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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu dużo zdrowia,
wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń.
Niech te święta będą czasem odpoczynku wśród najbliższych
i czasem radości.
Niech każdy kolejny dzień roku 2019
będzie lepszy od poprzedniego. Tego właśnie i... jeszcze więcej
życzą
Elżbieta Regulska

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce

Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce
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Ważne telefony
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Sekretariat

Ryszard Pacholik
Piotr Kopeć
Maria Prodeus
Maria Wilk
Marta Szczygieł

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

RADA GMINY

Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Regulska
Zastępca Przewodniczącego
Henryk Łoposzko
Biuro Rady Gminy
Magdalena Marszałek-Wojciechowska

798 740 461
607 439 039
71 36 98 120

REFERAT OGÓLNY I SPRAW OBYWATELSKICH
Kierownik Referatu
Biuro Obsługi Klienta

Joanna Kłodzińska
Anna Szymańska
Anna Janecka
Dowody osobiste
Magdalena Sypniewicz
Działalność gospodarcza Agata Krajewska

71 36 98 209
71 36 98 130
71 36 98 105
71 36 98 104
71 36 98 104

REFERAT FINANSOWY

Wymiar podatków lokalnych od osób fizycznych
Magdalena Bąk
Agnieszka Łysakowska
Edyta Duniec
Wymiar podatków lokalnych od osób prawnych
Jacek Skrzyniarz
Księgowość podatkowa Anna Bojdo
Kasa		
Gospodarka odpadami Joanna Kunert
Egzekucja opłat
Marcin Kałka
Zobow. z tyt. opłat
Monika Kasprzak

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

REFERAT INWESTYCJI, NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA
Kierownik Referatu
Rafał Krasicki
71 36 98 214
Nadzór inwestorski wod-kan, melioracje
Grzegorz Morawski
71 36 98 204
Wodociągi, kanalizacja sanitarna
Marta Listwan
71 36 98 192
Inwestycje, kanalizacja deszczowa
Dariusz Mirek
71 36 98 112
Inwestycje
Rafał Kołodyński
71 36 98 168
Zagospodarowanie przestrzenne
Grzegorz Maszka
71 36 98 180
Zdzisław Skrzyniarz
71 36 98 108
Opłaty adiacenckie, rewitalizacja, gospodarka niskoemisyjna
Hanna Żurawska
71 36 98 124
Gospodarka nieruchomościami
Marta Borkowska
71 36 98 110
Magdalena Cendrowicz
71 36 98 136
Ochrona Środowiska
Elżbieta Nawrocka
71 36 98 211
Monika Pilichowska
71 36 98 111
Alicja Kamińska
71 36 98 174

Z obrad Rady Gminy Kobierzyce
29 listopada 2018 r. odbyła się II Sesja
Rady Gminy Kobierzyce. Zostało podjętych 25 uchwał oraz 3 oświadczenia.
Radni omawiali m.in.: wysokość stawek
w podatku od nieruchomości, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzą-

cymi działalność pożytku publicznego na
2019 r., wyrażenia zgody na przystąpienie
do Partnerstwa powołanego do realizacji
projektu pn. „Koalicja na Rzecz Poprawy
Jakości Powietrza – program grantów
na wymianę źródeł ciepła w budynkach
mieszkalnych na terenie wybranych gmin

Aglomeracji Wrocławskiej”, przystąpienia
do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego. Plany posiedzeń oraz
wszystkie podjęte uchwały znajdują się na
stronie internetowej Gminy Kobierzyce
www.ugk.pl.
Maria Okraszewska

Rozliczenia dostawy wody i odprowadzenia
ścieków z budynków wielolokalowych
na terenie Gminy Kobierzyce
Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. uprzejmie
informuje, że skierowana ostatnio przez
nas korespondencja do wszystkich
mieszkańców lokali w budynkach wielorodzinnych, którzy posiadają indywidualne umowy z naszym przedsiębiorstwem
na dostawę wody i odbiór ścieków spotkała się z bardzo dużym oddźwiękiem ze
strony adresatów.
Chcielibyśmy na wstępie poinformować
wszystkich Państwa, że zapewniamy

wszystkim zainteresowanym ciągłość dostawy wody i odbioru ścieków.
Niestety obowiązujące regulacje prawne
i przepisy nakładają na nas też różne obowiązki w zakresie świadczonych przez nas
dla Państwa usług, a w szczególności ich
rozliczenia.
Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego,
że niejednokrotnie istniejąca infrastruktura wod.-kan. w budynkach uniemożliwia
wdrożenie opomiarowania dostarczanej
wody zgodnie ze wszystkimi obowiązujący-

mi przepisami i standardami. Dlatego każdy
z przypadków będzie rozpatrywany indywidualnie i deklarujemy Państwu dołożenie
wszelkiej staranności celem znalezienia
i wypracowania wspólnych rozwiązań, które
będą satysfakcjonować obydwie strony.
Zachęcamy Państwa do bezpośredniego
kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta, gdzie wspólnie przeanalizujemy każdy
przypadek i odpowiemy na wszystkie Wasze pytania czy wątpliwości.

Korzystając z okazji chcielibyśmy złożyć wszystkim naszym klientom życzenia:

Radosnych, pełnych ciepła i nadziei Świąt Bożego Narodzenia,
wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym 2019 Roku
wraz z serdecznymi podziękowaniami za dotychczasową współpracę
pracownicy KPWiK Sp. z o.o.

REFERAT DRÓG, TRANSPORTU I MIENIA KOMUNALNEGO

Kierownik Referatu
Piotr Ligas
Inwestycje drogowe
Adam Wielgo
Drogi i organizacja ruchu Joanna Najmrodzka
Drogi i infrastruktura
Emilia Zimoch
Komunikacja zbiorowa, lok. infrastruktury
Małgorzata Seredyńska
Oświetlenie drogowe
Magdalena Kowalska
Zarządzanie nieruchomościami
Marta Stachów
Cmentarze komunalne, gospodarka mieszkaniowa
Rafał Chmielewski
Place zabaw, Infrastruktura sportowa
Patrycja Bej
Zarządzanie ekipą porządkową
Jarosław Komorowski
Kontrola pasów drogowych Michał Mirowski

71 36 98 191
71 36 98 118
71 36 98 201
71 36 98 224
71 36 98 213
71 36 98 171
71 36 98 177
71 36 98 147
71 36 98 146
71 36 98 107
71 36 98 117

REFERAT ŚRODKÓW ZEW. I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Kierownik Referatu
Monika Penczak
Pozyskiwanie środków zew.
Anna Dudarska
Małgorzata Polis
Zamówienia publiczne Sylwester Janaszkiewicz
Paweł Piwowarski
Angelika Pucek
Jolanta Urbaś
Paulina Kosim

REFERAT EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

Kierownik Referatu
Oświata Publiczna

Anna Wilisowska
Anna Pietryk
Elżbieta Rusin
Oświata Niepubliczna Kamila Just
Organizacje Pozarządowe Edyta Brzezińska
Sport
Wojciech Duczek
Fundusz Sołecki
Kamila Izraelska

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik USC

Barbara Świerczyńska

Stanowiska samodzielne
Kadry
Promocja gminy
Informatyka
Audytor wewnętrzny
Ewidencja ludności
Sprawy wojskowe i OC

Lucyna Suchecka
Agnieszka Jankowska-Jakus
Maria Okraszewska
Marek Milewski
Paweł Eljasiński
Paweł Giszko
Wiesława Suchecka
Henryk M. Bosiacki

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Radca Prawny		

71 36 98 226

71 36 98 155
71 36 98 156
71 36 98 176
71 36 98 162
71 36 98 161
71 36 98 149
71 36 98 151
71 36 98 196
71 36 98 207
71 36 98 197
71 36 98 183
71 36 98 143
71 36 98 186
71 36 98 129
71 36 98 206
71 36 98 208
71 36 98 163
71 36 98 138
71 36 98 200
71 36 98 199
71 36 98 203
71 36 98 189
71 36 98 202
71 36 98 000
71 36 98 017

POSTERUNEK POLICJI W KOBIERZYCACH

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

sierż. Andrzej Bajserowicz
kom. 601-810-541

sierż. Łukasz Cywiński
kom. 601-814-402

mł. asp. Paweł Artymowicz
kom. 601-816-329

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

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

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

Rejon 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 4268 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).

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

Kierownik Posterunku Policji w Kobierzycach asp.sztab. Sławomir Kniat tel. 71-311-11-07 pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz.10.00-14.00
w Posterunku Policji; w przypadku nieobecności w zastępstwie dyżur pełnić będzie mł.asp. Marcin Szczurowski tel. 71-311-11-07.
Służba w Posterunku Policji w Kobierzycach nie jest pełniona całodobowo. Podczas nieobecności funkcjonariuszy w Posterunku Policji proszę dzwonić do Dyżurnego KP Wrocław Krzyki ul. Ślężna 115-129 nr tel. 71 782 46 00, 71 782 46 01, 71 782 46 02, 71 782 46 03 lub telefon alarmowy 112.

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

Wydawca: Urząd Gminy Kobierzyce

Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, tel. 71 36 98 125

Skład, łamanie, druk: Infomax-Wrocław Agencja Reklamy,
54-609 Wrocław, ul. Godlewskiego 7b/1, tel./fax 71 342 30 43

Redaktor naczelna:
Opinie na temat działalności Urzędu Gminy Kobierzyce proszę przekazywać:
telefonicznie do Sekretarza Gminy Kobierzyce Marii Wilk tel. 71 36 98 125
pisemnie na adres Urzędu Gminy Kobierzyce, al. Pałacowa 1
55-040 Kobierzyce; - pocztą elektroniczną na e-mail: info@ugk.pl
ISSN 2450-4718, numer 37 (36), Kobierzyce, listopad 2018

Agnieszka Jankowska-Jakus.

