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INFORMACJE GMINNE

Z obrad Rady Gminy Kobierzyce

Ważne telefony
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Sekretariat

Ryszard Pacholik
Piotr Kopeć
Maria Prodeus
Maria Wilk
Anna Muraczewska

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

RADA GMINY

Przewodnicząca
Rady Gminy
Zastępca
Przewodniczącego
Biuro Rady Gminy

Elżbieta Regulska

798 740 461

Henryk Łoposzko
Magdalena Marszałek-Wojciechowska

607 439 039
71 36 98 120

REFERAT OGÓLNY I SPRAW OBY WATELSKICH
Kierownik Referatu
71 36 98 209
Joanna Kłodzińska
Biuro Obsługi Klienta
71 36 98 106
Anna Janecka
71 36 98 130
Anna Szymańska
Dowody osobiste
71 36 98 220
Magdalena Sypniewicz
Działalność gospodarcza Agata Krajewska
71 36 98 105
REFERAT FINANSOWY
Wymiar podatków
71 36 98 103
Magdalena Łabęcka
lokalnych od osób
71 36 98 131
Agnieszka Łysakowska
fizycznych
71 36 98 132
Edyta Duniec
Wymiar podatków lokalnych
od osób prawnych
71 36 98 113
Jacek Skrzyniarz
Księgowość podatkowa
71 36 98 148
Anna Bojdo
Kasa
71 36 98 122
Wymiar odpady
71 36 98 205
Joanna Kunert
Egzekucja opłat
71 36 98 181
Marek Kucharczyk
Zobow. z tyt. opłat
71 36 98 139
Monika Kasprzak
REFERAT INWEST YC JI, NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA
Kierownik Referatu
71 36 98 214
Rafał Krasicki
Nadzór inwestorski
wod-kan, melioracje
71 36 98 204
Grzegorz Morawski
Wodociągi,
71 36 98 192
Marta Ława
kanalizacja sanitarna
71 36 98 227
Alicja Kamińska
Inwestycje,
kanalizacja deszczowa
71 36 98 112
Dariusz Mirek
Inwestycje
71 36 98 168
Rafał Kołodyński
Zagospodarowanie
71 36 98 180
Grzegorz Maszka
przestrzenne
71 36 98 108
Zdzisław Skrzyniarz
Opłaty adiacenckie,
rewitalizacja, gospodarka
niskoemisyjna
71 36 98 124
Joanna Żygadło
Gospodarka
71 36 98 110
Marta Borkowska
nieruchomościami
71 36 98 136
Emilia Kopeć
Ochrona Środowiska
71 36 98 211
Elżbieta Nawrocka
71 36 98 111
Monika Pilichowska
71 36 98 174
Paulina Tomaszewska
REFERAT DRÓG, TRANSPORTU I MIENIA KOMUNALNEGO
Kierownik Referatu
71 36 98 191
Piotr Ligas
Inwestycje drogowe
71 36 98 118
Adam Wielgo
Drogi i organizacja ruchu Joanna Najmrodzka
71 36 98 201
Drogi i infrastruktura
71 36 98 224
Emilia Zimoch
Komunikacja zbiorowa,
lok. infrastruktury
71 36 98 213
Małgorzata Seredyńska
Oświetlenie drogowe
71 36 98 171
Magdalena Kowalska
Zarządzanie
nieruchomościami
71 36 98 177
Marta Stachów
Cmentarze komunalne,
gosp. mieszkaniowa
71 36 98 147
Rafał Chmielewski
Place zabaw,
Infrastruktura sportowa
71 36 98 146
Patrycja Bej
Zarządzanie ekipą
porządkową
71 36 98 107
Jarosław Komorowski
Kontrola pasów drogowych Michał Mirowski
71 36 98 117
REFERAT ŚRODKÓW ZEWN. I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
71 36 98 226
Kierownik Referatu
Monika Śliwińska
71 36 98 155
Pozyskiwanie środków
Anna Dudarska
71 36 98 156
zewnętrznych
Małgorzata Polis
71 36 98 176
Zamówienia publiczne
Sylwester Janaszkiewicz
71 36 98 162
Paweł Piwowarski
71 36 98 161
Angelika Pucek
71 36 98 149
Jolanta Urbaś
71 36 98 151
Paulina Kosim
REFERAT EDUKAC JI, KULTURY I SPORTU
71 36 98 196
Kierownik Referatu
Anna Wilisowska
71 36 98 207
Oświata Publiczna
Anna Pietryk
71 36 98 197
Elżbieta Rusin
71 36 98 183
Oświata Niepubliczna
Kamila Just
71 36 98 143
Organizacje Pozarządowe Edyta Brzezińska
71 36 98 186
Sport
Wojciech Duczek
71 36 98 129
Fundusz Sołecki
Kamila Izraelska
URZĄD STANU C Y WILNEGO
71 36 98 206
Kierownik USC
Barbara Świerczyńska
STANOWISKA SAMODZIELNE
Kadry
Lucyna Suchecka
Promocja gminy
Agnieszka Jankowska-Jakus
Maria Okraszewska
Informatyka
Marek Milewski
Paweł Eljasiński
Krzysztof Kozłowski
Audytor wewnętrzny
Paweł Giszko
Ewidencja ludności
Wiesława Suchecka
Marta Szczygieł
Sprawy wojskowe i OC
Henryk M. Bosiacki
GMINNY OŚRODEK POMOC Y SPOŁECZNEJ

71 36 98 208
71 36 98 163
71 36 98 138
71 36 98 200
71 36 98 199
71 36 98 198
71 36 98 203
71 36 98 189
71 36 98 221
71 36 98 202
71 36 98 000

W dniu 24 stycznia odbyła się XV Sesja Rady
Gminy Kobierzyce. Radni podjęli 12 uchwał.
Dotyczyły one m.in.: Programu Ograniczenia
Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzyce; przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Bielanach Wrocławskich;

nadania nazw ulic w miejscowościach: Tyniec Mały i Domasław; przepisów porządkowych regulujących przewóz osób i bagażu
taksówkami oraz dodatkowych oznaczeń
identyfikujących taksówkę osobową na
terenie Gminy Kobierzyce; określenia stref
cen (stawek taryfowych) oraz ustalenia cen

PLANY PRIORYTETOWE POSTERUNKU POLICJI W KOBIERZYCACH
W ramach działań programu Dzielnicowy Bliżej Nas
oraz dzialań priorytetowych na terenie Gminy Kobierzyce, Posterunek Policji w Kobierzycach informuje, że
w okresie 01.01-30.06.2020 wprowadzono następujące założenia w poszczególnych rejonach:

Rejon nr 2 - dzielnicowy st. sierż. Łukasz Cywiński
Ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska wykroczeń
społecznie uciążliwych w miejscu niedozwolonym,
jakim jest plac rekreacyjny Arkalandia w miejscowości
Bielany Wrocławskie przy ul. Fiołkowej.

Rejon nr 1 - dzielnicowy sierż. Andrzej Bajserowicz
Wyeliminowanie lub ograniczenie zjawiska zakłócania
bezpieczeństawa i porządku publicznego, spożywania
alkoholu w miejscu niedozwolonym, zdiagnozowanego w miejscowości Kobierzyce w okolicach stacji
paliw przy ul. Witosa 1.

Rejon nr 3 - dzielnicowy asp. Paweł Artymowicz
Wyeliminowanie lub ograniczenia zjawiska spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym w miejscowości Tyniec Mały, ul. Wrocławska, okolice sklepu Dino.

POSTERUNEK POLIC JI W KOBIERZ YC ACH

maksymalnych obowiązujących przy przewozie osób taksówkami na terenie Gminy
Kobierzyce. Plany posiedzeń oraz wszystkie
podjęte uchwały znajdują się na stronie internetowej Gminy Kobierzyce: www.ugk.pl.
Maria Okraszewska

Członkowie Izby Rolniczej
z Rejonu Gminy Kobierzyce
zapraszają rolników
na spotkanie,
które odbędzie się
13 lutego 2020 r.
o godz. 18.00 w świetlicy
wiejskiej w Chrzanowie.

