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28 marca 2019 r. odbyła się V Sesja Rady
Gminy Kobierzyce. Radni omawiali i głosowali nad uchwałami dot. m.in.: zasad
i trybu korzystania z gminnych obiektów
użyteczności publicznej, terenów rekreacyjnych i sportowych należących do
Gminy Kobierzyce; określenia rodzajów
dodatkowych usług świadczonych przez

gminę w zakresie odbierania odpadów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorokomunalnych od właścicieli nieruchomo- wego odprowadzania ścieków na terenie
ści i zagospodarowania tych odpadów, Gminy Kobierzyce; miejscowych planów
sposobu ich świadczenia oraz wysoko- zagospodarowania przestrzennego.
ści ocen za te usługi; regulaminu dostar- Plany posiedzeń oraz wszystkie podjęte
czania wody i odprowadzania ścieków na uchwały znajdują się na stronie internetoterenie Gminy Kobierzyce; dopłat dla wy- wej Gminy Kobierzyce www.ugk.pl.
branych grup taryfowych odbiorców usług
Agnieszka Jankowska-Jakus

Szczepienia H P V
W dniu 13 marca 2019 r. Wójt Ryszard
Pacholik ogłosił konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych pn. Program
szczepień przeciwko zakażeniom wirusem
brodawczaka ludzkiego (HPV) dziewcząt
urodzonych w 2007 roku - mieszkanek
Gminy Kobierzyce. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

Jak informuje MSD Polska Sp. z o.o. nastąpiło czasowe zmniejszenie dostępności
szczepionek przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego na rynku polskim.
Przyczyną powyższego stanu rzeczy
jest gwałtowny wzrost zainteresowania szczepieniami przeciwko HPV na
świecie, w tym zwiększająca się liczba

POSTERUNEK POLIC JI W KOBIERZ YC ACH

narodowych programów szczepień oraz
obejmowanie tymi programami także
chłopców.
W związku z powyższym obecnie szczepienia przeciwko HPV w Gminie Kobierzyce nie będą wykonywane.
Magda Marszałek- Wojciechowska

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

st. post.
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pawel.artymowicz@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)

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).
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Jak Gmina Kobierzyce walczy ze smogiem

Zima już chyba na dobre odeszła, więc
najwyższa pora, by podsumować działania zmierzające do poprawy czystości
powietrza w Gminie Kobierzyce w czterech ostatnich miesiącach, a także w latach poprzednich.
- Od 2017 roku nasza gmina realizuje
program ograniczenia niskiej emisji. Czy
moglibyśmy się pokusić o jego ocenę?
Piotr Kopeć
Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce
- Sądzę, że tak, gdyż prawie dwa lata, to
wystarczająco długi czas, by można było
wyciągnąć jakieś wnioski. Przede wszystkim
pierwsze, co mi się nasuwa, to pozytywna
reakcja mieszkańców, którzy w dużej liczbie
zgłosili się do tego programu. Zaproponowaliśmy dopłatę przy wymianie starych systemów ogrzewania (kotły na paliwo stałe)
na nowe, ekologiczne. Każde gospodarstwo

domowe, które zgłosiło się do programu,
może liczyć na zwrot 50% poniesionych
kosztów. Limit dla domu jednorodzinnego
wynosi 10 tys. zł, a dla lokalu w zabudowie
wielorodzinnej - 4 tys. zł. Mimo, że sezon
grzewczy w naszym regionie rozpoczyna się
zwykle w październiku, mieszkańcy w ciągu
2 miesięcy przysłali do nas tak dużo wniosków, że zmuszeni zostaliśmy do zwiększenia puli środków pieniężnych o ponad 50%.
Kolejne lata i dalsza popularność programu
utwierdziły nas w przekonaniu, że podjęta
decyzja o jego realizacji była bardzo zasadna i spotkała się z aprobatą mieszkańców
Gminy Kobierzyce.
- Czy oznacza to, że nadal wielu z nich myśli o wymianie starych pieców na nowe?
- Jak najbardziej! W 2018 roku budżet przeznaczony na realizację programu został niemal podwojony. Bardzo się z tego cieszymy,
bowiem świadczy to o tym, że tzw. świado-

mość ekologiczna naszych mieszkańców
jest o wiele wyższa, niż się ogólnie uważa.
Pracujemy zresztą nad tym, by tak właśnie
było, bowiem im więcej gospodarstw będzie
korzystać z ekologicznych systemów ogrzewania, tym powietrze wokół nas będzie
mniej zanieczyszczone. Jedną z zalet tego
programu jest jego prostota i szybka realizacja. Procedury są nieskomplikowane i bardzo czytelne, a mieszkańcy zawsze mogą liczyć na fachową pomoc Hanny Żurawskiej,
która w naszym urzędzie odpowiada za te
zagadnienia.
- Jakie będą dalsze kroki?
- Mimo, że sporo już osiągnęliśmy. Mamy
świadomość tego, co przed nami, a do pełnego sukcesu jeszcze bardzo daleka droga.
Jedno jest pewne - Gmina Kobierzyce będzie
nadal finansować tego typu przedsięwzięcia, gdyż w jednoznaczny sposób przyczyniają się do zmniejszenia ilości szkodliwych

Smog zagraża naszemu życiu
Zanieczyszczenie powietrza potocznie
zwane SMOGIEM, dotyka nas nie tylko
w okresie grzewczym, ale w tym czasie
jest bardziej zauważalne. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Krajowy
Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, głównym powodem zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest spalanie węgla
i drewna w gospodarstwach domowych.
Odpowiada ono za ponad 50% emisji pyłów (PM10) i 87% emisji rakotwórczego
benzo(a)pirenu. Nie należy tu jednak zapominać o transporcie, komunikacja samochodowa ma również bardzo duży wpływ
na jakość powietrza, którym oddychamy.

podwyższone stężenia typowych zanieczyszczeń powietrza, wiąże się z większą
liczbą zachorowań, a także zgonów, związanych z chorobami układu oddechowego. Zanieczyszczenia generowane przez
silniki spalinowe, według przeprowadzonych badań, wykazują wzrost ryzyka zawału mięśnia sercowego.

z przedstawionym rysunkiem (str. 4), możemy zobaczyć jak wygląda emisja pyłów
z domowych urządzeń grzewczych [mg/m³].

