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informacje gminne

moja gmina - moja wieś

Ważne telefony
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy

Ryszard Pacholik
Piotr Kopeć
Maria Prodeus
Maria Wilk

RADA GMINY

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec
Zastępca Przewodniczącego Henryk Łoposzko
Magdalena MarszałekBiuro Rady Gminy
-Wojciechowska
Kamila Pięta
REFERAT OGÓLNY I SPRAW OBYWATELSKICH

Kierownik Referatu
Biuro Obsługi Klienta
Sekretariat
Dowody osobiste

REFERAT FINANSOWY

Joanna Kłodzińska
Anna Muraczewska
Barbara Hebda
Magdalena Sypniewicz
Anna Rytarowska
Małgorzata Biesiada

Wymiar podatków lokalnych od osób fizycznych
Joanna Szymczak
Agnieszka Łysakowska
Edyta Duniec
Wymiar podatków lokalnych od osób prawnych
Jacek Skrzyniarz
Anna Bojdo
Księgowość podatkowa
Marek Wilk
Egzekucja
Anna Muraczewska
Kasa

OGŁOSZENIE
71 36 98 128
71 36 98 126
71 36 98 123
71 36 98 127
601 549 532
607 439 039
71 36 98 120

71 36 98 209
71 36 98 130
71 36 98 105
71 36 98 106
71 36 98 125
71 36 98 190
71 36 98 103
71 36 98 131
71 36 98 132
71 36 98 113
71 36 98 104
71 36 98 141
71 36 98 122

Rafał Krasicki
Kierownik referatu
Piotr Ligas
Zastępca kierownika
Komunikacja zbiorowa, interwencje
Małgorzata Seredyńska
Insp. nadzoru inwestorskiego Anna Frelkiewicz
Wodociągi, kanalizacja, melioracje
Grzegorz Morawski
Dariusz Mirek
Drogi gminne i infrastruktura Joanna Najmrodzka
Architektura i budownictwo Grzegorz Maszka
Zdzisław Skrzyniarz
Katarzyna Domańska
Gospodarka nieruchomościami i geodezja
Marta Borkowska
Magdalena Cendrowicz
Monika Szczęśniak
Gospodarka komunalna
Jarosław Komorowski
Zbigniew Ratajewski
Elżbieta Nawrocka
Ochrona środowiska
Monika Pilichowska

71 36 98 214
71 36 98 191

Monika Penczak
Anna Dudarska
Sylwester Janaszkiewicz
Angelika Olejnik
Paweł Piwowarski

71 36 98 226
71 36 98 155
71 36 98 176
71 36 98 161
71 36 98 162

Kierownik referatu
Pozyskiwanie środków zew.
Zamówienia publiczne

REFERAT EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

Kierownik referatu
Sport
Oświata i kultura

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC

Kadry
Promocja gminy
Informatyka

Działalność gospodarcza
Audytor wewnętrzny
Ewidencja ludności
Sprawy wojskowe i OC
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71 36 98 192
71 36 98 112
71 36 98 201
71 36 98 180
71 36 98 108
71 36 98 124
71 36 98 110
71 36 98 136
71 36 98 177
71 36 98 107
71 36 98 171
71 36 98 211
71 36 98 111

Barbara Świerczyńska

71 36 98 206

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

Syna
składają
Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce
wraz z pracownikami
Urzędu Gminy Kobierzyce

UWAGA KRADZIEŻ DRZEWEK
W ostatnim czasie w Gminie Kobierzyce pojawiły się przypadki kradzieży drzewek ozdobnych
rosnących na terenie naszych sołectw. W związku z tym apelujemy do Państwa o nie kupowanie drzewek z niewiadomych źródeł pochodzenia, a także zwrócenie uwagi na to, czy dana roślina nie jest oznakowana.

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu
dla lepszego kontaktu z mieszkańcami Gminy Kobierzyce uruchamia w Urzędzie Gminy Kobierzyce
w pokoju nr 30 „PUNKT KONTAKTOWY WKU”, dotyczący: - złożenia wniosku do służby przygotowawczej; - złożenia wniosku do służby w Narodowych
Siłach Rezerwowych; - złożenia wniosku o wydanie
zaświadczenia dotyczącego: przebiegu służby wojskowej, rodzaju i okresu przymusowego zatrudnienia w kopalni węgla, kamieniołomach itp., batalionów budowlanych w ramach odbywania zastępczej służby wojskowej, żołnierza z poboru 1949
roku wcielonego do ponadkontygentowych brygad „Służba Polsce”, uregulowanego stosunku do
służby wojskowej; - złożenia wniosku o wydanie
duplikatu książeczki wojskowej.
Punkt będzie czynny w dniach: 5 czerwca;
2 sierpnia, 2 października oraz 22 listopada 2012 r.
w godzinach od 12.30 do 13.30 w pokoju nr 30
(II piętro). Dodatkowe informacje w załączniku na
stronie internetowej gminy www.ugk.pl
Wójt Gminy Kobierzyce - Ryszard Pacholik

OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno - Montażowych EXPRIM Sp. z o.o. we Wrocławiu, zgodnie z Uchwałą nr XVI/169/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 2 marca 2012 r. ogłasza TARYFĘ DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW dla Gminy Kobierzyce.
TAB. 1. Wysokość cen za dostarczoną wodę
Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Grupa 1 - gospodarstwa domowe i
obiekty użyteczności publicznej

Cena

Jednostka

netto

z VAT

Cena za 1 m3 dostarczonej
wody

1,75

1,89

zł/m3

Grupa 2 - pozostali odbiorcy niewymienieni w grupie 1

Cena za 1 m3 dostarczonej
wody

3,60

3,89

zł/m3

Opłata stała

Stawka opłaty abonamentowej
za miesiąc

1,10

1,19

zł/miesiąc

TAB. 2. Wysokość cen za odprowadzone ścieki

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

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Radca Prawny

71 36 98 224
71 36 98 204

Anna Wilisowska
Wojciech Duczek
Edyta Chomiak
Iwona Witkowska

Stanowiska samodzielne

Państwu Annie i Józefowi Olszewskim
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

71 36 98 120

REFERAT BUDOWNICTWA, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
I ZASOBÓW NATURALNYCH

REFERAT ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH I ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH

Uwaga! Punkt informacyjny
WKU Wrocław

71 36 98 208
71 36 98 163
71 36 98 138
71 36 98 200
71 36 98 199
71 36 98 205
71 36 98 203
71 36 98 189
71 36 98 202
71 36 98 000
71 36 98 017

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Grupa 1 - gospodarstwa domowe i
obiekty użyteczności publicznej
Grupa 2 - pozostali odbiorcy niewymienieni w grupie 1

