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S Z A N O W N I PA Ń S T W O
Informujemy, że od 1 lipca 2022 roku w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji
można składać wnioski o wydanie zezwoleń na amatorski połów ryb w wodach stojących,
będących we władaniu Gminy Kobierzyce zarówno w formie papierowej, składając dokumenty
w Hali Sportowo-Widowiskowej im. Adama Wójcika w Kobierzycach przy ul. Dębowej 20,
jak również online – wypełniając formularz wniosku zamieszczony na stronie internetowej KOSiR
www.sport-kobierzyce.pl, gdzie znajdą Państwo szczegółowe informacje.
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INFORMACJE GMINNE

Ryszard Pacholik
71 36 98 100
Piotr Kopeć
71 36 98 126
Maria Prodeus
71 36 98 123
Maria Wilk
71 36 98 127
Anna Muraczewska
71 36 98 125
RADA GMINY
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Łoposzko
607 439 039
Zastępca Przewodniczącego Czesław Stadnik
602 288 462
Biuro Rady Gminy
Maria Okraszewska
71 36 98 120
REFERAT OGÓLNY I SPRAW OBY WATELSKICH
Kierownik referatu
Marta Stachów
71 36 98 154
Biuro obsługi klienta
Anna Janecka
71 36 98 106
Karolina Skrzyńska
71 36 98 203
Anna Rytarowska
71 36 98 130
Dowody osobiste
Joanna Wronkowska
71 36 98 104
Paulina Tomaszewska
71 36 98 220
Działalność gospodarcza Agata Krajewska
71 36 98 105
REFERAT FINANSOWY
Wymiar podatków
Magdalena Łabęcka
71 36 98 103
lokalnych od osób
Anna Szymańska
71 36 98 131
fizycznych
Edyta Duniec
71 36 98 132
Wymiar podatków lokalnych
71 36 98 113
od osób prawnych
Jacek Skrzyniarz
71 36 98 148
Księgowość podatkowa
Anna Bojdo
Kasa
71 36 98 122
Czynsze, wpłaty
71 36 98 141
Agnieszka Tylecka
71 36 98 181
Egzekucja opłat
Marek Kucharczyk
Należności z tytułu
71 36 98 139
gospodarki odpadami
Violetta Kowalska
REFERAT INWEST YC JI, NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA
Kierownik referatu
71 36 98 214
Rafał Krasicki
Nadzór inwestorski
wod.-kan., melioracje
71 36 98 204
Grzegorz Morawski
71 36 98 192
Wodociągi, kan. sanitarna Marta Ława
Współfinansowanie sieci
wod.-kan., kan. deszczowa Karolina Jędryka
71 36 98 227
71 36 98 112
Inwestycje
Dariusz Mirek
71 36 98 168
Rafał Kołodyński
71 36 98 180
Zagospodarowanie
Grzegorz Maszka
71 36 98 108
przestrzenne
Iwona Lechowicz
Gospodarka niskoemisyjna,
rewitalizacja
71 36 98 124
Hanna Żurawska
71 36 98 110
Gospodarka
Zdzisław Skrzyniarz
nieruchomościami
71 36 98 136
Monika Pilichowska
71 36 98 211
Ochrona środowiska
Elżbieta Nawrocka
71 36 98 111
Emilia Siedlaczek
71 36 98 169
Gospodarka odpadami
Małgorzata Kunysz
71 36 98 205
komunalnymi, deklaracje Joanna Kunert
71 36 98 174
Grzegorz Kurek
71 36 98 160
Pomoc administracyjna
Beata Haziak
REFERAT DRÓG, TRANSPORTU I MIENIA KOMUNALNEGO
71 36 98 191
Kierownik referatu
Piotr Ligas
71 36 98 118
Inwestycje drogowe
Adam Wielgo
71 36 98 177
Monika Skórzewska
71 36 98 201
Drogi i organizacja ruchu Joanna Najmrodzka
Zajęcie pasa drogowego Alicja Kamińska
71 36 98 153
Drogi i infrastruktura
71 36 98 224
Emilia Zimoch
71 36 98 171
Oświetlenie drogowe
Magdalena Kowalska
Cmentarze komunalne,
71 36 98 147
gosp. mieszkaniowa
Rafał Chmielewski
Place zabaw,
infrastruktura sportowa
71 36 98 146
Patrycja Bej-Baniecka
Zarząd ekipą porządkową Jarosław Komorowski
71 36 98 107
Kontrola pasów drogowych Michał Mirowski
71 36 98 117
Świetlice, lokale użytkowe,
tereny rekreacyjne
71 36 98 109
Joanna Żygadło
Komunikacja zbiorowa
71 36 98 213
Krzysztof Jarosz
REFERAT ŚRODKÓW ZEWN. I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Kierownik referatu
71 36 98 226
Monika Śliwińska
71 36 98 155
Pozyskiwanie środków
Anna Dudarska
71 36 98 156
zewnętrznych
Monika Tuleja-Trzósło
Zamówienia publiczne
Sylwester Janaszkiewicz 71 36 98 176
71 36 98 162
Paweł Piwowarski
71 36 98 151
Paulina Kosim
71 36 98 161
Angelika Pucek
REFERAT EDUKAC JI, KULTURY I SPORTU
71 36 98 196
Kierownik referatu
Anna Wilisowska
Oświata publiczna
71 36 98 207
Anna Pietryk
71 36 98 197
Elżbieta Poprawa
Oświata niepubliczna
71 36 98 183
Kamila Just
Sport
71 36 98 186
Wojciech Duczek
Obsługa sołectw
71 36 98 129
Paulina Olejarczyk
URZĄD STANU C Y WILNEGO
Kierownik USC
71 36 98 209
Joanna Kłodzińska
Pomoc administracyjna
71 36 98 206
Barbara Świerczyńska
STANOWISKA SAMODZIELNE
71 36 98 208
Kadry
Lucyna Suchecka
Magdalena Marszałek71 36 98 218
-Wojciechowska
Promocja gminy
Agnieszka Jankowska-Jakus 71 36 98 163
71 36 98 138
Komunikacja społeczna
Gracjana Rutkowska
71 36 98 200
Informatyka
Marek Milewski
71 36 98 199
Paweł Eljasiński
71 36 98 198
Krzysztof Kozłowski
71 36 98 203
Audytor wewnętrzny
Paweł Giszko
71 36 98 189
Ewidencja ludności
Wiesława Suchecka
71 36 98 221
Marta Szczygieł
71 36 98 202
Sprawy wojskowe i OC
Henryk M. Bosiacki
GMINNY OŚRODEK POMOC Y SPOŁECZNEJ
71 36 98 000
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Sekretariat

PLANY PRIORY TETOWE
POLIC JI W GMINIE
KOBIERZ YCE
W ramach działań programu Dzielnicowy bliżej
nas oraz działań planów priorytetowych na terenie Gminy Kobierzyce Komisariat Policji w Kobierzycach pragnie poinformować, że w okresie
od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. wprowadzono następujące założenia w poszczególnych rejonach:
Rejon nr 1 dzielnicowy
sierż. szt. Szymon Młynarczyk
Wyeliminowanie lub ograniczenie zjawiska spożywania
alkoholu w miejscu niedozwolonym oraz zaśmiecania,
na terenie placu zabaw dla dzieci przy ul. Kwiatowej 28
w Domasławiu.
Rejon nr 2 dzielnicowy
asp. Sebastian Michalak
Ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska wykroczeń w ruchu drogowym, polegającym na nieprawidłowym parkowaniu w strefie zamieszkania w Wysokiej przy ul. Malowniczej
Rejon nr 3 dzielnicowy
st. sierż. Grzegorz Gregoryczyk
Wyeliminowanie lub ograniczenia zjawiska spożywania
alkoholu w miejscu niedozwolonym oraz zaśmiecania
w miejscowości Wierzbice ul. Lipowa 49a, na terenie
przyległym do sklepu spożywczego.

Bezpłatne szczepienia
przeciwko HPV,
po raz pierwszy także
dla chłopców
W Gminie Kobierzyce rozpoczęły się bezpłatne szczepienia przeciwko HPV dla nastolatków urodzonych w 2010 roku. Pierwsza tura szczepień ruszyła 13-ego czerwca.

– Szczepionka przeciwko HPV ratuje życie.
W Polsce nie jest jednak obowiązkowa i powszechnie dostępna. Gmina Kobierzyce od
kilku już lat należy do grupy samorządów,
To już 13. odsłona programu szczepień które aktywnie wspierają profilaktykę nowoochronnych na terenie Gminy Kobierzyce. tworową. Od roku 2008 finansujemy szczeDotychczas z akcji skorzystało 1004 dziew- pienia przeciwko wirusowi HPV. To, oprócz
czynek. W tym roku na realizację programu badań, jedyne skuteczne narzędzie, które
może zmienić statystyki zachorowalności na
przeznaczono 244 640 zł.
nowotwory złośliwe u kobiet. – mówi Maria
Planujemy zaszczepić blisko 300 nastolatWilk Sekretarz Gminy Kobierzyce
ków. W tym roku nowością jest to, że program skierowany jest także dla chłopców, Jak wynika z badań, szczepionka przeciw
których zachęcamy do skorzystania z bez- HPV podana dziewczynkom w wieku 12-13
płatnych szczepień – mówi Wójt Gminy Ko- lat zmniejsza liczbę przypadków zachorowania na raka szyjki macicy o prawie 90%.
bierzyce Ryszard Pacholik.
Diagnozę takiego nowotworu słyszy roczPo raz pierwszy chętni będą szczepieni szczenie około 3500 Polek.
pionką poliwalentną, zabezpieczającą przed
Gracjana Rutkowska
9 typami wirusa brodawczaka ludzkiego. Zaszczepić może się każdy nastolatek urodzony w 2010 roku, który jest mieszkańcem Gminy Kobierzyce.