Urząd Gminy Kobierzyce przeprowadził
akcję badania jakości spalin w przydomowych kotłowniach za pomocą dronów.
Wyniki badań wskazywały na przekroczenia poziomu pyłów zawieszonych, często
Starania o poprawę jakości powietrza po- związanych z korzystaniem z przestarzawinniśmy zacząć od siebie samych. Mo- łych kotłów grzewczych. Zlokalizowano
dernizacja kotłowni grzewczych poprzez również kotłownie, w których spalano
wymianę starego kotła grzewczego na niedozwolone produkty takie jak płyty pilwęgiel lub biomasę nie spełniającego żad- śniowe lub produkty zawierające plastik.
nych norm dotyczących odprowadzanych Akcja wsparta była przez policję i w mospalin do atmosfery - to jeden z pierw- mencie stwierdzenia spalania niedozwoWyniki wielu badań pokazują, że zarówno szych kroków, który powinniśmy zrobić lonych substancji, przeprowadzana była
krótka, jak i długotrwała ekspozycja na w celu poprawy jakości powietrza. Zgodnie interwencja. Podczas badania okazało się

substancji w powietrzu. Wiemy jednakże, że
te działania są niewystarczające, dlatego
też staramy się wpływać na świadomość
mieszkańców i zachęcać ich do przyjęcia
ekologicznego modelu życia i dbałości
o środowisko naturalne. Już tej zimy prowadzone były badania dotyczące czystości
powietrza w naszej gminie, przy użyciu profesjonalnego sprzętu (pyłomierze, drony itp.)
W artykule Hanny Żurawskiej na str. 3-4
naszego biuletynu zawarte są nie tylko
szczegółowe informacje na ten temat, ale
też podanych jest kilka istotnych faktów dotyczących zanieczyszczeń znajdujących się
w powietrzu i ich wpływie na nasze zdrowie.
Zachęcam zatem do lektury.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał - Janusz Kołodziej
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również, że zanieczyszczenia pochodzą
nie tylko z kotłowni, ale również ze spalania odpadów w paleniskach ogrodowych.
Podczas akcji na gorącym uczynku złapano mieszkańca spalającego spracowane
oleje silnikowe i inne substancje chemiczne, co nie uszło uwadze czujników
zlokalizowanych w dronach. W związku
z powyższym funkcjonariusze policji wraz
z pracownikiem Urzędu Gminy Kobierzyce
przeprowadzili interwencję u ww. mieszkańca. Za takie zachowanie grozi grzywna
w wysokości do 500 zł.
Wymiana źródła ogrzewania
- wsparcie finansowe
Gminny program PONE
Wymiana źródła ogrzewania, wsparta
jest licznymi programami pomocowymi,
oferującymi dotację na ten cel. Gmina Kobierzyce prowadzi program ograniczenia
niskiej emisji dla Gminy Kobierzyce mający
na celu trwałą zmianę systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych, opartego
na paliwie stałym, poprzez zainstalowanie
bardziej ekologicznego źródła ogrzewania
takiego jak ogrzewanie: gazowe, olejowe,
elektryczne, ogrzewanie wykorzystujące
odnawialne źródła energii (np. pompy
ciepła), jak również ogrzewanie wykorzystujące paliwa stałe, w tym węgiel lub
biomasę, spalanych w kotłach spełniających normy klasy 5 wg PN-EN 303-5:2012,
z automatycznym podajnikiem paliwa bez
możliwości instalacji rusztu zamiennego.

stalowanego źródła ciepła (takie budynki
nie kwalifikują się do otrzymania dofinansowania). Mieszkaniec może ubiegać się
o dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 10 000 zł
w przypadku osób fizycznych, w przypadku wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych nie więcej niż 4 000 zł na każdy lokal
mieszkalny, korzystających ze wspólnego
źródła ogrzewania.

Rodzaje kosztów kwalifikowanych określone są w regulaminie dotyczącym realizacji
Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla
Gminy Kobierzyce, są to m.in.: koszt zakupu nowego źródła ciepła, usługa montażu
Wnioskodawcą może być mieszkaniec
nowego źródła ciepła, demontażu starego
posiadający prawo własności do nieruźródła ciepła, koszt przyłącza gazowego,
chomości, wspólnota mieszkaniowa lub
zbiornik na ciepłą wodę, wkład kominowy.
spółdzielnia mieszkaniowa. Dofinansowaniu podlega inwestycja wymiany starego Program Czyste Powietrze
kotła wykorzystującego paliwo stałe nie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
spełniającego norm klasy 5 wg PN-EN 303- i Gospodarki Wodnej uruchomił program
5:2012, na bardziej ekologiczne źródło, dofinansowania nowych źródeł ciepła
z wyłączeniem nowo budowanych budyn- i termomodernizacji budynków jedków, w których nie było dotychczas zain- norodzinnych pn. Czyste Powietrze. To

