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Nowa szkoła w Tyńcu Małym
O nowej szkole - czytaj na str. 6-7

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbędzie się w dniu 1 września 2014 r.
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tyńcu Małym.
godz. 8:00 - Rozpoczęcie zajęć szkolnych
godz. 8:30 – Uroczysta inauguracja roku szkolnego

godz. 9:00 - Msza Święta i poświęcenie nowej szkoły
godz.10:00 - Zwiedzanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Zapraszamy Mieszkańców Gminy Kobierzyce
na tradycyjne Święto Plonów w dniach 23 i 24 sierpnia 2014 r.
Msza Święta Dożynkowa rozpocznie się w niedzielę
o godzinie 13:00 w kościele parafialnym w Kobierzycach.
Czesław Czerwiec
Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce

Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce
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Zaproszenie na stoisko edukacyjne w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Kobierzyce na stoisko edukacyjne, które otwarte będzie na Dożynkach Gminnych w dniu 24.08.2014 r. w godz. 12.00 - 20.00 w pobliżu miasteczka dzieci GCKiS.
Ww. stoisko prowadzone będzie przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” z Legnicy i poświęcone będzie edukacji ekologicznej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w formie konkursów, quizu, zabaw ekologicznych dla dzieci i dorosłych, rozpowszechniania materiałów edukacyjnych itp. Mamy nadzieję, że w ten atrakcyjny sposób, w formie wspólnej zabawy, będziecie Państwo mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat gospodarowania
odpadami komunalnymi i segregacji odpadów na terenie Gminy Kobierzyce.

Praca od zaraz w charakterze kelnera, kelnerki.
Poszukujemy osób z doświadczeniem i bez do doszkolenia. tel. 730 008 105

Centrum Logistyczne Netto w Domasławiu
poszukuje osoby na stanowisko:

Pracownik Magazynowy
Miejsce pracy: Centrum Logistyczne Domasław (okolice Bielan Wrocławskich)
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
• kompletowanie zamówień;
Oferujemy:
• staranne przestrzeganie procedur i przepisów BHP;
• umowę o pracę w pełnym etacie;
• dbanie o porządek na stanowisku pracy.
• wynagrodzenie stałe + system premiowy;
• szkolenie uprawniające do obsługi wózków niWymagania:
skiego unoszenia;
• wysoka motywacja do pracy;
• dofinansowanie do posiłków w trakcie pracy;
• dobra organizacja pracy;
• miłą atmosferę pracy;
• gotowość do pracy w systemie zmianowym;
• możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia
• książeczka sanitarno-epidemiologiczna;
kwalifikacji;
• mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
• szeroki pakiet socjalny.
Wszystkich zainteresowanych ofertą zapraszamy do przesłania swojego CV i listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@netto.pl
Proszę o umieszczenie w temacie maila: PM/Netto
Prosimy o dopisanie klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97, Dz.U. nr 133, poz. 883”

Sklep IKEA w Bielanach Wrocławskich poszukuje
kandydatów na stanowiska:

Kasjer w Sklepie lub Restauracji IKEA

½ lub ¾ etatu (praca również w godzinach popołudniowych oraz w weekendy)
Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:
• sprawna i profesjonalna obsługa klientów podczas transakcji sprzedaży na linii kas lub w Restauracji i Barze Bistro.
• umacnianie pozytywnych wrażeń klientów związanych z wizytą w Sklepie i Restauracji IKEA,
• dbałość o porządek i czystość w miejscu pracy.
Od kandydatów oczekujemy:
• dyspozycyjności,
• uprzejmości i cierpliwości w kontaktach z klientami,
• łatwości w nawiązywaniu kontaktów i komunikowaniu się,
• umiejętności pracy w zespole,
Aplikacje należy składać za pośrednictwem internetowego systemu rekrutacyjnego,
który znajdziesz na stronie www.IKEA.pl/praca.
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Będzie nowa szkoła w Wysokiej
Dnia 6 sierpnia 2014 roku w Urzędzie
Gminy Kobierzyce podpisana została
umowa na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego wraz ze żłobkiem
i świetlicą wiejską w miejscowości
Wysoka. W tym niezwykle ważnym
wydarzeniu uczestniczyli: Ryszard
Pacholik - Wójt Gminy Kobierzyce,
Czesław Czerwiec - Przewodniczący
Rady Gminy Kobierzyce, Piotr Kopeć
- Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce,
Maria Prodeus - Skarbnik Gminy Kobierzyce oraz radny gminy - Wiesław
Muraczewski. Wykonawcę - firmę
„DORBUD” Spółka Akcyjna z Kielc
reprezentowali: Prezes Zarządu Tomasz Tworek i Zbigniew Bieniek.
W budynku będzie się mieściła szkoła dla ok. 450 uczniów i 50 pracowników. Poza salami dydaktycznymi
przewidziano blok sportowy z dużą
salą gimnastyczną wyposażoną
w wysuwane trybuny dla 168 widzów. Będzie tam też stołówka z zapleczem kuchennym, aula na 130
miejsc, inne pomieszczenia towarzyszące, przedszkole i żłobek dla łącznie 200 dzieci oraz 25 pracowników,

Wizualizacja nowej szkoły w Wysokiej

a także świetlica wiejska z salą główną i zapleczem kuchennym. Kubatura budynku – to około 62 tyś. m3,