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

sierż.
Andrzej Bajserowicz
kom. 601 810 541

st. sierż.
Łukasz Cywiński
kom. 601 814 402

asp.
Paweł Artymowicz
kom. 601 816 329

andrzej.bajserowicz@wroclaw.wr.policja.gov.pl

lukasz.cywinski@wroclaw.wr.policja.gov.pl

pawel.artymowicz@wroclaw.wr.policja.gov.pl

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

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

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

Kierownik Posterunku Policji w Kobierzycach asp.sztab. Sławomir Kniat (tel. 71 311 11 07) pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz.10.00-14.00 w Posterunku Policji;
w przypadku nieobecności w zastępstwie dyżur pełnić będzie asp. Marcin Szczurowski (tel. 71 311 11 07).

URZĄD GMINY

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

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

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

Redaktor naczelna:
Agnieszka Jankowska-Jakus
Redaguje zespół:
Wojciech Duczek, Krzysztof Kmiecik, Janusz Kołodziej,
Piotr Kopeć, Elżbieta Regulska, Anna Wilisowska,
Maria Wilk
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Industrias Alegre Poland otwarte

21 stycznia w Biskupicach Podgórnych
została oficjalnie otwarta fabryka Industrias Alegre Poland na terenie Podstrefy
Wrocław-Kobierzyce Euro-Park Kobierzyce.
W spotkaniu wzięli udział: Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik, Wiceprezydent
Wrocławia Jakub Mazur, Prezes ARAW
Magdalena Okulowska, Miguel Alegre
Olmos Prezes Zarządu spółki Industrias

Alegre, Monica Alegre Olmos Członek Zarządu Spółki, przedstawiciele Ford Motor
Company (Werner Jacobs Ford Engineering, Jan Kopling Ford, Jörg Ploch Ford
Purchasing, Tomas Koznar, Petr Sevcik, Jan
Abraham Ford STA). W trakcie uroczystości
firma otrzymała również certyfikat Q1–
Preferred Quality Status. Ford nagradza
nim dostawców, którzy ściśle wypełniają

wymogi firmy dotyczące jakości, terminowości dostaw, zarządzania materiałami
i oferują wysokie standardy techniczne.
Industrias Alegre to hiszpańska firma rodzinna, globalny producent i dostawca
części dla największych koncernów z przemysłu motoryzacyjnego, z ponad 50-letnim doświadczeniem, o ugruntowanej
pozycji rynkowej, funkcjonująca jako bez-

Nagrody dla Gminy Kobierzyce
Miło nam poinformować, że Gmina Kobierzyce zajęła drugie miejsce w Polsce w Rankingu
Samorządów Najdynamiczniej Rozwijających
Przedsiębiorczość w latach 2003-2018, w kategorii: Gmina Wiejska oraz drugie miejsce
w kraju w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego,
w kategorii: Gmina Wiejska. Wyniki dorocznego rankingu ogłoszono podczas konferencji
pt. Zrównoważony rozwój społeczno-gospo-

darczy jednostek samorządu terytorialnego,
która odbyła się w Sejmie. Rankingi zorganizowane zostały przez Komisję Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu
RP oraz Fundację Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska. Podstawą rankingu, opracowanego pod kierunkiem prof. Eugeniusza
Sobczaka, jest 16 wskaźników obejmujących
trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny i ochrony środowiska.

Ranking uwzględnia wszystkie polskie miasta i gminy, a materiałem źródłowym są
niezależne dane Głównego Urzędu Statystycznego. Wyniki rankingu odzwierciedlają,
w sposób wiarygodny i przekrojowy, rozwój
polskich jednostek samorządu lokalnego
i wskazują liderów w podziale na gminy
wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie oraz
miasta na prawach powiatu.
Agnieszka Jankowska-Jakus

pośredni dostawca takich komponentów
wnętrza samochodów jak: Ford, General
Motors, Grupa VW, Volvo Cars i inni. Firma
posiada 2 własne zakłady oraz 7 spółek
joint venture w Europie, Azji, Ameryce Północnej i Południowej. Blisko 90 procent
obrotów pochodzi ze współpracy z przemysłem motoryzacyjnym.
Maria Okraszewska

Informacja
GOPS
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
2014-2020 (PO PŻ) - Podprogram 2019
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach we współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu (ul. Rogowska 117 D)
przygotowuje się do realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej
2014-2020 (PO PŻ) - Podprogram 2019,
który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym.
Jak skorzystać ze wsparcia Programu?
Osoby, których dochód nie przekracza 200%
kryterium dochodowego uprawniającego
do skorzystania z pomocy społecznej, tj.
1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej
i 1056 zł dla osoby w rodzinie, mogą uzyskać skierowanie do otrzymania pomocy
żywnościowej. Skierowanie należy odebrać
w tutejszym Ośrodku i zrealizować w Banku
Żywności we Wrocławiu ul. Rogowska 117 D.
Wydawanie żywności z Banku Żywności we
Wrocławiu rozpocznie się od dnia 22 stycznia 2020 r. i będzie się odbywać w każdą
środę w godz. 12.00-16.00. Szczegółowe
informacje można uzyskać pod numerem
telefonu: 502 724 213.
Osoby zainteresowane do pobrania skierowań powinny zgłaszać się do pracowników socjalnych w tut. Ośrodku, pokój nr 5,
7 i 8 (I piętro).
Ludwika Teresa Oszczyk
Dyrektor GOPS
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ROZMAITOŚCI

Pomoc niezwykle cenna!

4 stycznia 2020 r. wolontariusze z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Bielanach Wrocławskich włączyli się do akcji charytatywnej
Pola nadziei na rzecz Fundacji Wrocławskie
Hospicjum dla dzieci. W centrum handlowym Aleja Bielany 19 wolontariuszy z klas
VIII w godz. od 11.00-15.00 poświęciło swój
wolny czas ferii świątecznych, aby kwestowa na rzecz nieuleczalnie chorych dzieci
z Dolnego Śląska. Wyróżniali się wśród przechodniów, gdyż byli ubrani w żółte koszulki Fundacji oraz posiadali ponumerowane
puszki, mieli również naklejki, którymi obdarowywali darczyńców. Dla wielu wolontariuszy nie było to wcale łatwe zadanie. Trzeba
było pokonać nieśmiałość i często zmierzyć

się z niechęcią przechodniów. Jak sami mówili zdarzało się, że przechodnie omijali ich
szerokim łukiem. Niektórzy jednak poradzili sobie bardzo dobrze. Wszyscy zgodnie
przyznawali, że było to dla nich ciekawe i pouczające doświadczenie, które w przyszłości
zaowocuje większym zrozumieniem dla
ludzi potrzebujących. Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy w to
sobotnie popołudnie, pomimo zmęczenia
po czterogodzinnym kwestowaniu, uczyli się
pomagać innym. Waszym działaniem sprawiliście radość nieuleczalnie chorym dzieciom i przyczyniliście się do polepszenia ich
codziennego życia.
Joanna Para

ROZMAITOŚCI

WOŚP w Tyńcu Małym

Nuda, monotonia, mozolne wkuwanie
– tak nie musi wyglądać szkoła, jeśli zapytacie dzieci, co chcą robić. Zapytałam.
Chciały zorganizować WOŚP w szkole. Nie
wiedziałam, jak to zrobić, ale napisałam do
Fundacji mail. Odpowiedź przyszła natychmiast i odtąd już nic nie było trudne. W piątek 10 stycznia wystartował w naszej szkole
Mały Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Na każdej przerwie odbywały się
koncerty i pokazy: dzieci śpiewały, grały,
tańczyły. Był kiermasz ciast oraz książek
i zabawek, była mini licytacja, ale przede
wszystkim była niezwykła energia, radość
i zabawa. Odwiedzili nas rodzice uczniów
oraz mieszkańcy naszej gminy.