kompleksowy program, którego celem
jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji
pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe
oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać
energią. Program skierowany jest do osób
fizycznych będących właścicielami domów
jednorodzinnych lub osób posiadających
zgodę na rozpoczęcie budowy budynku
jednorodzinnego (dofinansowanie w przypadku budowy nowego domu dotyczy
tylko źródła ciepła). Wysokość udzielanej
dotacji uzależniona jest od dochodów na
członka rodziny i mieści się w przedziale
30-90%. Szczegółowe informacje na temat
programu znajdziecie Państwo na stronie
internetowej: https://wfosigw.wroclaw.pl/,
w punkcie obsługi klienta we Wrocławiu
ul. Sztabowa 32 w godzinach 8.00-15.30
(Osoby niepełnosprawne są obsługiwane
w siedzibie WFOŚiGW we Wrocławiu ul.
Jastrzębia 24) lub pod nr tel.: 603 669 670.
Wymiana źródła ogrzewania na pompy
ciepła – dofinansowanie RPO WD
W ramach tegorocznego konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego Gmina
Kobierzyce w partnerstwie z grupą innych
gmin zamierza pozyskać środki na dofinansowanie przeznaczone na wymianę
kotłów opalanych paliwem stałym na
zakup i montaż pomp ciepła wykorzystywanych do ogrzewania budynków
jednorodzinnych. Dofinansowanie dla
mieszkańców może sięgnąć 85 procent,
a realna dotacja od 15 do 40 tys. zł. Oprócz
wymiany starych nie ekologicznych źródeł
ciepła, bardzo ważną rzeczą jest edukacja,
pogłębianie świadomości dotyczącej naszego wpływu na jakość powietrza. Możemy ograniczyć emisję niepożądanych substancji do powietrza poprzez m.in. zmianę
środka transportu. Korzystanie z komunikacji zbiorowej, czy zmiana samochodu
na ekologiczny rower, może przyczynić się
do poprawy jakości powietrza. Gmina Kobierzyce stale rozbudowuje sieć dróg i tras

rowerowych, starając się tym samym zapewnić bezpieczną infrastrukturę. W roku
2018 wybudowano w Bielanach Wrocławskich drogi rowerowe, skomunikowano
w ten sposób tzw. Węzeł Bielański z drogami rowerowymi w Gminie Wrocław, dzięki
realizacji dróg rowerowych o całkowitej
długości 5,49 km (odcinek trasy rowerowej
Kobierzyce - Wrocław), w tym wzdłuż DK
35. przyczyniając się do utworzenia alternatywnego połączenia komunikacyjnego
z Wrocławiem. Wyższe wiosenne temperatury zachęcają do spędzenia czasu w ogrodzie, co sprzyja licznym porządkom. Należy jednak pamiętać, że nie wolno spalać
liści i gałęzi w przydomowych ogródkach.
Często nie zastanawiamy się nad tym, co
znajduje się w naszych ogrodowych paleniskach i wrzucamy tam nie tylko organiczne odpady, ale również śmieci. W ten
sposób również zatruwamy powietrze.
Odpady organiczne takie jak liście, gałęzie,
zwiędłe rośliny, skoszoną trawę, możemy
gromadzić w workach i zostaną one odebrana od Państwa w każdej ilości zgodnie
z harmonogramem odbioru odpadów bio.
Nie wypalajmy traw, bo to przynosi więcej
stra, niż korzyści dla środowiska. Oprócz
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego takie zachowanie wpływa również
na faunę i florę. Zwierzęta chroniące się
w gęstych trawach, zaroślach czy suchych
gałęziach narażone są na niebezpieczeństwo. Pamiętajmy o tym że np. jeże, które
często zamieszkują nasze ogrody, są naszymi sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami, takimi jak ślimaki czy myszy. Dlatego
zanim podpalimy stertę liści czy gałęzi,
zastanówmy się czy nie tworzą one legowiska dla jeży. Często zapominamy o tak
oczywistej rzeczy, jak powietrze z którego
każdy z nas korzysta. Zadbajmy zatem
o nie poprzez zmianę złych nawyków, poprzez edukację najbliższych. Bądźmy przykładem dla naszych dzieci i rozmawiajmy
o zagrożeniach związanych z zanieczyszczeniem powietrza z naszymi dziadkami
czy sąsiadami. Często zwykła rozmowa
w gronie najbliższych wystarczy, aby zachęcić ich do bardziej ekologicznego trybu życia.
Hanna Żurawska
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Przygotowania do Świąt
Wielkanocnych
Od wielu lat panie ze Stowarzyszenia Bielany dla Ciebie kultywują tradycje wielkanocne. Na długo przed Niedzielą Palmową
tworzą piękne kwiaty z krepiny, którymi
ozdabiają bazie z bukszpanem, przygotowują specjalne ozdoby i stroiki świąteczne. Wszystko po to, by palmy wielkanocne
były jak najpiękniejsze. W tym roku autorką specjalnej palmy, która zajęła miejsce
obok ambony w bielańskim kościele jest
Stanisława Urbanik.
Zarząd Stowarzyszenia Bielany dla Ciebie
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Wystawy
stołów
wielkanocnych
Od wielu lat Koła Gospodyń Wiejskich
działające w Gminie Kobierzyce biorą
udział w wystawach stołów wielkanocnych. Podczas imprezy w Pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu Gminę Kobierzyce reprezentowało Koło Gospodyń
Wiejskich z Domasławia. Na stole znalazły
się tradycyjne potrawy, świąteczne ciasta
oraz palmy i ozdoby wielkanocne, a spotkanie 26 Kół Gospodyń Wiejskich z Dolnego Śląska odbyło się w pięknej, świątecznej atmosferze. Imprezie towarzyszyły
występy zespołów ludowych, a na scenie
zaprezentował się też zespół Aster działający przy KGW Domasław. W niedzielę
14 kwietnia kolejna wystawa obyła się
w Marcinowicach w powiecie świdnickim.
Tym razem naszą gminę reprezentowały
dwa Koła Gospodyń: z Domasławia i Tyńca
nas Ślęzą. Przygotowane stoły zachwycały
różnorodnością potraw i ozdób wielkanocnych, a występy artystyczne bardzo
się podobały publiczności, licznie odwiedzającej wystawę.
Janusz Kołodziej