Redaguje zespół:

Wojciech Duczek, Krzysztof Kmiecik, Janusz Kołodziej, Piotr Kopeć, Elżbieta Regulska,
Anna Wilisowska, Maria Wilk.
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Czas świąt, czas dla rodziny
Rozmowa z Ryszardem
Pacholikiem – Wójtem Gminy
Kobierzyce
– Panie Wójcie. Zwykle o tej porze w poprzednich latach na łamach biuletynu
samorządowego „Kobierzyce Moja Gmina-Moja Wieś” dzielił się Pan swoimi spostrzeżeniami i przemyśleniami na temat
tego, co się w danym roku wydarzyło
w naszej gminie. Jaki był zatem dla Pana
ten 2018 rok? Czym się wyróżnił spośród
minionych?
Ryszard Pacholik – Niewątpliwie był to
rok szczególny, choćby ze względu na wybory samorządowe. Znamy wszyscy ich
rezultaty w Gminie Kobierzyce, pisaliśmy
o tym obszernie w poprzednim wydaniu
naszego biuletynu. Teraz czas na osobiste
refleksje i wnioski.
– Czy możemy je poznać?
Ryszard Pacholik – Przede wszystkim
chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie
podziękować Państwu za to, że tak licznie
wyraziliście swoje zaangażowanie w sprawy naszej gminy, gdyż frekwencja przy

głosowaniu była rekordowa jeśli chodzi
o Gminę Kobierzyce. Tym bardziej jest to
godne podkreślenia, że już wcześniej było
wiadomo, iż nie miałem kontrkandydata
na stanowisko wójta. Wynik głosowania
jednoznacznie pokazał, że akceptują Państwo styl i sposób, w jaki staram się sprawować tę funkcję od wielu już lat. Gmina
Kobierzyce – to moja „mała ojczyzna”. Tu
się urodziłem, wychowałem i tu mieszkam.
Teraz wiem, że budujemy ją wspólnie. Mam
szczególną satysfakcję z faktu, że moje
wysiłki na rzecz rozwoju gospodarczego
regionu, poprawy życia mieszkańców, zostały przez was docenione w bardzo prosty
sposób – aż 87,73% głosujących wskazało
na moją osobę. Za to jeszcze raz dziękuję.
– Miał Pan (i nadal ma) to szczęście pracować ze wspaniałymi ludźmi. Jak się
Panu udaje pogodzić często sprzeczne
interesy różnych grup społecznych?
Ryszard Pacholik – Staram się docierać do
wszystkich mieszkańców naszej gminy.
Stąd moja obecność na zebraniach wiejskich, uroczystościach nie tylko gminnych,
ale również sołeckich. Zawsze staram się

działać w zespole. Udało mi się zebrać
grupę ludzi, którzy myślą podobnie jak
ja. Nowy skład Rady Gminy dobrze rokuje
na przyszłość, jest gwarantem stabilizacji
i dalszego, zrównoważonego rozwoju.
– Miniony rok – to wiele znaczących
przedsięwzięć gospodarczych w naszej
gminie. Czy któreś z nich chciałby Pan
w jakiś szczególny sposób wyróżnić?
Ryszard Pacholik – Myślę, że nie czas i pora
na to by mówić o wszystkim, czego udało
nam się dokonać na przestrzeni mijającego
roku. Pisaliśmy już o tym dość szczegółowo
w poprzednich wydaniach biuletynu, a na
kolejnych stronach przeczytacie państwo
o budowie nowej oczyszczalni ścieków
i o trasach rowerowych. Nowy 2019 rok
nakłada na nas nowe wyzwania. Budowa
kanalizacji – największe w historii Gminy
Kobierzyce przedsięwzięcie gospodarcze
(niemal 100 mln złotych), rozbudowa bazy
oświatowej, kontynuacja programu budowy świetlic wiejskich, budowa remizy strażackiej, ośrodka zdrowia w Kobierzycach,
nowoczesnej bazy sportowo-rekreacyjnej
w Kobierzycach i Ślęzie – Bielanach Wro-

Ryszard Pacholik – Wójt Gminy Kobierzyce

cławskich – to tylko niektóre z nich. Nie
zapominamy oczywiście o drogach gminnych wraz z infrastrukturą i innych równie
ważnych inwestycjach. Z nadzieją i optymizmem patrzę jednak w przyszłość. Wierzę,
że podołamy obowiązkom, bo w latach
ubiegłych wielokrotnie udowadnialiśmy,
że potrafimy dotrzymywać przyrzeczeń.
Dla mieszkańców Gminy Kobierzyce warto
ciężko pracować, by żyło im się lepiej. Po
prostu na to zasługują!
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał – Janusz Kołodziej

Nowa przestrzeń technologiczna
w firmie Mondelēz International
4 grudnia 2018 r. przedstawiciele Mondelēz International, światowego lidera
produkcji czekolady, ciastek, gum do
żucia i cukierków, a także liczni goście,
a wśród nich między innymi: Marszałek
Województwa Dolnośląskiego Cezary
Przybylski i Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik, organizacje partnerskie
i znamienite grono przedstawicieli instytucji naukowo-badawczych, uroczyście
zainaugurowali uruchomienie nowej
przestrzeni technologicznej w Centrum
Badań, Rozwoju i Jakości. W zaledwie kil-

kanaście miesięcy od oficjalnego otwarcia
wartej 17 mln USD inwestycji, dodatkowe
5 mln USD umożliwi rozszerzenie zakresu
prac badawczo-rozwojowych o kategorię
Gum do Żucia i Cukierków. Po raz kolejny
Gmina Kobierzyce zaznaczy swoje miejsce
na światowej mapie innowacji. W trakcie
uroczystości, po części oficjalnej goście
mieli możliwość zwiedzenia zakładu i zapoznania się z szeroką gamą produktów
powstającej w bielańskim oddziale firmy
Mondelēz International.
Opracował – Janusz Kołodziej

Złote Gody

Zwiedzanie firmy Mondelēz International

Wyjątkowe urodziny!
Wyjątkowe jubileusze miały miejsce na
przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy.
Dwie Panie: Anna i Marianna, mieszkan-

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie wręczył Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik

W dniu 12.12.2018 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kobierzycach obchodzone były
Złote Gody Państwa Marii i Bogusława Rapcia oraz Krystyny i Jana Kazimierza Witamborskich. W części oficjalnej małżonkowie

zostali odznaczeni medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, które zostały przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej.
Życzymy dalszych szczęśliwych dni.
Agnieszka Jankowska-Jakus

Dostojnym jubilatkom życzymy 200 lat!

ki Gminy Kobierzyce, obchodziły setne
urodziny. Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard
Pacholik złożył Jubilatkom serdeczne życzenia: „Gratuluję pogody ducha, dobroci
i wrażliwośc o którą
w obecnych czasach
tak trudno. Składam życzenia zdrowia, spokoju, radości i satysfakcji
z własnych dokonań.”
Panie otrzymały listy
gratulacyjne od Premiera Rzeczypospolitej
Polskiej oraz Wojewody
Dolnośląskiego. Gratulujemy tak wspaniałej
rocznicy urodzin!
Maria Okraszewska
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MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ORAZ BUDOWA DRÓG
ROWEROWYCH – ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI
OCZYSZCZALNIA
W roku 2018 zakończone zostały dwie
inwestycje niezwykle istotne z punktu
widzenia rozwoju oraz poprawy infrastruktury na terenie Gminy Kobierzyce.
Pierwsza z nich, polegająca na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Kobierzycach, to przedsięwzięcie, które wpisuje się w realizowaną
od wielu lat politykę uporządkowania

ce w obszarze funduszy UE. Na realizację
projektu Gmina Kobierzyce otrzymała
także z WFOŚiGW wsparcie w formie niskooprocentowanej pożyczki w wysokości 4,7 mln zł.
Realizacja inwestycji była niezbędna
z punktu widzenia innych inwestycji
gminnych polegających na rozbudowie
sieci kanalizacyjnej. Po modernizacji
oczyszczalnia w Kobierzycach będzie

gospodarki wodno-kanalizacyjnej na
terenie gminy. Na realizację inwestycji
pozyskano środki z funduszy UE oraz
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu. Dofinansowanie przyznane w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w wysokości 8,7 mln
zł jest najwyższą kwotą dofinansowania,
jaka została przyznana Gminie Kobierzy-

obsługiwać cały obszar aglomeracji Kobierzyce, będzie także odbierać ścieki
z nowo wybudowanych sieci. Celem realizacji projektu jest możliwość oczyszczania 1 400 m3 ścieków na dobę, zgodnie z przepisami prawa polskiego i UE,
w tym z Dyrektywą 91/271/EWG. Poprzez
znaczne ograniczenie odprowadzania
nieoczyszczonych ścieków, realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na ochronę
środowiska.

