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Niech radość i nadzieja nadchodzącego Bożego Narodzenia będzie z nami zawsze.
Niech Nowy Rok 2018 przyniesie zdrowie, sukcesy, pogodę ducha i wiele szczęścia.
Aby Święta Bożego Narodzenia były bliskością i spokojem, a Nowy Rok dobrym czasem
życzą
Elżbieta Regulska

Ryszard Pacholik

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce

Wójt Gminy Kobierzyce

W NUMERZE POLECAMY

3

Bezpieczeństwo
mieszkańców

6-7

Mikołajki
w Kobierzycach

12

Turniej piłkarski
w Kobierzycach
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Ważne telefony
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Sekretariat

Ryszard Pacholik
Piotr Kopeć
Maria Prodeus
Maria Wilk
Marta Szczygieł

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

Kobierzyce, 22.11.2017 r.
RINiŚ.OŚiGO.6220.0032.2017.003.17

OBWIESZCZENIE

RADA GMINY
Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Regulska
Zastępca Przewodniczącego
Henryk Łoposzko
Biuro Rady Gminy
Magdalena Marszałek-Wojciechowska

607 439 039
71 36 98 120

REFERAT OGÓLNY I SPRAW OBYWATELSKICH
Kierownik Referatu
Biuro Obsługi Klienta

Joanna Kłodzińska
Barbara Hebda
Magdalena Sypniewicz
Anna Janecka
Działalność gospodarcza Agata Krajewska

71 36 98 209
71 36 98 105
71 36 98 106
71 36 98 130
71 36 98 104

71 36 98 113
71 36 98 148
71 36 98 122
71 36 98 205
71 36 98 181
71 36 98 139

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ww. ustawy Wójt Gminy Kobierzyce wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
we Wrocławiu z wnioskiem o zajęcie stanowiska w związku z zamiarem odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu: „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na
l. 2018-2021”.

Kierownik Referatu
Rafał Krasicki
71 36 98 214
Nadzór inwestorski wod-kan, melioracje
Grzegorz Morawski
71 36 98 204
Wodociągi, kanalizacja sanitarna
Marta Listwan
71 36 98 192
Inwestycje, kanalizacja deszczowa
Dariusz Mirek
71 36 98 112
Inwestycje
Rafał Kołodyński
71 36 98 168
Zagospodarowanie przestrzenne
Grzegorz Maszka
71 36 98 180
Zdzisław Skrzyniarz
71 36 98 108
Opłaty adiacenckie, rewitalizacja, gospodarka niskoemisyjna
Hanna Żurawska
71 36 98 124
Gospodarka nieruchomościami
Marta Borkowska
71 36 98 110
Magdalena Cendrowicz
71 36 98 136
Ochrona Środowiska
Elżbieta Nawrocka
71 36 98 211
Monika Pilichowska
71 36 98 111
Paulina Tomaszewska
71 36 98 174

REFERAT DRÓG, TRANSPORTU I MIENIA KOMUNALNEGO
71 36 98 191
71 36 98 118
71 36 98 201
71 36 98 224
71 36 98 213
71 36 98 171
71 36 98 177
71 36 98 147

71 36 98 107
71 36 98 117

Anna Wilisowska
Anna Pietryk
Kamila Just
Elżbieta Rusin
Wojciech Duczek
Kamila Izraelska

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik USC

Barbara Świerczyńska

Stanowiska samodzielne
Kadry
Promocja gminy
Informatyka
Audytor wewnętrzny
Ewidencja ludności
Sprawy wojskowe i OC

Lucyna Suchecka
Agnieszka Jankowska-Jakus
Maria Okraszewska
Marek Milewski
Paweł Eljasiński
Paweł Giszko
Wiesława Suchecka
Henryk M. Bosiacki

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Radca Prawny		

Zgodnie z art. 47 cyt. wyżej ustawy z dnia 3 października 2008 r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,” przedmiotowy dokument może
podlegać procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Proponowane w obecnym dokumencie działania mają w większości charakter nieinwestycyjny. Do nielicznych zadań inwestycyjnych należą: przebudowa i modernizacja odcinków istniejących dróg publicznych; modernizacja chodników i przejść dla pieszych; modernizacja i budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej; termomodernizacje budynków. Zadania inwestycyjne
opisane są w większości w stopniu ogólnym, co odpowiada koncepcyjnej fazie ich realizacji. Prawdopodobieństwo wystąpienia
negatywnych oddziaływań na środowisko, w związku z realizacją wymienionych przedsięwzięć jest niskie, a ewentualne oddziaływania będą miały zasięg lokalny, charakter jednorazowy, krótkotrwały i odwracalny, nie będą niosły ze sobą oddziaływań
skumulowanych lub transgranicznych. Będą realizowane głównie na terenach zurbanizowanych i zainwestowanych.
Mając zatem na uwadze cechy obszaru objętego oddziaływaniem oraz charakter planowanych działań i skalę możliwego
oddziaływania można uznać, że realizacja zadań przedstawionych w przedmiotowym dokumencie nie powinna znacząco
negatywnie wpłynąć na poszczególne komponenty środowiska.
W związku z powyższym, po uwzględnieniu uwarunkowań, o których mowa w art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie (…), działając na podstawie art. 48 ww. ustawy, odstępuję od sporządzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla projektu: „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na l. 2018-2021”.
Podano do publicznej wiadomości przez:
1. Umieszczenie na BIP-ie i na tablicy ogłoszeń w: Urzędzie Gminy w Kobierzycach.
2. Umieszczenie na stronie internetowej www.ugk.pl.
3. Ogłoszenie w prasie lokalnej.

POSTERUNEK POLICJI W KOBIERZYCACH

ul. Witosa 7, 55-040 Kobierzyce, tel. 71 31 11 107

71 36 98 226

asp. Radosław Choma
kom. 601-810-541

sierż. Łukasz Cywiński
kom. 601-814-402

mł. asp. Paweł Artymowicz
kom. 601-816-329

71 36 98 155
71 36 98 156
71 36 98 176
71 36 98 162
71 36 98 161
71 36 98 149

radoslaw.choma@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.

lukasz.cywinski@wroclaw.wr.policja.gov.pl
Rejon 2: Bielany Wrocławskie (w obrysie ul. Kłodzka,
ul. Wrocławska numery nieparzyste wszystkie i parzyste 2-26, ul. Kolejowa, ul. Błękitna, ul. Słoneczna
numery parzyste, ul. Tęczowa numery parzyste,
ul. Ogrodowa 42-68 oraz numery nieparzyste od
ul. Klecińskiej do ul. Słonecznej, CH Bielany, CH Auchan, ul. Irysowa), Ślęza, Wysoka.

