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2 INFORMACJE GMINNE

Ważne telefony
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Sekretariat

Ryszard Pacholik
Piotr Kopeć
Maria Prodeus
Maria Wilk
Marta Szczygieł

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

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

798 740 461
607 439 039
71 36 98 120

REFERAT OGÓLNY I SPRAW OBYWATELSKICH
Kierownik Referatu
Biuro Obsługi Klienta

Joanna Kłodzińska
Barbara Hebda
Magdalena Sypniewicz
Anna Janecka
Działalność gospodarcza Agata Krajewska

71 36 98 209
71 36 98 105
71 36 98 106
71 36 98 130
71 36 98 104

REFERAT FINANSOWY

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

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

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

REFERAT DRÓG, TRANSPORTU I MIENIA KOMUNALNEGO
Kierownik Referatu
Piotr Ligas
Drogi i organizacja ruchu Joanna Najmrodzka
Drogi i infrastruktura Emilia Zimoch
Komunikacja zbiorowa, lok. infrastruktury
Małgorzata Seredyńska
Oświetlenie drogowe Zbigniew Ratajewski
Gospodarka mieszkaniowa Marta Stachów
Cmentarze komunalne Rafał Chmielewski
Place zabaw, Infrastruktura sportowa
Patrycja Bej
Zarządzanie ekipą porządkową
Jarosław Komorowski

71 36 98 192
71 36 98 201
71 36 98 224
71 36 98 213
71 36 98 171
71 36 98 177
71 36 98 147

71 36 98 107
71 36 98 226
71 36 98 155
71 36 98 156
71 36 98 176
71 36 98 162
71 36 98 161
71 36 98 149

REFERAT EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
Kierownik Referatu
Oświata publiczna
Oświata niepubliczna
Org. pozarządowe
Sport
Fundusz Sołecki

Anna Wilisowska
Anna Pietryk
Kamila Just
Elżbieta Rusin
Wojciech Duczek
Kamila Izraelska

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik USC

Barbara Świerczyńska

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

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

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Radca Prawny		

1. września 2017 r. w trakcie XXIX Sesji Rady
Gminy Kobierzyce została podjęta uchwała
nadająca tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Kobierzyce” Marii Jolancie Nowak.
„Maria Jolanta Nowak pracuje i działa
w Gminie Kobierzyce od 1980 roku. Dała
się poznać jako człowiek rzetelny, skutecznie działający na rzecz społeczności
lokalnej. W trakcie ponad 30 lat swojej
pracy wyróżniała się ogromnym zaangażowaniem w sprawy społeczne gminy,
fachowością oraz dużymi umiejętnościami menedżerskimi. Maria Jolanta
Nowak pracuje w Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” w Kobierzycach
od 01.02.1980 r. W latach 1990 r.–1993 r.
Spółdzielnia przeżywała kryzys. Dzięki jej
determinacji i przekonaniu, że Spółdzielnia jest potrzebna i potrafi wyjść z kryzysu, udało się sprawić, iż mogła normalnie
funkcjonować. Walka o odzyskanie zaufania rolników była trudnym procesem, ale
dzięki ogromnym wysiłkom udało się je
odzyskać. Postanowieniem sądu z dnia
27.07.1994 r. działalność Spółdzielni została przywrócona. Maria Nowak doskonale
poznała mechanizmy funkcjonowania
spółdzielni, pełniła funkcje kierownicze
w różnych jej działach. 19.02.1999 r. powierzono jej pełnienie funkcji Prezesa Zarządu GS „SCH” Kobierzyce.
Gminna Spółdzielnia prowadzi działalność od 1947 roku, zrzeszając rolników
z okolicznych wsi od początku swojego
istnienia. Cały czas, aż do chwili obecnej,
związana była ze środowiskiem rolniczym
świadcząc na rzecz tej grupy społecznej
różnego rodzaju usługi doradcze w zakresie nowych odmian pszenicy, kukurydzy
i rzepaku, a także ich ochrony przed chorobami i szkodnikami oraz nawożenia. Pod
kierownictwem Marii Nowak Spółdzielnia
znakomicie się rozwija, czego wyrazem są
zajmowane czołowe miejsca we współza-

wodnictwie o tytuł „Mistrza Gospodarności i Kultury”. Warte szczególnego podkreślenia są działania w zakresie usprawnienia
i pomocy rolnikom w sprzedaży wytworzonych płodów rolnych nie tylko z Gminy
Kobierzyce, ale także z gmin Jordanów
Śląski, Sobótka, Żórawina, Siechnice oraz
z Wrocławia. W tym celu zrealizowana została w 2009 r. nowa inwestycja na kwotę
4.883.000,00 zł, w ramach której wybudowano 8 silosów na ziarno z wywrotnicą,
suszarnią, czyszczalnią, laboratorium i całą
infrastrukturą towarzyszącą. Zaplanowano
także wybudowanie następnego magazynu na kukurydzę i rzepak, na kwotę ponad
3 mln zł, co również spowoduje, że wszyscy rolnicy będą mogli sprawnie i szybko
sprzedać wytworzone ziarno. Pani Prezes
aktywnie włącza się w działania na rzecz
rozwoju społeczności lokalnej Gminy Kobierzyce, wspierając działalność wiejskich
świetlic i świetlic profilaktyki środowiskowej. Wspiera finansowo i rzeczowo szkoły,
przedszkola, a także kluby i stowarzyszenia
sportowe, które działają na terenie naszej
gminy. Imprezy oraz inicjatywy kulturalno-społeczno-oświatowe organizowane
przez organizacje i różnego rodzaju stowarzyszenia działające w poszczególnych
wioskach naszej gminy zawsze wspierane
są rzeczowo i finansowo przez Gminną
Spółdzielnię, a nierzadko przez Panią Pre-

zes indywidualnie. Chętnie uczestniczy
w akcjach charytatywnych organizowanych przez lokalne organizacje samorządowe i osoby prywatne na rzecz potrzebujących. Z dużym zaangażowaniem
włączyła się w organizowaną w Gminie
Kobierzyce akcję pomocy dla poszkodowanych w powodzi rolników oraz dzieci
z terenu Bogatyni i okolicznych miejscowości. Prezes Maria Jolanta Nowak cieszy
się szacunkiem i uznaniem lokalnej społeczności. Została odznaczona odznaką
honorową „Zasłużony dla rolnictwa” oraz
„Brązowym Krzyżem Zasługi”.”
Maria Jolanta Nowak otrzymała tytuł
„Honorowy Obywatel Gminy Kobierzyce” w trakcie uroczystości obchodów 70.
rocznicy założenia Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska”, które odbyły się
09.09.2017 r. w Sali Ośrodka Wielofunkcyjnego w Ślęzie. Wręczono jej również
odznaczenia: „Zasłużony Działacz Ruchu
Spółdzielczego” oraz „Zasłużony dla Spółdzielczości Dolnego Śląska”. Na obchody
Jubileuszu zaproszeni zostali przedstawiciele władz Gminy Kobierzyce, Powiatu
Wrocławskiego, Krajowej Rady Spółdzielczej, Regionalnego Związku Rewizyjnego
Spółdzielni „SCH”, kontrahenci handlowi,
Rada Nadzorcza GSSCH, członkowie Spółdzielni, rolnicy oraz pracownicy Spółdzielni.
Maria Okraszewska