Cena

Jednostka

netto

z VAT

Cena za 1 m3 odprowadzonych
ścieków

3,29

3,55

zł/m3

Cena za 1 m3 odprowadzonych
ścieków

8,10

8,75

zł/m3

Cena za odprowadzenie ścieków dla Grupy 1 jest po uwzględnieniu dopłaty przez Urząd Gminy Kobierzyce zgodnie z Uchwałą nr XVI/170/12 z dnia 2 marca 2012 r. Taryfa obowiązuje od 01.04.2012 r. do
31.03.2013 r.
Prezes Zarządu EXPRIM Sp. z o.o. Jerzy Zwiech

Wydawca: Urząd Gminy w Kobierzycach
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

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

Redaguje zespół: Wojciech Duczek, Agnieszka Jankowska - Jakus,
Krzysztof Kmiecik, Janusz Kołodziej, Piotr Kopeć, Elżbieta Regulska,
Wiesław Rytelewski, Anna Wilisowska, Maria Wilk, Małgorzata
Żurawska

informacje gminne
Spotkanie Inwestorów i Przedsiębiorców z terenu Gminy Kobierzyce

Małe i średnie przedsiębiorstwa
Coroczną tradycją stało się organizowanie spotkania Przedsiębiorców i Inwestorów z terenu Gminy Kobierzyce. W tym roku odbyło się ono 16 marca
w Zamku Topacz, w miejscowości Ślęza. Poświęcone było rozwojowi małej i średniej przedsiębiorczości.
Do Zamku Topacz przybyło ponad 200 gości
w tym m.in.: Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Jacek Protasiewicz, Poseł do Parlamentu Europejskiego Lidia Geringer de Oedenberg, Wicewojewoda Dolnośląski Ewa Mańkowska, Starosta Powiatu Wrocławskiego Andrzej
Szawan. -„Dzisiejsze Spotkanie Przedsiębiorców
i Inwestorów poświęcone jest średnim i małym
przedsiębiorstwom. Firmy te odgrywają istotną
rolę i mają wielki wpływ na harmonijny rozwój
gospodarczy gminy, jak i całego regionu. Istnieje
ścisła zależność między wielkimi zakładami pracy a mniejszymi firmami, które bardzo często ze
sobą współpracują. Właściciele takich podmiotów
gospodarczych uważnie śledzą i monitorują, jakie
duże firmy i o jakim profilu działają lub zamierzają rozpocząć swoją działalność na terenie Gminy
Kobierzyce. Widzą w tym fakcie szansę na własny
rozwój. Pomimo zmian dotyczących koniunktury
gospodarczej na światowych i europejskich rynkach, liczba zarejestrowanych podmiotów gospo-

darczych w naszej gminie stale wzrasta.”- mówił
Ryszard Pacholik Wójt Gminy Kobierzyce.

Wicewojewoda Ewa Mańkowska w trakcie
swojego wystąpienia podkreśliła przemyślaną
i skuteczną politykę władz samorządowych Gminy Kobierzyce, dzięki której możliwe jest wykorzystanie potencjału gminy.
W trakcie spotkania Wójt Gminy Kobierzyce
Ryszard Pacholik złożył na ręce Marii Nowak - Prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska
w Kobierzycach gratulacje w związku z wyjątkową okazją, jaką są obchody 65-lecia działalności
GS.
Wieczór został uświetniony występem kabaretu „Elita”.
„Chciałbym dzisiaj podziękować wszystkim
osobom i inwestorom, którzy przyczyniają się do
postępu na wielu płaszczyznach w Gminie Kobierzyce i angażując się, pomagają naszej gminie odnosić sukcesy.” – tak zakończył swoje wystąpienie
Ryszard Pacholik.
Po części oficjalnej toczyły się kuluarowe rozmowy i dyskusje, a przedsiębiorcy mieli możliwość podzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą.
Maria Okraszewska

Wyróżnienie „Pulsu Biznesu”

Ryszard Pacholik Samorządowym Menedżerem Regionu
Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik został laureatem plebiscytu organizowanego przez gazetę „Puls Biznesu” w kategorii
„Samorządowi Menedżerowie Regionu”.
Na specjalnej gali nagrodzono firmy i samorządowców z województwa dolnośląskiego i opolskiego.
Wyboru dokonali sami samorządowcy, a badanie wśród nich przeprowadziła firma „Pentor”.
W naszym regionie wyróżnieni zostali:
1. Ryszard Pacholik, Wójt Gminy Kobierzyce
2. Rafał Dutkiewicz – Prezydent Wrocławia
3. Wiesław Wabik – Burmistrz Polkowic.
Serdecznie gratulujemy!
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moja gmina - moja wieś

Dla mieszkańców wsi

Otwarcie świetlicy w Budziszowie

„…W Budziszowie to jest fajne życie, każdy rano wstaje o świcie. Wschody słońca wszyscy oglądają, przez dzień cały się nimi zachwycają…”

3.03. to imieniny miesiąca marca. Od tego roku
to także pamiętna data dla nas, mieszkańców Budziszowa. Tego dnia, późnym popołudniem miało miejsce uroczyste otwarcie oraz poświęcenie nowego budynku świetlicy wiejskiej. Tę nie-

codzienną, a jakże
oczekiwaną przez
nas chwilę rozpoczęli tradycyjnym
przecięciem wstęgi:
Wójt Ryszard Pacholik, Przewodniczący
Rady Gminy Czesław
Czerwiec, ks. Augustyn Szczepanik oraz
sołtys Artur Janecki.
Następnie przy wspólnej modlitwie ks. proboszcz poświęcił budynek, by posłużył
dla dobra każdego mieszkańca naszej wioski, aby wszyscy mogli
tu przychodzić z radością i zadowoleniem. Usłyszeliśmy wiele ciepłych słów od Wójta, jak to na
przestrzeni ostatnich lat Budziszów przerodził się
w naprawdę ładną i zadbaną wieś. Siłą wspólnej

