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WITAJCIE WAKACJE!

2 INFORMACJE GMINNE

Ważne telefony
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy

Ryszard Pacholik
Piotr Kopeć
Maria Prodeus
Maria Wilk

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

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

REFERAT OGÓLNY I SPRAW OBYWATELSKICH

Sekretariat

Joanna Kłodzińska
Barbara Hebda
Magdalena Sypniewicz
Marta Szczygieł
Anna Muraczewska

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

71 36 98 209
71 36 98 105
71 36 98 106
71 36 98 130
71 36 98 125

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

REFERAT INWESTYCJI, NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA
Rafał Krasicki
Kierownik referatu
Insp. nadzoru inwestorskiego
Grzegorz Morawski
Wodociągi, kanalizacja, melioracje
Karolina Jędryka
Dariusz Mirek
Architektura i budownictwo
Grzegorz Maszka
Zdzisław Skrzyniarz
Gospodarka nieruchomościami i geodezja
Marta Borkowska
Magdalena Cendrowicz
Ochrona środowiska
Elżbieta Nawrocka
Hanna Michalak

71 36 98 214
71 36 98 204
71 36 98 192
71 36 98 112
71 36 98 180
71 36 98 108
71 36 98 110
71 36 98 136
71 36 98 211
71 36 98 111

71 36 98 226
71 36 98 155
71 36 98 176
71 36 98 161
71 36 98 162
71 36 98 149

71 36 98 206

Lucyna Suchecka
Agnieszka Jankowska-Jakus
Maria Okraszewska
Informatyka
Marek Milewski
Paweł Eljasiński
Działalność gospodarcza Agata Krajewska
Audytor wewnętrzny Paweł Giszko
Ewidencja ludności
Wiesława Suchecka
Sprawy wojskowe i OC Henryk M. Bosiacki

71 36 98 208
71 36 98 163

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

71 36 98 000

Radca Prawny

71 36 98 017

Stanowiska samodzielne

Oferujemy: możliwość rozwoju w międzynarodowej firmie; udział w międzynarodowym projekcie; przyjazną atmosferę pracy; szkolenia; darmowy dojazd do pracy;
pakiet socjalny (kartę multisport, prywatna opiekę medyczną, dodatkowe ubezpieczenie na życie).

Pracownik Magazynowy

(Praca Tymczasowa; Nr Ref.: PMA/018/NAT)
Zadania: realizacja podstawowych procesów magazynowych; rozkładanie towarów; kompletowanie zamówień; pakowanie i etykietowanie.
Wymagania: dyspozycyjność do pracy w systemie dwuzmianowym (4 dni w tygodniu/10 godzin); motywacja i zaangażowanie w wykonywane obowiązki; umiejętność organizacji pracy własnej; sumienność i przywiązanie do szczegółów.

Osoby zainteresowane prosimy o aplikowanie wchodząc na adres:
www.manpower.pl/amazon
W razie pytań lub problemów z aplikowaniem prosimy o kontakt:
tel. +48 71 725 42 20 lub mail: amazon.wroclaw@manpower.pl

Barbara Świerczyńska

Kadry
Promocja gminy

Wymagania: znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację; wykształcenie min. średnie; bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Office (w szczególności programu Excel); umiejętność obsługi komputera; doskonałe
zdolności interpersonalne, komunikacyjne, łatwość nawiązywania kontaktów;
umiejętność wykonywania kilku zadań jednocześnie; samodzielność w działaniu
i podejmowaniu decyzji; mile widziane doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
dyspozycyjność do pracy w systemie zmianowym.

71 36 98 177

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

Urząd Stanu Cywilnego

Zadania: zarządzanie grupą pracowników tymczasowych; wdrażanie i szkolenie
nowych pracowników; monitorowanie pracy podległych pracowników (nadzorowanie ich pracy, dostarczanie informacji zwrotnej pracownikom na temat ich wyników w pracy, motywowanie do działania, w razie konieczności przeprowadzanie
dodatkowych szkoleń); przygotowywanie różnego rodzaju raportów (m.in. raporty
dotyczące absencji pracowniczych, urlopów, wypadków w pracy, inne raporty ad-hoc); kontrola przestrzegania przez pracowników zasad BHP; udział w codziennych i tygodniowych spotkaniach produkcyjnych; wydawanie pracownikom grafików/harmonogramów pracy; prowadzenie dokumentacji pracowniczej (wnioski
urlopowe, zwolnienia lekarskie).

Bezpłatny transport pracowniczy z wybranych miejscowości (takich jak m.in. Wałbrzych, Legnica, Świdnica, Jawor, Strzegom, Bielawa, Dzierżoniów, Brzeg, Oława,
Siechnice, Trzebnica, Oleśnica, Jordanów Śląski).

Anna Wilisowska
Wojciech Duczek
Edyta Chomiak
Iwona Witkowska

Kierownik USC

PIELĘGNIARKA

Koordynator

71 36 98 201
71 36 98 146
71 36 98 107
71 36 98 171

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

na stanowisko

71 36 98 224

71 36 98 191

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

(BIELANY WROCŁAWSKIE)
poszukuje kandydatów na stanowiska

Oferujemy: możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w międzynarodowej
firmie; przyjazną atmosferę pracy; zatrudnienie na podstawie umowy o pracę tymczasową; wynagrodzenie podstawowe 12,50 zł/h plus premia; dodatkowe benefity
(m.in. obiady za 1 zł, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenia grupowe, karta
multisport).

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

NZOZ „Twój Lekarz”
OFERTA PRACY

(Praca Tymczasowa; Nr Ref.: KPT/018/NAT)

Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Regulska
Zastępca Przewodniczącego
Henryk Łoposzko
Biuro Rady Gminy
Magdalena Marszałek-Wojciechowska
Kamila Izraelska
Kierownik Referatu
Biuro Obsługi Klienta

AMAZON

71 36 98 138
71 36 98 200
71 36 98 199
71 36 98 104
71 36 98 203
71 36 98 189
71 36 98 202

Wspólnota mieszkaniowa ZGODA Kobierzyce nawiąże współpracę z firmą lub osobą
fizyczną w zakresie prac remontowo-budowlanych przy posesji wspólnoty
tj. Kobierzyce ul. Kasztanowa 4-5-6.
Kontakt: Wojciech Sterniuk, tel. 602 749 477 lub e-mail: sterniukk@gmail.com

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

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

Przyślij swoje cv na adres:
biuro@przychodniakobierzyce.pl
Wraz z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr
101, poz. 926 ze zm.).”

SZUKASZ PRACY?
Zapraszamy do nas!

Ciekawe zarobki, wyżywienie.
Poszukujemy mężczyzny
w wieku od 20 do 50 lat do pracy
w charakterze osoby zapraszającej
do restauracji, czyli osławionego
„Machacza patelnią”.

Wydawca: Urząd Gminy Kobierzyce

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

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

Redaguje zespół:
Opinie na temat działalności Urzędu Gminy Kobierzyce proszę przekazywać:

Mamy dla ciebie ofertę:
•• prowadzenia medycznej opieki nad
pacjentami tj. poznania potrzeb
medycznych naszych pacjentów,
przygotowania pacjentów do badań lekarskich, wykonywania czynności diagnostycznych i zabiegowych, obsługi pacjentów w zakresie
informacji i rejestracji medycznej,
•• współpracy z zespołem lekarzy
podstawowej opieki zdrowotnej
i specjalistami, pielęgniarkami
i położnymi,
•• ciągłego doskonalenia jakości obsługi pacjenta.
Zainteresowaliśmy Cię...