DROGI ROWEROWE
Dzięki zakończeniu robót w ramach drugiej inwestycji, okolice tzw. Węzła Bielańskiego wzbogaciły się o nowoczesną
i przyjazną miłośnikom jednośladów
infrastrukturę dróg rowerowych. Dzięki
budowie ścieżek rowerowych oraz ciągów
pieszo-rowerowych o całkowitej długości
5,67 km (odcinek trasy rowerowej Kobierzyce–Wrocław), w tym wzdłuż DK 35, skomunikowano Węzeł Bielański z drogami
rowerowymi w Gminie Wrocław. Inwestycja także uzyskała dofinansowanie z Funduszy UE – Gminie Kobierzyce przyznano
tu blisko 3 mln zł. Przedsięwzięcie zostało
zrealizowane w partnerstwie z Gminą
Wrocław, która na swoim terenie wybudowała ponad 20 km ścieżek rowerowych.
Jesteśmy przekonani, że sieć dróg rowerowych, która powstała w wyniku realizacji
inwestycji, służyć będzie wielu mieszkańcom Gminy Kobierzyce jako realne

uzupełnienie istniejącego systemu transportowego a rower stanie się dla wielu
osób atrakcyjnym środkiem komunikacji
w codziennych przejazdach do pracy oraz
do centrów handlu i usług itp. Jak wielu
jest miłośników jazdy na rowerze pokazało uroczyste otwarcie trasy rowerowej
T-3 Kobierzyce–Wrocław, które miało
miejsce 22 września tego roku. Kilkuset
uczestników dotarło tego dnia z CH Decathlon przy ul. Francuskiej 2 w Bielanach
Wrocławskich pod Halę Widowiskowo-Sportową im. Adama Wójcika w Kobierzycach. Ogromne zainteresowanie tym
wydarzeniem tylko potwierdziło, że takie
inwestycje są w gminie potrzebne. Dlatego zapewnienie mieszkańcom nowoczesnej i spójnej sieci dróg dla rowerów jest
jednym z priorytetów Gminy Kobierzyce,
planowane i realizowane są już kolejne
odcinki.
Anna Dudarska

Projekty „MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOBIERZYCACH”
oraz „BUDOWA SIECI DRÓG DLA ROWERÓW NA TERENIE GMIN DŁUGOŁĘKA, KOBIERZYCE I WROCŁAW”
zrealizowane zostały w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Od 1 stycznia 2019 r. w Gminie Kobierzyce nowy system gospodarowania odpadami
komunalnymi oraz zmiana podmiotu odbierającego odpady komunalne
Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. obowiązywać będzie na terenie Gminy Kobierzyce nowy system gospodarowania odpadami
komunalnymi i nastąpi zmiana podmiotu
odbierającego odpady komunalne.
Do najważniejszych zmian systemu gospodarowania odpadami komunalnymi należy
zaliczyć odbiór odpadów BIO tj. odpadów
zielonych wraz z odpadami kuchennymi
(bez mięsa i kości) przez cały rok.
Szczegółowe zmiany systemu zostały za-

warte w podjętych Uchwałach Rady Gminy Kobierzyce nr XL/759/18 i nr XL/760/18
z dnia 29 czerwca 2018 r. oraz w Uchwale
nr II/8/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. dostępnych na stronie internetowej: www.
ugk.pl w zakładce Gospodarka Odpadami
Komunalnymi – Uchwały.
Równocześnie informujemy, iż wyłoniony
został w drodze przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usługi polegającej
na odbiorze, zbieraniu, transporcie odpa-

dów komunalnych pochodzących z nieruchomości na terenie Gminy Kobierzyce
oraz zagospodarowania tych odpadów”.
Wykonawca – podmiot, który będzie odbierał odpady komunalne na terenie Gminy Kobierzyce od 1 stycznia 2019 r. tj.:
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA SA, ul. Szczecińska 5, 54-517
Wrocław, tel. 71 3375100.
W związku z powyższym już w miesiącu
grudniu br. nastąpi wymiana pojemników

na odpady, tj. po ostatnim odbiorze odpadów komunalnych, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów za II półrocze
2018 r. zostaną odebrane pojemniki P.H.U.
Komunalnik Sp. z o.o., a w ich miejsce zostaną podstawione nowe pojemniki WPO
ALBA SA. i tym samym na posesji mogą
być podwójne pojemniki na tę samą frakcję odpadów. Za wszelkie niedogodności
z tym związane przepraszamy.
Elżbieta Nawrocka

ROZMAITOŚCI 5

Kolejny rok w Stowarzyszeniu
„Bielany dla Ciebie”
Rok 2018 rozpoczął się zorganizowaniem
dla dzieci ferii zimowych. Przez dwa tygodnie dzieci brały udział w wycieczkach
m.in. na spektakl do wrocławskiego Teatru
Lalek, do kina Helios w Alei Bielany, do
wrocławskiej Wytwórni Figur Woskowych,
do Muzeum Przyrodniczego we Wrocławiu. Uczestniczyły w zajęciach: chemia
i fizyka w kuchni, zajęcia kulinarne, zajęcia plastyczne. W dniu 2 czerwca zorganizowaliśmy dla dzieci „Święto Rodziny”
połączone z Dniem Matki i Dniem Dziecka. Zabawom i konkursom towarzyszyły
pokazy Straży Pożarnej OSP Kobierzyce
i pokazy Młodzieżowej Drużyny Strażackiej udzielania pierwszej pomocy. Przygotowane przez seniorów dla uczestników
tego święta ciasteczka i małe pizze zniknęły z talerzy w oka mgnieniu. Również
wakacje letnie w Stowarzyszeniu upłynęły
dzieciom na wycieczkach, zabawach, zajęciach na basenie Ślęza i zajęciach kulinarnych. Stowarzyszenie zapewniło im opiekę od 25 czerwca do 12 sierpnia.
Od lutego kontynuowane są zajęcia nauki
języka hiszpańskiego. Tym razem już nie
w trzech, a w sześciu grupach. Korzystają
z nich nie tylko dzieci, ale i dorośli mieszkańcy Gminy Kobierzyce. Siedziba Stowarzyszenia „Bielany dla Ciebie” jest miejscem
spotkań seniorów, którzy podczas tych
wspólnie spędzanych chwil nie tylko piją
kawę, ale przygotowują stroiki na okolicznościowe kiermasze, podzielą się informacjami
z przeczytanych artykułów w tygodnikach
z Kącika Czytelniczego, czy po prostu porozmawiają, pośmieją się wspólnie.
Seniorzy uczestniczyli w dyskusji dotyczącej „Dbania o zdrowie i sprawność
fizyczną”, efektem której był ich udział
w inauguracji otwarcia ścieżki rowerowej
z Bielan Wrocławskich do Kobierzyc czy
wyjściach na basen w Ślęzie.
Miłe chwile spędziły też Panie na zorganizowanym dla nich koncercie i poczęstunku z okazji Dnia Kobiet.
W roku 2018 zorganizowaliśmy dwie wycieczki.
Na początku maja czterodniową wycieczkę po Lubelszczyźnie. W październiku,
z myślą o dzieciach, pojechaliśmy do Henrykowa pożegnać lato i przywitać piękną
złotą polską jesień. Po zwiedzeniu klasztoru Cystersów w ciepłych promieniach

W okresie wakacyjnym nie brakowało wycieczek

jesiennego słońca upiekliśmy nad ogniskiem kiełbaski, w czym dzielnie pomagały dzieci. Po konsumpcji dzieci budowały
szałas, wzięły udział w zabawach i grach
terenowych, a towarzyszący im dorośli
miło gawędzili przy ognisku.
Jak co roku Stowarzyszenie „Bielany dla
Ciebie” wystawiło na Gminnych Dożynkach wieniec dożynkowy i urządziło oraz
obsługiwało stoisko z wypiekami przygotowanymi przez seniorów.
Członkowie Stowarzyszenia wraz z sołtysem i radą sołecką biorą udział w projekcie „DecydujMy – partycypacja społeczna
w Gminie Kobierzyce” prowadzonym
przez Chrzanów – Wioskę Ostrego Smaku,
który kończy się 30 grudnia 2018 r. Udział
w tym projekcie przede wszystkim nauczył
nas jak wspólnie podejmować ważne decyzje, jak wyzwalać w grupie inicjatywy
społeczne. Umożliwił zrobienie nasadzeń
przy siedzibie stowarzyszenia jak również
zakup stołów i ław biesiadnych, dzięki czemu w piękne dni spotkania będą mogły
odbywać się pod chmurką.