Nie tylko o edukacji

XVII sesja Rady Gminy Kobierzyce
30 marca 2012 r. odbyła się XVII sesja Rady Gminy Kobierzyce, która była poświęcona „Oświacie na
terenie Gminy Kobierzyce”.
Podczas tematycznej części sesji swoje wystąpienia mieli m.in. przedstawiciele oświaty z terenu Powiatu Wrocławskiego oraz Gminy
Kobierzyce.
Zaprezentowano m.in. stan, funkcjonowanie
oraz rozwój placówek oświatowych w naszej gminie. Wójt Gminy Ryszard Pacholik mówił - „W gminie przybywa mieszkańców z małymi dziećmi.
Obecnie budujemy przedszkole samorządowe
w Pustkowie Żurawskim. W tym roku planowane
jest rozpoczęcie budowy nowego zespołu szkolno-przedszkolnego w Tyńcu Małym i rozpoczęcie
projektowania podobnego obiektu w miejscowości Wysoka. Takie działania pozwolą w dużej mierze zaspokoić potrzeby infrastruktury edukacyjnej w Gminie Kobierzyce”.
W drugiej część sesji radni podjęli uchwały związane ze zmianami w budżecie oraz Wielo-
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letniej Prognozie Finansowej Gminy Kobierzyce,
w której to zdecydowano głównie o przyśpieszeniu budowy zespołu szkolno-przedszkolnego
w Wysokiej.
Bardzo istotne dla mieszkańców wsi w naszej gminie było przyjęcie uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego w 2013 roku. Dzięki tej uchwale mieszkańcy poprzez zebrania wiejskie będą mieli większy wpływ na działania poprawy warunków życia w swoich miejscowościach.
Sumaryczna kwota na wszystkie miejscowości
w Gminie Kobierzyce w zakresie funduszu sołeckiego w 2013 roku wyniesie ok. 1 mln. zł.
Radni podjęli uchwały dotyczące miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego. Podjęto uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsiach: Wysoka, Ślęza, Biskupice Podgórne, Szczepankowice oraz Wierzbice. Podjęto także uchwały w sprawie nadania
nazw ulic w miejscowościach Bielany Wrocławskie i Cieszyce. Rada
Gminy Kobierzyce głosowała
przeciwko lokalizacji kasyna gier
w hotelu w Biskupicach Podgórnych.
Plany posiedzeń oraz wszystkie podjęte uchwały znajdują się
na stronie internetowej Urzędu
Gminy Kobierzyce www.ugk.pl
w zakładce BIP.
Agnieszka Jankowska-Jakus

pracy władz samorządowych i mieszkańców wsi
osiągnęliśmy długo oczekiwany cel, jakim jest
nowo otwarta świetlica wiejska. Po części oficjalnej, zaprezentowaliśmy piosenkę o Budziszowie
napisaną przez Mariana Fornalskiego - jednego
z mieszkańców. Jej słowa w najpełniejszy sposób
ukazują piękno codzienności naszej wsi. Po wspólnym toaście na uczestników uroczystości czekał
słodki poczęstunek przygotowany przez mieszkanki Budziszowa. Gmina Kobierzyce uzyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego z Programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi na
częściowe wyposażenie (krzesła i stoły) w kwocie
4 645,50 zł. Dziękujemy Firmie Gardinia za przekazanie 12 sztuk rolet okiennych do budynku naszej
świetlicy. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tego spotkania i pragniemy tak owocnej współpracy przy
każdym podobnym przedsięwzięciu.
Sołtys i Rada Sołecka

DOFINANSUJ
SWOJE POMYSŁY !
Zarząd Województwa Dolnośląskiego
za pośrednictwem
Stowarzyszenia LIDER A4
ogłosił konkurs na składanie wniosków
o przyznanie pomocy
w ramach działania 4.1/413
„Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013 na operacje,
które nie odpowiadają warunkom
przyznania pomocy w ramach Osi 3,
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów
tej osi tzw. Małe Projekty.
Termin składania wniosków:
od dnia 11.04.2012 do dnia 25.04.2012.
Po więcej szczegółów zapraszamy
do biura w Kobierzycach ul. Witosa 15
lub na www.lider-a4.pl

informacje gminne
Nowa inwestycja w Gminie Kobierzyce

Hotel Eclipse w Domasławiu
Już w niedługim czasie baza hotelowa na terenie Gminy Kobierzyce znacznie się powiększy. Swoje podwoje w połowie maja zamierza otworzyć hotel
Eclipse w Domasławiu.
- Co sprawiło, że wybrano właśnie taką lokalizację?
Michał Kruk, dyrektor operacyjny – Od kilkunastu lat ja i mój wspólnik Arkadiusz Iwiński
działamy w branży hotelarskiej i śledzimy lokalizacje pod budowę takich obiektów w całym kraju. O tym, że wybraliśmy Domasław zadecydowało kilka czynników, takich jak bliskość autostrady
A-4, Autostradowa Obwodnica Wrocławia, droga
krajowa nr 8, łatwy dojazd do lotniska, bliskość
dużej aglomeracji miejskiej, a także obecność na
tym terenie firm, prowadzących swoją działalność
w rejonie Węzła Bielańskiego, czy Parku Technologicznego LG.
Arkadiusz Iwiński, właściciel firmy „Prohotels” - Jeszcze przed zakupem gruntu pod inwestycję kontaktowaliśmy się z gminnymi władzami. Przyjazne nastawienie, kompetencja urzędników i szybkość w załatwianiu formalności utwierdziły nas w przekonaniu, że trafiliśmy we właściwe miejsce. Budujemy hotel „pod klucz”, zajmujemy się także konsultingiem i zarządzaniem tego
typu inwestycjami.
- Obiekt już dziś prezentuje się okazale,
mimo, że trwają jeszcze prace wykończeniowe.
Czy jest w nim coś szczególnego?
Michał Kruk - W naszych inwestycjach stawiamy na ekologię. Składa się na to między innymi

system solarny z energooszczędną kotłownią, inteligentna instalacja elektryczna, zaawansowany technicznie system oszczędzania wody i oświetlenie
ledowe.
Arkadiusz
Iwiński - Myślę, że nasi goście będą mile zaskoczeni, gdy zobaczą nasze
pomieszczenia.
W hotelu wszystkie
wnętrza mają indywidualną aranżację. Pragniemy, by gość nie
cierpiał na tak często
spotykaną w hotelach monotonię. Każdy poziom
hotelu ma odrębną stylistykę, którą cechuje: energia na parterze, nasycenie na I piętrze i harmonia
na najwyższej kondygnacji. Sprzyja temu odpowiednio dobrana kolorystyka.
- Kiedy zaprosicie pierwszych gości?
Arkadiusz Iwiński - Otwarcie obiektu powinno nastąpić w drugiej połowie maja. Do dyspozycji oddamy 43 komfortowo wyposażone pokoje,
4 wielofunkcyjne sale konferencyjne, w których

możemy jednocześnie przyjąć do 120 osób, restauracje i bar oraz część fitness i Spa.
Michał Kruk - W związku z otwarciem hotelu
poszukujemy pracowników, właśnie trwa rekrutacja na różne stanowiska. Tworzymy nowe miejsca
pracy i chcielibyśmy pracować z ludźmi z tego terenu. Uważamy, że pomoże to w stworzeniu przyjaznej atmosfery, a skorzystają na tym nasi goście.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał - Janusz Kołodziej