KGW Tyniec nad Ślęzą

KGW Domasław
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IX Międzynarodowy Turniej Karate S
W miniony weekend 6 kwietnia mogliśmy obserwować imponujące zmagania zawodników karate. W Hali Sportowo-Widowiskowej im. Adama Wójcika w Kobierzycach odbył się IX Międzynarodowy Turniej Karate Shinkyokushin Kobierzyce Cup 2019. Patronat honorowy nad imprezą objął Ryszard
Pacholik Wójt Gminy Kobierzyce. Kobierzyce miały zaszczyt gościć 600 zawodników m.in.: z Rosji, Ukrainy, Czech oraz z wielu znanych klubów, reprezentujących 45 miejscowości z terenu całej Polski. Kobierzycka impreza jest
jednym z największych młodzieżowych turniejów karate shinkyokushin
w Europie. Młodzież i dzieci biorące udział w turnieju stworzyli niesamowitą
atmosferę, a licznie zgromadzona publiczność dopingowała każdą walkę.
Najmłodsi uczestnicy w kategorii wiekowej 6 lat i wadze poniżej 25 kg
toczyli jednominutowe walki, najstarsi - siedemnastolatkowie, w kategorii
wagowej powyżej 80 kg – trzyminutowe.

Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonali: Sekretarz Gminy Kobierzyce
Maria Wilk, Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Henryk Łoposzko, Dyrektor KOSiR Maja Muszyńska
oraz Shihan Jacek Lamot - organizator turnieju. Gościem specjalnym była
Renata Granowska Wiceprezydent Wrocławia. W trakcie ceremonii otwarcia dwóch pracowników KOSiR zostało uhonorowanych za długoletnią
pracę: Stanisław Niedźwiedź za 45-lecie pracy oraz Sebastian Słobodzian
za 20-lecie. Dyrektor KOSiR Maja Muszyńska wspólnie z Sensei Dariuszem
Kwietniem, instruktorem KOSiR podziękowali władzom gminy za wspieranie
sekcji karate, która ciągle rozwija się pod kątem sportowym, a jej grupa
wyczynowa reprezentuje gminę na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Na co dzień w sekcjach karate KOSIR trenuje blisko 200 osób (dzieci,
młodzieży, dorosłych).

Ważne, aby Sensei miał mocnego d
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Shinkyokushin Kobierzyce Cup 2019

Zawody dostarczyły wielu emocji. Publiczność podziwiała widowiskowe
walki, a zawodnicy wykazali się nie tylko dużymi umiejętnościami, ale
także mocnym duchem. Wśród zwycięzców nie zabrakło i kobierzyckiego
akcentu. Zawodnicy z Kobierzyc mogą pochwalić się sukcesami - pierwsze
miejsca w swoich kategoriach zajęli: Daria Zając, Marysia Warmuła, Piotr
Korłub, Natalia Karwacka; drugie miejsca: Aleksandra Kiełkowicz, Martyna
Sidorenko, Patrycja Bihun, Monika Kurzątkowska, Oliwia Kurzątkowska,
Gabriel Szczepański, Michał Pilny; trzecie miejsca: Jakub Kiszewski, Konrad
Derejczyk, Nina Kuchar, Jakub Flis, Kinga Zając. Wręczenia nagród dokonali: Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska, Radny
Gminy Kobierzyce Wiesław Szwed, Dyrektor KOSiR Maja Muszyńska oraz
Shihan Jacek Lamot.

ducha walki oraz niezłomną wiarę
– Masutatsu Oyama

6 kwietnia okazał się wielkim świętem karate. Spotkanie tak wielu klubów
i pokazanie znakomitych umiejętności zawodników pozwoliło publiczności
przyjrzeć się temu sportowi od jak najlepszej strony. Może zachęciło kogoś do rozpoczęcia swojej przygody z karate. Młodzież, która wzięła udział
w turnieju stworzyła przyjacielską atmosferę i współzawodniczyła w duchu wzajemnego szacunku.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!
W przyszłym roku przed nami XX - jubileuszowa edycja wydarzenia.
Na wszystkich uczestników i gości czekają niespodzianki, o których myślą
już organizatorzy. Już teraz serdecznie Państwa zapraszamy!

