOJFK
Realizację projektu „Godność i prawa dziecka
niów
klasy IIIa,Xkonkurs,
inscenizacja
o Kubusiu
QPNPDZ
D[ZUFMOJLPN
JDI QPT[VLJXBOJBDI
CJCMJPUFD[OZDI
– banał czy podstawa?” rozpoczęliśmy od cy- Puchatku i jego przyjaciołach oraz prezentacja
1PETUBXƾ
UFK E[JBBMOPǧDJ
CPHBUZ XBST[UBU
JOGPSNB
klu zajęć na temat historii Konwencji o prawach
multimedialna
pt. CǋE[JF
„Bohaterowie
bajek i baśni.”
DZKOZCJCMJPUFLJ
OBLUÓSZ[PǻƾTJǋLTJǋHP[CJÓSJOGPSNBDZKOZ
dziecka i samych praw dziecka. Uczniowie wyA w grudniu
- bożonarodzeniowe świętowanie,
LBUBMPHJCJCMJPUFD[OFJLBSUPUFLJ[BHBEOJFOJPXF
konywali prace plastyczne i bawili się w gry QSF[FODZKOZ
z spotkania
opłatkowe w klasach i przepiękne jaPSB[UXPS[POBJVEPTUǋQOJBOBXBTOBLPNQVUFSPXBCB[BEB
różnych stron świata. Przygotowano również sełka dla uczniów i rodziców z udziałem zaprogazetkę informacyjną, a grupa uczniów z klas szonych gości z Wójtem Ryszardem Pacholi#JCMJPUFLB NB X TXPKFK PGFSDJF XJFMF GPSN LVMUVSPUXÓSD[ZDI
piątych i szóstych wykonała prezentację wybrakiem na czele.
OQ[BKǋDJB[FEVLBDKJD[ZUFMOJD[FKJNFEJBMOFK XJFD[PSZ[CB
nych praw. Uczniowie Szkoły Podstawowej ǧOJƾ
w [BKǋDJBQMBTUZD[OF
W nowym rokuLPOLVSTZ
2009 czekają
nas nowe PED[ZUZ
działa- 
RVJ[Z QPHBEBOLJ
Kobierzycach, biorący udział w ogólnopolskim
nia, wśród których
najważniejsze
to przygotoTQPULBOJBBVUPSTLJF
HPǧOFD[ZUBOJF
GFSJF[JNPXF
XBLBDKF 
projekcie „Szkoły dla Afryki”, organizowanym wanie do sprawdzianu szóstoklasisty i projekt
przez UNICEF obejrzeli prezentację multime- na temat praw człowieka.
NBH
dialną o sytuacji dzieci w Angoli, które marzą
Grażyna Ciężka
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SPORT/INFORMACJE
ROZMAITOŚCI
„Partnerskie Przedszkole” w Bielanach Wrocławskich

Udany rok

Przedszkole Samorządowe w Bielanach Wrocławskich to miejsce, w którym zawsze dużo się dzieje. Pracownicy placówki szukają coraz to nowych wyzwań, wyznaczają sobie cele, do których wytrwale potem dążą.

2008 rok obfitował w wiele znaczących dla
nas wydarzeń. W kwietniu odbyła się piąta już
edycja konkursu recytacji rodzinnej – Poezja
dla Całej Rodziny „Wiosenne Igraszki”. W
maju przedszkole było organizatorem cieszącego się wielką sympatią Festynu Rodzinnego. Miesiąc później otrzymaliśmy Certyfikat
Szkoły Promującej Ekorozwój „Ziemia dla
Wszystkich”, a także zdobyliśmy I miejsce w
gminnym konkursie „Myślę, więc segreguję”
w kategorii przedszkoli w zbiórce makulatury, zużytych baterii i nakrętek od napojów. 1
września 2008 roku mogliśmy rozpocząć ko-
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moja gmina – moja wieś

lejny rok szkolny w nowym obiekcie mieszczącym się przy ulicy Przystankowej 2 w
Ślęzie. Dwa tygodnie później, 14 września,
miało miejsce uroczyste oficjalne otwarcie
nowego przedszkola. Na gości czekało mnóstwo atrakcji, m. in. występ orkiestry dętej,
klaunada, gry i zabawy dla dzieci i ich rodziców. W listopadzie zorganizowaliśmy „Dni
Pluszowego Misia”, których kulminacją był
„Bal Niedźwiadków” – wspaniała zabawa,
na którą zaproszono wszystkie grupy przedszkolne i cały personel, a biletem wstępu był
własny pluszowy miś.
Przedszkole Samorządowe posiada Certyfikat Jakości „Partnerskie Przedszkole” – właśnie podjęte zostały działania na rzecz jego ratyfikacji. Zakończyliśmy też wstępną fazę
działań w ramach ogólnopolskiego programu „Optymistyczne przedszkole”. Jak widać,
ten rok był dla naszego przedszkola dość pracowity. Nie osiądziemy jednak na laurach,
mamy nadzieję, że nowy, 2009, przyniesie
nam jeszcze więcej okazji do twórczego działania i będzie rokiem równie ważnych i znaczących sukcesów.
Agata Pawęzka