Hotel i Restauracja
„Gościniec pod Furą”
Pustków Wilczkowski, ul. Kłodzka 4
tel. 71 3222999; 71 3118224
mail: podfura@gmail.com

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy:

Jeżeli: posiadasz wysokie kwalifikacje
zawodowe; posiadasz umiejętności
kompleksowej opieki nad pacjentem
i budowania relacji z pacjentem; posiadasz umiejętność pracy pod presją
czasu; lubisz pracę w zespole; posiadasz umiejętności rozwiązywania
problemów i umiejętność uczenia się;
masz stabilne plany zawodowe

Wojciech Duczek, Agnieszka Jankowska - Jakus, Krzysztof Kmiecik, Janusz Kołodziej,
Piotr Kopeć, Elżbieta Regulska, Anna Wilisowska, Maria Wilk, Małgorzata Żurawska.
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NETTO

sieć osiedlowych sklepów spożywczych
zaprasza kandydatów na stanowisko:

SPRZEDAWCA (Wrocław)
Osoby zatrudnione na tym stanowisku będą odpowiedzialne za:
obsługę Klienta na sali sprzedaży oraz w kasie; rozliczenie powierzonej gotówki;
wykładanie towarów; porządek i czystość w sali sprzedażowej i na zapleczu.
Zapraszamy do naszego zespołu osoby: pracowite, z chęcią do działania; energiczne i samodzielne; lubiące kontakt z ludźmi; chcące zacząć swoją karierę w profesjonalnym środowisku, umożliwiającym dynamiczny rozwój kariery.
Oferujemy:
konkurencyjną pensję + premię uznaniową; wzrost wynagrodzenia z każdym rokiem zatrudnienia w naszej firmie; stabilną pracę na pełen etat; możliwości awansu
wspartego systemem profesjonalnych szkoleń.
Osoby zainteresowanie niniejszą ofertą prosimy o przesłanie listu motywacyjnego
wraz z cv na adres e-mail: sja@netto.pl
Prosimy umieścić w temacie poczty numer referencyjny S/Wrocław
Uprzejmie prosimy o umieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883).

HOTEL ORIENT PALACE w Bielanach Wrocławskich
prowadzi rekrutację na stanowiska:
Pokojowa / Służba Pięter
Wymagania: doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane);
dyscyplina w zachowaniu czystości i higieny pracy; dobry stan zdrowia i predyspozycje do wykonywania prac fizycznych; dokładność, sumienność i zaangażowanie
w pracę; dyspozycyjność; aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna.
Informacje dodatkowe: rodzaj pracy – pełny etat, rodzaj umowy – na czas nieokreślony, min. doświadczenie – mniej niż 1 rok, min. wykształcenie – zasadnicze
zawodowe, przedział wynagrodzenia: 2.345,00 zł– 2.488,00 zł / miesięcznie (brutto)

Koordynator ds. Służby Pięter
Wymagania: doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane);
dyscyplina w zachowaniu czystości i higieny pracy; dobry stan zdrowia i predyspozycje do wykonywania prac fizycznych; dokładność, sumienność i zaangażowanie
w pracę; dyspozycyjność; aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna.
Informacje dodatkowe: rodzaj pracy – pełny etat, rodzaj umowy – na czas nieokreślony, min. doświadczenie – mniej niż 1 rok, min. wykształcenie – zasadnicze
zawodowe, przedział wynagrodzenia: 2.488,00 zł –2.775,00 zł / miesięcznie (brutto)
Kelner / Kelnerka

Wymagania: doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku; gotowość do pracy zmianowej, dyspozycyjność; dobra organizacja pracy – samodzielność; dbałość
o szczegóły; komunikatywna znajomość języka angielskiego, dyscyplina w zachowaniu czystości i higieny pracy; ważna książeczka do celów sanitarnych.
Informacje dodatkowe: rodzaj pracy –pełny etat, rodzaj umowy – na okres próbny, min. doświadczenie – mniej niż 1 rok, min. wykształcenie – średnie zawodowe,
przedział wynagrodzenia:14,00 zł - 15,00 zł / stawka godzinowa (brutto)

Kucharz
Wymagania: min. 2-letnie doświadczenie w pracy w zawodzie kucharza; wykształcenie gastronomiczne; pasja do gotowania; wiedza z zakresu HACCP; dyscyplina
w zachowaniu czystości i higieny pracy; kreatywność i pomysłowość; bardzo dobra
organizacja pracy własnej; umiejętność pracy w zespole; wysoka kultura osobista;
odpowiedzialność; innowacyjność; znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.
Informacje dodatkowe: rodzaj pracy – pełny etat, rodzaj umowy – na czas nieokreślony; min. doświadczenie – 2 lata; min. wykształcenie – średnie zawodowe; przedział wynagrodzenia: 3.200,00 zł–3.493,00 zł / miesięcznie (brutto).
Osoby zainteresowane proszę o przesyłanie CV na adres:
balbina.jozwiak@orientpalace.pl i tomasz.kopyczynski@orient.palace.pl
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Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

Bezpłatne konsultacje
Główny Punkt Informacyjny Funduszy
Europejskich we Wrocławiu zaprasza
do skorzystania z bezpłatnych konsultacji
na temat wsparcia ze środków Funduszy
Europejskich. W ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego pracownik Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich we
Wrocławiu będzie pełnić dyżur w Urzędzie
Gminy Kobierzyce.
Podczas Mobilnych Punktów Informacyjnych, mających formę indywidualnych
konsultacji bezpośrednich, można uzyskać
informacje o możliwościach otrzymania
dofinansowania z Funduszy Europejskich
oraz o zasadach ubiegania się o dotacje.
Konsultant przedstawi aktualne możliwości wsparcia – w tym również pożyczki i
poręczenia finansowane ze środków UE
przeznaczone na rozpoczęcie czy rozwój
działalności gospodarczej. Wskaże kierun-

ki wsparcia w ramach nowej perspektywy
finansowej 2014-2020 dla podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,
organizacji pozarządowych, a także poinformuje do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o środki.
Z usług w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych mogą skorzystać wszystkie
podmioty oraz osoby zainteresowane tematyką wsparcia z Unii Europejskiej.
Konsultacje są bezpłatne. Na miejscu udostępnione zostaną bezpłatne materiały
informacyjne.
Konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego odbędą się 14 lipca
2015 r. w godz. 11.00-14.00 w Urzędzie
Gminy Kobierzyce, Al. Pałacowa 1.
Serdecznie zapraszamy!
Monika Penczak

STYPENDIA POWIATOWE
Zgodnie z wieloletnią tradycją Starostwo Powiatowe we Wrocławiu ogłasza
XVI edycję „Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego” na rok
szkolny 2015/2016.
Program skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkałych wyłącznie na terenie Powiatu Wrocławskiego (obejmującego dziewięć gmin: Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski,
Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Siechnice, Sobótka i Żórawina).
Celem programu jest wyłonienie grupy najzdolniejszych uczniów i objęcie jej
mecenatem Powiatu Wrocławskiego, wspieranie ich rozwoju oraz udzielenie
im pomocy umożliwiającej pokonanie materialnej bariery dostępu do edukacji.
O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy na dzień składania wniosku o stypendium są mieszkańcami Powiatu Wrocławskiego oraz w nadchodzącym roku szkolnym będą uczniami dziennych szkół ponadgimnazjalnych
(kończących się egzaminem maturalnym).
Stypendia są przyznawane w trzech kategoriach:
•• naukowa – dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2014/2015 posiadają szczególne osiągnięcia w jakiejś dziedzinie wiedzy oraz uzyskali średnią ocen co
najmniej 4,75
•• artystyczna – dla uczniów wybitnie uzdolnionych w jednej z dziedzin sztuk
artystycznych, którzy uzyskali w roku szkolnym 2014/2015 średnią ocen co
najmniej 4,0
•• sportowa – dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2014/2015 posiadają
osiągnięcia w dyscyplinach sportowych potwierdzone wysokimi wynikami
sportowymi oraz uzyskali średnią ocen co najmniej 3,75.
Warunkiem ubiegania się o stypendium, oprócz spełnienia powyższych kryteriów, jest otrzymanie w roku szkolnym 2014/2015 co najmniej oceny poprawnej z zachowania.
Zasady przyznawania stypendium Rady Powiatu Wrocławskiego za wybitne
osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie internetowej: www.powiatwroclawski.pl.
Wnioski należy składać w terminie do dnia 15 lipca 2015 r. listownie bądź
w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. T. Kościuszki 131
(w Biurze Obsługi lub w pokojach nr 449 i 403.)
Do wniosku należy dołączyć:
•• potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkolnego,
•• kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, sportowe
lub artystyczne w roku szkolnym 2014/2015 (na podstawie których przyznawane będą punkty dodatkowe).
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami tel. 71 722 18 42 oraz
71 722 18 22.
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Absolutorium dla Wójta
Rada Gminy Kobierzyce podczas IX sesji 25 czerwca 2015 r. udzieliła Wójtowi Gminy
Kobierzyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 i zatwierdziła sprawozdanie finansowe gminy za rok 2014.
Jednym z najważniejszych punktów porządku obrad było podjęcie uchwały
dotyczącej udzielenia absolutorium dla
Wójta. Skarbnik Gminy Maria Prodeus
przedstawiła sprawozdanie Wójta na temat wykonania budżetu w 2014 roku. Dochody gminy ogółem w 2014 r. wyniosły
około 130 mln zł, a wydatki ogółem około
147 mln zł. Skład Orzekający Regionalnej
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oraz
Komisja Rewizyjna wydały pozytywną
opinię z wykonania planu budżetu za
ubiegły rok. W drugiej części sesji podjęto