Osu!

fot. Maciej Wełyczko
Agnieszka Jankowska-Jakus
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Dolnośląskie Dni Bezpieczeństwa w Przedszkolu
Samorządowym w Kobierzycach
Wiek przedszkolny jest najbardziej właściwym do kształtowania prawidłowych
postaw dzieci w kwestii bezpieczeństwa
w ruchu drogowym. Głównym założeniem edukacji dla bezpieczeństwa jest
wykształcenie u dziecka umiejętności
i nawyków unikania zagrożeń, umiejętności przyswojenia sobie określonych
norm poprawnych zachowań. Wiemy, że
przyniesie to oczekiwane efekty w latach
następnych w rozwoju młodego człowieka. Przedszkole w Kobierzycach każdego
roku bierze czynny udział w akcji Dolnośląskie Dni Bezpieczeństwa. W związku
z tym w przedszkolu odbyło się spotkanie
dzieci ze służbami mundurowymi policji,
straży pożarnej, oraz przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad. Dzieci ze wszystkich grup

przedszkolnych w asyście policjantów
oraz Komisarza Lwa doskonaliły umiejętność właściwego uczestnictwa w ruchu
drogowym i przechodzenia przez pasy,
wysłuchały pogadanki o bezpieczeństwie
i obejrzały prezentację multimedialną
uczącą bezpiecznego i właściwego zachowania podczas zabaw i w sytuacjach dnia
codziennego. Przedszkolaki podczas zajęć
były bardzo aktywne i wykazały się dużą
znajomością zagadnień z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym – wszystkie
dzieci wiedziały jak należy zachować się
na drodze, znały też wierszyki i piosenki
przypominające o zasadach bezpieczeństwa na drodze. Na zakończenie dzieci
dostały kamizelki ostrzegawcze z elementami odblaskowymi.
Iwona Liniewicz

Światowy
Dzień Matematyki

Młodzież uczy się
pomagać!

Już po raz trzeci wolontariusze z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanach
Wrocławskich włączyli się do akcji charytatywnej Pola nadziei na rzecz Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla dzieci. 30
marca 2019 roku w Centrum Handlowym
Magnolia Park w godz. od 12.00-15.00
wolontariusze z gimnazjum w liczbie 45
osób, a w godz. od 15.00-18.00 wolontariusze z klas VIII, 37 osób, kwestowali
na rzecz nieuleczalnie chorych dzieci
z Dolnego Śląska. Wyróżniali się wśród
przechodniów, gdyż byli ubrani w żółte
koszulki fundacji i wyposażeni w ponumerowane puszki, mieli również naklejki i żółte balony, którymi obdarowywali
darczyńców. Dla wielu wolontariuszy nie
było to wcale łatwe zadanie. Trzeba było
pokonać nieśmiałość i często zmierzyć

12 marca br. od rana uczniowie poszczególnych klas w Szkole Podstawowej
w Wysokiej pracowali nad zadaniem matematycznym. Liczyli, planowali, przygotowywali prezentację. Niemal wszyscy
z ogromnym zaangażowaniem szukali
niezbędnych informacji, a wybrańcy
ćwiczyli występ przed publicznością.
Zadanie polegało na tym, by zaplanować jak najatrakcyjniejszą wycieczkę
dla uczniów całej klasy przy ściśle określonym budżecie. Trzeba było sprawdzić
wszystko: od cen biletów na pociąg po
trasy przejścia z miejsca noclegu do kolejnych punktów zwiedzania. Należało pamiętać o wszystkich szczegółach,
kontrolować nie tylko wydatki, ale i czas
przeznaczony na wycieczkę. Tempo pracy było żywe. Warto było się starać, aby
uzyskać punkty z zachowania i bardzo
dobre oceny z wybranego przedmiotu.
się z niechęcią przechodniów. Jak sami Tak, z wybranego przedmiotu! Uczniowie
mówili zdarzało się, że przechodnie omi- pracowali bowiem metodą WebQuest
jali ich szerokim łukiem. Niektórzy jednak zorientowaną na badania w oparciu o inporadzili sobie bardzo dobrze, rozma- strukcję. Wyjściowym źródłem informacji
wiali nawet po angielsku. Byli i tacy dla w badaniach uczestników projektu jest
których jedna puszka nie wystarczyła. internet. Uczestnicy projektu wykorzyWszyscy jednak twierdzili, że było to dla stywali wiedzę i umiejętności ze wszystnich ciekawe i pouczające doświadczenie,
które w przyszłości zaowocuje większym
zrozumieniem dla ludzi potrzebujących.
Serdecznie dziękuję wszystkim wolontariuszom, którzy w ten piękny sobotni
dzień, pomimo zmęczenia po trzygodzinnym kwestowaniu, poświęcili swój wolny
czas, aby pomagać innym. Dzięki Waszym działaniom sprawicie radość nieuleczalnie chorym dzieciom i przyczynicie
się do polepszenia ich codziennego życia.
Joanna Para

kich przedmiotów. Dzień Matematyki
został stworzony po to, aby dać uczniom
trochę odmiany w nauce matematyki.
Udział w grach i zabawach matematycznych ma na celu pokazać inną stronę tej
nauki. Matematyka może być przyjemna
i dawać radość. Dzień Matematyki kierowany jest do wszystkich! Nawet tych
(a może przede wszystkim tych), którzy
nie lubią matematyki. Rozwiązywanie
zadań ma sprawić przyjemność, a nie być
kolejnym testem. Uczniowie przekonali
się, że zaproponowane im zadania nie wymagają wiedzy matematycznej - wystarczy otwarty umysł i chęć do zabawy matematyką. A oto lista nagrodzonych klas:
I zmiana
klasy V – VI:
1m. kl. Ve, 2m. kl. Vc, 3m. kl. VI b
klasy VII- VIII :
1m. kl. VII a i kl. VII b, 2m. kl. VIII a,
3m. kl. VIII b
II zmiana
klasy IV - V:
1m. kl. Vb, 2m. kl. IV d, 3m. kl. IV c
Izabela Wąsik-Syta
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Sprzątanie
Świata
W dniu 22 marca 2019 roku klasa 2c i 3a
wzięły udział w akcji Sprzątania Świata.
Uczniowie pod nadzorem wychowawców oraz sołtysa Kobierzyc Jana Biesiady
porządkowali park. Szczególną atrakcją
była obserwacja zmieniającej się przyrody
wiosną. Dzieci z uwagą słuchały ciekawostek przyrodniczo-historycznych, którymi
dzielił się pan Jan. Na zakończenie wszyscy uczniowie wraz z opiekunami zostali
zaproszeni na grilla. Organizatorami akcji
byli sołtys i rada sołecka z Kobierzyc oraz
gminny radny Wiesław Szwed.
Janusz Kołodziej
Sołtys Jan Biesiada z gromadką pomocników

