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Z okazji Dnia Kobiet
wszystkim Paniom
dużo szczęścia, zdrowia, pogody ducha
oraz spełnienia najskrytszych marzeń
życzy

Wójt Gminy Kobierzyce

8
marca
Dzień Kobiet

… Jesteś wesołym ogniem co strzela wysoko
Nadzieją, którą darmo szuka mędrca oko
Czasem mierzonym serca biciem niecierpliwym
I żebyś tu została westchnieniem żarliwym
Jesteś moją muzyką w siedmiu strunach śpiącą
I garścią śniegu, w którą wtulam twarz płonącą
I nitką co się złoto w przędzy myśli przędzie
Tym wszystkim dla mnie jesteś, tym jesteś, a będziesz...
Fragment tekstu utworu „Ty” autorstwa Wojciecha Młynarskiego
z repertuaru zespołu „Skaldowie”

W NUMERZE POLECAMY

3-4

Wybory sołtysów
w Gminie Kobierzyce

WYBORY SOŁTYSÓW
w Gminie Kobierzyce

22.03.2015 r.

INFORMACJA O OKRĘGACH
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Żywienie dzieci w przedszkolach
i szkołach w Gminie Kobierzyce

11

Juniorki KPR
drugie na Dolnym Śląsku!
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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
Kamila Izraelska

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

W dniu 20.02.2015 r. Rada Gminy Kobierzyce przyjęła uchwałę nr V/48/15 w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązujących na terenie Gminy Kobierzyce. Na mocy powyższej uchwały taryfy na rok 2015 r. w stosunku
do roku ubiegłego nieznacznie wzrosły.

REFERAT OGÓLNY I SPRAW OBYWATELSKICH
Kierownik Referatu
Biuro Obsługi Klienta
Sekretariat

Joanna Kłodzińska
Barbara Hebda
Magdalena Sypniewicz
Anna Muraczewska

REFERAT FINANSOWY
Wymiar podatków lokalnych od osób fizycznych
Joanna Szymczak
Agnieszka Łysakowska
Edyta Duniec
Wymiar podatków lokalnych od osób prawnych
Jacek Skrzyniarz
Księgowość podatkowa Anna Bojdo
Marek Wilk
Egzekucja
Anna Muraczewska
Kasa
Gospodarka odpadami Małgorzata Biesiada
Magdalena Bąk
Egzekucja opłat
Marcin Kałka

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

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

71 36 98 103
71 36 98 131
71 36 98 132
71 36 98 113
71 36 98 148
71 36 98 116
71 36 98 122
71 36 98 195
71 36 98 205
71 36 98 181

i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Kobierzyce
Tabela 1. Wysokość cen za dostarczoną wodę

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

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

71 36 98 224
71 36 98 201
71 36 98 146
71 36 98 107
71 36 98 171
71 36 98 177

71 36 98 155
71 36 98 176
71 36 98 161
71 36 98 162
71 36 98 149
71 36 98 196
71 36 98 186
71 36 98 197
71 36 98 207

Barbara Świerczyńska

71 36 98 206

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

Urząd Stanu Cywilnego

Stanowiska samodzielne

Kadry
Promocja gminy

1,91

zł/m3

Grupa 2 - pozostali odbiorcy
niewymienieni w grupie 1

Cena za 1 m3
dostarczonej wody

3,91

4,22

zł/m3

Opłata stała

Stawka opłaty abonamentowej za miesiąc

1,10

1,19

zł/mies.

2.
3.

Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzone ścieki

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

Cena
netto

z VAT

Jednostka

Cena za 1 m3
odprowadzonych
ścieków

3,42

3,69

zł/m3

Cena za 1 m3
odprowadzonych
ścieków

8,71

9,41

zł/m3

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

1.

Grupa 1 - gospodarstwa
domowe i obiekty
użyteczności publicznej

2.

Grupa 2 - pozostali odbiorcy
niewymienieni w grupie 1

71 36 98 226

Anna Wilisowska
Wojciech Duczek
Edyta Chomiak
Iwona Witkowska

Kierownik USC

1,77

Grupa 1 - gospodarstwa
domowe i obiekty
użyteczności publicznej

71 36 98 191

REFERAT EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
Kierownik referatu
Sport
Oświata i kultura

Cena za 1 m3
dostarczonej wody

1.

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

z VAT

Wyszczególnienie

71 36 98 214
71 36 98 204

netto

Taryfowa grupa odbiorców

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
Hanna Michalak

Cena

Jednostka

Lp.

Cena za odprowadzenie ścieków dla Grupy 1 uwzględnienia dopłatę Urzędu Gminy Kobierzyce
zgodnie z Uchwałą nr V/49/15 z dnia 20 lutego 2015 r.
Taryfa obowiązuje od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.

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

Redaguje zespół:
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

Wojciech Duczek, Agnieszka Jankowska - Jakus, Krzysztof Kmiecik, Janusz Kołodziej,
Piotr Kopeć, Elżbieta Regulska, Anna Wilisowska, Maria Wilk, Małgorzata Żurawska.
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WYBORY SOŁTYSÓW GMINY KOBIERZYCE
22 MARCA 2015 R. (NIEDZIELA) OD GODZINY 8:00 DO GODZINY 18:00
•• Uprawnionym do głosowania (posiadającym czynne prawo wyborcze) jest każdy mieszkaniec stale zamieszkały w Sołectwie, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat.
•• Głosowanie przeprowadza się na podstawie spisu wyborców.
•• Spisy wyborców sporządza się w Urzędzie Gminy na podstawie stałego rejestru wyborców i są one udostępnione do wglądu na 7 dni przed datą wyborów.
•• Wyborca stale zamieszkały na obszarze Sołectwa bez zameldowania na pobyt stały
wpisany zostanie do rejestru wyborców, jeśli złoży w tej sprawie w Urzędzie Gminy
pisemny wniosek.

•• Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje komisji wyborczej dokument
umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.
•• Wyborca otrzymuje od komisji kartę do głosowania i potwierdza jej otrzymanie własnym podpisem w przeznaczonej na to rubryce spisu wyborców.
•• Wyborca może oddać głos tylko na jednego zgłoszonego kandydata.
•• Wyborca głosuje stawiając znak "x"" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego
z kandydatów.

Siedziby Komisji Wyborczych w Sołectwach:
L.p.

Miejscowość

Adres siedziby
KOMISJI WYBORCZEJ

1.

BĄKI

Świetlica Wiejska
ul. Łąkowa 7A

2.

BIELANY
WROCŁAWSKIE

Gminny Zespół Szkół
w Bielanach Wrocławskich
ul. Akacjowa 1

3.

BISKUPICE
PODGÓRNE

Hotel ,,Sportwerk”
ul. Polna 6

4.

BUDZISZÓW

Świetlica Wiejska
ul. Słoneczna 22

5.

CHRZANÓW

6.

L.p.

Miejscowość

Adres siedziby
KOMISJI WYBORCZEJ

17.

MAGNICE

Świetlica Wiejska
ul. Kwiatowa 14

18.

MAŁUSZÓW

Świetlica Wiejska
ul. Sportowa 5

19.

OWSIANKA

Świetlica Wiejska
ul. Wiśniowa 1i

20.

PEŁCZYCE

Świetlica Wiejska ul. Długa 3

21.

Świetlica Wiejska
ul. Topolowa 1

PUSTKÓW
WILCZKOWSKI

Świetlica Wiejska
ul. Damianowicka 2A

22.

Świetlica Wiejska
ul. Kolejowa 48

CIESZYCE

Świetlica Wiejska
ul. Kasztanowa 6

PUSTKÓW
ŻURAWSKI

23.

ROLANTOWICE

7.

DAMIANOWICE

Świetlica Wiejska
ul. Spółdzielcza 1B

Świetlica Wiejska
Rolantowice 4A

24.

SOLNA

8.

DOBKOWICE

Świetlica Wiejska
ul. Partyzantów 2A

Świetlica Wiejska
ul. Krucza 12B

25.