TELEFON ALARMOWY GMINY KOBIERZ YCE — 607 727 748
Służy do przyjmowania zgłoszeń i reagowania; pomoc
w sytuacjach stanowiących zagrożenia dla ludzi, a niewymagających zwłoki.
Czynny całą dobę, głównie po godzinach pracy Urzędu Gminy oraz
w dni wolne, kiedy odpowiedni pracownik gminy nie może sprawy
załatwić (udzielić pomocy) osobiście.

Dotyczy w szczególności:
- awarii: wodno-kanalizacyjnych, sieci elektrycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, oczyszczalni ścieków i innych;
- zdarzenia: pożar, wypadek drogowy, katastrofa budowlana, zagrożenie siłami natury tj. wiatr, ulewa, huragan,
zanieczyszczenie środowiska itp.;
- zagrożenia: powodziowe, w ruchu po drogach gminnych (śnieg, lód, blokady), materiałami niebezpiecznymi, zamachem bombowym
(obiekty użyteczności publicznej, handlowe); biologiczno-chemiczne ludzi i terenu, ujęć wody, itp.
- inne: np. chore, martwe zwierzęta, duże ptaki, bezdomne psy itp.

KOMISARIAT POLIC JI W KOBIERZ YCACH / ul. Witosa 11, 55-040 Kobierzyce, tel. 47 871 68 40-41
mł. asp.
Szymon Młynarczyk

sierż. szt.
Łukasz Cywiński

st. sierż.
Grzegorz Gregoryczyk

tel. 47 871 68 26
kom. 601 810 541
szymon.mlynarczyk@wroclaw.wr.policja.gov.pl

tel. 47 871 68 28
kom. 601 814 402
lukasz.cywinski@wroclaw.wr.policja.gov.pl

tel. 47 871 68 28
kom. 601 816 329
grzegorz.gregoryczyk@wroclaw.wr.policja.gov.pl

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

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

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

P.o. Komendant Komisariatu Policji w Kobierzycach podinsp. Paweł Szubert pełni dyżur w każdy wtorek w godz. 10.00-14.00 w Komisariacie Policji. W przypadku nieobecności w zastępstwie
dyżur pełnić będzie Kierownik referatu ds. prewencji Komisariatu Policji w Kobierzycach asp. szt. Adrian Ćwiek. W Komisariacie Policji w Kobierzycach służba jest pełniona całodobowo.
Zgłaszanie interwencji do Dyżurnego Komisariatu Policji w Kobierzycach pod nr tel. 47 871 68 40-41 lub na numer alarmowy 112.

URZĄD GMINY

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

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

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

Redaktor naczelna:
Agnieszka Jankowska-Jakus
Redaguje zespół:
Wojciech Duczek, Krzysztof Kmiecik, Janusz Kołodziej,
Piotr Kopeć, Anna Wilisowska, Maria Wilk

INFORMACJE GMINNE

Dotacje dla strażaków z OSP
Trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Kobierzyce otrzymają dofinansowanie na zakup sprzętu i wyposażenia w ramach Ogólnopolskiego Programu
Finansowania Służb Ratowniczych koordynowanego przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu. Łączna wartość dotacji wyniesie ponad 36 tysięcy złotych.

w konne wozy pożarnicze i ręczny sprzęt
gaśniczy. Dzisiaj jednostki dysponują nowoczesnym sprzętem. Każdego roku strażacy OSP w Gminie Kobierzyce biorą udział
w 200 -300 akcjach.

– W Gminie Kobierzyce działają 3 jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej. W sumie w Kobierzycach, Pustkowie Wilczkowskim i Pustkowie
Żurawskim zrzeszonych jest 62 czynnych ratowników. Strażacy z Gminy Kobierzyce działają samodzielnie, ale też wspierają jednostki Państwowej Straży Pożarnej OSP w Kobierzycach
i Pustkowie Wilczkowskim są częścią Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – mówi
Ryszard Pacholik Wójt Gminy Kobierzyce.

WFOŚiGW we Wrocławiu corocznie ogłasza
konkurs skierowany dla jednostek OSP z terenu województwa dolnośląskiego. Wszystko w ramach Ogólnopolskiego Programu
Finansowania Służb Ratowniczych. W ciągu
3 lat Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy Kobierzyce otrzymały ponad 143 tys. zł. Fundusze te przeznaczono na zakup min. sprzętu
uzbrojenia, techniki specjalnej i wyposażenia osobistego ochronnego strażaków.

Pierwsze jednostki powstały na terenie gminy z inicjatywy mieszkańców już w latach
1946 -1950. Początkowo były wyposażone

Link do strony WFOŚiGW we Wrocławiu:
www.wfosigw.wroclaw.pl
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Z obrad Rady Gminy
Kobierzyce

– To właśnie strażacy z Ochotniczych Straży
Pożarnych są często pierwsi na miejscu zdarzenia. Nowoczesny sprzęt jest im niezbędny
do ratowania ludzkiego życia. W obecnych
Strażacy wnioskowali m.in. o środki na za- czasach nie jest to tylko walka z pożarami, to
kup: sprzętu do oświetlenia akcji ratowni- także wyjazdy do wypadków drogowych czy
czej, detektorów do pomiaru stężeń tlenu usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dobrze
i dwutlenku węgla, kurtyn wodnych, a także wyposażeni ratownicy mogą bezpiecznie wyspecjalistycznych ubrań. To sprzęt niezbęd- konywać swoje zadania i dbać o bezpieczeńny do prowadzenia akcji ratowniczych i usu- stwo mieszkańców. – mówi Cezary Różalski
wania skutków zagrożeń.
Prezes OSP Pustków Żurawski

29 czerwca odbyło się XXXIX posiedzenie
Rady Gminy Kobierzyce. Zostały podjęte
33 uchwały. Podczas Sesji Radni udzielili
Wójtowi Gminy Kobierzyce Ryszardowi
Pacholikowi wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2021 r.
Dochody gminy ogółem w 2021 r. wyniosły
ponad 319 mln zł, a wydatki ogółem ponad 257 mln zł.

Gracjana Rutkowska Pozostałe uchwały podjęte w trakcie obrad
dotyczyły m.in.: zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2022 r.: Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kobierzyce; zwolnień
z podatku od nieruchomości na wspieranie
nowych inwestycji w ramach regionalnej
pomocy inwestycyjnej przeznaczonych dla
małych, średnich i dużych przedsiębiorców
prowadzących działalność gospodarczą na
terenie Gminy Kobierzyce; określenia wzoru

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i wybranych nieruchomości niezamieszkałych; ustalenia stawki opłaty za pojemnik
o określonej pojemności, przeznaczony do
zbierania odpadów komunalnych na terenie określonych nieruchomości; przystąpienia Gminy Kobierzyce do Stowarzyszenia
Aglomeracja Wrocławska; przyjęcia Planu
Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia oraz
wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami w zakresie jego wdrożenia.
Plany posiedzeń oraz wszystkie podjęte
uchwały znajdują się na stronie internetowej
Gminy Kobierzyce: www.ugk.pl.
Maria Okraszewska

Park & Ride w Bielanach
Wrocławskich

Trwają roboty przy budowie pierwszego
obiektu typu Park&Ride w Gminie Kobierzyce. Do tej pory został zrealizowany pierwszy etap – parking wraz z oświetleniem.
Już wkrótce mieszkańcy Bielan Wrocławskich, gdzie zlokalizowana jest inwestycja,
a także innych miejscowości na terenie gminy, będą mogli zostawić na parkingu swoje
auto lub rower i skorzystać z możliwości, jakie zaoferuje uruchomienie linii kolejowej
nr 285 na trasie Trzebnica – Świdnica.

Realizacja inwestycji w rejonie stacji PKP
umożliwi przesiadanie się mieszkańców pomiędzy indywidualną komunikacją samochodową a komunikacją publiczną. Parking
P&R obejmie 22 miejsca do parkowania
w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych, obiekt typu B&R przewiduje 20 miejsc
parkingowych dla rowerów. Mamy nadzieję,
że realizacja inwestycji poprawi połączenie
komunikacyjne gminy z miastem Wrocław
w codziennych dojazdach do miejsc pra-

cy i usług publicznych, w tym do szkół
i uczelni.
Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. Budowa sieci dróg dla rowerów oraz
parkingów parkuj i jedź (P&R) na terenie gmin
Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Kobierzyce
i Gminy Miasto Oleśnica w ramach Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Liderem
projektu jest Agencja Rozwoju Aglomeracji
Wrocławskiej. Wartość inwestycji w części przypisanej do Gminy Kobierzyce to
804 500,00 zł, wartość dofinansowania wynosi 646 000,00 zł.
Anna Dudarska

Projekt realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego
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Rehabilitacja lecznicza po
przebytej chorobie COVID-19
Pokonali COVID-19, ale nie skończyli walki
o zdrowie. W Gminie Kobierzyce rusza program rehabilitacji ozdrowieńców. Skorzystać z niego może nawet 1000 pacjentów.

