BIULETYN SAMORZĄDOWY • ISSN: 2450-4718 • WYDANIE BEZPŁATNE • NR 10 (9) • PAŹDZIERNIK 2016

NAUKA PŁYWANIA W GMINIE KOBIERZYCE

czytaj na str.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom,
wychowawcom i pracownikom oświaty
w dniu ich święta życzymy wielu pogodnych dni, sukcesów zawodowych
oraz wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy.
Elżbieta Regulska

Ryszard Pacholik

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY KOBIERZYCE

WÓJT GMINY KOBIERZYCE
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Ważne telefony
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy

Ryszard Pacholik
Piotr Kopeć
Maria Prodeus
Maria Wilk

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

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

798 740 461
607 439 039
71 36 98 120
71 36 98 129

REFERAT OGÓLNY I SPRAW OBYWATELSKICH
Kierownik Referatu
Biuro Obsługi Klienta
Sekretariat

Joanna Kłodzińska
Barbara Hebda
Magdalena Sypniewicz
Marta Szczygieł
Anna Muraczewska

71 36 98 209
71 36 98 105
71 36 98 106
71 36 98 130
71 36 98 125

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
Violetta Kowalska
Kasa
Gospodarka odpadami Joanna Kunert
Egzekucja opłat
Marcin Kałka
Zobow. z tyt. opłat
Monika Kasprzak

71 36 98 103
71 36 98 131
71 36 98 132
71 36 98 113
71 36 98 148
71 36 98 122
71 36 98 205
71 36 98 181
71 36 98 139

REFERAT INWESTYCJI, NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA
Rafał Krasicki
Kierownik referatu
Insp. nadzoru inwestorskiego
Grzegorz Morawski
Wodociągi, kanalizacja, melioracje
Karolina Jędryka
Dariusz Mirek
Architektura i budownictwo
Grzegorz Maszka
Zdzisław Skrzyniarz
Gospodarka nieruchomościami i geodezja
Marta Borkowska
Magdalena Cendrowicz
Ochrona środowiska
Elżbieta Nawrocka
Monika Pilichowska
Marta Listwan

71 36 98 214
71 36 98 204
71 36 98 192
71 36 98 112
71 36 98 180
71 36 98 108
71 36 98 110
71 36 98 136
71 36 98 211
71 36 98 111
71 36 98 174

REFERAT DRÓG TRANSPORTU I MIENIA KOMUNALNEGO
Piotr Ligas
Kierownik referatu
Komunikacja zbiorowa, interwencje
Małgorzata Seredyńska
Drogi gminne i infrastruktura
Joanna Najmrodzka
Gospodarka komunalna Monika Skórzewska
Jarosław Komorowski
Oświetlenie drogowe Zbigniew Ratajewski
Gospodarka mieszkaniowa
Marta Stachów

71 36 98 191
71 36 98 213
71 36 98 201
71 36 98 146
71 36 98 107
71 36 98 171
71 36 98 177

REFERAT ŚRODKÓW ZEW. I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Kierownik referatu
Monika Penczak
Pozyskiwanie środków zew.
Anna Dudarska
Zamówienia publiczne Sylwester Janaszkiewicz
Paweł Piwowarski
Jolanta Urbaś

71 36 98 226
71 36 98 155
71 36 98 176
71 36 98 162
71 36 98 149

REFERAT EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
Kierownik referatu
Sport
Oświata publiczna
Oświata niepubliczna
Org. pozarządowe

Anna Wilisowska
Wojciech Duczek
Iwona Witkowska
Anna Pietryk
Elżbieta Rusin

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

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik USC

Barbara Świerczyńska

30 września br. odbyła się XIX Sesja
Rady Gminy Kobierzyce. Radni podjęli
22 uchwały. Dotyczyły one m.in.: uchwalenia statutu Gminy Kobierzyce, zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2014-2020, zmiany

uchwały dot. ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych,
dla których organem prowadzącym jest
Gmina Kobierzyce, przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów poło-

żonych m.in. w Rolantowicach, Bielanach
Wrocławskich, Królikowicach. Wszystkie
podjęte uchwały oraz protokoły z posiedzeń Rady Gminy Kobierzyce są dostępne
na stronie www.ugk.pl.
Maria Okraszewska

Forum Organizacji Pozarządowych
27.09.2016 r. w Sali Błękitnej Urzędu Gminy
odbyło się Forum Organizacji Pozarządowych czyli coroczne spotkanie władz Gminy
Kobierzyce z przedstawicielami organizacji
pozarządowych działających na terenie
naszej gminy. Spotkanie otworzył Wójt Ryszard Pacholik, który po przywitaniu gości
poinformował zebranych, że rozpoczyna
konsultację projektu rocznego programu
współpracy Gminy Kobierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. Następnie poprosił
o krótki opis działań prowadzonych przez
stowarzyszenia w bieżącym roku. Głos zabrali przedstawiciele poszczególnych orga-

nizacji przybyłych na spotkanie. Po wystąpieniach przedstawicieli organizacji Anna
Wilisowska – Kierownik Referatu Edukacji,
Kultury i Sportu przedstawiła projekt rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
zwróciła uwagę na zmianę w przepisach

oraz wspomniała o nowych wzorach ofert
i sprawozdań z realizacji zadań publicznych.
Na spotkaniu nie wniesiono uwag do projektu uchwały. Stowarzyszenia mogły wyrazić pisemną opinię dotyczącą programu
współpracy na rok 2017 w terminie do dnia
4 października 2016 r.
Wojciech Duczek

Projekt uchwały przyjęto bez uwag

Pani Mariannie
Pawęzowskiej-Klebaniuk

Hotel Eclipse w Domasławiu

zatrudni energiczną, dyspozycyjną osobę na stanowisku pokojowej
Do obowiązków będzie należało dbanie o czystość obiektu hotelowego.

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Męża
składają

Oferujemy:
•• wynagrodzenie 10 zł/netto za godzinę, elastyczny grafik, profesjonalne szkolenie
•• na okres próbny – umowa zlecenie z możliwością umowy o pracę
Poszukujemy osób dyspozycyjnych.
CV proszę wysłać na adres: marketing@eclipsehotel.pl lub zostawić w recepcji:
Hotel Eclipse, ul. Kwiatowa 75, 55-040 Domasław.

Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce

Bank Spółdzielczy w Kobierzycach

wraz z pracownikami
Urzędu Gminy Kobierzyce

szuka kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. Obsługi Klienta

Pani
Barbarze Świerczyńskiej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Mamy
składają

Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce
wraz z pracownikami
Urzędu Gminy Kobierzyce

Miejsce pracy: Wrocław, Kobierzyce, Łagiewniki, Jordanów, Świdnica.
Szczegóły na www.bskobierzyce.pl w zakładce Aktualności, Praca

Netto w Domasławiu
zatrudni

pracowników magazynu
Wymagana książeczka
sanitarno-epidemiologiczna
oraz uprawnienia na wózki widłowe.
Zainteresowanych prosimy o kontakt
pod numerem 607191045, lub e-mail:
justyna.jaworska@grupaprogres.pl

MIR Energia

poszukuje Instalatora
Praca od zaraz.
Wymagamy: dyspozycyjności,
dokładności, umiejętności pracy
w zespole i prawa jazdy kategorii B.
Mile widziane doświadczenie.
Umowa o pracę.
Szczegóły: praca@mirenergia.pl
oraz pod tel. 71 347 90 23

71 36 98 206

Stanowiska samodzielne
Kadry
Promocja gminy

Z obrad Rady Gminy Kobierzyce

Lucyna Suchecka
Agnieszka Jankowska-Jakus
Maria Okraszewska
Informatyka
Marek Milewski
Paweł Eljasiński
Działalność gospodarcza Agata Krajewska
Audytor wewnętrzny Paweł Giszko
Ewidencja ludności
Wiesława Suchecka
Sprawy wojskowe i OC Henryk M. Bosiacki

71 36 98 208
71 36 98 163

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

71 36 98 000

Radca Prawny

71 36 98 017

71 36 98 138
71 36 98 200
71 36 98 199
71 36 98 104
71 36 98 203
71 36 98 189
71 36 98 202

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

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:
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, numer 10 (9), Kobierzyce, październik 2016

Agnieszka Jankowska-Jakus.

Redaguje zespół:

Wojciech Duczek, Krzysztof Kmiecik, Janusz Kołodziej, Piotr Kopeć, Elżbieta Regulska,
Anna Wilisowska, Maria Wilk.
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HARMONOGRAM

Jesienna zbiórka gabarytów z terenu Gminy Kobierzyce – 2016 r.
zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna
Urząd Gminy Kobierzyce informuje, że w październiku, listopadzie i grudniu br.
zgodnie z poniższym harmonogramem zostanie przeprowadzona na terenie Gminy Kobierzyce przez PHU Komunalnik Sp. z o.o. akcja „Wystawka” – w ramach której zabierane będą odpady, które ze względu na swoje gabaryty nie mieszczą się
do pojemników tj. meble, sprzęt RTV (telewizory, radia, itp.), sprzęt AGD (lodówki, zamrażarki, itp.), sprzęt komputerowy (komputery, drukarki, itp.), opony (tylko
do samochodów osobowych do średnicy 1,20 m), dywany, duże zabawki, mniejsze
elementy wyposażenia wnętrz pod warunkiem, że będą zapakowane w workach.

MIEJSCOWOŚCI

Październik

Kobierzyce

17

Tyniec Mały cz. I i II

18, 19

Wysoka cz. I i II

Listopad

Grudzień

20, 21

Ślęza, Księginice, Magnice

14

Racławice Wielkie, Chrzanów,
Krzyżowice, Małuszów,
Biskupice Podgórne,
Żerniki Małe

15

Pełczyce, Kuklice,
Szczepankowice, Budziszów

16

Nowiny, Bąki, Owsianka,
Żurawice, Pustków Żurawski,
Solna

17

Tyniec nad Ślęzą, Pustków
Wilczkowski, Jaszowice,
Rolantowice, Dobkowice,
Damianowice, Cieszyce

18

Wierzbice, Królikowice

30

Sprzęt należy wystawić przed posesją wcześnie rano do godz. 6 lub wieczorem w dniu poprzedzającym „Wystawka”. Po przejeździe samochodu odpady nie
będą już odbierane.
Równocześnie informujemy, że na terenie gminy funkcjonuje gminny PSZOK
(Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) w Pełczycach przy. ul. Czystej (teren oczyszczalni), który nieodpłatnie w środy i soboty w godz. 9-18 przyjmuje wszelkiego rodzaju odpady komunalne, w tym wielkogabarytowe, wytwarzane
w gospodarstwach domowych, nie pochodzące z działalności gospodarczej.

BIELANY WR./ulice cz. I
termin odbioru 01.12.2016 r.

BIELANY WR./ulice cz. II
termin odbioru 02.12.2016 r.

Akacjowa

Liliowa

Agrestowa

Miodowa

Brzozowa

Lipowa

Boczna

Modrzewiowa

Bzowa

Magnoliowa

Borówkowa

Morelowa

Dębowa

Majowa

Brzoskwiniowa

Ogrodowa

Dwa Światy

Makowa

Cicha

Południowa

Dworcowa

Platanowa

Cisowa

Porzeczkowa

Fiołkowa

Polarna

Cytrynowa

Poziomkowa

Jesionowa

Polna

Czereśniowa

Sadownicza

Kalinowa

Różana

Jabłoniowa

Słoneczna

Kasztanowa

Ryżowa

Jagodowa

Sosnowa

Klecińska

Storczykowa

Jeżynowa

Spokojna

Klonowa

Szwedzka

Kłodzka

Świerkowa

Kolejowa

Widok

Kwiatowa

Truskawkowa

Konwaliowa

Wiosenna

Leśna

Wiśniowa

Lawendowa

Wrocławska

Łąkowa

Letnia

Zimowa

Malinowa

TYNIEC MAŁY/ulice cz. I
termin odbioru 18.10.2016 r.

TYNIEC MAŁY/ulice cz. II
termin odbioru 19.10.2016 r.

Bielany Wrocławskie cz. I

1

Brzoskwiniowa

Szkolna

Wrocławska

Szczęśliwa

Kasztanowa

Kwiatowa

Dolna

Domasławska

Bielany Wrocławskie cz. II

2

Leśna

Krótka

Pszenna

Kresowa

Ogrodowa

Warsztatowa

Spokojna

Tarnopolska

Stawowa

Świdnicka

Szmaragdowa

Jasna, Polna

Parkowa

Fiołkowa

Rubinowa

Magnoliowa

Husowska

Biskupicka

Złota

Boczna

Polna

Pogodna

Perłowa

Miodowa

Sezamkowa

Wesoła

Diamentowa

Zaciszna

Domasław

WYSOKA/ulice cz. I
termin odbioru 20.10.2016 r.

12

WYSOKA/ulice cz. II
termin odbioru 21.10.2016 r.