Razem z wojskiem

Porozumienie o współpracy
W dniu 16 marca 2012 r. zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Jednostką Wojskową 2748 we Wrocławiu reprezentowaną przez Dowódcę ppłk Sebastiana Kowalczuka a Gminą Kobierzyce reprezentowaną przez Wójta Gminy Ryszarda Pacholika.
W imieniu dowódcy porozumienie odebrał szef sekcji wychowawczej Jednostki Wojskowej 2748 por. Jerzy Banasiak.
Obie strony zobowiązały się
do wspólnego działania na rzecz
obronności państwa i kształtowania świadomości obronnej obywateli oraz upowszechniania pozytywnego wizerunku
żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Temu celowi mają służyć
między innymi wspólne przedsięwzięcia organizowane przez
Gminę Kobierzyce i Jednostkę
Wojskową 2748.
por. Jerzy Banasiak

Hotel Eclipse w Domasławiu
poszukuje pracowników
Obecnie trwa rekrutacja
na następujące stanowiska:

- recepcjonista
- pokojowa
- kelner
- kucharz
- pomoc kuchenna
- pracownik SPA
- konserwator
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie
CV na adres: rekrutacja@eclipsehotel.pl
Prosimy o nadsyłanie swoich ofert do dnia
15 kwietnia 2012 roku.
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„Drzwi szeroko otwarte” w bielańskiej szkole

Dla przyszłych uczniów
Tradycyjnie już, jak każdego roku na wiosnę, Gminny Zespół Szkół im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich miał okazję pochwalić się swoją ofertą
edukacyjną podczas Dni Otwartych szkoły. W dwa kolejne piątki 16 i 23 marca podwoje naszej placówki stanęły otworem dla każdego, kto zechciał nas
wtedy odwiedzić.

Na tę specjalną okazję przygotowany został
program prezentujący naszą szkołę, jej bogatą
ofertę edukacyjną oraz osiągnięcia naszych wychowanków. Zarówno Szkoła Podstawowa jak
i Gimnazjum udostępniły gościom piękne, dobrze
wyposażone gabinety i sale lekcyjne. Pokazały
występy teatralne i taneczne młodzieży i dzieci.

Zachęcały do zapoznania się z dodatkowymi zajęciami oferowanymi na terenie szkoły: licznymi
kołami zainteresowań i zajęciami pozalekcyjnymi. Bardzo ciekawie zaprezentowali się uczniowie
w maratonie zainteresowań, w matematycznych
łamigłówkach i zabawach z wielościanami z rurek,
w warsztatach przyrodniczych, przedstawieniach

Edukacja muzyczna w szkole

Projekt edukacyjny „W kocim świecie”

Koci bal

Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach w ramach realizacji projektu edukacyjnego
„W kocim świecie”, poznały sposób życia, odżywiania kota i jego różnorodne rasy.
Praca nad projektem została zwieńczona ”Kocim balem”, podczas którego dzieci prezentowały nie tylko wspaniałe stroje i maski kocie, ale rów-

teatralnych dla najmłodszych, średnich i tych najstarszych, oraz na ciekawych zajęciach przygotowanych przez bibliotekę szkolną. Uwagę zwiedzających przyciągnęły także interesujące warsztaty z kirigami – orgiami modułowego oraz zajęcia
z malowania obrazów na szkle. Specjalne grupy
uczniów oprowadzały przybyłych gości po szkole, służąc niezbędnymi informacjami, a całość tych
wyjątkowych spotkań z lokalną społecznością,
okraszona była licznymi prezentacjami multimedialnymi np. na temat patrona szkoły, osiągnięć
i sukcesów uczniów, czy działających w szkole trzech niezależnych gazetek szkolnych. Dzień
Otwarty szkoły zawsze jest okazją do dodatkowych spotkań z rodzicami obecnych i przyszłych
uczniów naszej placówki. Tak było i tym razem.
Szczególnie wiele rozmów toczyło się w Szkole Podstawowej, a dotyczyły one głównie przyszłych naszych „zerówkowiczów” oraz uczniów
klas I-szych. Rozmowom tym towarzyszyły nieraz
duże emocje, czemu nie można się dziwić zważywszy na fakt, jakiej grupy wiekowej one dotyczyły. Te specjalne spotkania z niezwykłymi gośćmi pozwoliły pokazać, że w szkole dzieje się dużo,
uczniowie i nauczyciele mają ciekawe pomysły na
uatrakcyjnienie nauki i czasu wolnego, a także to,
co najważniejsze dla każdego pedagoga – zapał
i chęć do pracy.
Jadwiga Kosińska

nież sprawdzały swoją wiedzę i umiejętności. Na
balu były śliczne kotki i koteczki, a kocie pląsy nie
miały końca.
M. Maciąg. P. Nowak

,,Spotkania
z Dziadkiem Bachem”
W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie klas
0-3 uczestniczą w cyklicznych spotkaniach
prowadzonych przez wrocławskiego muzyka
Tadeusza Nestorowicza.
Na każdym spotkaniu oprócz dawki teorii na
temat poznawanego instrumentu, dzieci bawią
się z Dziadkiem Bachem, tańczą, poznają nową
piosenkę i rozwiązują zagadki muzyczne.
W bieżącym roku szkolnym realizowane są
programy związane z poznawaniem różnych instrumentów takich jak fagot, puzon, gitara akustyczna, wiolonczela.
Dzięki takim spektaklom szkoła stwarza warunki do obcowania uczniów z „żywą” muzyką.
Otwiera uczniów na świat dźwięków, rozbudza
i wspiera ich zainteresowania oraz wskazuje przyjemność, jaką daje czynne i bierne obcowanie
z muzyką.
Renata Strysz
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Akcja charytatywna

Wyróżnienie
dla Gabriela

„Dzieci – Dzieciom” to akcja o charakterze charytatywnym, zainicjowana przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty oraz Dyrektora Opery
Wrocławskiej.