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

REFERAT EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
Kierownik Referatu
Oświata publiczna
Oświata niepubliczna
Org. pozarządowe
Sport
Fundusz Sołecki

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem nr WSI.410.487.2017.DK z dnia 16 listopada 2017 r. wyraził
opinię, iż dla projektu dokumentu „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na l. 2018-2021 r.” nie jest
wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

71 36 98 146

REFERAT ŚRODKÓW ZEW. I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Kierownik Referatu
Monika Penczak
Pozyskiwanie środków zew.
Anna Dudarska
Małgorzata Polis
Zamówienia publiczne Sylwester Janaszkiewicz
Paweł Piwowarski
Angelika Pucek
Jolanta Urbaś

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)

Wójt Gminy Kobierzyce informuje
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu
„Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na l. 2018-2021”.

REFERAT INWESTYCJI, NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA

Kierownik Referatu
Piotr Ligas
Inwestycje drogowe
Adam Wielgo
Drogi i organizacja ruchu Joanna Najmrodzka
Drogi i infrastruktura
Emilia Zimoch
Komunikacja zbiorowa, lok. infrastruktury
Małgorzata Seredyńska
Oświetlenie drogowe
Zbigniew Ratajewski
Gospodarka mieszkaniowa Marta Stachów
Cmentarze komunalne Rafał Chmielewski
Place zabaw, Infrastruktura sportowa
Patrycja Bej
Zarządzanie ekipą porządkową
Jarosław Komorowski
Kontrola pasów drogowych Michał Mirowski

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko

71 36 98 103
71 36 98 131
71 36 98 132

REFERAT FINANSOWY

Wymiar podatków lokalnych od osób fizycznych
Magdalena Bąk
Agnieszka Łysakowska
Edyta Duniec
Wymiar podatków lokalnych od osób prawnych
Jacek Skrzyniarz
Księgowość podatkowa Anna Bojdo
Kasa		
Gospodarka odpadami Joanna Kunert
Egzekucja opłat
Marcin Kałka
Zobow. z tyt. opłat
Monika Kasprzak

Wójta Gminy Kobierzyce

798 740 461

71 36 98 196
71 36 98 207
71 36 98 183
71 36 98 197
71 36 98 186
71 36 98 129
71 36 98 206

Urząd Gminy:

71 36 98 208
71 36 98 163

Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, tel. 71 36 98 106, 71 36 98 125, fax 71 31 11 252

71 36 98 138
71 36 98 200
71 36 98 199
71 36 98 203
71 36 98 189
71 36 98 202
71 36 98 000
71 36 98 017

Opinie na temat działalności Urzędu Gminy Kobierzyce proszę przekazywać:

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
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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
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Agnieszka Jankowska-Jakus.

Redaguje zespół:

Wojciech Duczek, Krzysztof Kmiecik, Janusz Kołodziej, Piotr Kopeć, Elżbieta Regulska,
Anna Wilisowska, Maria Wilk.
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Bezpieczeństwo mieszkańców
Gminy Kobierzyce
Ryszard Pacholik, Wójt Gminy Kobierzyce
14 grudnia 2017 r. zorganizował spotkanie dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości: Wysoka, Ślęza, Bielany
Wrocławskie. W ostatnim czasie na tym
terenie znacząco wzrosła liczba włamań
do budynków, nasiliły się też kradzieże
mienia. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele policji: podinspektor Mariusz
Ryszkiewicz, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Wrocław-Krzyki, aspirant
sztabowy Sławomir Kniat, Kierownik Posterunku Policji w Kobierzycach, dzielnicowi Posterunku Policji w Kobierzycach:
młodszy aspirant Paweł Artymowicz, sierżant Łukasz Cywiński oraz przedstawiciele gminy i radni.

•• zapewnienie całodobowych patroli policyjnych – działanie będzie w całości sfinansowane z budżetu Gminy Kobierzyce,
•• zamontowanie nowoczesnego monitoringu, co umożliwi szybką i skuteczną
interwencję policji – działanie będzie
w całości sfinansowane z budżetu Gminy
Kobierzyce,
•• zwiększenie liczby etatów policjantów poprzez utworzenie Komisariatu Policji (decyzję w tej sprawie podejmie Komendant
Główny Policji).
Podinspektor Mariusz Ryszkiewicz, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji
Wrocław-Krzyki przedstawił raport dotyczący ostatnich włamań i kradzieży. Ponadto poinformował o działaniach opera-

Przedstawiciele policji szczegółowo odpowiadali na pytania

Ryszard Pacholik, Wójt Gminy Kobierzyce
zapewnił o zaangażowaniu gminy w działania dotyczące na rzecz poprawy bezpieczeństwa:

Na zebranie przyszło wielu mieszkańców

cyjnych prowadzonych przez policję oraz
zapewnił zwiększenie ilości patroli policyjnych. Zaapelował o wzmożoną czujność
mieszkańców.

POLICJA PRZYPOMINA

3
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Trzy pytania do....

Wójta Gminy Kobierzyce – Ryszarda Pacholika
– Panie Wójcie. W ostatnich dwóch wydaniach biuletynu samorządowego „Kobierzyce. Moja Gmina – Moja Wieś” omówiliśmy wybrane inwestycje realizowane
w naszej gminie w 2017 roku. Czy chciałby Pan uzupełnić ten przegląd?
Ryszard Pacholik – Ze zrozumiałych
względów (ograniczona pojemność biuletynu), omawiając najważniejsze inwestycje w Gminie Kobierzyce w 2017 roku,
skoncentrowaliśmy się tylko na kilku
dziedzinach. Chciałbym jeszcze powrócić
do największego w historii naszej gminy
przedsięwzięcia, jakim jest budowa kanalizacji sanitarnej w 11 miejscowościach
centralnej i południowej części. Obecnie
jest przygotowywana szczegółowa koncepcja przebiegu sieci kanalizacyjnej
w poszczególnych miejscowościach.
Równolegle projektanci pracują nad rozwiązaniami technicznymi, a wszystko po
to, by majowy termin rozpoczęcia prac w
2018 roku został dotrzymany. Pierwsze
działania powinny nastąpić w miejscowościach położonych blisko budowanej
oczyszczalni ścieków, czyli w Pełczycach
i Kuklicach. Chcemy, by w 2018 roku prace budowlane rozpoczęły się we wszystkich wsiach objętych tym projektem.
Szczegóły dotyczące realizacji poszczególnych etapów inwestycji będą podane