Konferencja o Odwadze
Mam MOC!
To było wspaniałe spotkanie. Wyjątkowa konferencja: 20 prelegentów, 150
uczestników, którzy odważnie rozmawiali
o odwadze. Atmosfera, pozytywni ludzie,
nawet muzyka idealnie dobrana... Norah
Jones i już jest klimat. Nasza misja: „MAM
MOC! – Działam pomimo lęku, realizuję
to co dla mnie ważne” powinna dotrzeć
do każdego. Ta MOC jest nam potrzebna w każdej sferze życia. „Warto było się
na chwilę zatrzymać, podczas naszego
pędu szarych dni i tak kolorowo spędzić
ten dzień...” – napisała po konferencji jedna z uczestniczek wydarzenia.
Wtorek 20.11.2018 r. był wyjątkowym
dniem, dniem mówienia o Odwadze
i doświadczania jej. Temat okazał się niezwykle ważny i inspirujący. Wśród gości

Ewa Ewart, Piotr Krupa, Dorota Szkodny-Ciołek oraz prelegenci sześciu międzynarodowych organizacji, którzy zmierzyli się
z tematem odwagi. Uczestnicy konferencji
mieli okazję posmakować odwagi podczas warsztatów i tańca z Anią Głogowską.
Konferencja o Odwadze Mam MOC to
pierwsze takie wydarzenie zorganizowane przez fundację BloomPro. Z pewnością
nie ostatnie. Całkowity dochód z wydarzenia zostanie przekazany dla chorych dzieci z wrocławskiego Przylądka Nadziei. Nie
zabrakło Partnerów i uczestników, którzy
chętnie wspierali tą inicjatywę. Dziękujemy, że jesteście z nami. Mamy MOC! – mówiły założycielki Fundacji BloomPro.
Dominika Kocińska

Jednym z moderatorów był Ryszard Pacholik – Wójt Gminy Kobierzyce

Warsztaty kulinarne dla dzieci

W chwili obecnej oczekujemy na wynik
konkursu na projekt z Lidera 4, do którego
przystąpiło Stowarzyszenie, a którego realizacja pozwoli zadbać o bezpieczeństwo.
Tematem projektu jest balustrada na tarasie.
W ramach współpracy z radą sołecką pomagaliśmy w przygotowaniu Dnia Seniora
a współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej zaowocowała paczkami
mikołajowymi dla dzieci.
Zarząd Stowarzyszenia
„Bielany dla Ciebie”

Frekwencja na konferencji dopisała

Mikołaj w Budziszowie
Na ten dzień z niecierpliwością czekają
chyba wszystkie dzieci na całym świecie.
Nie inaczej było i w Budziszowie. 6 grudnia
do udekorowanej świetlicy wiejskiej przybył Św. Mikołaj, który miał ze sobą worek
prezentów. Dzieci, które z niecierpliwością
wyczekiwały miłego gościa, otrzymały paczki od Św. Mikołaja, a następnie obejrzały
świąteczną bajkę i spędziły wieczór w miłym
i radosnym nastroju. Do zobaczenia w przyszłym roku Św. Mikołaju!
Serdeczne podziękowania dla wszystkich,
którzy przyczynili się do tego,
by w tym dniu dzieci były szczęśliwe składa
Anna Janecka – sołtys Budziszowa

Św. Mikołaj przybył z workiem prezentów
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Festyn świąteczny w Kobierzycach
Grudzień to niezwykły czas, pełen magii, ciepła i rodzinnej atmosfery. To także
czas, kiedy z niecierpliwością oczekujemy
na Święta Bożego Narodzenia. Świąteczna aura już zagościła w Kobierzycach.
Wszystko to za sprawą zimowego festynu,
który odbył się w dniach 7–8.12.2018 r.
W piątkowy wieczór, ciepłym blaskiem
rozbłysła choinka przy Hali Sportowo-Widowiskowej im. Adama Wójcika w Kobierzycach. Przy dźwiękach kolęd przygrywanych przez orkiestrę dętą KOK, Wójt
Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik wraz
z Przewodniczącą Rady Gminy Elżbietą
Regulską zapalili symboliczne światełka
na świątecznym drzewku.

Christmas”. Dodatkową niespodzianką
był wspólny występ artystów i naszych
młodych chórzystów. To wyjątkowe przeżycie dla chóru „Insieme”, które niewątpliwie na długo pozostanie w sercach
młodych śpiewaków.
Drugi dzień festynu to przede wszystkim
moc atrakcji zarówno sportowych, jak
i kulturalnych. Nie zabrakło miasteczka
rodzinnego, kącika malucha, dmuchanych zamków, stanowiska tatuaży i malowania twarzy, a także Mikołaja i jego
pomocników, którzy poprowadzili dla
uczestników festynu specjalny blok animacyjny. Odbyły się również wokalne
i taneczne popisy wychowanków KOK.

Część artystyczną otworzył chór dziecięcy „Insieme”, który wykonał m.in. „Hymn
III Tysiąclecia” i kolędę „Gore gwiazda”. Po
prezentacji dzieci na scenie pojawił się zespół „Jarzębina”, którego pozytywna energia płynąca z muzyki udziela się wszystkim słuchaczom.
Punktem kulminacyjnym pierwszego
dnia festynu świątecznego był koncert
„12 życzeń” Aleksandry Szwed & The
CzadMakers, podczas którego mogliśmy usłyszeć znane i lubiane utwory
w nowych aranżacjach, wśród których
znalazły się m.in. „Na całej połaci śnieg”,
„All I want for Christmas is you” i „Last

Zaśpiewali młodzi chórzyści z Wysokiej,
a grupy „Misiaki”, „Bang Bang” oraz „Yo yo”
zaprezentowały nowe układy choreograficzne. Ogromną popularnością cieszyły
się warsztaty prowadzone przez opiekunów świetlic profilaktyki środowiskowej,
podczas których każdy mógł wykonać
własną, oryginalną, świąteczną ozdobę.
Uśmiechnięte twarze rodziców i dzieci
dały nam największą satysfakcję. Cieszymy się, że festyn spotkał się z tak wielkim
zainteresowaniem zarówno tych małych,
jak i tych dużych mieszkańców gminy.
Zapraszamy za rok!
Anita Kruczykowska
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Ale to już było

– czyli słów kilka o tym, co się działo w Kobierzyckim Ośrodku Kultury w 2018 roku
Wielkimi krokami zbliża się do nas Nowy
Rok! Grudzień to czas przyszłorocznych
planów i postanowień, ale także czas refleksji, zatrzymania się na moment i pochylenia nad tym, co przemija. Rok 2018
w Kobierzyckim Ośrodku Kultury był
wyjątkowy, pełen różnorodnych wydarzeń kulturalnych, wśród których istotne
miejsce zajął jubileusz naszej instytucji.
Kto by pomyślał, że minęło już 35 lat? Ten
wyjątkowy dzień był swego rodzaju humorystyczną „podróżą w czasie”. Program
artystyczny przygotowany wspólnie przez
pracowników, instruktorów i wychowanków KOK i KOSiR, w zabawny sposób przy-

był koncert Kayah, który zgromadził przed
sceną wielu sympatyków artystki.
Tegoroczne wakacje były także pracowite
dla wokalistek KOK, które reprezentowały
Kobierzyce podczas Międzynarodowego
Festiwalu Sztuki „Magia Italiana 2018”
organizowanego we włoskim Rimini.
Cała grupa z Kobierzyc, startująca w kategoriach: zespoły, duety, soliści – podbiła
serca jury i wróciła ze słonecznej Italii ze
spektakularnymi sukcesami, m.in. z I miejscem dla zespołu „No Name”!
Najważniejsze święto nie tylko dla mieszkańców naszej gminy, ale także dla wszystkich Polaków, miało miejsce w listopadzie.

żarniczej, 13. drużyny harcerskiej „Morowa
trzynastka” hufca Kąty Wrocławskie działającej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Wysokiej, a ponadto delegacje ze szkół
w Kobierzycach, Bielanach Wrocławskich,
Pustkowie Żurawskim, Pustkowie Wilczkowskim, Wysokiej i Tyńcu Małym.
Zwieńczeniem tegorocznych wydarzeń
kulturalnych był dwudniowy festyn
zimowy, który wprowadził nas w magiczną atmosferę zbliżających się świąt.
W piątek 7.12.2018 r. ciepłym blaskiem
rozbłysła kobierzycka choinka. Za sprawą orkiestry dętej i zespołu „Jarzębina”,
dźwiękami kolęd rozbrzmiała hala spor-

ficzne. Ogromną popularnością cieszyły
się warsztaty świąteczne, prowadzone
przez opiekunów świetlic profilaktyki
środowiskowej. Uśmiechnięte twarze
rodziców i dzieci dały nam największą
satysfakcję. Cieszymy się, że festyn spotkał się z tak wielkim zainteresowaniem
zarówno tych małych, jak i tych dużych
mieszkańców gminy.
Tegoroczne wydarzenia kulturalne zamyka piękna karta sukcesów! Po raz kolejny
wokalistki KOK zyskały uznanie jury podczas XXIX Międzynarodowego Festiwalu
Piosenki SUPER MIKROFON RADIA JARD
w Białymstoku. Każda z dziewcząt wraca

pomniał nam najważniejsze wydarzenia
z historii ośrodka kultury.
Równie ważnym wydarzeniem dla lokalnej społeczności były Dożynki Gminne
2018 – czyli kobierzyckie święto plonów,
zwieńczenie całorocznej, ciężkiej pracy
w gospodarstwach. Pierwszy dzień dożynek rozpoczął Festiwal Kultury Ludowej,
podczas którego prezentowały się zespoły folklorystyczne nie tylko z Dolnego
Śląska. Tradycją kobierzyckiego święta
jest także Misterium Chleba – podczas
którego przypominamy sobie symbolikę tego daru i wspólnie się nim dzielimy.
Ukoronowaniem tegorocznych dożynek