Maria Jolanta Nowak (druga z prawej) w trakcie uroczystości 70-lecia Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska”

71 36 98 146

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

Honorowy Obywatel Gminy Kobierzyce

71 36 98 196
71 36 98 207
71 36 98 183
71 36 98 197
71 36 98 186
71 36 98 129
71 36 98 206
71 36 98 208
71 36 98 163
71 36 98 138
71 36 98 200
71 36 98 199
71 36 98 203
71 36 98 189
71 36 98 202
71 36 98 000
71 36 98 017

POSTERUNEK POLICJI W KOBIERZYCACH

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

asp. Radosław Choma
kom. 601-810-541

sierż. Łukasz Cywiński
kom. 601-814-402

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

radoslaw.choma@wroclaw.wr.policja.gov.pl
Rejon 1: Kobierzyce, Pełczyce, Budziszów, Szczepankowice, Tyniec nad Ślęzą, Jaszowice, Pustków
Wilczkowski, Damianowice, Dobkowice, Rolantowice, Cieszyce, Kuklice, Domasław, Księginice,
Magnice.

lukasz.cywinski@wroclaw.wr.policja.gov.pl
Rejon 2: Bielany Wrocławskie (w obrysie ul. Kłodzka,
ul. Wrocławska numery nieparzyste wszystkie i parzyste 2-26, ul. Kolejowa, ul. Błękitna, ul. Słoneczna
numery parzyste, ul. Tęczowa numery parzyste,
ul. Ogrodowa 42-68 oraz numery nieparzyste od
ul. Klecińskiej do ul. Słonecznej, CH Bielany, CH Auchan, ul. Irysowa), Ślęza, Wysoka.

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

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

Wydawca: Urząd Gminy Kobierzyce

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

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

Redaktor naczelna:
Opinie na temat działalności Urzędu Gminy Kobierzyce proszę przekazywać:
telefonicznie do Sekretarza Gminy Kobierzyce Marii Wilk tel. 71 36 98 125
pisemnie na adres Urzędu Gminy Kobierzyce, al. Pałacowa 1
55-040 Kobierzyce; - pocztą elektroniczną na e-mail: info@ugk.pl
ISSN 2450-4718, numer 23 (22), Kobierzyce, listopad 2017

Agnieszka Jankowska-Jakus.

Redaguje zespół:

Wojciech Duczek, Krzysztof Kmiecik, Janusz Kołodziej, Piotr Kopeć, Elżbieta Regulska,
Anna Wilisowska, Maria Wilk.

INFORMACJE GMINNE

Umowa na największą
inwestycję podpisana!
Miło nam poinformować, iż w dniu 31 października br. została podpisana umowa na
największą w historii Gminy Kobierzyce
inwestycję – budowę kanalizacji sanitarnej w 11 miejscowościach: Kuklicach, Pełczycach, Magnicach, Księginicach, Chrzanowie, Racławicach Wielkich, Żernikach
Małych, Małuszowie, Krzyżowicach, Bąkach, Nowinach. Wartość inwestycji łącznie z budowaną aktualnie oczyszczalnią
ścieków wyniesie ok. 100 mln zł. Termin
zakończenia realizacji oczyszczalni ście-

ków – to przyszły rok. Czas budowy kanalizacji wyniesie ok. 2 lata. W grudniu br.
odbędą się spotkania w każdej miejscowości objętej inwestycją w celu poinformowania mieszkańców o harmonogramie budowy. Inwestycje są realizowane
z budżetu gminy, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
oraz Unii Europejskiej. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm, którego liderem jest: Ata Technik Spółka z o.o., S.K.A.
Maria Okraszewska

3

Stypendia
dla najzdolniejszych uczniów
19 października 2017 r. w Kobierzyckim
Ośrodku Kultury odbyła się już XV edycja
Lokalnego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Uczniów Gminy Kobierzyce,
w ramach którego zostały uroczyście wręczone dyplomy dla stypendystów w roku
szkolnym 2017/2018.
Stypendia zostały przyznane 32 uczniom
w kategoriach: naukowej – wysokie wyniki w nauce (średnia ocen co najmniej
5,8), szczególne osiągnięcia w konkursach
i olimpiadach oraz artystycznej – wysokie
osiągnięcia w dziedzinie kultury.
Stypendia otrzymali:
W kategorii naukowej za bardzo dobre
wyniki w nauce: Bryś Oliwia, Ceglarska Karolina, Hołowacz Michalina, Kaszuba Piotr,

Kołtun Julia, Król Ewa, Kwiatek Kamila,
Ładniak Marta, Okuniewska Julia, Ruchniak
Aleksandra, Susłowicz Monika, Wacław Oliwia, Wiewiór Julian.
W kategorii naukowej za wysokie osiągnięcia w konkursach i olimpiadach
przedmiotowych: Bryła Natalia, Derechowska Milena, Jagielski Grzegorz, Janiszewska Olga, Kamiński Mikołaj, Kurzątkowska Oliwia, Mączyński Jan, Pańczak
Hubert, Pawicka Julia, Pilny Michał, Polita
Martyna, Radko Zofia, Rokita Mateusz,
Teplicki Mateusz, Żurawel Katarzyna, Żurawel Natalia.
W kategorii artystycznej: Kubiak Marta,
Maślanka Nel, Nakonieczna Zuzanna.
Anna Wilisowska