Marcowo-kwietniowe nowinki z KOK-u
15 marca 2019 roku w Kobierzyckim
Ośrodku Kultury odbyły się eliminacje
gminne XIX Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego uczniów szkół podstawowych klas IV-VI. Udział wzięło 23 uczniów
z naszej gminy. Jury pod przewodnictwem Bożeny Bordnik wyłoniło zwycięzców w dwóch kategoriach. W recytacji
zwyciężył Oliwier Smułka, w poezji śpiewanej I miejsce zajęła Alicja Żelazowska.
Obok nich, do etapu powiatowego zakwalifikowano: Maję Ostaszewską, Mateusza Krzykałę oraz Ewę Lech.

Przedszkolaki z Kobierzyc były zachwycone spotkaniem

Tydzień później odbyły się warsztaty chó- atmosferze dzieci zaprezentowały atrakralne oraz koncert Śpiewajmy razem. Wzięły cyjny repertuar, także w języku angielw nim udział chór Insieme z KOK pod dy- skim a nawet w dialektach afrykańskich.
rekcją Aleksandry Tarnowskiej i chór BeZ kolei biblioteka w Kobierzycach zamole z SP nr 82 we Wrocławiu kierowany
prosiła 24 marca na wiosenne Florotypie,
przez Klaudię Karczmarz. Udana inicjatyczyli spotkanie poetycko-plastyczne
wa zwieńczona została wspólnym wystęz udziałem Elżbiety Wodały, która wykopem w sali widowiskowej. W rodzinnej

nuje obrazy z suszonych liści i nasion oraz
poetki Barbary Iwanowskiej opisującej
wierszem każdy z zaprezentowanych obrazów. Kwietniowa Pora dla seniora (4.04)
była natomiast pouczającym spotkaniem
z policją, poświęconym tematom bezpieczeństwa, metodom działań oszustów,
prawom konsumenckim oraz korzyściom

płynącym ze stosowania aplikacji Moja
Komenda. Udział w nim wzięli sierż. szt.
Bartosz Mrówka z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii KP Wrocław Krzyki oraz
inspektor Piotr Berkowski z Biura Rzecznika Praw Konsumentów przy Starostwie
Powiatowym we Wrocławiu.
Izabella Starzec-Kosowska

Dzień Kobiet - „Kobiety Kobietom”, „Matka” Jerzego
Szaniawskiego i Stowarzyszenie Miłośników Krzyżowic
nie tylko mieszkańcy wsi, ale i całej gminy.
Frekwencja była niespodziewanie duża
i sala pękała w szwach. Obecni byli m. in.
Maria Wilk - Sekretarz Gminy Kobierzyce
oraz Joanna Szymkowska - Kierownik
Działu Kultura w KOK. Radny Andrzej
Krzesłowski z sołtysem Andrzejem Włodarskim wręczyli kwiaty wraz z życzeniami wszystkim Paniom.

Z okazji Dnia Kobiet w ramach akcji Kobiety
Kobietom w świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach Członkowie Stowarzyszenia Miłośników Krzyżowic wystawili jednoaktówkę
Matka Jerzego Szaniawskiego. W role
główne wcielili się prezes SMK Stefania
Wiatroszak - jako Matka, Monika Węgłowska - Pani, Marta Miśta - Córka, oraz Patryk
Maćków - jako Leśniczy. Przedstawienie niezwykłe. Gra aktorska, scenografia, i sama
sztuka była tak emocjonująca i przejmująca, że oglądający na długo ją zapamiętają.
Po przedstawieniu na mieszkańców czekało jeszcze moc atrakcji. Swoje talenty
bowiem pokazały młode krzyżowiczanki: Kornelia Mika, Łucja Mika oraz Wiktoria
Węgłowska, które występem wokalnym
oczarowały widzów. Dziewczyny przepięknie zaśpiewały, co publiczność doceniła gromkimi brawami. Sołtys wsi An-

Sołtys Andrzej Włodarski składa życzenia

drzej Włodarski złożył wszystkim paniom
życzenia z okazji ich święta, po czym do
sali wjechał tort oraz szampan, które
pan sołtys ufundował. Był słodki upominek przygotowany przez Członkinie SMK,
oraz kwiatki przygotowane przez dzieci

ze świetlic wiejskich z Magnic i Krzyżowic,
czego inicjatorką była Urszula Kańska,
opiekunka świetlicy środowiskowej w Krzyżowicach. Przy tej okazji pragniemy serdecznie podziękować Pani Uli i kochanym
dzieciaczkom. Na przedstawienie przybyli

Owacje przez długie minuty na stojąco
świadczą o tym, że przedstawienie naprawdę podobało się publiczności. Dzięki
takiemu aplauzowi wiemy i mamy przekonanie, że dzisiaj żywy teatr jest bardzo
ludziom potrzebny. Stowarzyszenie Miłośników Krzyżowic i sołtys wsi Krzyżowice
składają wszystkim serdeczne podziękowania, za tak liczne przybycie.
Monika Węgłowska
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K1, K2, T3… START