11.11.2018 r. uroczyście obchodziliśmy
100-tną rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości. W gminnych uroczystościach wzięli udział reprezentanci władz
gminy z Wójtem Ryszardem Pacholikiem
na czele, delegacja Rady Gminy, Związku
Sybiraków Koła Terenowego w Kobierzycach, Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych, 31. Dolnośląskiego Batalionu Radiotechnicznego we
Wrocławiu, Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Chorych, jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej z Kobierzyc,
Pustkowa Wilczkowskiego, Pustkowa Żurawskiego oraz Młodzieżowej Drużyny Po-

towo-widowiskowa. W naszej pamięci
na długo pozostanie wspaniały koncert
Aleksandry Szwed & The CzadMakers,
podczas którego na scenie z artystami
wystąpił chór dziecięcy Insieme. Drugi
dzień festynu obfitował w moc atrakcji,
zarówno sportowych, jak i kulturalnych.
Nie zabrakło miasteczka rodzinnego,
kącika malucha, dmuchanych zamków
a także Mikołaja i jego pomocników.
Odbyły się również wokalne i taneczne
popisy wychowanków KOK. Zaśpiewali
młodzi chórzyści z Wysokiej, a grupy
„Misiaki”, „Bang Bang” oraz „Yo yo” zaprezentowały nowe układy choreogra-

z miejscem na podium bądź wyróżnieniem. Zespół „No Name” otrzymał nominację do udziału w Eurofestiwalach 2019!
Rok 2018 dobiega końca. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy
spędzili go z nami, uczestnicząc w wydarzeniach organizowanych przez Kobierzycki Ośrodek Kultury. Mamy nadzieję, że
oferta kulturalna przygotowana na 2019 r.
będzie dla Państwa równie atrakcyjna
i interesująca. Zapraszamy do odwiedzin
naszej strony internetowej www.kultura-kobierzyce.pl oraz naszego profilu na
Facebooku.
Anita Kruczykowska
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WOŚP
Wójt Gminy Kobierzyce – Ryszard Pacholik
wspólnie ze społecznością szkolną Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wysokiej
zapraszają do wzięcia udziału w XXVII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 13 stycznia 2019 roku.
Hasło XXVII Finału:
„Pomaganie jest dziecinnie proste. Gramy
dla dzieci małych i bez focha.”
Celem jest zebranie funduszy na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.
Informujemy, że Sztab WOŚP w ZSP w Wysokiej został oficjalnie zarejestrowany
w Fundacji „Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy” pod numerem #4895.
13 stycznia 2019 r. (niedziela) XXVII
FINAŁ WOŚP będzie trwał od godziny
15:00 do 20:00 w hali widowiskowo-sportowej ZSP w Wysokiej.
Nasi wolontariusze w tym dniu kwestować będą na terenie całej Gminy Kobierzyce od godz. 8:00 do godz. 20:00.
Podczas Finału czeka na nas wiele atrakcji w wykonaniu zaproszonych gości oraz
uczniów ZSP w Wysokiej takie jak:
- występy artystyczne,
- loterie fantowe,
- pokazy taneczne,
- pokazy gimnastyki artystycznej,
- pokazy sztuk walki: judo, karate,
- warsztaty pierwszej pomocy,

- zajęcia i zabawy dla najmłodszych i tych
trochę starszych oraz wiele, wiele innych
niespodzianek…
W trakcie Finału będzie czynna kawiarenka,
a w niej kupimy domowe wypieki, kawę,
herbatę, barszczyk z pasztecikiem lub pajdę ze smalcem i kiszonym ogórkiem.
O każdej pełnej godzinie odbędą się licytacje przedmiotów, które mamy nadzieję
pozyskać od naszych darczyńców i sponsorów. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie fantów, voucherów i różnorodnych
przedmiotów, które zostaną zlicytowane
podczas XXVII Finału WOŚP w Wysokiej.
Dzięki przekazanym przez Państwa darowiznom będziemy mogli razem zagrać
dla dzieci „do końca świata i jeden dzień
dłużej”.
Finał WOŚP w Wysokiej będzie można również wesprzeć od 15 grudnia 2018 roku
do 12 stycznia 2019 roku m.in.: w Urzędzie Gminy Kobierzyce, przy kasach w Delikatesach w Kobierzycach, w Auchan oraz
Alei Bielany, gdzie będą stały stacjonarne
puszki WOŚP.
Mamy ogromną nadzieję, że w naszej gminie nie zabraknie ludzi o wielkim sercu, co
wielokrotnie mieszkańcy udowadniali
podczas różnych akcji charytatywnych.
Bardzo liczymy na Państwa pomoc, dobre chęci i zaangażowanie, które umożliwią nam wsparcie tak szlachetnej akcji.
Justyna Michalska
Szef Sztabu WOŚP w Wysokiej
tel. 662 217 909, e-mail: jsuwaj@wp.pl
Halina Frodyma
Dyrektor ZSP w Wysokiej

Otwarcie siedziby
Stowarzyszenia Miłośników
Krzyżowic
Dnia 14 listopada 2018 roku Stowarzyszenie Miłośników Krzyżowic (SMK) oficjalnie
odebrało własną siedzibę.
Pomieszczenie niewielkie, piękne, nietuzinkowe stoły, ekspozycje rękodzieł członków
SMK: p.p. Leokadii Broniszewskiej, Bożeny
Dyjak, Krystyny Kopczyk, Aliny Zawiszy
i Magdaleny Zawiszy. Przygotowany stół
z wypiekami własnej roboty p. Makuch,
zachęcający do konsumpcji. Powoli przychodzą zaproszeni goście, słychać gwar rozmów. Nagle gasną światła, w oknach palą
się świece, słychać dźwięki muzyki – to moment rozpoczęcia tej uroczystości. Nikola
Węgłowska i Monika Węgłowska zaczynają
śpiewać „Tango …”, w refrenie słychać słowa
„ja to mam szczęście, że w tym momencie, żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą …”.
Uczestnicy otwarcia dołączają się do wspólnego śpiewania. Wzruszający moment.
Otwarcie ogłosiła Pani Prezes: „A ja to mam
dopiero szczęście”, tymi słowami przywitała przybyłych gości. Wśród gości obecni
byli między innymi: Wójt Gminy Kobierzyce
Ryszard Pacholik, Sekretarz Gminy Maria
Wilk, Dyrektor PZS Nr 1 w Krzyżowicach Jan
Głowa, gminni radni, Prezes Stowarzyszenia Miłośników Gniechowic Monika Sagan
oraz wiele wspaniałych osób, które na co

dzień współpracują ze Stowarzyszeniem.
Pani Stefania opowiedziała o miesiącach
prac i przygotowań lokalu, przypomniała
historię SMK, o wielu wydarzeniach i przedsięwzięciach już zrealizowanych, ale także
o planach na przyszłość. Wójt Ryszard Pacholik również nawiązał do słów piosenki,
mówił o wspólnej naszej Małej Ojczyźnie,
o naszej gminie, gdzie są cudowni ludzie,
pełni pasji i dobrego serca. Cieszył się
z tego, że w końcu po 12 latach Stowarzyszenie Miłośników Krzyżowic może cieszyć
się własną siedzibą, w której będzie mogło
realizować swoje cele. Lokal znajdujący się
w Krzyżowicach przy ul. Głównej 19, został
odremontowany przy wsparciu finansowym Gminy Kobierzyce.
SMK pragnie jeszcze raz gorąco podziękować władzom gminy za wspieranie naszych
działań, sponsorowi Państwu Izabeli i Tomaszowi Kulczyckim, panom Jackowi Mrozowi
i Sebastianowi Rudce za bezinteresowną
pomoc. Podziękowania również należą się
wszystkim, którzy choć w najmniejszym
stopniu mieli swój wkład w prace, w nasz
wspólny lokal. Wierzymy mocno, że stanie
się naszym drugim domem, w którym będą
powstawały wspaniałe projekty.
Monika Węgłowska

Minął rok w TPD
w Kobierzycach
W 2018 roku Koło Turystyczne Przyjaciół
Dzieci w Kobierzycach zrealizowało 3 projekty przy współpracy merytorycznej i finansowej Gminy Kobierzyce. Były to: organizacja wypoczynku zimowego, letniego
oraz poznanie dziedzictwa narodowego
poprzez wyjazdy edukacyjne po Polsce.
Szczególnie ostatni projekt był w tym roku
ważny gdyż tematyka wyjazdów wiązała
się z setną rocznicą odzyskania Niepodległości przez Polskę. Na czterech wyjazdach
2 i 3 dniowych dzieci z terenu Gminy Kobierzyce poznały: Kraków, Wieliczkę, Gniezno,
Bikupin, Lednicę, Szlak Orlich Gniazd, Częstochowę, Wybrzeże zachodnie ze Szczecinem. Poznaliśmy zabytki i rolę tych miejsc
w historii Polski.
Zimą byliśmy w Zakopanem, latem w Pobierowie, Świnoujściu, Wolinie i Kołobrzegu. Imprezy nasze cieszą się zainteresowaniem dzieci i rodziców (ok. 350
uczestników), a dzięki wsparciu Gminy
Kobierzyce, koszt ich jest atrakcyjny.
Zakończyliśmy ten rok pomyślnie, zrealizowaliśmy zakładane cele, a wszystkie
dzieci wróciły do domów całe, zdrowe
i zadowolone. Wszystkim życzliwym nam

osobom, władzom Gminy Kobierzyce,
sponsorom, wychowawcom, rodzicom
i dzieciom życzymy w przyszłym roku
wielu wspaniałych turystycznych wrażeń
i zapraszamy na kolejne nasze imprezy
i wyjazdy. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Gminy
Kobierzyce oraz w szkołach na tablicach
ogłoszeń. Najbliższe wyjazdy to dwa turnusy zimowiska w Zakopanem.
Zarząd i Przewodnicząca Koła
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Grażyna Tadeusiak

Dzieci z Gminy Kobierzyce mają możliwość poznania atrakcyjnych miejsc w naszym kraju