Moment podpisania umowy

Zaplanowany na okres wakacyjny
„Flomark” nabiera tempa. Każde
spotkanie to większe zainteresowanie nie tylko mieszkańców Bielan
Wrocławskich, bowiem są wśród
nich mieszkańcy: Dobkowic, Pełczyc, Kobierzyc oraz Wrocławia.
Różnorodny asortyment sprawia, że
każdy może znaleźć dla siebie coś
wyjątkowego za bardzo niską cenę.
Są kupujący i sprzedający, czyli
mówiąc potocznie „interes się kręci”, ku zadowoleniu organizatorów.
Dziękujemy za każdą zostawioną

złotówkę na szczytny cel tj. remont
siedziby stowarzyszenia. Podziękowania składamy też osobom,
które przekazały do sprzedaży swoje zbędne, lecz przydatne innym
przedmioty. Planujemy realizować
to działanie jeszcze przez okres
miesiąca w następujących dniach:
30.08.2014, 13.09.2014 i 27.09.2014
w godzinach 12 - 16. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
Prezes Stowarzyszenia „Bielany
dla Ciebie”- Elżbieta Regulska

będą 2 kondygnacje o łącznej powierzchni około 10 tyś. m2, a koszt
całego przedsięwzięcia sięgnie około 40 milionów złotych.
- „To bardzo ważny moment dla naszej gminy. Od wielu lat z powodzeniem i konsekwentnie realizujemy
proces budowy nowoczesnej bazy
oświatowej, tak aby sprostać rosnącym potrzebom w tym zakresie,
związanym z dynamicznym rozwojem gospodarczym Gminy Kobierzyce i co za tym idzie - ze wzrostem
liczby mieszkańców, w tym dzieci
i młodzieży szkolnej. Przypomnę,
że 1 września rozpocznie się nauka
w nowo wybudowanym i bardzo
nowocześnie wyposażonym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tyńcu

Małym, a obiekt w Wysokiej zgodnie z podpisaną umową powinien
zostać oddany do użytku w połowie
2016 roku. To nie wszystko, bowiem
jesteśmy w trakcie projektowania
nowego przedszkola wraz ze żłobkiem, do którego będzie mogło
uczęszczać 200 dzieci w miejscowości Kobierzyce” - powiedział tuż
po podpisaniu umowy Ryszard
Pacholik. Zgodnie z przyjętym harmonogramem w dniu podpisania
umowy przekazano plac budowy
przy ul. Chabrowej w miejscowości
Wysoka, a rozpoczęcie prac budowlanych powinno nastąpić na przełomie sierpnia i września br.
Janusz Kołodziej

Udane działanie Stowarzyszenia
„Bielany dla Ciebie”

Na „Flomarku” w Bielanach Wrocławskich
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Starostowie Gminnych Dożynek 2014

Anna Gubernator z Domasławia

24 sierpnia w Kobierzycach odbędą
się Gminne Dożynki. Starostami tegorocznego „Święta Plonów” będą
Anna Gubernator - sołtys wsi Domasław i Julian Rakoczy, sołtys wsi
Rolantowice.
- Kiedy i w jakich okolicznościach
dowiedzieli się Państwo o tym fakcie?
Anna Gubernator - O tym, że mamy
zostać starostami dożynek dowiedzieliśmy się na zebraniu sołtysów
na początku lipca. Sołtysi na zebraniu w Urzędzie Gminy Kobierzyce
zaproponowali nasze kandydatury.
Z początku nie mogłam uwierzyć, że
to właśnie ja mam pełnić tę zaszczytną funkcję. W końcu dopiero od kilku
lat jestem sołtysem wsi Domasław a tu takie wyróżnienie. Oczywiście
zgodziłam się, wierząc, że podołam obowiązkom, a przy okazji będę
mogła godnie reprezentować rolników naszej gminy w trakcie „Święta
Plonów”.
Julian Rakoczy - Dla mnie to również była duża niespodzianka, gdyż
uważam, że jest wielu rolników, którzy
bardziej zasługują na to, by piasto-

Julian Rakoczy z Rolantowic

wać godność starosty na gminnych
dożynkach, dlatego też poprosiłem
o kilka dni do namysłu. Uważam,
że bycie starostą – to bardzo duże
wyróżnienie i zarazem odpowiedzialność. Zgodziłem się głównie
dlatego, że wielu moich kolegów
sołtysów gorąco mnie do tego namawiało i nie wypadało zawieść ich
oczekiwań.
- Proszę opowiedzieć kilka zdań
o sobie.
Julian Rakoczy - W Rolantowicach
mieszkam od urodzenia, tu się wychowałem i tu jest mój dom. Wspólnie z żoną przez wiele lat prowadziliśmy gospodarstwo rolne,
a ostatnio prowadzimy sieć sklepów
spożywczych w kilku miejscowościach. W roku 1978 mieszkańcy Rolantowic wybrali mnie na swojego
sołtysa i chyba mogę powiedzieć,
że są z tego wyboru zadowoleni, bo
funkcję tę sprawuję do dziś. Trudno
mówić o sobie, ale chyba jestem pogodnym człowiekiem, raczej spokojnym i zrównoważonym. Od dziecka
pasjonuje mnie muzyka. Gram na
akordeonie od 12 roku życia. Ostat-