szereg uchwał dotyczących m.in. planów
zagospodarowania przestrzennego, planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy
Kobierzyce, w sprawie programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobierzyce na rok 2015. Plany
posiedzeń oraz wszystkie podjęte uchwały znajdują się na stronie internetowej
Urzędu Gminy Kobierzyce www.ugk.pl
w zakładce BIP.
Maria Okraszewska

Forum przedsiębiorców
Gminy Kobierzyce

Uroczysty moment na IX sesji Rady Gminy Kobierzyce

Ranking „Forbes”
Miło nam poinformować, iż Gmina Kobierzyce kolejny raz znalazła się w pierwszej dziesiątce w Rankingu „Miast atrakcyjnych dla biznesu” wg magazynu Forbes. Gmina była
oceniania w kategorii miejscowości do 50 tys. mieszkańców i z wynikiem 1,91 przyrostu
firm w 2014 roku na 1000 mieszkańców zajęła 9. miejsce.
Maria Okraszewska

ZŁOTE GODY
– niezwykłe święto

Udane forum – frekwencja dopisała

25 czerwca 2015 r. w siedzibie Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Kobierzyckiej w Bielanach Wrocławskich odbyło się
forum dyskusyjne pod nazwą „Instrumenty wsparcia oraz rozwoju firm”, w którym
uczestniczyło ponad 70 przedsiębiorców
z Gminy Kobierzyce. Organizatorami
spotkania byli: Gmina Kobierzyce, Bank
Spółdzielczy w Kobierzycach i SPZK. Władze samorządowe Gminy Kobierzyce reprezentowali Wójt Ryszard Pacholik i Sekretarz Maria Wilk. Witając uczestników
spotkania Ryszard Pacholik przypomniał,
że spotkania z przedsiębiorcami mają
w naszej gminie wieloletnia tradycję, a tematyka tego forum jest niezwykle ważna
dla przedstawicieli średnich i małych firm.
Zagadnienia związane z różnymi formami
pomocy w zakresie tworzenia nowych
miejsc pracy i aplikowania po fundusze
europejskie poruszali w swoich wystąpieniach Marzena Horbaczewska – Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu,
Piotr Puczek – Główny Specjalista ds. Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkow-

skiego Województwa Dolnośląskiego,
Tomasz Kurek – Wiceprezes Agencji Rozwoju Innowacji S.A. oraz Monika Niemiec
– Kierownik sprzedaży BS w Kobierzycach.
Monika Horbaczewska powiedziała m.in.:
„Sytuacja w Gminie Kobierzyce jest bardzo
dobra, a poziom zatrudnienia w porównaniu do innych okręgów w Polsce stosunkowo wysoki. Powiatowy Urząd Pracy we
Wrocławiu posiada bogatą ofertę pomocy
dla bezrobotnych, wysoko wykwalifikowani pracownicy doradzą w wyborze
najlepszej oferty i pomogą pracodawcom
w tworzeniu nowych miejsc pracy”. Podczas ożywionej dyskusji, którą prowadził
Prezes Krzysztof Dzikowski uczestnicy
forum dowiedzieli się też, w jaki sposób
mogą skutecznie aplikować o środki unijne dzięki współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Kobierzycach. Forum zakończył
poczęstunek w hotelu „Orient Palace”
w Bielanach Wrocławskich, którego budowa została w części sfinansowana ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej.
Janusz Kołodziej

„Pragnę złożyć na Państwa ręce serdeczne
gratulacje z okazji wspaniałej 50. rocznicy ślubu, którą obchodzicie w tym roku.
Złote Gody to niezwykłe święto, które jest
Państwa osobistym sukcesem, ale również
radością i przykładem dla najbliższych. Życzę Państwu wielu ciepłych i pogodnych
dni. Niech Wasze szczęście wciąż trwa, a te
Złote Gody umocnią Wasze siły, abyście
żyli długo i szczęśliwie” – takie oto słowa
skierował Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard
Pacholik do Państwa Haliny i Władysława
Leśniaków, Krystyny i Jana Jastrzębskich,
Zofii i Edwarda Dobrzańskich, Genowefy
i Mariana Szydełko, Stanisławy i Andrzeja

Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania

Mielczarek, Elżbiety i Ryszarda Kaczmarczyk oraz Stanisławy i Zygfryda Olędzkich.
Uroczystość 50-lecia ślubu pary obchodziły
16 czerwca 2015 roku w Urzędzie Gminy
Kobierzyce w gronie rodziny i najbliższych.
Małżeństwa odnowiły przysięgę, którą
składały wiele lat wcześniej i na nowo
przyrzekały, że uczynią wszystko, aby ich
małżeństwo było nadal szczęśliwe. Pary
zostały odznaczone medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanymi przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Na zakończenie
był weselny marsz, tort i lampka szampana.
Maria Okraszewska

INFORMACJE GMINNE

Wizyta gości
z Powiatu Borken
W dniu 11 czerwca 2015 roku przedstawiciele niemieckiego Powiatu Borken
odwiedzili Gminę Kobierzyce. Goście
przybyli w ramach wizyty partnerskiej
w Powiecie Wrocławskim związanej
z obchodami 15-lecia współpracy obu
powiatów. W Urzędzie Gminy Kobierzy-

ce Wójt Ryszard Pacholik przywitał gości
i przedstawił rozwój gospodarczy oraz
społeczny gminy. Delegacja zwiedziła
również fabrykę czekolady w Bielanach
Wrocławskich – Mondelez Polska Production.
Maria Okraszewska

Współpraca z Powiatem Borken trwa już 15 lat

STYPENDIA GMINNE
Wójt Gminy Kobierzyce zaprasza szczególnie uzdolnionych uczniów szkół
podstawowych oraz gimnazjów, zamieszkałych na terenie
Gminy Kobierzyce do udziału:

W LOKALNYM PROGRAMIE WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH
UCZNIÓW GMINY KOBIERZYCE na rok szkolny 2015/2016
Celem programu stypendialnego jest wyłonienie grupy najzdolniejszych
uczniów, objęcie ich opieką gminy oraz wspieranie ich rozwoju. Działania te
z pewnością przyczynią się do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności młodzieży w naszej gminie.
Warunki uczestnictwa
Do programu można zgłaszać, zamieszkałych na stałe w Gminie Kobierzyce,
uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów,
którzy posiadają udokumentowane osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz
bardzo dobre wyniki w nauce.
Opis programu
1. Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego (tj. od września do
czerwca – 10 miesięcy) za wybitne osiągnięcia uczniów o randze co najmniej
powiatowej za dany rok szkolny.
2. Ustanowiono dwie kategorie stypendiów:
a) stypendium naukowe – przeznaczone dla uczniów posiadających szczególne osiągnięcia w jakiejś dziedzinie wiedzy (sukcesy w konkursach, turniejach i olimpiadach przedmiotowych oraz bardzo wysokie wyniki w nauce);
b) stypendium artystyczne – przeznaczone dla uczniów posiadających szczególne osiągnięcia w jednej z dziedzin sztuki (sukcesy w konkursach artystycznych, turniejach, festiwalach oraz bardzo wysokie wyniki w nauce).
3. Kandydaturę stypendysty mogą zgłaszać:
a) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,
b) dyrektorzy szkół, wychowawcy, nauczyciele, opiekunowie naukowi lub artystyczni.
4. Zgłoszenie należy składać na formularzu „Wniosek o Przyznanie Stypendium
Gminy Kobierzyce”. Do wniosku należy dołączyć:
a) uwierzytelnioną przez szkołę kopię świadectwa szkolnego za dany rok szkolny,
b) uwierzytelnione przez wnioskodawcę kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe albo artystyczne za dany rok szkolny.
5. Termin składania wniosków: od dnia kończącego rok szkolny do 31 lipca 2015 r.
6. Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Kobierzyce, Al. Pałacowa 1 – Referat
Edukacji, Kultury i Sportu, pok. 40 i 41.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 71 36-98-197, 71 36-98-196.