– Aby wziąć udział w programie należy dostarczyć do Urzędu Gminy Kobierzyce zgodę na
udział w programie i potwierdzenie faktu zamieszkania na terenie Gminy Kobierzyce, czyli
Nie mogą rozmawiać bez zadyszki, wejście po pierwszą stronę PIT za 2021 rok. Ostateczną
schodach rozkładają na raty, męczy ich zwykły decyzję o włączeniu do programu podejmuje
spacer. Szacuje się, że około 30% ozdrowień- lekarz. Osoby zakwalifikowane, mają zagwaców cierpi na powikłania pocovidowe. Naj- rantowane 6 tygodni kompleksowej rehabiczęściej są to problemy z oddychaniem, zmniej- litacji, dwa razy w tygodniu. – dodaje Maria
szona ogólna sprawność organizmu i bóle mię- Wilk Sekretarz Gminy Kobierzyce
śniowo-stawowe. To skutki zniszczenia płuc, Program będzie realizowany w Kobierzyz którym boryka się większość pacjentów po cach i Bielanach Wrocławskich przez NZOZ
ciężkim przebiegu COVID-19. Powrót do zdrowia Przychodnia Rodzinna Kajderowicz i Biliński,
zaczyna się od nauki efektywnego oddechu. Małgorzata Kajderowicz-Kowalik. Pierwsze
–Covid zniknął z pierwszych stron gazet, ale to wizyty kwalifikacyjne zaplanowano już na
nie znaczy, że zniknął z naszego życia. Codzien- początek lipca. Całkowity koszt programu
nie diagnozujemy nowe przypadki zachoro- to 1 mln złotych.
wań, chociaż nie jest ich w tej chwili tak dużo jak
w szczycie pandemii. Zauważamy też, że wariant
Omikron pacjenci przechodzą łagodnie, ale zdarza się, że kilka miesięcy po chorobie zaczynają
skarżyć się na problemy z wydolnością płuc i ogólne osłabienie. Dzięki rehabilitacji można znacznie
poprawić swoją sprawność oddechową, zwiększyć wydolność wysiłkową i krążeniową oraz
szybciej powrócić do pełnej sprawności. – mówi
dr n. med. Małgorzata Kajderowicz-Kowalik.

– To pieniądze, które jako gmina wygraliśmy
w konkursie organizowanym przez Prezesa
Rady Ministrów w ramach Narodowego Programu Szczepień ‹Rosnąca Odporność›. Konkurs premiował gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich
mieszkańców. Program rehabilitacji jest realizowany dzięki odpowiedzialnej postawie
naszych mieszkańców – mówi Wójt Gminy
Kobierzyce Ryszard Pacholik.

Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Kobierzyce po przebytej chorobie COVID-19 rusza już w lipcu. Będą mogły
z niego skorzystać osoby, które koronawirusa przechodziły nie wcześniej niż rok temu,
a teraz borykają się z powikłaniami po chorobie. W sumie z rehabilitacji może skorzystać
nawet 1000 pacjentów.

COVID-19 jest chorobą wywołaną przez
SARS-Cov-2, wirus z rodziny koronawirusów,
która po raz pierwszy została stwierdzona
w mieście Wuhan w Chinach w listopadzie
2019 r. i stała się przyczyną globalnej pandemii. W Polsce na COVID-19 zachorowało
ponad 6 mln osób.
Gracjana Rutkowska

ZAPROSZENIE
Wójt Gminy Kobierzyce zaprasza szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Kobierzyce do udziału w lokalnym programie
wspierania edukacji uzdolnionych uczniów Gminy Kobierzyce na rok szkolny 2022/2023
Celem programu stypendialnego jest wyłonienie grupy najzdolniejszych uczniów, objęcie ich
opieką gminy oraz wspieranie ich rozwoju. Działania te z pewnością przyczynią się do wzrostu
aspiracji edukacyjnych i aktywności młodzieży w naszej gminie.
Warunki uczestnictwa
Do programu można zgłaszać uczniów klas IV-VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, którzy posiadają udokumentowane osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz bardzo dobre
wyniki w nauce oraz zamieszkują na obszarze Gminy Kobierzyce.
Opis programu
1. Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego (tj. od września do czerwca – 10 miesięcy)
za wybitne osiągnięcia uczniów.
2. Ustanowiono następujące kategorie stypendiów:
a) stypendium naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce - przeznaczone dla uczniów, którzy
uzyskali w danym roku na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 5,8;
b) stypendium naukowe za wysokie osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych - przeznaczone dla uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty, I, II lub
III miejsce w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, o których mowa w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz
sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036 ze zm.),
co najmniej na szczeblu wojewódzkim w roku szkolnym 2021/2022 oraz dla tych uczniów,
którzy w roku szkolnym 2020/2021, objętym pandemią, uzyskali tytuł laureata lub finalisty,
zajęli I, II lub III miejsce w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i nie brali udziału
w programie stypendialnym w roku 2021;
c) stypendium artystyczne - przeznaczone dla uczniów, którzy uzyskali indywidualnie I, II lub
III miejsce w konkursach artystycznych, turniejach, festiwalach na szczeblu co najmniej wojewódzkim za dany rok szkolny, a także uzyskali w danym roku na świadectwie szkolnym średnią
ocen co najmniej 4,2.
3. Kandydaturę stypendysty mogą zgłaszać:
a) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,
b) dyrektorzy szkół, wychowawcy, nauczyciele, opiekunowie naukowi lub artystyczni.
4. Zgłoszenie należy składać na formularzu: Wniosek o Przyznanie Stypendium Gminy Kobierzyce.
Do wniosku należy dołączyć:
a) uwierzytelnioną przez szkołę kopię świadectwa szkolnego za dany rok szkolny;
b) uwierzytelnione przez wnioskodawcę kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe lub artystyczne za dany rok szkolny;
c) klauzulę informacyjną podpisaną przez wnioskodawcę.
5. Termin składania wniosków: od 27 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.
6. Złożenie wniosków jest możliwe poprzez:
• ePUAP Urzędu Gminy Kobierzyce (kompletny, wypełniony, podpisany wniosek wraz z załącznikami);
• wrzucenie wniosków oraz załączników do urny, która znajduje się w holu Urzędu Gminy w Kobierzycach;
• przesłanie wniosku oraz załączników pocztą na adres (decyduje data wpływu do urzędu):
Urząd Gminy Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce
UWAGA!
- wniosek należy wypełnić we wszystkich polach,
- bardzo ważny jest kontakt do rodzica/opiekuna prawnego
(numer telefonu oraz adres e-mail)
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Edukacji, Kultury i Sportu
pod nr tel. 71 36 98 197 lub 71 36 98 196.
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Wakacje już rozpoczęte
24 czerwca 2022 r. we wszystkich szkołach
odbyły się uroczystości zakończenia roku
szkolnego 2021/2022. W Gminie Kobierzyce 3 250 uczniów szkół podstawowych
otrzymało świadectwa ukończenia nauki
w danej klasie. 434 ósmoklasistów odebrało świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Na najlepszych uczniów czekały świadectwa z wyróżnieniem i nagrody.
92 uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, którzy osiągnęli najwyższe wyniki
w nauce, zostało uhonorowanych Nagrodą Wójta. W uroczystościach zakończenia
roku szkolnego uczestniczyli przedstawiciele
władz gminnych, a także rodzice, dla których rozdanie świadectw było szczególnie
emocjonujące. Mijający, choć trudny rok

szkolny zaznaczył się wieloma osiągnięciami uczniów. Dla szczególnie uzdolnionych
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Kobierzyce, mających na swoim koncie bardzo dobre wyniki w nauce oraz wybitne
osiągnięcia w prestiżowych konkursach i zawodach sportowych, przygotowany jest
Lokalny Program Wspierania Uzdolnionych
Uczniów w kategorii: stypendia naukowe
i artystyczne oraz stypendia sportowe. Wakacje się rozpoczęły, a dzieci i młodzież mogą
już korzystać z oferty letniego wypoczynku.
Kobierzycki Ośrodek Kultury i Kobierzycki
Ośrodek Sportu i Rekreacji organizują półkolonie. Organizatorami obozów, kolonii Gminy Kobierzyce, a także Gminny Ośrodek
i wycieczek, są m.in.: Towarzystwo Przyjaciół Pomocy Społecznej. Bliższe informacje można
Dzieci w Kobierzycach z dofinasowaniem uzyskać u organizatorów zajęć wakacyjnych.

Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy
pełnego wypoczynku i miłych wakacyjnych
wrażeń.
Redakcja

A B S O LW E N C I SZ KÓ Ł P O D S TAW O WYC H
G M I N Y KO B I E R ZYC E 2 0 2 1 /2 0 2 2

Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich
/// klasa VIII a /// wychowawca – Grzegorz Harężlak
Sebastian Chruszczyński / Aleksandra Czopik / Jan Gajowski / Hubert Ilnicki /
Dawid Karczewski / Dawid Kłysz / Emilia Kołt / Amelia Korzeniowska /
Jeeyun Lee / Zuzanna Magda / Patrycja Miedzińska / Oliwia Mikołajczuk /
Oktawian Niemczynowski / Magdalena Nowicka / Matylda Oleksyk /
Julia Olkowska / Jakub Piórkowski / Olaf Popek / Igor Sikora / Ignacy Styś /
Jan Szczerba / Joanna Sztur / Wiktoria Wolanin / Jagoda Wróblewska

Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich
/// klasa VIII b /// wychowawca – Kamil Wilczyński
Milena Adamów / Ewa Cedzidło / Matylda Dymowska / Kajetan Jabłoński /
Zofia Jankowska / Iwo Jankowski / Leon Kamiński / Yelyzaveta Katina /
Tomasz Koperdowski / Maja Korletjanu / Liliana Kowal / Jagoda Kozioł /
Sandra Kwiatek / Dominika Lewicka / Jonasz Małecki / Kinga Ostoja-Solecka /
Jakub Paprota / Marcelina Pichlak / Dominik Poprawski / Aleksandra Stępień /
Miłosz Ślusarenko / Hanna Tkacz / Szymon Urzędowski / Wiktoria Uzdrowska /
Marcel Wawrzyniak / Adam Zgardowski

Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich
/// klasa VIII c /// wychowawca – Anna Korzeniowska
Anastasiya Andrash / Romanna Balovska / Mateusz Caban / Tomasz Chojnacki /
Patryk Grzęda / Michał Karczmarczyk / Darya Kazlovskaya / Katarzyna Kleszcz /
Mateusz Kleszcz / Yelyzaveta Kovalenko / Julia Makowiec / Maksymilian
Masztalerz / Kacper Niedzielski / Jakub Paciorkowski / Bartosz Papierski /
Marceli Różyło / Grzegorz Sobota / Filip Szymczak / Nikola Ślusarska /
Martyna Śmietana / Ksenia-Khrystyna Trytyak / Patryk Wasula /
Diana Zakielarz / Krzysztof Zwiech

Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich
/// klasa VIII d /// wychowawca – Maria Polańska
Antoni Bręczewski / Oliwier Byrka / Aleksandra Drabik / Milena Dudek /
Jan Eysymont / Franciszek Giszka / Oliwia Gruchocka / Alan Hampel /
Julia Knitter / Maria Koryś / Maja Kozieł / Franciszek Kwietniewski /
Jakub Lesisz / Maja Łepecka / Mikołaj Łepecki / Julia Maślany /
Aleksandra Ponczyńska / Wiktor Sarnowski / Michał Semla / Jakub Stadnik /
Kornelia Stelmach / Paweł Tomaszen / Patryk Trokielewicz / Szymon Walenta /
Piotr Woźniak / Tomasz Wójcicki / Jakub Zaguła
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Szkoła Podstawowa im. Polskich Odkrywców i Podróżników
w Kobierzycach /// klasa VIII a /// wychowawca – Renata Jastrzębska
Nicole Chromow / Dominik Czerwiński / Antonina Dobrowolska /
Florian Dobrowolski / Weronika Ferenc / Alex Forgheim / Michelle Jankowski /
Joanna Janowska / Tobiasz Kafka / Aleksandra Kiełkowicz / Kamil Kondryc /
Oliwia Kotowicz / Paweł Kowalski / Zofia Kupaj / Kuba Kuriata / Julia Mencel /
Kinga Petermann / Filip Radko / Mikołaj Salski / Szymon Sopata /
Michał Wertelecki / Aleksandra Wyrwał

Szkoła Podstawowa im. Polskich Odkrywców i Podróżników
w Kobierzycach /// klasa VIII b /// wychowawca – Małgorzata Pęczek
Szymon Bocheński / Jakub Choma / Adrian Delikatny / Wiktor Gardyński /
Anna Gilewska / Patrycja Jakubiak / Aleksander Jędrzejowski / Oliwia Jobs /
Piotr Kobryń / Hubert Kukla / Oliwia Leśniak / Julia Monach / Martyna Obłój /
Mikołaj Sidłowski / Zuzanna Siekańska / Aleksandra Smoła / Aleksandra
Stanisławiak / Nikola Szczepańska / Adam Szczygieł / Ida Tobiasz /
Weronika Węgłowska / Iga Zbroińska / Kamil Żygadło

Szkoła Podstawowa im. Polskich Odkrywców i Podróżników
w Kobierzycach /// klasa VIII c /// wychowawca – Jolanta Puszyńska
Yevchen Adamchuk / Igor Bagiński / Mikołaj Barycki / Mariia Botnar /
Jakub Chorążyczewski / Jakub Czerwiński / Damian Dróżdż / Martyna Feder /
Adrian Ilnicki / Victoriia Kachmar / Oliwia Kosakiewicz / Antonina Kruszelnicka /
Łukasz Kubala / Amelia Maleszko / Kamila Maltańska / Aleksandra Mitulska /
Anna Mucha / Sandra Nizgorska / Wojciech Nowak / Wiktoria Słomianowska /
Jakub Smoła / Zuzanna Szymanek / Andrii Shopiak

Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim
/// klasa VIII /// wychowawca – Anna Bosak-Dobrzańska
Rafał Adamowski / Kinga Dawidowicz / Aleksander Debita / Karol Dryja /
Lucjan Dubek / Krzysztof Gass / Wiktoria Grabiec / Oliwia Hałas /
Eliza Hołowicka / Oleksandr Kashtalian / Oliwier Kądziela / Bartosz Krawiec /
Weronika Krawiec / Joanna Litka / Alicja Lorkiewicz / Emilia Łaba /
Mateusz Łobczowski / Oleksandra Mazur / Aleksandra Raś / Ivan Sivak /
Julia Sztandara / Piotr Szwiec / Amelia Zachilska

Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Pustkowie Żurawskim
/// klasa VIII a /// wychowawca – Katarzyna Świerczyńska
Mateusz Dobrowolski / Maciej Faber / Dawid Waldemar Górecki /
Kajetan Klusik / Kordian Rafał Kołodziej / Marek Filip Lemiński /
Michał Niżyński / Daria Nowak / Anna Aneta Pawlina / Bartosz Pleśniak /
Martyna Tokarska / Dawid Damian Wąsowicz / Natalia Karolina Wrona /
Kacper Adam Zawada / Milena Zięba / Roman Dotsenko

Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Pustkowie Żurawskim
/// klasa VIII b /// wychowawca – Adrianna Kulczycka
Wiktoria Weronika Bochenek / Krystian Marek Bocheński / Miłosz Antoni
Chmielewski / Amelia Teresa Gola / Maja Olkowicz / Małgorzata Anna Olkowicz /
Lorena Przybylska / Milena Maria Sidwa / Agata Katarzyna Siejka / Alan Hubert
Stępień / Kacper Stolarczyk / Kacper Szylar / Adrian Łukasz Tendelski /
Julita Patrycja Wąsowicz / Dawid Wójcik / Zofia Zuzanna Żuberek

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Mazowieckiego w Tyńcu Małym
/// klasa VIII a /// wychowawca – Aldona Mazur
Oliwia Andrzejczak / Maja Bilińska / Mikołaj Ciszewski / Dorota Dańków /
Krystian Dzięgo / Julian Grzechca / Maja Gwiazda / Stanisław Kałczuga /
Alicja Klim / Kuba Kmiecik / Alan Krajewski / Maja Krasińska / Kamila
Krausiewicz / Antonina Nowak / Nikola Pawlak / Marta Piasecka / Wiktor
Piędel / Wojciech Piotrowski / Oliwia Przypek / Beniamin Styś / Marceli
Sudoł / Lena Śliwińska / Maksymilian Węgrzynowski / Blanka Wojnicka

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Mazowieckiego w Tyńcu Małym
/// klasa VIII b /// wychowawca – Małgorzata Wrona
Kacper Bernaś / Samiloby Boodie / Małgorzata Drobnicka / Nikola Frąckowiak /
Filip Hunker / Antonina Janicka / Krzysztof Kania / Michał Komejko /
Fabian Lędźwa / Jakub Łabuda / Marcel Łoszewski / Jakub Markiewicz /
Kavin Nowakowski / Kinga Patryło / Alicja Poniatowska / Stanisław Roszkowski /
Igor Ryczek / Igor Sobala / Maksymilian Stacherzak / Michał Włodarczyk /
Karol Wojtas / Nikita Yakovliev
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Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Mazowieckiego w Tyńcu Małym
/// klasa VIII c /// wychowawca – Iwona Kucharczyk
Monika Banaszek / Tymoteusz Bąk / Natan Bernatek / Łukasz Domagała /
Brayan Domalaczny / Oliwia Gądek / Blanka Jankowska / Nicola Jastrzębska /
Maksymilian Jastrzębski / Eliza Kasaraba / Klaudia Korkuś /
Sandra Kowalewska / Karol Kwiatkowski / Iwo Lizurej / Bartosz Meinert /
Karol Michalczyk / Aleksandra Obłój / Lena Pajęcka / Marcel Patalas /
Pola Pączko / Nicole Rusin / Klara Skrzyniarz / Seweryn Szafraniec /
Maciej Szczerba / Norbert Tomalka / Filip Zieliński