5

28. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
w Pustkowie Żurawskim
12 stycznia 2020 r. w całej Polsce zagrała po
raz 28. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
dla dziecięcej medycyny zabiegowej. Jak co
roku od 22 lat, również Sztab w Pustkowie
Żurawskim zagrał podczas finału. Grupa
25 wolontariuszy z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim oraz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kobierzycach
dzielnie kwestowała na terenie naszej gminy
i miejscowościach ościennych. W tym roku
zebraliśmy kwotę 25 727,12 zł. Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom
oraz ich rodzicom za zaangażowanie i wytrwałość. Podziękowania składamy również
wszystkim osobom zaangażowanym/pomagającym przy liczeniu pieniędzy.
Krzysztof Pilc

Orkiestra grała
w Wysokiej
Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy szkole w Wysokiej zagrał w tym
roku po raz drugi i znowu osiągnęliśmy
wielki sukces. Udało się nam uzbierać
Na koniec zrobiliśmy serduszko do nieba,
kosmiczną kwotę 89 469,07 zł. Po rozukryte co prawda pod dachem sali gimnaliczeniu przez mBank waluty obcej, na
stycznej, ale za to przeogromne i czerwone.
pewno przekroczymy próg 90 tysięcy zł!
Wszyscy uczniowie i nauczyciele utworzyli
wielkie pulsujące serce, a sfotografował je To cudowne wieści. Jak to się zaczęło? Już
latający nad głowami dron. Na koniec dnia w listopadzie zarejestrowano 55 wolonkomisyjnie przeliczyliśmy zawartość pu- tariuszy, którzy wraz z członkami sztabu
szek. Uzbieraliśmy w sumie 10 623,28 zł. byli bardzo zmobilizowani do działania.
Wielkie dzięki wszystkim, którzy nas wsparli Plan był prosty. Chcieliśmy uzbierać na
i wszystkim, którzy wzięli udział w zbie- ten szczytny cel jak największą kwotę
raniu funduszy dla dziecięcej medycyny pieniędzy. Hasło finałowe na 2020 rok
zabiegowej – bo pod takim hasłem odbył brzmiało: Wiatr w żagle dla Dziecięcej
Medycyny Zabiegowej. Kolorowe łódki
się 28. Finał WOŚP.
Joanna Waszkiewicz miały symbolizować płynięcie w dobrym
Koordynatorka szkolnego wolontariatu kierunku. Nasz sztab popłynął na tej fali Już 11.01.2020 r. nasi dzielni wolontariusze,
dzięki uprzejmości zarządu Alei Bielany oraz
w Szkole Podstawowej w Tyńcu Małym wraz z Orkiestrą.
Auchan kwestowali w tych galeriach na
rzecz WOŚP w ramach imprez zamkniętych.
Wynik był oszałamiający! Klienci galerii byli
niezwykle hojni i życzliwi, za co jesteśmy im
ogromnie wdzięczni. Dziękujemy Zarządom
obu galerii za wielkie serducho, dzięki któremu nasz sztab mógł przeprowadzić tak
udane akcje.
Nasi wolontariusze z olbrzymim zaangażowaniem i poświęceniem kwestowali na
rzecz Orkiestry również w dniu Finału na
terenie całej Gminy Kobierzyce. Jesteśmy
wdzięczni za każdy grosik, który trafił do
naszych puszek. Udowodniliśmy wspólnie, że pomaganie jest ważne oraz że dobro zawsze zwycięża.
Za rok gramy znowu i już dziś obiecujemy
wielką fetę w naszej szkole. Zapraszamy
i do zobaczenia za rok!
Justyna Michalska
Szef Sztabu WOŚP
przy ZSP w Wysokiej

6

ROZMAITOŚCI

GMINA KOBIERZYCE 2020. Prz

Z Ryszardem Pacholikiem, Wójtem Gminy
Kobierzyce i Piotrem Kopciem, Zastępcą
Wójta rozmawia Maciej Wełyczko.

– Pierwszy wywiad w roku 2020 i pierwsze
pytanie – dość oczywiste w styczniu. Jak
zapowiada się tegoroczny budżet Gminy
Kobierzyce?
Ryszard Pacholik – Będzie to wysoki budżet.
Zbliżony do tych z lat poprzednich. Zakładamy w nim znaczące wydatki na inwestycje –
mamy sporo rzeczy do zrealizowania. Musimy
utrzymać wydatki inwestycyjne na podobnym
poziomie jak w roku 2019. Tym bardziej, iż
w 2020 zaplanowano zakończenie budowy
kanalizacji jedenastu miejscowości za ponad
100 mln zł. To największa inwestycja w historii
naszej gminy.
– Na jakim etapie jest dziś realizacja tego
projektu?
R.P. – Bardzo zaawansowanym. Jak wspomniałem – po stronie gminy budowa sieci
kanalizacyjnej dla jedenastu miejscowości ma
być zakończona na koniec tego roku. Równolegle nastąpi odtworzenie dróg wzdłuż których
prowadzone są sieci. Mieszkańcy we wszystkich tych miejscowościach będą mogli rozpocząć podpinanie swych domów i gospodarstw
do sieci kanalizacyjnej i nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Pełczycach, która już funkcjonuje. W kilku miejscowościach prace zostały już
całkowicie zakończone, w innych trwa montaż
przepompowni. Prace odbywają się również
zimą. Sieć układana jest obecnie m.in. w Żernikach Małych, Małuszowie, Krzyżowicach.
Niedługo rozpoczną się prace w Bąkach. Po zakończeniu prac 95 proc. mieszkańców gminy
będzie miało dostęp do kanalizacji. Pozostaną
bez niej tylko cztery wsie, ale nimi także zajmiemy się w kolejnych latach.
– Kiedy powinniśmy zacząć myśleć o podłączeniu do nowej sieci kanalizacyjnej?
Piotr Kopeć – Mieszkańcy powinni już myśleć
o podłączeniu swych gospodarstw do sieci kanalizacyjnej. Mówiliśmy o tym na zebraniach

Świetlica w Krzyżowicach

wiejskich, które odbyły się przed rozpoczęciem
robót. Byłoby najlepiej, gdyby mieszkańcy łączyli swoje siły i wykonywali grupowo projekty
przyłączenia. Takie podejście skraca procedury,
i przede wszystkim, pozwala obniżyć koszty.
Gmina doprowadza sieć do granicy działki.
Podłączenie gospodarstwa do sieci jest już
obowiązkiem mieszkańca. Pamiętać należy,
że kanalizacji nie można podłączyć poprzez
istniejące szambo. Po stronie mieszkańca są:
projekt, doprowadzenie i wykonanie przyłącza, inwentaryzacja powykonawcza i zawarcie
umowy z KPWiK Sp. z o.o. na odbiór ścieków.
Jesteśmy często pytani, czy podłączenie do sieci
kanalizacyjnej jest obowiązkowe? – Otóż jest!
Jedyny wyjątek przewidziany jest dla tych,
którzy posiadają oczyszczalnie przydomowe.
Wiemy jednak, że niektóre z tych oczyszczalni
po pewnym czasie przestają działać prawidłowo – warunki gruntowe w naszej gminie nie
są korzystne dla tego rodzaju instalacji.