do publicznej wiadomości na specjalnie
zwołanych zebraniach wiejskich w lutym 2018 roku (styczniowy termin został zmieniony, na prośbę mieszkańców,
ze względu na ferie zimowe). Jestem
przekonany, że podołamy temu zadaniu,
a swój optymizm opieram na tym, że
główny wykonawca projektu już wcześniej pracował w naszej gminie i ze swoich zadań wywiązał się bardzo rzetelnie
i terminowo.
– Dawno nie pisaliśmy o transporcie
gminnym. Czy ma Pan jakieś nowe, ciekawe informacje?
Ryszard Pacholik – Rozstrzygnęliśmy
niedawno przetarg na świadczenie
usług przewozowych w ciągu najbliższych 10 lat. Te usługi zapewni konsorcjum firm Marco Polo i Sevibus. Zgodnie
z zapisem w kontrakcie, na trasy wyruszą nowe autobusy (wszystkie klimatyzowane i dostosowane do przewozu
osób niepełnosprawnych i matek z małymi dziećmi), a obecnie trwa montaż
tych pojazdów.
– Jakie są Pańskie przewidywania dotyczące rozwoju Gminy Kobierzyce
w 2018 roku?
Ryszard Pacholik – Przyszły rok zapowiada się rekordowo pod względem
ilości realizowanych inwestycji oraz za-

Nowe autobusy dla Gminy Kobierzyce

pisanych w budżecie środków przeznaczonych na ich realizację. O szczegółowych planach poinformujemy Państwa
w kolejnych wydaniach biuletynu samorządowego „Kobierzyce. Moja Gmi-

na – Moja Wieś”. Ja wierzę, że to będzie
dobry rok!
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał – Janusz Kołodziej

Przedświąteczne
spotkania
13 grudnia uczniowie kl. V i VI Szkoły
Podstawowej im. Unicef z Bielan Wrocławskich udali się do Wierzbic, gdzie w
Zespole Szkół Specjalnych przy Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym pokazali
przedstawienie jasełkowe pt. „Awantura
w Przechwałkowie”. Inscenizacja została ciepło przyjęta przez wychowanków ośrodka i wprowadziła obecnych
w nastrój Bożego Narodzenia. Wszyscy
uczestnicy spotkania wspólnie zaśpiewali kolędy, a następnie zwiedzili szko-

łę, po której oprowadzała ich dyrektor
Barbara Kosińska. Dla obu stron było to
sympatyczne spotkanie, które z pewnością zaowocuje wspólnymi działaniami
w przyszłości. Natomiast w niedzielę
17 grudnia mieszkańcy Bielan Wrocławskich i okolic, przedstawiciele urzędu
gminy i szkoły mieli możliwość obejrzenia inscenizacji i tańców dzieci oraz
wspólne pośpiewać kolędy. Publiczność
reagowała bardzo żywo, pełna podziwu
dla umiejętności najmłodszego pokole-

Uczniowie z Bielan Wrocławskich odwiedzili dzieci z ośrodka w Wierzbicach

Jasełka bardzo się podobały

nia. Na wstępie mieliśmy okazję zobaczyć „Taniec Śnieżynek” w wykonaniu
uczennic z klasy 3 c, a później przedstawienie „Awantura w Przechwałkowie”.
Szczególne podziękowania należą się
rodzicom, którzy wykonali piękne stroje
oraz zaangażowali się w przygotowane
całego przedsięwzięcia. Ogromne podziękowania za zorganizowanie kiermaszu świątecznego kierujemy też do rady
rodziców. Zbiórka realizująca idee naszego patrona została przeprowadzona
na rzecz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Wierzbicach i dzieci z Syrii, aby
mogły przetrwać zimę.
Joanna Para, Katarzyna Jóźków-Gaj

EDUKACJA 5

Certyfikat dla Szkoły
w Bielanach Wrocławskich
„Geniusz wskazuje drogę, którą kroczy talent”
(Marie von Ebner-Eschenbach)
W Szkole Podstawowej im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich w dniu 15 września 2017 r. odbył się audyt mający na celu przedłużenie Certyfikatu Szkoły Wspierającej Uzdolnienia. Podczas spotkania komisji
audytowej z dyrektorem szkoły, wicedyrektorami, nauczycielami, uczniami i rodzicami przedstawiono
w formie prezentacji multimedialnej sprawozdanie z realizacji wymienionego programu. Podkreślono
zaangażowanie wszystkich podmiotów szkoły w realizację programu, czego ukoronowaniem była decyzja o przedłużeniu wcześniej nadanego Certyfikatu. Na wyróżnienie zasługuje fakt diagnozowania
indywidualnych predyspozycji uczniów, dobieranie przez nauczycieli metod pracy do prezentowanych
stylów uczenia się dzieci oraz opracowanie dla najzdolniejszych z nich indywidualnych programów nauki. Warto podkreślić również duże wsparcie ze strony rodziców odnośnie realizacji wielu przedsięwzięć.
Szkoła dzieli się swoimi doświadczeniami w zakresie uzdolnień podając przykłady dobrych praktyk na
stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji. Za podejmowane działania i opublikowanie ich na wymienionej stronie szkoła uzyskała Certyfikat Szkoły Odkrywców Talentów. Podczas Międzynarodowej Konferencji Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień „Uczniowie szczególnie uzdolnieni jako kapitał kulturowy”,
która odbyła się 15 listopada 2017 r. we Wrocławiu, nasza szkoła otrzymała prestiżowy Certyfikat Szkoły
Wspierającej Uzdolnienia na kolejne pięć lat. Jest on potwierdzeniem znaku jakości pracy szkoły w tym
obszarze. Dyrektor szkoły szczególne podziękowania kieruje do nauczycieli, którzy dzięki zaangażowaniu, pracy zespołowej i twórczemu podejściu odkrywają w każdym uczniu jego mocne strony, umożliwiając odniesienie każdemu sukcesu na miarę posiadanych możliwości.
Beata Ćwiek – Dyrektor SP
Joanna Piegowska – Wicedyrektor SP