STYPENDIA SPORTOWE
informacja o naborze wniosków na stypendia sportowe

DLA ZAWODNIKÓW OSIĄGAJĄCYCH
WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE
Termin składania wniosku: 30 września 2015 r.
Miejsce składania wniosku: Biuro Obsługi Klienta UG Kobierzyce
Podstawa prawna: Uchwała XLIII/632/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22
sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania
oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie
wyniki sportowe.

I. Stypendia sportowe mogą być przyznane osobom fizycznym – mieszkańcom Gminy Kobierzyce osiągającym wysokie wyniki sportowe, zrzeszonym
lub niezrzeszonym w klubach sportowych.
II. Stypendia sportowe przyznaje Wójt Gminy Kobierzyce na wniosek złożony
przez:
1) klub sportowy,
2) właściwy ze względu na dyscyplinę związek sportowy,
3) organizację lub instytucję realizującą zadania z zakresu sportu,
4) osobę fizyczną, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodziców lub
opiekunów prawnych.
III. Stypendium sportowe przyznawane jest na czas określony nie dłuższy niż
12 miesięcy.
IV. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego składa się za osiągnięcia
uzyskane w okresie 12 miesięcy do dnia złożenia wniosku.
V. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego powinien zawierać następujące informacje i załączniki:
1) dane wnioskodawcy,
2) dane osobowe zawodnika,
3) uzasadnienie wnioskodawcy, zawierające informację o osiągnięciach
zawodnika,
4) zobowiązanie wnioskodawcy do informowania Wójta o zaistniałych okolicznościach prowadzących do pozbawienia stypendium sportowego,
5) oświadczenie zawodnika do celów podatkowych,
6) oświadczenie zawodnika o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o przyznaniu stypendium.
VI. 1. Za wysokie wyniki sportowe uprawniające do przyznania stypendiów
sportowych uznaje się:
1) I miejsce w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpiadach, Mistrzostwach
Świata, Pucharach Świata,
2) II miejsce w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpiadach, Mistrzostwach
Świata, Pucharach Świata,
3) III miejsce w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpiadach, Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata,
4) I miejsce w Uniwersjadach, Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy,
5) II miejsce w Uniwersjadach, Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy,
6) III miejsce w Uniwersjadach, Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy,
7) I miejsce w Mistrzostwach Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży,
8) II miejsce w Mistrzostwach Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży,
9) III miejsce w Mistrzostwach Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży.
2. Organizatorem zawodów sportowych, o których mowa w ust.1 są: Międzynarodowy Komitet Olimpijski, Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski,
Międzynarodowe Federacje Sportowe, Europejskie Federacje Sportowe,
Polski Związek Sportowy lub podmioty działające w ich imieniu.
Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela: Wojciech Duczek
71 36-98-186.
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ABSOLWENCI

Gimnaz

III A

Klasa
Gimnazjum Bielany Wrocławskie
Igor Aftyka, Martyna Baran, Daniel Bieganowski,
Dawid Burysz, Dominika Cieślikiewicz,
Mikołaj Komorowski, Kacper Komuda,
Justyna Kościółek, Barbara Kowalska,
Mateusz Laskowski, Krzysztof Rzepka, Martyna Siejka,
Szymon Stokłosa, Olaf Turła, Marcin Workiewicz,
Maciej Żak
Wychowawca: mgr Maria Polańska

III B

Gimnazjum Bielany Wrocławskie
Klasa
Michał Adamczyk, Adam Bieńkowski,
Rafał Bonikowski, Krzysztof Drabicki,
Maksymilian Janc, Jakub Guzior, Damian Janiga,
Marcel Krotofilski, Krzysztof Makar, Damian Marczak,
Dominik Marszałek, Magdalena Matuszewska,
Oliwia Mokrzycka, Martyna Mościcka,
Patryk Piszowiak, Ryszard Pluta, Alex Poparda,
Jagoda Rakowska, Katarzyna Rzońca,
Jakub Skonieczny, Jakub Sozański, Nina Wesołowska
Wychowawca: mgr Mirosława Babij

III C

Gimnazjum Bielany Wrocławskie
Klasa
Remigiusz Andrzejczak, Jakub Bednarek,
Patrycja Ćwiklińska, Wojciech Fryszka, Barbara Giebel,
Wiktor Girul, Julia Kopystyńska, Weronika Krawczyk,
Bozhena Luts, Oliwia Parobocza, Jakub Różański,
Sylwia Staszak, Klaudia Sudomirska, Mateusz Sury,
Kacper Trzósło, Sebastian Urbanik, Patrycja Węgłowska,
Wojciech Zamirski
Wychowawca: mgr Danuta Zaradna
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zjów w Gminie Kobierzyce

III A

Klasa
Gimnazjum Kobierzyce
Michał Cyndrowski, Wiktoria Drozdowska, Dominika Duczek , Wiktoria Godyń,
Adam Hajdaniak, Kinga Jakubowska, Karolina Janecka, Kacper Jasiński, Kamila Jęcek,
Kacper Krawczyk, Dominika Kucharska, Paulina Kukla, Łukasz Tołwiński,
Weronika Węgłowska, Jan Wójcik, Szymon Wójcik, Weronika Żygadło
Wychowaca: mgr Beata Kuźmicz

III C

Gimnazjum Kobierzyce
Klasa
Dominik Białek, Paulina Dudek, Mikołaj Fundela, Ernest Garbaciak,
Aleksandra Głogowska, Łukasz Gumiński, Przemysław Jakubowski, Sandra Jałowiec,
Paulina Kościelna, Magdalena Kozioł, Nataniel Kuczyński, Klaudia Małyczak,
Jakub Marciniszyn, Aleksandra Nowak, Karolina Rogalewska, Małgorzata Siejka,
Sebastian Słomianowski, Oliwia Staszewska, Wojciech Szmit, Damian Szwed,
Paulina Szydełko, Norbert Zadorożny
Wychowawca: mgr Anna Duczek

rok szkolny

2014/2015

III B

Gimnazjum Kobierzyce
Klasa
Wiktoria Bereżańska, Mateusz Brodawka, Maciej Broniszewski, Klaudia
Ciołek, Paulina Hochstrat, Klaudia Jakimiak, Paulina Jakimiak, Dawid Klimas,
Patryk Magielski, Gabriel Marcinkiewicz, Emilia Różalska, Marta Siejka, Klaudia Sobór,
Krzysztof Sosin, Klaudia Szachniewicz, Adrian Wilczyński, Marcela Zając
Wychowawca: mgr Grażyna Ćwiąkalska-Wasilkowska