Wójt Ryszard Pacholik

Zastępca Wójta Piotr Kopeć

– Co ze starymi szambami? Mieszkańcy określony czas, w którym wszyscy mieszkańcy
mają również obowiązek jego usunięcia? muszą przyłączyć się do sieci kanalizacyjnej.
Jeszcze raz podkreślam – wszyscy! Bez spełnieP.K. – Stare szambo można zostawić. Nienia tego warunku będziemy musieli zwracać
którzy wykorzystują je do zbierania wody
dotację. Oczywiście, w indywidualnych sytudeszczowej, do podlewania ogrodu. Można
acjach będziemy pomagać mieszkańcom, któZdecydowanie rekomendujemy wszystkim
je również zasypać.
rzy mają z tym trudności.
mieszkańcom szybkie podłączenie się do
sieci kanalizacyjnej. To nie tylko ogromna Kanalizacja gminy to proces. W umowie po– Ruszyły prace przy wiadukcie nad autożyczki, którą otrzymaliśmy z WFOŚiGW mamy
wygoda, ale i ulga dla środowiska.
stradą A4 między Wysoką i Ślęzą. Co tam
powstaje?
R.P. – Prace ruszyły po rozstrzygniętym przetargu. Do wiaduktu doprowadzony będzie
chodnik z obydwu stron. Na samym wiadukcie,
bardzo ruchliwym i niebezpiecznym, powstanie tzw. azyl pieszego.
Inwestycja jest bardzo trudna, gdyż nie ma
technicznej możliwości znaczącej przebudowy,
czy poszerzenia samego wiaduktu nad autostradą. Azyl pieszego pozwoli nam bezpiecznie
dojść z Wysokiej do Ślęzy. Dla mieszkańców
tych miejscowości to bardzo ważna inwestycja.
– Skoro jesteśmy w Ślęzie – do użytku oddany jest już wielofunkcyjny obiekt rekreacyjno-sportowy. Kiedy nastąpi jego oficjalne
otwarcie?

Świetlica w Ślęzie

R.P. – Budowa obiektu jest już zakończona. Dokonano stosownych odbiorów technicznych.
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zed nami rok ważnych inwestycji

Obiekt Ślęzańsko-Bielański – widok na szatnie, trybuny i trawiaste boisko główne

Kompleks sportowy jest udostępniony mieszkańcom, oficjalne otwarcie odbędzie się jednak
wiosną, gdy wokół będzie ciepło i zielono. Kompleks jest nowoczesny i potrzebny wszystkim
mieszkańcom gminy.
W Ślęzie mamy boisko do piłki nożnej o powierzchni trawiastej, dwa boiska typu ‹Orlik›,
pierwsza w naszej gminie rolkostrada, siłownia
zewnętrzna, nowoczesny i bezpieczny plac
zabaw, pełne zaplecze szatniowe. Co istotne,
do obiektu dojechać można już nową ścieżką
rowerową łączącą Ślęzę z Bielanami Wrocławskimi. Wspomniana wcześniej przebudowa
wiaduktu nad A4 uprości rowerzystom dojazd
z Wysokiej.
– To nie jest jedyna inwestycja związana ze
ścieżkami rowerowymi – systemy ścieżek
rowerowych Wrocławia i Gminy Kobierzyce
połączą się?
P.K. – Tak, po stronie Wrocławia ma ruszyć inwestycja bardzo potrzebna także dla mieszkańców naszej gminy – budowa ścieżki rowerowej
wzdłuż ul. Karkonoskiej. Pozwoli to na dojazd
rowerem niemal do wrocławskiego rynku.
Ale system dróg rowerowych rozwija się również
w drugą stronę, na terenie gminy. Na rowerzy-

stów czekać będzie bezpieczna, biegnąca polami droga z Tyńca Małego do Bielan Wrocławskich i Domasławia. To ważne uzupełnienie systemu ścieżek rowerowych Gminy Kobierzyce.
– Na terenie Gminy Kobierzyce powstał
system monitorujący jakość powietrza.
Gdzie zainstalowane są czujniki?
P.K. – Czujniki zainstalowane są na każdej ze
szkół. Ich odczyty można śledzić on-line, także za pośrednictwem strony Urzędu Gminy
(www.ugk.pl). W każdej szkole zainstalowany
jest również monitor, który pokazuje w sposób graficzny aktualną jakość powietrza. Przy
wskazaniach bardzo złych, sugeruje pozostanie w domach i zamkniętych pomieszczeniach.
– Co pokazują odczyty? Gdzie mamy najlepsze, a gdzie najgorsze powietrze?
P.K. – Wszystko zależy od pory dnia i pogody.
Niestety, często widać, iż pomimo tego, że od
kilku lat wspieramy mocno wymianę pieców na
nowoczesne i ekologiczne, mamy w tym zakresie jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Czasem
normy zanieczyszczeń pyłami PM 2,5 i PM 10
przekroczone są o kilkaset procent. Wyniki na
terenie całej gminy są porównywalne. Największe zanieczyszczenie odnotowaliśmy jednak

R.P. – To prawda – wkrótce udostępnimy mieszkańcom świetlice w Krzyżowicach, Żernikach
Małych, Ślęzie i Księginicach. Projektujemy
świetlice w Żurawicach i Pełczycach oraz przystępujemy do przetargu na projekt świetlicy
– Skoro jesteśmy przy szkołach, pomówmy
w Nowinach. Przejęliśmy grunt pod budowę
o inwestycjach oświatowych...
świetlicy w Biskupicach Podgórnych. Projekt
R.P. – Oświata i edukacja to wielkie zadanie budowy świetlic dla wszystkich miejscowości
inwestycyjne w gminie. W Bielanach Wrocław- gminy jest więc już bliski zakończenia.
skich trwa rozbudowa szkoły wraz z całą infra– Mija właśnie rok od uruchomienia gminstrukturą – halą sportową, kuchnią. Budowa
nego numeru alarmowego i pojawienia
rozłożona jest na dwa etapy. Ale na tym nie
się patrolu interwencyjnego współpracukoniec. Trwa rozbudowa przedszkola w Ślęzie –
jącej z gminą firmy ‹Silezjan›. Jak wypada
powiększy się ono o trzy oddziały i nowoczesną
dziś ocena tego projektu?
kuchnię. Rozstrzygnięty został również przetarg
na budowę nowego przedszkola w Wysokiej P.K. – Było to dla nas nowe zadanie i poważw systemie ‹zaprojektuj i zbuduj› – obiekt ten ne wyzwanie. Musieliśmy się wiele nauczyć.
ma powstać bardzo szybko, planujemy odda- Z pewnością wdrożenie alarmowego numeru
nie go do użytku do końca roku kalendarzowe- telefonu i patrolowanie, realizowane przez firgo. Trwa etapowy remont szkoły w Kobierzy- mę ‹Silezjan›, są dobrze odbierane przez mieszcach – roboty mogą odbywać się tylko w czasie kańców. Zarówno telefon, jak patrol sprawdziły
wolnym od zajęć szkolnych. Część prac wyko- się w praktyce.
nano w okresie świątecznym, część zostanie
Jeśli chodzi o system monitoringu, spodziewawykonana w okresie ferii zimowych i wakacji.
liśmy się problemów technicznych i faktycznie
– Kończą się również budowy kilku świetlic musimy się z nimi wciąż mierzyć. Głównym
wiejskich. Gdzie możemy spodziewać się kłopotem jest odpowiednie zasilanie kamer
przecinania wstęgi?
– w obszarze energetyki, jak wiadomo, trudno załatwić cokolwiek szybko. Każda kamera
wysyła sygnał szybkim Internetem światłowodowym, dlatego zasilanie ma kluczowe znaczenie. Częściowym rozwiązaniem problemu
wdrożonym przez firmę ‹Silezjan› okazały się
panele fotowoltaiczne. Sukcesywnie pokonujemy jednak problemy, wszystkie kamery są
włączone. Centrum monitoringu działa, obraz
jest nagrywany. Warto wspomnieć w tym miejscu, że jeśli w związku z jakimiś zdarzeniami
związanymi z zaistnieniem lub podejrzeniem
zaistnienia przestępstwa, potrzebujemy zapisu
obrazu z monitoringu, powinniśmy zwrócić się
o jego udostępnienie do policji. W uzasadnionych przypadkach policja zgłasza się do nas
z prośbą o udostępnienie nagrania.
w północnej, podwrocławskiej części gminy
oraz w samych Kobierzycach. Różnice pomiędzy
miejscowościami nie są jednak specjalnie duże.
Problem jakości powietrza dotyczy całej gminy.