nio wspieram muzycznie zespół
„Tyńczanki”, działający przy Kole Gospodyń Wiejskich w Tyńcu nad Ślęzą.
Występujemy wspólnie z powodzeniem na wielu festiwalach folklorystycznych czy uroczystościach nie
tylko w naszej gminie.
Anna Gubernator - Urodziłam się
i wychowałam we Wrocławiu i nie
zdawałam sobie sprawy, że będę
kiedyś mieszkać na wsi. Życie tak się
jednak potoczyło, że od ponad 20 lat
wspólnie z mężem Robertem prowadzę gospodarstwo rolne w miejscowości Domasław, a osoby, które
mnie dobrze znają, mogą poświadczyć, że nie obce mi są wszystkie prace związane z pracą na roli. Staram
się najlepiej jak potrafię działać na
rzecz mojej ulubionej miejscowości.
Ostatnio wspólnie z mieszkańcami
przygotowujemy się do obchodów
800 rocznicy powstania naszej wsi.
Jaka jestem? Tu poproszę raczej o następny zestaw pytań (żart), a mówiąc
poważnie – lepiej niech inni mnie
oceniają, po tym co robię, bo szalenie
trudno jest mówić o sobie. Jestem
osobą aktywną, nie uchylam się od

obowiązków, stąd nie mam zbyt
wiele czasu na swoje hobby. Lubię
czytać książki oraz chodzić na długie
spacery.
- Czy macie Państwo jakieś pomysły na Gminne Dożynki?
Anna Gubernator, Julian Rakoczy
- Przede wszystkim pracujemy nad
tym, by „załatwić” piękną, słoneczną
pogodę. Mamy „swoje” sposoby, jak
to zrobić, ale oczywiście ich nie zdradzimy (żart). Uważamy, że program
tegorocznych dożynek, podzielony
zresztą na dwa dni (23-24 sierpnia) - jest tak atrakcyjny, że wszyscy
będą się świetnie bawić, niezależnie
od pogody. Oczywiście mamy zamiar
wprowadzić pewne konkurencje
w „Konkursie sołtysów”, który od lat
cieszy się wielkim zainteresowaniem
zarówno wśród publiczności, jak i samych startujących. Oczywiście nie
zdradzimy o co chodzi - to ma być
niespodzianka! Gwarantujemy jednak wspaniałą zabawę i serdecznie
zapraszamy wszystkich na Gminne
Dożynki 2014 w Kobierzycach.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał - Janusz Kołodziej

Czas na zmiany
Wiele miejscowości w naszej gminie zmienia swoje oblicze i pięknieje
z dnia na dzień. Powstają nowe domy,
nierzadko całe osiedla o nowoczesnej i efektownej zabudowie, a stare
budynki są remontowane (jak np.
w Kobierzycach w ramach procesu rewitalizacji). Niestety nie wszędzie tak
się dzieje, dlatego też z dużym zainteresowaniem i życzliwością odnoto-

wać należy fakt, że dnia 28.07.2014 r.
mieszkańcy budynku położonego
przy ul. Wrocławskiej 16 w Bielanach
Wrocławskich postanowili zmienić
jego nie najciekawszy wygląd. W tym
celu założyli wspólnotę mieszkaniową o nazwie „Jedność”. Tym samym
rozpoczęli działania zmierzające do
poprawy estetyki i wyglądu zarówno samego budynku, jak i otoczenia.

Wspólnota została zarejestrowana
zgodnie z ustawą z dnia 24.06.1994 r.
o własności lokali. Wybrano trzy osobowy zarząd. Na początek pozyskano reklamodawców, a wpływy z reklam w całości przeznaczone będą
na remont budynku. Podjęta została
uchwała o ponoszeniu określonych
wpłat na fundusz remontowy. Prowadzone też są działania wspierające tę

inicjatywę, w których pomagają nam
szczególnie gminna radna Elżbieta
Regulska i sekretarz Stowarzyszenia
„Bielany dla Ciebie” Janina Kłossak. Panie przygotowały całą niezbędną dokumentację do rejestracji wspólnoty
i prowadziły zebranie mieszkańców.
Halina Szajber - Przewodnicząca
Zarządu Wspólnoty
Mieszkaniowej „Jedność”
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Roztańczone wakacje w Różance
Tancerze sekcji Top dance nie próżnują. Tuż po intensywnym zakończeniu
sezonu – wystawieniu czterokrotnie
przedpremierowych pokazów nowych
spektakli tanecznych, najwytrwalsi
członkowie grupy wsiedli w autokar
i pojechali prosto na dwutygodniowe warsztaty taneczne organizowane
przez Grupę Artystyczną Maska w OSW
Regle w Różance. Nasi tancerze szkolili
się u renomowanych polskich i ukraiń-

Ćwiczenia baletowe

skich tancerzy – Jacka Bajora (hip hop,
house) z Gdańska, Jurija Żurajewa Finalisty IV edycji programu “You Can Dance
(jazz, lyrical jazz) z Warszawy/Kijowa,
fenomenalnego Witolda Jurewicza (taniec współczesny) z Łodzi oraz Piotra Polarskiego (hip hop) z Wrocławia, członka
Co Jest Crew?! – tegorocznego wicemistrza Europy na SDK w Czechach oraz
Piotra’Zonty’Króla (krump) ze Szczecina – członka najsilniejszej familii
krumpowej na świecie. Młodzi tancerze
nie oszczędzali sił. Od samego rana ciężko ćwiczyli na 4-5 zajęciach dziennie
zaczynając od porannej jogi i ćwiczeń
siłowych przez jazz, hip hop, house i taniec współczesny, po pantomimę i tzw.
Master class dla najambitniejszych i najwytrwalszych. Dodatkowo co wieczór

spędzali czas na wieczorach tematycznych przygotowując różnego rodzaju
pokazy – odgrywali Romea i Julię, swoją
wersję Królewny Śnieżki, uczestniczyli
w wyzwaniach aktorskich. W wolnych
chwilach odwiedzili Safari ZOO w Czechach oraz basen w Międzylesiu, a także uskuteczniali grę w manso, skakanie
na skakance, grę w gumę. Przeszli też
szkolenie z udzielania pierwszej pomocy oraz warsztaty z tworzenia papierowych, artystycznych masek. Nie ominął
ich również dzień sportowy z torami
przeszkód i tanecznymi wyzwaniami
oraz dzień wojskowy, podczas którego
dzielnie znosili musztrę. Na co dzień siły
uzupełniali przepysznymi posiłkami serwowanymi przez tutejsze kucharki oraz
na poobiedniej sjeście. Wraz z tancerza-