Gminy konkurs recytatorski
W środę, 29 listopada 2017 r. odbył się
w Szkole Podstawowej w Tyńcu Małym
Gminny Konkurs Recytatorski klas I-III.
Brała w nim udział wyjątkowo duża grupa
uczniów ze szkoły w Bielanach Wrocławskich, Pustkowie Żurawskim, Pustkowie
Wilczkowskim, Wysokiej oraz z Tyńca
Małego. Dzieci reprezentowały wysoki
poziom. Komisja przyznała w kategorii
klas I aż 4 nagrody: I miejsce dla Piotra
Słabickiego, ucznia SP z Tyńca Małego, dwa II miejsca dla Emilii Sobańskiej,
uczennicy SP z Tyńca Małego oraz Marii
Żuberek, uczennicy SP z Pustkowa Żurawskiego, III miejsce dla Niny Koprowskiej,
uczennicy SP z Wysokiej oraz wyróżnienie
dla Magdaleny Winiarskiej, uczennicy SP

z Pustkowa Wilczkowskiego. W kategorii
klas II przyznano 3 nagrody: I miejsce zajęła Maja Lewko, uczennica SP z Wysokiej,
II miejsce zajęła Olivia Udała, uczennica
SP w Tyńcu Małym, III miejsce zajęła Daria Auguścik, uczennica SP z Pustkowa
Żurawskiego. Podium w kategorii klas
III zajęli: I miejsce dla Kacpra Połobiatko,
ucznia SP z Bielan Wrocławskich, II miejsce dla Alexandra Ochmana, ucznia SP
z Tyńca Małego oraz III miejsce dla Aleksandry Samojedny, uczennicy SP z Bielan
Wrocławskich. Na koniec wręczono dyplomy i nagrody wszystkim uczestnikom
i zaproszono do udziału w konkursie
w przyszłym roku.
Izabela Michalczyk

Przedszkolny kiermasz
w Wysokiej

Rodzice chętnie kupowali wyroby swoich pociech

Laureaci konkursu recytatorskiego w Tyńcu Małym

Pierniczki, świeczniki, bałwanki, bombki,
aniołki, choinki z makaronu i wiele innych
świątecznych ozdób można było kupić
na II Kiermaszu Bożonarodzeniowym
w Przedszkolu Samorządowym w Wysokiej. Wychowawczynie wspólnie ze swoimi
małymi podopiecznymi stworzyły wiele
pięknych ozdób. Rodzice z niecierpliwością
czekali na kiermasz. Z ciekawością oglądali
i kupowali wyroby swoich pociech. Na specjalnie przygotowanych stoiskach znalazł
się również zakątek Świętego Mikołaja

gdzie można było wylosować życzenie,
stoisko z rękodziełem i warsztaty plastyczne, na których pod okiem nauczycielek
można było wykonać piękną własnoręcznie robioną kartkę świąteczną. Natomiast
w kawiarence przygotowanej przez rodziców można było zjeść przepyszne ciasto
i chwilę odpocząć w świątecznym klimacie.
Kiermasz cieszył się dużym powodzeniem
i wprowadził wszystkich w nastrój Świąt
Bożego Narodzenia.
Ewelina Związek
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Święta tuż tuż...
Święta tuż tuż... a świąteczną atmosferę można już było poczuć w drugi grudniowy weekend w Kobierzycach. Wszystko to za sprawą Festynu
Świątecznego, podczas którego nie zabrakło fantastycznych atrakcji zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Wspólne świętowanie rozpoczęło się
uroczystym zapaleniem lampek na choince przed Halą Sportowo-Widowiskową. Razem z Wójtem Gminy Kobierzyce Ryszardem Pacholikiem
oraz Przewodniczącą Rady Gminy Kobierzyce Elżbietą Regulską wspólnie
odliczaliśmy sekundy dzielące nas od rozpoczęcia kobierzyckiego festynu... i zaczęło się!
Przez cały weekend w hali trwały rozmaite, świąteczne warsztaty, podczas których mieliśmy przyjemność gościć dzieci i młodzież ze świetlic
profilaktycznych funkcjonujących w miejscowościach Gminy Kobierzyce.
Warsztaty miały na celu integrację dzieci i młodzieży poprzez wspólną
pracę, przygotowywanie wyjątkowych, kolorowych ozdób świątecznych. Nie mogło także zabraknąć Świętego Mikołaja, z którym można
było wykonać pamiątkowe zdjęcia, a także stoisk promocyjnych, w tym
m.in. wyrobów i rękodzieła Kół Gospodyń. Wspólną zabawę poprzez
sportowe konkurencje zapewnił Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji,
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natomiast Kobierzycki Ośrodek Kultury reprezentowali uczestnicy naszych sekcji: Kobierzycki Klub Poszukiwaczy Tajemnic
Przeszłości zaprezentował gościom starodawny taniec, zespół
„Jarzębina” i Reprezentacyjny Chór Dziecięcy kolędowali na
scenie. Na koniec nie mogło zabraknąć także tradycyjnej już
„dyskoteki z Mikołajem”.
Dla dzieci przygotowano także kącik malowania buziek, dmuchańce i skakańce, słodki poczęstunek, a także zapewniono
animatorów wyczarowujących z balonów niezwykłe zwierzaki.
Nieco starsi widzowie mogli wysłuchać koncertu Zespołu Kameralnego Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych a także Folk Kapeli „Góralska Hora”. Zapraszamy do foto-galerii.
Anita Kruczykowska
zdjęcia: Krzysztof Tatrocki
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Wigilia Sybiracka
„Tej nocy jest łatwiejszy świat, zdarzyć się może każdy cud.
Co rok od dwóch tysięcy lat jest przecież dzieckiem Bóg”
W poniedziałek 18.12.2017 r. w Kobierzyckim Ośrodku Kultury odbyła się „Wigilia
Sybiracka”. Tego wyjątkowego dnia gościliśmy członków Związku Sybiraków Koła
Terenowego w Kobierzycach. W rodzinnej,
pełnej ciepła i ludzkiej życzliwości atmosferze wspólnie kolędowaliśmy, dzieliliśmy
się opłatkiem i przeżywaliśmy magię nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.
Program artystyczny wigilii przygotowali
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polskich Odkrywców i Podróżników, a tak-

że młodzież z Kobierzyckiego Ośrodka
Kultury. Na scenie pojawili się Aniołowie,
Pastuszkowie, Trzej Królowie, Józef i Maryja z Dzieciątkiem, a także Herod i Diabeł.
Wszystko to za sprawą uczniów, którzy
przygotowali dla naszych gości jasełka.
W przedstawieniu nie zabrakło polskich,
tradycyjnych kolęd. Na koniec zaprezentowały się dziewczęta z sekcji wokalnej
KOK, wykonując utwory: „Mario, czy już
wiesz?”, „Mizerna cicha” oraz „Let it’s snow”.
Anita Kruczykowska