SZCZEPANKOWICE

9.

DOMASŁAW

Świetlica Wiejska
ul. Wrocławska 35

Świetlica Wiejska
ul. Wrocławska 7A

26.

ŚLĘZA

10.

JASZOWICE

Budynek Biblioteki
ul. Sportowa 2

Świetlica Wiejska
ul. Główna 17

27.

TYNIEC MAŁY

11.

KOBIERZYCE

Szkoła Podstawowa
ul. Parkowa 7

Świetlica Wiejska
ul. Świdnicka 6

28.

TYNIEC N/ŚLĘZĄ

12.

KRÓLIKOWICE

Świetlica Wiejska
ul. Boczna 2A

Świetlica Wiejska
ul. Szkolna 23

29.

WIERZBICE

13.

NOWINY

Świetlica Wiejska w Królikowicach
ul. Boczna 2A

Świetlica Wiejska
ul. Tarnopolska 15

30.

WYSOKA

14.

KRZYŻOWICE

Świetlica Wiejska
ul. Główna 18

Lokal Usługowy
ul. Lipowa 6

31.

ŻERNIKI MAŁE
- RACŁAWICE WIELKIE

Świetlica Wiejska w Żernikach Małych
ul. Tyniecka 3

32.

ŻURAWICE

Świetlica Wiejska w Pustkowie Żurawskim
ul. Kolejowa 48

15.

KSIĘGINICE

Świetlica Wiejska
ul. Spacerowa 3

16.

KUKLICE

Świetlica Wiejska
ul. Kasztanowa 13
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Trzy słowa komentarza…

Wójt Ryszard Pacholik
o wyborach sołtysów
22 marca 2015 roku w Gminie Kobierzyce
odbędą się wybory sołtysów. Nie byłoby
w tym nic nadzwyczajnego, bowiem już
wcześniej co 4 lata taka sytuacja miała
miejsce. Tym razem mieszkańcy Gminy
Kobierzyce będą wybierać sołtysów swoich miejscowości w inny, niż dotychczas
sposób. Będą to wybory bezpośrednie,
a nie w trakcie zebrań wiejskich.
- Jakie jest pańskie zdanie na temat nowego sposobu wyboru sołtysów?
Ryszard Pacholik, Wójt Gminy Kobierzyce – Osobiście uważam, że to zmiana
idąca w dobrym kierunku. Przy bezpośrednim wyborze sołtysa w trakcie tajnego głosowania, poprzez wrzucanie
głosów do urny umieszczonej w lokalu
wyborczym znacznie podnosi się prestiż
samego wydarzenia. Mieszkańcy będą
mogli wcześniej zapoznać się z kandydaturami, poznać osoby, które zechcą ubiegać się o pełnienie tej funkcji, a ci z kolei
mają szanse poprzez prowadzenie swojej
„kampanii wyborczej” pozyskać sympatię
i głosy potencjalnych wyborców. Wszystko zatem zależeć będzie od nich samych.
Taka forma od lat sprawdza się z powodzeniem, choćby przy wyborze wójtów,
burmistrzów, czy prezydentów miast.
- Czy to oznacza, że poprzedni sposób
był niedobry?
Ryszard Pacholik- Skądże znowu! Po prostu uważam, że powinniśmy - jak to się
mówi –„iść z duchem czasu” i stąd ta zmiana. Głosowanie bezpośrednie – to bardzo

demokratyczna forma wyboru, dająca
wszystkim kandydatom równe szanse.
Lokale wyborcze będą otwarte wystarczająco długo, by każdy z mieszkańców, który
zechce wziąć udział w wyborach sołtysów
- mógł to zrobić. Wcześniej z obecnością
na zebraniach wiejskich w różnych miejscowościach nie zawsze było najlepiej.
Mieszkańcy mówili, że nie mogli przyjść,
bo praca lub inne obowiązki stawały im
na przeszkodzie. Teraz ten argument raczej odpada.
- Sołtys zostanie wybrany w sposób bezpośredni - a rada sołecka?
Ryszard Pacholik - W tym przypadku
sprawa jest dość oczywista, bowiem
sposób wyboru zawarty jest w statucie
sołectwa. Na zebraniu wiejskim każdy
z mieszkańców, który jest pełnoletni
i posiada czynne prawo wyborcze, może
zaproponować kandydatów do rady sołeckiej. Również nowo wybrany sołtys
może zaproponować skład rady sołeckiej, czyli podać nazwiska osób, z którymi chciałby współpracować. Obecni na
zebraniu mieszkańcy mogliby zaakceptować przedstawione propozycje, lub też
oczywiście (co zaznaczyłem wcześniej!)
- zgłosić swoje kandydatury, gdyż mają
do tego prawo. O ostatecznym składzie
rady sołeckiej i tak zadecyduje większość
mieszkańców obecnych na zebraniu
wiejskim.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał - Janusz Kołodziej

Z obrad Rady Gminy
Kobierzyce
W dniu 20 lutego br. w odbyła się V Sesja
Rady Gminy Kobierzyce. Zostało podjętych kilka bardzo istotnych uchwał.
Dotyczyły one m.in.: ustalenia kryteriów
wraz z liczbą punktów oraz dokumentami
potwierdzającymi spełnienie kryteriów
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
gminę, wieloletniego planu modernizacji
i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych gminy na lata 2015-2019,

zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na
terenie Gminy Kobierzyce, Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Podjęto także uchwałę dot.
„Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na lata 2014-2017
z perspektywą do roku 2021”. Wszystkie
podjęte uchwały oraz protokoły z posiedzeń Rady Gminy Kobierzyce są dostępne
na stronie www.ugk.pl.
Maria Okraszewska

Wysoko w rankingu
FDI Magazine
Miło nam poinformować, iż Gmina Kobierzyce została wyróżniona przez zespół
analityczny z Financial Times w rankingu
FDI "Polish Cities of the Future 2015/16".
Jest to ranking FDI Magazine, który po raz
pierwszy został przygotowany wyłącznie
z myślą o miastach polskich. W pierwszej
edycji 2015/2016 rankingu oceniającego
polskie miasta pod względem atrakcyjności lokalizacji dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Gmina Kobierzyce
zajęła 2. miejsce w kategorii TOP 5 Small

Cities – Economic Potential (potencjał
ekonomiczny), a także 4. miejsce w kategorii TOP 5 Small Cities – Overall (kategoria generalna). Gmina Kobierzyce zawdzięcza tak wysoką pozycję w rankingu
nie tylko doskonałej lokalizacji, ale również dobrym warunkom do prowadzenia
działalności gospodarczej oraz działaniom podejmowanym przez samorząd na
rzecz przyciągania inwestorów i rozwoju
gospodarczego.
Maria Okraszewska

Szanowni Państwo!

Monografia Gminy Kobierzyce
dofinansowana z Unii Europejskiej

Gmina Kobierzyce w 2013 pozyskała
w kwocie 50 tysięcy złotych dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania „Lider A4”
w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na realizację operacji pn. „Wydanie Monografii Gminy Kobierzyce”.
W lutym 2015r. została zakończona realizacja operacji, w ramach której wydano 1000
sztuk Monografii gminy Kobierzyce: „Wielkie
zmiany wiejskiego świata. Monografia historyczna Gminy Kobierzyce”, której autorami
są prof. dr hab. Rościsław Żerelik oraz prof.
dr hab. Przemysław Wiszewski, wykładowcy
Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Celem zrealizowanego „małego
projektu” jest promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru
LGD Lider A4 oraz Gminy Kobierzyce.
Monika Penczak

Pierwszy Urząd Skarbowy we Wrocławiu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Kobierzyce informuje o możliwości złożenia zeznań rocznych poza siedzibą urzędu skarbowego.
Dotyczy to w szczególności:
- osób niepełnosprawnych,
- osób, które mają ograniczone możliwości
przemieszczania się,
- osób starszych.
Akcja odbędzie się w dniu 20 marca 2015 roku
w godz. 9.00 – 12.00
w Sali Ślubów Urzędu Gminy Kobierzyce.
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REKRUTACJA
do przedszkoli, punktu przedszkolnego
i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych na rok szkolny 2015/2016

System doskonalenia nauczycieli
szansą na rozwój szkół

Zapisy do przedszkoli, punktu przedszkolnego i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowane są
w terminie 23.03.2015 r. - 03.04.2015 r.
Szczegółowe informacje dotyczące pozostałych terminów,
zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Kobierzyce, zostaną podane do wiadomości w terminie do
15 marca 2015 r. na stronie Urzędu Gminy www.ugk.pl
i na stronach jednostek oświatowych.