Po zajęciach

mi z Wrocławia, Kątów Wrocławskich,
Dzierżoniowa i Świdnicy przygotowali spektakl taneczny na zakończenie
obozu, który został zaprezentowany
odwiedzającym ich rodzicom. Tancerze
Top Dance po nocnym, zakończeniowym ognisku wrócili z obozu zmęczeni,
ale szczęśliwi, zainspirowani nowymi
doświadczeniami, z całą masą nowej
wiedzy i pomysłów w swoich głowach
z niecierpliwością czekając na rozpoczęcie nowego sezonu.
Agata Kostrzewa

Młodzieżowe warsztaty piłkarskie za nami
W dniach od 4 sierpnia do 12 sierpnia 2014 r. młodzi piłkarze doskonalili swoje umiejętności piłkarskie

pod okiem wykwalifikowanej kadry
GCKiS Kobierzyce. Uczestnicy warsztatów piłkarskich „Wakacje z piłką

i Ty - Kobierzyce 2014” brali udział
w zajęciach, które podzielone były
na dwa bloki, poranny i popołudnio-

Pamiątkowe zdjęcie uczestników warsztatów

wy. Zajęcia poranne zawierały takie
elementy gry jak drybling, różnorodne podania, a także ulubione zajęcia
młodych piłkarzy - trening strzelecki. Zawodnicy rywalizowali ze sobą
w różnych grach: golf piłkarski lub
baseball. Popołudniami, po przerwie
obiadowej, przyszli następcy Roberta Lewandowskiego rozgrywali
między sobą mecze w różnych systemach rozgrywkowych, wykorzystując nabyte wcześniej umiejętności.
Uczestnicy warsztatów bardzo chętnie angażowali się w różnorodne
ćwiczenia, rywalizacja przebiegała
w duchu fair-play i pomimo zmęczenia wracali chętnie do ciężkiej pracy
kolejnego dnia. W programie był
również wyjazd do aquaparku, który
stanowił miłą odskocznię od treningów piłkarskich. Ze sportowym pozdrowieniem:
Łukasz Rutkowski, Krzysztof Nowak

Wyjazdy wakacyjne świetlic profilaktyki środowiskowej
5 lipca tego roku, grupa 100 dzieci
z Gminy Kobierzyce odwiedziła wrocławskie ZOO. Zwiedzając piękny
ogród zoologiczny dzieci zapoznały
się z wieloma gatunkami zwierząt,
które znały tyko ze zdjęć i telewizji.
Podczas obserwacji z bliska, poznały
ich wygląd oraz tryb życia. Niektóre
nasze grupy trafiły na czas karmienia
wielkich żółwi lądowych i osobiście
mogły nakarmić je przygotowanymi
przez ich opiekuna przysmakami:
cukinią, zielonymi ogórkami i różnymi rodzajami sałaty. W mini-zoo
spędziły sporo czasu. Dzieci zachwycały się kózkami, które najwi-

doczniej bardzo lubią towarzystwo
ludzi, gdyż garnęły się do każdego
i nadstawiały łby do głaskania. Po
sześciu godzinach zwiedzania ZOO
wróciliśmy do domu. Na zmęczone,
ale zadowolone dzieci przy GCKiS
w Kobierzycach czekali już rodzice.
12 lipca odbył się wyjazd do parku
rozrywki w Rybniku. Rodzinny park
rozrywki to miejsce, w którym można
miło spędzić czas. Znajduje się w nim:
Dino-Park, kraina bajek, mini-zoo oraz
place zabaw, na których korzystaliśmy
z wielu oryginalnych atrakcji takich jak
kulig, inteligentna ścianka wspinaczkowa, młyńskie koło i wiele innych

urządzeń. Dzieci do woli korzystały
z atrakcji dostępnych w parku.
16 lipca odbył się wyjazd do podziemnego miasta Osówka. Dzieci ze
świetlic zwiedziły kompleks podziemnego miasta, w tym między innymi ogromny system betonowych
korytarzy, umocnień i hal. Grupa
nieco starszych uczestników zwiedziła podziemia trasą ekstremalną
ze spływami tratwą. Oprócz wielu
wrażeń związanych ze zwiedzaniem,
dzieci poznały historię tego tajemniczego miejsca opowiedzianą przez
przewodników.
20 oraz 21 lipca 2014 r. odbyła się wy-

cieczka do kopalni Złota w Złotym
Stoku powiązana ze zwiedzaniem
średniowiecznego parku techniki.
W tych dniach na dzieci ze świetlic
czekało wiele atrakcji: zwiedzanie
kopalni złota z jedynym w Polsce
podziemnym wodospadem i jazdą
podziemnym tramwajem, płukanie
złota - sztuka wypłukiwania cennego kruszcu, podziemny spływ łodzią
- podróż zalanymi chodnikami i wiele innych. Dzieci zgodnie uznały, że
wycieczka do kopalni złota była najlepszym wyjazdem w czasie wakacji.
Magdalena Lachtera
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Nowa szkoła