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Mazowieckiego w Tyńcu Małym
/// klasa VIII d /// wychowawca – Wiotetta Luberda
Maja Bagińska / Mercedes Berezowska / Dominika Binczak /
Olga Chmielewska / Anna Chmielewska / Matteo Czosnek / Bartosz
Domalaczny / Anna Góralska / Aleksander Janke / Filip Kamiński /
Martyna Kiczmachowska / Agata Kollek / Fabian Kostrzewa / Rozalia
Kostrzewa / Tymoteusz Narożny / Szymon Postlethwaite / Kacper Rodzyński /
Hanna Sadowska / Katarzyna Skrzyniarz / Milena Sobota / Pola Straszko /
Maciej Surowiak / Jan Szymeczek / Julia Zaleska / Natan Złotogórski

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wysokiej
/// klasa VIII a /// wychowawca – Katarzyna Tadla-Czmyr
Milena Borysewicz-Rudy / Paula Buła / Jakub Cybulski / Oliwier Grasza /
Karolina Jurkin / Jakub Katarzyniak / Mikołaj Kiesz / Maciej Kołodziejczyk /
Bruno Kulpiński / Oliver Lee / Tetiana Liebied / Antonii Lieus / Yevhenii
Muntian / Natalia Nyczaj / Oleksandra Ovcharenko / Antonina Ozarowicz /
Kaja Paciulon / Antoni Putyra / Maja Rębisz / Savelli Ryabov / Jan Sekula /
Mikołaj Sowiński / Alicja Szydełko / Radosław Tokarz / Michał Wnuk

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wysokiej
/// klasa VIII b /// wychowawca – Kamila Nazarkiewicz
Dawid Borszcz / Patryk Burzyński / Oliwia Capała / Wojciech Chełmowski /
Wiktoria Gawryszczak / Jagoda Gniłka / Maximilian Idzik / Julia Kubiś /
Błażej Kurek / Matylda Kuś / Zuzanna Maciak / Franciszek Maciejewski /
Mateusz Majewski / Tymon Makowski / Pola Mazur / Zuzanna Niewiadomska /
Bruno Pryszczewski / Gabriela Rygiel / Kacper Rzepka / Jakub Sujka /
Oliwia Szewczyk / Aleksander Trizna / Dawid Wójcik / Alicja Żelazowska

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wysokiej
/// klasa VIII c /// wychowawca – Izabela Wąsik-Syta
Kristina Bodnarenko / Pola Czerwińska / Michał Futyra / Maja Hospod /
Helena Kapłon / Anastasiia Koniusha / Tymon Kuczyński / Maciej Kulczyński /
Melissa Stella Leśko / Maciej Marek / Gabriela Mendel / Maks Mosiewicz /
Tymoteusz Okoń / Marta Okurowska / Olaf Pysiewicz / Borys Rusiecki /
Filip Skorupski / Laura Sobańska / Nina Solarz / Maria Sztyglic / Julia
Warszawska / Wiktoria Warszawska / Maja Wieloch / Michał Wróblewski

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wysokiej
/// klasa VIII d /// wychowawca – Katarzyna Biegańska
Jakub Barszczyński / Maja Bartczak / Maria Basiuk / Michał Borowski /
Anton Bukhtatyi / Michał Cieślak / Wojciech Ciupa / Oleksandra Gladun /
Sofiia Gladun / Olivier Hertman / Veronika Kobzarova / Antonina Pajerska /
Wiktor Pieńkowski / Adam Rudy / Oliwier Smułka / Oliwier Szafrański /
Frank Zachacz / Michał Zięba

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wysokiej
/// klasa VIII e /// wychowawca – Joanna Szymacha-Antoniewicz
Iwo Bartmański / Kaja Berun / Tomasz Bielecki / Julian Butyński /
Kacper Czarnecki / Jędrzej Dobrowolski / Jakub Kłos / Natalia Lebiedź /
Emilia Łyszczek / Michał Muszyński / Iga Pawlak / Kyrylo Pochtar /
Magdalena Procyk / Piotr Różański / Nadiia Skobelska / Wiktoria Tkaczyk /
Kacper Wojciechowski / Aleksander Wyskiel
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Aktywni Błękitni
- szkoła przyjazna wodzie
10 maja 2022 roku uczniowie z klasy 1e
SP im. Janusza Korczaka w Wysokiej wraz
z wychowawcą, wychowawcą świetlicy i rodzicami wzięli udział w finale projektu realizowanego w szkole pt. Aktywni Błękitni
– Szkoła przyjazna wodzie. Było to wyróżnienie i nagroda za podejmowane w ramach tego projektu działania m.in. lekcje
o wodzie, sprzątanie terenów przy zbiorniku wodnym. Impreza ta obyła się na terenie śluzy Różanka przy ul. Osobowickiej we
Wrocławiu i uczniowie mogli podczas niej
doświadczyć szeregu atrakcji. Pierwszą z nich
był pokaz śluzowania jednostek wodnych.
Dzieci mogły z bliska obserwować proces
przejścia jednostek pływających przez śluzę. Następnie odwiedziły budynki sterowni
oraz maszynowni śluzy – poznały aparaturę
i urządzenia do kierowania pracą budowli hydrotechnicznej oraz zaznajomiły się
z procesami technologicznymi. Następnie
dzieci odwiedzały kolejno stanowiska:

Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie – tu odbywały się konkursy
z nagrodami - koło fortuny, za co dzieci otrzymały gadżety i materiały edukacyjne związane z gospodarką wodną, zobaczyły pojazdy
Wód Polskich wykorzystywane do sprawnego prowadzenia interwencji w terenie;

Czytanie może być zabawne!

Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – mogły wejść i z bliska zobaczyć
radiowóz, skutery oraz włączyć syreny;
Dolnośląskiego Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego – tu z bliska obejrzały bus WOPR, samochód terenowy, quad,
karetkę oraz znajdujący się tam specjalistyczny sprzęt ratunkowy;
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu – tu atrakcją był
samochód ratownictwa wodno-nurkowego,
osprzęt sonarowy, ponton na przyczepce;
Na ostatnim stanowisku dzieci otrzymały
słodki poczęstunek – pączki oraz owoce
i wodę. Dzieci relaksowały się i odpoczywały na leżakach korzystając z pięknej, słonecznej pogody.
Każde stoisko miało do zaoferowania różnorakie atrakcje. Dzieci niezwykle chętnie brały
udział w przygotowanych przez organizatorów niespodziankach. Uczestnicy poznali
specyfikę pracy poszczególnych jednostek,
mogli obcować z wyspecjalizowanym sprzętem używanym podczas codziennych obowiązków policjantów, strażaków, ratowników czy pracowników Wód Polskich. Z kolei
przedstawiciele służb prezentowali dzieciom
zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą,
opowiadali o kulisach pracy i chętnie dzielili
się swoim bogatym doświadczeniem. Na każdym stanowisku dzieci otrzymały gadżety –
breloki, notesy, kredki, kolorowanki, kamizelki
odblaskowe i wiele innych przydatnych lub
pouczających prezentów.

Akcję Przyłapani na czytaniu zainaugurowaliśmy w naszej szkole 13 maja 2022 roku.
Jej celem było nakłonienie jak największej
grupy uczniów i nauczycieli do częstszego sięgania po książkę oraz przebrania się
w stroje bohaterów literackich. Nauczycielom-bibliotekarzom chodziło również
o zwrócenie uwagi na zabawną stronę czytania. Tego dnia, na wszystkich przerwach,
bibliotekarze przemierzali korytarze w poszukiwaniu osób czytających książki. Najbardziej
zaangażowali się uczniowie klas najmłodszych, którzy przebrali się w najróżniejsze
postacie z bajek. Niecodzienne były również
Gdy grupy odwiedziły wszystkie dostępne pozy osób czytających. Okazało się, że rozstanowiska odbył się pokaz ratownictwa koszować się książką można na siedząco
wodnego. Podczas widowiska dzieci dowie- i na stojąco, pojedynczo lub grupowo, na kodziały się m.in. jakiego sprzętu używają ra- rytarzu albo w klasie, w bibliotece, w kąciku,
townicy i jakie są sposoby ratowania tonąceszkół podstawowych oraz wręczył Certyfikat
go człowieka.
Szkoły Przyjaznej Wodzie przyznany przez
Na koniec Rzecznik Prasowy RZGW we Wro- Dyrektora Wód Polskich Regionalnego Zacławiu złożył powinszowania nauczycielom rządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
koordynującym działania wśród uczniów potwierdzającego spełnianie przez szkołę
kryteriów placówki promującej proekologiczne postawy oraz wyrobienie wśród uczniów nawyków bezpiecznego i aktywnego
korzystania z zasobów wodnych.
Dzieci wróciły z imprezy bardzo zadowolone
ale też bogatsze w nową wiedzę. Dziękujemy
organizatorowi – Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie we Wrocławiu
za ciekawy projekt, wyróżnienie i zaproszenie
na imprezę.
Program jest objęty honorowymi patronatami: Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Klimatu
i Środowiska oraz Wojewody Dolnośląskiego
i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
Aneta Eisler
koordynator projektu

na ławeczce i na podłodze. Uczestnicy happeningu stwierdzili, że gdy książka jest wciągająca wcale nie przeszkadza hałas panujący
na przerwie. Zdjęcia będzie można zobaczyć
na stronie internetowej szkoły. Myślę, że takie
akcje są potrzebne, gdyż inicjują modę na
czytanie, pokazują nieczytającym uczniom,
że czytanie to powszechne zjawisko wśród
ich rówieśników, przekonanie uczniów, że
czytaniem można i należy się chwalić.
Pamiętajcie, kto czyta żyje podwójnie!
Joanna Para

EDUKACJA

Pasja, która wiedzie na szczyt!