Realizacja operacji z zakresu
„MAŁE PROJEKTY”
Stowarzyszenie „Bielany dla Ciebie”
realizuje projekt w ramach wniosku
złożonego do Urzędu Marszałkowskiego o pozyskanie środków unijnych na
ten projekt pod nazwą: „Remont i modernizacja pomieszczeń w Bielanach
Wrocławskich do celów aktywizacji i integracji mieszkańców”. Pomieszczenia
znajdują się w budynku starej szkoły
przy ul. Słonecznej 2.
Dnia 29.12 2014 r. została podpisana z Urzę-

dem Marszałkowskim umowa nr 020746930UMO143653/14 na operację z zakresu
małych projektów w ramach działania 413
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego PROW na lata 2007-2013. Zakończenie projektu nastąpi dnia 31.03.2015 r.
Stowarzyszenie w wyremontowanych pomieszczeniach będzie realizowało swoje
zadania statutowe na rzecz mieszkańców.
Zarząd Stowarzyszenia
„Bielany dla Ciebie”

Szkolenie w Tyńcu Małym

18 lutego 2015 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tyńcu Małym odbyło się
szkolenie w ramach sieci dyrektorów szkół
biorących udział w projekcie: „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli
poprzez wdrożenie zmodernizowanego
systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim”. Celem tego projektu
jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli
w Powiecie Wrocławskim oraz stworzenie
planów wspomagania szkół i przedszkoli spójnych z ich rozwojem w obszarach
wymagających szczególnego wsparcia.
Koordynatorem projektu jest Powiatowy
Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych we Wrocławiu. Zanim rozpoczęto
szkolenie przybyli dyrektorzy placówek
oświatowych z terenu Powiatu Wrocławskiego obejrzeli nowy obiekt szkolno-

-przedszkolny. Goście byli pod dużym
wrażeniem przestrzeni i nowoczesnego
wyposażenia tynieckiej szkoły. Głównym
zagadnieniem szkolenia, które prowadziła
Ewa Piotrowska – dyrektor Specjalnego
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kątach Wrocławskich, było przyjmowanie
i rozpatrywania skarg i wniosków, jakie
wpływają do dyrektorów placówek oświatowych. Omawiano definicję skargi i zastosowanie właściwych procedur ich rozpatrywania. Najwięcej czasu zajęła dyskusja
na temat przykładów skarg na bazie sytuacji szkolnych, które już miały miejsce. Projekt jest realizowany w ramach Program
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet III
Wysoka jakość systemu oświaty. Działalnie
3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju
szkół.
Iwona Antman

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wrota Regionu w Gminie Kobierzyce
WROTA REGIONU to projekt realizowany przez trzy dolnośląskie lokalne grupy działania, obejmujący
szesnaście gmin rozciągających się od Wrocławia po Sobótkę i Strzelin, w tym Gminę Kobierzyce.
To region pełen pięknych miejsc, cennych zabytków, bogatej historii i ciekawych inicjatyw.
W ramach projektu powstał portal turystyczny oraz aplikacje dostępne na urządzenia mobilne, których zadaniem jest
zaprezentować nasze skarby oraz poprowadzić nas trasami turystycznymi po najciekawszych atrakcjach regionu. Powsta-

ły również miejsca odpoczynkowe, gdzie
można miło spędzić czas lub zjeść posiłek
podczas zwiedzania okolicy, jedno z nich
zainstalowano w Ślęzie. W trzech lokalizacjach zainstalowano infokioski zapewniające dostęp do portalu. Multimedialny
portal oraz aplikacje powstałe w ramach
projektu dostępne są także w języku angielskim, są „żywe", zmiana lub aktualiza-

cja danych jest prosta i dostępna na kilku
poziomach, co umożliwia współpracę
wielu gmin w ramach jednego produktu.
Zapraszamy do odwiedzenia i przetestowania portalu: www.wrotaregionu.pl. Dedykowany jest on turystom, jak również
mieszkańcom. Mamy nadzieję, że dzięki
naszej współpracy popularne powiedzenie „Cudze chwalicie swego nie znacie"

odejdzie w zapomnienie. Zapraszamy!
Pomysł realizowany jest w ramach tzw.
projektu współpracy Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013 oś 4 LEADER i koordynowany przez Stowarzyszenie Lider A4. Ewentualne uwagi dot. działania portalu i aplikacji proszę zgłaszać na
adres e-mail: biuro@lider-a4.pl
Stowarzyszenie Lider A4
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Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
Od wielu lat przedszkole w Ślęzie promuje zdrowie i zdrowy styl życia. Za swoje
działania otrzymało certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Uczestniczy w wielu
programach i projektach ogólnopolskich o tematyce prozdrowotnej np. „Akademia zdrowego przedszkolaka” czy „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”. Ma też własne
projekty - w tym kończący się właśnie projekt „Ekologia na widelcu”. W szkolnym
ogródku warzywno - owocowym dzieci poznały różne zioła i mało znane warzywa,
hodowały kiełki, a z zebranych plonów robiły sałatki i soki, piekły chleb z ziarnami
i ciasto marchewkowe, uczestniczyły w warsztatach kulinarnych prowadzonych
przez Łukasza Terlikowskiego w Bielanach Wrocławskich. Efektem tych działań
jest książka kucharska „Ekologia na widelcu od kuchni” z przepisami zebranymi
przez uczestników projektu. Przedszkolne posiłki oparte są głównie na naturalnych, nieprzetworzonych przemysłowo produktach. Nie stosuje się wzmacniaczy
smaku i polepszaczy, do doprawiania potraw używa się suszonych i świeżych ziół.
Jadłospis jest komponowany
zgodnie z porami roku bazując
na warzywach i owocach sezonowych, wprowadzając nawet
te mało znane lub zapomniane,
jednak bardzo wartościowe dla
zdrowia człowieka. Do potraw
dodawane są kiełki, ziarna
i otręby aby wzbogacić posiłki
o niezbędne składniki w diecie. Przedszkole wyposażone
jest w piec konwekcyjno-parowy, co umożliwia ograniczenie
dodatku tłuszczu do potraw.
Posiłki są dzięki takiemu procesowi przygotowania duszone
i gotowane na parze, a nie smażone. Na miejscu przygotowuje się desery, przekąski oraz
piecze domowe ciasta i mięsa
do kanapek, w użyciu są tylko
zdrowe tłuszcze: oleje tłoczone na zimno i masło. W celu
ograniczenia ilości soli i cukru
w posiłkach, wprowadza się
miód naturalny, suszone owoce, różne rodzaje kasz, makaron i pieczywo pełnoziarniste.
Śniadania przedszkolne podawane są w formie szwedzkiego
stołu, a więc dzieci mogą samodzielnie komponować swoje kanapki z zestawu zdrowych,
smacznych i kolorowych produktów. Do picia podawane są
herbatki owocowe i ziołowe.
Dzieci mają też stały dostęp do
wody mineralnej. Panie kucharki przygotowują tu codzienne
trzy posiłki: śniadanie, obiad
i podwieczorek dla ponad 200
dzieci. Stawka żywieniowa,
czyli opłata rodziców za całodzienne wyżywienie wynosi
6,00 zł. Dzieci bardzo chętnie
jedzą różnego rodzaju naleśniki, pierogi, kopytka. Bardzo
smakują im też ciasta i ciasteczka pieczone w przedszkolnej kuchni. Dzieci jedzą chętnie, bo jedzenie jest „domowe”. Szczególnie dużo i smacznie zjadają, gdy śniadanie podane jest w formie
szwedzkiego stołu. Wtedy nawet przysłowiowe niejadki nabierają apetytu. Rodzice też są zadowoleni, że posiłki są smaczne i świeże. Często nawet mamy na prośbę swoich pociech zgłaszają się do nas po przepisy na określone dania.