Jej celem jest pomoc dzieciom z ubogich rodzin i domów dziecka, poprzez sfinansowanie wyjazdów na letnie obozy sportowo – artystyczne.
Mając na uwadze szlachetny cel akcji, szkoły

z naszej gminy przyłączyły się do niej poprzez wykonanie masek karnawałowych. Będą one sprzedawane wraz z biletami na widowisko operowe
„Bal maskowy” G. Verdiego, które odbędzie się
w przeddzień meczu polskiej reprezentacji we
Wrocławiu jako przedsięwzięcie towarzyszące EURO 2012. W ramach akcji organizowany był
konkurs na najpiękniejszą maskę karnawałową.
Jury konkursu na etapie regionalnym doceniło
pracę Gabriela Siwerskiego ze Szkoły Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim przyznając mu
nagrodę.
Wielkie gratulacje. Życzymy sukcesów na dalszych etapach konkursu.
Danuta Pietraszewska

Piękny jubileusz

100 letnia mieszkanka
Domasławia
W dniu 7 marca odbyła się wyjątkowa uroczystość. Mieszkanka Domasławia Anna Gądek obchodziła
swoje 100 urodziny.
W uroczystości wzięła udział rodzina Jubilatki oraz znajomi.
Przyjęcie
uświetnił swoją obecnością
Ryszard Pacholik Wójt
Gminy Kobierzyce. „Gratuluję Pani pogody ducha, dobroci i wrażliwości, o którą w obecnych czasach tak trudno. Składam życzenia
zdrowia, spokoju, radości i satysfakcji z własnych dokonań” - mówił
pan Wójt.
Pani Annie zaśpiewano nie „100”, a „200
lat”.
„W dniu moich setnych urodzin pragnę Was
wszystkich ugościć w tych skromnych progach.
Większą część mojego życia tutaj właśnie spędziłam.” – tymi słowami Jubilatka przyjęła gości.
Wójt Gminy wręczył Pani Annie listy gratulacyjne od Prezesa Rady Ministrów oraz Wojewody
Dolnośląskiego.
Pani Anna Gądek urodziła się 6 marca 1912 r.

w Koniuszkowie, koło Lwowa, a w Domasławiu
mieszka od 1947 roku.
Jej wielkim majątkiem, jak sama napisała, jest
rodzina. Ma ośmioro dzieci, dziesięcioro wnuków
oraz siedemnaścioro prawnuków.
Do swoich późnych lat, czyli do 95 roku życia
uprawiała kawałek ziemi dla własnych potrzeb.
Maria Okraszewska

Podniosła uroczystość

Kolejne Złote Gody!
12 marca 2012 roku w Gminnym Centrum Kultury i Sportu cztery pary małżeńskie obchodziły swoje Złote Gody.
W tym dniu Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard
Pacholik złożył najserdeczniejsze życzenia Państwu: Anieli i Józefowi Cierczek, Honoracie i Stanisławowi Masłowskim, Rozali i Tadeuszowi Dańków oraz Marii i Kazimierzowi Siwy, którzy obchodzili swoje wyjątkowe święto. W trakcie uroczystego spotkania pary odnowiły przysięgę małżeńską, a także zostały odznaczone medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznanymi przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Pary przy lampce szampana
i weselnym torcie, wspominały dawne czasy, ale
też opowiadały o tym, jak ich życie wygląda teraz
i jakie mają plany. Radosna atmosfera udzieliła się
wszystkim uczestnikom spotkania, choć niektórym zakręciła się łezka w oku.

Informujemy, że obchody Złotych Godów są
organizowane przez Urząd Gminy Kobierzyce na

wniosek złożony przez osoby zainteresowane np.
rodzinę, przyjaciół czy też samą parę małżeńską.
Agnieszka Jankowska-Jakus
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Żonkilowe działania

Pola Nadziei
„Pola Nadziei” to międzynarodowy program realizowany wyłącznie przez hospicja, polegający na sadzeniu żonkili. Kiedy zakwitną wiosną, są rozdawane w ulicznych kwestach.
Zadaniem kampanii „Pola Nadziei” jest nie tylko pozyskiwanie pieniędzy na rzecz hospicjów,
lecz także propagowanie niesienia bezinteresownej pomocy. Szerzenie idei hospicyjnej, mówienie
o potrzebie i możliwościach opieki nad chorymi,
ma uwrażliwiać społeczeństwo, przypominając
o chorych i cierpiących. Celem kampanii jest tak-

że propagowanie zasad opieki paliatywnej oraz
wolontariatu. Gminne szkoły włączyły się już w tę
kampanię w ubiegłym roku. W najbliższym czasie żonkilowe działania zostaną znów rozpoczęte
i na szerszą skalę realizowane, aby wspomóc
chore dzieci w pokonywaniu choroby i cierpienia.
,,Niech święto Wielkiej Nocy przyniesie wio-

senne kwiaty radości - żonkile, które od starożytności symbolizują zwycięską walkę życia nad
śmiercią, oraz niech przyniesie miłość i spokój.”
Świąt spędzonych wśród srebrnych bazi przy
wspólnym stole życzą pracownicy i wolontariusze
Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci

Cuda w Ewangeliach

Konkurs biblijny
III Międzyszkolny Konkurs Biblijny organizowany przez Szkołę Podstawową w Pustkowie Żurawskim został rozstrzygnięty 6 marca 2012 roku.
W zmaganiach biblijnych udział wzięło sześć reprezentacji szkół podstawowych z Kobierzyc, Tyńca Małego, Pustkowa Wilczkowskiego, Mietkowa,
SP nr 2 z Sobótki oraz Pustkowa Żurawskiego.
Tegoroczny projekt przebiegał pod hasłem
„Cuda Jezusa w Ewangeliach”, mottem zaś były
ewangeliczne zdania: „dla Boga nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37) oraz „Jeżeli znaków i cudów
nie zobaczycie, nie uwierzycie” (J 4,48). Komisję
konkursową tworzyli: siostra Emma ze Zgromadzenia Sióstr św. Józefa z Wierzbic, siostra Jolanta
Ziółkowska, sekretarz Wydziału Katechetycznego
Metropolitalnej Kurii Wrocławskiej oraz Krystyna
Witamborska, emerytowany nauczyciel polonista.
Zmaganiom konkursowym przyglądali się zaproszeni goście: Agata Combik dziennikarka „Gościa
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Niedzielnego”, ks. proboszcz Andrzej Ćwik, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk
Łoposzko. Drużyny rywalizowały w 5 konkurencjach. Najwyżej punktowany był etap, sprawdzający znajomość treści cudów z Ewangelii. Komisja zgodnie przyznała, że stopień trudności testu
był wysoki. Uczniowie musieli zmierzyć się między innymi z pytaniem do kogo Jezus skierował te
słowa i w jakich okolicznościach: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił” albo jaką monetę znalazł
Piotr w pyszczku ryby? Konkurencja ta tradycyjnie
była decydująca o ostatecznym wyniku konkur-