Szachy w Wysokiej
Pierwszy mistrz świata miał ojca, który
mawiał: „naucz dziecko grać w szachy,
a o swoją przyszłość nie będziesz się martwił”. Uważam, że ten niewspółczesny już
dziś człowiek, musiał się znać na rzeczy,
a z zawodu był prawnikiem i ekonomistą.
Obecnie, w czasach chaosu komputerowo-komórkowej różnorodności, ta królewska gra dla dzieci, to najlepsze narzędzie pedagogiczne. Dlatego w Wysokiej
od roku solidnie gramy w szachy. Szkoła
w Wysokiej czynnie uczestniczy w słynnej
już innowacji pedagogicznej „Edukacja
przez Szachy w Szkole”. Niewielu ludzi wie,
że szachy posiadają własny (magiczny)
system nagradzania. Rozwijają bowiem
strategiczne myślenie, uczą koncentracji
i w sposób naturalny namawiają do wytrwałości i cierpliwości. Jest to też wspaniała zabawa, która wymaga tak potrzeb-

nej dziś ciszy. Oczywiście szachy karają też
natychmiast, błyskawiczną przegraną za
nieprawidłowy ruch, za nieuczciwość, czy
zły plan. Po porażkach jednak należy się
podnosić, a nie skarżyć, czy płakać. W naszej szkole posiadamy wzorcowe diamenty jak Filip Pawicki, który ma już w swoim
CV, uczestnictwo w mistrzostwach świata
w Chinach, czy Rumunii. Fantastycznie
prezentujemy się także na mistrzostwach
Polski Szkół, gdzie sukcesy odnosi Martyna Jędrzejko. Na własnym podwórku
(jak na razie), czyli po trzech turniejach,
prowadzimy w Dolnośląskiej Lidze Szkół,
w której rywalizuje dwadzieścia różnych
szkół i gra około dwustu uczniów. Zapraszamy wszystkich chętnych na finał 2 lutego 2018 roku, gdzie wręczonych zostanie
ponad 60 medali i tyleż pucharów.
Wojciech Babijczuk

Spotkanie upłynęło w miłej, świątecznej atmosferze

Matematyku – orientuj się!
Uczniowie polubili „królewską grę”

Zdrowo i sportowo

Matematyczny marsz na orientację

Marsze organizowane są od 2003 roku.
Ich celem jest połączenie sportu i rekreacji z matematyką oraz promocją terenów zielonych Wrocławia i okolic. Jest to
obecnie największa popularna impreza na
orientację w Polsce. W zawodach uczestniczą 3-osobowe patrole uczniów lub nauczycieli i rodziców. Posługując się mapą
i kompasem, muszą odszukać w terenie
punkty kontrolne zaznaczone na mapie
oraz wyznaczyć na mapie i odnaleźć w terenie tajemnicze punkty kontrolne, będące rozwiązaniami geometrycznych zadań
konstrukcyjnych i rebusów. W tym roku
Matematyczny Marsz na Orientację odbył
się w Parku Zachodnim na wrocławskich
Popowicach, a baza zawodów była zlokalizowana w bardzo gościnnej Szkole
Podstawowej nr 3. W tegorocznych zawo-

dach wzięły udział 363 patrole, co daje
1089 uczestników. Wśród nich znalazło
się 27 uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Kobierzycach, którzy pod opieką nauczycielek spędzili jesienną sobotę na
świetnej zabawie z matematyką w parku
i na szkolnym podwórku. Uczestnicy zawodów w czasie oczekiwania na start i wyniki,
korzystali z wielu atrakcji przygotowanych
przez organizatorów, były to między innymi: konkursy sportowe, turniej łamigłówek
logicznych, rozgrywki rummikuba, kurs
układania kostki Rubika, kurs i zawody
w wiązaniu węzłów żeglarskich, konkurs
wiedzy o Parku Zachodnim, pokazy sportowe, taneczne i układania kostki Rubika
na czas, koncert na bum-bum-rurkach,
oraz warsztaty taneczne.
Weronika Kuriata

Kobierzyckie Przedszkole Samorządowe
w ramach projektu Kids&Sport przystąpiło do ogólnopolskiej akcji Zdrowo i Sportowo, której celem jest aktywizacja ruchowa dzieci, szkolenie kadry pedagogicznej
i przekazywanie rodzicom informacji z zakresu zdrowych nawyków, aktywnego
trybu życia i harmonijnego rozwoju psychomotorycznego dziecka. Poprzez zabawę i codzienne zajęcia, uświadamiamy
dzieciom, jak przyjemna jest aktywność fi-

W zdrowym ciele – zdrowy duch!

zyczna – w ten sposób bowiem budujemy
u najmłodszych zdrowe nawyki aktywnego życia. Staramy się zaszczepić potrzebę
ruchu i zdrowego stylu życia także wśród
rodziców – ponieważ sądzimy, że najlepszą edukacją dla dzieci jest posiadanie
odpowiednich wzorców w postaci otaczających ich dorosłych. Musimy wszyscy stać
się, w miarę możliwości, zdrowymi modelami dla naszych dzieci.
Magdalena Kukla
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Kiermasz świąteczny
w Pustkowie Żurawskim
Dnia 9 grudnia 2017 r. z inicjatywy rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Pustkowie Żurawskim został zorganizowany kiermasz świąteczny, z którego dochód w całości został przekazany
na pomoc w leczeniu pana Michała
K. W czasie trwania kiermaszu dzieci
z przedszkola zaprezentowały przedstawienie na postawie baśni pt. „Dziewczynka z zapałkami” Ch. H. Andersena,
miał również miejsce występ taneczny
pod nazwą „Świąteczny czas”. Do akcji
charytatywnej również dołączyli stra-

żacy z OSP w Pustkowie Żurawskim.
Kiermasz obfitował w różnorodne atrakcje, między innymi licytacje pięknych
bożonarodzeniowych ozdób i stroików.
Atrakcją dla dzieci był Mikołaj, który częstował ich słodyczami oraz przejażdżka
wozem strażackim. Całość imprezy przebiegała w nastroju świątecznej radości,
którą odczuwać możemy tym bardziej,
że wszystkie zarobione pieniądze przyczynią się do polepszenia stanu zdrowia
pana Michała.
Anna Waniszewska