Jaśminowa

Fiołkowa

Chabrowa

Motylkowa

Dębowa

Słoneczna

Nowa

Kościelna

Ogrodowa

Różana

Brzozowa

Bajeczna

Malownicza

Wiosenna

Piaskowa

Fatimska

Jaworowa

Malinowa

Bratnia

Biedronki

Zielona

Radosna

Sportowa

Żernicka

Cisowa

Jeżynowa

Konna

Jasna

Rodzinna

Zachodnia

Zdrowa

Racławicka

Irysowa

Lipowa

Kolorowa

Majowa

Św. Jakuba

Zielonego Dębu

Działkowa

Leszczynowa

Pod Lasem

Nastrojowa

Radosna

Jaśminowa

Sezamkowa

Malownicza

Trzmielowa

Akacjowa

Pogodna

Łagodna

Cztery Podkowy

Klonowa

Wiosenna

Nektarowa

Miodowa

Sosnowa
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LG Chem buduje fabrykę baterii do samochodów
elektrycznych w Biskupicach Podgórnych
W dniu 5 października w Biskupicach
Podgórnych w Gminie Kobierzyce odbyła się uroczystość rozpoczęcia budowy
fabryki baterii do samochodów elektrycznych LG Chem w Polsce. Pierwsza w
Europie fabryka, w której masowo będą
produkowane baterie do samochodów

elektrycznych. LG Chem zainwestuje
ponad 1,3 mld zł w Gminie Kobierzyce.
Inwestycja znajduje się na terenie Podstrefy Wrocław-Kobierzyce w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W
fabryce powstanie ponad 700 nowych
miejsc pracy. W uroczystości wzięli udział

m.in.: Wicepremier Mateusz Morawiecki, Koo Bon-Moo Prezes LG, Ji-In Hong
Ambasador Republiki Korei, Ryszard Pacholik Wójt Gminy Kobierzyce, Elżbieta
Regulska Przewodnicząca Rady Gminy
Kobierzyce, Paweł Hreniak Wojewoda
Dolnośląski, Cezary Przybylski Marszałek

Przemówienie Wicepremiera Mateusza Morawieckiego

Symboliczne wbicie łopaty

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik podczas uroczystości

Część oficjalna

Województwa Dolnośląskiego, Roman
Potocki Starosta Powiatu Wrocławskiego,
Rafał Dutkiewicz Prezydent Wrocławia,
przedstawiciele koncernów samochodowych, zaproszeni goście.
Maria Okraszewska

Inwestycje w toku
Krótka rozmowa z Ryszardem Pacholikiem – Wójtem Gminy Kobierzyce
– Panie Wójcie. Pod koniec sierpnia została oddana do użytku kolejna świetlica
wiejska, tym razem w miejscowości Tyniec nad Ślęzą. Czy to oznacza zakończenie programu budowy takich obiektów
w Gminie Kobierzyce?
Ryszard Pacholik – Oczywiście, że nie!
Od wielu lat konsekwentnie realizujemy
program budowy świetlic wiejskich dla
mieszkańców naszej gminy i ostatnim
tego przykładem jest właśnie omawiana
świetlica. Przed wielu laty uczestnicząc
w zebraniach wiejskich w różnych miejscowościach, budowę dróg i chodników,
oraz świetlic wiejskich wskazywano jako
najpilniejsze, spośród inwestycji gminnych ze względu na potrzeby mieszkańców. Dzisiaj, z perspektywy wielu lat
mogę z całą stanowczością powiedzieć,
że podjęta wówczas decyzja o wdrożeniu programu świetlic wiejskich, była ze

wszech miar słuszna. W tych latach wybudowaliśmy 15 nowych świetlic wiejskich,
a w istniejących – przeprowadziliśmy
kapitalne remonty, które w niektórych
przypadkach nie tylko zmieniły bryłę
architektoniczną, ale przede wszystkim
znacząco podniosły funkcjonalność tych
obiektów. Dotyczy to między innymi: Dobkowic, Pustkowa Wilczkowskiego, Bąków czy Domasławia, gdzie właśnie trwa
ostatni etap przebudowy. Planujemy
ogłoszenie przetargów na budowę świetlic w takich miejscowościach jak: Ślęza,
Kuklice, Księginice. W przyszłym roku
chcemy rozpocząć projektowanie świetlic w: Krzyżowicach, Żernikach Małych,
Nowinach, Żurawicach, Biskupicach Podgórnych (po uzyskaniu gruntu z Agencji
Nieruchomości Rolnych – wniosek już
został złożony). Tym samym w niedalekiej przyszłości program budowy bądź

Świetlica z biblioteką w Tyńcu nad Ślęzą

modernizacji świetlic wiejskich w naszej
gminie zostanie zakończony.
– Jeśli chodzi o pozostałe inwestycje,
to na którą z nich chciałby Pan zwrócić
szczególną uwagę?
Ryszard Pacholik – Inwestycji, które są aktualnie realizowane jest naprawdę sporo,
ale z pewnością jedną z wiodących jest
budowa drogi wyjazdowej w kierunku
Królikowic, która wykonywana jest w ramach rewitalizacji Kobierzyc. To naprawdę
duże przedsięwzięcie, bowiem budowane

są wszystkie media (kanalizacja sanitarna, burzowa, wodociąg, gaz), droga jest
poszerzana, budowany jest chodnik oraz
ścieżka rowerowa, powstaje duży parking
(na ok.70 samochodów) za cmentarzem,
a także parking wraz z drogą wzdłuż nowego ogrodzenia w kierunku plebanii.
Przy sprzyjających warunkach pogodowych istnieje duża szansa na zakończenie
wszystkich prac jeszcze w tym roku.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał – Janusz Kołodziej
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Dolnośląska Inauguracja Roku Szkolnego 2016/2017
Otwarcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ze Żłobkiem w Wysokiej

Dyrektor szkoły Halina Frodyma otrzymała Kodeks Praw Dziecka

1 września br. w nowej szkole w Wysokiej został
zainaugurowany rok szkolny 2016/2017 na Dolnym
Śląsku. Uroczystość była połączona z otwarciem
nowo wybudowanego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz ze Żłobkiem. Zaproszeni goście, dzieci
i rodzice zostali przywitani przez: Wójta Gminy Kobierzyce Ryszarda Pacholika, Zastępcę Przewodniczącego Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Poseł Marzenę Machałek, Rzecznika Praw
Dziecka Marka Michalaka, Wojewodę Dolnośląskiego Pawła Hreniaka, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej został poświęcony przez Arcybiskupa
Józefa Kupnego – Metropolitę Wrocławskiego.
Na obiekt w Wysokiej składają się:

SZKOŁA PODSTAWOWA
W szkole może uczyć się około 450 uczniów w 18 oddziałach. Część dla dzieci młodszych znajduje się na
parterze, a dla dzieci starszych – na piętrze. Są tam
nowoczesne sale dydaktyczne (m.in. pracownia komputerowa, językowa, przyrodnicza), a także gabinet

Wójt Ryszard Pacholik dokonuje pasowania na ucznia

logopedy, pielęgniarski i lekarsko-dentystyczny. Poza
salami dydaktycznymi szkoła posiada blok sportowy
z dużą salą wyposażoną w wysuwane trybuny dla 168
widzów, stołówkę z zapleczem kuchennym, aulę na
130 miejsc, inne pomieszczenia towarzyszące, administracyjne, techniczne.