INFORMACJE GMINNE

1 września 2014 roku rozpocznie działalność nowy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym. Na trzy tygodnie przed tym wydarzeniem wraz
z grupą osób wybraliśmy się na rekonesans po nowej szkole. Oto, co udało
nam się zanotować:
- „Budowa szkoły wraz z przedszkolem
w Tyńcu Małym była jednym z najważniejszych zadań dla Gminy Kobierzyce.
Od lat notujemy wzrost gospodarczy,
a w związku z tym przybywa nowych
mieszkańców. Budowa nowoczesnej
bazy oświatowej i zapewnienie szerokiego dostępu do nauki jest dla nas
sprawą priorytetową i zgodną ze strategią rozwoju naszej gminy. Szkoła,
o której mówimy jest po prostu przepiękna i bardzo nowoczesna. Bardzo
się z tego cieszę”- powiedział Ryszard
Pacholik, Wójt Gminy Kobierzyce.
- „W szkole będzie uczyć się około 270
dzieci oraz 150 maluchów w przedszkolu. Zatrudnienie znajdzie tu 70
osób, w tym 30 pracowników technicznych (obsługa kuchni, portiernia, osoby sprzątające, konserwator

itp.). Oczywiście nie wspominam tu
pracowników ochrony, którzy będą
pilnować szkoły. Mam nadzieję, że
praca w tak pięknej i nowoczesnej
szkole sprawiać będzie wszystkim
radość i przyjemność, co przełoży
się na wyniki w nauczaniu - a na tym
nam wszystkim najbardziej powinno
zależeć”- powiedziała Iwona Antman,
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu Małym.
- Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój Gminy Kobierzyce i związany
z tym wzrost liczby mieszkańców
zdawaliśmy sobie sprawę, że budowa nowej szkoły podstawowej wraz
z przedszkolem była koniecznością.
Zdecydowaliśmy się na Tyniec Mały ze
względów logistycznych. Dotychczasowa szkoła była przepełniona, a nauka mimo bardzo dobrych rezultatów
dydaktycznych - prowadzona w trudnych warunkach. Nowy, bardzo nowoczesny budynek przyjmie w swoje
szeregi nie tylko dzieci z Tyńca Małego, ale także z Domasławia, Małuszowa, Ksieginic, Żernik Małych, Racławic

Wielkich i Biskupic Podgórnych - powiedziała Maria Wilk, Sekretarz Gminy
Kobierzyce.
- „Budowa tego obiektu była wielkim
wyzwaniem dla Gminy Kobierzyce.
Istniejące szkoły (w Kobierzycach i Bielanach Wrocławskich) były w swoim
czasie bardzo nowoczesne i wysoko
oceniane pod względem architektonicznym i funkcjonalnym. Chcieliśmy,
aby nowa szkoła spełniła podobne
oczekiwania - ale już na miarę XXI
wieku! Gdy widzimy co tu zostało zrobione - uważam, że nam się to udało.
Mam nadzieję, że najbardziej zadowoleni będą uczniowie i ich rodzice, oraz
wszyscy użytkownicy tego pięknego
obiektu.”- powiedział Piotr Kopeć, Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce.
- „Nasza firma rozpoczęła prace w lipcu 2012 roku. Realizacja tej inwestycji przebiegała zgodnie z przyjętym
harmonogramem i mogę z całą
pewnością potwierdzić, że nowy rok
szkolny w tej szkole rozpocznie się
1 września. Ze względu na wielkość
budynku i zastosowane nowoczesne

rozwiązania technologiczne proces
budowy był skomplikowany i wymagał od nas dużego zaangażowania.
Pojawiające się problemy, głównie
dzięki bardzo dobrej współpracy
z Gminą Kobierzyce i biurem projektowym AGP Marcina Pytko, udawało
się nam rozwiązywać na bieżąco” tak proces budowy opisał Marcin Sikora, przedstawiciel firmy Berger Bau
Polska Spółka z o.o. - generalanego
wykonawcy inwestycji.
- „Gdy dowiedziałem się, że mam być
kierownikiem budowy właśnie tego
obiektu, bardzo się ucieszyłem” - dodał Daniel Wacławski. „Znałem projekt, podobał mi się jego rozmach architektoniczny i nowoczesny wygląd.
Wcześniej będąc kierownikiem budowy Hali Sportowo-Widowiskowej
w Kobierzycach wiedziałem, że będę
mógł liczyć na życzliwość władz samorządowych i pomoc przy rozwiązywaniu ewentualnych problemów,
które przy budowie takiego obiektu
zawsze mogły się zdarzyć. Zmierzyć
się z taką budową było dla mnie swoistym wyzwaniem i myślę, że wspaniały efekt naszej pracy świadczy
o tym, że nam wszystkim się udało”.
- „Jako mieszkańca tej miejscowości
wiadomość o budowie nowej szkoły
bardzo mnie ucieszyła. Znałem warunki w jakich dzieci do tej pory uczyły
się w „starej” szkole, więc mogę sobie
wyobrazić, jak bardzo cieszyć się będą
z zamiany. W trakcie budowy mieszkańcy bardzo interesowali się postępami prac, wiedząc, jak ważna to była
inwestycja. Mogę dodać, że efekt końcowy przeszedł wszelkie oczekiwania,
a ja prywatnie powiem, że do tej pory
nie widziałem piękniejszej szkoły!”powiedział Krzysztof Kmiecik, radny
Gminy Kobierzyce.
Janusz Kołodziej

w Tyńcu Małym
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Wizyta studyjna w ramach „Programu
Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w Chrzanowie

Goście z Dolnego Śląska w Chrzanowie

W dniu 8 lipca 2014 r. wieś Chrzanów gościła grupę 45 przedstawicieli grup odnowy wsi z terenu

Zespół wita gości śpiewem

Województwa Dolnośląskiego wraz
z wojewódzkim koordynatorem
programu Anną Malinowską.