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polskich
Odkrywców i Podróżników w Kobierzycach już po raz kolejny znaleźli się wśród
zwycięzców Dolnośląskiego Konkursu Historycznego Od Solidarności do III Rzeczypospolitej. W kategorii klas 7-8 Laura Delikatna, Patrycja Jakubiak i Anastazja Pachut
wywalczyły ex aequo I miejsce, natomiast
w kategorii klas 4-6 Wiktoria Cesarz, Viktoria
Okwiek oraz Wiktoria Wardęga zajęły III
miejsce. Wynik konkursu był uwieńczeniem
niesamowitej przygody, którą przeżyły nasze

uczennice przygotowując się do kolejnych
etapów konkursu. Pasja odkrywania historii
prowadziła nie tylko przez karty ksiąg, ale
również przez wiele spotkań ze świadkami
historii, a jedną z naszych uczennic Anastazję
Pachut zawiodła aż do Gdańska, na spotkanie z Lechem Wałęsą.
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XI Dolnośląski Konkurs
Młodego Programisty
W XI edycji Dolnośląskiego Konkursu Młodego Programisty, pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, ogromny sukces
odnieśli uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Polskich Odkrywców i Podróżników
w Kobierzycach. Wiktor Gardyński oraz
Adam Szczygieł, z klasy 8b, pozostawili daleko w tyle uczniów szkół wrocławskich i zajęli odpowiednio pierwsze i drugie miejsce.

mi cyfrowymi, w tym znajomości sposobów
reprezentowania informacji, zasad działania
urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych
oraz wykonywania obliczeń i programów.

udzielił dr. inż. Tomasz Wójcik – świadek stanu
wojennego oraz współtwórca Solidarności
na Dolnym Śląsku, obecnie Przewodniczący
KZ NSZZ Solidarność Politechniki Wrocławskiej. W finale konkursu w kategorii klas 7-8
drużyna zajęła I miejsce.

W kategorii klas IV-VI uczniowie: Jan Ulatowski, Jakub Obrzut oraz Adam Ćwir, w ramach
swojej prezentacji, oprowadzili widzów po
wydarzeniach z czasów stanu wojennego
w różnych miastach Dolnego Śląska oraz
przeprowadzili wywiady z pracownikami
naszej szkoły: Dorotą Waligórą, Joanną Parą,
Marią Polańską i ks. Mirosławem Dziegińskim
– proboszczem parafii rzymskokatolickiej
p.w. św. Andrzeja Apostoła w Bielanach Wrocławskich. Każdy z rozmówców podzielił się
swoimi, czasem zaskakującymi, wspomnieniami z okresu stanu wojennego 1981-1983.
Praca uczniów zapewniła drużynie I miejsce
w finale konkursu.

Konkurs składał się z trzech etapów. W pierwszym etapie – szkolnym, wybierane są najlepsze prace zgłoszone do konkursu. W drugim
etapie, spośród nadesłanych na konkurs prac
komisja konkursowa wybiera 10 finałowych
prac. W trzecim etapie finaliści konkursu saCelem konkursu jest rozwój i kształtowanie modzielnie prezentują swoje prace przed
myślenia algorytmicznego i komputacyjnego, komisją konkursową.
popularyzacja posługiwania się technologią Adam i Wiktor swoje prace wykonali w Pythoinformacyjną, nauka programowania oraz nie, jednym z najpopularniejszych języków
umożliwienie uzdolnionym informatycznie programowania wysokiego poziomu. Napisauczniom rozwijania ich talentów. Od uczest- li swoje gry z wykorzystaniem biblioteki Pyników konkursu wymaga się umiejętności game przeznaczonej do tworzenia gier komrozumienia, analizowania i rozwiązywania puterowych oraz aplikacji multimedialnych.
problemów na bazie logicznego i abstrakcyj- Opiekunem uczniów jest nauczyciel infornego myślenia, myślenia algorytmicznego, matyki – Jacek Waligóra.
posługiwania się komputerem i urządzeniaGrażyna Ciężka

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy naszym
uczennicom i ich rodzicom oraz życzymy
dalszych sukcesów edukacyjnych i wytrwałości w realizowaniu swoich celów!
Jolanta Puszyńska

Sukcesy uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Bielanach
Wrocławskich
Solidarność wobec stanu wojennego – to
hasło XXII edycji Dolnośląskiego Konkursu
Historycznego Od Solidarności do III RP, który
odbywał się w trzech etapach: szkolnym, powiatowym oraz wojewódzkim (finał). Istotny był test kwalifikujący drużyny do finału,
który wymagał od uczestników wykazania
się wiedzą na temat wydarzeń z okresu PRL.
Kolejnym zadaniem było przygotowanie

prezentacji podpartej wywiadami ze świadkami historii. Uczniowie z drużyny w składzie:
Irena Ulatowska, Kacper Połobiatko i Mikołaj
Biernat z klasy siódmej w swojej prezentacji
odegrali rolę dziennikarzy gazety, relacjonujących wydarzenia z przeszłości. Wczuwając się
w klimat minionych lat, odwiedzili Centrum
Historii Zajezdnia – muzeum poświęcone
wrocławskiej Solidarności. Wywiadu uczniom

Konkurs historyczny od lat cieszy się ogromną popularnością, szczególnie w naszej gminie. Jego patronami są Prezydent Wrocławia
oraz Dolnośląski Kurator Oświaty. Wyniki
zostały ogłoszone w Szkole Podstawowej
nr 17 im. prof. Stanisława Kulczyńskiego we
Wrocławiu, w obecności Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka, przedstawicieli władz miasta, przedstawicieli NSZZ
Solidarność Zarząd Regionu Dolny Śląsk oraz
przedstawicieli IPN.
Cieszymy się z sukcesu naszych uczniów
i jeszcze raz gratulujemy wspaniałego wyniku oraz niecodziennych zainteresowań.
Agnieszka Snella
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Korpus Wsparcia Seniora
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach informuje, że w związku z pozyskanymi środkami finansowymi na zakup
opasek bezpieczeństwa w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki
Społecznej programu Korpus Wsparcia Seniora na 2022 rok, trwa nabór do udziału
w programie.
W ramach Korpusu Wsparcia Seniora na 2022
rok świadczona będzie usługa teleopieki dla
30 osób - uczestników, przez teleopiekunów,
którzy przez całą dobę będą w pełnej gotowości do odebrania sygnału alarmowego od
seniora.
Nieodpłatnie udostępniona opaska na nadgarstek monitorować będzie zaburzenia
stanu zdrowia użytkownika. Przycisk SOS da
możliwość połączenia głosowego z Centrum
teleopieki. Po otrzymaniu takiego sygnału
z opaski zostanie zorganizowana pomoc
adekwatna do zaistniałej sytuacji.

wsparcia, przez które rozumie się osobę, która
ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia
w związku z niemożnością samodzielnego
wykonywania codziennych czynności.
Korpus Wsparcia Seniora będzie realizowany do 31 grudnia 2022 roku. Program jest
elementem polityki społecznej państwa
w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek
oraz stan zdrowia. Jest także odpowiedzią
na potrzeby seniorów w zakresie ochrony
przed zakażeniem COVID-19, w związku
z utrzymującym się zagrożeniem epidemii
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

„Nowa Kultura” modernizacja cyfrowa
Kobierzyckiego Ośrodka
Kultury
Od 2021 roku Kobierzycki Ośrodek Kultury realizuje projekt przeprowadzany przez
Narodowe Centrum Kultury pn. Konwersja
Cyfrowa Domów Kultury w ramach, którego
otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszy
Europejskich. W październiku ubiegłego
roku udało nam się podpisać umowę na
realizację grantu w wysokości 109 900 zł.

Środki te przeznaczone zostały na zakup
sprzętu audio-video do transmisji online i streamingu, sprzęt komputerowy z akcesoriami
i oprogramowaniem oraz sprzęt dla osób
niepełnosprawnych (domowa pętla indukDodatkowe informacje: https://www.gov.pl cyjna). W ramach wkładu własnego zamówi/web/rodzina/korpus-wsparcia-seniorow- liśmy licencję na oprogramowanie, pozwalające na transmisję online (Zoom), a także
Uczestnikiem projektu może zostać osoba aktywnie-pomaga-osobom-starszym
odbyliśmy cykl szkoleń, podczas których praspełniająca łącznie następujące warunki:
Izabela Tylewska-Smuda
cownicy i instruktorzy mogli zaznajomić się
a) mieszka na terenie Gminy Kobierzyce,
z nowym sprzętem. Podstawą szkoleń była
b) ukończyła 65 lat,
obsługa zakupionych urządzeń, dzięki któc) jest osobą niesamodzielną wymagającą
rym niektóre wydarzenia będą mogły być
nadawane na żywo z platform do tego przystosowanych. Pierwszy koncert streamingowy odbył się 14 maja. W tym dniu wystąpili
chórzyści chóru Diament. Kolejne wydarzenie odbyło się 28 maja z udziałem sekcji
wokalnych i baletu Kobierzyckiego Ośrodka Kultury.
Rekrutację do programu prowadzi Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.:
71 369 80 06.