Święto
Jasełka
w przedszkolu
w ośrodkach
przedszkolnych w Kobierzycach
Pastuszkowie śpiewali kolędy, królowie
składali dary, aniołki się radowały - maluchy wcielały się w swoje role, jak mogły.
Dzieci bardzo przeżywały swój występ.
Również rodzice i dziadkowie dzieci byli
wzruszeni występami swoich pociech
A wszystko to podczas jasełek w ośrodkach
przedszkolnych.
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„Dziś dla Babci uśmiech mamy i całuski
dla Dziadziusia” to życzenia wyśpiewane
na uroczystości przygotowanej przez dzieci z przedszkola w Kobierzycach dla swoich
kochanych babć i dziadków. Program artystyczny, samodzielnie wykonany poczęstunek i piękne prezenty wzbudziły wzruszenie i zachwyt. Było wspólne kolędowanie,
taniec współczesny w wykonaniu dzieci i
wspólne ucztowanie.
Dorota Bieniarz

moja gmina – moja wieś

INFORMACJE/OGŁOSZENIA
ROZMAITOŚCI

Wspomnienie
o Przyjacielu
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Samorządowe
Spotkanie
Opłatkowe

Dnia 13 stycznia br. odszedł do domu Ojca ks. Zdzisław Chojecki, proboszcz kobierzyckiej parafii.
Ks. Zdzisław urodził się w Świdnicy Śląskiej 11 czerwca 1947 roku jako syn Władysława i Stefanii. Przyszedł na świat w
„cieniu kościoła” - w pobliżu przepięknej
świątyni, obecnej katedry diecezji świdnickiej. Tam też wzrastał i ukończył szkołę podstawową. Po osiągnięciu świadectwa
dojrzałości w liceum ogólnokształcącym w
rodzinnym mieście rozpoczął studia w Arcybiskupim Seminarium Duchownym we
Wrocławiu.
Po ukończonych studiach przyjął święcenia kapłańskie w świdnickiej bazylice dnia
30 maja 1971 roku. Pracę duszpasterską
rozpoczął na pierwszej placówce wikariuszowskiej. Była nią parafia św. Mikołaja w
Nowej Rudzie. Następnie, jako wikariusz
posługiwał w Ścinawie, Chojnowie, Zgorzelcu w parafii p.w. św.Jana Chrzciciela.
Ostatnią wikariuszowską parafią była Bystrzyca Kłodzka. Stamtąd skierowany został na swoją pierwszą placówkę proboszczowską w Starym Waliszowie. Posługiwał
tam w latach 1984 do 2001. W 2001 roku
objął parafię p.w. Wniebowzięcia NMP w
Kobierzycach.
Odszedł do wieczności w 62. roku życia i
w 38. roku kapłaństwa. Ostatnie tygodnie
ziemskiej pielgrzymki przeżywał w szpitalu Wojskowym we Wrocławiu, złożony
ciężką chorobą. Znosił cierpliwie i pogodnie dolegliwości i cierpienia.
Ze śp. księdzem Zdzisławem spotkaliśmy
się na początku studiów seminaryjnych w
1965 roku. Szmat czasu przeżyty razem.