ŻYWIENIE D

w placówkach oświato

Redakcja biuletynu samorządowego „Moja Gmina - Moja Wieś” p
uczęszczające do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Kobierzyc
otrzymanych odpowiedzi powstał swoisty raport na ten temat.

Przedszkole w Kobierzycach

Przedszkole w Kobierzycach posiada bardzo dobrze wyposażoną kuchn
własne posiłki dla dzieci. Artykuły z których przygotowywane są posiłki
wane na bieżąco. Z żywienia korzystają wszystkie dzieci uczęszczające d
stawka żywieniowa za trzy posiłki tj. śniadanie, obiad i podwieczorek w
którą ponoszą rodzice. Jadłospis układa intendent razem z kucharką, a d
konwekcyjno-parowy umożliwia przygotowywanie zdrowych, smacz
potraw z zachowaniem w potrawach witamin i minerałów zgodnie z n
są tak, by mieściły się w granicach norm dla dzieci w wieku przedszkol
lorycznym i energetycznym czyli takich, które zawierają odpowiednią i
nów, tłuszczów, soli mineralnych i witamin. Do produkcji żywności używ
przyprawy, nie używa się produktów z glutaminianem sodu i konserw
tów. Ilość cukru i soli w posiłkach jest ograniczana, do posiłków dodawa
wzbogacić je o niezbędne składniki w diecie, stosowane są tylko zdro
podwieczorek dzieci dostają domowe wypieki – ciasta, bułeczki i własn
cowe. Dzieci otrzymują dużo warzyw gotowanych na parze, surówek, m
owoce w formie drugiego śniadania. W każdej sali jest woda mineralna
dzieci mają podawane śniadanie w formie „szwedzkiego stołu” i mogą sa
kanapki dobierając składniki wg własnych upodobań. Na „szwedzkim
leźć szynkę, ser, warzywa surowe, kiełki, nasiona, natkę pietruszki, kop
obiadów i śniadań podaje się także talerz warzyw do chrupania jako ur
podajemy dzieciom słodyczy typu batoniki, wafelki,
cukierki, czekolada. Zgodnie z powiedzeniem „jemy
oczami" przykłada się dużą
uwagę do tego, by posiłki
były kolorowe i zachęcające do spożycia nawet tzw.
„niejadków”. W tym przedszkolu dzieci bardzo lubią
naleśniki, racuchy z jabłkami, zapiekanki, kotlety z
kurczaka, tosty zapiekane
w piecu konwekcyjnym, kotlety mielone z marchewką,
rosół i zupę pomidorową.
Uwielbiają ciasta pieczone
przez przedszkolne kucharki. Rodzice wyrażają
zadowolenie z posiłków,
które otrzymują ich dzieci.
Stwierdzają, że są urozmaicone, zdrowe, kolorowe, zwłaszcza od kiedy są
przygotowywane w piecu
konwekcyjnym. Rodzicom
bardzo podoba się to, że
podwieczorki są treściwe
np. racuszki, ryż zapiekany
z jabłkami, ciasto drożdżowe, kolorowe kanapki, kluski na parze, przez co dzieci
wychodzą z przedszkola najedzone.
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DZIECI

owych Gminy Kobierzyce

postanowiła sprawdzić, w jaki sposób żywione są dzieci i młodzież
ce. Osobom odpowiedzialnym zadaliśmy kilka pytań i na podstawie

nię, gdzie przygotowuje
są zawsze świeże, kupodo przedszkola. Dzienna
wynosi 6 zł. Jest to opłata
dyrektor zatwierdza. Piec
znych i beztłuszczowych
naturą. Posiłki dobierane
lnym pod względem kailość białka, węglowodawane są zioła i naturalne
wantów oraz półprodukane są ziarna i otręby, aby
owe tłuszcze i masło. Na
nej roboty jogurty owomiędzy posiłkami świeże
a. Raz w tygodniu starsze
ame komponować sobie
stole” dzieci mogą znaperku itp. Do niektórych
rozmaicenie posiłku. Nie

Szkoła Podstawowa
w Pustkowie Wilczkowskim
W Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim
z posiłków, dostarczanych przez firmę cateringową,
korzysta 16 dzieci. Odpłatność przez rodziców wynosi
3 zł. Stołówka wydaje obiady między godziną 11:15 a
11:45. Przy stołach zasiadają dzieci z oddziałów przedszkolnych i ze szkoły. Obiady są smaczne, a ponieważ
jedzenie w grupie poprawia apetyt, więc rodzice, szczególnie „niejadków”, są zadowoleni. Potrawy, do których nie trzeba
zachęcać to pierogi, gołąbki, naleśniki z serem i polewą oraz zupa ogórkowa.

Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Tyńcu Małym
W kuchni dziennie przyrządza się 3 rodzaje posiłków, ze świeżych produktów dostarczanych na bieżąco. Jadłospisy są dekadowe, w porozumieniu
z szefową kuchni (tzn., że przez kolejne 10 dni nie powtarzają się potrawy). Są kontrolowane i bardzo dobrze ocenione przez audyt zewnętrzny.
Ze szkolnej stołówki korzysta niemalże cała szkoła - 136 przedszkolaków
i 223 uczniów! Bezsprzecznie jako najpyszniejsze dania wybierają spaghetti oraz naleśniki, pampuchy z polewami owocowymi, zupę pomidorową, zapiekanki makaronowe i ruskie pierogi. ZSP w Tyńcu Małym posiada system kontroli jakości produkcji żywności dla dzieci HACCP. Zakłada
on systematyczną kontrolę wszystkich etapów procesu produkcyjnego
żywności. Posiadany piec konwekcyjno - parowy pozwala na przygotowywanie zdrowych posiłków, ograniczając dodatek tłuszczu. Stosuje się
tylko prawdziwe masło i oleje tłoczone na zimno. Do produkcji żywności
używane są zioła i
naturalne przyprawy bez glutaminianu sodu! W skład
menu
wchodzą:
desery, ciasta, które
sami przygotowujemy, wszelkiego
rodzaju kasze oraz
nasiona: dyni, słonecznika, otrębów
pszennych.
Codzienne posiłki są bilansowane
energetycznie pod względem zawartości białka, tłuszczów i węglowodanów
tak, aby spełniały wymogi norm dla dzieci. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu kuchni możemy wykazywać się inwencją kulinarną. Całodzienne wyżywienie przedszkolaka, czyli trzy posiłki kosztuje 6 zł. Natomiast dwudaniowy obiad szkolny z kompotem kosztuje 4 zł. Osoby odpowiedzialne za
przygotowanie posiłków są chwalone przez dzieci i ich rodziców za swoje
„dzieła”. Sprawia im to dużą satysfakcję, zwłaszcza wtedy, gdy dzieci podchodzą z umorusanymi buziami i mówią: „A czy Pani wie, że to był najpyszniejszy
obiad, jaki jadłem w życiu!”
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Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Pustkowie Żurawskim
Posiłki przygotowywane są we własnej kuchni, która wyposażona jest w nowoczesny sprzęt i posiada odpowiednie zaplecze magazynowe. Kuchnia spełnia
także wszystkie wymogi dotyczące systemu HACCP i posiada certyfikat poświadczający wprowadzenie i stosownie w praktyce zasad bezpieczeństwa żywienia
w placówkach żywienia zbiorowego.
Dzieci przedszkolne otrzymują trzy posiłki dziennie: śniadanie, II danie + owoce + kompot, zupa + napój; dzieci szkolne otrzymują dwudaniowy obiad, owoce oraz kompot. Na obiady szkolne zapisanych jest 46 dzieci w wieku od 7 do
12 lat, w przedszkolu z posiłków korzysta obecnie 73 dzieci
w wieku 3-6 lat. Odpłatność za
żywienie wynosi: w szkole 4 zł,
w przedszkolu w zależności
od ilości posiłków na które zapisane jest dziecko: śniadanie
- 2,10 zł, śniadanie + II danie4,90 zł, śniadanie + II danie
+ zupa - 6 zł. Jadłospis ustala
intendentka przedszkola w porozumieniu z kucharką, kierując się zasadami racjonalnego
żywienia, kolorystyką podawanych posiłków, ale także biorąc
pod uwagę upodobania dzieci,
podając im to co zdrowe w formie jaką lubią np. hamburgery,
spaghetti, owoce, warzywa.
Dzieci chętnie jedzą różne rodzaje zup (do ulubionych należą pomidorowa, ogórkowa,
rosół i o dziwo szpinakowa z ryżem), do ulubionych potraw
zaliczyć można pierogi, kluski
śląskie, pierogi leniwe (robione są na miejscu). Nasze dzieci
polubiły również różne rodzaje
kasz, które podajemy z sosami mięsnymi. Po drugim daniu same dopominają się
o owoce i to uważamy za nasz sukces, ponieważ wyeliminowaliśmy w przedszkolu słodki podwieczorek, a w jego miejsce podajemy dzieciom różne owoce zgodnie z sezonem ich występowania. Rodzice szczególnie zadowoleni są z rozdzielenia obiadu na dwie części tzn. o godz. 11.30 dzieci otrzymują II danie + owoce,
a o godz.14.30 zupę i napój. Jest to szczególnie ważne dla dzieci, które spędzają
w przedszkolu ok. 10 godzin dziennie i są odbierane o godz. 16.30. Rodzice cieszą
się również z różnorodności podawanych posiłków, bywając często zdziwieni, że
ich pociechy zjadają ze smakiem nawet to, czego w domu by nie skosztowały.