Moment podpisania umowy na budowę kanalizacji

Lider z powołania
24 października 2017 r. w Warszawie
Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik
otrzymał tytuł „Lider z powołania”. Wyróżnienia były uroczyście wręczane laureatom w kategorii: kultura, sport, biznes,
samorząd. W gronie laureatów znalazły

się takie osobowości jak m.in. Krystyna
Janda, Ewa Błaszczyk, Andrzej Strejlau,
Rafał Sonik, Andrzej Kraśnicki. To ogromny zaszczyt dla Wójta i dla Gminy Kobierzyce. Gratulujemy!
Redakcja

Wójt Ryszard Pacholik w doborowym towarzystwie

Stypendia wręczali Elżbieta Regulska – Przewodnicząca Rady i Ryszard Pacholik – Wójt Gminy Kobierzyce

Stypendyści na scenie Kobierzyckiego Ośrodka Kultury

Z obrad Rady Gminy Kobierzyce
W dniu 30 października br. odbyła
się XXXII Sesja Rady Gminy Kobierzyce. W trakcie obrad radni podjęli 14
uchwał. Dotyczyły one m.in. rocznego
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na
lata 2018-2020, Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
na lata 2014-2020. Podjęto również

uchwały związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w Bielanach
Wrocławskich, Małuszowie, Chrzanowie, Pełczycach, Księginicach, Tyńcu
Małym, Ślęzie, Wysokiej, Dobkowicach,

Żernikach Małych. Plany posiedzeń oraz
wszystkie podjęte uchwały znajdują się
na stronie internetowej Gminy Kobierzyce www.ugk.pl.
Maria Okraszewska

4 EDUKACJA

Pasowanie na ucznia
w Wysokiej
W środę 25 października oraz w czwartek
26 października 2017 r. odbyła się uroczystość „Pasowania na ucznia”. O godz. 17.00
do auli szkolnej, wypełnionej rodzicami
i zaproszonymi gośćmi, wkroczyli pierwszoklasiści w strojach galowych i kolorowych biretach. Młodszych kolegów
przywitali przedstawiciele samorządu
uczniowskiego. Uczniowie sześciu klas

pierwszych zdali swój pierwszy egzamin –
między innymi pięknie recytując wierszyki, tańcząc i śpiewając Mazurka Dąbrowskiego. Pierwszoklasiści zostali pasowani
przez wicedyrektor Magdalenę Stachnik
na uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wysokiej.
Magdalena Stachnik

Nauka poprzez zabawę

Kolorowe bąbelki dostarczają silnych wrażeń wzrokowych

Nowa, ciekawa i niekonwencjonalna Sala
Doświadczania Świata została uroczyście
otwarta w Szkole Podstawowej im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich 14 października, przez Wójta Gminy Kobierzyce
Ryszarda Pacholika. Z radością dołączyliśmy do placówek, które mają nowoczesne
i przyjazne dla dzieci miejsce. W czasie
zajęć przestrzegane są następujące zasady: nie stawiamy wymagań, nie wydajemy
poleceń, zostawiamy dziecku możliwość
wyboru. W sali tej znajdują się m. in.: tor
świetlno-dźwiękowy nakłaniający do
ruchu, ułatwiający zapamiętywanie kolorów oraz pozwalający na granie prostych
melodii. Kolumny wodne – poruszające
się i zmieniające kolor bąbelki dostarczają silnych wrażeń wzrokowych, słuchowych i dotykowych. Specyficzny dźwięk
wody jest obiektem żywego zainteresowania – nie tylko wśród małych dzieci.
Naszych uczniów bardzo zaciekawił prysznic świetlny, czyli elastyczne, widoczne
w ciemnościach i bezpieczne w użyciu
światłowody. Wiele zachwytu wywołał

również projektor gwiezdny, który podczas zajęć, wyczarowuje holograficzny
kosmos w całym pomieszczeniu. Dzieci,
które miały już możliwość obejrzenia sali
jednogłośnie stwierdziły, że stół – studnia
(który po uruchomieniu punktów świetlnych wywołuje wrażenie spadania) oraz
dywan świetlny (który oddaje realistyczny
wygląd rozgwieżdżonego nieba), to jedne z najbardziej atrakcyjnych sprzętów.
Dzieci mogą również korzystać z maszyny do baniek mydlanych, kolorowej pufy,
dywanu, czy lustrzanych paneli. Najważniejszy jednak jest fakt, że wszystko to,
co znajduje się w sali jest nie tylko atrakcyjne. Jest to magiczny świat, w pewnym
sensie fantastyczny i odrealniony, a przy
tym bardziej cichy i uporządkowany, niż
codzienna rzeczywistość. Odpowiednio
wykorzystane sprzęty będą nieocenioną
pomocą w rozwoju kreatywności dzieci,
będą też wykorzystywane podczas zajęć
korekcyjno-kompensacyjnych i terapii indywidualnych.
Joanna Para

Przejęci pierwszoklasiści

OZOBOTY – programowanie
przez zabawę
W Szkole Podstawowej im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich pojawiły się OZOBOTY.
Są to małe roboty służące do programowania poprzez zabawę. OZOBOT zabiera
dzieci w niesamowitą przygodę rysowania, rozwiązywania problemów i pracy
grupowej. Roboty rozpoznają odpowiednie sekwencje kolorowych linii i podążają
ich śladem. Za pomocą kolorowych kresek
lub flamastrów, możemy w prosty sposób
napisać pierwszy program. Starsze dzieci
i młodzież mogą używać platformy OzoBlockly do zaprogramowania komendy
dla robotów. Zaletą OZOBOTÓW jest fakt
wykorzystania ich do programowania
podczas zajęć w każdej klasie, a użytkowanie ich nie wymaga używania komputerów. Ciekawe zajęcia w trzech klasach
szkoły podstawowej i jednej gimnazjalnej
zostały przeprowadzone 12 października przez Fundację EduSens z Gdańska.
Młodsze dzieci uczyły się wypełniania
odpowiednimi kolorami pól na planszach,
następnie samodzielnie wyznaczały trasy
OZOBOTA i obserwowały wyniki swoich
działań, doskonale się przy tym bawiąc.
Uczniowie byli zaciekawieni i skupieni na
pracy, chętnie podejmowali kolejne zadania. Mały robot okazał się dla niektórych