Wizyta Studyjna
w Dziennym Domu Pomocy
w Tyńcu Małym

Na zaproszenie Dyrektor GOPS w Kobierzycach w dniu 28 czerwca 2022 r. odbyło
się spotkanie kierowników/dyrektorów
gminnych i miejskich ośrodków pomocy
z powiatu wrocławskiego w Dziennym
Domu Pomocy w Tyńcu Małym. Wizyta miała na celu zapoznanie się z etapami powstawania DDP, funkcjonowaniem placówki
wsparcia oraz aspektem finansowania jej
działalności. W trakcie wizyty pokazano sposób działania obiektu i możliwości pracy placówki. Goście zainteresowani byli również
odpłatnością za pobyt uczestników, organizacją dowozu oraz wyżywieniem. Dzienny
Dom Pomocy dla seniorów to miejsce, centrum aktywności lokalnej, którego od dawna
oczekiwali mieszkańcy, a szczególnie seniorzy z Gminy Kobierzyce. Goście mogli zapoznać się również z zajęciami prowadzonymi

line. Dzięki temu projektowi jesteśmy nie
tylko ubezpieczeni na wypadek ograniczenia naszej działalności, ale również możemy
zwiększyć zasięg i poszerzyć grupę odbiorców działań realizowanych w normalnym
trybie. Do napisania projektu grantowego
skłoniła nas sytuacja związana pandemią
COVID-19. Przez pandemię zachwiana została relacja z naszymi odbiorcami (dziećmi,
osobami dorosłymi). Zerwany został kontakt
z niektórymi podmiotami np. ze stowarzyszeniami, szkołami. Brak możliwości sprzętowych zapoczątkował poszukiwanie środków
finansowych. Kobierzycki Ośrodek Kultury
postanowił złożyć projekt do Narodowego
Centrum Kultury na wyposażenie i doszkolenie pracowników w kompetencje cyfrowe.
Dzięki nowej technologii pojawią się nowe
pomysły i inne spojrzenie na to wszystko, co
do tej pory wykonywaliśmy. Nieosiągalne
dotąd cele będą na wyciągnięcie ręki. Będziemy otwarci na ludzi, znikną bariery.

Jesteśmy pewni, że zakup sprzętu audio-video i komputerowego pozwoli na wprowadzenie innowacji i nowinek technologicznych oraz poszerzy ofertę kulturalną,
chociażby o wydarzenia streamingowane np.
krótkie pokazy sekcji, czy fragmenty zajęć,
Dzięki projektowi będziemy mogli stworzyć a może nawet relacje na żywo z półkolonii
optymalne warunki w zakresie edukacji kul- letnich czy zimowych.
turalnej i animacji. Podczas realizacji projektu Podsumowując Kobierzycki Ośrodek Kultury
nawiązaliśmy współpracę z Zakładem Opie- wkroczył na nowe tory nowoczesnej technokuńczo Leczniczym w Wierzbicach. Dzięki logii. Oprócz tworzonej do tej pory dobrej
naszym wspólnym działaniom podopieczni jakości filmików czy grafiki, poszerzyliśmy
zakładu będą mieć możliwość udziału w za- nasze możliwości o streaming i zajęcia online.
jęciach artystycznych, które realizujemy. Wierzymy, że nowe działania będą alternaWśród zaproponowanych przez nas zajęć tywą uczestniczenia w naszej ofercie kultuznalazła się: plastyka, ceramika oraz udział ralnej dla tych, którzy z różnych powodów
w zajęciach instrumentalno-wokalnych.
nie mogli z niej skorzystać w formie stacjo-

Wszystkie przeprowadzane przez nas dzia- narnej. Projekt Nowa Kultura powoli staje się
łania dadzą większe możliwości w sferze nową rzeczywistością Kobierzyckiego Ośrodfunkcjonowania ośrodka kultury zarów- ka Kultury.
no w czasach, gdy zajęcia, koncerty i inne
Joanna Szymkowska
w DDP, w tym rehabilitacją ruchową. Roz- wydarzenia prowadzone będą jedynie onmawiano z uczestnikami, ich opiekunami,
terapeutami. Po części oficjalnej przedstawiciele spotkania wymienili się doświadczeniami i dobrymi praktykami, które realizują
w swoich gminach. Poruszano tematy m.in.
realizacji programów rządowych pn.: Korpus
Wsparcia Seniorów, Opieka Wytchnieniowa
- edycja 2022 czy Asystent Osobisty Osoby
Niepełnosprawnej - edycja 2022 finansowanych ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
Na zakończenie spotkania goście stwierdzili,
że inicjatywa utworzenia i funkcjonowania
Dziennego Domu Pomocy w Tyńcu Małym
jest bardzo wartościowa i warta naśladowania w innych gminach.
Ludwika Teresa Oszczyk
Dyrektor GOPS
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Akcja Lato z Kobierzyckim Ośrodkiem Kultury
Tuż po zakończeniu roku szkolnego w Kobierzyckim Ośrodku Kultury rozpoczęły się
zajęcia tegorocznej edycji Akcji Lato. Projekt przyciągnął wielu młodych ludzi chcących kreatywnie spędzić wakacyjny czas
w trzech miejscowościach: Kobierzyce, Ślęza i Tyniec Mały. Podczas każdego turnusu
półkolonii przyjmujemy 90 dzieci, co daje
nam 270 osób podczas całej Akcji Lato!

w dzieciach i młodzieży zainteresowania
lekturami szkolnymi, rozwijaniem wyobraźni
i kreatywności. Każdy dzień podczas realizowanych przez nas warsztatów jest inny,
porusza różne zagadnienia i dotyczy różnych
przygód patronujących nam bohaterów.
Ostatnie dni spędziliśmy na tworzeniu szkatułek skarbów Pana Kleksa, majsterkowaliśmy, próbowaliśmy swoich sił w ceramice,
To z pewnością już tradycja! Zajęcia dają ra- tworzyliśmy koszulki z własnymi wzorami,
dość oraz wspaniały relaks, pozwalają dzie- udało nam się popływać w basenie w Cenciom na uwolnienie wyobraźni i artystyczne trum Ślęza, odbyliśmy również rejs po Odrze
spełnienie. Podczas zajęć edukacyjnych bę- i podążaliśmy szlakiem wrocławskich krasnadziemy odkrywać talenty i rozwijać umie- li. Natomiast podczas kolejnych wyjazdów
jętności dzieci z wykorzystaniem ciekawych odwiedzimy wrocławskie ZOO oraz Twierdzę w Srebrnej Górze.
technik plastycznych!
Na uczestników już od pierwszego dnia Zajęcia, w których mają możliwość uczestniczekało mnóstwo atrakcji: gry integracyjne, czyć dzieci z Gminy Kobierzyce uwrażliwiają
artystyczne prace manualne, eksperymenty, na sztukę, kulturę i zachęcają do twórczej
wyjścia w plener oraz nieco dalsze wyjaz- integracji.
dy. Każda forma aktywności podczas zajęć Z radością możemy powiedzieć: rośnie nam
nawiązuje do historii Pana Kleksa i Detektywa świadome i wrażliwe pokolenie!
Pozytywki. Nastawiamy się na kształtowanie
Ewelina Grabowska

Powitanie lata w Ślęzie

25 czerwca na terenie przy świetlicy w Ślę- sołtys Ślęzy Wiesław Muraczewski. W dalszej
zie odbył się piknik sołecki z okazji powita- części imprezy odbywały się występy wokalnia lata. Impreza rozpoczęła się od akcen- ne sekcji z Kobierzyckiego Ośrodka Kultury,
tów sportowych: turnieju piłki nożnej oraz występ operetki oraz zabawa taneczna z DJ.
koszykówki. Nagrody i puchary wręczali Przez całą imprezę dla dzieci dostępne były
Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce Piotr Ko- dmuchane zamki, malowanie twarzy oraz
peć, Przewodniczący Rady Gminy Henryk animacje i zabawy dla dzieci. Dziękujemy
Łoposzko, Sekretarz Gminy Maria Wilk oraz wszystkim przybyłym za świetną zabawę.
KOSiR