su. Najlepiej test napisała SP z Pustkowa Żurawskiego, zajmując miejsce I w konkursie, następnie Pustków Wilczkowski - II, Mietków - III, Tyniec
Mały - IV, Sobótka – V oraz Kobierzyce – VI miejsce. Artystyczną część konkursu wypełnił krótki przegląd piosenki religijnej. Zdaniem komisji
wszystkie występy były na swój sposób oryginalne, ujmujące, każda drużyna otrzymała po 17 na
18 możliwych punktów. Stałe od trzech lat części
konkursu to plakat oraz puzzle. Na plakatach dzieci ilustrowały wylosowany przez siebie cud, były
to m.in. uschnięte drzewo figowe, Łazarz, opętany przez Legion. Rozsypany obrazek w figury geometryczne okazał się w tym roku cudem w Kanie
Galilejskiej. Uwieńczeniem dnia było rozdanie pamiątkowych dyplomów i nagród. Patronat medialny nad przebiegiem konkursu sprawował tygodnik „Gość Niedzielny”, natomiast patronat honorowy Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej. Fundatorami nagród dla dzieci
byli: „Gość Niedzielny” – główny sponsor, Wydział
Katechetyczny Metropolitalnej Kurii Wrocławskiej,
Urząd Gminy Kobierzyce, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pustkowie Żurawskim, Multikino Pasaż Grunwaldzki Wrocław, Filharmonia im. Witolda
Lutosławskiego we Wrocławiu, Ogród Zoologiczny we Wrocławiu, Aquapark Wrocław, Wrocławski
Teatr Lalek. W organizacji projektu ważna była nie
sama rywalizacja, dlatego nagrody dla wszystkich
uczestników były wyrównane.
Celem głównym jest poznawanie Słowa Bożego, a forma konkursu i nagrody mają być dodatkową motywacją dla uczestników. Dlatego też gratulujemy wszystkim szkołom, które wzięły udział
w projekcie. Dziękujemy nauczycielom katechetom, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie
i podjęli trud przygotowania uczniów. Zapraszamy za rok.
Anna Miszon - koordynator projektu

rozmaitości
Z fantazją i humorem

Powitanie wiosny
Dzień 21 marca jest jednym z najbardziej oczekiwanych dni w roku, nie tylko przez dzieci i młodzież, która jak zwykle barwnie, z humorem i fantazją żegna zimę, witając jednocześnie nadejście wiosny. W tym roku przedszkolaki, dzieci i młodzież szkolna z Gminy Kobierzyce pod opieką nauczycieli, w różnoraki sposób świętowała ten wyjątkowy dzień. Były konkursy i zabawy, barwne korowody i występy artystyczne. Atrakcji nie brakowało, o czym świadczą poniższe zdjęcia.

Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim

Szkoła Podstawowa w Kobierzycach

Szkoła Podstawowa w Pustkowie Żurawskim

Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach

Gimnazjum w Kobierzycach

Przedszkole Samorządowe w Pustkowie Żurawskim
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„Młodzież zapobiega pożarom”

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
W dniu 14 marca br. w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach odbył się konkurs wiedzy pożarniczej. Jego organizatorem są strażacy z gminnych
jednostek ochotniczych straży pożarnych, Gminne Centrum Kultury i Sportu oraz Urząd Gminy w Kobierzycach.
W gminnym finale wzięło udział 36 osób. Eliminacje polegały na rozwiązywaniu 35-minutowego testu z wiedzy pożarniczo–ratowniczej.

W poszczególnych grupach wiekowych najlepsi
byli: Grupa 10 - 13 lat:
I miejsce: Marek Kaliton SP Kobierzyce - opie-

kun Ireneusz Stańczak
II miejsce: Grzegorz Kozioł SP Kobierzyceopiekun Ireneusz Stańczak
III miejsce: Tomasz Zagórski GZS Bielany Wrocławskie- opiekun Elwira Wiśniewska.
Grupa 14 - 16 lat:
I miejsce: Małgorzata Mazoń GZS Bielany Wrocławskie - opiekun Elwira Wiśniewska.
II miejsce: Adrian Biernat Gimnazjum Kobierzyce - opiekun Lucyna Wawrzyniak;
III miejsce: Wioletta Mróz Gimnazjum Kobierzyce - opiekun Lucyna Wawrzyniak.
Uroczystego wręczenia nagród, dyplomów
i upominków dokonała Sekretarz Gminy Maria
Wilk oraz kierownik Referatu Edukacji, Kultury
i Sportu Anna Wilisowska.
Dwie najlepsze osoby reprezentowały Gminę Kobierzyce w eliminacjach powiatowych, które odbyły się 27 marca. W grupie gimnazjalnej
2. miejsce zajął Adrian Biernat z Gimnazjum w Kobierzycach, a 4. miejsce zajęła Małgorzata Mazoń
z GZS Bielany Wrocławskie.
Henryk Maciej Bosiacki

Zawojowali Białystok

Śpiewać każdy może…
W dniach 23-25 marca, w Białymstoku odbył się XVI Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Super Mikrofon Radia Jard”.
Nie mogło zabraknąć na nim silnej reprezentacji Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach, która oprócz udziału w konkursie, miała
okazję nagrać kilka piosenek w profesjonalnym
studio.
Jak wielka siła drzemie w młodych wokalistach
z Kobierzyc świadczyć mogą wyniki festiwalu:
- duet: Agnieszka Faściszewska i Marta Tarnowska utworem „Seksapil” wyśpiewał pierwsze miejsce,
- Agnieszka Faściszewska i Paweł Dobrowolski
zajęli drugie miejsce, śpiewając piosenkę „When I
need you”.
W kategorii solistów pierwsze miejsce zajęła
Marta Tarnowska, która zaśpiewała piosenkę „Mówiłam żartem” a trzecie miejsce przypadło Pawłowi Dobrowolskiemu, za interpretację utworu „This
is the men’s world”.
Wyróżnienie za swój występ otrzymała Kalina
Bury.
Wisienką na torcie było zdobycie pierwszego miejsca przez zespół w składzie: Kalina Bury,
Agnieszka Faściszewska, Marta Tarnowska, Paulina Wójcik, Paweł Dobrowolski. Młodzi wokaliści
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wykonali „Psalm stojących w kolejce” z repertuaru
Krystyny Prońko. Dodatkowo organizatorzy przyznali zespołowi nagrodę specjalną w postaci do-

finansowania połowy kosztów wyjazdu na międzynarodowe festiwale do Bułgarii i Włoch.
Łukasz Wronkowski

rozmaitości/sport

Międzynarodowa rywalizacja

Sukcesy młodych tancerzy z Bielan
Wrocławskich

W dniu 17 marca w Żarach odbył się Polsko-Niemiecki Festiwal Tańca, w którym wystąpił zespół
taneczny „Rytm” z Centrum Działań Twórczych „KUŹNIA” w Bielanach Wrocławskich.