Czy można oddać słowami, co odczuwa
serce po odejściu przyjaciela?
Pozostaje ból. Pozostaje puste miejsce. Zbolałe serce chce jednak wypowiedzieć słowa wdzięczności wobec Pana Boga za dar
tego człowieka, kapłana, przyjaciela. Za to
wszystko, czym Stwórca przez ks. Zdzisława obdarował nas, jego kolegów. A myślę,
że nie tylko.
Ks. Zdzisław był dobrym, radosnym duchem każdego towarzystwa. Wnosił radość,
optymizm. Gdy był świadkiem trudnych,
bolesnych rozmów, zwykł był powtarzać
słowa psalmisty: „Nie unoś się z powodu
złoczyńców i nie zazdrość czyniącym nieprawość”.
Obdarzył go Bóg wyjątkowymi uzdolnieniami aktorskimi: umiłowaniem poezji. Z
lubością recytował całe, długie utwory klasyków. Pięknie przemawiał, miał wybitne
zdolności oratorskie.
Wygłaszał piękne kazania, homilie. Kochał liturgię i sprawował ją z żywą, głęboką
i prostą wiarą dziecka. Na zawsze pozostanie w mej pamięci ostatnia nasza wspólna
msza św., Pasterka, którą sprawowaliśmy
wspólnie w pokoju szpitalnym i tamtejsze
twoje ostatnie kazanie o radości z Bożego
Narodzenia. Już wtedy powoli szykowałeś się do odejścia. Już wtedy, przez tę mszę
św., przez spowiedź, przez komunię św. rodziłeś się dla nieba, dla wieczności.
Bądź tam, w domu Ojca szczęśliwy, błogosławiony. I pamiętaj o tych, którzy tutaj zostali i którym Ciebie brakuje.

KOMUNIKAT

Ogłoszenia drobne – praca

Uprzejmie informujemy, że od 6 listopada 2008 roku,
dzięki współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje, został
uruchomiony w Polsce “Telefon zaufania dla dzieci i
młodzieży - 116 111”.
Dzieci i młodzież z całej Polski mogą bezpłatnie dzwonić na ogólnokrajowy telefon zaufania. Wykręcając
numer 116 111, znajdą pomoc psychologów i pedagogów, którzy na co dzień rozwiązują sytuacje kryzysowe
najmłodszych.
Konsultanci z Fundacji Dzieci Niczyje odpowiedzą na
Twoje pytania, pokierują, doradzą, a przede wszystkim
pomogą. Nie bój się do nas zadzwonić, jesteśmy po to,
żeby Ciebie wysłuchać.
PAMIĘTAJ DROGIE DZIECKO I MŁODY CZŁOWIEKU!
Martwisz się czymś? Nie wiesz co masz robić? Chcesz
wiedzieć więcej? Zadzwoń do nas: 116 111, lub napisz:
adres strony internetowej: www.116111.pl

22 grudnia 2008 w Gminnym Centrum
Kultury i Sportu odbyło się Samorządowe
Spotkanie Opłatkowe. W tym roku gminną
wigilię swoją obecnością zaszczycił biskup
Edward Janiak. Radosnych Świąt Bożego
Narodzenia życzyli sobie m.in.: samorządowcy, radni, sołtysi, księża, strażacy, policjanci z terenu Gminy Kobierzyce.

Laur „EKOPRZYJAŹNI 2008”

ks.Andrzej Dziełak

Sauer-Danfoss szuka
W 2009 roku firma Sauer-Danfoss uruchamia w
Bielanach Wrocławskich przy ul. Logistycznej 1
nową, drugą w Polsce fabrykę.
Zatrudniać będzie przede wszystkim operatorów
CNC, pracowników magazynu i logistyki.
Aplikacje można składać drogą elektroniczną na
adres : rekrutacja@sauer-danfoss.com, dostarczyć do siedziby firmy przy ul. Metalowców 31
we Wrocławiu lub poprzez kwestionariusz osobowy, dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Kobierzyce oraz na stronie www.ugk.pl.
Więcej informacji na stronie
www.sauer-danfoss.com.

W dniu 15 styczeń 2009r. w Budynku Centrum Dydaktyczno–Naukowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z okazji Jubileuszu V-lecia miesięcznika Ekonatura,
Wójt Gminy Kobierzyce odebrał Laur „Ekoprzyjaźni 2008”
w kategorii dla wytrwałych, zaufanych członków wspierających - wspomagających idee edukacji ekologicznej w
Polsce.
Stowarzyszenie Ekonatura  zajmuję się ekologią, a w szczególności edukacją ekologiczną, rolnictwem ekologicznym,
żywnością ekologiczną, promocją produktów i urządzeń
ekologicznych. Gmina Kobierzyce jako jedyna gmina
na Dolnym Śląsku jest członkiem wspierającym Stowarzyszenie Ekonatura.  Przystąpiła do niego w 2004 roku.
Gmina Kobierzyce, pomimo   tak intensywnego rozwoju
gospodarczego, ma także na uwadze ochronę środowiska i
działania proekologiczne m.in. dążenie do skanalizowania
całej gminy, utylizację azbestu na naszym terenie, organizowanie selektywnej zbiórki odpadów, likwidację dzikich
wysypisk śmieci, sadzenie drzew i krzewów.