Sukces Mateusza Krzykały
Mieszkaniec Bielan Wrocławskich Mateusz
Krzykała zajął pierwsze miejsce w finale V
edycji programu The Voice Kids. Z utalentowanym uczniem klasy 7a Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich,
kilka tygodni po tym wydarzeniu rozmawiała Aleksandra Sofińska.
– Czy emocje, które towarzyszyły Ci w finale
już opadły i jak z perspektywy czasu oceniasz wszystko to, co się wydarzyło się w tym
programie?
– Myślę, że wiele tych pozytywnych emocji nadal mi towarzyszy i odczuwam je bardzo mocno. Dla mnie tak naprawdę wszystko dzieje się
bardzo szybko. Zdałem sobie sprawę z tego, że
dokonałem czegoś wielkiego, ale wiem też, że
tak naprawdę jest to ważny etap mojego życia,
który otwiera mi wiele możliwości na przyszłość.
Moja przygoda z programem The Voice Kids
rozpoczęła się już przy wcześniejszych edycjach,
w których próbowałem startować, jednak nie
miałem tyle szczęścia, co obecnie. Moi rodzice
byli zadowoleni, że nie zniechęcam się, próbując realizować swoje marzenia i bardzo mnie
przy tym wspierali. Czy czułem, że zajdę daleko? Tak naprawdę poprzednie edycje nie zniechęciły mnie, a zmotywowały do dalszej pracy.
– Który etap programu był dla Ciebie najtrudniejszy, a który wspominasz najlepiej?

które dobrze poznałem, musiały znaleźć się
poza naszym składem. Eliminowanie nas jako
uczestników było dla mnie stresujące. Z drugiej strony był to dla mnie etap, który najlepiej
wspominam, ponieważ chciałem pokazać się
z jak najlepszej strony, a w piosenkach, które
wykonywałem czułem się bardzo pewnie. Finał
był dla mnie też szczególnym przeżyciem, ponieważ było to już pewne podsumowanie całej
przygody z programem. Bardzo wiele emocji
towarzyszyło mi w tych chwilach. Sam moment ogłoszenia wyników był dla mnie czymś
nieprawdopodobnym, momentem w którym
uwierzyłem, że marzenia się spełniają!
– Co daje Ci śpiewanie i muzyka. Czym są
dla Ciebie?
– Muzyka i śpiewanie są dla mnie czymś bardzo ważnym, co pozwala mi ukoić się i odpocząć. Daje mi poczucie bycia wolnym oraz
dodaje energii i siły, rozluźnia mnie, a jednocześnie pozwala mi zaprezentować siebie,
swoje odczucia i swoją osobowość.
– Jakie masz plany na przyszłość niekoniecznie te, związane z karierą muzyczną?
– Na pewno w najbliższym czasie będzie wydana moja płyta, w związku z tym że wygrałem
program. W przyszłości chciałbym spróbować
swoich sił w innych programach muzycznych
i nadal rozwijać swoje umiejętności wokalne.
Interesuję się także grafiką, więc chciałbym też
rozwijać swoje zainteresowania w tym zakresie.

– Chyba jednocześnie najtrudniejszym i najlepiej wspominanym przeze mnie etapem były
bitwy i ‹sing-off’y›. Najtrudniejszy, ponieważ – Dziękuję za rozmowę i życzę realizacji Twoetap ten był tak ułożony, że nagle z całej druży- ich planów.
ny robiła się garstka osób, a wszystkie osoby,
Aleksandra Sofińska
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Galakticos Solna z historycznym awansem
do IV ligi dolnośląskiej
– Nie lada sztuka wam się udała jak na tak wszystkim, bez wyjątku serdecznie podziękoniewielką miejscowość. Awans do IV ligi wać. Bez Was, ten awans nie byłby możliwy!
w takim stylu budzi respekt...
– Warto też wspomnieć o piłkarzach, treneDaniel Krawiec, Galakticos Solna – Cała na- rach i klubowych działaczach...
sza społeczność napisała piękną historię, jaką – Wydaje mi się, że ligę wygraliśmy w bardzo
jest awans naszego klubu do IV ligi. Drużyna dobrym stylu. Wielką pracę w klubie wykonał
w imponującym stylu wygrała klasę okręgo- trener Piotr Pietrewicz i cały sztab z Łukawą, awansując z 1 miejsca, zdobywając 77 pkt szem Zygadło i Aleksandrą Żuber, ale przede
z bilansem bramkowym 106 bramek strzelo- wszystkim przede wszystkim nasi zawodnicy.
nych i tylko 28 straconych w bardzo mocnej Chciałbym bardzo im podziękować i powieokręgówce. Wynik na pewno robi wrażenie, dzieć, że jestem dumny i bardzo wdzięczny za
najlepsza ofensywa i defensywa w lidze, a do to, w jakim stylu zapisali się w historii naszego
tego trzeba zaznaczyć, że nad drugą Polonią klubu. Byli to: Michał Skaśkiewicz, Rafał Wilk,
Środa Śląska mieliśmy aż 19 pkt przewagi. Paweł Wolfinger, Paweł Kuśmierek, Radosław
- Tak spektakularny sukces nie bierze się Parada, Mateusz Spychalski, Marcin Rzepka,
z niczego i bez pomocy wielu ludzi i firm… Kacper Izydorczyk, Maciej Rudnicki, Bartłomiej
Błaszczyk, Adrian Żak, Kamil Lechocki, Dawid
– Na pewno. Tego sukcesu zapewne by nie było
Ziółkowski, Jakub Mazur, Piotr Nawrot, Jakub
bez wsparcia Gminy Kobierzyce, KobierzyckieBolisęga, Mariusz Paszkowski, Wojciech Ciołek,
go Ośrodka Sportu i Rekreacji i przede wszystAndrzej Szachniewicz, Rafał Rybiński, Adam
kim wszelkiej pomocy od naszych wspaniałych
Moczurad, Dawid Kluczyński, Adrian Jasińprzyjaciół. Mam tu na myśli lokalne firmy, ale
ski, Łukasz Biały, Adrian Repski. Jako człowiek
też ludzi prywatnych, którzy od lat wspierają
odpowiedzialny w klubie za aspekt sportonasze działania. Z tego miejsca chciałbym
wy i organizacyjny jestem bardzo wdzięczny

Kamień Dolnośląskich
Olimpijczyków w Pustkowie
Wilczkowskim

Wyjątkowy pomnik odsłonięto podczas rodzinnego pikniku w Pustkowie Wilczkowskim. Kamień Olimpijski z imionami blisko
400 olimpijczyków i paraolimpijczyków
z Dolnego Śląska, zaczynając od 1948 roku
i Igrzysk w Londynie.
Pustków Wilczkowski, niewielka miejscowość
w Gminie Kobierzyce. To tu urodził się Zdzisław
Wrona – polski kolarz szosowy, czterokrotny
mistrz Polski, uczestnik Igrzysk Olimpijskich
w Seulu (1988). Dzisiaj Pustków Wilczkowski
to miejsce chętnie odwiedzane przez sportowców. Jeden z nich – Mariusz Jędra – olimpijczyk z Sydney, a także wielokrotny medalista mistrzostw świata i Europy w podnoszeniu
ciężarów, wspólnie z Damianem Wroną, sołtysem Pustkowa Wilczkowskiego, zainicjowali
postawienie w miejscowości pomnika upamiętniającego dolnośląskich sportowców.

11 czerwca br., podczas pikniku rodzinnego,
oficjalnie odsłonięto Kamień Dolnośląskich
Olimpijczyków. W wydarzeniu brali udział:
Ryszard Pacholik Wójt Gminy Kobierzyce
i Piotr Kopeć Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce. Nie zabrakło samych olimpijczyków.
Zjawili się m.in. Renata Mauer-Różańska,
Tomasz Motyka, Paweł Rańda, Jan Brzeźny,
Ryszard Podlas, Marcin Marciniszyn i Jacek
Bocian oraz wielu członków Regionalnej
Rady Olimpijskiej we Wrocławiu.
Kamień Olimpijski w Pustkowie Wilczkowskim stał się symbolem miejscowości.
Fundatorami Kamienia Olimpijskiego są:
Damian Kuriata, Elżbieta i Waldemar Mazurek, Łukasz Orfin, Szymon Orfin, Mariusz
Kądziela, Rafał Wrona.
UGK

wszystkim klubowym współpracownikom:
Dawidowi Kluczyńskiemu, Arturowi Machurze,
Pawłowi Kukusiowi, Robertowi Różyńskiemu,
Jackowi Wróblowi, Katarzynie Winter, Łukaszowi Niemczykowi, Norbertowi Niemcowi.
Mamy bardzo dobrą atmosferę nie tylko w zespole, ale także w zarządzie i wśród najbliższych
współpracowników. Nie mogę także zapomnieć o naszych kibicach – dziękujemy za to,
że jesteście naszym 12-stym zawodnikiem
i zawsze możemy na Was liczyć !

– Zawodnicy udali się na urlopy, a już 4 lipca
zaplanowano pierwszy trening. Zainteresowanie grą w naszym klubie jest bardzo duże.
Sztab trenerski będzie miał trudne zadanie,
aby spośród wszystkich chętnych wybrać 5-ciu
zawodników, którzy wzmocnią nasz zespół.
Chcemy również zatrzymać wszystkich naszych kluczowych zawodników i wygląda na
to, że taki cel osiągniemy. Trwają również
prace nad dostosowaniem naszego obiektu
do wymogów IV ligi.

– Przed Wami trudne wyzwania organizacyjne i sportowe. Co dzieje się obecnie ?

– Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów
sportowych w IV lidze.
Wojciech Duczek