Wraz z nadejściem cieplejszych dni coraz
więcej osób rozpoczyna na naszym terenie sezon rowerowy. Są wśród nich mieszkańcy jak i turyści spoza gminy, są kolarze
ale także dojeżdżający do pracy i uczniowie. Rowery - co jeszcze jakiś czas temu
było trudne do wyobrażenia, są coraz popularniejsze i modne. Rowery elektryczne
pozwalają pokonywać dłuższe dystanse
i są dostępne także dla osób, które nie
mogłyby podróżować tradycyjnymi jednośladami. To jednak te tradycyjne bicykle
wciąż królują na trasach i oby tak zostało.
Wysiłek fizyczny w połączeniu ze świeżym
powietrzem i pięknem krajobrazu stanowi znakomitą odpowiedź na problemy
zanieczyszczenia powietrza, korki samochodowe, czy brak ruchu jakie wielu z nas
towarzyszą w codziennym życiu.
Warto przypomnieć, że w naszej gminie
w ubiegłym roku zakończono realizację
bardzo ważnych inwestycji, które pozwoliły
wytyczyć trasę rowerową od Kobierzyc do
granic Wrocławia. Trasa T3 przebiega w części po wydzielonych drogach dla rowerów,
a w części po drogach lokalnych o małym
natężeniu ruchu. Oznakowanie trasy, które
na pierwszy rzut oka może wydać się nietypowe, wynika z ustaleń z Wrocławiem,
w którym trasa ma znaleźć kontynuację
wzdłuż ul. Karkonoskiej i dalej do centrum.
Brakujący jej odcinek, właśnie w ul. Karkonoskiej czeka wciąż na realizację w ramach
dofinansowania ze środków unijnych, jest
szansa, że powstanie w 2020 r. Docelowo
w mieście i jego okolicach ma powstać cała
sieć tras znakowanych właśnie symbolem
T. Z trasy T3 na naszym terenie korzysta
najwięcej osób i najbardziej możemy właśnie ją polecić np. rodzinom z dziećmi jako
najbezpieczniejszą. Dodatkowo na odcinku Kobierzyce – Wrocław Główny w dniu
1 maja ponownie w dni wolne od pracy
rozpocznie kursowanie cyklobus, czyli specjalny autobus z przyczepą na rowery. Załadunek i wyładunek rowerów możliwy jest
oprócz przystanków końcowych – Dworzec
w Kobierzycach i przystanek obok Dworca
we Wrocławiu (około 100 m od wejścia

szy, stąd tam utrzymaliśmy wcześniejsze
trasy wprowadzając tylko korektę oznakowań i przebiegu w miejscach, gdzie można było wybrać wariant bezpieczniejszy
dla rowerzysty. Trasy K1 i K2 to większa
i mniejsza pętla po południu gminy. W tym
roku będziemy jeszcze uzupełniać oznakowania, ale już dziś polecamy wycieczki
po tych terenach wszystkim, którzy chcą
odpocząć od miejskiego zgiełku i obcować z przyrodą. Na trasach naturalnymi
T3 wykorzystuje część wybudowanych
miejscami wypoczynku są liczne świetlice
dróg dla rowerów w Węźle Bielańskim.
i place zabaw, szczególnie można też poW 2018 r. powstało tam ponad 4,5 km dróg
lecić odcinek położony koło najwyższego
dla rowerów i ponad 2,5 km chodników.
punktu w gminie, który znajduje się na
Co bardzo cieszy, z infrastruktury tej kodrodze Pustków Wilczkowski – Damianorzystają nie tylko klienci, ale także pracowwice. Wymaga on co prawda pewnego
nicy firm zlokalizowanych w strefach akwysiłku, ale w nagrodę na szczycie wznietywności gospodarczej, którzy wybierają
sienia czeka na nas piękna panorama na
taką drogę dotarcia do miejsca pracy.
masyw Ślęży i dalej położne góry. Trasy K1
Na południu gminy ruch samochodowy i K2 nie są pozbawione mankamentów.
jest na drogach lokalnych o wiele mniej- Należą do nich przecięcia drogi krajowej

tylnego przy ul. Suchej w kierunku ul. Hubskiej) także w Ślęzie koło Zamku Topacz
i na pętli Krzyki. Autobus wspiera słabszych
rowerzystów, którzy chcieliby pojechać
do lub z Wrocławia tylko w jedną stronę,
jak również może zostać wykorzystany do
przeniesienia nas z rowerem na miejsce
startu dalszej wycieczki bez konieczności
używania samochodu. Odjazdy z Kobierzyc: 8.00, 10.30, 13.00, 15.30.