Grupa młodych tancerzy spisała się „na medal”, zajmując w kategorii „Inscenizacja” zaszczytne II miejsce. Zespół w tym składzie trenuje już
drugi sezon, ma na swoim koncie już dwa drugie i jedno trzecie miejsce wywalczone w innych

festiwalach tanecznych. Obecnie zespół mocno
pracuje i przymierza się do wzięcia udziału w kolejnych festiwalach tanecznych w Nowej Rudzie
i w Sulechowie.
Małgorzata Wiśniewska-Kałużny

Kolejne starty młodych judoków

Turniej w Jabloncu
25 marca 2012 r. zawodnicy naszego klubu wyjechali po raz pierwszy na zawody zagraniczne do
czeskiego Jablonca.
Wczesnym rankiem Maciek Kuczer, Maciek Szynalski, Michał Wargocki wraz z rodzicami udali się
na silnie obsadzony turniej judo o Puchar Czech.
W turnieju uczestniczyło łącznie 556 zawodników z 73 klubów z Niemiec, Słowacji, Polski oraz
Czech.
Po przyjeździe na miejsce chłopcy przystąpili
do obowiązkowego ważenia, a następnie do rozgrzewki i walk eliminacyjnych.
Pomimo, iż chłopcy tym razem nie zdobyli żadnych pozycji medalowych, był to dla nich bardzo
cenny wyjazd, głównie ze względów szkoleniowych.
Serdeczne podziękowania dla rodziców za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu.
Grzegorz Harężlak

Trzy pytania do…

Karola Jaśko trenera pracującego z dziećmi ze Szkoły
Podstawowej w Kobierzycach
- Na czym polega koszykarski program
„Okolice Basketmanii” realizowany na Dolnym
Śląsku, także na terenie naszej gminy?
Karol Jaśko - Jest to program skierowany do
większych miejscowości położonych wokół Wrocławia, gdzie siedzibę ma główny patron tego
projektu, koszykarski „WKS Śląsk Wrocław”. Jego
celem nadrzędnym jest propagowanie koszykówki wśród najmłodszych dzieci w wieku od 7 do 12
lat. Poza regularnymi treningami cyklicznie organizowane są turnieje, na których adepci wykazują się nabytym na zajęciach rzemiosłem koszykarskim.
- Jak radzą sobie Twoi podopieczni na treningach i na turniejach oraz jak wypadają na
tle rówieśników z innych zespołów?
Karol Jaśko - Muszę z przyjemnością stwierdzić, że koszykarsko, a także mentalnie jest rewelacyjnie! Na treningach nasi młodzi zawodnicy dają z siebie wszystko i z ochotą, w pocie czoła pracują. Potwierdzeniem tego, że szkolenie jest
wykonywane solidnie będzie zapewne fakt, że
w pierwszym sezonie rozgrywek zajęliśmy 1 miejsce, w drugim, po bardzo zaciętym meczu finałowym zajęliśmy 2 miejsce. W obecnie trwającym
3 sezonie, gdzie wystawiłem dwa zespoły
w dwóch kategoriach wiekowych, jesteśmy na
1 miejscu w klasyfikacji generalnej, z dużą przewagą nad pozostałymi drużynami. Rewelacyjnie

spisuje się zarówno starszy jak i nasz młodszy zespół. To mnie naprawdę napawa optymizmem,
kiedy rozwój indywidualny, który jest priorytetem
w sporcie młodzieżowym, idzie w parze z wynikiem zespołowym. Jako czynny koszykarz wiem
jak bardzo motywuje to do dalszej pracy nad sobą.
- Jakie są najbliższe plany sekcji?
Karol Jaśko - Oczywiście kontynuacja regularnego treningu oraz czekające nas dwa turnieje,
z których ten ostatni finałowy odbędzie się w hali
sportowo-widowiskowej w Kobierzycach. Tam
czeka nas wszystkich moc atrakcji – słodki poczęstunek, występy taneczne, spotkania ze znanymi
osobistościami koszykarskimi. To wszystko zaplanowane jest na 3 czerwca. Wszystkich, którzy

chcieliby wziąć udział w tym koszykarskim wydarzeniu już dziś serdecznie zapraszam! Z tego
miejsca chciałbym ze swojej strony serdecznie podziękować Pani dyrektor Grażynie Ciężkiej za pozytywne zaangażowanie, dzięki któremu możemy
spokojnie trenować, władzom naszej Gminy za
udzielanie pomocy, Gminnemu Centrum Kultury
i Sportu za przyłączenie się do organizacji czekającego nas turnieju finałowego. Nie mógłbym nie
wspomnieć o wspaniałych rodzicach moich zawodników, bez których wsparcia nie byłoby takiego rozwoju, ani takich wyników naszych młodych
koszykarzy!
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał - Wojciech Duczek
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Podpisano porozumienie

Kobierzycka lokomotywa
STK GKS Kobierzyce – tak od początku rundy wiosennej brzmi pełna nazwa klubu piłkarskiego z Kobierzyc. A wszystko za sprawą podpisanej 26 marca umowy sponsorskiej pomiędzy władzami GKS, a zajmującą się specjalistycznym transportem kolejowym wrocławską firmą STK.
my. Oczywiście klub nie zrywa ze swoimi tradycjami i pozostałe komplety
strojów tutejszych piłkarzy będą w tradycyjnych barwach. – Braliśmy również
pod uwagę zmianę nazwy naszego klubu. Zastanawialiśmy się nad Lokomotivem, bo to przecież lokomotywy są wizytówką naszego sponsora – mówi prezes IV-ligowca Zdzisław Bury. Ostatecznie stanęło na dopisaniu do dotychczasowej nazwy GKS Kobierzyce, nazwy sponsora. – Tak też wygląda bardzo
fot. Łukasz Haraźny profesjonalnie. W ekstraklasie jest bełPoszukiwania sponsorów dla lokalnych sportowchatowski PGE GKS, a w IV lidze STK GKS – przekoców nigdy nie są łatwe. – Trudno było przekonać lunuje Bury, który żartuje, że teraz piłkarze z jego kludzi biznesu do inwestycji w nasze działania. Odwiebu będą jeździli koleją na mecze wyjazdowe. – Z nadziliśmy wiele instytucji i firm, ale w końcu się nam
szą firmą jest to raczej niemożliwe, bo zajmujemy
udało – cieszy się Łukasz Żygadło, członek zarządu
się tylko transportem ciężkim. No, chyba, że będziepiłkarskiego GKS Kobierzyce, któremu po długich pocie chcieli zabrać się z nami na coroczną paradę paszukiwaniach udało się znaleźć sponsora dla swojerowozów do Wolsztyna – odpowiada z uśmiechem
go klubu. Na wyłożenie pieniędzy na GKS zdecydoprezes zarządu STK Bartosz Krzemieniewski. Jego firwała się wrocławska firma STK, która w branży kolema we współpracy z GKS dużą wagę zamierza przyjowej świadczy różnorodne usługi przewozowe. Na
kładać do szkolenia młodzieży. – Chcieliśmy sponsopolskich torach z jej logo można zobaczyć już kilkarować taki klub w którym będzie duże grono młodziesiąt lokomotyw. Teraz to logo trafiło także na kodzieży i dorosłych sportowców amatorów. Nastaszulki kobierzyckich piłkarzy, które w jednym z egwiamy się na długofalową współpracę, ale od sporzemplarzy mają też pomarańczowo-czarne barwy firtu wyczynowego czy zawodowego bardziej inte-