Mali aktorzy zagrali wspaniale

Projekt „Kulturalny kibic”
W ZSP Wysoka w roku szkolnym 2017/2018
organizowany jest projekt „Kulturalny
kibic”. Tak często dochodzą do nas informacje z mediów o kolejnych incydentach
mających miejsce na stadionach, halach
widowiskowo – sportowych związanych
z agresywnym zachowaniem. Źródło ta-

kiego problemu tkwi w braku umiejętności kulturalnego kibicowania, szczególnie
u młodych ludzi. Zgodnie z założeniami
naszego projektu w szkole będziemy zwiększać grupę „fanów sportu” o wysokim
morale, świadomych idei kibicowania,
wyedukowanych w różnych dyscyplinach

sportowych, głoszących ideę sportowej
rywalizacji i zdrowego stylu życia. Właściwe
zachowania młodych kibiców, dzięki modelowaniu ich zachowań sportowych oraz
powtarzaniu odpowiednich doświadczeń
zostaną przeniesione na sytuacje pozaszkolne. W ZSP w Wysokiej powstała „Szkol-

„Kulturalni kibice” ze szkoły w Wysokiej

Czytanie na dywanie
w Tyńcu Małym
Piękne święto książki i czytelnictwa odbyło
się w piątek 1 grudnia w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Mazowieckiego w Tyńcu Małym. Wraz z radą rodziców i grupą
uczniów przygotowano kiermasz książek,
wystawę książek szytych na miarę, czyli wyszywanych i ozdabianych przez uczniów,
kawiarenkę i czytanie na dywanie. Naszymi gośćmi byli prof. Ludmiła Dziewięcka-Bokun, która czytała dzieciom fragment
„Muminków”, redaktor Leszek Mordarski,
który w niezwykle realistyczny sposób
przeczytał fragment „Kubusia Puchatka”,
Tadeusz Pawłowski – ikona i trener WKS
Śląsk, który przedstawił dzieciom drogę
Roberta Lewandowskiego do sławy. Swoją
opowieść zilustrował fragmentami z książki
biograficznej o piłkarzu. A na koniec Mark

Postlethwaite, artysta malarz, przeczytał
wraz z Szymonem, swoim synem, opowiadanie o człowieczku-patyczku „Stickman”.
Tym angielskim akcentem zakończono
główną część popołudnia na dywanie
i przy kominku. Następnie przyszła kolej na
konkurs literacki: na podstawie fragmentu
przeczytanego tekstu, trzeba było zgadnąć tytuł książki. Przepyszne ciasta dostarczone przez rodziców i babcie rozeszły się
w mgnieniu oka. Podobnie znikały książki
z kiermaszu. Goście czuli się doskonale
w murach naszej szkoły. Mamy nadzieję, że
w kolejnych edycjach „Czytania na dywanie i przy kominku” będziemy mogli gościć
jeszcze więcej mieszkańców Tyńca Małego
i okolicznych wiosek.
Izabela Michalczyk

Kiermasz książek cieszył się powodzeniem

na Grupa Fanów Piłki Ręcznej”. Dziewczęta
z klas IV-VII aktywnie uczestniczą w zajęciach piłki ręcznej w ramach akcji „Zręczne
Dzieciaki”. Zajęcia odbywają się dwa razy
w tygodniu w godzinach wieczornych. Dodatkowo w ramach zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniowie naszej szkoły mogą uczestniczyć w zajęciach
piłki ręcznej. Zamiłowanie do piłki ręcznej
i chęć poszerzania swojej wiedzy z tej dyscypliny były podstawą do realiizacji projektu „Kulturalny Kibic”. Dzięki uprzejmości
Gminy Kobierzyce, która organizuje nam
przejazdy na mecze i aktywnie wspiera piłkę ręczną, nasi uczniowie mogą kibicować
w meczach rozgrywanych przez drużynę
KPR Kobierzyce w PGNiG Superlidze Kobiet.
Jest to dla naszych dzieci bardzo pouczająca lekcja wychowania fizycznego spędzona prawie na boisku. Miejmy nadzieję,
że z dzieci, które tak aktywnie uczestniczą
w zajęciach piłki ręcznej i z zapałem kibicują
drużynie KPR-u, w przyszłości wyrosną reprezentanci Polski w tej dyscyplinie sportu.
Monika Wilczyńska, Magdalena Basiuk
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Zamieszanie
w krainie bajek
W dniu 10 listopada b.r. w świetlicy
wiejskiej w Pełczycach odbyło się przedstawienie p.t. „Zamieszanie w krainie
bajek”, na które zostali zaproszeni wszyscy mieszkańcy sołectwa. Plakaty promujące przedstawienie wykonały dzieci
uczęszczające do świetlicy środowiskowej, które następnie zostały rozwieszone
na tablicach ogłoszeniowych sołectwa.
W przedstawieniu wystąpiły wszystkie
dzieci uczęszczające do świetlicy. Stroje
oraz scenografię mali mieszkańcy wykonali według własnej inwencji pod czujnym okiem pani instruktor Pauliny Wójcik, która równocześnie była reżyserem

przedstawienia. Na spektakl licznie przybyli dorośli mieszkańcy sołectwa, którzy
obejrzeli bardzo interesujące oraz pełne
humoru przedstawienie, w którym nie
zabrakło takich opowieści jak „Jaś i Małgosia”, „Czerwony kapturek”, „Pszczółka
Maja”, czy „Kopciuszek”. Po zakończeniu
przedstawienia gromkimi niekończącymi się brawami mieszkańcy sołectwa
Pełczyce podziękowali małym aktorom.
Na zakończenie spotkania wszyscy przybyli goście zostali zaproszeni na poczęstunek.
Sołtys sołectwa Pełczyce – Tomasz Stalski.
zdjęcie: Tomasz Stalski

Wyjątkowy prezent
mikołajkowy
Z okazji Mikołajek rodzice dzieci z klasy
0 „c” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Wysokiej przygotowali dla małych
odbiorców wspaniałą niespodziankę. Wystawili inscenizację o tematyce
świątecznej pt. „Kłopoty Śnieżynek”.
Zaprezentowali swoje talenty aktorskie
dostarczając małym odbiorcom wielu
radosnych przeżyć. Samodzielnie przy-

gotowali również kostiumy oraz scenografię. Na przedstawienie zaproszone
zostały wszystkie dzieci z klas zero. Mali
widzowie byli zaskoczeni, ale jednocześnie bardzo zadowoleni z takiej niespodzianki. Na zakończenie wszystkie
dzieci zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie
z aktorami.
Joanna Eljasińska