nr 8, czy drogi wojewódzkiej nr 346, albo
niekomfortowy dla roweru odcinek kamiennej nawierzchni Tyniec nad Ślęzą
– Pustków Wilczkowski. Z drugiej strony
czynione są starania aby w miarę upływu
lat takie niebezpieczeństwa i utrudnienia
ograniczać. W Wierzbicach i Królikowicach
trasy nie prowadzą już główną drogą,
ale nowymi asfaltami, jakie znalazły się
na wcześniejszych drogach gruntowych.
Nowa droga dla rowerów łączy Kobierzyce
z Królikowicami. Już dziś zapraszamy zatem na nasze trasy. Musimy uprzedzić, że
dodatkową ostrożność w 2019 r. i 2020 r.
trzeba zachować w miejscach objętych
budową kanalizacji sanitarnej.
Wszelkie uwagi dotyczące oznakowania,
przebiegu tras, czy sugestie prosimy zgłaszać do Urzędu Gminy Kobierzyce na
adres e-mail: rkrasicki@ugk.pl.
Rafał Krasicki
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Sukces młodych szachistów ze szkoły z Wysokiej
Blisko 500 młodych szachistów reprezentujących 40 najlepszych szkół Dolnego
Śląska, w których program szachowy
realizowany jest w klasach 1-3, stawiło
się już po raz drugi w gościnnych progach Regionalnego Centrum Sportowego
w Lubinie, by wziąć udział w Mistrzostwach Dolnego Śląska Ogólnopolskiego Projektu Szachy w Szkole. Każdy
uczestnik mistrzostw dysponował 15 minutami na rozegranie całej partii. W ceremonii otwarcia uczestniczyli między innymi:
Prezydent Lubina Robert Raczyński, Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury UM
Lubina Andrzej Pudełko, Prezes Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie
Piotr Midziak i Sekretarz Dolnośląskiego
Związku Szachowego Piotr Klukiewicz.
Zacięte pięć godzin emocjonujących
partii na 250 szachownicach przyniosły
rozstrzygnięcia, które pozwoliły wyłonić
najlepszych młodych zawodników. Wy-

kazali się oni najwyższymi umiejętnościami, szachową wiedzą i odpornością na
stres. Zespół Szkolno-Przedszkolny z Wysokiej zdobył ogółem 47 pkt i został Mi-

ra kontynuuje piękną pracę Przedszkola
na Orlej Polanie. Trzecie miejsce zdobył
ubiegłoroczny zwycięzca – reprezentacja SP 71 z Wrocławia – 46 pkt. Pierwsze
miejsce młodych szachistów ze szkoły
podstawowej z Wysokiej nie jest niespodzianką, bowiem przy wielkim wsparciu
dyrekcji szkoły, program szachowy realizowany jest w 16 klasach, co przynosi
wymierne efekty. Zawody zostały znakomicie przygotowane i przeprowadzone przez pracowników CRS z Prezesem
Piotrem Midziakiem na czele. Wszyscy
uczestnicy otrzymali piękne dyplomy
i upominki przygotowane przez Urząd
Miejski Lubina. Impreza została perfekcyjnie przeprowadzona przez działaczy
i sędziów Dolnośląskiego Związku Szastrzem Dolnego Śląska Ogólnopolskiego chowego i pracowników Regionalnego
Projektu Szachy w Szkole. Drugie miejsce Centrum Sportowego w Lubiniu.
zdobyła nieoczekiwanie, ale całkowicie
zasłużenie SP 2 z Ziębic – 46,5 pkt, któcMaster Krzysztof Krupa

Wyniki I Mistrzostw Szkół Podstawowych
Gminy Kobierzyce w judo
Dnia 30 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej w Tyńcu Małym odbyły się
I Mistrzostwa Szkół Podstawowych Gminy Kobierzyce w judo. Startowało 73
reprezentantów pięciu szkół z Gminy Kobierzyce. Turniej stał na dobrym poziomie sportowym. Dzieci były podzielone
według wieku, wagi oraz stażu treningowego. Każdy uczestnik otrzymał medal,
dyplom oraz koszulkę.
Klasyfikacja drużynowa szkół była liczona
na podstawie wyników indywidualnych
dzieci (1. miejsce - 4 punkty, 2 miejsce - 2
punkty, kolejne - 1 punkt).
Organizatorem zawodów był Uczniowski Klub Sportowy Judo Tyniec Mały,
a zawody były sfinansowane ze środków
własnych klubu przy dużym wsparciu
finansowym Gminy Kobierzyce. Przy organizacji turnieju pomagała sekcja judo
Juvenii Wrocław.
Zwycięzcami poszczególnych kategorii zostali:
Dawid Waniszewski – Kobierzyce, Rafał Kowalik – Wysoka, Tymon Kowalski
– Wysoka, Kacper Suski – Tyniec Mały,
Kuba Jaksa – Kobierzyce, Tymon Nowak
– Tyniec Mały, Maja Cisek – Bielany Wrocławskie, Artur Łopuszniak – Bielany Wrocławskie, Rodion Kharczuk – Tyniec Mały,
Maja Alashi – Tyniec Mały, Karol Matusiak
– Tyniec Mały, Cyprian Kozera – Tyniec
Mały, Filip Cisek – Bielany Wrocławskie,
Hania Odrowąż-Wilkońska – Tyniec Mały,
Szymon Sopata – Kobierzyce, Jan Kaczmarek – Tyniec Mały, Jakub Kaczmarek
– Wysoka, Emanuel Łukawski – Bielany
Wrocławskie, Mateusz Kostian – Bielany
Wrocławskie, Maksymilian Mastalerz –

Bielany Wrocławskie, Wiktor Gardyński –
Kobierzyce, Maksymilian Włoszek – Pustków Żurawski, Maja Krasińska – Tyniec
Mały, Adam Brzóska – Tyniec Mały.
Radosław Zamęcki

Miejsce
1.
2.
3.
4.
5.

Szkoła
Tyniec Mały
Wysoka
Bielany Wrocławskie
Kobierzyce
Pustków Żurawski

Liczba
uczestników
23
28
10
10
2

Liczba
punktów
59
52
29
25
5

Złote
medale
10
3
6
4
1

Srebrne
medale
6
13
1
3
1

Brązowe
medale
7
14
3
3
0