Gminny Zespół Szkół
w Bielanach Wrocławskich
Obiady w szkole dla dzieci dostarcza firma cateringowa. Z tej formy żywienia korzysta około 230 dzieci. Koszt posiłku dwudaniowego, tj. zupy
i drugiego dania, to kwota 4 zł. Jadłospis obiadów ustala dietetyk, kierując się kalorycznością, różnorodnością, jak i upodobaniami dzieci. Dzieci
najchętniej wybierają makaron z serem, kotlet schabowy lub drobiowy
z ziemniakami, surówki - marchewkę i buraczki, zupy - pomidorową
i ogórkową. W ramach promocji zdrowego odżywiania dzieci uczestniczyły w bieżącym roku w projekcie „Śniadanie daje moc”, w trakcie
którego poznały zasady zdrowego odżywiania, o którym opowiedział
biotechnolog. Zwrócono szczególną uwagę na jedzenie śniadania. Podczas projektu, dzieci samodzielnie wykonywały potrawy, poznając wartość odżywczą różnych posiłków. Do szkoły kolejny już rok dostarczane
są również bezpłatne owoce w ramach programu ,,Owoce i Warzywa
w Szkole’’ oraz mleko w ramach programu ,,Szklanka mleka’’. Obie akcje
patronowane są przez Agencję Rynku Rolnego. Warto również wspomnieć o corocznych wyjazdach klas IV na warsztaty do gospodarstwa
ekologicznego. Uczniowie poznają zasady zdrowego odżywiania, sposoby ekologicznej uprawy owoców i warzyw.

Szkoła Podstawowa w Kobierzycach
W Szkole Podstawowej w Kobierzycach żywienie dzieci odbywa się w formie cateringu. W obu grupach jest po około 50 dzieci, czyli łącznie obiady w formie jednego
dania - na zmianę zupa lub drugie danie – spożywa około 90-100 dzieci. Cena jednego obiadu wynosi 4,50 zł. Pedagog szkolna na podstawie obserwacji i wywiadów
z uczniami sporządziła listę ulubionych przez dzieci potraw i przekazała firmie dostarczającej posiłki. Są to takie potrawy jak: zupa pomidorowa, rosół, naleśniki, pierogi, spaghetti. Posiłki są przywożone w termosach i serwowane na jednorazowych
talerzach.
Opracował – Janusz Kołodziej
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Dar Serca - Bezcenny
Mimo pośpiechu w jakim żyjemy ludzie
potrafią się zatrzymać i pokazać, że mają
wielkie serca i Stowarzyszenie „Bielany
dla Ciebie" przekonało się o tym w dniu
14.02.2015 r. na zorganizowanym balu walentynkowo - charytatywnym. Pełna sala
dostojnych gości sprawiła, że cel balu został osiągnięty. Zbierano środki na remont
pomieszczeń budynku starej szkoły przy
ul. Słonecznej 2 w Bielanach Wrocławskich.
Na początku przedstawiciele zarządu Stowarzyszenia Elżbieta Regulska, Bożena
Noga i Andrzej Krawczyk – przywitali gości,
podziękowali za obecność i życzyli wszystkim wspaniałej i udanej zabawy. Szczególne słowa podziękowania skierowane zostały do gości spoza Bielan, którzy tradycyjnie
uczestniczą w takich imprezach wraz ze
swoimi bielańskimi przyjaciółmi. Tego wieczoru Agnieszka Faściszewska, wokalistka
z GCKiS, piosenkami związanymi ze świętem walentynkowym mówiącymi o miłości,
wprowadziła gości we wspaniały nastrój.
Na balu obecny był także ks. proboszcz
Mirosław Dziegiński, który został powitany przez uczestników gromkimi brawami.
W kilku ciepłych zdaniach skierowanych
do gości podkreślił jak ważne w życiu człowieka jest dzielenie się i wspomaganie

innych. To ogromny dar serca, łaska, która
zawsze powraca ze zdwojoną siłą. Podczas
zabawy w przerwach pomiędzy tańcami
członek stowarzyszenia Jarosław Zawisza,
wspomagany przez Bożenę Noga, świetnie
poprowadził aukcję bardzo atrakcyjnych
przedmiotów ofiarowanych przez darczyńców. Wielką aktywnością wykazał się także
Romuald Margol, który podgrzewał atmosferę i sprawił, że coraz więcej osób włączyło
się do licytacji. Z wylicytowanych przedmiotów oraz częściowej odpłatności za bilety
wstępu uzyskano kwotę 7.431,44 złotych.
Bogate i obfite menu przygotowane przez
firmę Arivo zadowoliło każdego smakosza.
Zabawę poprowadził DJ Matiz. Właściwy
dobór muzyki sprawił, że parkiet był pełen
tańczących par. Naszych zamierzeń nie udałoby się zrealizować gdyby nie sponsorzy,
darczyńcy i osoby wspierające te działania.
Wszystkim za to serdecznie dziękujemy,
a w szczególności: Honoracie i Tomaszowi
Zaczek, Małgorzacie i Dariuszowi Matuszewskim, Grażynie Graś, Maciejowi Mazurowi,
Maciejowi Zielińskiemu, znanemu aktorowi
Jerzemu Stuhrowi i jego córce Mariannie Bończa-Stuhr za ofiarowaną książkę wraz z autografami „Kto tam zerka na Kacperka”, Zofii
Kowalczyk, Piotrowi Regulskiemu, Jackowi

„Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”.
Antoine de Saint- Exupery
Santorskiemu, ks. proboszczowi Mirosławowi
Dziegińskiemu, Stefanowi Szabatowskiemu,
Elżbiecie i Krzysztofowi Regulskim, Małgorzacie Fidler, Halinie i Mirosławowi Szajber,
Andrzejowi Wójcikowi, Jolancie Guzior, Małgorzacie i Grzegorzowi Grabiec, Stanisławie
Urbanik, Jarosławowi Polita, Stanisławie
Olędzkiej, Zofii Krawczyk, Joannie Para, Joannie Ławrynowicz, Bożenie Pala, Bożenie
Gajewskiej, Teresie Wójcickiej, Dorocie Szydłowskiej - za domowe wypieki, Andrzejowi