Warsztaty artystyczne

Prezes Stowarzyszenia i zarazem Lider Grupy Odnowy Wsi
Anna Golis przedstawiła prezentację, na temat działań jakie podejmują mieszkańcy wsi
na rzecz swojej społeczności.
Omówiła projekty realizowane
przez stowarzyszenie na przestrzeni ostatniego roku oraz Warsztaty kulinarne
wspomniała o planach rozwowręczono pamiątkowe dyplomy.
ju wsi Chrzanów jako „wioski
tematycznej”. Członkowie sto- Chrzanów został wytypowany przez
warzyszenia „Chrzanowy ogród” Urząd Marszałkowski Województwa
przygotowali dla gości poczęstu- Dolnośląskiego jako miejsce warte
nek i przeprowadzili trzy rodzaje odwiedzenia w ramach już kolejnej
warsztatów (sportowe, kulinarne wizyty studyjnej w Gminie Kobiei artystyczne), a na koniec naj- rzyce.
Monika Penczak
bardziej aktywnym uczestnikom

Ryszard Pacholik w trakcie spotkania

Pocztówka z Gminy Kobierzyce
W ramach cyklu prezentującego wszystkie miejscowości Gminy
Kobierzyce, w tym numerze przedstawiamy następujące miejscowości:
Wierzbice, Solną, Cieszyce.
Wierzbice liczą 736 mieszkańców. Sołtysem jest Ryszard Czarny.
Ważnie miejsca to: świetlica wiejska oraz środowiskowa z biblioteką, zapleczem sportowym i placem zabaw, boisko sportowe z trybunami.
Solna liczy 294 mieszkańców. Sołtysem jest Wiesław Winter. Ważne miejsca to: świetlica wiejska z placem zabaw, staw, boisko sportowe, park.
Cieszyce liczą 214 mieszkańców. Sołtysem jest Marta Przewłocka.
Ważne miejsca to: świetlica wiejska w budowie, staw.
Fot. Marcin Mazurkiewicz
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Półkolonie w bielańskiej WYPRAWKA
szkole dobiegają końca SZKOLNA 2014/2015

Maria Wilk - Sekretarz Gminy Kobierzyce z wizytą na półkolonii

Dla najmłodszych uczniów z „zerówek” w Szkole Podstawowej w Bielanach Wrocławskich została na okres
wakacji zorganizowana półkolonia.
Codziennie przez dwa miesiące odbywają się tam zajęcia plastyczne,
muzyczne, ale najbardziej dzieci
cieszą się z pobytu na placu zabaw.

Szkoła zapewniła w okresie lipiec sierpień zajęcia wszystkim najmłodszym dzieciom, których rodzice pracują i jednocześnie mają problem
z zapewnieniem swoim pociechom
opieki w domu.
Anna Wilisowska

Kobierzyckie przedszkole
nagrodzone!

W tym roku rządowy program „Wyprawka szkolna” adresowany jest do uczniów rozpoczynających we wrześniu edukację
szkolną w:
• klasach II-III i klasie VI szkoły
podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
• klasie III szkoły ponadgimnazjalnej,
• klasie VI ogólnokształcącej
szkoły muzycznej II stopnia
i ogólnokształcącej szkoły sztuk
pięknych,
• klasie III liceum plastycznego,
• klasach III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
• także do słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym
z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
wymieniona
wyżej, posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku
szkolnym 2014/2015 do szkół
dla dzieci i młodzieży (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych).
Pomoc udzielana jest na wniosek
rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych),
pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego
lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wysokość pomocy w ramach
programu:
Wysokość planowanego dofinansowania zakupu podręczników
w ramach Rządowego programu
pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” wynosi:
do 225 zł - dla ucznia klasy II-III szkoły podstawowej oraz dla
ucznia klasy II-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
do 325 zł - dla ucznia klasy VI
szkoły podstawowej, dla ucznia
klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dla
ucznia klasy III ogólnokształcącej
szkoły baletowej,
do 390 zł – dla ucznia klasy III zasadniczej szkoły zawodowej,
do 445 zł - dla ucznia klasy III liceum ogólnokształcącego i klasy
III technikum, dla ucznia klasy VI
ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, dla ucznia klasy VI
ogólnokształcącej szkoły sztuk
pięknych, dla ucznia klasy III liceum plastycznego oraz dla ucznia
klasy IX ogólnokształcącej szkoły
baletowej.
Wysokość planowanego dofinansowania zakupu podręczników dla
uczniów niepełnosprawnych jest
uzależniona od: typu szkoły, rodzaju niepełnosprawności oraz podręczników, z których uczeń będzie
korzystał.
Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym
2014/2015 w terminie do 5 września 2014 r.

zajęciami odbywającymi się w przedszkolu. Przedszkole za swoje działania
otrzymało tytuł ,, Przedszkole w ruchu’’
nadany przez Ministra Edukacji Narodowej. Tytuł stanowi wyróżnienie dla
szkół i przedszkoli, które podejmują
działania na rzecz aktywności fizycznej
i w istotny sposób przyczyniają się do
promowania w swoim środowisku aktywności fizycznej. Nasze przedszkole

jest placówką posiadającą Certyfikat
Placówki Promującej Zdrowie, a otrzymany tytuł ,,Przedszkola w Ruchu’’ jest
kolejnym dowodem na to, iż wpajanie
dzieciom zdrowych nawyków i zachęcanie ich do aktywności fizycznej jest
jednym z ważniejszych priorytetów
placówki.