Pamiątkowe zdjęcie widzów z aktorami

Znajdźmy nić porozumienia

Witajcie w naszej bajce

List do Św. Mikołaja

Tradycyjnie już Dzień Życzliwości w Szkole
Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim
jest dniem szczególnym. Obfitował w wiele zdarzeń, które miały przypomnieć nam
wszystkim znaczenie w życiu dobra, ciepła
i życzliwości. W związku z tym uczniowie
odpowiedzieli na prośbę mamy chorego
Pawełka o przyłączenie się do akcji „Marzycielska Poczta”. Celem akcji jest pisanie
listów i kartek do osób, które na nie czekają.
Pawełek, tak jak my wszyscy, lubi je otrzymywać. W związku z tym uczniowie klas
IV– VII w listach adresowanych do niego
pisali o sobie, swoich zainteresowaniach,
marzeniach. Życzyli chłopcu wszystkiego
najlepszego, radości i powrotu do zdrowia.
Te kartki były niejednokrotnie uzupełnione
o bardzo osobiste rysunki. Uczniowie klas
I–III malowali dla Pawełka laurki. Trzeba
zaznaczyć, że z wielkim zaangażowaniem
przystąpili do pracy starając się, żeby wykonane przez nich kartki były piękne i choremu chłopcu sprawiły wiele radości.

Mikołaj przybył z workiem prezentów

5 grudnia 2017 na zaproszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach do naszej gminy przybył Św. Mikołaj z workami prezentów dla 30 dzieci
w wieku przedszkolnym. W trakcie zabawy dzieci tańczyły, bawiły się, malowały
papierowe bombki, którymi pięknie udekorowały choinkę. Dzieciom bardzo podobały się paczki, wszystkie chciały zrobić sobie zdjęcie z Mikołajem. Aby mógł
on do nas w tym roku przybyć pomogli
nam nasi przyjaciele: STENA Recycling
Sp. z o.o z siedzibą w Pustkowie Żu-

rawskim, Fabryka Czekolady Mondelēz
z Bielan Wrocławskich, Stowarzyszenie
„Bielany dla Ciebie” oraz Kobierzycki
Ośrodek Kultury. Ci wspaniali pomocnicy Św. Mikołaja przyczynili się do tego, że
paczki były obfite. Osobom tym bardzo,
bardzo serdecznie dziękujemy i życzymy
wszystkim Wesołych Świąt. Nad realizacją kolejnej edycji projektu socjalnego
„List do Św. Mikołaja” czuwali pracownicy
socjalni oraz asystent rodziny GOPS Kobierzyce.
Mariola Sikora i Anna Czerwińska

Symboliczna nić porozumienia była bardzo długa

Przedszkolaki z grupy „0” również zostały
zapoznane z obchodzonym Dniem Życzliwości. Zanim zaczęły malować kartki dla
Pawełka, pani pedagog wprowadziła maluchy do tematu poprzez wspólną zabawę.
Pod wybrane adresy w gminie dotarły
kartki, w których uczniowie naszej szkoły, odpowiadając na hasło tegorocznych
obchodów przekazywali symboliczną nić
porozumienia. Otrzymał ją Wójt Ryszard
Pacholik, przedstawiciele służby zdrowia,
Ochotnicza Straż Pożarna, Policja i nasi koledzy ze szkół na terenie gminy.
Podsumowaniem dnia było stworzenie
symbolicznej nici porozumienia. Składały
się na nią radosne, wykonane przez nas
buźki, które teraz rozwieszone na korytarzu, przypominają nam o znaczeniu życzliwości w naszych codziennych relacjach.
Słodki poczęstunek złożony z ciast i ciasteczek przygotowanych prze nasze mamy był
miłym akcentem na zakończenie tego dnia.
Danuta Kubik, Lucyna Lachowicz
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TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI W KOBIERZYCACH – KOŁO TURYSTYCZNE

Tak działaliśmy w roku 2017
Koło Turystyczne Przyjaciół Dzieci w Kobierzycach kontynuując wieloletnią współpracę z Gminą Kobierzyce zrealizowało
zamierzone działania na rok 2017. Były to
przede wszystkim organizacja zimowiska
w Zakopanem dla 45 dzieci oraz akcja

letnia, w tym trzy turnusy kolonii nad morzem (Pobierowo, Dziwnów i Świnoujście)
dla 110 dzieci. Zorganizowaliśmy również
6 wycieczek dla 170 dzieci od marca do
lipca 2017 r. w ramach programu „Poznanie dziedzictwa kulturowego i historycz-

nego Polski”, odwiedzając m.in. Warszawę,
Kraków, Brzeg Dolny, Żywiec. Zarząd Koła
TPD w Kobierzycach serdecznie dziękuje
Gminie Kobierzyce za wieloletnią pomoc
i współpracę przy realizacji naszych zadań. Dziękujemy też wszystkim wycho-

II Halowe Mistrzostwa Polski

ARTYSTÓW
w Tenisie Ziemnym

5-7.01.2018

PIĄTEK 05.01
(MATCHPOINT ŚLĘZA)

9.00 – 15.00 – TURNIEJ SINGLOWY
HALA SPORTOWO - WIDOWISKOWA
w KOBIERZYCACH

17.00 – 20.00 – OLIMPIADA DLA DZIECI
& TURNIEJ PIŁKARSKI

SOBOTA 06.01
(MATCHPOINT ŚLĘZA)

9.00 – 17.00 ĆWIERĆFINAŁY
I PÓŁFINAŁY SINGLA

HMPA 2018

TURNIEJ DEBLOWY

BGŻ BNP Paribas

Artist & Biznes Cup

NIEDZIELA 07.01
(MATCHPOINT ŚLĘZA)

9.00 – 15.00 – FINAŁY SINGLA I DEBLA
Impreza pod Honorowym Patronatem
Wójta Gminy Kobierzyce

Partnerzy i patroni multimedialni:

Organizatorzy:

Działanie współnansowane z budżetu Gminy Kobierzyce

wawcom, opiekunom i wszystkim, którzy
wspierają naszą działalność. Z okazji nadchodzących świąt przesyłamy serdeczne
życzenia i zapraszamy dzieci i rodziców do
dalszej współpracy.
Grażyna Tadeusiak