III D

Gimnazjum Kobierzyce
Klasa
Anna Demska, Norbert Galicki, Jan Gass, Daniel Guła, Mateusz Jastrzębski,
Patrycja Kasiuk, Radosław Koza, Michał Krawczyk, Aleksandra Kret, Monika Łoś,
Mateusz Maltański, Oliwia Orfin, Bartosz Respond, Izabela Szerszoń, Patrycja Śpiewak,
Monique Theuns, Krzysztof Winiarski, Karolina Zalega
Wychowawca: mgr Agata Bracichowicz
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Witajcie wakacje,

rok szkolny 2014/2015 zakończony
26 czerwca 2015 r. we wszystkich szkołach
odbyły się uroczystości zakończenia roku
szkolnego 2014/2015. W Gminie Kobierzyce 1696 uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów odebrało świadectwa szkolne, a najlepszych uczniów czekały również
świadectwa z wyróżnieniem i nagrody.
Były przemówienia, kwiaty dla nauczycieli i nagrody dla uczniów. 70 uczniów
klas IV-VI szkół podstawowych oraz I-III
gimnazjów osiągających wysokie wyniki
w nauce zostało uhonorowanych Nagrodą
Wójta. Nagrodzeni uczniowie to: Szkoła
Podstawowa w Pustkowie Żurawskim: Jakub Daniewski, Jakub Piotrowski, Natalia
Auguścik, Piotr Skrzyński; Gminny Zespół
Szkół w Bielanach Wrocławskich: Julia Pawicka, Julia Kołtun, Marta Ładniak, Ewa
Król, Maja Stryszewska, Shadia Alkhatib,
Magdalena Górka, Katarzyna Adamczyk,
Julia Pawelczyk, Oliwia Pawelczyk, Oliwia Wacław, Igor Hołowacz, Natalia Król,
Martyna Polita, Gabriela Wolna, Zuzanna
Banaś, Aleksandra Ziaja, Anna Rutkowska,
Krzysztof Kwas, Jakub Skonieczny, Marcel
Krotofilski, Julia Kopystyńska, Barbara Giebel; Szkoła Podstawowa w Tyńcu Małym:
Jasmina Stembalska, Wiktoria Ołdak, Karolina Jakubiak, Izabela Sienicka, Alina Kli-

rolina Nowak, Dominika Tatuch, Konstanty
Andrzejczak, Szymon Warmuła, Oliwia
Kurzątkowska, Weronika Mikulska, Karolina Bracichowicz, Julia Piekarczyk, Joanna
Zdeb, Edyta Kubiak; Szkoła Podstawowa
w Pustkowie Wilczkowskim: Krystyna Winiarska, Amelia Strączek, Julia Szwiec, Ilona Krawczyk, Emilia Skwara, Natalia Wojtasik, Wiktoria Lisiecka, Martyna Winiarska;
Gimnazjum w Kobierzycach: Paulina Kiełtyka, Aleksandra Malicka, Natalia Żurawel,
Aleksandra Brzeska, Paulina Ilnicka, Marta
Trzeciakiewicz, Nikola Magdziarz, Dominika Duczek, Adam Hajdaniak, Paulina Kukla,
Klaudia Małyczak, Karolina Rogalewska,
Wojciech Szmit. W uroczystościach zakończenia roku szkolnego uczestniczyli również rodzice uczniów, dla których była to
bardzo wzruszająca chwila, zwłaszcza gdy
pierwszoklasiści odbierali świadectwa.
Łza się w oku zakręciła również w trakcie
pożegnania absolwentów – uczniów klas
szóstych szkół podstawowych i trzecich
gimnazjów.
Mijający rok szkolny zaznaczył się bardzo
dobrymi wynikami w sprawdzianie końcowym klas VI oraz egzaminie gimnazjalnym. Gmina Kobierzyce osiągnęła średnie
wyniki ponad średnią krajową oraz wo-

dach przygotowany jest Lokalny Program
Wspierania Uzdolnionych Uczniów w kategorii: stypendia naukowe i artystyczne
oraz Stypendia Sportowe.
Dla wszystkich uczniów udających się na
wakacje została przygotowana oferta letniego wypoczynku na obozach, koloniach
i wycieczkach, z dofinansowaniem Gminy
Kobierzyce. Organizatorem obozów i kolonii jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Kobierzycach oraz Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Kobierzycach. Szczególną atrakcją będzie półkolonia zorganizowana przez
Stowarzyszenie Towarzystwo Automobilowe Topacz w Ślęzie. Świetlice profilaktyczne
będą działać zgodnie z harmonogramem
umieszczonym na stronie internetowej
GCKiS (www.kultura-kobierzyce.pl). Bliż-

Konrad Rudnicki z klasy VI SP w Tyńcu Małym
odbiera świadectwo

sze informacje można uzyskać u organizatorów zajęć wakacyjnych.
Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy pełnego wypoczynku i miłych wakacyjnych wrażeń.
Anna Wilisowska

Przedszkolaki
z wizytą u lekarza
Grupy najmłodszych dzieci z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu Małym
oraz w Pustkowie Żurawskim przez maj
i czerwiec odwiedzały lokalne ośrodki
zdrowia, poznając pracę lekarza i oswajając się z klimatem lekarskiego gabinetu.
Czy dzieci muszą płakać podczas badania
lekarskiego? Zdecydowanie nie – są o tym
przekonani medycy z sieci przychodni
„Twój Lekarz”. Aby przełamać nieufność
i lęk, zorganizowali specjalną akcję dla
przedszkolaków. Systematycznie co środę do NZOZ „Twój Lekarz” w Tyńcu Małym

działa stetoskop, otoskop oraz inne sprzęty w gabinecie. Wszystko po to, aby na
przyszłość nie bać się wizyt w przychodni. Przedszkolaki aktywnie uczestniczyły
w spotkaniu, z zainteresowaniem słuchały
wyjaśnień o potrzebie dbania o zdrowie
i prowadzenia zdrowego trybu życia.
Chętnie odpowiadały również na proste,
medyczne pytania, w nagrodę otrzymując kolorowanki i baloniki. „Zapoznawanie
dzieci z ich otoczeniem i najróżniejszymi
zawodami jest ogromnie ważnym elementem edukacji oraz życia w społeczeń-

Wychowawczyni Renata Strysz wręcza świadectwa klasie II B SP w Kobierzycach

Powiedz: Aaaaaaa....!

Występ klas I, II i III w SP w Tyńcu Małym

miuk, Hanna Waszkiewicz, Katarzyna Żurawel, Olga Janiszewska, Konrad Rudnicki,
Julia Wolska, Szymon Słota; Szkoła Podstawowa w Kobierzycach: Szymon Smoła, Ka-

jewódzką. Dla szczególnie uzdolnionych
uczniów z terenu Gminy Kobierzyce mających na swoim koncie wybitne osiągnięcia w prestiżowych konkursach i zawo-

przychodziła grupa dzieci, które spotykały się z Mariolą Madler-Literą, lekarzem
rodzinnym i szefem przychodni „Twój
Lekarz”. Radości było sporo. Można było
zajrzeć do gardła kolegi, posłuchać swojego serca, sprawdzić puls. Dzieci uczestniczyły w pogadance o wizycie u lekarza,
poznając, na czym polega wywiad i badanie lekarskie, o co może zapytać lekarza i co może sprawdzać. Miały też okazję
osobiście sprawdzić, do czego służy i jak

stwie. Dzięki takim spotkaniom najmłodsi
nie tylko mają okazję dowiedzieć się wielu
pożytecznych rzeczy, lecz także przełamać
ewentualny strach przed wizytą u lekarza,
co jest kluczowe zwłaszcza dla odpowiedniej profilaktyki zdrowotnej” – mówi Mariola Madler-Litera. W tynieckiej przychodni „Twój Lekarz” gościło w sumie sześć
grup przedszkolaków, a akcja na pewno
doczeka się kolejnych edycji.
Magdalena Marszałek-Wojciechowska
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Kino Helios już niedługo
w Bielanach Wrocławskich
W dniu 16 czerwca 2015 r. odbyło się uroczyste przekazanie lokalu przeznaczonego
pod kino Helios w ręce najemcy. W wydarzeniu wziął udział Ryszard Pacholik Wójt
Gminy Kobierzyce. Przypomnijmy, iż kino
Helios będzie wchodzić w skład Parku Handlowego Bielany, który jest w trakcie rozbudowy. Zmodernizowany Park Handlowy Bie-