Szczegółowe informacje w szkołach oraz na stronie internetowej Gminy Kobierzyce.

Codzienne zajęcia

Podejmując decyzję o włączeniu się
naszego przedszkola w akcję „Ćwiczyć
każdy może”, promowanej przez Ministerstwo Edukacji w ramach Roku
Szkoły w Ruchu, mieliśmy na uwadze
promowanie aktywnego stylu życia,
szerzenie kultury fizycznej, a przede
wszystkim zachęcanie dzieci i rodziców do ćwiczeń i aktywności ruchowej. Były to zajęcia realizowane w ra-

mach podstawy programowej, które
dowiodły, iż zajęcia w przedszkolu
mogą być ciekawe i atrakcyjne dla
dzieci. Nauczyciele opracowywali
ciekawe scenariusze zajęć dotyczące
roli aktywności fizycznej w życiu, brali
również udział w szkoleniach o tematyce prozdrowotnej. Przedszkole
prowadziło i prowadzi akcje związane
z aktywnością fizyczną dzieci poza

Magdalena Janiak

10 ROZMAITOŚCI

Festyny w sołectwach

Bardzo duża frekwencja, mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych, występy zespołów muzycznych: Jarzębina, Szpaki, Widmo i Nietykalni - to tylko niektóre
atrakcje imprezy charytatywnej, która odbyła się 15 sierpnia 2014 r. w Kobierzycach. Dochód w wysokości 13.899, 67 zł przeznaczony zostanie na rehabilitację ciężko poszkodowanego Krzysztofa Sucheckiego - pracownika GS
„Samopomoc Chłopska” w Kobierzycach. Komitet organizacyjny w osobach:
Jolanty Nowak, Marii Wilk, Witolda Porochońskiego, Jana Biesiady i Artura
Cierczka serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom za wsparcie finansowe.

Dnia 14 sierpnia w Jaszowicach odbyły się sołeckie Dożynki.
Była msza św., mecz piłkarski: kawalerowie kontra żonaci, atrakcje dla
dzieci, pyszne jadło i zabawa taneczna z zespołem „DIDO”.

Mieszkańcy Damianowic rozpoczęli festyn dożynkowy od mszy świętej, dzieląc się chlebem.

„Piknik na Zielonym Dołku” – to nazwa imprezy, która odbyła się
w Tyńcu Małym 16 sierpnia 2014 r. Roztańczeni mieszkańcy bawili się
przy dźwiękach zespołu „ Afrodyta” niemal do wczesnych godzin
porannych.

15 sierpnia w Tyńcu nad Ślęzą odbył się festyn z okazji kończących się
żniw. Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji mieszkańcom sołectwa
oraz osobom przyjezdnym. Wszyscy bardzo dobrze się bawili- dzieci
na dmuchańcach i skakańcach, a dorośli tańcząc przy muzyce mechanicznej granej przez DJ-a i zespół „ KRAB” z Dzierżoniowa aż do
godz.6 rano! 
fot. Alicja Landkauf

W dniu 15 sierpnia w Krzyżowicach odbyła się impreza „Krzyżowickie
lato”. Było pyszne jedzenie, występ zespołu ludowego „ Aster”, pokaz
ognia (A. Szczepańska, Ł. Wasilewski), dmuchany zamek, trampolina
i basen z piłkami dla dzieci, a dla dorosłych wspaniała zabawa do białego rana z zespołem „H’ellos”.

sport 11

Trzy pytania do..

Adama Wójcika - byłego
reprezentanta Polski w koszykówce
- Od jakiegoś czasu rozpoczął Pan
działalność trenerską. Czy moglibyśmy poznać więcej szczegółów?
Adam Wójcik - Po zakończeniu bardzo długiej, w moim przypadku,
kariery zawodniczej przyszedł taki
moment w życiu, że zadałem sobie
pytanie: Co dalej? Wiedziałem, że nie
chce odchodzić daleko od mojej ukochanej dyscypliny, stąd byłem miedzy innymi asystentem trenera kadry
narodowej polskich koszykarzy, pomagałem w komentowaniu spotkań
koszykówki, aż w końcu podjąłem
decyzję, że zajmę się trenowaniem
młodych talentów koszykarskich.
Jako zawodnik dużo osiągnąłem
w sporcie i chciałbym swoją wiedzą
i doświadczeniem podzielić się z innymi, przede wszystkim młodymi
miłośnikami tej dyscypliny sportu.
Ponieważ od kilkunastu lat jestem
mieszkańcem Gminy Kobierzyce (najpierw Bielan Wrocławskich, a obecnie
Pełczyc), więc wspólnie ze znajomymi powołaliśmy do życia Koszykarski
Klub Sportowy w Kobierzycach. Nasza
inicjatywa spotkała się z dużym zrozumieniem i życzliwością władz samorządowych i osób odpowiedzialnych
za rozwój sportu i rekreacji w naszej
gminie. Mamy wspaniałe warunki do
treningu (Hala Sportowo-Widowiskowa w Kobierzycach), a od 1 września
baza sportowa Gminy Kobierzyce po-