PRZEDSZKOLE
Do znajdujących się na parterze budynku 6 oddziałów
przedszkola uczęszczać będzie 150 dzieci. Do ich dyspozycji są m.in. gabinet do terapii pedagogicznej i logopedycznej, kuchnia (wspólna dla szkoły podstawowej
i żłobka, serwująca oddzielne posiłki, dostosowane do
wieku dzieci), pomieszczenia gospodarcze i administracyjne.

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik

ŻŁOBEK
Mieści się na parterze, ma przyjąć 50 dzieci w dwóch
oddziałach. Obok sal dydaktycznych znajdują się sypialnie, ponadto szatnie i inne pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.
Maria Okraszewska

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak

Uroczysty moment przecięcia wstęgi

Szkołę poświęcił Arcybiskup Józef Kupny – Metropolita Wrocławski

Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak

Poseł na Sejm RP Marzena Machałek

Występy dzieci bardzo się podobały
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Dożynki Gminno-Powiatowe
Tegoroczne Święto Plonów obchodzone w Kobierzycach w dniach 27-28
sierpnia miało szczególną oprawę, bowiem były to Dożynki Gminno-Powiatowe. Organizatorzy zadbali o to, by przez dwa dni każdy, kto przyszedł na
Stadion Sportowy w Kobierzycach znalazł dla siebie coś atrakcyjnego. Były
zawody strażackie, turniej piłkarski drużyn dziecięcych, występy artystyczne zespołów z GCKiS, pokazy, prezentacje i wystawy. Nie brakowało stoisk
promocyjnych i gastronomicznych, było wesołe miasteczko, na scenie przez
dwa dni występowały zespoły taneczne i muzyczne, nie zabrakło koncertów
gwiazd – Halina Mlynkova i Zakopower. Były też konkursy na najpiękniejszy
wieniec dożynkowy i cieszący się dużym powodzeniem Powiatowy Turniej
Dożynkowy Reprezentacji Gmin Powiatu Wrocławskiego. Zabawę zakończył efektowny pokaz sztucznych ogni. Profesjonalizm wszystkich osób,
które uczestniczyły w przygotowaniach do dożynek oraz ich zaangażowa-

nie w trakcie trwania uroczystości dożynkowych sprawiły, że tegoroczna
edycja zakończyła się sukcesem. Jako podsumowanie niech posłuży wypowiedź jednej z uczestniczek konkursu gminnego ze zwycięskiego zespołu
z Żórawiny – „Byłam na wielu dożynkach, ale na żadnych z nich tak dobrze się
nie bawiłam, jak tu w Kobierzycach. Nawet nie przypuszczałam wcześniej, że
zabawa dożynkowa może być taka wspaniała. Atrakcji było tyle, że nie sposób
było odwiedzić wszystkie stoiska. Turniej z udziałem drużyn gminnych – fantastyczny. Konkurencje, takie jak bicie piany, strzelanie z łuku czy dojenie krowy
były nie tylko zabawne, ale i emocjonujące. Nikt nie odpuszczał, każdy chciał
wygrać i cieszę się, że nam się udało. Było naprawdę super!".
I chyba nie ma potrzeby, by dodać coś więcej. Do zobaczenia za rok!
Janusz Kołodziej

1.

2.

3.

4.

ZDJĘCIA:

1. Starostowie dożynek: Anna Janecka i Michał Obłokowski, 2. Wystawa wieńców dożynkowych, 3. Starostowie wręczają chleby Gospodarzom Dożynek G
Starosta Powiatu Wrocławskiego i Ryszard Pacholik – Wójt Gminy Kobierzyce, 5. Misterium chleba odprawił ks. proboszcz parafii w Kobierzycach Andrzej J
TuKobierzyce odebrała Kaja Kaczmarska, 7. Po polsku przemawiał Lukas Kubny – Starosta Kobeřic (Czechy) 8. Na scenie zespół Zakopower, 9. Barwny korow
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Kobierzyce 2016

6.
5.

8.

7.

9.

Gminno- Powiatowych, 4. O rolniczych sprawach rozmawiali Roman Potocki –
Jacak, 6. Nagrodę w konkursie fotograficznym zorganizowanym na profilu FB
wód dożynkowy.
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Szkoła w Bielanach
Wrocławskich włączyła się
w Narodowe Czytanie
3 września już po raz piąty odbyło się
w całej Polsce Narodowe Czytanie. Akcja
organizowana jest przez Prezydenta RP
od 2012 roku. Podstawowym celem tego
przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo
literatury polskiej oraz potrzebę dbałości
o poprawność naszego języka.
Tegoroczna lektura została wybrana podczas internetowego głosowania spośród
pięciu propozycji. Dzieło Sienkiewicza konkurowało z „Chłopami” Władysława Stanisława Reymonta, „Weselem” Stanisława
Wyspiańskiego, „Popiołami” Stefana Żeromskiego oraz powieścią Marii Dąbrowskiej
„Noce i dnie”. Do przeczytania „Quo vadis”
zachęcał nas Prezydent RP Andrzej Duda
pisząc: Chciałbym, aby po raz kolejny Narodowe Czytanie było dla nas wszystkich czasem
inspirujących refleksji, przynoszącym radość
z kontaktu z prawdziwie wielką literaturą.
Powieść Sienkiewicza została opublikowana w latach 1895-1896 w odcinkach,
w warszawskiej „Gazecie Polskiej” oraz
w krakowskim dzienniku „Czas” i „Dzienniku Poznańskim”. Następnie wydano ją
w formie druku zwartego.

Gminny Zespół Szkół w Bielanach Wrocławskich już po raz trzeci włączył się
w to przedsięwzięcie. 5 września 2016 r.
o godz. 10.00 nasi gimnazjaliści mieli
okazję wysłuchania fragmentu powieści
historycznej o miłości i wierze, w wykonaniu naszego gościa specjalnego
Edyty Skarżyńskiej aktorki Teatru Lalek
we Wrocławiu. Pani Edyta zachęcając
uczniów do czytania, nawet długich
opisów przyrody, zwróciła ich uwagę na
to, że nie tylko pogłębiają w ten sposób
wiedzę, ale i rozwijają swoją wyobraźnię. Uczniowie podczas spotkania otrzymali również karty pracy, w których
uzupełniali informację na temat życia
i twórczości Henryka Sienkiewicza oraz
dzielili się przemyśleniami o wysłuchanym fragmencie.
Narodowe Czytanie cieszyło się dużym
zainteresowaniem uczniów i nauczycieli,
którzy zgodnie stwierdzali, że warto jest
przeprowadzać tego rodzaju akcje, aby
zaszczepiać w młodych ludziach miłość
do polskiej literatury.
Joanna Para
Barbara Idziak

Młodzież szkolna słuchała fragmentów „Quo vadis”

Żywa lekcja historii
16 września 2016 r. odbyły się w Gminie
Kobierzyce uroczyste obchody Święta Sybiraka, Kombatanta, Weterana w Gminie
Kobierzyce – „Żywa lekcja historii – patroni naszych szkół wzorem dla przyszłych
pokoleń”. W uroczystościach wzięli udział:
Ryszard Pacholik Wójt Gminy Kobierzyce,
Elżbieta Regulska Przewodnicząca Rady
Gminy Kobierzyce, Henryk Łoposzko Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Maria
Wilk Sekretarz Gminy Kobierzyce, Roman
Potocki Starosta Powiatu Wrocławskiego,
przedstawiciele Związku Sybiraków Koło

Terenowe w Kobierzycach, przedstawiciele Związku Kombatantów, przedstawiciele 31. Batalionu Radiotechnicznego we
Wrocławiu, dyrektorzy placówek oświatowych, uczniowie oraz zaproszeni goście.
Uroczyste obchody odbyły się pod honorowym patronatem: Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Światowego Związku Żołnierzy Wyklętych Armii Krajowej
Okręg Dolnośląski, Związku Sybiraków
Koło Terenowe w Kobierzycach.