– Dziękuję za rozmowę.
Obiekt Ślęzańsko-Bielański – siłownia zewnętrzna i plac zabaw

Maciej Wełyczko (Gazeta Sąsiedzka)
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Zimowy Rajd
Nordic Walking

Marsz z kijami to jedna z najchętniej uprawianych form rekreacji przez mieszkańców
Gminy Kobierzyce. Dlatego, oprócz zajęć
prowadzonych trzy razy w tygodniu, pojawił
się pomysł wyjazdu na Rajd Nordic Walking.
W imprezie, która odbyła się 19 stycznia
2020 r. w Siechnicach wzięło udział ponad
60 uczestników, w tym 20 mieszkańców
Gminy Kobierzyce. Głównym celem wydarzenia była promocja zdrowego stylu życia
oraz rekreacja bez rywalizacji sportowej.
Rajd odbył się na dystansie 10 km po pięknej,
malowniczej, leśnej trasie, wokół zbiornika

LATO 2020

wodnego Czarna Łacha. W trakcie rajdu nie
zabrakło dobrej zabawy jak i biesiadowania
przy wspólnym ognisku, zaraz po zakończeniu imprezy. Rajd okazał się dobrą zabawą,
dlatego już dziś zapraszamy na wspólne
treningi sekcji nordic walking KOSiR, które
obywają się w każdy poniedziałek i piątek
w Kobierzycach, a w czwartek – w Bielanach
Wrocławskich.
Monika Romanów
Dariusz Kwiecień
Instruktorzy sportu
KOSiR

Jarmark Świąteczny w SP
w Bielanach Wrocławskich
19 grudnia 2019 roku w Szkole Podstawowej im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich
odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy. Był
to dla uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli dzień szczególny, w którym zatrzymali się w przedświątecznej krzątaninie
i spędzili miłe chwile w pięknym otoczeniu i przy dźwiękach kolęd. Czwartkowe
popołudnie rozpoczęło się wspólnym
oglądaniem Jasełek przygotowanych
przez uczniów klas 1-8 naszej szkoły w sali
gimnastycznej oraz śpiewaniem kolęd
i pastorałek przy akompaniamencie fortepianu. Po wspólnym spotkaniu wszyscy
udali się na pierwsze piętro, gdzie były
stoiska przygotowane przez poszczególne klasy oraz kawiarenka. Społeczność
szkolna z przyjemnością gościła tego dnia
mieszkańców naszej miejscowości. Była to
okazja do zaprezentowania rękodzielniczego dorobku uczniów wszystkich klas,
którym z wielkim zaangażowaniem po-

magali ich rodzice. Na stoiskach znalazły
się bardzo piękne, pomysłowe i kolorowe,
własnoręcznie wykonane bożonarodzeniowe dekoracje m.in. choinki, mikołaje,
stroiki, wieńce, ozdobne bombki, aniołki,
czy pierniki na choinkę. Bardzo cieszy nas
fakt ogromnego zaangażowania wielu
rodziców w przygotowanie całego przedsięwzięcia, które sprawiło nam wszystkim
wiele radości. Tego dnia można było pokrzepić się w przygotowanej przez rodziców i wolontariuszy klas ósmych kawiarence, gdzie można było kupić upieczone
własnoręcznie pyszne ciasta. Kawiarenka
gościła wiele osób, które integrowały się
w tym szczególnym czasie. Kolędy, zapachy
i światełka sprawiły, że nastrój w tym grudniowym dniu był radosny i wprowadził
nas w magię Świąt Bożego Narodzenia.
Gabriela Galewska
Agnieszka Przybylska

Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci
w Kobierzycach
– Koło Turystyczne

Zapraszamy na kolonie
dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kobierzyce
– imprezy dofinansowane przez Gminę Kobierzyce

I Turnus – Władysławowo, Chłapowo
29 lipca - 11 sierpnia 2020 r. (14 dni) — cena 1200 zł od uczestnika
noclegi: Szkoła Podstawowa

II Turnus – Gdynia
11 - 22 sierpnia 2020 r. (12 dni) — cena 1200 zł od uczestnika
noclegi: Stanica Harcerska, ul. Prusa 9

III Turnus – Jarosławiec
22 sierpnia - 1 września 2020 r. (11 dni) — cena 1300 zł od uczestnika
noclegi: Ośrodek Wypoczynkowy Barka z basenem
– turnus z elementami nauki pływania
Szczegóły i zapisy u Grażyny Tadeusiak (Kobierzyce), tel. 71 311 11 98

WIOSNA / LATO 2020
Zapraszamy na wycieczki krajoznawcze:

• Bieszczady – 4 dni
• Kraków - Zakopane - Pieniny – 4 dni
• Góry Świętokrzyskie - Sandomierz - Kazimierz Dolny - Pacanów – 4 dni
• Zator - Energylandia, Park Dinozaurów

– 2 dni

Informacje o terminach i cenach pojawią się w marcu – w szkołach, na stronie
Urzędu Gminy Kobierzyce oraz na librusach internetowych dla rodziców.

Projekt socjalny
„List do Św. Mikołaja”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach w grudniu 2019 r. zrealizował po
raz kolejny projekt socjalny pod nazwą List
do Św. Mikołaja. Dzięki wsparciu społeczności lokalnej reprezentowanej przez Marcelinę Ścigałę, udało się sprawić radość
i zaczarować świąteczny czas dla 26 dzieci.
Dzieci napisały listy do Św. Mikołaja, w których opowiedziały o swoich marzeniach
i pragnieniach. Listy zostały przekazane

do pomocników Św. Mikołaja, którzy spełnili wszystkie dziecięce marzenia. Paczki
zostały odebrane przed Świętami Bożego
Narodzenia w siedzibie GOPS. Wszystkim
zaangażowanym bardzo dziękujemy. Nad
realizacją, kolejnej edycji projektu socjalnego List do Św. Mikołaja czuwali pracownicy
socjalni GOPS Kobierzyce.
Sylwia Bajek
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Spotkanie opłatkowe
w Ślęzie

Pielęgnując trwającą od 27 lat tradycję
11 stycznia 2020 roku mieszkańcy Ślęzy
wraz z zaproszonymi gośćmi bardzo licznie zgromadzili się przy wspólnym stole,
na spotkaniu opłatkowym. Ponad 230 osób
podzieliło się opłatkiem, przekazało wzajemnie życzenia i wysłuchało przepięknego koncertu solistów i chórzystów
z Kobierzyckiego Ośrodka Kultury, którzy
wprowadzili zebranych w świąteczno-noworoczny nastrój. Uroczystość została uwieńczona wspólnym kolędowaniem
z akompaniamentem zespołu Kwartet ze
Strzelina, a zakończona zabawą taneczną

do białego rana. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy włożyli trud w organizację
wydarzenia oraz przygotowanie dekoracji, potraw i wypieków, by stoły były obficie zastawione w trakcie tegorocznego
spotkania opłatkowego. Podziękowania
składam też radzie sołeckiej oraz wszystkim tym, którzy czynnie uczestniczą i pomagają w akcjach organizowanych przez
naszą społeczność, przyczyniając się w ten
sposób do integracji mieszkańców Ślęzy.
Wiesław Muraczewski
sołtys Ślęzy