Artyści
do rakiet
Od 5 do 7 stycznia 2018 r. na kortach klubu Matchpoint w Ślęzie w Gminie Kobierzyce odbędą się II Halowe Mistrzostwa
Polski Artystów w tenisie. Swój udział
zapowiedzieli już między innymi: Karol
Strasburger, Przemysław Sadowski, Michał Milowicz czy Tomasz Jachimek.
Rywalizację na korcie zaplanowano
na trzy dni. W piątek rozpoczyna się
turniej singlowy, w sobotę ćwierćfinały
i półfinały singla oraz turniej deblowy
BGŻ BNP Paribas BIZNES CUP. Niedziela to
czas na ostateczne rozstrzygnięcia, czyli
finały. Swój udział w turnieju zapowiedzieli m.in. Karol Strasburger, Przemysław
Sadowski, Michał Milowicz, Tomasz Jachimek, Krzysztof Hanke i cała plejada artystów z kabaretów: Hrabi, Jurki, Koń Polski, Rak czy Neo-Nówka. Artyści oprócz
turniejów tenisowych, rozegrają również
mini turniej piłkarski, który zaplanowano
na piątek w Hali Sportowo-Widowiskowej
w Kobierzycach. Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia jest szkółka piłkarska
„Manufaktura Piłkarska” z Bielan Wrocławskich i Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji. W turnieju zagrają cztery drużyny:
Japan Serwis, Wolontariusze Fundacji
Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, Artyści i drużyna złożona z mieszkańców Gminy Kobierzyce. Artyści zagrają na rzecz
Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla
Dzieci. Patronat honorowy nad imprezą
objął Ryszard Pacholik, Wójt Gminy Kobierzyce. Wstęp na wszystkie imprezy
jest bezpłatny. Organizatorzy zachęcają
do kibicowania. Każdy kibic będzie mógł
w przerwach między meczami zrobić sobie zdjęcie lub zdobyć autograf od ulubionego artysty. W projekcie biorą udział
różni partnerzy oraz patroni medialni.
Opracował – Janusz Kołodziej
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Turniej świąteczno-noworoczny w Kobierzycach
W niedzielę 17 grudnia w Hali SportowoWidowiskowej w Kobierzycach odbył się
halowy turniej piłkarski juniorów. Osiem

drużyn podzielonych na dwie grupy rywalizowało systemem „każdy z każdym”
o awans do kolejnej rundy. Rywalizacja

Drużyna juniorów Gminy Kobierzyce

była bardzo zacięta, a poszczególne spotkania stały na wysokim poziomie. W finale GKS Katowice 5:2 pokonał Górnika
Polkowice. Dalsza kolejność była następująca: 3m. Błękitni Stargard Szczeciński,
4m. Śląsk Wrocław, 5m. FK Nachod, 6m.

Rywalizacja stała na wysokim poziomie

Ślęza Wrocław, 7m. Gmina Kobierzyce,
8m. Victoria Świebodzice. Organizatorzy
dziękują darczyńcom za pomoc w przygotowaniu i realizacji tego udanego wydarzenia sportowego.
Janusz Kołodziej

Sukcesy judoków z Tyńca Małego
Rok 2017 był wyjątkowo udany dla zawodniczek i zawodników UKS Judo w Tyńcu Małym. Medale z turniejów ogólnopolskich,
m.in. w Bytomiu, Opolu, Poznaniu czy Kątach Wrocławskich oraz turniejów międzynarodowych jak Memoriał im. Edwarda Faciejewa w Opolu, są tego potwierdzeniem.
W tym ostatnim UKS Judo był reprezentowany przez skromną, ale mocną ekipę.
Srebrny medal wywalczyła Maja Krasińska
oraz Lena Szynczewska, brązowy Wojtek
Piotrowski, a IV miejsce Laura Matusiak.
W ciągu roku najwięcej medali w turniejach ogólnopolskich zdobywali: Wiktoria
Cynk, Maja Krasińska, Pola Pączko, Wojtek
Piotrowski, Lena Szynczewska. Gratulujemy! Żeby zaznaczyć swój udział w Pucha-

rach Polski czy Mistrzostwach Polski nasi
Judocy muszą zaczekać jeszcze kilka lat, ale
już dziś widać, że mają ogromny potencjał.
Jest to związane z ich ciężką pracą, oprócz
treningów w Tyńcu Małym, biorą udział
w dodatkowych treningach w Żórawinie,
gdzie zajęcia prowadzi ich trener Radosław Zamęcki. Po bardzo udanym sezonie
judocy mogą chwilę odpocząć od zawodów, natomiast trener już w lutym leci do
Japonii, gdzie będzie się szkolić od najlepszych, a po powrocie na pewno podzieli się
wiedzą ze swoimi podopiecznymi. Więcej
informacji o zajęciach i sukcesach można
znaleźć na www.zabawajudo.pl
Dorota Krasińska
UKS JUDO Tyniec Mały

Rok 2017 obfitował w sukcesy judoków z Tyńca Małego

Turniej
szachowy
KOSiR

W niedzielę 12 listopada 2017 w Obiekcie
Wielofunkcyjnym w Ślęzie odbył się turniej
szachowy KOSiR dzieci i dorosłych. Wzięło w nim udział ponad 50 uczestników,
których przywitała Przewodnicząca Rady
Gminy Kobierzyce – Elżbieta Regulska.
Szachy to gra wymagająca, intelektualnie
i fizycznie. Kształtuje myślenie i uczy rozwiązywania trudnych problemów, opanowania i koncentracji. Są to umiejętności
potrzebne w sportach, ale także w życiu
codziennym. Do turnieju zgłosiło się wiele
dzieci, dla których szachy stały się ich pasją,
Najmłodszy zawodnik miał 4 lata.
Aleksandra Czarna

Kategoria dzieci była najliczniej obsadzona

WYNIKI:
Kategoria: DZIEWCZĘTA
1. Natalia Karyś
2. Urszula Pandel
3. Aleksandra Muller
4. Amelia Stepek

Kategoria: CHŁOPCY
1. Hwi-seong Lee
2. Antoni Owsianik
3. Bartosz Meinert
4. Hubert Ilnicki

Kategoria: KOBIETY
1. Małgorzata Kejna
2. Dominika Doskocz
3. Zofia Pauk

Kategoria: JUNIORZY
1. Jakub Madajczak
2. Piotr Kejna
3. Michał Demski
4. Oskar Perek

Kategoria: OPEN
1. Michał Dzikowski
2. Tomasz Meinert
3. Wojciech Jędrzejko
4. Jakub Kołodziej