Maria Okraszewska

Młodzież szkolna przedstawiła okolicznościowy program artystyczny

Delegacje złożyły wieńce i znicze przed Obeliskiem ku czci Sybiraków w Kobierzycach

Bielany dla Ciebie i Twoich
Dzieci – echa minionego lata!
Podczas tegorocznych wakacji Stowarzyszenie „Bielany dla Ciebie” prowadziło
świetlicę środowiskową, z której skorzystać mogło każde dziecko z Bielan Wrocławskich czy Ślęzy potrzebujące opieki
lub pragnące atrakcyjnie spędzić czas. Wakacyjny dzień był dla dzieci zorganizowany w godzinach 8-14, a dzięki współpracy
z przedszkolem „Pogodna Chatka”, dzieci
mogły pozostać pod opieką w godzinach
7-18. Każdy dzień był niepodobny do poprzedniego. Dzieci korzystały z uroków lata
na świeżym powietrzu, spędzały aktywnie czas, wyruszały na wycieczki. Wielką
atrakcją była wizyta panów policjantów z
Posterunku Policji w Kobierzycach, którzy
wręczyli dzieciom kamizelki odblaskowe
mające zapewnić im bezpieczeństwo pod-

czas wycieczek. Oczywiście bezpieczeństwo to i pierwsza pomoc, której uczyli
dzieci dzielni strażacy z KSRG. Zajęcia odbywały się w siedzibie stowarzyszenia, gdzie
czekały na uczestników różne atrakcje –
zajęcia plastyczne: rysowanie, malowanie,
lepienie z masy solnej, wycinanie, origami;
zajęcia kulinarne: smażenie naleśników,
wspólne przygotowanie sałatki owocowej,
szaszłyków owocowych, ciasta z owocami,
deserów lodowych; zajęcia sportowe: piłka
nożna, turniej gry w badmintona; zajęcia
filmowe – świetlicowe kino oraz różne
zajęcia integracyjne: wspólne posiłki i zabawy. Ponadto dzieci chodziły na basen
(Ślęza), do kina, odwiedzały wrocławski
Park Południowy, ZOO, Sky Tower oraz bielański plac zabaw. Pyszne domowe obiady

Chętnych na atrakcyjne wycieczki nie brakowało

czekały na nie w Pogodnej Chatce, gdzie
integrowały się z tamtejszymi dziećmi
podczas wspólnych posiłków, zabaw na
świeżym powietrzu i imprez (urodzinowe,
pożegnanie lata). Najmłodszy uczestnik
miał 4 lata, a najstarszy 11. Chętnych do
korzystania ze świetlicy było więcej niż
można było przyjąć. Opiekunkę świetlicy
wspierały wolontariuszki Kamila, Julia, Na-

talia i Ania, którym należą się podziękowania za olbrzymie zaangażowanie. Projekt
współfinansowany był przez Gminę Kobierzyce w ramach umowy podpisanej na.
„Prowadzenie świetlicy profilaktycznej we
wsi Bielany Wrocławskie „ i rodziców, którzy
już rezerwowali sobie miejsce na następne
wakacje.
Martyna Szewczyk
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Jubileusz 70-lecia Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym
30 września br., w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tyńcu Małym odbyła się wyjątkowa uroczystość. Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Mazowieckiego obchodziła
swoje 70-lecie. Jubileusz był połączony
z uroczystością nadania szkole sztandaru
i okazją do wspomnień absolwentów i nauczycieli.
Przybyłych tłumnie gości przywitała
Pani dyrektor Iwona Antman. Po krótkim
przemówieniu, w którym Pani dyrektor
przedstawiła historię naszej szkoły ma-

jącą początek 1 września 1946 roku, głos
zabrali poprzedni dyrektorzy szkoły – Pan
Aleksander Leśniewski, Pani Helena Burska, Pan Henryk Pierchała. Po przemówieniach dyrektorów Wójt Gminy Kobierzyce
Ryszard Pacholik wspomniał dawne czasy
– kiedy był uczniem tej szkoły, a później
przez kilka lat Przewodniczącym Rady
Rodziców.
Po przemówieniach przyszedł czas na uroczyste nadanie szkole sztandaru, na którym widnieje wizerunek Tadeusza Mazo-

Sztandar z wizerunkiem Premiera Tadeusza Mazowieckiego

Udane lato Koła Turystycznego
TPD w Kobierzycach
Od 14 lat corocznie organizujemy dzieciom i młodzieży z terenu naszej gminy
akcję letnią w postaci dwutygodniowych
obozów wypoczynkowych, dofinansowywanych przez Gminę Kobierzyce, wspieranych przez Bank Spółdzielczy Kobierzyce i
Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska w Kobierzycach. Za udzielone wsparcie serdecznie dziękujemy. W tym roku 50
dzieci wyjechało do Pobierowa w terminie
26.06-08.07.2016. W czasie pobytu zwiedziły Świnoujście i Międzyzdroje, Trzęsacz,
Rewal i Kołobrzeg. Kolejny turnus odbył

Dzieci wypoczywały nad polskim morzem

wieckiego. Pani dyrektor przyjęła sztandar
w imieniu społeczności szkolnej z rąk Wójta Gminy Kobierzyce Ryszarda Pacholika
oraz przedstawicieli Rady Rodziców – Pani
Katarzyny Sztul, Pani Olgi Piotrowskiej
oraz Pana Jana Figiel. Wszyscy uczniowie
szkoły zaśpiewali hymn Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym.
Akademię uświetniały występy artystyczne. Między innymi scenka rodzajowa pt.
„Kuźnia talentów” przedstawiona przez
uczniów klas I-VI. Na scenie uczniowie

również prezentowali swoje umiejętności
wokalne i recytatorskie.
Na telebimie przedstawiono prezentację
dotyczącą historii szkoły, zdjęcia absolwentów oraz dawnych nauczycieli i dyrektorów.
Niejednemu absolwentowi i byłym pracownikom naszej szkoły łza się w oku zakręciła.
Po uroczystości goście zostali zaproszeni
do auli na część nieoficjalną – poczęstunek przy herbacie i kawie. Wspomnieniom
nie było końca.
Anna Gidzińska