Ilnickiemu, Andrzejowi Pierchale, Piotrowi
Nawrockiemu, Michałowi Ilnickiemu, Jakubowi Zawiszy, Jarosławowi Zawiszy, Romanowi
Bonikowskiemu i Andrzejowi Krawczykowi za
pomoc w przygotowaniu świetlicy. Wszystkim gościom których nie sposób wymienić za
hojność, za aktywność, za dar serca, za ofiarowany nawet najmniejszy przysłowiowy grosik
składamy gorące podziękowania.
Zarząd Stowarzyszenia
„Bielany dla Ciebie”

Zarząd Stowarzyszenia „Bielany dla Ciebie" wita uczestników balu

Caritas w Gimnazjum

im. Zesłańców Sybiru w Kobierzycach
Szkolne Koło Caritas jest organizacją młodzieżową działającą na terenie Gimnazjum
im. Zesłańców Sybiru w Kobierzycach
od 2010 roku, która obecnie zrzesza 40
uczniów, pod opieką nauczycielek Agaty
Bracichowicz, Edyty Mróz i Lucyny Wawrzyniak. Wolontariusze pełnią posługę w
oparciu o program, którego założeniem
jest pomoc potrzebującym. Uczniowie należący do Szkolnego Koła Caritas angażują
się więc w zbiórki żywności, kwesty, kiermasze świąteczne i inne akcje wpierające
działalność charytatywną Caritas. Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas działającego w Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w
Kobierzycach uczestniczą też w diecezjalnych zjazdach Szkolnych Kół Caritas, które
mają charakter integracyjno - szkoleniowy

i odbywają się raz do roku we wrześniu.
W ramach organizowanych spotkań uczniowie i opiekunowie mają możliwość wymiany doświadczeń i pomysłów. Przygotowywane na ten dzień zadania i konkursy mają
na celu ukazanie grupie zasad i korzyści zespołowego działania i przyjmowania odpowiedzialności za siebie i grupę. Do tej pory
wolontariusze z Gimnazjum im. Zesłańców
Sybiru w Kobierzycach brali udział w różnych akcjach. Były to między innymi: „Pola
Nadziei”, której symbolem jest żonkil, a celem pozyskiwanie funduszy na rzecz hospicjum dla dzieci, „Złotówka dla Św. Mikołaja”,
zbiórka nakrętek i kiermasz świąteczny na
rzecz wychowanków Specjalnego Ośrodka
Wychowawczego w Wierzbicach.
Edyta Mróz

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego we Wrocławiu
zaprasza na bezpłatne szkolenie na temat:
Program Rolnośrodowiskowo – Klimatyczny w nowym
okresie finansowania (2014-2020)
oraz
Zasady przyznawania płatności obszarowych na 2015 r.
Termin i miejsce szkolenia:
31 marzec 2015 r., godz. 10:00
Miejsce:
Punkt konsultacyjny: Kobierzyce, ul. W. Witosa 15, I piętro,

Dane do kontaktu:
Doradca : Ewa Góral, 791-463-888
e-mail: ewa.goral@dodr.pl

„Caritas" pomaga potrzebującym
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Kobierzyckie Koło Gospodyń
W Gminie Kobierzyce działa wiele instytucji
skupiających aktywnych ludzi, którzy działają dla siebie i innych, przy okazji realizując
swoje pasje. W ostatnich miesiącach dużą
aktywnością wykazuje się, działające od
niedawna, Kobierzyckie Koło Gospodyń. Po
raz pierwszy szerszej publiczności dało się
poznać w 2013 roku podczas gminnych dożynek. Powstałe z inicjatywy kilku mieszkanek Kobierzyc, po spełnieniu niezbędnych
formalności, Koło zostało zarejestrowane
13 listopada 2014 roku. Obecnie w jego
skład wchodzą następujące osoby: Janina
Wronkowska (przewodnicząca), Danuta
Klepuszewska, Zofia Szymańska, Danuta
Sondenmajer, Halina Stachów, Danuta
Wronkowska, Kornelia Kopera, Elżbieta
Skowrońska, Maria Sydorenko, Albina Sikorska, Hanna Krawiec, Zofia Kiepura, Ludmiła Krawiec, Agnieszka Szwed, Kazimiera
Żurawska, Aldona Leśniak.
- Skąd wziął się pomysł na to, by założyć
Koło w waszej miejscowości?

w fajnym gronie i ku naszemu zadowoleniu
pomysł chwycił, bo po kilku dniach poparło
go ponad dziesięć koleżanek.
Ludmiła Krawiec - Warto chyba dodać, że
trochę zazdrościłyśmy paniom od dawna
działającym w Domasławiu i w Tyńcu nad
Ślęzą w swoich Kołach Gospodyń Wiejskich. Stwierdziłyśmy, że i nas stać na to,
by spędzać czas wolny w miłym towarzystwie, przy okazji robiąc coś pożytecznego dla siebie i innych.
- Czy mimo krótkiego stażu możecie się
już czymś pochwalić?
Agnieszka Szwed - W 2014 roku w Siechnicach uczestniczyłyśmy w „Festiwalu 4 Żywiołów”, gdzie miałyśmy swoje stoisko.
Danuta Klepuszewska zdobyła certyfikat
za najlepszą „zupę śledziową wigilijną",
wiedzie również prym w dekoracjach ze
styropianu i kwiatach z papieru, natomiast
Janina Wronkowska zdobyła wyróżnienie
na tej samej imprezie za „swojski chleb
z kobierzyckich pól". Kornela Kopera słynie

Babka z owocami
Składniki:
10 dag drożdży (rozkruszyć), 1 szklanka cukru, 4 jajka (roztrzepać), 3/4 szklanki mleka,
1 szklanka oleju, 4 szklanki mąki, szczypta soli.
Wszystkie składniki kładziemy warstwami w misce na 3 godziny przykrywając ściereczką.
Po tym czasie wymieszać składniki, wyłożyć na blasze. Na wierzch położyć dowolnie
wybrane owoce (np. jabłka) w dowolnej ilości i posypać kruszonką.
Piec w temperaturze 180 stopni C przez ok. 45 minut.
Smacznego!

Janina Wronkowska - Tak naprawdę pomysł
zrodził się w trakcie rozmowy z koleżanką Danutą Klepuszewską jakiś czas temu.
Stwierdziłyśmy, że można byłoby „coś robić”

z haftu szydełkowego, jej haftowane obrusy możemy podziwiać m.in. na ołtarzu
w kościele parafialnym w Kobierzycach.
Tak się jakoś złożyło, że naszą działalność

„Czar PRL-u" nadal działa

rozpoczęłyśmy od organizacji zabawy
andrzejkowej i balu sylwestrowego, a niedawno zorganizowałyśmy zabawę ostatkową pod nazwą „Czar PRL- u”, na której do
białego rana bawiło się ponad 100 osób.
- Wygląda na to, że organizacja imprez
okolicznościowych staje się waszą specjalnością. Czy zamierzacie jeszcze coś
robić oprócz tego?
Janina Wronkowska - Oczywiście że tak.
Już w najbliższym czasie będziemy robiły
palmy wielkanocne, którymi zamierzamy udekorować kościół w Kobierzycach.
Myślimy o zapisaniu się na różne kursy,
czy szkolenia. Marzy nam się pozyskanie
dofinansowania na naszą działalność, tak
by pozyskane środki można było przeznaczyć na zakup strojów dla pań. Chciałybyśmy też zorganizować kurs florystyczny i
dekoracji wnętrz dla chętnych, ale Kobierzyckie Koło Gospodyń niestety cierpi na
brak swojej siedziby i miejsca, gdzie mo-

głybyśmy się spotykać i prowadzić aktywną działalność, zapraszać panie z innych
Kół, choćby w celu wymiany doświadczeń.
Ale jakoś sobie musimy radzić, spotykamy
się w domach u koleżanek, a zebrania
mamy w sali przy ul. Witosa.
- Koła Gospodyń w naszej gminie słyną
z różnych specjałów kulinarnych. Czy wy
również dałyście się poznać z tej strony?
Danuta Klepuszewska - Jak najbardziej.
Na ostatnich dożynkach gminnych miałyśmy swoje stoisko, na którym można było
spróbować naszych specjałów. Nie wypada się chwalić, ale ponad 1000 sztuk pierogów ruskich i z kapustą oraz kilkanaście
blach z domowymi wypiekami poszło
niemal „w mgnieniu oka”. Widać, że smakowały. Możemy podać przepis na jakieś
dobre ciasto.
- Dziękuję za rozmowę i proszę zatem
o przepis.
Rozmawiał – Janusz Kołodziej