Zaproszeni goście z uwagą obejrzeli krótki program artystyczny

Termosy i kurtki
dla potrzebujących
„Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz
innym i jak się z nimi dzielisz”
Pod koniec listopada w Szkole Podstawowej im. Polskich Odkrywców i Podróżników w Kobierzycach gościliśmy rzecznika
Caritas Wrocław Pawła Trawkę oraz ekipę
TVP, która przygotowywała program o
działaniach Szkolnego Koła Caritas. Inicjatywy wolontariackie w naszej szkole nie są
nowością, ponieważ SKC działa już od 8 lat.
Jak co roku włączamy się w akcje Caritas
Wrocław . Tym razem zbieraliśmy termosy
na zimę dla bezdomnych. Przekazaliśmy
50 termosów, a każdy z nich to odrobina
ciepła, którą bezdomny może zabrać ze
sobą. Równolegle włączyliśmy się w zbiórkę odzieży, by wspomóc potrzebujących.
Do stowarzyszenia Nomada we Wrocławiu
przekazaliśmy 45 ciepłych kurtek. Dzięki

takim gestom, nawet najdrobniejszym,
możemy zmienić świat, czyjś świat.
Daria Smoła i Justyna Pacholik

Przekazano 50 termosów i 25 ciepłych kurtek dla
potrzebujących
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Koło Gospodyń Wiejskich
w Domasławiu w roku 2018
Nasze Koło działa od 2011 roku. Działamy
bardzo aktywnie i mile spędzamy czas
w swoim towarzystwie. Panie przygotowują różne potrawy, ciasta, ciasteczka,
robótki ręczne i rękodzieła. Panie z Koła
Gospodyń przygotowują co roku jeden
z czterech ołtarzy na Boże Ciało na terenie
kościoła w Domasławiu. W tym roku już
tradycyjnie byłyśmy na wystawie stołów
wielkanocnych w Marcinkowicach, gdzie
oprócz tradycyjnych potraw zaprezentowałyśmy też palmy, kwiatki i różnego rodzaju ozdoby wielkanocne. Organizujemy
sobie "Dzień Kobiet". W mijającym roku
można nas było zobaczyć i podziwiać
nasze dzieła w wielu miejscach. Uczestniczyłyśmy w festynie wiosennym, organizowanym przez KOK Kobierzyce, byłyśmy
na festynie policyjnym w Kobierzycach,

żerkę, a nasze krokiety zajęły III miejsce.
W Pawłowicach odbył się konkurs na najsmaczniejszy bigos, jedna z Pań reprezentując KGW Domasław, zajęła II miejsce.
Koło Gospodyń wraz z zespołem „Aster”,
który działa przy KGW, przygotowało spotkanie 11-listopada z występem siedmiu
zespołów śpiewających pieśni patriotyczne, był też smaczny poczęstunek. Przyczyniłyśmy się też do upieczenia dużego
tortu na 760-lecie Kobierzyc.
Bierzemy czynny udział w różnych spotkaniach, by doskonalić swoje umiejętności rękodzielnicze, w kursach komputerowych i warsztatach w IKEA. W zeszłym
roku wystąpiłyśmy w telewizji na żywo,
w programie o potrawach z dyni. Zrobiłyśmy bułeczki dyniowe, dżem dyniowy,
racuszki z dyni i zupę krem z dyni. W kon-

Gminne Ochotnicze Straże
Pożarne w roku 2018
Aktualnie na terenie gminy funkcjonują trzy
jednostki OSP we wsiach: Kobierzyce, Pustków Wilczkowski i Pustków Żurawski.
Gminne jednostki OSP liczą obecnie 88
członków z tego 67 członków czynnych,
21 honorowych i 2 wspierających. Ponadto
przy OSP Kobierzyce roku działa 20 osobowa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.
Strażacy brali udział w 331 akcjach ratunkowo-gaśniczych. Z tego przy gaszeniu
pożarów 158 – głównie mieszkań, ściernisk,
nieużytków, słomy i kukurydzy. 37 razy zabezpieczali lub udzielali pomocy poszkodowanym przy wypadkach drogowych. 137
razy nieśli pomoc mieszkańcom w innych
zdarzeniach zagrażających życiu i zdrowiu
m.in. 69 razy usuwali bądź neutralizowali gniazda szerszeni lub os.
12 maja uroczyście obchodzono 70-lecie
powstania OSP Pustków Wilczkowski, gdzie
uczestniczyło min. 7 zaprzyjaźnionych jednostek OSP, władze gminy, powiatu, przedstawiciele państwowej straży pożarnej
i związku OSP.
Ponadto strażacy zabezpieczali imprezy
patriotyczno-kulturalne, festyny, spotkania
z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Organizowali szkolenia z pierwszej pomocy medycznej dla dzieci i mieszkańców.
Przeprowadzono konkurs z wiedzy pożarni-

czej dla dzieci i młodzieży szkolnej. Ogółem
na szczeblu szkolnym i gminnym wzięło
w nim udział ok. 100 uczestników.
OSP Pustków Żurawski 20 stycznia i 20 października zorganizował akcje krwiodawstwa, gdzie zebrano ponad 25 litrów krwi.
Działalność straży jest finansowana głównie z budżetu gminy. OSP wyposażone są
w samochody i niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy porównywalny z państwową
strażą pożarną. W tym roku na doposażenie
jednostki otrzymały dotację w wysokości
74,5 tys. Zakupiono umundurowanie, sprzęt
gaśniczo-ratowniczy dla OSP oraz mundury
i sprzęt dla młodzieżowej drużyny pożarniczej. Zakupiono min. piłę spalinową MS880,
trzy radiotelefony, drabinę, przetwornice
piany, cztery butle do aparatów tlenowych
i inną armaturę pożarniczą.
W ramach poprawy warunków funkcjonowania zmodernizowano za kwotę 58. tys. zł
remizę w Kobierzycach, oraz opracowano
koncepcję jej rozbudowy.
Trwa budowa nowej remizy w Pustkowie
Żurawskim, której zakończenie planuje się
w 2019 r.
Podsumowując można stwierdzić, że strażacy w pełni realizują postawione przed nimi
zadania.
Maciej Bosiacki

Panie z KGW Domasław wystąpiły w kulinarnym programie telewizyjnym

pokazałyśmy się na Festynie 4 Żywiołów,
organizowanym przez Stowarzyszenie
Lider A-4. Na gminnych dożynkach zaprezentowałyśmy wieniec dożynkowy, różne
smakołyki i wystawiałyśmy swoją garma-

kursie bożonarodzeniowym w Starostwie
Powiatowym, jedna z Pań z KGW Domasław zdobyła II miejsce, wykonując bombkę bożonarodzeniową.
Kazimiera Szałak

Akcja krwiodawstwa zorganizowana w 2018 roku

Miś dla hospicjum
Dzieci, nauczyciele i rodzice z Przedszkola Samorządowego w Ślęzie biorą udział
w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”.
Celem głównym projektu jest rozwijanie
czytelnictwa we współpracy ze żłobkami,
przedszkolami, szkołami podstawowymi,
szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi
w całej Polsce i za granicą.
Projekt trwa cały rok szkolny i składa się
z sześciu modułów: Mały Miś – czytające
Przedszkolaki, Mały Miś uczy samodzielno-

ści, 100-lecie niepodległości. Pokaż radość
Przedszkolaku!, Kulinarne warsztaty z Małym Misiem, Kuferek Kreatywności Małego
Misia oraz Misiowe aktywności sportowe.
Wszystkie moduły projektu opierają się
na postaci Małego Misia – pełniącego rolę
przewodnika po świecie literatury oraz na
propagowaniu czytelnictwa. Naszym symbolem projektu jest ogromny miś Maniek,
zaś w poszczególnych grupach są misie
grupowe, które odwiedzają domy przedszkolaków i uczestniczą wraz z nimi w wielu
ciekawych rodzinnych spotkaniach. Projekt
ten jest też przyczynkiem do atrakcyjnych
działań pozwalających zjednoczyć naszą
przedszkolną społeczność oraz najbliższe
środowisko.

I tak na przykład w dniach od 19.11
do 07.12.2018 r. w naszym przedszkolu
zorganizowana została akcja charytatywna „Miś dla hospicjum”. Rodzice wraz
z dziećmi przynosili do przedszkola nowe
pluszowe miśki, które w okresie świątecznym zagoszczą u maluchów z hospicjum
„Formuła dobra” oraz u dzieci z „Przylądka
Nadziei” we Wrocławiu. Cieszymy się, że
udało nam się do tego pomysłu zaprosić
dzieci ze szkół, przedszkoli i żłobka w naszej
gminie i w Gminie Żórawina oraz przedstawicieli wielu zaprzyjaźnionych z nami firm.
Wspólnie udało nam się zebrać ogromną
ilość pluszaków. Nie tylko pomagamy cierpiącym dzieciom, ale też niesiemy radość,
nadzieję i uśmiech oraz uczymy, jak wielką

Projekt edukacyjny dla przedszkolaków trwa przez
cały rok

wartością jest życie. Dziękujemy wszystkim,
którzy tak aktywnie współpracowali z nami
w tym szczytnym celu.
Małgorzata Górska