lany powiększy swoją powierzchnię, będzie
się w nim znajdowało około 200 sklepów,
punktów usługowych, będą dwa poziomy
handlowe i dodatkowy poziom, na którym
będzie kino oraz parking podziemny.
Po przebudowie będzie to największe
centrum handlowe w Polsce.
Maria Okraszewska

fot. Grzegorz Stadnik

Uwaga
na barszcz Sosnowskiego!
Barszcz Sosnowskiego to roślina, która
osiąga od 1 do 4 m wysokości, występuje
głównie na terenach wilgotnych, w pobliżu cieków wodnych, kanałów i rowów,
także na poboczach dróg oraz na nieużytkach czy odłogach. Barszcz Sosnowskiego
ma działanie toksyczne i alergizujące. Posiada właściwości parzące, które ujawniają
się w wysokich temperaturach i przy dużej
wilgotności powietrza mogąc powodować bardzo poważne trudno gojące się
rany, trwałe blizny i zapalenie skóry. Właściciel bądź władający nieruchomością
zobowiązany jest do usunięcia przedmiotowej rośliny. Aby skutecznie pozbyć się

barszczu Sosnowskiego konieczne jest
zastosowanie środków chemicznych, oraz
powtarzanie zabiegu chemicznego zwalczania minimum 4-krotnie. W związku ze
stwierdzeniem występowania barszczu
Sosnowskiego na terenie Gminy Kobierzyce, urząd podjął kroki w celu zwalczania
ww. rośliny. Stwierdzenie występowania
barszczu Sosnowskiego na terenach znajdujących się w Gminie Kobierzyce należy
zgłaszać do tut. Urzędu Gminy pod nr
tel. 71 36 98 111 lub pod adresem mailowym hmichalak@ugk.pl
Hanna Michalak

Tu będzie sala kinowa

Chór „Diament”
występował w Prusicach

Barszcz Sosnowskiego stwarza szczególne niebezpieczeństwo dla dzieci i osób cierpiących na alergie

Koncert chóru Sanctus Andreus
w Zamku Topacz
W niedzielne popołudnie 21 czerwca
chór parafialny Sanctus Andreus z Bielan
Wrocławskich pod dyrekcją Agnieszki Niezgody wykonał koncert muzyki różnego
rodzaju. W pierwszej części koncertu mogliśmy usłyszeć utwory sakralne, głównie
pieśni maryjne, by następnie wejść w nastrój popularnych piosenek należących do

Chór „Diament" na rynku w Prusicach

Dnia 28.06.2015 r. w Prusicach pod patronatem burmistrza Miasta i Gminy Prusice
Igora Bandrowicza, odbył się IX Ogólnopolski Przegląd Pieśni Sakralnej "VOX DOMINI".
Kilkanaście chórów przeszło kwalifikacje
do przeglądu, wśród których po raz pierwszy znalazł się chór „Diament", działający

przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu
w Kobierzycach. Chór pod dyrekcją Sandry
Stankiewicz wykonał 4 utwory o tematyce
sakralnej, prezentując publiczności wysoki
poziom wokalny i pozostawił po sobie bardzo dobre wrażenie artystyczne.
Krzysztof Kmiecik

Dyryguje Agnieszka Niezgoda

gatunku muzyki rozrywkowej. Chórzyści
zaśpiewali nie tylko standardy światowe,
ale też znane polskie piosenki. Koncert,
bardzo ciepło przyjęty przez liczną publiczność, która wypełniła piękne wnętrze
Zamku Topacz, wprowadził nas w klimat
zbliżającego się lata.
Sylwia Pelczyk
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Festyn
w Pustkowie Żurawskim
W sobotę 20.06.2015 r. odbył się kolejny duży festyn w Pustkowie Żurawskim
„PUSTKOWO NA LUDOWO” 2015. W tym
dniu pogoda nas nie rozpieszczała,
ale tradycyjnie imprezie towarzyszyło
wiele atrakcji zarówno dla starszych, jak
i dla młodszych. O godz. 15 zaprezentował się pierwszy z 21 zespołów ludo-

wych, które tego dnia wystąpiły przed
publicznością. Barwny i rozśpiewany
przegląd zakończył się zwycięstwem
grupy „Karkonosze” z Kowar. Równolegle
odbywały się liczne konkursy m.in. malowanie pustkowskiego muru, czy konkurs
na najsłodszą gospodynię. Tradycją festynu w Pustkowie Żurawskim jest gminny

Strażacy z OSP rywalizowali o Puchar Wójta

konkurs Ochotniczych Straży Pożarnych
o Puchar Wójta. W tym roku I miejsce
wywalczyli druhowie z OSP Pustków
Wilczkowski. Na najmłodszych czekały
dmuchane pałace i malowanie twarzy.
Od godz. 20 do późnych godzin nocnych bawił i rozgrzewał licznie zebranych
uczestników zespół „Nietykalni”.
Wyrażamy naszą ogromną wdzięczność
za wsparcie i współorganizację naszego festynu: Urzędowi Gminy Kobierzyce, GCKiS
i jego pracownikom, GS Kobierzyce, Radzie
Sołeckiej i Stowarzyszeniu „Nasz Pustków”,

Koncertuje zespół ludowy „Jarzębina" z Kobierzyc

25-lecie pracy

ks. dr Andrzeja Ćwika
W dniu 21 czerwca 2015 r. z inicjatywy
Rady Parafialnej została odprawiona uroczysta Msza Św. w intencji ks. Prałata dr Andrzeja Ćwika, który obchodził 25-lecie pracy w parafii pod wezwaniem Bożego Ciała
i Matki Bożej Częstochowskiej w miejscowości Wierzbice. Serdeczne podziękowania oraz uznanie za wieloletni trud i pracę
na rzecz parafii złożyli zgromadzeni parafianie. Dziękowali za pięknie wyremontowany kościół, wybudowany kościół filialny
w Pustkowie Żurawskim, odremontowaną

plebanię, a także za liczne pielgrzymki,
których ks. dr Andrzej Ćwik był inicjatorem,
organizatorem i przewodnikiem. „Wszystko to świadczy o wielkim zaangażowaniu
i oddaniu ks. Proboszcza w życie parafii” –
mówili parafianie. W uroczystej Mszy Św.
wzięli udział księża, rodzina ks. dr Andrzeja Ćwika, Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard
Pacholik, Sekretarz Gminy Maria Wilk, Zastępca Wójta Piotr Kopeć oraz licznie zgromadzeni parafianie.
Henryk Łoposzko

Ks. Prałat dr Andrzej Ćwik (w środku) odprawia Mszę Św. w Wierzbicach

OSP Pustków Żurawski, Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Pustkowie Żurawskim,
Tomaszowi Szczepaniakowi, Dariuszowi
Kuriacie, Edycie i Mariuszowi Stępień, Wiesławowi i Agnieszce Szwedom, Kazimierzowi
Węgielskiemu, Firmie Rynekxs Krystian Rynowiecki, Andrzejowi i Markowi Szylar, Joannie
Wiśniewskiej oraz wszystkim pozostałym,
którzy w jakikolwiek sposób nas wsparli.
Magdalena Sondej i Henryk Łoposzko
Festyn zorganizowany
ze środków Gminy Kobierzyce

Jubileusz 30 lat kapłaństwa

ks. proboszcza Ireneusza Alczyka
Dzień imienin ks. proboszcza Ireneusza
Alczyka stał się okazją, by w sposób szczególny dziękować Dobremu Bogu za Jego
obecność w parafii i kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Tyńcu
Małym już od 19 lat. Licznie zgromadzona wspólnota już na pierwszej Mszy Św.
składała życzenia, a chór odjeżdżający na
Festiwal do Prusic zdążył je złożyć śpiewająco. Gratulując 30. rocznicy święceń
kapłańskich delegacje sołeckie, gminne,
parafialne składały najwyższe wyrazy
szacunku i uznania dla Solenizanta i Jubilata, który w najlepszym duszpasterskim
stylu dba o duchowy rozwój swoich parafian, będąc przykładem wierności raz

obranej drodze. Dziękowano za kapłańskie słowa, pełne mądrości pouczenia,
przestrogi i napomnienia wypowiadane
zawsze z taktem, miłością i wielką troską. Za podejmowane duszpasterskie
inicjatywy, szczególnie rozsławiające kult
Matki Boskiej Fatimskiej, za gospodarską
troskę o świątynię i jej otoczenie, za niestrudzone budowanie jedności, za każde
błogosławieństwo. W czasach, gdy ciągle
narzekamy na brak wzorców osobowych,
nie można pominąć pełnego poświęcenia i zaangażowania księdza proboszcza
w służbie Kościoła i lokalnej społeczności.