Wójt Ryszard Pacholik wspominał dawne, szkolne czasy

Nauka pływania obowiązkowo

się od 18-30.08.2016 w Jarosławcu dla 80
dzieci. Program obozu wypoczynkowego
był bardzo urozmaicony: codzienny basen, wycieczka do Ustki, Darłowa i Darłówka, zajęcia sportowe i rekreacyjne,
dyskoteki, ognisko, plaża, kąpiel w morzu.
Zadowoleni byliśmy z urozmaiconego
i smacznego wyżywienia oraz pięknej
pogody. Wypoczęci wróciliśmy do domu
i szkoły.
Przewodnicząca Koła Turystycznego TPD
Grażyna Tadeusiak

Piotr Atamańczyk i dyrektorki szkół podpisują umowę

Niedawno rozpoczęty rok szkolny
2016/2017 zaowocował nowym programem skierowanym do uczniów klas
III gminnych szkół podstawowych, finansowanym przez Gminę Kobierzyce.
Celem tego programu jest nauka pływania dla uczniów w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
29 września 2016 r. miało miejsce podpisanie umów na wykonanie usługi na naukę
pływania uczniów klas III oraz doskonalenie
pływania w ramach „Programu Profilaktyki”
pomiędzy Gminą Kobierzyce reprezentowaną przez dyrektorów jednostek oświatowych, w skład których wchodzą szkoły podstawowe, a firmą „TCM Poland” spółka z o.o.,
reprezentowaną przez Piotra Atamańczyka.
Zajęcia odbywają się w Kompleksie Basenowo-Rekreacyjnym Ślęza w miejscowości

Ślęza przy ul. Błękitnej 2, a prowadzone są
przez wykwalifikowanych instruktorów.
Nauka pływania odbywa się na wyodrębnionych torach pływackich kompleksu.
Uczniowie korzystają z szatni z natryskami
oraz przynależnych do nich pomieszczeń
oraz urządzeń pływalni i sprzętu pływackiego. W ramach umowy firma „TCM Poland”
zapewnia transport uczniów oraz ich opiekuna wyznaczonego przez szkołę z siedziby
szkoły do kompleksu oraz powrót. Na czas
transportu firma zapewnia także dodatkowo jedną osobę, która sprawuje opiekę nad
uczniami w trakcie ich transportu.
Z programu skorzysta 374 uczniów klas
III oraz ok. 200 uczniów klas starszych
w szkołach podstawowych. W roku 2016
na to zadanie gmina wyda 257 000 zł.
Anna Wilisowska
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Z wizytą na Dniach Kobeřic
Już po raz szósty przedstawiciele naszej
gminy wzięli udział w Dniach Kobeřic. W tym roku odbyły się one w dniu
3 września. Impreza połączona była z obchodami 780-lecia Kobeřic. W skład delegacji kobierzyckiej weszli m.in. przedstawiciele Gminy Kobierzyce, wśród
których była Sekretarz Gminy Maria
Wilk, Zastępca Przewodniczącego Rady
Gminy Henryk Łoposzko, radni: Andrzej
Krzesłowski, Wiesław Szwed, Krzysztof
Kmiecik, sołtys Cieszyc Stanisław Kurek
z przedstawicielem Rady Sołeckiej Waldemarem Góralem oraz sołtys Wierzbic

Ryszard Czarny, dyrektor GCKiS Kobierzyce Artur Cierczek, kierownik Referatu
Edukacji, Kultury i Sportu Anna Wilisowska oraz gospodynie z Koła Gospodyń
Wiejskich z Pustkowa Wilczkowskiego.
Delegacji towarzyszyła młodzież Gminnego Centrum Kultury i Sportu z programem wokalno-instrumentalnym. Delegacja rozpoczęła wizytę udziałem we
Mszy Świętej z okazji Jubileuszu istnienia
Kobeřic. Uroczystość została wzbogacona poprzez wyeksponowanie w kościele
wieńca dożynkowego przywiezionego
przez polską delegację, a wykonanego

Delegacja z Gminy Kobierzyce w trakcie Mszy Św.

Występ zespołu młodzieżowego GCKiS

przez mieszkańców Cieszyc. Po Mszy
Św. wszyscy udali się na plac, na którym
odbywały się Dni Kobeřic. Obchody uroczyście rozpoczął Starosta Kobeřic Lukàš

Kubny. Do powitań dołączyła Sekretarz
Gminy Maria Wilk. Po części oficjalnej
rozpoczęła się część artystyczna. Wystąpiły zespoły z Kobeřic, ale nie zabrakło
też mocnego akcentu z Gminy Kobierzyce w wykonaniu zespołu młodzieżowego GCKiS. Gospodynie zaprezentowały
również swoje wyroby kulinarne. Stoisko
cieszyło się dużym zainteresowaniem,
a naszym czeskim przyjaciołom polskie
jedzenie bardzo smakowało. Wizyta delegacji Gminy Kobierzyce została przyjęta z dużym zadowoleniem, również
członkowie naszej delegacji byli pod dużym wrażeniem gościnności Czechów.
Anna Wilisowska

Wieniec dożynkowy sołectwa Cieszyce

Stawki dopłat do materiału siewnego w 2016 r.
Agencja Rynku Rolnego 27 czerwca
2016 r. zakończyła przyjmowanie wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału
siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 września 2016 r. stawki
dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów
ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub
kwalifikowany w 2016r. wynoszą odpowiednio:

•• 69,40 zł – w przypadku zbóż i mieszanek
zbożowych lub mieszanek pastewnych;
•• 111,00 zł – w przypadku roślin strączkowych;
•• 347,00 zł – w przypadku ziemniaków.
Kolejny termin składania wniosków
o dopłaty do materiału siewnego rozpocznie się 15 stycznia 2017 r.
W powyższym terminie będzie można
ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu
zużytego do siewu lub sadzenia materiału
siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (zakupionego i wysianego/wysadzonego w okresie od 15 lipca 2016 r. do

15 czerwca 2017 r.):
•• zbóż ozimych,
•• zbóż jarych,
•• roślin strączkowych,
•• ziemniaka,
•• mieszanek zbożowych i pastewnych
(sporządzonych z gatunków roślin objętych systemem dopłat, z wyłączeniem
ziemniaka).
Źródło: ARR

WIĘCEJ INFORMACJI:
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego, 53-033 Wrocław,
ul. Zwycięska 8, tel. (071) 339-80-21,
sekretariat: (71)339-86-56,
e-mail: sekretariat@dodr.pl
Punkt konsultacyjny DODR:
wtorek godz. 9.00-14.00, Kobierzyce,
ul. W. Witosa 15, I p, tel. (71)311-13-28,
doradca terenowy Monika Kruczek
tel. 609-79-28-48
OT ARR Wrocław, 53-333 Wrocław,
ul. Powstańców Śląskich 28/30,
tel. (71) 335 01 51