Dzieci wyznaczały trasę Ozobotów

nie lada wyzwaniem. Każdy uczeń zaprogramował drogę OZOBOTA z domu do
szkoły, wykorzystując kolorowe flamastry
i kartkę papieru. Robot stał się przyjacielem dzieci, które po zakończonej lekcji
otrzymały dyplom za udział w zajęciach
programowania. W klasach starszych,
uczniowie wykorzystali małe roboty do
pracy z tabliczką mnożenia. Praca z OZOBOTAMI wymagała myślenia algorytmicznego. Zajęcia służyły rozwijaniu zainteresowania programowaniem i stwarzaniu
możliwości do poszerzania wiedzy matematycznej. Bardzo ważne w realizacji tego
rodzaju zajęć było stwarzanie warunków
do zdobywania umiejętności pracy zespołowej. Podczas lekcji uczniowie musieli
wykazać się dużym skupieniem i liczyć
mrugnięcia (mogli je zapisać), wykonując
jednocześnie mnożenie w pamięci, mając
na to tylko 8 sekund. OZOBOT podawał
wynik za pomocą dwóch kolorów. Zielone mrugnięcie oznaczało cyfrę dziesiątek,
niebieskie zaś cyfrę jedności. Dzięki takim
zajęciom, uczniowie uczą się dokładności
i precyzyjnego myślenia wymaganego
przy bardziej zaawansowanym programowaniu w starszych klasach.
S. Pienio-Piekarska
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Pasowanie pierwszoklasistów w Pustkowie Wilczkowskim
„Radosny Dzień Pierwszoklasisty” –
27.10.2017 r. to ważny dzień dla wszystkich pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim. Tego
dnia dzieci z klasy pierwszej po złożeniu
ślubowania i po pasowaniu zostały włączone w poczet uczniów naszej szkoły.
To było ich święto, ich wielki dzień. Już
od samego rana w szkole panował radosny gwar i zamieszanie. Wśród wszystkich
uczniów w szkole wyróżniali się odświętnie ubrani uczniowie klasy pierwszej.
Dumnie nosili na głowach granatowe birety. W przedstawionej przez dzieci części
artystycznej – pierwszoklasiści musieli
wykazać się wiedzą i umiejętnościami.
Odpowiadali na szereg pytań z Krainy
Mądrości, Śpiewu i Tańca, Wiedzy o naszej
Ojczyźnie. Były wiersze, piosenki i taniec.
W trakcie ślubowania uczniowie zobowiązali się do pilnej nauki, dbania o dobre imię szkoły, szacunku dla nauczycieli,
rodziców i dorosłych oraz miłości do
Ojczyzny. I tak jak w dawnych czasach
dokonywano ceremonii pasowania, czyli

przyjęcia do stanu rycerskiego poprzez
trzykrotne uderzenie mieczem po ramieniu – tak każdy pierwszoklasista został
pasowany przez Dyrektor Beatę Kuźmicz
poprzez dotknięcie w ramię specjalnie na
ten cel przygotowanym ołówkiem.
Wiodące hasło uroczystości pasowania
brzmiało – „A co jest tam dalej?”. Nawiązywało do wielkich odkrywców Krzysztofa
Kolumba i Mikołaja Kopernika, którzy już
jako mali chłopcy zastanawiali się: co jest
dalej za horyzontem i poza zasięgiem naszego wzroku. Oby wielcy odkrywcy stali
się inspiracją dla pierwszoklasistów, którzy dopiero zaczynają odkrywać świat. Na
uroczystość pasowania przybyli również
zaproszeni goście: Kierownik Referatu
Edukacji, Kultury i Sportu – Anna Wilisowska, rodzice i krewni uczniów. Był to dzień
pełen wrażeń i wzruszeń – dzień, który na
długo pozostanie w pamięci uczniów. Na
zakończenie wszyscy uczniowie dostali pamiątkowe dyplomy, kuferki pełne pomocy
dydaktycznych i słodyczy oraz prezent
z Urzędu Gminy Kobierzyce – grę „Memory

KobierzyceGame”. Rodzicom gratulujemy
tak wspaniałych pociech, a najmłodszym
uczniom życzymy wielu sukcesów w mu-

rach naszej szkoły. Uroczystość zakończyła
się pamiątkowym zdjęciem.
Irena Gorgoń

Dzieci otrzymały kuferki pełne prezentów

Rekrutacja SuperW
W całej Polsce ruszyła rekrutacja SuperW, czyli wolontariuszy SZLACHETNEJ PACZKI
i AKADEMII PRZYSZŁOŚCI! W tym roku w całej Polsce poszukujemy aż 13 500 wolontariuszy, którzy zorganizują mądrą pomoc dla najbardziej potrzebujących rodzin i dzieci.
W rejonie Gmina Kobierzyce również szukamy chętnych do zaangażowania! Zgłaszać się
można przez stronę www.superw.pl.
SZLACHETNA PACZKA i AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI to dwa ogólnopolskie programy społeczne organizowane przez Stowarzyszenie WIOSNA, które od 2001 r. pomagają ludziom
wydobywać to, co w nich najpiękniejsze.

Kim jest SuperW?
W SZLACHETNEJ PACZCE SuperW, czyli
wolontariusz, dociera do rodzin, które
znalazły się w trudnej sytuacji. Poprzez
spotkania z rodziną określa, jaki rodzaj
pomocy będzie dla nich mądrą pomocą,
dającą impuls do zmiany. Następnie łączą potrzebujących z darczyńcami.
Aż 79% SuperW Paczki uważa, że udział
w programie to najważniejsze wydarzenie w ich życiu.
Wolontariusze AKADEMII PRZYSZŁOŚCI
przez cały rok regularnie spotykają się
raz w tygodniu z dziećmi, które nie wierzą w swoje możliwości i nie odnajdują
się w szkolnej rzeczywistości. Poprzez
spotkania stają się dla podopiecznego
przyjacielem i mentorem. SuperW uczy
dziecko jak wygrywać i przeprowadza
go od porażki w szkole, do sukcesu
w życiu.

Bez SuperW nie ma Paczki i Akademii
Ilość zaangażowanych wolontariuszy
przekłada się na to, ilu potrzebującym
rodzinom i dzieciom będziemy mogli
pomóc w nadchodzącej edycji. W samym rejonie Gminy Kobierzyce poszukujemy 12 śmiałków do naszej drużyny!
W ubiegłorocznej edycji dzięki pracy

wolontariuszy SZLACHETNEJ PACZKI
i AKADEMII PRZYSZŁOŚCI w całej Polsce pomoc otrzymało blisko 19 tysięcy
rodzin i ponad 2000 dzieci w AKADEMII
PRZYSZŁOŚCI.