Bal karnawałowy
w przedszkolu

Jak zabawa - to zabawa

12.02.2014 r. w Przedszkolu Samorządowym w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Pustkowie Żurawskim odbył
się wyczekiwany przez dzieci bal karnawałowy. Tego dnia
wszystkie dzieci włożyły kolorowe stroje. Sala pięknie udekorowana balonami i serpentynami zamieniła się w baśniową krainę, w której pląsały królewny, baletnice i księżniczki. Był nawet Ben-Ten i Hulk, inni chłopcy zamienili się
w rycerzy, batmanów, policjantów, spidermanów, a nawet
pojawił się prawdziwy pirat! Dobrej zabawie przewodził
wodzirej. Największą radość sprawiało dzieciom tańczenie
do ich ulubionych przebojów (niekoniecznie z repertuaru
piosenek dziecięcych). Tańce przeplatane były różnymi
quizami i zabawami. W przerwach między tańcami dzieci
zajadały się paczkami, jak to w „tłusty czwartek”...
Agnieszka Obudzińska
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Wicemistrzynie Dolnego Śląska z Kobierzyc

"Srebrne" juniorki KPR Gminy Kobierzyce

Niezwykle zacięty mecz na zakończenie sezonu w lidze juniorek młodszych obejrzeli
kibice zgromadzeni w hali MCS-u we Wrocławiu. Niepokonany dotąd UKS Handball
28 Wrocław podejmował wicelidera - KPR

Gminy Kobierzyce. Mimo tego, że różnica
w tabeli przed meczem wynosiła 3 punkty i
zwycięstwo Kobierzyc nie zmieniało kolejności na zakończenie rozgrywek, to walka
na boisku trwała przez całe 60 minut. Licz-

Polonia Jaszowice
przed rundą wiosenną

nie zgromadzona publiczność, także z Kobierzyc, nie mogła się nudzić. Mecz lepiej
zaczęły nasze zawodniczki, które w 23 minucie prowadziły już 16-9, lecz chwilowy przestój spowodował, że na przerwę
schodziły prowadząc 18-15. Początek
drugiej połowy to najlepszy okres gry
wrocławianek, które w 42 min. prowadzą
25-21! Wystarcza 4 minuty i w 46 minucie
na tablicy widnieje remis 26-26. Następny
okres gry należy do zespołu Grażyny Janczak i prowadzimy 34-29. Mecz ostateczne
kończy się 35-33 dla KPR-u i jako jedyna
drużyna pokonujemy zwycięski zespół rozgrywek. Najwięcej bramek dla Kobierzyc
zdobyły niezawodne Kinga Jakubowska i
Wiktoria Drozdowska, odpowiednio 11 i 9.
Udowodniły tym samym, że nieprzypadkowo zajęły 1 i 2 miejsce w klasyfikacji
strzelców rozgrywek dolnośląskich. Kinga
w 14 meczach zdobyła…179 bramek!!!, a
Wiktoria w 13 meczach – 131! Poczynania
czołowych juniorek młodszych dostrze-

Brązowy medal
Macieja Szynalskiego
Dnia 14 lutego 2015 r. w czeskiej Ostrawie
odbyły się zawody Grand Prix – Puchar
Młodzików w Judo. W turnieju startował
reprezentant naszego klubu UKS „Bielik”
z Bielan Wrocławskich – Maciej Szynalski,
który po rewelacyjnych walkach z przeciwnikami, ale także z własną lekką niedyspozycją zdrowotną, zajął ostatecznie
trzecie miejsce. Maciej po drodze stoczył
pięć walk (z czego 4 wygrał przed czasem).
Turniej ten był jednym z etapów przygotowań Maćka (kolejny start kontrolny to
turniej młodzików na Słowacji) do startów
w zbliżających się Pucharze i Mistrzostwach Polski. Serdecznie gratulujemy
i trzymamy kciuki za następny dobry występ naszego podopiecznego.
Grzegorz Harężlak

Trener bacznie się przygląda...

Zmiana trenera, na znanego i cenionego w środowisku piłkarskim Radosława
Jasińskiego, to kluczowa decyzja Polonii
Jaszowice w przerwie zimowej. Podporządkowana jest ona naczelnemu celowi,
czyli utrzymaniu Polonii w klasie okręgowej. Przez pierwszy miesiąc przygotowań
nowy trener zaordynował swoim podopiecznym 2 treningi w hali i jeden na
stadionie. Po upływie miesiąca piłkarze
z Jaszowic przenieśli się już tylko na stadion, a do trzech treningów tygodniowo
doszedł sobotni sparing. Zespół rozegrał
już 4 mecze kontrolne, a w ostatnim pokonał na swoim boisku występujący w
klasie A zespół Sobótki Zachód 2-1. Do
rozegrania pozostały 2 mecze sparingowe z Polonią Wrocław i Spartą Paczków.

– „Przyjąłem propozycję prezesa Eugeniusza Szywały, bo widziałem, że tak jak
wcześniej w GKS Kobierzyce, będę miał
bardzo dobre warunki do pracy. Pełnowymiarowa hala sportowa i oświetlone
boisko aż zachęcają do pracy. Zespół
jest w naturalnej fazie przebudowy, ale
zaangażowanie, systematyczność i chęć
do ciężkiej pracy obecnego składu osobowego Polonii Jaszowice, pozwala
z optymizmem patrzeć na trudną rundę
wiosenną, z oczekiwanym czerwcowym
efektem – utrzymaniem okręgówki dla
Jaszowic” – opowiada o swojej misji Radek Jasiński. Polonia Jaszowice pierwszy
mecz ligowy rozegra15 marca w Środzie
Śląskiej z tamtejszą imienniczką.
Wojciech Duczek

ga trener seniorek – Tomasz Folga, zatem
Kingę i Wiktorię coraz częściej oglądamy
na parkietach 1 ligi kobiet. - „Ostatni mecz
to znakomity występ moich wszystkich zawodniczek. Oprócz naszych snajperek Kingi i Wiktorii, świetnie spisywały się Karolina
Janecka, Paulina Ilnicka i Agnieszka Siekańska. W kluczowych momentach w bramce
rewelacyjnie broniła Dominika Kucharska,
a bardzo ważne gole rzuciła Natalia Dębiec”- podsumowała występ swoich podopiecznych Grażyna Janczak. Po zakończonym meczu wiceprezes Dolnośląskiego
Związku Piłki Ręcznej Eugeniusz Sierpiński
wręczył medale i pamiątkowe statuetki
dwóm czołowym ekipom Dolnego Śląska.
Drużyna z Wrocławia zapewniła sobie już
udział w Mistrzostwach Polski Juniorek
Młodszych, natomiast nasze dziewczyny
będą musiały rozegrać barażowy dwumecz z trzecim w rozgrywkach KPR-em
Jelenia Góra.
		
Wojciech Duczek

...a piłkarze ćwiczą z zapałem.