Ks. proboszcz Ireneusz Alczyk od 19 lat odprawia Msze Św. w Tyńcu Małym

Elżbieta Gajda
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Piknik Rodzinny

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Tyńcu Małym
30 maja 2015 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tyńcu Małym odbył się Piknik
Rodzinny przygotowany przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci”, Radę Rodziców szkoły i przedszkola, Stowarzyszenie „Tyńczanie” oraz pracowników szkoły. Na rodziców
i dzieci czekało mnóstwo atrakcji. Imprezę
rozpoczęła Orkiestra Policji Komendy Wojewódzkiej, która zagrała standardy muzyki
światowej oraz polskiej. W międzyczasie
odbywały się zawody sportowe (dziecko
+ rodzic), można było również skosztować
specjałów przygotowanych przez kucharzy
z „Manufaktury Smaku” i „O kuchni z ludźmi i dla ludzi” zapoznać się z oryginalnymi
przyprawami sprowadzonymi z Indii, zobaczyć sprzęt i pokazy wojskowe. Po występach orkiestry posłuchaliśmy muzyki

„bębnowej”, zobaczyliśmy pokaz zumby,
tańca współczesnego, szermierki, judo,
pokaz carvingu – dekoracje stołu z warzyw
i owoców. W świetlicy szkolnej można było
wykonać upominki dla najbliższych metodą decoupage. Po atrakcjach można było
napić się kawy parzonej przez baristów
z ciastkiem upieczonym przez naszych rodziców, zjeść grillowaną kiełbaskę, a także
zmierzyć sobie ciśnienie i sprawdzić poziom cukru. Strażacy ochłodzili atmosferę
pokazami gaśniczymi.
Dziękujemy wszystkim rodzicom, sponsorom, firmom, pracownikom szkoły za zaangażowanie w przygotowanie Pikniku Rodzinnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Tyńcu Małym.
Dyrekcja ZSZP w Tyńcu Małym

Piknik rodzinny w Domasławiu
27 czerwca 2015 r. w parku przy kościele w Domasławiu odbył się tradycyjny
„Piknik Rodzinny”. Organizatorzy zadbali o to, by nie zabrakło atrakcji. Były
gry i zabawy, „dmuchańce”, malowanie
twarzy, przejażdżki konne i animacje dla
najmłodszych, oraz kiermasze i punkty
gastronomiczne dla pozostałych uczestników pikniku. Tańce do późnych godzin

nocnych najlepiej podkreśliły wspaniałą
atmosferę udanej zabawy.
Radzie sołeckiej, sponsorom oraz wszystkim,
którzy pomogli w organizacji „Pikniku Rodzinnego” składam serdeczne podziękowania.
Anna Gubernator – sołtys Domasławia
„Piknik Rodzinny” zorganizowano
ze środków Gminy Kobierzyce

Na pikniku w Domasławiu atrakcji nie brakowało

Zdarzyć się miało
i zdarzyło się wiele…

Zumba dla najmłodszych

Festyn rodzinny w Pełczycach
Na Lucjana i Antoniego miało być na całego,
a było nawet z przytupem. Zarówno dzieci
jak i dorośli byli miło zaskoczeni ilością i różnorodnością przygotowanych atrakcji. Grupa animatorów dwoiła się i troiła, aby spożytkować dziecięce siły fizyczne i twórcze
na przygotowanych stanowiskach kreatywności. Były koniki, grille, kramy i cepeliada,
a mieszkanki mogły skorzystać z bezpłatnej
specjalistycznej konsultacji onkologicznej.
Wieczór upłynął na tańcach i swawolach
przy dźwiękach zespołu muzycznego. Dech
w piersiach zaparły narastające kaskady
fot. Jarosław Chudek

Lina trach... a my – bach!!!

sztucznych ogni rozświetlających nocne
niebo, których nie powstydziłaby się niejedna impreza sylwestrowa.
Mieszkańcy, rada sołecka i sołtys Pełczyc
dziękują za pomoc i wsparcie w organizacji pikniku w naszym sołectwie. Szczególne
dziękujemy sponsorom: Auchan Bielany,
Świat Agi, Bartolex, Kwadrans i Foto Lwowska, przy wsparciu których mogliśmy spędzić
wspólnie czas.
Tomasz Stalski – sołtys wsi Pełczyce
Festyn zorganizowany
ze środków Gminy Kobierzyce

Dmuchańce, skakańce, wiatr...

13 czerwca 2015 roku, wbrew przesądowi,
okazał się szczęśliwą datą dla organizatorów kolejnej edycji „Pikniku Bielańskiego”,
który odbył się w „Arkalandii”. Dużym zainteresowaniem cieszyła się kawiarenka
promocyjna, która gościła ludzi z pasją. Tu
furorę robiła sztuka upiększania codzienności w wykonaniu Art Room Jagodzianka
czy makijaż na niepogodę ducha, który nigdy nie wychodzi z mody firmy Mary Kay.
Na scenie głównej odbywały się zgodne
popisy sceniczne młodych artystów Pogodnego Teatrzyku Tańca, Centrum Działań Twórczych „KUŹNIA”, Szkoły Muzycznej
„YAMAHA” i Studia Muzycznego „MARIMAL”
z Bielan Wrocławskich oraz Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach.
Dopięciem był koncert kapeli bluesowej
„SLOW DOWN BAND”, który przerwała
gwałtowna burza. Równolegle, na boiskach miały miejsce rozgrywki sportowe w
koszykówce, siatkówce, tenisie stołowym
i „piłkarzykach”. Wydarzeniem był udział
m.in. arcymistrzyni szachowej Moniki Krupy oraz wielokrotnego mistrza świata w
brydżu sportowym Cezarego Balickiego.
Nie zapomniano też o fanach piłki nożnej,
uruchamiając specjalnie dla nich strefę
kibica, dzięki czemu mogli obejrzeć mecz
Polska-Gruzja (4-0). Ogródek rozrywek dla

dzieci przyciągał swoimi stałymi atrakcjami, w postaci dmuchańców, malowania
twarzy, pokazów strażackich i Robo-Klocków. Stoiska łakociowe oraz gry i konkursy
z nagrodami dopełniły reszty. Ofertę uzupełniały plenerowe pracownie: malarstwa
(GCKiS) i ceramiki (Studio MIMA). Niezwykłym wydarzeniem był udział w pikniku
Zespołu Wypożyczalni Rowerów Integracyjnych. Z okazji do przejażdżek skorzystała liczna grupa wychowanków Ośrodka
Opiekuńczo-Leczniczego w Wierzbicach.
Za bezinteresowne wsparcie i upominki rada
sołecka i sołtys Bielan Wrocławskich dziękują
wszystkim, którzy nas wsparli, a byli to: Jerzy
Jagoda, mieszkaniec Bielan Wrocławskich,
GCKiS w Kobierzycach, firma „Kaczergis Dom
i Ogród” z Bielan Wrocławskich, „Piekarnia
Bielańskia”, Pizzeria „Soprano”, Gabinet Weterynaryjny Bielany, Fresh Market, MEBLIK
Meble dla dzieci, Klinika Wiatroszak ESTMEDICA; Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi
Kobierzyckiej i wielu innych. Szczególne podziękowania przekazujemy wszystkim tym,
którzy obdarzyli nas zaufaniem i znaleźli
czas, by uczestniczyć w imprezie.
Rada sołecka i sołtys Bielan Wrocławskich
Piknik Bielański zorganizowano
ze środków Gminy Kobierzyce
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Udany sezon młodych zawodniczek KPR-u
Sezon 2014/2015 dobiegł końca. Seniorki po okresie roztrenowania są już
na urlopach, a ich młodsze koleżanki