Dlaczego warto?
Angażując się w wolontariat w Paczce
i Akademii pomagasz innym, ale również
rozwijasz siebie! Zdobywając cenione
na rynku pracy doświadczenie, nabywając kompetencje społeczno-biznesowe
i umiejętności komunikacyjne stajesz
się atrakcyjnym kandydatem dla każdego pracodawcy. Paczka i Akademia
to dobrze zorganizowane, skuteczne
wolontariaty. W SZLACHETNEJ PACZCE
i AKADEMII PRZYSZŁOŚCI spotkasz osoby o podobnych wartościach, które chcą
mieć wpływ na otoczenie. Wspólnie zaangażujecie się, przeżyjecie wzruszające
spotkania z potrzebującymi i sprawicie,
że ich świat będzie piękniejszy.
Zdobądź cenione na rynku pracy umiejetności i miej wpływ na naszą lokalną
społeczność. Wejdź na www.superw.pl
i dołącz do naszej drużyny!
SZLACHETNA PACZKA to program, w którym docieramy do osób i rodzin żyjących
w trudnej – niezawinionej sytuacji. Trudna sytuacja to nie tylko „ubóstwo” mate-

rialne, lecz także wykluczenie społeczne,
brak dostępu do specjalistycznej pomocy, brak odpowiedniej edukacji.
AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI to program,
w którym przez cały rok pracujemy

z dziećmi z rodzin żyjących w trudnej
sytuacji i, w oparciu o model tutoringu oraz System Motywatorów Zmiany,
przeprowadzamy je od porażki w szkole
do sukcesu w życiu.
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Przegląd inwestycyjny
Inwestycje związane z oświatą
Tegoroczne inwestycje Gminy Kobierzyce związane z budową obiektów
szkolnych, ich remontów bądź prac projektowych, w dużej mierze zależne
były od wdrażanej przez rząd reformy systemu oświaty, zakładającej powrót
do ośmioklasowych szkół podstawowych oraz stopniowe wygaszanie gimnazjów. W związku z tym w Tyńcu Małym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
przeprowadzono prace modernizacyjne, w wyniku których powstały trzy
nowe pomieszczenia przeznaczone na sale lekcyjne, a kilka już istniejących
zostało zmodernizowanych i doposażonych w nowoczesny i specjalistyczny
sprzęt. W ten sposób powstał gabinet biologiczno-chemiczny oraz gabinet
geograficzny. Dodatkowo uzyskano też pomieszczenie dla dzieci z „zerówki”.
Kolejnym czynnikiem, który ukierunkował nasze działania, była potrzeba pilnego znalezienia około 100 nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym. Związane jest to bezpośrednio ze stałym wzrostem liczby mieszkańców
(głównie młodych małżeństw z dziećmi), którzy postanowili zamieszkać

Dziedziniec szkolny w Szkole Podstawowej w Kobierzycach

Inwestycje w Gminie Kobierzyce

Zmodernizowana kuchnia w ZSP w Wysokiej

Sala zajęć integracji sensorycznej w ZSP w Wysokiej

Sala Doświadczania Świata w ZSP w Wysokiej

Gabinet chemiczny w Szkole Podstawowej w Kobierzycach
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Gabinet stomatologiczny w ZSP w Wysokiej

Nowe sanitariaty w GZS w Bielanach Wrocławskich

Budowa przedszkola w Kobierzycach

Sala Doświadczania Świata w GZS w Bielanach Wrocławskich

Nowa sala zabaw w ZSP w Wysokiej

Inwestycje w Gminie Kobierzyce

w naszej dynamicznie rozwijającej się gminie. Rozpatrywaliśmy wiele możliwości rozwiązania tego problemu i zdecydowaliśmy się ostatecznie na zaadoptowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w istniejącym Zespole Szkolno-Przedszkolnym ze Żłobkiem w miejscowości Wysoka. Takie rozwiązanie
pozwoliło na uzyskanie blisko 70 nowych miejsc przedszkolnych. Dodatkowe
25 miejsc uzyskaliśmy w Gminnym Zespole Szkół w Bielanach Wrocławskich.
Prace modernizacyjne, które zostały tam wykonane, to m.in. dostosowanie
sanitariatów do potrzeb najmłodszych dzieci. W tej samej szkole został utworzony gabinet doświadczeń świata, przeznaczony dla uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. Przyjęte rozwiązania spowodowały konieczność
przeprowadzenia niezbędnych i szybkich prac adaptacyjnych w tych obiektach. Dotyczyło to przede wszystkim rozbudowy kuchni wraz z zapleczem,
istniejącej w budynku szkolnym w Wysokiej, która była przecież pierwotnie
zaprojektowana do obsługi znacznie mniejszej liczby osób.
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W tym roku zakończono remont budynku w Szkole Podstawowej w Kobierzycach wraz z salą gimnastyczną oraz wykonano niezbędne prace na dziedzińcu szkolnym. Zostały też doposażone gabinety – między innymi chemiczny
i do nauki języka angielskiego. Ze względu na to, że w szkole normalnie prowadzone są zajęcia lekcyjne – prace remontowe zostaną wznowione w okresie wakacyjnym. Bez przeszkód przebiegają prace związane z budową nowego przedszkola w Kobierzycach. Tempo robót jest bardzo dobre i wygląda
na to, że ten bardzo potrzebny obiekt zostanie oddany do użytku zgodnie
z harmonogramem.

Gabinet geograficzny w ZSP w Tyńcu Małym

ZSP w Tyńcu Małym – nowa sala wydzielona z auli

Obiekty sportowe
Przebudowa stadionu w Kobierzycach – trwa pierwszy etap, prowadzone są
prace ziemne, powstanie tam boisko ze sztuczną nawierzchnią oraz szatnie
dla zawodników.
Budowa kompleksu sportowego w Ślęzie – to zadanie jest realizowane
w koncepcji zaprojektuj – wybuduj; trwają prace projektowe, a na tym terenie powstanie pełnowymiarowe boisko piłkarskie, dwa orliki, szatnie, pomieszczenia gospodarcze wraz z niezbędną infrastrukturą.
Budowa obiektu socjalnego w Solnej – dobiega końca budowa obiektu na
potrzeby piłkarzy miejscowego klubu oraz budowa parkingu.

Inwestycje w Gminie Kobierzyce

Budowa szatni przy boisku w Solnej

Prace przy modernizacji Stadionu w Kobierzycach
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Place zabaw
W tym roku place zabaw powstały w takich miejscowościach jak: Wierzbice, Kobierzyce, Bielany Wrocławskie (ul. Cisowa i Arkalandia – wymiana nawierzchni na tzw. bezpieczną) oraz w Pustkowie Żurawskim. Docelowo nowocześnie wyposażone i bezpieczne obiekty tego typu mają powstać w każdej
miejscowości naszej gminy.