10 ROZMAITOŚCI

Kopciuszek
Stowarzyszenie Miłośników Krzyżowic
z okazji Dnia Dziecka na boisku wiejskim
w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków otrzymanych
z Gminy Kobierzyce przedstawiło „Kopciuszka” na podstawie bajki Jana Brzechwy.
Pomysł ten zrodził się w głowie naszej
prezes SMK. Następnie złożyliśmy wniosek do UG Kobierzyce o dofinansowanie,
gdzie został zweryfikowany i pozytywnie
rozpatrzony. Otrzymaliśmy środki i rozpoczęliśmy przygotowania. Prace trwały
kilka miesięcy. W siedzibie Stowarzyszenia
odbywały się warsztaty, które obejmowały m.in. panele dyskusyjne, rozdział ról,
malowanie i przygotowywanie scenerii,
oraz próby.
Dnia 02.06.2018 r. o godz. 13.00 rozpoczął się spektakl, który przerósł najśmielsze oczekiwania. Stroje, aktorzy, sceneria,
dekoracje to wszystko robiło niesamowite wrażenie. Dzieci nie mogły wyjść z podziwu, ponieważ wszystko było zorganizowane na najwyższym poziomie. W roli
królewicza wystąpił Mariusz Węgłowski,
znany z serialu „Policjanci i Policjantki”,
w roli kopciuszka Monika Węgłowska,
która swoim śpiewem przeniosła nawet
dorosłych w świat dzieciństwa i wywołała chwilę wzruszeń. Macochą została
prezes SMK Stefania Wiatroszak, która
była jednocześnie reżyserem przedsta-

wienia, siostrami: Katarzyna Dyjak jako
Haneczka, Magdalena Zawisza jako Kasieńka, wróżką i damą dworu Alina Zawisza, królem Andrzej Włodarski, królową
Agnieszka Węgłowska, heroldem Andrzej
Krzesłowski, ochmistrzem Tomasz Michalczuk, lodziarzem Natan Dyjak, sklepikarzem i damą dworu Nikola Węgłowska, damami dworu: Marzena Adamczyk,
Ewa Michalczuk, Julia Siembieda. Trzeba
przyznać, że wszyscy odegrali swoje role
po mistrzowsku. Naprawdę podeszliśmy
bardzo profesjonalnie do tego zadania.
Jesteśmy dumni, że udało nam się zrealizować ten spektakl, ale przede wszystkim bardzo szczęśliwi, że spotkał się on
z niezwykłą reakcją wśród najmłodszych.
Oni właśnie najbardziej przeżywali każdą
chwilę, dosłownie każdą scenę razem
z nami. Wydarzenie to było niesamowicie emocjonujące. Wymagało to jednak
dużego zaangażowania, poświęcenia
czasu, pracy wielu osób. Przepiękną
scenerię namalowała Kasia Dyjak i przez
wiele dni kolorowała ją z dziećmi ze
świetlicy i paniami ze SMK. W przygotowania włączyli się również mieszkańcy
wsi, gospodarzem był Mariusz Derdziak,
który koordynował prace ustawienia
namiotu i ułożenia scenerii. To wszystko nie odbyłoby się również bez ścisłej
współpracy z sołectwami wsi Krzyżowice i Żernik Małych. Aranżację muzyczną

Inscenizacja „Kopciuszka” wzbudziła aplauz wśród widzów

przygotował oraz nagłośnił spektakl
p. Jacek Mróz. Po przedstawieniu organizatorzy, również w ramach tego zadania,
przygotowali dla dzieci niespodziankę:
batony, napoje, zimne lody, a w ramach
współpracy z KOK-iem, p. Urszula Kańska
malowała dzieciom buźki. Stoły z kwiatami i poczęstunkiem przygotowała pani
Maria Mika. Przedstawieniu towarzyszyła również wystawa obrazów Krystyny
Kopczyk. To, że ta impreza kolorowa i serdeczna mogła się odbyć zawdzięczamy
władzom naszej gminy, które stwarzają
taką atmosferę, dzięki której możemy
jako Stowarzyszenie działać, rozwijać się
i realizować śmiałe projekty. To było naprawdę duże wydarzenie. Wydarzenie,

któremu towarzyszyła niezwykle ciepła
atmosfera i przyjęcie. Warto wspomnieć,
że na tyle spodobało się to ludziom,
iż nastąpiła jego kontynuacja. Spektakl
odbył się również 20.06.2018 r. na sali
widowiskowej w KOK, oraz 02.12.2018 r.
z okazji Mikołajek w Tyńcu Małym oraz
Gniechowicach. Wszędzie sale wypełnione były po brzegi. Dziękujemy serdecznie
wszystkim, którzy choć w najmniejszym
stopniu zaangażowali się w to przedsięwzięcie. Cieszymy się ogromnie, że udało
nam się zorganizować to niesamowite
widowisko i dziękujemy za tak liczne
przybycie mieszkańcom, dzieciaczkom,
ich rodzicom oraz opiekunom.
Stowarzyszenie Miłośników Krzyżowic

Sukcesy w Białymstoku
W dniach 6-9.12.2018 r.
w Białymstoku odbył się
XXIX Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Super Mikrofon Radia Jard”. Po raz
kolejny Kobierzyce reprezentowała grupa wokalistek z KOK, które rozwijają
swoje wokalne umiejętności pod czujnym okiem
instruktor Lili Reszke.
Jest nam niezmiernie miło
Państwa poinformować,
że każda z dziewcząt została nagrodzona podczas
festiwalu przez jury! I miejsce w kategorii duetów
zdobyły Marcela Dul i Milena Sikora, na II miejscu
uplasował się zespół „No
Name” w składzie Zuzanna
Iwańska, Marcela Dul, Kornelia Mika i Milena Sikora.
Wokalistki zdobyły także
nominację dla Kobierzyckiego Ośrodka Kultury
do udziału w Eurofestiwalach 2019, które odbędą się w Bułgarii, Grecji i we Włoszech.
III miejsce wyśpiewały Milena Sikora oraz Marcela Dul w swoich kategoriach wiekowych.
Jury wręczyło także wyróżnienia dla Liwii Trzósło, Kamili Kuriaty, Zuzanny Iwańskiej i Kornelii Miki.
Serdecznie gratulujemy naszym uzdolnionym dziewczętom! Możemy spokojnie rzec, że
mamy śpiewającą drużynę na medal!
Anita Kruczykowska
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Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji
- sportowe podsumowanie 2018 roku
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kobierzycach
tworzą wyjątkowi ludzie – zespół pełnych
pasji osób, którzy dzięki wsparciu władz
Gminy Kobierzyce w sposób profesjonalny
realizują zadania wynikające z potrzeb kierowanych przez jej mieszkańców.

Działalność KOSiR w 2018 r.
(w liczbach):
• ponad 1000 regularnych uczestników
sekcji sportowych dla dzieci i dorosłych;
• 15 rodzajów nieodpłatnych sekcji sportowych w różnych lokalizacjach na terenie gminy;
• 86 terminów w tygodniu zajęć sportowych do wyboru czyli 165 godzin sportu tygodniowo;
• 33 zorganizowane imprezy i wydarzenia sportowe;
• cotygodniowe zapowiedzi i podsumowania wydarzeń sportowych odbywających się na terenie gminy lub
wydarzeń, w których uczestniczą nasi
sportowcy na terenie kraju i za granicą;
• regularna współpraca z klubami sportowymi, jednostkami organizacyjnymi,
stowarzyszeniami, fundacjami i innymi
podmiotami zewnętrznymi;

• 45 boisk i terenów rekreacyjnych
(w tym 10 boisk na których rozgrywają mecze drużyny piłkarskie ligi okręgowej, A i B klasy), 37 placów zabaw
i 19 obiektów (budowli infrastruktury
rekreacyjno-sportowej) o łącznej powierzchni ponad 35 ha!;
• kilkadziesiąt działań w ciągu roku naprawy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,
doposażenie, koszenie i utrzymywanie
w czystości, nawożenie, piaskowanie itd.

niorek i Seniorów w Podnoszeniu Ciężarów (26-28 września 2018).
We wszystkich ww. imprezach łącznie
wzięło udział kilka tysięcy osób, głównie
mieszkańców gminy.

Imprezy i wydarzenia sportowe
Do najważniejszych i największych wydarzeń sportowych 2018 r. można zaliczyć:
• Międzynarodowy Turniej Karate Shinkyoukushin Kobierzyce Cup (7 kwietnia
2018);
• IV Kobierzycki Bieg z Konstytucją na dystansie 5 i 10 km (3 maja 2018);
• Turniej koszykówki z okazji Nadania
imienia Adama Wójcika Hali Sportowo-Widowiskowej w Kobierzycach (19-20
maja 2018);
• Otwarcie Trasy Rowerowej T3 Kobierzyce- Wrocław (22 września 2018);
• Mecze PGE Ekstraligi Piłki Ręcznej Kobiet z udziałem KPR Gminy Kobierzyce
(cały rok) oraz Mistrzostwa Polski Se-

Dzieci i młodzież chętnie uczestniczą w zawodach sportowych organizowanych przez KOSiR

Walka na turnieju karate w kategorii najmłodszych
dziewcząt

Oprócz największych wydarzeń sportowych, KOSIR realizował również wiele innych przedsięwzięć, takich jak: turnieje szachowe, turnieje piłki nożnej i koszykówki dla
dzieci oraz dorosłych, turnieje w wyciskaniu
sztangi- fitness, soboty bokserskie, wakacyjne plenerowe warsztaty yogi, Europejski
Tydzień Sportu w Gminie Kobierzyce, wakacyjne warsztaty sportowe dla dzieci.
Do ważnych projektów 2018 roku możemy z pewnością dodać także utworzenie