WROTA REGIONU – TURYSTYCZNY PROJEKT
WSPÓŁPRACY TRZECH LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA
Z DOLNEGO ŚLĄSKA
(Gminy: Strzelin, Borów, Wiązów, Przeworno, Kondratowice, Sobótka, Mietków, Marcinkowice, Dzierżoniów, Niemcza,
Łagiewniki, Jordanów Śląski, Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Żórawina, Siechnice)
Lokalna Grupa Działania to partnerstwo
gmin, przedsiębiorców oraz organizacji
i osób fizycznych.
Doskonale znane przede wszystkim gminom, organizacjom pozarządowym oraz
indywidualnym usługodawcom stanowią
przykład wyjątkowego, bo oddolnego sposobu terytorialnego zarządzania zasobami
lokalnymi. To tutaj wszyscy zainteresowani
przedsiębiorczością, rozwojem kapitału
ludzkiego oraz promocją i poprawą jakości
życia mogą poszukiwać wsparcia finansowego oraz przykładów przedsięwzięć
zgodnych z własnym pomysłem i wizją.
Lokalne Grupy Działania skupiają swoją

działalność na obszarze obfitującym w różne zabytki. Wyjątkowe pałace, obiekty
sakralne jak również krzyże pokutne przyciągają turystów. Lokalni artyści, producenci i usługodawcy wciąż inspirują, a ich
wyroby i produkty znajdują nabywców
z najdalszych zakątków kraju. Wszystko to
w akompaniamencie imprez i wydarzeń
integracyjnych, które bazując na lokalnym dziedzictwie, integrują miejscowych,
a wszystkich odwiedzających zapraszają
do aktywnego spędzania czasu wolnego.
Zwieńczeniem podejmowanych działań
zmierzających do przybliżenia turystom
bogactwa i różnorodności każdego z ob-

szarów było zrealizowanie we współpracy Lokalnej Grupy Działania Gromnik,
Lider A4 oraz Ślężanie projektu o nazwie
WROTA LGD. Za jego sprawą oddaliśmy
do dyspozycji wszystkim zainteresowanym najnowsze narzędzia do promocji
regionu jak portal turystyczny oraz aplikację mobilną uzupełnione o miejsca odpoczynkowe w każdej gminie.
Można w nich znaleźć szereg informacji
o obiektach gastronomicznych, noclegach,
miejscach ciekawych przyrodniczo czy też
obiektach sportowo-rekreacyjnych. Każdy
obiekt posiada zdjęcie, opis, dane teleadresowe oraz współrzędne geograficzne,

dzięki którym z łatwością można go zlokalizować na mapie. Korzystając z aplikacji
możliwe jest również wyznaczenie trasy do
danego obiektu, dzięki zastosowaniu technologii GPS. Mobilny informator prezentuje również kilkadziesiąt tras tematycznych
i propozycji wycieczek, których przemierzenie pozwala zapoznać się z okolicami.
Do odkrycia czeka 45 gotowych tras,
a w ich okolicy około 600 miejsc, wydarzeń oraz produktów. Zapraszamy na
www.wrotaregionu.pl
Drogi Turysto, skorzystaj z Portalu WROTA
LGD i odkrywaj nieznane zakątki, niecodzienne wyroby i wyjątkowe smaki.
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Dzień Seniora
Tradycją, która dobrze zapisała się w życiu
naszego pokolenia, którego czas aktywnej pracy zawodowej upłynął, są obchody
„Światowego Dnia Seniora”.
Zarząd Polskiego Związku Emerytów i Inwalidów w Kobierzycach, który zrzesza
członków zamieszkujących na terenie
Gminy Kobierzyce zorganizował obchody
tego święta w dniu 1 października 2016 r.,
w Sali Widowiskowej Gminnego Centrum
Kultury i Sportu w Kobierzycach.
Na uroczystości z okazji święta seniorów

byli zaproszeni honorowi goście, przedstawiciele władz samorządowych naszej
gminy w osobach Wójta Ryszarda Pacholika, Elżbiety Regulskiej – Przewodniczącej
Rady Gminy, Teresy Oszczyk – Dyrektora
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
oraz Anny Wilisowskiej – Kierownika Referatu Edukacji, Kultury i Sportu.
Wyjątkowymi gośćmi były wyróżnione
członkinie naszego związku: Wacława
Kopeć – 80 letnia seniorka oraz Hanna
Krawiec – długoletnia członkini pełniąca
jednocześnie funkcję sekretarza naszego
związku. Panie otrzymały z rąk Wójta Ryszarda Pacholika upominki, kwiaty oraz
okolicznościowe dyplomy uznania.
W spotkaniu uczestniczyło około 100
osób, członków i zaproszonych gości.
Spotkanie było bardzo sympatyczne bowiem wszystkim udzielił się nastrój pogody, radości i uśmiechów, który trwał od
godz. 17-tej do 1-szej w nocy.
Wszyscy bawili się, tańczyli i śpiewali przy
dobrej muzyce i wyśmienitym „jedzonku”.

Seniorzy po zdrowie
W ostatnią sobotę września seniorzy
z naszego regionu mogli wziąć udział
w akcji darmowych badań zorganizowanej w przychodni NZOZ „Twój Lekarz”.
Okazją był przypadający 1 października
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.
Mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 60 rok
życia i zapisali się wcześniej na konsultacje, mogli bezpłatnie skorzystać z badań
profilaktycznych: zmierzyć sobie ciśnienie
i poziom cukru we krwi, a także określić
wskaźnik masy ciała, który pozwala ocenić
ryzyko pojawienia się np. miażdżycy. Dzięki wcześniejszym zapisom nie było kolejek,
każdy zgłaszający się do akcji przychodził
na ustaloną godzinę. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się porady dietetyka.
Doradzał on nie tylko, jak skomponować