większy się o kolejny wspaniały obiekt
- halę w nowej szkole w Tyńcu Małym.
- Jak działa KKS Kobierzyce i kogo
szkolicie?
Adam Wójcik - Od początku zależało
nam na szkoleniu dzieci i młodzieży. Namówiłem do pomocy byłego
reprezentanta Polski, olimpijczyka,
świetnego ongiś koszykarza, a obecnie trenera i pedagoga - Jerzego Binkowskiego (co ciekawe - mieszkańca
Bielan Wrocławskich!) i zajmujemy
się szkoleniem chłopców z rocznika
1999 - 2000. Zależało nam na tym,
by działać właśnie blisko naszego
miejsca zamieszkania i pracować
z dziećmi i młodzieżą z naszej gminy.
Wśród ćwiczących znajdują się między innymi moi synowie Jan i Szymon,
a w składzie zespołu mamy aż czterech zawodników, którzy w tym roku
zostali powołani do kadry narodowej
Polski U-15. Naszą dumą są także
chłopcy, którzy rozpoczęli przygodę
z koszykówką w naszym klubie i zrobili kolosalne postępy. Trenujemy cztery
razy w tygodniu i oczywiście zapraszamy chłopców do przyjścia na nasze
treningi i spróbowania swoich sił.
- Jakie macie plany na przyszłość?
Adam Wójcik - Oprócz treningów,
od zeszłego sezonu uczestniczymy,
z sukcesami, w rozgrywkach ligowych
i licznych turniejach. Nasze dobre
wyniki sportowe oraz organizacyjne

Na zdjęciu (od prawej) Ryszard Pacholik, Adam Wójcik i Piotr Kopeć

zostały docenione przez władze międzynarodowej ligi koszykówki dla
młodzieży EYBL, które przyjęły nas
do tej elitarnej ligi. Nasi chłopcy będą
mieli możliwość zmierzyć się w rywalizacji z młodymi koszykarzami tak
renomowanych klubów jak Żalgiris
Kowno, CSKA Moskwa czy Akademii
Koszykówki Arvydasa Sabonisa. To dla
nas duże wyróżnienie i okazja do konfrontacji z utytułowanymi szkołami
koszykówki. Liga EYBL rozgrywana
jest w formule turniejów. W tym roku
zagramy na Łotwie, w Radomiu i co
dla nas jest szczególnym wyzwaniem
i satysfakcją, zorganizujemy turniej
u siebie - w Kobierzycach! Już na

dniach wyruszamy na obóz sportowy
do Międzyzdrojów, gdzie będzie czas
na treningi, ale też i na budowanie
odpowiedniego poziomu koncentracji przed nadchodzącym sezonem.
We wrześniu gramy świetnie obsadzony turniej w Krakowie, w październiku jedziemy na turniej zagraniczny
do Kowna, potem rozgrywki ligowe.
Co w przyszłości? Oczywiście chciałbym bardzo, by jak najwięcej naszych
wychowanków zagrało kiedyś w reprezentacji Polski seniorów, a niektórzy może nawet w NBA!
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał - Janusz Kołodziej

Piłkarki ręczne już trenują
12 sierpnia rozpoczęły przygotowania do drugiego sezonu na zapleczu
PGNiG Superligi Kobiet w piłce ręcznej seniorki Klubu Piłki Ręcznej Gminy Kobierzyce. Debiutancki sezon
w 1. lidze był bardzo udany dla beniaminka z małej miejscowości, bo tak
trzeba odbierać Kobierzyce w stawce
innych ośrodków pierwszoligowej
kobiecej piłki ręcznej. Zajęcie trzeciego miejsca w pierwszym sezonie,
wszyscy przed rozpoczęciem rozgrywek uznaliby za pobożne życzenia
mające niewiele z rzeczywistością,
a jednak sport jest nieobliczalny… Teraz już nikt nie zlekceważy KPR-u i nie
podejdzie na luzie, teraz każde zwycięstwo będzie trzeba okupić jeszcze
większym zaangażowaniem i walką
niż wcześniej. Poprzedni sezon mimo
znakomitego wyniku nie toczył się
(poza miejscem w tabeli) sielankowo.
Trudności powodowały przesunięcie

odpowiedzialności na młodsze zawodniczki, które spisały się świetnie
i trzecie miejsce w 12-sto zespołowej
stawce stało się faktem. W zespole zaszło trochę zmian. Karierę zakończyły
doświadczone Małgorzata Król i Aleksandra Wojt, na grę Grażyny Janczak
po urlopie macierzyńskim będziemy
musieli poczekać prawdopodobnie
do rundy rewanżowej. Do zespołu
dołączyły: praworęczna rozgrywająca
Beata Skalska zawodniczka MMTS-u
Kwidzyn, która ostatnie sezony grała
w ekstraklasowym KPR Jelenia Góra,
praworęczna kołowa Natalia Tórz,
która w poprzednim sezonie reprezentowała ekstraklasową Piotrkowię
Piotrków Trybunalski oraz leworęczna skrzydłowa Paulina Kuchczyńska
wychowanka LUKS Komprachcice
na Opolszczyźnie. Do seniorek powoli wdrażane są dwie najzdolniejsze zawodniczki urodzone w roku

1999, brązowe medalistki Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży
2014, powołane do kadry Polski, leworęczna
skrzydłowa Kinga Jakubowska oraz praworęczna kołowa Wiktoria
Drozdowska. W tym
roku przygotowania do
sezonu odbywają się na
własnych obiektach –
w hali, na stadionie, na
boisku tartanowym, Zajęcia w terenie
w parku. Planowane
są także wyjazdy na basen i wej- i dziewczynki. W tych trzech kateścia na Ślężę. Oprócz tego zespół goriach młodzieżowych, oprócz
seniorek rozegra 2 sparingi we wła- rozgrywek seniorskich, KPR Kobiesnej hali i wyjedzie na dwudniowy rzyce będzie rywalizować w rozturniej do Dobrzenia Wielkiego. grywkach dolnośląskich w najbliżW kolejnych dniach do trenujących szym sezonie.
już seniorek sukcesywnie dołączać
będą juniorki młodsze, młodziczki
Wojciech Duczek
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