to-Jelczem Oława. Pierwsze dwa miejsca
z każdego województwa awansowały
do Finału Pucharu Prezesa Związku Pił-

zajął 2 miejsce w rozgrywkach dolnośląskich, o jeden punkt za Jelenią Górą
i dwa punkty przed Lubinem. To miejsce
pozwoliło awansować do rozgrywek
centralnych, konkretnie do ½ Pucharu
Związku Piłki Ręcznej Młodziczek w Tomaszowie Mazowieckim.
Ten turniej nasze młodziczki zaczęły
od porażki z Ruchem Chorzów 17-27,
a następnego dnia zanotowały również
porażkę z Victorią Tomaszów Mazowiecki
19-28. W ostatnim dniu turnieju pokonały Olimp Grodków 27-19 i zajmując trzecie miejsce w turnieju zakończyły udział
w rozgrywkach centralnych. Kluczowa
postać – Paulina Ilnicka – to dziewczyna znakomicie radząca sobie w obronie,
w ostatnim sezonie zrobiła bardzo duże
postępy i wszyscy mamy nadzieję, że
w niedalekiej przyszłości zobaczymy ją
w naszym seniorskim zespole. W rozgrywkach dolnośląskich Paulina zagrała we wszystkich 22 meczach i rzuciła
dla swojego zespołu 198 bramek, co dało
jej bardzo wysoką średnią 9 bramek na
mecz i 4 miejsce na Dolnym Śląsku w klasyfikacji strzelców.

Juniorki młodsze
Beata Skalska i jej podopieczne z KPR

rozpoczęły wakacje. Z tej perspektywy
można się pokusić o podsumowanie
sezonu młodych kobierzyckich piłkarek
ręcznych.

Grupa naborowa
Najmłodsze dziewczynki (2-4 klasa szkoły podstawowej) prowadzi szkoleniowo
Dominika Daszkiewicz zawodniczka zespołu seniorek. Dziewczynki zaczynają
swoją przygodę z piłką ręczną, a odbywające 2 razy w tygodniu zajęcia to przede
wszystkim gry i zabawy oraz kształtowanie sprawności ogólnej.

Dziewczęta
To nazwa kategorii wiekowej dla 5 i 6
klasy szkoły podstawowej. Trenerem zespołu jest Beata Skalska, a treningi tej
kategorii wiekowej odbywają się 3 razy
w tygodniu. Dziewczęta w tym wieku
biorą już udział w rozgrywkach mistrzowskich prowadzonych przez Dolnośląski
Związek Piłki Ręcznej. W mijającym sezonie w rywalizacji dziewczynek brało
udział 6 zespołów z Dolnego Śląska,
a rywalizacja odbywała się klasycznym
systemem ligowym czyli mecz i rewanż.
W 10-ciu rozegranych meczach nasze
piłkarki 8 razy schodziły z parkietu zwyciężając, a tylko dwukrotnie ulegały na
wyjeździe EUCO-UKS Dziewiątce Legnica
18-21 i Zagłębiu Lubin 19-20. Te osiem
zwycięstw pozwoliło zająć drugie miejsce na Dolnym Śląski za zespołem z Legnicy, a przed Zagłębiem Lubin, Jedynką
Dzierżoniów, MOS-em Jelenia Góra i Mo-

ki Ręcznej w Polsce, który na początku
czerwca odbył się w Kępnie. W rozgrywkach grupowych podopieczne Beaty
Skalskiej kolejno uległy MTS Kwidzyn
7-18, pokonały Spartę Gubin 15-5, uległy
Tuzinkowi Gniezno 8-17, a w kluczowym
meczu o awans do najlepszej 16 turnieju
przegrały z Jutrzenką Płock 15-17. W grupie 17-24 pokonały Orlęta Bilcza 19-6
oraz Vambresia-Worwo Wąbrzeźno 1817. W meczu o 17 miejsce młode dziewczęta z KPR-u uległy zespołowi Roxa Lublin i ostatecznie zajęły 18 miejsce.
Kluczowa postać to Patrycja Kozioł. Ta leworęczna prawoskrzydłowa w skali całych
rozgrywek ligowych grała na wysokim
poziomie, bez problemu występuje na
pozycji lewego rozgrywania. Jest bardzo
skuteczna, został drugą strzelczynią rozgrywek dolnośląskich, w których zdobyła
76 bramek w 10-ciu meczach.

Zawodniczki z 3 klasy gimnazjum i 1 szkoły średniej, prowadzone również przez
Grażynę Janczak. Zespół ten uzupełniały

Sukcesy badmintonistów
SKS Matchpoint
Podczas Indywidulanych Mistrzostw Polski,
które odbyły się w dniach 15-17.05.2015
w Rzeszowie, Karolina Szubert (SKS Matchpoint) wspólnie z Łukaszem Cimoszem (KS
Chojnik Jelenia Góra) wywalczyła brązowy medal w grze mieszanej. Gratulujemy
Karolinie i Łukaszowi oraz ich trenerom
wspaniałego sukcesu i wierzymy, że za rok
uda się sięgnąć po złote medale! Kolejny
sukces miał miejsce w trakcie Indywidula-

Młodziczki
Podopieczne Grażyny Janczak, zawodniczki z klas 1 i 2 gimnazjum, mają za
sobą bardzo ciężki sezon. Rekordowa
liczba zespołów zgłoszona do rozgrywek wojewódzkich (12), spowodowała
konieczność rozegrania aż 22 meczów!
W tym „maratonie” nasze młodziczki
spisały się znakomicie bo 19 razy wygrywały, 1 raz zremisowały i poniosły
2 porażki, stosunek bramek 657-385. Pokonać nasz zespół zdołały tylko dwa zespoły: Zagłębie Lubin i KPR Jelenia Góra,
a co dziwnego, oba razy w naszej hali!
W końcowym rozrachunku nasz zespół

najzdolniejsze młodziczki, wspomniana
już wyżej Paulina Ilnicka oraz Agnieszka Siekańska. W rozgrywkach dolnośląskich brało udział 8 drużyn. Nasz zespół
w 14 meczach zanotował 12 zwycięstw
i tylko dwie porażki (u siebie z Handballem 28 Wrocław i w Jeleniej Górze z KPR-em). W końcowej klasyfikacji juniorki
młodsze zajęły drugie miejsce na Dolnym
Śląsku, punkt za Wrocławiem i 5 punktów
przed Jelenią Górą.
1/8 MP nasze juniorki rozgrywały
w Mielcu. W pierwszym meczu dziewczęta pokonały Orlik Mielec 44-22, następnie uległy późniejszemu wicemistrzowi Polski Olimpii Nowy Sącz 26-32,
by w ostatnim dniu niespodziewanie
ulec 34-36 Żakiowi Kielce i odpaść z dalszej realizacji. Kluczowa postać – Kinga
Jakubowska – leworęczna zawodniczka,
to jeden z największych talentów w historii kobierzyckiej piłki ręcznej. Niedawno powołana do kadry narodowej
juniorek, w młodszym roczniku juniorki
młodszej zadebiutowała w seniorskim
zespole i zdobyła w rozgrywkach 1 ligi
już kilkanaście bramek. Najskuteczniejsza zawodniczka rozgrywek dolnośląskich gdzie w 13-stu rozegranych meczach zdobyła 168 bramek ze średnią
12,92 bramki na mecz!
Wojciech Duczek

Medaliści MP Młodzików na podium w Głubczycach

nych Mistrzostw Polski Młodzików Młodszych, które odbyły się w dniach w dniach
21-24.05.2015 w Głubczycach. Młodzi
mieszkańcy Gminy Kobierzyce – Mikołaj
Piórkowski i Mikołaj Wrzalik wywalczyli brązowy medal w grze podwójnej. Serdecznie
gratulujemy tego wspaniałego wyniku
naszym podopiecznym, ich rodzicom oraz
trenerom.
Maja Muszyńska