Bezpieczna nawierzchnia w Arkalandii

Bielany Wrocławskie – ul. Cisowa

Plac zabaw w kobierzyckim parku

Plac zabaw w Pustkowie Żurawskim

Projekty
Rozbudowa szkoły w Bielanach Wrocławskich – trwają prace projektowe. W nowym budynku, który powstanie na terenie istniejącego boiska piłkarskiego,
będą się uczyć dzieci ze starszych klas. Powstanie nowy blok sportowy z dużą salą gimnastyczną oraz stołówka z własnym zapleczem kuchennym.
Przedszkole w Ślęzie – istniejący obiekt ma zostać rozbudowany. Mają powstać 3 nowe sale dla dzieci, nowe zaplecze kuchenne oraz pomieszczenia socjalne.
Szkoła w Wysokiej – trwają prace nad koncepcją rozbudowy szkoły. Planowana jest też budowa boiska sportowego.
Tyniec Mały – rozważana jest koncepcja rozbudowy istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
Ryszard Pacholik – Wójt Gminy Kobierzyce

Inwestycje w Gminie Kobierzyce

Plac zabaw w Wierzbicach
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Medal dla Eugeniusza
Szczygła
STAWKI DOPŁAT OBSZAROWYCH
ZA 2017 ROK
Rozporządzenia w sprawie stawek dopłat bezpośrednich za 2017 rok weszło w życie
16 października 2017 roku. W tym samym dniu rozpoczęło się wypłacanie zaliczek na
poczet dopłat bezpośrednich. Mają one stanowić 70% całej puli płatności. Pozostała
część dopłaty będzie wypłacana do 30 czerwca 2018 roku.
Kurs wymiany wynosi 4,3042 zł za 1 EUR.
Jednolita płatność obszarowa – 461,55 zł/ha
(za 2016 r. było to 462,05 zł/ha, czyli teraz będzie o 0,5 zł mniej),
•• Dopłaty za zazielenienie – 309,77 zł/ha
(za 2016 r. było to 310,10 zł/ha, czyli teraz będzie o 0,33 zł mniej),
•• Dopłaty dla młodego rolnika – 214,82 zł/ha
(za 2016 r. było to 231,97 zł/ha, czyli teraz będzie o 17,15 zł mniej),
•• Dopłaty dodatkowe – 177,02 zł/ha
(za 2016 r. było to 172,79 zł/ha, czyli teraz będzie o 4,23 zł więcej),
•• Dopłaty do bydła – 291,03 zł/ha
(za 2016 r. było to 256,20 zł/ha, czyli teraz będzie o 34,83 zł więcej. W 2016 r. dopłaty
były do 30 szt., a w 2017 będą to dopłaty do 20 szt.),
•• Dopłaty do krów – 371,46 zł/ha
(za 2016 r. było to 332,62 zł/ha, czyli teraz będzie o 48,84 zł więcej. W 2016 r. dopłaty
były do 30 szt., a w 2017 będą to dopłaty do 20 szt.),
•• Dopłaty do owiec – 101,85 zł/ha
(za 2016 r. było to 111,95 zł/ha, czyli teraz będzie o 10,10 zł mniej),
•• Dopłaty do kóz – 60,08 zł/ha
(za 2016 r. było to 68,25 zł/ha, czyli teraz będzie o 8,17 zł mniej),
•• Dopłaty do buraków cukrowych – 1563,46 zł/ha
(za 2016 r. było to 1952,25 zł/ha, czyli teraz będzie o 388,79 zł mniej),
•• Dopłaty do ziemniaków skrobiowych – 1163,02 zł/ha
(za 2016 r. było to 1287,75 zł/ha, czyli teraz będzie o 124,73 zł mniej),
•• Dopłaty do pomidorów – 1654,30 zł/ha
(za 2016 r. było to 3074,09 zł/ha, czyli teraz będzie o 1419,79 zł mniej),
•• Dopłaty do roślin strączkowych na ziarno
(do 75 ha) – 606,52 zł/ha (za 2016 r. była to płatność do roślin wysokobiałkowych
w wysokości 430,49 zł/ha, czyli teraz będzie to o 176,03 zł więcej),
•• Dopłaty do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha) – 303,26 zł/ha
(za 2016 r. była to płatność do roślin wysokobiałkowych w wysokości 430,49 zł/ha,
czyli teraz będzie to o 127,23 zł mniej),
•• Dopłaty do roślin pastewnych – 386,46 zł/ha
(za 2016 r. była to płatność do roślin wysokobiałkowych w wysokości 430,49 zł/ha,
czyli teraz będzie to o 44,03 zł mniej),
•• Dopłaty do truskawek – 1118,75 zł/ha
(za 2016 r. była to płatność do owoców miękkich w wysokości 904,78 zł/ha, czyli teraz
będzie to o 176,03 zł więcej),
•• Dopłaty do chmielu – 2198,06 zł/ha
(za 2016 r. było to 2317,00 zł/ha, czyli teraz będzie to o 118,94 zł mniej),
•• Dopłaty do lnu – 374,86 zł/ha
(za 2016 r. było to 289,94 zł/ha, czyli teraz będzie to o 84,92 zł więcej),
•• Dopłaty do konopi włóknistych – 303,06 zł/ha
(za 2016 r. było to 547,59 zł/ha, czyli teraz będzie to o 244,53 złote mniej),
•• Dopłaty do tytoniu – Virginia – 3,82 zł/kg
(za 2016 r. było to 4,12 zł/kg, czyli teraz będzie to o 0,30 zł mniej),
•• Dopłaty do tytoniu – pozostały tytoń – 2,68 zł/kg
(za 2016 r. było to 2,89 zł/kg, czyli teraz będzie to o 0,21 zł mniej)

STAWKI DOPŁAT DO MATERIAŁU SIEWNEGO
KWALIFIKOWANEGO ZA 2017 ROK
Na dopłaty do materiału siewnego w tym roku przeznaczono 106 755 tys. zł. Uwzględniając zgłoszoną we wnioskach powierzchnię oraz zaplanowane na ten cel środki budżetowe proponowane stawki dopłat w 2017 r. wyniosą:
92,45 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych;
147,90 zł – w przypadku roślin strączkowych;
462,25 zł – w przypadku ziemniaków.
Przed rokiem stawki wynosiły: 69,40 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych;
111 zł - w przypadku roślin strączkowych; 347 zł – w przypadku ziemniaków.
Źródło: MRiRW