Prezenty dla dzieci
z Domu Dziecka

9

Świąteczne
przedstawienie

Na krótko przed Bożym Narodzeniem 19 grudnia 2019 r. odbyło się w Szkole Podstawowej
w Bielanach Wrocławskich przedstawienie
jasełkowe. Soul i Paweł przywitali przedstawicieli samorządu lokalnego, dyrektora
szkoły, wicedyrektorów, księdza, nauczycieli,
rodziców i wszystkie zgromadzone dzieci. Po
zabraniu głosu przez księdza proboszcza Mirosława Dziegińskiego, uczennice klasy trzeciej zatańczyły Taniec śnieżynek z szarfami,
a zaraz po nim uczniowie klasy pierwszej
zagrali na dzwonkach i zaśpiewali pastorałkę: Gore gwiazda Jezusowi. Kulminacyjnym
punktem wieczoru było przedstawienie pod
tytułem: Boże odwiedziny. Uczniowie klas trzecich w przepięknych kostiumach odegrali
dwie sceny. W pierwszej pokazali jak troski
codziennego życia przesłaniają nam rzeczy
najważniejsze, natomiast w drugiej scenie

przypomnieli historię Bożego Narodzenia i objawienie światu przyjścia Pana Jezusa. W dalszej części spotkania zebrani goście usłyszeli
ciekawe aranżacje trzech pastorałek: Zapłonęła
gwiazda, Gore gwiazda Jezusowi i Na sianeczku.
W podsumowaniu Dyrektor Beata Ćwiek
w ciepłych słowach podziękowała za duży
wkład pracy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie przedstawienia i złożyła życzenia świąteczne. Przewodnicząca
Rady Gminy Elżbieta Regulska również życzyła wszystkim zebranym głębokich przeżyć
w czasie świąt. Licznie zgromadzona widownia gromkimi oklaskami nagrodziła wszystkich występujących i tym samym pokazała,
że wszyscy lubimy tradycje świąteczne, które
warto podtrzymywać.
Olga Awakowicz

Warsztaty stolarskie
w Tyńcu Małym

Grudzień to magiczny i wyjątkowy czas.
Wszyscy z niecierpliwością czekają na Święta
i prezenty. To też czas – kiedy myślimy nie
tylko o sobie, ale przede wszystkim o innych.
Z tej okazji w Przedszkolu Samorządowym
w Tyńcu Małym została zorganizowana akcja Prezenty dla dzieci z domu dziecka. Przez
dwa tygodnie przedszkolaki wraz z rodzicami przynosiły do przedszkola nowe ubrania, książki, kosmetyki, perfumy, zabawki
konstrukcyjne i sportowe.
W czwartek 19 grudnia delegacja przedszkola, złożona z nauczycieli, rodziców
oraz dzieci odwiedziła podopiecznych
Domu Dziecka w Pieszycach.

W ramach zajęć przyrodniczych Wesołe
Gwiazdki z Przedszkola Samorządowego
w Tyńcu Małym zaprosiły do swojej grupy
Błażeja Baranowskiego – tatę Zosi – z którym
wspólnie skonstruowały 3 różne karmniki
dla ptaków. Przedszkolaki pod fachowym
nadzorem z wielkim zaangażowaniem
mierzyły, skręcały, docierały oraz malowały elementy karmników. Dzieci zapoznały
Spotkanie rozpoczęło się od wręczenia się również ze specyfiką zawodu stolarza
każdemu wychowankowi imiennych pa- oraz miały okazję obejrzeć prawdziwe
czek. – Chwila radosna i bardzo wzruszająca narzędzia stolarskie.
dla wszystkich – jak powiedziała Dyrektor
Ilona Bugaj – Nie zawsze dzieci otrzymują
paczki personalizowane i nie zawsze są w nich
rzeczy nowe. – Ale to nie był koniec niespodzianek. Na dzieci czekał jeszcze słodki
poczęstunek przygotowany przez mamy
z naszego przedszkola.
Cieszę się, że to właśnie nam udało się spełnić marzenia dzieci i wywołać uśmiech na
ich twarzach. Raz jeszcze dziękuję wszystkim rodzicom i dzieciom za zaangażowanie
w naszą akcję.
Katarzyna Kuriata

Gwiazdki włożyły dużo serca w wykonanie
i ozdabianie karmnika. Zadanie sprawiło im
wiele radości.
Nowy domek dla ptaszków znalazł swoje
miejsce w ogrodzie przedszkolnym, a my
codziennie możemy obserwować naszych
skrzydlatych przyjaciół.
Serdecznie dziękujemy panu Błażejowi za
poświęcony czas i fachowe doradztwo.
Katarzyna Kuriata
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Minął rok 2019,
przed nami nowe wyzwania

Dotacje na nowoczesne
kotły i pompy ciepła
dla mieszkańców
Z wielką radością informujemy, że projekt,
którego nasza gmina jest partnerem, został
zakwalifikowany do realizacji, uzyskując
dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Podpisano umowę o dofinansowanie,
która zagwarantuje mieszkańcom między
innymi naszej gminy środki na granty dla
mieszkańców.
Dotacje będą mogli uzyskać mieszkańcy chcący wymienić nieekologiczne kotły
i piece na paliwa stałe, głównie węglowe
(tzw. kopciuchy). Projekt dotyczy wyłącznie
budynków jednorodzinnych. Premiowane
będą domy o dobrym standardzie termicznym (a więc docieplone i uszczelnione).
W ramach grantu możliwa będzie wymiana
na bardzo wygodne i tanie w eksploatacji
pompy ciepła, ale także instalacje gazowe,
kotły biomasowe czy instalacje ogrzewania
elektrycznego (pod warunkiem, że będą zasilane energią z własnego systemu fotowoltaicznego). Nie jest dopuszczona wymiana
na kotły olejowe czy kotły węglowe (choćby
najnowocześniejsze).

Rok 2019 należy uznać za bardzo udany
dla sportu w Gminie Kobierzyce. Głównym
wydarzeniem pod kątem poprawy infrastruktury na terenie gminy było oddanie
do użytku boiska ze sztuczną nawierzchnią
wraz z placem zabaw i siłownią zewnętrzną
w Kobierzycach. Boisko służy wszystkim klubom z terenu Gminy Kobierzyce oraz mieszkańcom, którzy licznie odwiedzają obiekt.
W ubiegłym roku odbyło się również wiele
imprez oraz wydarzeń sportowych, których
organizatorem był Kobierzycki Ośrodek
Sportu i Rekreacji. Pozwolę sobie wymienić tylko kilka największych z nich. Były to:
Kobierzyce Cup – Międzynarodowy Turniej
Karate Shinkyokushin, Kobierzycki Bieg
z Konstytucją, Grand Prix Gminy Kobierzyce – wyścig kolarski z cyklu Via Dolny Śląsk.
Nowością, oprócz wyścigu rowerowego, był
również turniej piłkarski dla dzieci zorganizowany na parkingu Centrum Handlowego
w Bielanach Wrocławskich. Na dwóch specjalnie przygotowanych boiskach ze sztuczną nawierzchnią, przez dwa weekendy,
rywalizowały drużyny z Gminy Kobierzyce
oraz Powiatu Wrocławskiego w dwóch kategoriach wiekowych. W minionym roku po
raz kolejny odnotowaliśmy znaczny wzrost
frekwencji zarówno dzieci, młodzieży, jak
i dorosłych w sekcjach sportowych organizowanych przez KOSiR.