Akademii Piłkarskiej Gminy Kobierzyce
oraz reaktywację Olimpiady Sportowej
dla Dzieci ze Szkół Gminy Kobierzyce. Ponadto warto wspomnieć, że w mijającym
roku uroczystości nagrodzenia najlepszych sportowców naszej gminy towarzyszył mecz sportowy z udziałem znanych
polskich aktorów, artystów kabaretowych
i piłkarzy ekstraklasy!
Zarówno indywidulane i jak i drużynowe
sukcesy naszych sportowców, ciekawe
wydarzenia oraz prężnie realizowane inwestycje zaplecza sportowego pozwoliły
Gminie Kobierzyce zostać laureatem prestiżowego konkursu i uzyskać tytuł Sportowej Gminy 2018 roku!
Pragniemy serdecznie podziękować Państwu za wspólnie spędzony, niezwykle
dynamiczny i pełen wyzwań mijający rok.
Obserwujcie Państwo i współtwórzcie
z nami ofertę Kobierzyckiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji.
Więcej informacji o działaniach KOSIR
znajdą Państwo na stronie www.sport-kobierzyce.pl oraz portalu fb wpisując: @
KOSIRKobierzyce
Maja Muszyńska
Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji

Rozegrano też charytatywny mecz koszykówki

Wystawa stołów wigilijnych

Stoisko KGW z Tyńca nad Ślęzą cieszyło się dużym powodzeniem

W sobotę 15 grudnia w Pasażu Grunwaldzkim już po raz kolejny została zorganizowana wystawa stołów wigilijnych.
Gminę Kobierzyce reprezentowały panie
z Koła Gospodyń Wiejskich w Tyńcu na Ślęzą. Przygotowane przez nie stoisko bardzo
podobało się zwiedzającym, którzy mieli
również możliwość skosztowania pysznych potraw wigilijnych. W trakcie uroczystości, którą odwiedzili między innymi:
Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik,
Sekretarz Maria Wilk oraz Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Anna
Wilisowska poszczególne Koła Gospodyń
z Dolnego Śląska miały możliwość zaprezentowania na scenie swoich krótkich
programów artystycznych, które widzowie nagradzali rzęsistymi oklaskami.
Janusz Kołodziej

To był dobry rok
Wywiad z Edytą Majdzińską – trenerką KPR Gminy Kobierzyce
– Mijający rok przyniósł sympatykom
KPR Gminy Kobierzyce wiele sportowych
emocji i dostarczył dużo powodów do radości. Jak Pani ocenia wszytko to, co się
wydarzyło w 2018 roku w zespole, którego jest Pani szkoleniowcem?
Edyta Majdzińska – Dla KPR Gminy Kobierzyce to był udany rok. Pełen ciężkiej
pracy, ale i fajnych meczowych emocji.
Rok zaczął się od II rundy zeszłego sezonu, gdzie kibicom piłki ręcznej sprawiliśmy kilka niespodzianek wygrywając
z Metraco Zagłębiem Lubin, czy GTPR
Gdynia. Nazbieraliśmy dużo punktów
przed rozpoczęciem III i IV rundy i na
miesiąc przed zakończeniem rozgrywek
zapewniliśmy sobie dobre – 7 miejsce.
Dziewczyny zrobiły indywidualnie postęp, jeśli chodzi o wyszkolenie technicznie, motorycznie też było coraz lepiej
i mentalnie tworzyłyśmy coraz lepszy
kolektyw. Dawało to jeszcze większą mobilizację do pracy i udowodniło, że idziemy w dobrym kierunku.

Przed rozpoczęciem nowego sezonu postawiliśmy
sobie wyższe cele,
bo zespół miał
awansować do gry o miejsca 1–6. Moją wizją była kontynuacja wypracowanego stylu
gry, dlatego podstawa składu osobowego
drużyny nie zmieniła się i nastąpiło tylko
kilka potrzebnych korekt. Okres przygotowawczy oprócz tego, że był to czas ciężkiej
pracy, pokazał mi, że te dziewczyny mogą
wiele, że są ambitne, chętne do dużego
wysiłku, głodne sukcesów. No i cóż... – na tą
chwilę rozgrywek jesteśmy po I rundzie na
wysokim czwartym miejscu. Cieszą powołania Kingi Jakubowskiej do reprezentacji
B kraju, także młoda Patrycja Kozioł została
zauważona i jest właśnie teraz na zgrupowaniu kadry Polski juniorek. Nasza drużyna
niezmiennie idzie w dobrą stronę i rok 2018
żegnamy w dobrych nastrojach.
– Są zatem powody do radości i chyba
duża satysfakcja z tego co już udało się

PGNiG Superliga Kobiet
Nazwa drużyny

M

P_Zd

1. Metraco Zagłębie Lubin

10

27

2. Energa AZS Koszalin

10

25

3. MKS Perła Lublin

10

23

4. KPR Gminy Kobierzyce

10

21

5. SPR Pogoń Szczecin

10

19

6. EKS Start Elbląg

10

14

7. Korona Handball Kielce

10

12

8. KPR Jelenia Góra

10

9

10

9

10. KPR Ruch Chorzów

9. MKS Piotrcovia Piotrków Tryb.

10

6

11. UKS PCM Kościerzyna

10

0

osiągnąć. Tabela po tej rundzie prezentuje się naprawdę imponująco. Pozycja
do ataku jest bardzo dobra. Apetyty,
by być jeszcze wyżej – chyba też spore,
a zatem o co powalczycie w rundzie rewanżowej ?
Edyta Majdzińska – Jeśli chodzi o tabelę,
to powiem, że mogło być jeszcze lepiej,
gdyby nie dość pechowa porażka w pierwszym meczu u siebie z Pogonią Szczecin.
Powalczymy o wygraną w każdym meczu.
Przed nami tak wiele spotkań, że absolut-

poprawa parametrów motorycznych
i ciągła praca nad techniką indywidualną.
Duży akcent w tym czasie kładziemy na
poprawę poruszania się po boisku w niektórych fragmentach ataku pozycyjnego.
Rozegramy mecze kontrolne z juniorami
MOS Wrocław, trzecioligowcami z Kątów
Wrocławskich, zespołem KPR Jelenia Góra.
W tym czasie odbędzie się również mecz
Pucharu Polski z Sośnicą Gliwice. Na tą
chwilę wszystko przebiega bez problemów, zawodniczki z dużą świadomością

Kinga Jakubowska została powołana do kadry B naszego kraju

nie nie chcę mówić o konkretnym miejscu.
Będziemy koncentrować się na tym, żeby
zawalczyć o pierwszą szóstkę. Nasza liga
w tym sezonie jest taka ciekawa i pełna
niespodzianek, że naprawdę trudno jest
wyrokować co będzie dalej. Na pewno II
runda będzie dla nas trudniejsza ze względu na większą ilość wymagających meczów na wyjazdach. Osobiście uważam, że
to właśnie te spotkania będą decydowały
o zajętym przez nas miejscu na koniec tej
części rozgrywek.
– W jaki sposób przygotowujecie się do
II rundy rozgrywek PGNiG Ekstraligi piłkarek ręcznych?
Edyta Majdzińska – Zawodniczki dostały tygodniową przerwę na regenerację
fizyczną i psychiczną. Po tym okresie
rozpoczęliśmy 6 tygodniowy mikrocykl
przygotowań. Głównym założeniem jest

podchodzą do treningów. Co dla nas jest
bardzo ważne – jesteśmy w tym czasie bez
żadnej kontuzji. Oby tak zostało do końca
rozgrywek.
– Zbliżają się święta, zatem proszę przyjąć
od redakcji i czytelników biuletynu „Kobierzyce Moja Gmina-Moja Wieś”‚ najserdeczniejsze życzenia dla Pani osobiście
i proszę je przekazać zawodniczkom.
Edyta Majdzińska – Dziękuję bardzo. Życzę wszystkim czytelnikom, kibicom, zawodnikom spokojnych, zdrowych Świąt
Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku. Mam nadzieję, że będzie to dla
nas wszystkich czas spełnienia marzeńzarówno osobistych, jak i sportowych. Do
zobaczenia na meczu!
– Dziękuję za rozmowę.
Janusz Kołodziej
fot. Maciej Wełyczko

Turniej świątecznonoworoczny w Kobierzycach
W Hali Sportowo-Widowiskowej im.
Adama Wójcika w Kobierzycach rozegrano VII turniej halowej piłki nożnej
juniorów do lat 19-tu. W rywalizacji
wzięło udział 8 zespołów: Berliner Athletic Klub, FK Nachod, GKS Katowice,

Pamiątkowe zdjęcie uczestników turnieju

Błękitni Stargard, Śląsk Wrocław, Ślęza
Wrocław, KS Polkowice i zespół Gminy
Kobierzyce. W finale młodzi piłkarze
z Berlina pokonali 3:0 czeski FK Nachod,
a w meczu o 3 miejsce GKS Katowice
wygrał ze Śląskiem Wrocław 2:1. Zma-

Halowa piłka nożna cieszy się dużym powodzeniem

gania juniorów stały na wysokim poziomie i dostarczyły widzom sporo emocji.
Organizatorzy dziękują sponsorom za
wsparcie finansowe, dzięki któremu
wszystkie drużyny otrzymały puchary
oraz nagrody rzeczowe oraz wszystkim
instytucjom i osobom prywatnym za
pomoc w przygotowaniu turnieju. Do
zobaczenia za rok!
Janusz Kołodziej