W dniu 25 września 2017 roku we Wrocławiu Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak
wręczył mieszkańcowi naszej gminy Eugeniuszowi Szczygłowi Medal za Ofiarność
i Odwagę nadany przez Prezydenta RP
Andrzeja Dudę. W dniu 8 listopada 2016
roku Eugeniusz Szczygieł podczas wykonywania swoich obowiązków listonosza
w rejonie doręczeń sołectwa Pełczyce
zauważył na jednej z posesji sołectwa
mieszkankę zaatakowaną przez psa. Natychmiast udał się z pomocą pokrzywdzonej jednocześnie odganiając agresywne
zwierzę. Pokrzywdzonej mieszkance
udzielił pierwszej pomocy i zadeklarował
dalszą niezbędną opiekę. Taka wzorowa
postawa, bezinteresowne zaangażowanie
i determinacja w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi zasługuje na najwyższe słowa uznania i jest godna pochwały.
Sołtys sołectwa Pełczyce Tomasz Stalski
Foto Tomasz Stalski

Eugeniusz Szczygieł z Medalem Za Ofiarność
i Odwagę

Kobierzyce, dnia 24.10.2017 r.
Nr RINiŚ.OŚiGO.6220.0032.2017.001.17

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kobierzyce
Na podstawie art. 30, w związku z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), mając na uwadze art. 17 ust. 4 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2017 poz. 519 ze zm.)

Wójt Gminy Kobierzyce informuje
o przystąpieniu do opracowania projektu Aktualizacji Programu
Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na l. 2018-2021.
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na l. 2018-2021
jest programem przedstawiającym bieżący stan środowiska na terenie gminy
oraz zestawienie zadań realizowanych i planowanych do realizacji mających na
celu poprawę jakości środowiska naturalnego oraz warunków życia mieszkańców
gminy. Program nie wyznacza ram dla późniejszych realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz dotyczy obszaru mieszczącego
się w granicach jednej gminy i nie spowoduje wystąpienia oddziaływań skumulowanych i transgranicznych. Nadrzędnym celem realizacji Programu Ochrony
Środowiska Gminy Kobierzyce na lata 2018 – 2021 jest doprowadzenie do długotrwałej poprawy stanu środowiska na terenie gminy, poprzez zrównoważone
gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz wdrożenie skutecznych rozwiązań
chroniących poszczególne komponenty środowiska przed degradacją, w tym
stworzenie warunków dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie
prawa krajowego i unijnego.
Projekt Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na lata
2018 - 2021, stanowi kontynuację wyznaczonych wcześniej priorytetów i celów,
spójnych z zapisami analogicznych programów wyższego szczebla, a jego przyjęcie do realizacji może skutkować jedynie poprawą w zakresie bezpieczeństwa
ekologicznego i zrównoważonego rozwoju Gminy.
Podano do publicznej wiadomości przez:
1. Umieszczenie na BIP-ie i na tablicy ogłoszeń w: Urzędzie Gminy w Kobierzycach.
2. Umieszczenie na stronie internetowej www.ugk.pl.
3. Ogłoszenie w prasie lokalnej.
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Dzień Seniora

XIX rocznica SONiCH
14 października 2017 r. odbyła się XIX Gala
Złotego Serca połączona z obchodami
kolejnej rocznicy powstania i działalności
SONiCH. W uroczystościach uczestniczyli
między innymi poseł na Sejm RP – Sławomir Piechota, senator RP – Jarosław Duda,
Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik,
nasi radni oraz przedstawiciele władz samorządowych i gminnych, przedstawiciele
stowarzyszeń. W tym roku Złotym Sercem
Stowarzyszenie uhonorowało posła na
Sejm RP – Sławomira Piechotę. Wyróżnie-

nie przyznano za reprezentowanie interesów środowiska osób niepełnosprawnych
na forum Sejmu, za wkład pracy w ustawodawstwo i liczne inicjatywy ustawodawcze
na rzecz tego środowiska, za owocną kilkuletnią współpracę ze SONiCH. Wielu niezapomnianych wrażeń dostarczyły występy
niepełnosprawnych artystek – koncert
Renaty Gaik i recital gitarowy Katarzyny
Nowak. Bawił i rozśmieszał kabaret i chór
Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Miękini.
Zarząd SONiCH

Obchody Dnia Seniora odbyły się w Kobierzyckim Ośrodku Kultury

Tradycją, dobrze zapisaną w życiu naszego pokolenia, którego czas aktywnej pracy zawodowej upłynął, są obchody „Światowego Dnia Seniora”. Zarząd Polskiego
Związku Emerytów i Inwalidów w Kobierzycach, który zrzesza członków zamieszkujących na terenie Gminy Kobierzyce
zorganizował obchody tego święta w dniu
30 września 2017 r., w sali widowiskowej
udostępnionej przez Kobierzycki Ośrodek
Kultury. W uroczystości z okazji święta seniorów wzięli udział między innymi: Wójt
Ryszard Pacholik, Anna Wilisowska – Kierownika Referatu Edukacji, Kultury i Spor-

tu, oraz Maria Bakun – Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Kultury.
Wyjątkowymi gośćmi byli wyróżnieni
członkowie naszego związku, którzy ukończyli 80 lat – Zuzanna Waligóra, Jan Leszka
i Czesław Kukuś. Jubilaci otrzymali z rąk
Wójta Ryszarda Pacholika upominki, kwiaty oraz okolicznościowe dyplomy uznania.
Uroczystość została uświetniona występami sekcji działających w KOK. W spotkaniu,
które odbyło się w miłym, pogodnym nastroju uczestniczyło około 100 osób, był
poczęstunek i zabawa taneczna.
Krystyna Burska

Warsztaty – pierwsza pomoc

„Złote Serce” otrzymał Sławomir Piechota (drugi z lewej) – Poseł na Sejm RP

„Idźmy naprzód z nadzieją!”
To tegoroczne hasło XVII Dnia Papieskiego,
które obchodziliśmy w Polsce 8.10.2017 r.,
to także hasło I Gminnej Ligi Papieskiej
– konkursu, który 23.10.2017 r. odbył się
w Szkole Podstawowej im. Polskich Odkrywców i Podróżników w Kobierzycach.
Cztery szkoły – z Pustkowa Żurawskiego,
Wilczkowa, Wysokiej i Kobierzyc odpowiedziały na zaproszenie i przystąpiły do
rozwiązywania zadań w różnych kategoriach konkursowych dotyczących życia
i pontyfikatu Jana Pawła II. Był quiz wiedzy o Papieżu Polaku, prezentacja plakatu
i hasła oraz rzut piłką do bramki. W jury
zasiedli zaproszeni goście ks. Dziekan Ireneusz Alczyk proboszcz z Tyńca Małego,
Robert Jadwiszczak przedstawiciel Caritas