Przewodnicząca PZERiI
Krystyna Burska
Seniorzy brylowali na parkiecie

Seniorzy chętnie wzięli udział w badaniach

Giełda firm
i małej przedsiębiorczości

Nagrody wręczał Wójt Ryszard Pacholik

W ramach wspierania, rozwoju i promocji przedsiębiorczości chcemy zaktywizować i zintegrować środowisko małych
i średnich firm oraz jednoosobowych
działalności gospodarczych. W naszej
gminie istnieje wiele małych podmiotów,
o których działalności wie niewiele osób.
W tym celu Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Kobierzyckiej zorganizowało
„Giełdę firm i małej przedsiębiorczości”,
w którym wzięło udział 14 firm. Wydarzenie odbyło się w dniu 3 września 2016 r.
w Bielanach Wrocławskich przy ul. Kłodzkiej 4a. W trakcie spotkania został przeprowadzony konkurs na najlepszą prezentację firmową. Komisja z udziałem:
Wójta Gminy Kobierzyce Ryszarda Pacholika, Prezesa Banku Spółdzielczego

w Kobierzycach Krzysztofa Dzikowskiego
oraz Prezesa SPZK Wiesława Gaczyńskiego wybrała 3 firmy, dla których zostały
ufundowane nagrody oraz możliwość
szerszej promocji na forum Stowarzyszenia. Mocnym akcentem, wręcz śpiewająco, rozpoczęło Studio Muzyczne Marimal i tym sposobem zdobyło I miejsce,
II miejsce zajęło biuro podróży Flyback,
a III miejsce zdobył Salon Firmowy Meblik. Każdy z prezentujących otrzymał
upominek – piękny zestaw porcelanowych świec od Banku Spółdzielczego
w Kobierzycach. Spotkania przedsiębiorców w ramach Stowarzyszenia odbywają
się w każdy drugi czwartek miesiąca, na
które serdecznie zapraszamy!
Dariusz Skibicki

odpowiednią dietę dla osób starszych, ale
również podpowiadał, jak dbać o siebie,
aby nie było to zbytnim obciążeniem dla
portfela. Chętnych nie brakowało też do
specjalisty leczenia przewlekłych ran oraz
psychologa. Dodatkowo organizatorzy
proponowali seniorom szczepienia przeciw grypie w promocyjnej cenie 10 zł od
osoby. Ci, którzy się zdecydowali, przechodzili na miejscu badania kwalifikujące i jeśli
zdrowie na to pozwalało, zostawali od razu
zaszczepieni. Akcja bezpłatnych badań
z okazji Dnia Seniora była już kolejną organizowaną dla mieszkańców przez NZOZ
„Twój Lekarz”. Organizatorzy zapewniają,
że myślą już o kolejnych prozdrowotnych
inicjatywach.
Izabela Strączek
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Pierwsza wygrana KPR Gminy Kobierzyce
w PGNiG Superlidze!
Bardzo dobrze spisały się piłkarki ręczne
KPR Gminy Kobierzyce w kolejnym meczu
PGNiG Superligi, wygrywając pierwszy
mecz w tych rozgrywkach w Nowym Sączu z drużyną Olimpii Beskid 28-27. Pierwsza połowa miała wyrównany przebieg.
W 8. minucie spotkania było 4:4 po rzucie
Marty Rosińskiej. KPR fragmentami grał na
2 kołowe – Elżbietę Wesołowską i Martynę
Michalak. Po kwadransie gry Agnieszka
Leśniak trafiła na 7:6 i trener przyjezdnych
poprosił o czas. Po 20. minucie gospodynie wypracowały sobie przewagę. Po
bramce Karoliny Płachty było 13:11, potem przewaga wzrosła do trzech bramek
(15:12), ale przyjezdne szybko doprowa-

dziły do stanu 15:15. Do siatki trafiały kolejno Anna Mączka, Elżbieta Wesołowska
i Monika Kaźmierska. Do przerwy było
17:16 dla Olimpii. W drugiej połowie nadal obserwowaliśmy wyrównane spotkanie, z lekką przewagą zawodniczek miejscowych. Końcówka jednak należała do
podopiecznych trenera Tomasza Folgi. Na
minutę przed końcem meczu był remis po
27, ale ostatni celny rzut należał do Elżbiety Wesołowskiej i tym samym KPR Gminy
Kobierzyce pokonał Olimpię Beskid Nowy
Sącz 28:27. Było to pierwsze, historyczne
zwycięstwo w PGNiG Superlidze. Czekamy na kolejne wygrane!
Opracował Janusz Kołodziej

Doping kibiców dodaje sił!

TABELA PGNiG SUPERLIGI
1.

MKS Selgros Lublin

8

7.

Energa AZS Koszalin

4

2.

Pogoń Baltica Szczecin

8

8.

Olimpia-Beskid Nowy Sącz

4

3.

Vistal Gdynia

8

9.

UKS PCM Kościerzyna

3

4.

AZS Łączpol AWFiS Gdańsk

7

10.

KPR Kobierzyce

2

5.

Kram Start Elbląg

6

11.

Piotrcovia Piotrków Trybunalski

1

6.

Metraco Zagłębie Lubin

6

12.

KPR Jelenia Góra

1

Już z Gdańskiem piłkarki KPR były bliskie wygranej

W rozegranym 24 września III BIelańskim Biegu Rodzinnym na dystansie 5 km wygrał Mateusz Demczyszak, a na 10 km najszybszy był Piotr Holly. Wśród pań (odpowiednio)
najszybciej pobiegły Ewa Samborska-Wcisło (5 km) i Anna Więcek (10 km). Frekwencja dopisała, organizatorom pomagali wolontariusze z Gimnazjum w Bielanach Wrocławskich.

Szachowe sukcesy rodzeństwa Pawickich
Po ogromnym sukcesie z marca 2016 r.,
gdzie Magda została Mistrzynią Polski do lat 10 w szachach klasycznych,

Magda Pawicka

znowu pokazała klasę zostając Wicemistrzynią Polski – tym razem w szachach błyskawicznych. Zawody odbyły
się w Koszalinie w dniach 3-9 sierpnia
2016 r. Młoda szachistka w nagrodę za
swoje sukcesy otrzymała awans na Mistrzostwa Europy do lat 10 w Pradze, na
które udała się wraz z trenerem w połowie sierpnia. Magda rozegrała 9 rund,
z czego przegrała tylko jedną partię
z mocną Rosjanką Margaritą Zverevą, po
drodze zaliczając dwa remisy (z Azerką
Mahlugą Zulfugarli oraz z Białorusinką
Aliaksandrą Tarasenka). Z dorobkiem
7 punktów zajęła ostatecznie 4 miejsce.

Należy podkreślić, że w Mistrzostwach
Europy brało udział ponad 100 zawodniczek, a Magda jest o rok młodsza od
rywalek. Teraz szachistka przygotowuje
się do Mistrzostw Świata, które odbędą
się w Gruzji w drugiej połowie października i potrwają aż 12 dni. W ślady swojej siostry poszedł 5,5 letni Filip, który
w Suchedniowie w dniach 26.05-29.05
został Mistrzem Polski do lat 6 w szachach klasycznych. Filip był jednym
z najmłodszych uczestników, ale nie dał
szans swoim przeciwnikom. Grać w szachy nauczył się w wieku 4 lat. Codziennie rozwiązuje zadania szachowe i upra-

Filip Pawicki

wia różne sporty dla utrzymania dobrej
kondycji, która jest niezbędna przy
szachownicy. Filip ma na swoim koncie
również tytuł Mistrza Dolnego Śląska do
lat 7, który zdobył mając zaledwie 5 lat.
Opracował Janusz Kołodziej