Maciej Szynalski z brązowym medalem
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Wygrana w ostatniej sekundzie!
Mecz 15 kolejki rozgrywek I ligi piłki
ręcznej kobiet miedzy KPR Gminy Kobierzyce a Polonią Kępno zapowiadał się
szlagierowo, bowiem zmierzyć się miały
trzecia i czwarta drużyna w tabeli. KPR
Kobierzyce oraz Polonia Kępno przed sobotnim spotkaniem miały po piętnaście
punktów, a w pierwszym spotkaniu tych
drużyn, które odbyło się 11 października
2014 roku, KPR wygrał w Kępnie 22:21.
Pierwsze piętnaście minut spotkania było
bardzo wyrównane i żadnej z drużyn nie
udało się wypracować sobie większej
przewagi bramkowej. W 21 minucie po
bramce Elżbiety Wesołowskiej, Polonia
Kępno doprowadziła do wyniku 9:8 dla
KPR. Wtedy nastąpił bardzo dobry okres
gry podopiecznych trenera Tomasza Folgi,
które głównie dzięki skuteczności Beaty
Skalskiej rzuciły pod rząd 5 bramek, nie
tracąc żadnej. Ostatecznie pierwsza część
meczu zakończyła się wygraną KPR Kobierzyce 16:11. Kibice zastanawiali się, czy
spotkanie zostało już rozstrzygnięte, czy
też ambitnie piłkarki z Kępna stać będzie
na odrobienie strat. Już pierwsze minuty
drugiej części spotkania pokazały, że drużyna trenera Macieja Nowickiego bardzo
szybko przejęła inicjatywę. Piłkarki z Kobierzyc zaczęły seriami popełniać proste
błędy, które momentalnie wykorzystywały przyjezdne. W ekipie z Kępna skuteczne
były Aneta Grozdanowska i Magdalena
Wojtasik, a po dwóch bramkach Izabeli
Oreszczuk, w 51 minucie było 23:21 dla zespołu gości. Wtedy o czas poprosił trener

Tomasz Folga, który usiłował wstrząsnąć
swoimi podopiecznymi. Widać reprymenda trenera Folgi pomogła, bowiem cztery
kolejne bramki zdobyły gospodynie, które
objęły prowadzenie 25:23. Spotkanie, które przez cały czas trzymało widzów w napięciu jeszcze nie zostało rozstrzygnięte!
To co wydarzyło się w ostatniej minucie
meczu kibice w Kobierzycach zapamiętają
zapewne na bardzo długo. Polonia doprowadziła do stanu 25:24, ale na 20 sekund

połowy. Piłka ku rozpaczy zawodniczek
Polonii równo z końcowymi gwizdkami
sędziów wpadła do siatki, a drużyna KPR
Gminy Kobierzyce wygrała z Polonią Kępno 26:25! Szczęśliwe zawodniczki z Kobierzyc odtańczyły po meczu szalony taniec
radości, a zadowoleni kibice zgotowali im
owację na stojąco!
Z ostatniej chwili: w meczu 16. kolejki KPR
przegrał w Słupsku 28:32.
Janusz Kołodziej

KPR Kobierzyce - Polonia Kępno 26:25 (16:11)
KPR: Olejnik, Gadowska - Skalska 8, Barczak 4, Przydacz 3, Janczak 3, Tórz 2, Kaźmierska 2, Linkowska 2, Szumna 1, Jakubowska 1
oraz Wojt, Drozdowska, Daszkiewicz, Pękalska.
Polonia: Słota - Wojtasik 5, Grozdanowska 5, Wesołowska 4, Wynnyk 2, Oreszczuk 2, Cichoń 2, Fijałkowska 2, Gałka 1, Bielecka 1, Nowicka 1.

Piłkarki KPR (zielono-czarne stroje) w ataku na bramkę rywalek

Graliśmy
w Jordanowie Śląskim

Samorządowcy z Kobierzyc wywalczyli czwarte miejsce

W sobotę 21 lutego odbył się XII Jordanowski Halowy Turniej Piłki Nożnej Samorządowców, w którym wzięło udział
6 zespołów: Jordanów (z Województwa
Małopolskiego), Kobierzyce, Żórawina,
Mietków, reprezentacja Powiatu Wrocławskiego i gospodarze - Jordanów Śląski. Nasza drużyna rozpoczęła od zwycięstwa 2:0
z Powiatem Wrocławskim, później jednak
przyszła porażka z gospodarzami turnieju

przed końcem przy piłce były zawodniczki
KPR. Nierozważne zagranie Dominki Daszkiewicz zakończyło się faulem w ataku.
Piłkę przejęły zawodniczki Polonii, które
grając w osłabieniu wycofały bramkarkę
i po celnym rzucie Justyny Fijałkowskiej
doprowadziły do remisu 25:25!. Do końca
spotkania pozostały tylko sekundy. Tuż
po wznowieniu gry piłka trafiła do Beaty
Skalskiej, która widząc, że w bramce gości nie ma nikogo, rzuciła celnie z własnej

oraz dwie nieznaczne przegrane (po 1:2)
z zespołami z Żórawiny i Jordanowem. Końcowy remis z Mietkowem wystarczył do zajęcia czwartego miejsca w turnieju. Zwyciężyli (podobnie jak przed rokiem) zawodnicy
z Jordanowa, drugie miejsce dla Żórawiny,
a trzecie dla zespołu Jordanowa Śląskiego.
Należy podkreślić bardzo dobrą organizację
turnieju i wysoki poziom sportowy.
Janusz Kołodziej

Nowy zarząd KPR
Gminy Kobierzyce
7 lutego odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze członków Klubu
Piłki Ręcznej Gminy Kobierzyce.
Czteroletnia kadencja poprzedniego Zarządu Klubu się skończyła i zgodnie ze
statutem klubu i prawem o stowarzyszeniach członkowie klubu wybrali władze
stowarzyszenia na kolejne 4 lata. Wśród
5-ciu powołanych osób do zarządu, dwie
pracowały na rzecz KPR-u już w „starym”
składzie. Nowy zarząd na pierwszym
spotkaniu dokonał podziału funkcji. Prezesem zarządu klubu został Piotr Smoła, jego zastępcą Waldemar Michalak,
skarbnikiem - Tomasz Smoleń, a sekretarzem Dorota Raś. Członkiem zarządu
został Jacek Blicharz. - „Duży nacisk stawiamy na szkolenie dzieci i młodzieży,
co było naszą wizytówką do tej pory.
Muszę przyznać, że z dobrym skutkiem,
bowiem nasze juniorki okazały się wicemistrzyniami Dolnego Śląska" (czytaj na
str. 11- przyp. aut.). Jednym z głównych
celów nowego zarządu jest zachęcenie
jak największej ilości młodzieży do uprawiania piłki ręcznej w naszym klubie,
co nie jest łatwe, bowiem młodzież ma
duży wybór zajęć na terenie Gminy Ko-

bierzyce. Kolejnym celem jaki sobie założyliśmy jest utrzymanie jak najlepszego
miejsca w lidze drużyny seniorek. Współpraca z gminą układa się bardzo dobrze,
przedstawiciele władz samorządowych
są obecni na naszych meczach i gorącym
dopingiem wspierają zawodniczki. Myślimy o pozyskaniu nowych sponsorów
i jesteśmy na etapie planowania tych
działań. Jest to dla nas sprawą priorytetową, gdyż wiemy, że bez wsparcia
sponsorów utrzymanie klubu na wysokim poziomie jest w dzisiejszych czasach
bardzo trudne. Planujemy też stworzyć
klub kibica, który będzie wspierał nasze
drużyny. Kolejnym pomysłem jest stoisko z gadżetami związanymi z klubem.
Były prowadzone rozmowy z dyrektorami szkół w celu zachęcenia uczniów i ich
rodziców do kibicowania swoim koleżankom grającym w drużynach KPR-u.
W najbliższym czasie powstanie strona
internetowa, która trafi do większego
grona kibiców piłki ręcznej z okolic naszej gminy i zachęci do obejrzenia meczów na żywo.” - powiedział Waldemar
Michalak.
Janusz Kołodziej