Dzieci chętnie wykonywały ćwiczenia

W środę 11 października w żłobku w szkole
w Wysokiej odbyły się warsztaty, na których dzieci uczyły się udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej. Podczas spotkania dzieci poczuły się jak mali ratownicy.
Poznały procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia oraz obserwowały czynności ratownicze. Maluchy nie są
w stanie ucisnąć fantoma czy zrobić właściwego wdechu (chociaż większość dzielnie
próbowała), warto jednak oswajać najmłodszych z tematem pierwszej pomocy,

bo często właśnie dzieci są jedynymi osobami, które mogą ją wezwać. Ważne, aby
wiedziały, że wypadek każdemu może się
przydarzyć i co należy wtedy zrobić. Najlepszą formą nauki są zajęcia praktyczne,
a dzieci znakomicie uczą się przez zabawę.
Zajęcia miały również na celu oswojenie
dzieci z czynnościami wykonywanymi
przez służby medyczne: przyklejanie plastra, zakładanie bandaża, chusty lekarskiej.
Malwina Adamska-Juszczyk
Dyrektor żłobka

Uczestnicy konkursu byli znakomicie przygotowani

Wrocław, Wiesław Szwed radny Gminy
Kobierzyce, Anna Brzezińska wicedyrektor SP w Kobierzycach. Wszystkich zebranych przywitała dyrektor szkoły Grażyna
Ciężka. W przerwie obrad jury uczestnicy
zostali zaproszeni na słodki poczęstunek
przygotowany przez uczniów ze szkolnego koła Caritas. Po zakończeniu konkursu
wyłonili się wygrani: I m. SP z Pustkowa
Żurawskiego, II m. SP z Kobierzyc, III m. SP
z Wilczkowa i IV m. SP z Wysokiej. Wszyscy
uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody
ufundowane przez Urząd Gminy Kobierzyce, Bank Spółdzielczy z Kobierzyc oraz
Wydział Katechetyczny z Wrocławia (za co
serdecznie dziękujemy).
Daria Smoła
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Pomoc niezwykle cenna !!!
Wolontariusze, nauczyciele i uczniowie
wraz z dyrektorem Szkoły Podstawowej
w Bielanach Wrocławskich im. UNICEF Beatą Ćwiek, od 26 września przez trzy tygodnie zbierali dary dla dzieci z dwóch szkół
i przedszkola w miejscowościach Ostrowite i Nowa Cerkiew z Gminy Chojnice.
Region ten został znacząco dotknięty
przez sierpniowe nawałnice. Nasze działanie nawiązywało do idei propagowanych
przez UNICEF. Zwracaliśmy się więc do
wszystkich ludzi mających otwarte serca,
o pomoc w zbiórce potrzebnych materiałów. Akcja została objęta patronatem
bielańskiego sołectwa, Rady Rodziców

i Gminy Kobierzyce oraz Stowarzyszenie
Inicjatyw Twórczych „Akacja”. Do akcji
włączyło się również Przedszkole Samorządowe w Ślęzie wraz z dziećmi i ich rodzicami, którym serdecznie dziękujemy.
Zebraliśmy mnóstwo książek i kolorowanek dla szkół i przedszkola, artykułów papierniczych, zabawek, gier planszowych
i edukacyjnych. Na konto bankowe Stowarzyszenia Akacja wpłynęło ponad 500
zł za które kupiliśmy słodycze. Wszystkie
zebrane rzeczy wypełniły ponad 30 kartonów i kilka worków. 27 października
2017 roku udaliśmy się w drogę, aby
przekazać zebrane przedmioty. Dzięki

Delegacja z Gminy Kobierzyce w szkole w miejscowości Nowa Cerkiew

serdeczności i hojności Gminy Kobierzyce, pojechaliśmy zapakowanym po
brzegi busem z przyczepką. Nasza drużyna liczyła 7 osób, a byli to: Wanda Gołębiewska – Sołtys Bielan Wocławskich,
Janusz Lipowski – przewodniczący Rady
Rodziców oraz Joanna Para wraz z wolontariuszami gimnazjum Julią Pawelczyk,
Karoliną Rusak, Oliwią Krotofilski i Agatą
Lech. Na miejscu przywitano nas bardzo
serdecznie, iście po staropolsku. Dyrektor
Barbara Markowska ze szkoły w Ostrowite
była wyraźnie wzruszona, że przyjechaliśmy osobiście z tak daleka. Dziękowała za
hojność i cieszyła się, że jej dzieci dzięki

naszej akcji zostaną obdarowane. Pokazała nam swoją placówkę, a przy kawie
opowiedziała trochę o historii tego miejsca. Następnie wybraliśmy się do drugiej
szkoły i przedszkola w Nowej Cerkwi, dla
której również przywieźliśmy zebrane
dary. Tym razem czekała na nas dyrektor
Alicja Kamińska wraz z przedstawicielem
Gminy Chojnice Adamem Kuklewskim.
Również i tutaj zobaczyliśmy szkołę i rozmawialiśmy o trudnościach, jakie ich spotkały z powodu szalejącego żywiołu. To,
co zastaliśmy, po kilku miesiącach od nawałnicy przerażało. Najbardziej widoczne
były zniszczone całe połacie lasów, które
praktycznie przestały istnieć. Jaka musiała być siła wiatru, który zrywa, a nawet
przenosi dachy, obcina drzewa lub je wyrywa z korzeniami. Obie panie dyrektor
wspomniały, iż tego rodzaju akcje dowodzą, że ludzie dobrego serca są wszędzie
i nie jest ich wcale tak mało. Szkoda tylko,
że szkoły te leżą tak daleko, gdyż można
by było częściej organizować dla nich pomoc. Odległość ta, chociaż znaczna, nie
przesądza jednak o dalszych kontaktach
pomiędzy naszymi szkołami.Za okazaną
pomoc potrzebującym i włączenie się do
akcji serdecznie wszystkim darczyńcom
dziękujemy!
Joanna Para