Zajęcia, które prowadzimy odzwierciedlają
w dużym stopniu preferencje sportowe
mieszkańców gminy. Rok 2020 zapowiada
się równie ciekawie, ponieważ pamiętajmy,
że jest to rok olimpijski! W związku z tym,
zaproponujemy wiele ciekawych aktywności sportowych. W 2020 roku zaplanowane
zostały imprezy, w których licznie wezmą
udział nasi mieszkańcy. Już od lutego ruszamy z projektem KOSiR Basket Ligi - rozgrywek koszykarskich dla mieszkańców Gminy
Kobierzyce. W marcu specjalnie dla pań
odbędzie się Wieczorny Maraton Fitness w Hali
Sportowo-Widowiskowej im. Adama Wójcika.
Nowością będzie również przejazd na rolkach, deskorolkach, hulajnogach oraz wszelkich innych małych środkach lokomocji po
nowej rolkostradzie w Ślęzańsko-Bielańskim
Obiekcie Wielofunkcyjnym, który roboczo
nazwaliśmy Przejazd na byleczym. W maju
odbędzie się jubileuszowa 10. edycja Międzynarodowego Turnieju Karate Shinkyokushin Kobierzyce Cup. Po raz kolejny w okresie
wakacji odbędą się trzy turnusy półkolonii
sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu
Gminy Kobierzyce, a także wakacyjne warsztaty z jogą. W związku z odbywającymi się
w sierpniu Igrzyskami w Tokio, przygotujemy
specjalną otwartą olimpijską strefę kibica dla
mieszkańców gminy. We wrześniu podczas
Europejskiego Tygodnia Sportu odbędą się

Liderem i operatorem (a zarazem wnioskodawcą) projektu jest wyspecjalizowana organizacja inżyniersko-projektowa Centrum
Technologii Energetycznych, działająca
w ramach Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy. Organizacja ta zaprosiła do
współpracy w ramach projektu grupę 7 gmin
z terenu Aglomeracji Wrocławskiej, w tym Gminę Kobierzyce. W przypadku naszej gminy jest
to już kolejny projekt grantowy, zainicjowany
i prowadzony przez Stowarzyszenie w partnerstwie z naszą gminą. Poprzedni projekt dotyczył grantów na instalacje fotowoltaiczne i został bardzo ciepło przyjęty przez mieszkańców
(zob.: https://cte.fea.pl/referencje-pv-projekt/).

dwie duże imprezy sportowe – 2. Wyścig Rowerowy Grand Prix Gminy Kobierzyce oraz
7. Bieg Bielański. Nowością w roku 2020 jest
również plebiscyt na najlepszego sportowca, trenera, młodzieżowego sportowca oraz
drużynę roku w Gminie Kobierzyce. Plebiscyt
składał się z dwóch etapów: w pierwszym
każdy z mieszkańców gminy mógł zgłosić swojego kandydata w danej kategorii,
natomiast w drugim etapie, po weryfikacji
zgłoszonych kandydatów, rozpoczęło się
głosowanie poprzez specjalny formularz na
naszej stronie internetowej. Oficjalne wyniki
zwycięzców podane zostaną podczas Balu
Sportu Gminy Kobierzyce 22.02.2020 r.
Początek roku to także dalszy rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Na początku stycznia został otwarty Ślęzańsko-Bielański Obiekt Wielofunkcyjny, w skład
którego wchodzą: pełnowymiarowe boisko
z nawierzchnią naturalną, dwa boiska typu

Dofinansowanie dla mieszkańców w ramach
obecnie uruchamianego projektu wyniesie
85 procent kosztów kwalifikowalnych nowej
instalacji grzewczej, ale nie więcej niż 35 tys. zł.
Warto pamiętać, że podstawowym, choć nie
jedynym, warunkiem uzyskania grantu będzie wzięcie przez zainteresowanego mieszkańca udziału w konkursie grantowym.
Konkurs dla mieszkańców zostanie ogłoszony przez operatora projektu/grantodawcę.
Przewidywany termin uruchomienia konkursu dla mieszkańców to marzec 2020 (termin
ten ma charakter tylko orientacyjny i może
ulec zmianie).
Wraz z ogłoszeniem konkursu zostanie przedstawiony szczegółowy regulamin z kryteriami
konkursowymi, sposobem składania wniosków, zasadami ich oceny oraz wzorami dokumentów konkursowych i aplikacyjnych.
Czynności przygotowawcze związane
z udziałem mieszkańców w konkursie
Mieszkańcom zostanie zaproponowane w najbliższym czasie kompleksowe wsparcie w zakresie oceny i racjonalnego doboru technologii
grzewczych, z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji technicznej i energetycznej ich
budynków.
Wsparcie takie zostanie udostępnione zainteresowanym mieszkańcom zarówno
na etapie przedkonkursowym (a więc już
w lutym 2020), jak i konkursowym (luty-marzec br).
O szczegółach będziemy informować w najbliższym czasie, w miarę finalizowania działań organizacyjno-przygotowawczych przez
Lidera projektu.
Anna Dudarska

Orlik ze sztuczną nawierzchnią, plac zabaw,
siłownia zewnętrzna oraz rolkostrada.
Oficjalne otwarcie obiektu zaplanowane
jest na kwiecień – przygotowaliśmy również
specjalną niespodziankę! Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Kobierzyce
do udziału w proponowanych przez KOSiR
wydarzeniach, udziału w sekcjach sportowych i aktywnego korzystania z gminnych
obiektów sportowo-rekreacyjnych. Powyżej
wspomnieliśmy tylko o niektórych z zaplanowanych aktywności.
Pełen kalendarz wydarzeń umieściliśmy na
stronie internetowej: www.sport-kobierzyce.pl.
Zachęcamy również do odwiedzin na fanpage: kosir@kosirkobierzyce.pl.
Maja Muszyńska
Dyrektor KOSiR
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Kolędowanie
w Tyńcu nad Ślęzą
i wizyta w Wierzbicach

Dnia 12.01.2020 roku tradycyjnie Koło Gospodyń Wiejskich w Tyńcu nad Ślęzą wraz z
radnym Łukaszem Orfinem zorganizowało
wspólne kolędowanie. Wśród zaproszonych
gości byli m.in. Ryszard Pacholik Wójt Gminy Kobierzyce, Maria Wilk Sekretarz Gminy
Kobierzyce, Anna Wilisowska Kierownik
Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, Maria
Bokun Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka
Kultury, Eugeniusz Chrzan Prezes Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji
Rolniczych, ksiądz proboszcz Andrzej Guźniczak, sołtys Waldemar Winiarski oraz chór
pod przewodnictwem Zbigniewa Cieśli.

VII Gala Stypendiów
Sportowych 2020
Tradycyjnie, z początkiem nowego roku,
Wójt Gminy Kobierzyce przyznał stypendia
sportowe na kolejny rok. Stypendia na rok
2020 otrzymali zawodnicy, którzy w okresie 1.10.2018-30.09.2019 osiągnęli bardzo
wysokie wyniki sportowe. W bieżącym roku
jest ich rekordowa ilość, bo aż 31.

SZACHY
II miejsce w Mistrzostwach Polski w Rozwiązywaniu Zadań Szachowych w kategorii junior – Piotr Kejna
KARATE KYOKUSHIN

I miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów
PFKK Shinkyokushin do lat 18 – Kumite 11-12
Naszym stypendystom życzymy kolejnych
lat – Maria Warmuła; III miejsce w Mistrzosukcesów sportowych!!!
stwach Polski Juniorów PFKK Shinkyokushin
Stypendyści i ich nagrodzone sukcesy:
do lat 18 – Kumite 11-12 lat – Marcel Wawrzyniak, I miejsce w Mistrzostwach PolPIŁKA RĘCZNA PLAŻOWA
ski PFKS Karate Shinkyokushinkai – Kumite
II miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorek –40 kg – Daria Zając; I miejsce w Mistrzow Piłce Ręcznej Plażowej – Paulina Ilnicka, stwach Polski Juniorów PFKK Shinkyokushin
Oliwia Kuriata, Natalia Kiepura, Marlena do lat 18 – Kumite 15-16 lat – Piotr Korłub;
Bej, Agnieszka Siekańska, Patrycja Kozioł, II miejsce w Mistrzostwach Polski PFKS KaKamila Staszewska; II miejsce w Mistrzo- rate Shinkyokushinkai – Monika KurzątPanie z KGW przygotowały poczęstunek, stwach Polski Seniorek w Piłce Ręcznej Pla- kowska; I miejsce w Mistrzostwach Polski
a wieczór upłynął w bardzo miłej atmos- żowej – Kinga Jakubowska
Juniorów PFKK Shinkyokushin do lat 18 –
ferze.
Kumite 15-16 lat – Oliwia Kurzątkowska
Członkinie Koła 28 stycznia, jak co roku, PIŁKA NOŻNA
odwiedziły dzieci w ośrodku w Wierzbi- III miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów JUDO
cach. Dzieci ładnie śpiewały piosenki i de- U-15 sezonu 2018/19 – Marcin Bartoń
II miejsce w Drużynowych Mistrzostwach
klamowały wierszyki z okazji dnia Babci
Polski Juniorów Młodszych w Judo – Aleki Dziadka. Panie z Koła Gospodyń Wiej- PIŁKA SIATKOWA
sander Gass; I miejsce w Drużynowych Miskich zawiozły drobne prezenty ufundo- I miejsce w Mistrzostwach Polski Młodziczek strzostwach Polski Juniorów Młodszych
wane przez Ryszarda Orfina. Jest nam bar- w Piłce Siatkowej – Dominika Wilczyńska, w Judo – I miejsce w Drużynowych Mistrzodzo miło, że możemy dzieciom zawieźć Aleksandra Gołębiowska
stwach Polski Juniorów Młodszych w Judo
odrobinę radości.
– Alex Pitner
PŁYWANIE
Bożena Łabuda
KGW z Tyńca nad Ślęzą I miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie TAEKWON-DO ITF
Młodzieży w Sportach Letnich – pływanie, I miejsce w Mistrzostwach Polski Senio200 m stylem motylkowym – Aleksandra rek w Taekwon-do ITF, walki kobiet – Lena
Węgrzynowska; I miejsce w Mistrzostwach Wołczuk
Polski Młodzieżowców w Pływaniu, 200 m
stylem grzbietowym – Weronika Górecka BADMINTON
I miejsce w XXV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Halowych
III miejsce w Mistrzostwach Polski w Biegach Świętokrzyskie 2019 – badminton – gra poGórskich – 1000 m dziewcząt ur. 2006-07 – dwójna chłopców – Mikołaj Piórkowski,
Lena Pajęcka; II miejsce w Mistrzostwach Mikołaj Wrzalik
Polski w Biegach Górskich – 1000 m chłopców ur. 2006-07 – Leon Ziętek
TENIS STOŁOWY
BIEGI GÓRSKIE

III miejsce w Drużynowych Mistrzostwach
Polski Młodzików w Tenisie Stołowym
(odmiana triathlonu – bieg – jazda rowerem – Krzysztof Żurawski, Piotr Żurawski
– bieg) – II miejsce w Mistrzostwach Polski
Wojciech Duczek
Młodziczek do lat 14 – Julia Okuniewska;
II miejsce w Mistrzostwach Polski kat. 16-19
lat – Dawid Sondej
DUATHLON
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Kolejna wygrana KPR Gminy Kobierzyce
W meczu 15 kolejki PGNiG Superligi Kobiet
piłkarki ręczne KPR Gminy Kobierzyce pokonały Piotrkovię 30:24 i umocniły się na
3. miejscu w tabeli tych rozgrywek. Pierwsza
połowa spotkania była bardzo wyrównana
i przebiegała dość niespodziewanie pod
dyktando drużyny gości. Podopieczne trenera Krzysztofa Przybylskiego grały uważnie w obronie i zdecydowanie w ataku.
Dobrze w ich bramce spisywała się Karolina
Sarnecka i po 30 minutach gry na tablicy
świetlnej widniał wynik 12:11 dla Piotrkovii. Po przerwie przewaga gości wzrosła do
trzech bramek (14:11), ale wtedy piłkarki
z Kobierzyc wreszcie zaczęły grać na miarę
oczekiwań ich kibiców, którzy ani na moment nie zaprzestali głośnego dopingu.
Na efekty nie trzeba było długo czekać. Po
udanych kontrach Pauliny Ilnickej był re-

mis po 17, a za moment po celnym rzucie
Elżbiety Piotrowskiej miejscowe wyszły na
prowadzenie 18:17, którego nie oddały już
do końca. Bardzo pomogła w tym dobra gra
Moniki Koprowskiej, która w decydujących
momentach zdobywała cenne bramki i zasłużenie została wybrana najbardziej wartościową zawodniczką tego spotkania (MVP).
Ostatecznie KPR Gminy Kobierzyce wygrał
z Piotrkovią 30:24 i ze spokojem może oczekiwać kolejnego rywala, którym będzie
Metraco Zagłębie Lubin (aktualnie druga
drużyna w tabeli). Hit PGNiG Superligi Kobiet zostanie rozegrany 9 lutego 2020 r.
o godz.19 w Hali Sportowo -Widowiskowej
im. Adama Wójcika w Kobierzycach, a transmisję meczu planuje TVP Sport. Serdecznie
zapraszamy kibiców na derby Dolnego Śląska w PGNiG Superlidze piłki ręcznej kobiet.

KPR Kobierzyce: Kowalczyk, Zima-Jakubowska 7, Ilnicka 3, Tomczyk, Piotrowska 3,
Janas 4, Wiertelak 5, Ivanović, Walczak 3,
Koprowska 4 (MVP), Despodovska, Wicik 1,
Michalak.

Piotrkovia: Kolasińska, Sarnecka, Opelt
-Szynkaruk 1, Joia 1, Klonowska 2, Oreszczuk 3, Kopertowska, Dorsz 2, Wasilewska 4, Ciura 2, Charzyńska 4, Sobecka 5,
Gajewska.
Janusz Kołodziej

Artyści zagrali dla fundacji i o medale
3 stycznia w Hali Sportowo-Widowiskowej
im. Adama Wójcika w Kobierzycach odbył
się mecz piłki ręcznej Artyści vs KPR Gminy
Kobierzyce. Była to impreza towarzysząca
4. Halowym Mistrzostwom Polski Artystów

w tenisie. Mecz wzbudził nie mniejsze emocje, niż zmagania na korcie. Nie obyło się bez
zwrotów akcji i całkowicie nieszablonowych
zagrań, a spotkanie zakończyło się w rzutami karnymi.

W ramach mistrzostw swoje mecze tenisowe rozgrywali kabareciarze, aktorzy, muzycy, malarze, kompozytorzy, piosenkarze
i jeden mim. W tym roku do rywalizacji
przystąpiła rekordowa liczba uczestników,

bo aż 30. Turniej miał charakter charytatywny - podczas wydarzenia artyści zbierali środki na rzecz fundacji Wrocławskie
Hospicjum dla Dzieci. Pomysłodawcą wydarzenia jest Radosław Bielecki (kabaret
Neo Nówka). Imprezę objął Honorowym
Patronatem Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik.
A oto wyniki rywalizacji:
Kategoria Open
Mecz o 1. miejsce:
Łukasz Pietsch - Bartosz Pietsch
2:0 (6:2, 6:1)
Mecz o 3. miejsce:
Przemysław Żejmo - Aleksander Adamczyk
6:1
Kategoria 60+
Mecz o 1. miejsce:
Wojciech Dąbrowski - Grzegorz Poloczek
6:3
Mecz o 3. miejsce:
Krzysztof Hanke - Waldemar Sierański 6:2
Turniej Deblowy
Mecz o 1. miejsce:
Marcin Szczurkiewicz / Adam Frąckiewicz
- Karol Czuczko / Michał Surkont 6:1
Mecz o 3. miejsce:
Radosław Bielecki / Grzegorz Kuśmirek Karol Strasburger / Tomasz Górski 6:2
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy wyników i sportowej postawy!
Maria Okraszewska