36. Yonex Polish Open

resuje nas ten masowy a amatorski. Dlatego wyniki
w obecnych rozgrywkach, czy awanse do wyższych
lig nie są dla nas sprawą pierwszorzędną – dodaje już na poważnie szef STK. GKS Kobierzyce spełnia te warunki. Przede wszystkim prowadzi zakrojone na szeroką skalę szkolenie młodzieży w sześciu grupach wiekowych i posiada zespół seniorów
w IV lidze. – Myślimy także o reaktywowaniu seniorskiego zespołu rezerw, aby miejscowi zawodnicy dla
których nie ma miejsca w pierwszej drużynie, nie
musieli tułać się po Dolnym Śląsku w poszukiwaniu
innego miejsca do gry w piłkę – mówi prezes Bury.
Firma STK już od dłuższego czasu jest znana z szeregu działań sponsorskich w dolnośląskim sporcie.
W obecnym sezonie współpracuje z męską sekcją
siatkarskiej Gwardii Wrocław. Wykłada także fundusze na młode koszykarki wrocławskiego MKS MOS.
Swoim mecenatem obejmowała także takie imprezy
jak: Bieg Solidarności, cykliczny Bieg Po Zdrowie czy
piłkarski turniej Redeco Cup.
Ciekawostką jest fakt, że klub z Kobierzyc nie po
raz pierwszy w swojej historii wszedł w bliski kontakt
z koleją. W latach 50. ubiegłego wieku, a więc u zarania dziejów obecnego IV-ligowca, w Kobierzycach
działały dwa kluby. Jeden z nich był klubem kolejowym. Kiedy obie strony połączyły swoje siły powstał
GKS.
Łukasz Haraźny
Słowo Sportowe

Dwa medale Polaków
Ośrodek Matchpoint w Ślęzie gościł w dniach 22 - 25 marca światową czołówkę badmintona. Około 250 zawodników rywalizowało tu w 36. Yonex Polish Open.
Stawka zawodów była bardzo wysoka, bo można było zdobyć kolejne punkty, które potrzebne są do wywalczenia kwalifikacji olimpijskiej.
Zawody tej rangi były organizowane w Gminie
Kobierzyce po raz pierwszy. „Do tej pory odbywały
się m.in. w Spale czy Białymstoku” – mówi Maja Muszyńska, organizatorka imprezy. „Byliśmy trochę zaskoczeni, że to właśnie nam ten turniej został przyznany. Nasz klub i stowarzyszenie istnieją dopiero od
trzech lat. Z drugiej strony cieszymy się, że nowoczesny ośrodek i starania o to, żeby rozwijać badmintona we Wrocławiu, zostały docenione”.
Do rywalizacji o medale przystąpili badmintoniści z 40 państw. Największe nadzieje kibice wiązali
z występem polskiego debla: Michał Łagosz - Adam
Cwalina. W ćwierćfinale pokonali oni Anglików: Chrisa Langride’a i Petera Millsa – 21:16, 21:12. W meczu
półfinałowym spotkali się z Holendrami: Ruudem
Boshem oraz Koenem Ridderem. Także i w tym meczu nie mieli problemów ze zwycięstwem. Spotkanie
ostatecznie zakończyło się wynikiem 21:13, 21:12.
W niedzielnym finale rywalami Cwaliny i Łogosza byli
Rosjanie Władymir Iwanow i Iwan Sozonow. Pierwszy
set zakończył się wynikiem 21:11 dla Iwanowa i Sozonowa. W drugim, nasi reprezentanci nie mogli sobie
poradzić z zagrywką i ostatecznie ulegli 13:21.
Na podium zawodów w Ślęzie udało się stanąć
także naszej parze mieszanej – Nadii Ziębie i Rober-
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towi Mateusiakowi. Niestety, mecz półfinałowy przegrali walkowerem z powodu odnowienia kontuzji
Nadii. Ostatecznie nasza para mieszana uplasowała
się na 3. pozycji.
W meczu o złoty medal spotkały się dwójki angielskie. Lepsi okazali się Nathan Robertson i Jenny
Wallwork, którzy pokonali Bena Stawskiego i Lauren
Smith 21:15, 21:11.
W finale singla panów spotkali się Jen Hao Hsu
z Tajwanu z Ukraińcem Dymytro Zawadzkim. Lepszy okazał się Tajwańczyk, który pokonał rywala 21:17, 21:10.
Dużo więcej emocji było w finale
pań. Rozstawiona z nr 1, Japonka
Ai Goto potrzebowała aż trzech setów, żeby zwyciężyć Turczynkę Neslihan Yigit (21:9, 12:21, 21:7).
W deblu pań nie było niespodzianek. Faworytki, Angielki Mariana Agathangelou i Heather Oliver,
zwyciężyły z Amerykankami Evą
Lee i Paulą Obanana 21:12, 23:21.
Zawody rozegrane w Ślęzie
zebrały bardzo dobre recenzje.
Zresztą nic dziwnego. Hala przy-

gotowana była perfekcyjnie, a i rozgrywanie poszczególnych spotkań przebiegało sprawnie. „Rzeczywiście organizacja turnieju była na najwyższym poziomie” – stwierdził Jerzy Dołhan, drugi trener reprezentacji Polski. „Jeździmy po wielu międzynarodowych
turniejach i ośrodek Matchpoint w Ślęzie z pewnością nie ma się czego wstydzić. Poza tym warto zwrócić uwagę na obsadę zawodów. Przyjechało naprawdę wielu świetnych graczy” komentował Dołhan.
Aleksandra Szumska

fot. K. Ziółkowski

